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บทน�า
ความเป็นมา
โครงกำรส่งเสริมพลังงำนทำงเลือก
เพือ่ กำรพัฒนำและอนุรกั ษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
ในจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน (Promoting Renewable
Energy in Mae Hong Son : MHS - RE) เป็น
โครงการความร่วมมือระหว่างจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
กระทรวงพลังงาน และส�านักงานโครงการ
พัฒนาแห่งสหประชาชาติประจ�าประเทศไทย
(United Nations Development Programme:
UNDP) ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากกองทุ น
สิ่ ง แวดล้ อ มโลก (Global Environment
Facility: GEF) มีวตั ถุประสงค์ทจี่ ะขจัดอุปสรรค
ด้านการจัดการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
พลังงานทางเลือกในพืน้ ทีช่ นบทของประเทศไทย
โดยเริ่มด�าเนินการที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็น
แห่ ง แรก ตามเป้ า หมายของจั ง หวั ด และ
กรมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ์
พลั ง งานที่ มุ ่ ง หมายให้ จั ง หวั ด แม่ ฮ ่ อ งสอน
สามารถพึง่ ตนเองด้านพลังงานได้อย่างเพียงพอ
มีการใช้พลังงานสะอาดอย่างยัง่ ยืน เป็นไปตาม
แนวพระราชด�าริเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9
ด้วยเหตุทอี่ ปุ สรรคหลักของการส่งเสริม
พลังงานทางเลือกในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่
เรื่อง (1) ขีดความสามารถทั้งในระดับองค์กร
และระดับบุคคล (2) นโยบาย กฎ ระเบียบของรัฐ
(3) โครงสร้างองค์กร (4) ด้านเศรษฐกิจและ
การเงิน และ (5) ด้านเทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม
โครงการนี้ จึ ง มุ ่ ง เน้ น การเสริ ม สร้ า งจั ง หวั ด
แม่ฮ่องสอนให้บรรลุผลลัพธ์ 4 ประการ ได้แก่

(1) เสริมสร้างศักยภาพองค์กรด้านการวางแผน
และจัดการโครงการพลังงานทางเลือกแบบ
บูรณาการ (2) สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งทุน
เพื่ อ การใช้ พ ลั ง งานทางเลื อ กอย่ า งยั่ ง ยื น
(3) เสริมสร้างระบบการสนับสนุนทางเทคนิค
เพือ่ การพัฒนา จัดการและบ�ารุงรักษาเทคโนโลยี
พลังงานทางเลือกต่างๆ และ (4) สนับสนุน
การจัดท�านโยบายที่เอื้อให้มีการใช้เทคโนโลยี
พลังงานทางเลือกพื้นที่อื่นๆ ของประเทศไทย
โครงการเริ่มด�าเนินการตั้งแต่เดือน
ธันวาคม 2554 และมีการประเมินผลครึ่งแรก
ของโครงการ (Project mid - term review: MTR)
ในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2556 รายงาน
การประเมินผลฯ ได้เสนอแนะให้มกี ารปรับปรุง
กิจกรรมของโครงการบางรายการ เพื่อให้
ตอบสนองต่อบริบทของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
มากขึ้ น การด� า เนิ น งานในระยะที่ ส องของ
โครงการยั ง คงกรอบแผนงานตามผลลั พ ธ์
4 ด้าน โดยมีเทคโนโลยีและกิจกรรมที่ส่งเสริม
8 กิจกรรม ดังต่อไปนี้
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1. การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน�้าขนาดเล็กมาก
(7 - 10 กิโลวัตต์)
จ�านวน 2 ระบบ ณ (1) หย่อมบ้านนาเจ็ดล็อก หมู่บ้าน
ห้วยโป่งกาน ต�าบลผาบ่อง อ�าเภอเมืองแม่ฮอ่ งสอน และ (2) หย่อม
บ้านปายสองแง่ หมู่บ้านเมืองน้อย ต�าบลเวียงเหนือ อ�าเภอปาย
โดยโครงการได้ด�าเนินการประเมินด้านเทคนิคและความพร้อม
ของชุมชนเรียบร้อยแล้ว แต่ทั้งสองพื้นที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อุทยาน
แห่งชาติ จึงต้องขออนุญาตใช้ประโยชน์จากพืน้ ที่ เสนอต่อกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื ซึง่ โครงการไม่ได้รบั อนุญาต ท�าให้
ไม่สามารถด�าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน�้าทั้งสองแห่งตาม
เป้าหมายทีว่ างไว้ได้

2. การพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (Solar Farm)
จ�านวน 1 ระบบ โครงการได้ประเมินความ
เหมาะสมของพื้ น ที่ แ ละศั ก ยภาพของสหกรณ์
การเกษตรที่จะเข้าร่วม โดยได้คัดเลือกสหกรณ์
การเกษตรขุ น ยวม และจั ด ท� า รายงานการศึ ก ษา
ความเป็นไปได้เบื้องต้นของโซลาร์ฟาร์มขนาดตั้งแต่
500 กิโลวัตต์ ถึง 5 เมกะวัตต์ รวมถึงหาผู้สนับสนุน
โครงการด้านการเงิน และยื่นค�าขอเข้าร่วมโครงการ
ตามระเบียบคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน
ว่ า ด้ ว ยการรั บ ซื้ อ ไฟฟ้ า จากโครงการผลิ ต ไฟฟ้ า
จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ แ บบติ ด ตั้ ง บนพื้ น ดิ น
ส�าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร
พ.ศ. 2558 อย่างไรก็ตาม สหกรณ์การเกษตรขุนยวม
ไม่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมโครงการ ที่ใช้วิธีจับฉลาก
จึงไม่สามารถพัฒนาต่อตามเป้าหมายที่วางไว้ได้
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3. การฟื้นฟูระบบโซลาร์ โฮม (Solar Home) และการจัดหา
โคมไฟแสงอาทิตย์ (Solar Lantern) เพื่อใช้ ในครัวเรือน
โครงการได้ดา� เนินการฟืน้ ฟูระบบโซลาร์โฮมใน 2 รูปแบบ
ได้แก่ (1) การสนับสนุนค่าฟื้นฟูร้อยละ 50 โดยใช้อุปกรณ์ที่มี
ขายในท้องตลาด จ�านวน 103 ระบบ และ (2) สนับสนุนค่าอุปกรณ์
ส�าหรับระบบโซลาร์โฮมแบบพืน้ ฐานทีใ่ ห้แสงสว่างเพียงอย่างเดียว
ซึ่งพัฒนาโดย นายสุรเดช พหลโยธิน วิทยากรโครงการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียนชนบท (Science in
Rural School) ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน อ�าเภออมก๋อย
จังหวัดเชียงใหม่ และอ�าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก สังกัด
โครงการตามแนวพระราชด�าริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) โดยให้ฝึกอบรมทหารช่าง สังกัดหน่วย
เฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ฉก.ร. 17)
ให้สามารถด�าเนินการฟื้นฟูระบบอีกจ�านวน 68 ระบบ
โครงการได้จดั หาโคมไฟแสงอาทิตย์ใน 2 รูปแบบ ได้แก่
(1) การน�าสินค้าท้องถิน่ มาแลกเปลีย่ นโคมไฟแสงอาทิตย์ จ�านวน
207 โคม และ (2) การระดมทุนจากประชาชนทัว่ ไปเพือ่ สนับสนุนโคมไฟ
แสงอาทิตย์ให้กบั นักเรียนในพืน้ ทีท่ ไี่ ม่มไี ฟฟ้าใช้ จ�านวน 278 โคม
4. การส่ ง เสริ ม การติ ด ตั้ ง ระบบผลิ ต ไฟฟ้ า จาก
พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ แ บบติ ด ตั้ ง บนหลั ง คา
(Solar Rooftop) ส�าหรับหน่วยงานราชการ
และสถานประกอบการ
โครงการได้ด�าเนินการน�าร่องติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโดย
แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ (1) การสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการติดตั้งระบบทั้งร้อยละ 100 ให้กับโรงพยาบาล
และอาคารของรัฐประกอบด้วยโรงพยาบาลศรีสงั วาลย์ โรงพยาบาลแม่สะเรียง โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต�าบลบ้านหนองขาวกลาง ส�านักงาน อบต. ห้วยห้อม และโรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดารอีก
5 แห่ง รวมก�าลังการผลิตติดตั้งทั้งสิ้น 56.6 กิโลวัตต์ และ (2) การสนับสนุนเงินลงทุน
ในสัดส่วนร้อยละ 50 ให้กับภาคเอกชนที่สนใจ ได้แก่ เฮินไต รีสอร์ท อ.แม่ลาน้อย และ
บ้านคุณวรพันธ์ อัมระรงค์ บ้านเลขที่ 21 ถ.อุดมชาวนิเทศ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน รวมก�าลัง
การผลิตติดตั้งทั้งสิ้น 11.3 กิโลวัตต์
โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
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5. การส่งเสริมเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง (Improved Cook Stove)
เพื่อลดปริมาณการใช้ฟืนในการประกอบอาหารของครัวเรือนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการได้คดั เลือกเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูงทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับวิถชี วี ติ ของครัวเรือน
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่ เตาซูเปอร์อั้งโล่ (เตามหาเศรษฐี) ที่พัฒนาโดยกระทรวงพลังงาน
จากการทดสอบกึ่งห้องปฏิบัติการและการใช้งานจริงในชุมชน จ�านวนทั้งสิ้น 415 เตา (รวม
60 เตาที่ได้รับการบริจาคจากการระดมทุน) ซึ่งในช่วงขยายผลระยะสุดท้ายจ�านวน 200 เตานั้น
โครงการได้ ต ่ อ รองกั บ ชุ ม ชน โดยขอแลกเตาหุ ง ต้ ม ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง กั บ กิ จ กรรมอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งมีการตอบรับที่ดี

6. การติดตั้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ (Bio - digesters)
โครงการได้ส่งเสริมการติดตั้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ใน 11 โรงเรียนและ
26 ครัวเรือน เพื่อแก้ไขปัญหาของมูลสัตว์ที่ส่งกลิ่นรบกวนและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่ใช้
ในการหุงต้มอาหาร โดยโครงการได้เลือกใช้ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์แบบบอลลูน
ซึง่ เป็นระบบขนาดเล็กเหมาะส�าหรับบ้านหรือโรงเรียนทีม่ กี ารเลีย้ งสัตว์จา� นวนไม่มากและเพียงพอ
ส�าหรับประกอบอาหารในครัวเรือน ติดตั้งและดูแลง่าย ราคาถูก โดยระบบมีอายุการใช้งาน
ประมาณ 5 ปี
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7. การสนับสนุนการบูรณาการเข้าสู่แผนพัฒนาพลังงานทางเลือกของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โครงการได้ ร ่ ว มกั บ ส� า นั ก งานพลั ง งานจั ง หวั ด แม่ ฮ ่ อ งสอน สนั บ สนุ น ด้ า นเทคนิ ค
แก่โรงเรียน อบต. ส�านักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17
ในการจั ด ท� า และเสนอแผนงานพลั ง งานทางเลื อ กและสนั บ สนุ น การติ ด ตั้ ง และการฟื ้ น ฟู
ระบบพลังงานทางเลือกให้กับหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน ข้อเสนอโครงการบางส่วนได้รับ
การสนับสนุนจากโครงการด้วยเช่นกัน ขณะเดียวกัน จังหวัดแม่ฮ่องสอนเห็นชอบรูปแบบ
การส่งเสริมเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูงและระบบผลิตก๊าซชีวภาพของโครงการ และจะเริ่ม
ด�าเนินการในรูปแบบคล้ายกันในปีงบประมาณ 2561
ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน (RE learning center) โครงการได้พัฒนาศูนย์
การเรียนรู้พลังงานทดแทนชุมชน จ�านวน 2 แห่ง ได้แก่ (1) โรงเรียนบ้านปางตอง อ.ขุนยวม
และ (2) หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 โดยเน้นการเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทางเลือก
ที่เหมาะสม ราคาไม่แพง มีคุณภาพตามควร สามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้ สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตของราษฎรในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
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บทที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอนตั้งอยู่ในภาคเหนือ
ตอนบนของประเทศไทย มีแนวชายแดนติดกับ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาตัง้ แต่ชายแดน
ทิ ศ เหนื อ ทอดแนวยาวมาทางทิ ศ ตะวั น ตก
แม่ฮ่องสอนมีพื้นที่ 12,780 ตารางกิโลเมตร
โดยแบ่งเป็นพื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 88 ซึ่งเป็นพื้นที่
อนุรักษ์ทั้งหมด พื้นที่เกษตรกรรมร้อยละ 4
และพื้นที่นอกการเกษตรอีกร้อยละ 8 จังหวัด
แม่ฮอ่ งสอนมีพนื้ ทีท่ อี่ ดุ มไปด้วยป่าไม้ แหล่งต้นน�า้
ลักษณะภูมิประเทศโดยส่วนใหญ่เป็นภูเขาและ
พืน้ ทีส่ งู ซึง่ เป็นข้อจ�ากัดในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน โดยเฉพาะเส้นทางการคมนาคมและ
สาธารณูปโภค ท�าให้ประชาชนขาดโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ รวมทั้งโอกาสในการเข้าถึง
การศึกษาและบริการขั้นพื้นฐานของรัฐ เช่น
ถนน ไฟฟ้า ประปา สถานพยาบาล เป็นต้น

ในปี 2558 จั ง หวั ด แม่ ฮ ่ อ งสอน
มี ป ระชากร 273,764 คน ประกอบด้ ว ย
ประชาชนในพื้ น ราบและชนเผ่ า บนพื้ น ที่ สู ง
ในสัดส่วนเท่าๆ กัน นอกจากนี้ ยังมีชนกลุม่ น้อย
อีกเล็กน้อยที่อาศัยอยู่บริเวณชายแดนติดกับ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยประชากร
ทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ทีร่ าบของแม่ฮอ่ งสอน แบ่งเป็น
3 กลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ ไทใหญ่ ไทย- กะเหรี่ยง
และไทย ขณะที่ชาวเขาแบ่งได้เป็น 5 กลุ่ม
ชาติพันธุ์ ได้แก่ กะเหรี่ยง ม้ง มูเซอ ลีซู และ
ละว้า นอกจากนี้ ยังมีชนกลุม่ น้อยทีอ่ าศัยอยูใ่ น
ประเทศไทยในลักษณะชัว่ คราว ได้แก่ ไทยใหญ่
ตองสู พม่า ปะโอ ปะหล่อง และจีนฮ่อ ท�าให้
แม่ฮ่องสอนมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และภาษา ส่งผลให้การส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนรวมทั้งการพัฒนาด้านอื่นๆ จ�าเป็นต้อง
พิจารณาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้รับการ
ส่งเสริมด้วย
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รายได้
ในปี 2558 จังหวัดแม่ฮอ่ งสอนมีผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) มีมลู ค่า
11,078 ล้านบาท ภาคการเกษตรมีสดั ส่วนร้อยละ 30 และภาคนอกการเกษตรมีสดั ส่วน
ร้อยละ 70 (เป็นภาคการท่องเที่ยวประมาณร้อยละ 35) โดยรายได้ประชากร 56,862
บาท/คน/ปี ขณะที่รายได้ประชากรเฉลี่ยของประเทศเท่ากับ 203,356 บาท/คน/ปี
จังหวัดแม่ฮ่องสอนถูกจัดอันดับเป็นจังหวัดที่มีรายได้ต่อประชากรในล�าดับที่ 68 ของ
ประเทศ จากทั้งหมด 77 จังหวัด จากข้อมูลความจ�าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ในปี 2558
พบว่า ครัวเรือนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีรายได้ต�่าสุดโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 161,740 บาท/
ครัวเรือน/ปี ขณะทีร่ ายได้ของครัวเรือนเฉลีย่ ทัง้ ประเทศอยูท่ ี่ 245,632 บาท/ครัวเรือน/ปี
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การศึกษา
จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีประชากรที่อ่านออกเขียนได้เป็นสัดส่วนร้อยละ 73
โดยมีจ�านวนโรงเรียนในระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษารวม 320 แห่ง
มีนักเรียนจ�านวน 44,768 คน และครู 2,630 คน อัตราส่วนระหว่างครูและนักเรียน
เท่ากับ 1:19 นอกจากโรงเรียนที่เปิดสอนให้การศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว จังหวัด
แม่ฮ่องสอนยังมีโรงเรียนขยายโอกาส ได้แก่ ศูนย์การศึกษาพิเศษส�าหรับเด็กพิการ
จ�านวน 1 แห่ง โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนจ�านวน 13 แห่ง การศึกษานอกระบบ
การศึกษาตามอัธยาศัยในรูปแบบการศึกษาผูใ้ หญ่ การศึกษาต่อเนือ่ งประเภททางไกล
การศึกษาผู้ใหญ่สายอาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.ทางไกล) ประกาศนียบัตร
อาชีพ และการศึกษาเพื่อชุมชนบนพื้นที่สูง นอกจากนี้ ยังมีสถาบันการศึกษาที่เปิด
สอนในระดับอุดมศึกษาซึง่ รองรับนักเรียนจ�านวนรวม 2,552 คน และอาจารย์ 105 คน
ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮอ่ งสอน วิทยาลัยชุมชนแม่ฮอ่ งสอน
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน และวิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง
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การคมนาคม
จังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 924 กิโลเมตร
สามารถเดินทางได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ ทางเครือ่ งบินและรถยนต์ โดยมีทา่ อากาศยาน
2 แห่ง ทีอ่ า� เภอเมืองแม่ฮอ่ งสอนและอ�าเภอปาย มีเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์ทตี่ ดิ ต่อ
กันได้ทั้งระหว่างจังหวัดและระหว่างอ�าเภอ อย่างไรก็ตาม การคมนาคมทางรถยนต์
ของแม่ฮ่องสอนยังมีข้อจ�ากัดในเรื่องขนาดรถขนส่ง เนื่องจากเป็นเส้นทางผ่านภูเขาที่
คดเคีย้ ว ถนนเชือ่ มต่อระหว่างอ�าเภอสามารถเดินทางได้ในทุกฤดูกาล ยกเว้นเส้นทาง
ในระดับต�าบลที่การเดินทางโดยรถยนต์ในช่วงฤดูฝนอาจไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้

โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
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4

การใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กระทรวงมหาดไทยได้ อ อกกฎกระทรวงบั ง คั บ ใช้ ผั ง เมื อ งรวมจั ง หวั ด แม่ ฮ ่ อ งสอน
พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ซึ่งเมื่อพิจารณาการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมืองรวม
ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนพบว่า พื้นที่สีชมพูซึ่งเป็นพื้นที่ส�าหรับการใช้ที่ดินประเภทชุมชน และพื้นที่
สีเขียวส�าหรับพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม สามารถใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าได้
แต่จ�ากัดเฉพาะโรงไฟฟ้าพลังน�้าที่ขนาดก�าลังการผลิตติดตั้งไม่เกิน 15 เมกะวัตต์ และระบบผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดก�าลังการผลิตติดตั้ง
ไม่เกิน 1 เมกะวัตต์ ในขณะที่พื้นที่สีเขียวทแยงขาวและพื้นที่สีขาวทแยงเขียวเป็นพื้นที่อนุรักษ์
ชนบทและป่าไม้ ไม่สามารถสร้างโรงไฟฟ้าได้
อ�าเภอปาย อ�าเภอแม่สะเรียงและอ�าเภอเมืองแม่ฮอ่ งสอน มีพนื้ ทีส่ เี ขียวมากเป็น 3 อันดับแรก
มีศักยภาพด้านพื้นที่ที่จะสามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าได้ แต่อย่างไรก็ตาม ทั้งสามอ�าเภอข้างต้น
มีการบังคับใช้ผังเมืองระดับอ�าเภอ ซึ่งไม่อนุญาตให้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่ใดๆ ในอ�าเภอ
ในขณะที่อ�าเภอปางมะผ้ามีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่อนุรักษ์เกือบทั้งหมด ส่วนอ�าเภออื่นๆ มีพื้นที่
สีเขียวซึ่งสามารถสร้างโรงไฟฟ้าได้ แต่ก็เป็นพื้นที่ที่ไม่มากนัก

ผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ที่มา : ส�านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน
14 โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

5

การเข้าถึงไฟฟ้าของประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ในปี 2558 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีจ�านวนครัวเรือนที่เข้าถึงไฟฟ้าในสัดส่วนร้อยละ 83
เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่วนใหญ่เป็นภูเขา ท�าให้การตั้งถิ่นฐานของ
ประชากรบนพื้นที่สูงอยู่กันอย่างกระจัดกระจาย รวมทั้งจากการที่พื้นที่ของแม่ฮ่องสอนส่วนใหญ่
เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ท�าให้การก่อสร้างเสาไฟฟ้าไม่สามารถด�าเนินการได้อย่างทั่วถึง เนื่องจาก
ติดปัญหาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ดังนั้น จึงมีพื้นที่ห่างไกลที่ระบบส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(กฟภ.) ยังไม่สามารถเข้าถึง โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้จ�านวน 58,869 ราย
คิดเป็นร้อยละ 82.77 ของครัวเรือนทั้งหมดและมีครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้จ�านวน 12,256 ราย
คิดเป็นร้อยละ 17.23 ของครัวเรือนทั้งหมด

6

ปัญหาฝุ่นละอองและควันไฟจากการเผาป่าในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
จังหวัดแม่ฮ่องสอนต้องประสบปัญหาหมอกควันจากไฟป่าที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนของ
ทุกปี โดยมาจากการเผาป่าของในจังหวัดเองและมาจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งท�าให้ในช่วงเดือน
มีนาคมถึงเมษายนมีปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละอองเกินกว่าค่ามาตรฐานของกรมควบคุม
มลพิษ โดยในปี 2559 สถิติความเข้มข้นของฝุ่นละอองสูงสุดอยู่ที่ 264 ไมโครกรัม/ลบ.ม.
ซึง่ สูงกว่าค่ามาตรฐานถึง 2 เท่า ฝุน่ ละอองเหล่านีก้ อ่ ให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ต่อระบบหายใจของสิ่งมีชีวิต

ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM10) ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ

โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

15

7

นโยบายด้านพลังงานของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
จากยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยุทธศำสตร์ที่ 3: กำรแก้ไขปัญหำ
ควำมยำกจน พัฒนำคน สังคม กำรบริกำรภำครัฐ และพลังงำนทดแทน เพือ่ ยกระดับคุณภำพชีวติ
ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของประเทศ ในการส่งเสริมการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน
และเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ส�านักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน จึงได้เสนอแนวคิดยุทธศาสตร์
ด้านพลังงานของจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีเป้าประสงค์ดังต่อไปนี้
ประชาชนมีความเข้าใจในการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานในพื้นที่
อย่างถูกวิธี
มีการน�าเทคโนโลยีพลังงานทดแทนมาใช้ในทุกภาคส่วน
วัสดุเหลือใช้มีมูลค่าเพิ่มจากการน�ามาผลิตเป็นพลังงาน
มีแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนเพิ่ม

8

สถานการณ์ด้านพลังงานไฟฟ้าของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
การใช้และการจัดหาไฟฟ้าในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขี้นทุกปีเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี โดยกลุ่ม
บ้านอยู่อาศัยเป็นกลุ่มที่มีการใช้ไฟฟ้ามากที่สุด ขณะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีแหล่งผลิตไฟฟ้า
4 ประเภท ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังน�้า โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าน�้ามันดีเซล
และการน�าเข้าไฟฟ้าจากจังหวัดเชียงใหม่ โดยในปี 2559 ก�าลังการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้า
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ไม่รวมการน�าเข้า) อยู่ที่ 33,150 กิโลวัตต์ แต่มีปริมาณการผลิตจริง
เฉลี่ยอยู่ที่ 7,287 กิโลวัตต์เท่านั้น โดยไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโรงไฟฟ้าพลังน�้ามีแนวโน้มที่ลดลง
เนือ่ งจากปริมาณน�า้ ในเขือ่ นแม่สะงาและล�าน�า้ สาขาอืน่ ๆ ซึง่ เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าหลักของจังหวัด
ลดลงมาก ท�าให้ต้องมีการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าดีเซลสูงถึงร้อยละ 20 ซึ่งมีต้นทุนการผลิตไฟฟ้า
จากน�้ามันดีเซลอยู่ในระดับ 8-9 บาทต่อหน่วย ซึ่งสูงกว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
(Solar Farm)

16 โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

การผลิตไฟฟ้าของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2559
โซน
โซน 1
ปายและปางมะผ้า
Peak Load 7.2 MW
Light Load 3.7 MW
โซน 2
อําเภอเมืองและ
ขุนยวม
Peak Load 11.0 MW
Light Load 7.8 MW

โซน 3
แม่สะเรียง สบเมย
และแม่ลาน้อย
Peak Load 9.8 MW
Light Load 5.8 MW

โรงไฟฟ้า

กําล ังการผลิตติ�ตงั�
(kW)

ผูผ
้ ลิตไฟฟ้า

1. พลังนํ� าแม่�าย
2. ระบบผลิตไฟฟ้ าดีเซล

กฟภ.
กฟภ.

2,000
3,000

547

234

1,014

5,000

547

234

1,014

พพ.
พพ.
กฟผ.
อบต./VSPP
กฟผ.

10,200
850
500
110
5,400
17,060

2,365
330
314

1,241
152
264

4,424
480
262

3,009

1,657

5,166

พพ.
VSPP
VSPP
VSPP
VSPP
กฟภ.

1,250
960
960
960
960
6,000
11,090

186
899
836
867
845

56
850
789
831
782

441
743
687
712
711

3,633

3,308

3,294

33,150

7,189

5,199

9,473

รวม
1. พลังนํ� าแม่สะงา
่ งสอน
2. พลังนํ� าแม่ฮอ
3. พลังงานแสงอาท ต
ิ ย์ผาบ่อง
4. พลังนํ� า�ุม�นห ้วยโ�่ งออน
5. โรงไฟฟ้ าพลังดีเซล กฟผ.*
รวม

กําล ังการผลิตจริง (kW)
ม.ค. - ก.พ. มี.ค. - พ.ค. มิ.ย. - ธ.ค.

1. พลังนํ� าแม่สะเรียง
2. พลังงานแสงอาท ต
ิ ย์นภัส
3. พลังงานแสงอาท ต
ิ ย์แม่สะเรียง 1
4. พลังงานแสงอาท ต
ิ ย์แม่สะเรียง 2
5. พลังงานแสงอาท ต
ิ ย์แม่สะเรียง 3
6. โรงไฟฟ้ าดีเซลแม่สะเรียง
รวม
่ งสอน
รวมแม่ฮอ
Peak Load 28.0 MW
Light Load 17.3 MW
หมายเหตุ : 1. * ระบบผลิตไฟฟ้ าสํารอง
่ งสอน
2. ทีม
� า : การไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าค จังหวัดแม่ฮอ

่ งสอน
การจ ัดหาไฟฟ้าของจ ังหว ัดแม่ฮอ
ปี 2559

kWh
14,000,000

12,000,000

10,000,000

8,000,000

6,000,000

4,000,000

2,000,000

0
มค.

กพ.

มีค.

เมย.
พล�ง��� า

พค.
แสงอาทิตย์

มิย.
ดีเซล

กค.

สค.

กย.

ตค.

พย.

ธค.

ไฟฟ้ าจากเชียงใหม่

่ งสอน
การใช้ไฟฟ้าของจ ังหว ัดแม่ฮอ

kWh
120,000,000

100,000,000

80,000,000

60,000,000

40,000,000

20,000,000

0

2549

2550
บานอยู
้
อ
่ าศัย

2551

2552
กิจการขนาดเล็ก

2553

2554

กิจการขนาดกลาง

2555
กิจการขนาดใหญ่

2556

2557

2558

อ�น
� �

การจัดหาและการใช้ ไฟฟ้าของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
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พื้นที่การให้บริการไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้าของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ปัจจุบันจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการเชื่อมต่อโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้า เพื่อน�าเข้าไฟฟ้า
จากจังหวัดเชียงใหม่ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นหน่วยงานดูแลระบบส่งไฟฟ้าของ
จังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้งหมด มีระบบส่งไฟฟ้าให้บริการ 2 ระดับแรงดัน ได้แก่ ระบบส่งไฟฟ้า
แรงดันสูง 115 กิโลโวลต์ ความยาว 211 กิโลเมตร และระบบส่งไฟฟ้าแรงดันต�่า 22 กิโลโวลต์
ความยาว 220 กิโลเมตร ครอบคลุมทุกอ�าเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยกเว้นอ�าเภอสบเมย
รับจากระบบส่งไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ของอ�าเภอแม่สะเรียง โดยระบบส่งไฟฟ้า 115 กิโลโวลต์
จะรับไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เพือ่ ส่งไฟฟ้าให้กบั อ�าเภอปาย อ�าเภอปางมะผ้า
และอ�าเภอเมืองแม่ฮอ่ งสอน ส่วนระบบสายส่ง 22 กิโลโวลต์ จะรับไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งไฟฟ้าไปยังอ�าเภอเมืองแม่ฮ่องสอนและอ�าเภอขุนยวม และยังมีระบบ
ส่งไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ อีกหนึ่งเส้น ซึ่งรับไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ส่งไปยัง
อ�าเภอแม่สะเรียง อ�าเภอสบเมย และอ�าเภอแม่ลาน้อย

การแบ่งพื้นที่การจ่ายไฟฟ้าและโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ทีม่ า : การพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด กรณีศกึ ษาเมืองแม่ฮอ่ งสอน, ดร.แนบบุญ หุนเจริญ
18 โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้า

จากข้อจ�ากัดด้านลักษณะภูมิประเทศ ความต้องการไฟฟ้าที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นของ
จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค (กฟภ.)
จึงได้ด�าเนินโครงการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จ�านวน
2 โครงการ ได้แก่
โครงกำรสมำร์ทกริดจังหวัดแม่ฮ่องสอนของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย
(EGAT’s Mae Hong Son Smart Grid Pilot Project) มีแผนทีจ่ ะด�าเนินการในช่วงปี 2560 - 2563
ก�าหนดพื้นที่ด�าเนินการในเขตการให้บริการไฟฟ้าโซนที่ 2 ซึ่งครอบคลุมอ�าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
และอ�าเภอขุนยวม

Mae Hong Son Smart Grid Pilot Project (2
(2)
Mae Sa Nga Hydro
(10.34 MW)

Legend:

Mae Sa Nga
Hydro Power Plant
(DEDE)

Smart Billboard

2 X 2,520 kW + 2 X 2,650 kW

Solar Roof-top

23.2 km

Building Management
System: BEMs
Smart Street Light
Mae Hong Son Airport

Mae Hong Son Substation
(PEA)

1.7 km

Smart Energy

0.35 km

Mae Hon Son
Living Museum

0.3 km

Jong Klang
Temple

Post Office

1.35 km
0.55 km
1.4 km

Bus Station

Pha Bong Hydro
(0.85 MW)
Mae Hong Son
Provincial Hall

2.2 km
12.2 km

New Pha Bong Solar
(renovate to 1 MW)

Srisangwan Hospital

0.22 km

0.75 km

Pha Bong Solar
(0.5 MW)

0.2 km
Mae Hong Son
Municipality

0.45 km

2 1 km
2.1
Pratat-Doikongmoo
Temple

Municipal School

Sai Yud Market

Provincial Police
Office

Pha Bong
Hydro Power Plant
(DEDE)
850 kW

Biomass
Power Plant
1,000 kW

New Pha Bong Solar
(additional 2 MW)

Diesel
(4.4 MW)
New Diesel
(renovate to 5 MW)
New Battery Energy
Storage (1 MWh)

9

โครงการสมาร์ทกริดจังหวัดแม่ฮ่องสอนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ทีม่ า : กฟผ.
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โครงกำรพัฒนำระบบไฟฟ้ำแบบโครงข่ำยไฟฟ้ำขนำดเล็กมำก อ�ำเภอแม่สะเรียง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (Microgrid System) ของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
โครงการพั
นาระบบไฟฟ้
แบบโครงข่
มาก ่อ(Microgrid)
สามารถใช้ศฒ
ักยภาพการผลิ
ตไฟฟ้าาจากพลั
งงานหมุานยไฟฟ้
เวียนในพืา้นขนาดเล็
ที่ได้สูงสุดกและเพื
สร้างความ
- 2561 โดยจะด�าเนินการ
มั่นคงให้ระบบไฟฟ้า กฟภ.
มีแผนที
่จะด�ายเนิงนจ.แม่
การภายในช่
วงปี 2560
ที่ อ.แม่
สะเรี
ฮ่องสอน
(คพล.)
ในพื้นที่การให้บริการไฟฟ้าในอ�าเภอแม่สะเรียง

โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก อ�าเภอแม่สะเรียง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (Microgrid System) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โครงการจะมีการติดตัง้ ชุดควบคุมทีมไมโครกริ
่ า : กฟภ. ด (Microgrid Controller) รวมถึงอาคาร
ควบคุ ม ที่ ป ระกอบด้ ว ยระบบบริ ห ารจั ด การพลั ง งานในอาคาร ( Building Energy
Management System (BEMS)) อย่างชาญฉลาด ระบบกักเก็บพลังงานชนิดแบตเตอร์รี่
(Battery Energy Storage System) ขนาด 3.0 MW/1.5 MWh ชนิ ด Lithium-Ion ซึ่ ง
สามารถจ่ายให้กับลูกค้าที่สาคัญได้ทั้งหมดขณะเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องจากต้นทาง มีการ
ติ ด ตั้ ง ใช้ ง านระบบสื่ อ สารเส้ น ใยแก้ ว น าแสง (Fiber Optic) ระหว่ า งอาคารควบคุ ม
และอุปกรณ์ตัดตอนต่างๆ (Remote Control Switches) เพื่อควบคุมการจ่ายไฟและเพื่อ
รองรับระบบแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องอัตโนมัติหรือที่เรียกว่า Fault Location Isolation
and System Restoration (FLISR) ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
20 โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

บทที่ 2
กิจกรรมส�าคัญภายใต้โครงการ

ด้วยเหตุทอี่ ปุ สรรคหลักของการส่งเสริม
พลังงานทางเลือกในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แก่
(1) ขีดความสามารถทั้งในระดับองค์กรและ
ระดับบุคคล (2) นโยบาย กฎ ระเบียบของรัฐ
(3) โครงสร้างองค์กร (4) ด้านเศรษฐกิจและ
การเงิน และ (5) ด้านเทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม
โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกฯ จึงมุง่ เน้น
การเสริ ม สร้ า งจั ง หวั ด แม่ ฮ ่ อ งสอนให้ บ รรลุ
ผลลัพธ์ 4 ประการ ได้แก่
เสริมสร้างศักยภาพองค์กรด้าน
การวางแผนและจั ด การโครงการพลั ง งาน
ทางเลือกแบบบูรณาการ
สนั บ สนุ น การเข้ า ถึ ง แหล่ ง ทุ น
เพื่อการใช้พลังงานทางเลือกอย่างยั่งยืน
เสริ ม สร้ า งระบบการสนั บ สนุ น
ทางเทคนิคเพื่อการพัฒนา จัดการและบ�ารุง
รักษาเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกต่างๆ และ
สนับสนุนการจัดท�านโยบายที่เอื้อ
ให้มกี ารใช้เทคโนโลยีพลังงานทางเลือกพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ
ของประเทศไทย

โครงการฯ ได้ดา� เนินการสาธิตต้นแบบ
เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ ไฟฟ้า
พลั ง น�้ า ขนาดเล็ ก มาก การผลิ ต ไฟฟ้ า จาก
พลังงานแสงอาทิตย์ ทั้งในรูปแบบโซลาร์โฮม
โคมไฟแสงอาทิตย์ โซลาร์รูฟ รวมถึงเตาหุงต้ม
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง และระบบผลิ ต ก๊ า ซชี ว ภาพ
ด้วยมูลสัตว์ นอกจากนี้ ยังได้พฒ
ั นากระบวนการ
ด�าเนินงานส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนอย่าง
ยั่งยืน โดยสามารถขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ
เช่น การวางแผนด้านพลังงานแบบบูรณาการ
ในระดับจังหวัดและท้องถิน่ และการจัดตัง้ ศูนย์
การเรีย นรู ้ ชุ ม ชนในพื้ น ที่ ต่ า งๆ ของจั ง หวั ด
แม่ฮ่องสอน โดยกิจกรรมส�าคัญทั้ง 8 กิจกรรม
ที่ได้ด�าเนินการภายใต้โครงการฯ สามารถสรุป
ได้ดังนี้

โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
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โรงไฟฟ้าพลังน�้าขนาดเล็กมาก (Micro Hydro Power Plants : MHP)
โรงไฟฟ้าพลังน�้าขนาดเล็กมากหรือระดับชุมชนเป็นโครงการด้านพลังงานหมุนเวียน
ทีเ่ หมาะสมส�าหรับพืน้ ทีท่ รี่ ะบบส่งไฟฟ้ายังเข้าไม่ถงึ แต่มศี กั ยภาพพลังน�า้ เพียงพอในการผลิตไฟฟ้า
โดยโรงไฟฟ้าสามารถผลิตและส่งกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ในระดับพื้นฐาน
ของครัวเรือน ได้แก่ แสงสว่าง โทรทัศน์ วิทยุ
การชาร์จแบตเตอรีม่ อื ถือและอืน่ ๆ ทัง้ ยังช่วยประหยัดรายจ่ายค่าเชือ้ เพลิงของครัวเรือน
ช่วยให้ครัวเรือนท�างานในช่วงเวลากลางคืนได้นานขึ้น เด็กนักเรียนสามารถใช้แสงสว่างและ
คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มความรู้และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา อีกทั้งชุมชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับโลกภายนอกผ่านเครื่องมือสื่อสารต่างๆ ได้
โครงการได้กา� หนดเป้าหมายการพัฒนาโครงการต้นแบบโรงไฟฟ้าพลังน�า้ ขนาดเล็ก 2 แห่ง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาและสาธิตรูปแบบเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน และ
(2) สนับสนุนการท�างานแบบบูรณาการระหว่างส่วนราชการระดับจังหวัด องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคประชาชน
ด้านการคัดเลือกพื้นที่นั้น จังหวัดแม่ฮ่องสอนด�าเนินการแต่งตั้ง คณะท�างานเพื่อปฏิบัติ
หน้าทีพ่ จิ ารณากลัน่ กรองพืน้ ทีโ่ ครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกฯ โดยมีรองผูว้ า่ ราชการจังหวัด
แม่ฮ่องสอนเป็นประธาน มีผู้แทนจากโรงไฟฟ้าพลังน�้าแม่สะงา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เป็นที่ปรึกษาฝ่ายเทคนิค จากนั้น คณะท�างานฯ แจ้งไปยังทุกอ�าเภอ
เพื่อให้เสนอพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมากตามเกณฑ์ที่ก�าหนด ได้แก่
1. ไม่มีไฟฟ้าจากสายส่ง และรัฐบาลไม่มีโครงการที่จะขยายเขตไฟฟ้าเข้าไปภายใน
2 - 5 ปีข้างหน้า
2. มีล�าธาร/สายน�้าที่มีปริมาณน�้าเพียงพอทั้งในหน้าน�้าและหน้าแล้ง และอยู่ใกล้
หมู่บ้าน (เพื่อที่การลงทุนสายส่งจะไม่สูงเกินไป)
3. ชุมชนที่ตั้งมานาน มีการบริหารจัดการชุมชนที่ดี มีประสบการณ์บริหารจัดการ
กองทุน ไม่มีความขัดแย้งรุนแรง
4. มีความเป็นไปได้ในการขอใช้พื้นที่ป่าสงวน หรือพื้นที่ป่าอนุรักษ์
5. มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนด้านพลังงาน (เช่น เทียนไข) ไม่ต�่ากว่า 100 บาท/เดือน
6. อบต. มีศักยภาพช่วยสนับสนุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้า (แรงงาน เทคนิค งบประมาณ
บางส่วน)
จากนั้น โครงการร่วมกับ พพ. ท�าการฝึกอบรมการส�ารวจพื้นที่เพื่อสร้างโรงไฟฟ้า
ขนาดเล็กมากให้แก่ชา่ งเทคนิคของ อบต. ในพืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั การคัดเลือก เพือ่ ให้ไปด�าเนินการส�ารวจ
ลงพืน้ ที่ จัดเวทีประชาคม สรุปข้อมูลทางเทคนิคและความพร้อมของชุมชน น�าเสนอคณะท�างานฯ
เพื่อท�าการคัดเลือกขั้นสุดท้ายเสนอต่อคณะกรรมการก�ากับโครงการต่อไป
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จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้คัดเลือก 2 พื้นที่ เพื่อพัฒนาโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังน�้าขนาดเล็ก 7 - 10 กิโลวัตต์ ส�าหรับ 30 - 40 ครัวเรือน
ได้แก่ (1) หย่อมบ้านนาเจ็ดล็อก หมูบ่ า้ นห้วยโป่งกาน ต�าบลผาบ่อง อ�าเภอ
เมืองแม่ฮ่องสอน และ (2) หย่อมบ้านปายสองแง่ หมู่บ้านเมืองน้อย
ต�าบลเวียงเหนือ อ�าเภอปาย
แต่ เ นื่ อ งจากทั้ ง สองพื้ น ที่ ตั้ ง อยู ่ ใ นพื้ น ที่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ
ซึง่ ตามพระราชบัญญัตอิ ทุ ยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ไม่อนุญาตให้กอ่ สร้าง
สิ่งปลูกสร้างได้ ดังนั้น เพื่อให้สามารถพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน�้าชุมชนได้
โครงการจึงด�าเนินการตามแนวทางในมาตรา 19 ของพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติฯ ซึง่ มีขอ้ ยกเว้นให้เจ้าหน้าทีก่ รมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่
และพันธุพ์ ชื เป็นผูข้ อใช้ประโยชน์จากพืน้ ทีร่ ว่ มกับ อบต. ในเขตพืน้ ทีน่ นั้ ๆ
เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะสร้างประโยชน์ในการคุ้มครองและดูแลรักษา
พื้นที่อนุรักษ์ฯ เป็นโครงการที่เกิดจากความต้องการของชุมชนในพื้นที่
มีคา� รับรองจากทัง้ สอง อบต. และชุมชนทีจ่ ะร่วมมืออนุรกั ษ์พนื้ ทีล่ มุ่ น�า้ และ
ป่าไม้ในพืน้ ที่ ซึง่ ชุมชนทัง้ สองมีกจิ กรรมการอนุรกั ษ์ธรรมชาติมายาวนาน
ต่อเนื่อง กล่าวโดยสรุปคือ โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมากนี้
นอกจากจะให้ประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่ห่างไกลให้ได้มีไฟฟ้าใช้เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตแล้ว ยังจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการใช้และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนในพื้นที่อุทยานแห่งชาติอีกด้วย
อบต. ผาบ่อง และ อบต. เวียงเหนือ จึงได้ยนื่ ขออนุญาตใช้ประโยชน์
จากพื้นที่ตามมาตรา 19 พร้อมรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม แผนที่
ที่ตั้งโรงไฟฟ้า แบบแปลนการก่อสร้าง และหนังสือแสดงความจ�านงของ
ชุมชน ผ่านหน่วยงานกรมอุทยานแห่งชาติตั้งแต่ในระดับพื้นที่ ระดับเขต
จนถึงระดับกรม เพื่อเสนอต่ออธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช แต่ท้ายที่สุดก็ไม่ได้รับการอนุมัติ ท�าให้ไม่สามารถด�าเนินการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน�้าทั้งสองแห่งตามเป้าหมายที่วางไว้ได้
แม้ว่าโครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้าขนาดเล็กมากจะไม่สามารถ
ด�าเนินการได้ แต่ก็ยังมีความก้าวหน้าที่ดีในการพยายามที่จะเอาชนะ
อุ ป สรรคในการส่ ง เสริ ม พลั ง งานหมุ น เวี ย นในจั ง หวั ด แม่ ฮ ่ อ งสอน
โดยโครงการนีไ้ ด้มกี ารด�าเนินงานแบบบูรณาการ ตามกรอบข้อบังคับของ
กฎหมายและโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณะกรรมการ
ในระดับจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารต�าบล ชุมชนและ
โรงเรียนในพืน้ ที่ อย่างไรก็ดี บทเรียนจากการด�าเนินงานโครงการนี้ ได้แก่
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หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัดและท้องถิ่น ไม่มีงบประมาณในการประเมิน
ศักยภาพ ก�าหนด ออกแบบ และบูรณาการเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน
จ�าเป็นต้องสร้างความตระหนักเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับบริบททางสังคมและเศรษฐกิจของพื้นที่
ขาดความรู้และบุคลากรด้านเทคนิคในพื้นที่ ที่สามารถประเมินศักยภาพ ออกแบบ
ก่อสร้างและควบคุมการปฏิบัติการโรงไฟฟ้า
การให้การศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนยังอยู่ในขอบเขตที่จ�ากัด

2

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชุมชน (Solar Farm)

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)
มีมติเห็นชอบโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ชมุ ชน (Solar Farm) ซึง่ เป็นแนวคิดริเริม่
ของกระทรวงพลังงานร่วมกับส�านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ กระตุน้ การมีสว่ นร่วมของชุมชนในการผลิตกระแสไฟฟ้า สร้างงานและกระจาย
รายได้ให้แก่ชุมชน รวมถึงส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างแพร่หลาย โดยตั้งเป้าหมาย
ก�าลังการผลิตติดตั้ง 800 เมกะวัตต์
แนวคิดดังกล่าว มุง่ หมายให้ชมุ ชนน�าเสนอแผนการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ชุมชนของตนเอง โดยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะให้วงเงินสนับสนุนการลงทุนร้อยละ 25
และเงินลงทุนที่เหลือสามารถกู้ยืมจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)
หรือธนาคารออมสิน ซึง่ กระทรวงพลังงานก�าหนดอัตรารับซือ้ ไฟฟ้าพิเศษ (Feed - in Tariff : FiT)
ที่ระดับ 4.5-9.75 บาท/กิโลวัตต์ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 25 ปี
ต่อมา เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 กพช. ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับเปลี่ยนโครงการผลิต
ไฟฟ้าพลังงานจากแสงอาทิตย์แบบติดตัง้ ในพืน้ ทีช่ มุ ชนหรือโซลาร์ชมุ ชน เป็นโครงการผลิตไฟฟ้า
พลังงานจากแสงอาทิตย์ส�าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร ขนาดติดตั้งไม่เกิน
5 เมกะวัตต์ต่อแห่ง รวม 800 เมกะวัตต์ ในอัตรา FiT 5.66 บาท ต่อหน่วย และคณะกรรมการ
ก�ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ออกระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการรับซือ้ ไฟฟ้าจากโครงการพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบติดตัง้ บนพืน้ ดินส�าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร พ.ศ. 2558
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558
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โครงกำรนี้ด�ำเนินกำรโดย มูลนิธิพลังงำนเพื่อสิ่งแวดล้อม (มพส.) ซึ่งมีกำรด�ำเนิน
กิจกรรมต่ำงๆ ดังต่อไปนี้
ประเมินและคัดเลือกพื้นที่และชุมชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ตามกฎและระเบียบของ กกพ. เรื่อง โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
แบบติดตัง้ บนพืน้ ดินส�าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์ภาคการเกษตร ซึง่ ก�าหนดให้หน่วยงาน
ราชการหรือสหกรณ์การเกษตรเป็นเจ้าของโครงการและจะต้องมีสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ที่จะเป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้า โดยโครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับ
มพส. ได้ประเมินความเหมาะสมของสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตามเงื่อนไข
หลักเกณฑ์ของ กกพ. ซึ่งสหกรณ์การเกษตรขุนยวมได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ
จัดท�ารายงานการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นด้านเทคนิคและการเงิน เพื่อให้
เชื่อมั่นได้ว่าพื้นที่ที่คัดเลือกมีความเหมาะสมตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของ กกพ.
ประสานบริษัทเอกชนที่ให้ความสนใจจะเป็นผู้สนับสนุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ส�าหรับสหกรณ์การเกษตรขุนยวม และจัดท�าข้อเสนอเพื่อยื่นค�าขอต่อ กกพ.
จัดสัมมนาพร้อมกับการเยี่ยมชมโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ส�าหรับผู้บริหาร
ระดับสูงของจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตัวแทนสหกรณ์การเกษตรขุนยวม
ติดตามกระบวนการคัดเลือกโครงการฯ โดยวิธีการจับฉลากของ กกพ.
ส�านักงาน กกพ. ได้ก�าหนดวันจับสลากในเดือนเมษายน 2559 เพื่อคัดเลือกสหกรณ์
การเกษตรที่ผ่านหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเป็นเจ้าของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
แบบติดตั้งบนพื้นดิน โดยมีสหกรณ์การเกษตรที่มีสิทธิจับฉลาก 167 ราย ยื่นเสนอขายไฟฟ้า
รวม 798.62 เมกะวัตต์ สหกรณ์การเกษตรทีไ่ ด้รบั คัดเลือกจ�านวน 67 ราย แต่สหกรณ์การเกษตร
ขุนยวมจับฉลากไม่ได้ จึงไม่สามารถด�าเนินโครงการต่อไปได้
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การฟื้นฟูระบบโซลาร์ โฮม (Solar Home) และการจัดหาโคมไฟแสงอาทิตย์
(Solar Lanterns) เพื่อใช้ ในครัวเรือนในพื้นที่ห่างไกล

ประชากรร้อยละ 3 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนยังไม่มีไฟฟ้าใช้ เพราะ
ส่วนใหญ่อยู่ห่างไกลจากระบบส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
และหลายชุมชนตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ ดังนั้น ระบบโซลาร์โฮม (Solar
Home) และโคมไฟแสงอาทิตย์ (Solar Lanterns) จึงเป็นทางเลือกทีเ่ หมาะสม
ส�าหรับครัวเรือนเหล่านี้ ซึ่งในอดีต กฟภ. ได้ด�าเนินการติดตั้งโซลาร์โฮม
ให้แก่ครัวเรือนในพื้นที่ห่างไกลของจังหวัดแม่ฮ่องสอนไว้แล้ว แต่ปัจจุบัน
โซลาร์โฮมส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากอุปกรณ์ช�ารุดจากการ
ใช้งานหรือจากการบ�ารุงรักษาที่ไม่ถูกวิธี ดังนั้น โครงการจึงได้ส่งเสริม
ให้เกิดการจัดการระบบโซลาร์โฮมอย่างยั่งยืนและส่งเสริมการใช้โคมไฟ
แสงอาทิตย์ เป็นการช่วยลดช่องว่างของการเข้าถึงไฟฟ้าของชุมชนห่างไกล
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหวังที่จะให้เป็นโครงการสาธิตส�าหรับหน่วยงาน
ภาครัฐหรือภาคเอกชนที่จะน�าไปขยายผลในการจัดการระบบโซลาร์โฮม
ในพื้นที่อื่นๆ ต่อไป
การฟื ้ น ฟู ร ะบบโซลาร์ โ ฮมภายใต้ โ ครงการนี้ ด� า เนิ น การโดย
2 หน่วยงาน ซึ่งมีรูปแบบการบริหารจัดการแตกต่างกันตามเงื่อนไขและ
ความต้องการของแต่ละหมู่บ้านที่ไม่เหมือนกัน โดยมอบหมายให้บริษัท
SunSawang ซึง่ เป็นหน่วยงานธุรกิจเพือ่ สังคมของมูลนิธพิ ลังงานไร้พรมแดน
(Border Green Energy Team: BGET) ออกแบบโมเดลธุรกิจที่มีรูปแบบ
ให้บริการซ่อมแซมระบบโซลาร์โฮมที่ช�ารุด และการจัดหาโคมไฟพลังงาน
แสงอาทิตย์ โดยให้ผเู้ ข้าร่วมโครงการผ่อนช�าระค่าอุปกรณ์ระบบโซลาร์โฮม
เป็นระยะเวลา 5 ปี และมีบริการดูแลรักษาและซ่อมบ�ารุงรักษา (after sales
service) ตลอดระยะเวลาของการผ่อนช�าระ ส่วนอีกรูปแบบหนึ่งนั้น
จังหวัดแม่ฮ่องสอนมอบหมายให้ฝ่ายกิจการพลังงานหมุนเวียนของหน่วย
เฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 (ฉก.ร. 17) ท�าการฟื้นฟูระบบโซลาร์โฮม
ของครัวเรือนที่มีฐานะยากจนในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-สาธารณรัฐ
สหภาพเมียนมา ระบบโซลาร์โฮมชนิดนีอ้ อกแบบโดยผูเ้ ชีย่ วชาญด้านพลังงาน
หมุนเวียนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และให้เพียงแสงสว่างใน 4 จุดส�าคัญของ
ครัวเรือนเท่านั้น
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บริษัท SunSawang ได้ด�าเนินการฟื้นฟู/ติดตั้งระบบโซลาร์โฮม
จ�านวน 107 ระบบ และส่งเสริมการใช้โคมไฟแสงอาทิตย์ จ�านวน 203 โคม
โดยมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจในการส่งเสริม ได้แก่ การลดค่าใช้จ่าย
ในการฟืน้ ฟูระบบโซลาร์โฮมลงร้อยละ 50 และใช้การแลกเปลีย่ นสินค้าแทน
เงินสดในการขายโคมไฟแสงอาทิตย์ ตลอดจนขยายระยะเวลาการให้ผสู้ นใจ
สมัครเข้าร่วมโครงการ เพือ่ เปิดโอกาสให้ครัวเรือนทีม่ ฐี านะยากจนสามารถ
เข้ า ร่ ว มโครงการได้ ม ากขึ้ น โดยขั้ น ตอนการด� า เนิ น งานของบริ ษั ท
SunSawang มีดังนี้
การจัดประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์
และน�าเสนอรูปแบบธุรกิจในการฟืน้ ฟูระบบโซลาร์โฮมและการใช้งานโคมไฟ
แสงอาทิตย์ และส�ารวจสถานะการใช้งานของระบบโซลาร์โฮมและจ�านวน
ครัวเรือนในพื้นที่เป้าหมาย
การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจ และสาธิต
การใช้งานระบบโซลาร์โฮมและโคมไฟแสงอาทิตย์ ให้แก่ชา่ งเทคนิคท้องถิน่
และชาวบ้านที่สนใจในหมู่บ้านเป้าหมาย
การสาธิตการท�างานและการใช้งานระบบโซลาร์โฮม โดยใช้
ระบบสาธิตที่ติดตั้ง ณ สถานที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในแต่ละพื้นที่
แคมเปญส่งเสริมให้เข้าร่วมโครงการ โดยการจับฉลากผู้โชคดี
จากรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เพื่อแจกโคมไฟแสงอาทิตย์ ซึ่งในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการแต่ละครั้งจะมีผู้ได้รับแจกโคมไฟแสงอาทิตย์ 1 ราย
การด�าเนินการฟืน้ ฟู/การติดตัง้ ระบบโซลาร์โฮม และจ�าหน่าย/
แลกเปลี่ยนโคมไฟแสงอาทิตย์
การจัดฝึกอบรมให้แก่ชา่ งเทคนิคในพืน้ ที่ เพือ่ ให้บริการดูแลซ่อม
บ�ารุงระบบโซลาร์โฮม
การจัดท�าเอกสารคู่มือการใช้งานและการดูแลซ่อมบ�ารุงรักษา
ระบบโซลาร์โฮมในเบื้องต้นและแจกจ่ายให้กับครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ
หน่วยเฉพำะกิจกรมทหำรรำบที่ 17 (ฉก.ร. 17) สนับสนุนการเข้าถึงไฟฟ้าให้กับชุมชน
ชายแดนหรือในพื้นที่สูงที่ห่างไกลจากโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้า โดยที่ไฟฟ้าเป็นสิ่งจ�าเป็นพื้นฐาน
ทีช่ ว่ ยพัฒนาความเป็นอยูแ่ ละคุณภาพชีวติ ของประชาชน แต่เนือ่ งจากชุมชนทัง้ หมดมีฐานะยากจน
มาก จึงท�าให้ไม่สามารถจ่ายค่าซ่อมแซมระบบโซลาร์โฮมได้ โครงการและจังหวัดแม่ฮ่องสอน
จึงเห็นพ้องที่จะให้การสนับสนุนในรูปแบบของการใช้ค่าแรงท�างานแลกเปลี่ยนกับวัสดุอุปกรณ์
ที่จะต้องเปลี่ยน และมอบหมายให้ท�าหน้าที่ช่วยดูแลซ่อมแซมระบบโซลาร์โฮมของตนเองและ
เพื่อนบ้านด้วย กิจกรรมที่ส�าคัญภายใต้การด�าเนินการของ ฉก.ร. 17 สรุปได้ดังนี้
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การให้ค�าปรึกษากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อคัดเลือกช่างเทคนิคท้องถิ่น
จ�านวน 3 คนต่อหนึ่งต�าบล เพื่อท�างานร่วมกับทีมเทคนิคของ ฉก.ร. 17
การวิจยั และออกแบบระบบโซลาร์โฮมทีเ่ หมาะสมส�าหรับกับการใช้งานในพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจสอบอุปกรณ์และการซ่อมบ�ารุงระบบ
โซลาร์โฮม ให้กบั เจ้าหน้าทีข่ อง ฉก.ร. 17 และช่างท้องถิน่ โดยนายสุรเดช พหลโยธิน ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ท้องถิ่น
จัดท�าการส�ารวจระบบโซลาร์โฮมของครัวเรือนในหมู่บ้านเป้าหมาย
ท�าการฟื้นฟูระบบโซลาร์โฮมเพื่อเป็นระบบสาธิต จ�านวน 2 ระบบต่อหมู่บ้าน
จัดฝึกอบรมเกีย่ วกับการดูแลและซ่อมบ�ารุงระบบโซลาร์โฮมให้แก่ชา่ งเทคนิคท้องถิน่
และชาวบ้านในพื้นที่เป้าหมาย
ท�าการฟืน้ ฟูระบบโซลาร์โฮมของครัวเรือนทีเ่ หลืออยูท่ งั้ หมด โดยให้สมาชิกในครัวเรือน
และเพื่อนบ้านมาช่วย (Hands - on practice)
จัดท�าแผนการด�าเนินงานในการขยายผลโครงการฯ ไปยังหมูบ่ า้ นอืน่ ๆ ในพืน้ ทีช่ ายแดน
ต่อไป
ทั้งนี้ ฉก.ร. 17 ได้ด�าเนินการฟื้นฟูระบบโซลาร์โฮม จ�านวน 68 ระบบ ใน 5 หมู่บ้าน
และได้ท�าการอบรมชาวบ้านทั้งชายและหญิง จ�านวน 122 คน เพื่อให้สามารถท�าการซ่อมบ�ารุง
ระบบโซลาร์โฮมของตนเองและช่วยช่างท้องถิ่นในการซ่อมแซมของครัวเรือนอื่นๆ ได้ด้วย
โดยชาวบ้านกว่าร้อยละ 30 ของ 3 หมู่บ้าน มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบโซลาร์โฮมและ
สามารถฝึกอบรมเพื่อขยายผลการสร้างช่างเทคนิคของท้องถิ่นต่อไป
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ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop)
เพื่อใช้เองบนอาคารราชการและสถานประกอบการ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นโครงการน�าร่องต้นแบบการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (โซลาร์รฟู ) อาคารของหน่วยงานภาครัฐและสถานประกอบการ
เอกชนเพื่อการใช้เองหรืออาจจะสามารถจ�าหน่ายไฟฟ้าเข้ากับระบบส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ได้ในอนาคต ภายใต้โครงการสาธิตการส่งเสริมการติดตัง้ โซลาร์รฟู อย่างเสรี
(ส�าหรับบ้านและอาคาร) ซึง่ ณ ขณะทีพ่ ัฒนาโครงการ กกพ. อยูร่ ะหว่างการพิจารณากฎระเบียบ
การเชือ่ มต่อและราคารับซือ้ ไฟฟ้าทีเ่ หมาะสม
มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (มพส.) เป็นผู้ด�าเนินงานโครงการ โดยมีรายละเอียด
กิจกรรมดังต่อไปนี้
อาคารหน่วยงานราชการ
ส�ารวจพื้นที่ “โรงพยาบาลศรีสังวาลย์” ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจ�าจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโครงการน�าร่องสาธิตการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟ โดยทีม มพส.
ได้ส�ารวจพื้นที่ติดตั้งเพื่อประเมินความเหมาะสม พร้อมออกแบบระบบและวิเคราะห์การลงทุน
ประสานภาคเอกชนทีใ่ ห้ความส�าคัญกับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate
Social Responsibility: CSR) คือ บริษัท เอสพีซีจี จ�ากัด (มหาชน) (SPCG) ให้การสนับสนุน
ระบบโซลาร์รูฟและได้มีการขยายผลโดยมีผู้บริจาคเงินเพื่อติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพิ่มเติม
ให้แก่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
ออกแบบระบบโดยละเอียด
ติดตั้งระบบโซลาร์รูฟสาธิต ณ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
ขนาดก�าลังการผลิตติดตัง้ รวมทัง้ สิน้ 4.5 กิโลวัตต์ แบ่งเป็น โครงการ
0.5 กิโลวัตต์ SPCG 2 กิโลวัตต์ และผู้บริจาคทั่วไปอีก 2 กิโลวัตต์
ฝึกอบรมเจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลเกีย่ วกับวิธกี ารใช้งาน ดูแล
และซ่อมบ�ารุงระบบฯ
ติดตามผลการท�างานของระบบโซลาร์รูฟสาธิต
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ส�าหรับสถานประกอบการ
ออกแบบแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ เพือ่ ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับเทคโนโลยีระบบโซลาร์รฟู
และประโยชน์ของโครงการ
ประสานงานผู้ประกอบการที่สนใจและส�ารวจพื้นที่ รวมถึงประเมินความต้องการใช้
ไฟฟ้าในเบื้องต้น
น�าเสนอรูปแบบการสนับสนุนทางเงินในการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟ
วางแผนด�าเนินการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟส�าหรับสถานประกอบการ 3 แห่ง จังหวัด
แม่ฮ่องสอนได้เห็นถึงผลส�าเร็จของต้นแบบการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟ จึงได้เห็นชอบการโอน
งบประมาณโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชุมชนที่ไม่ได้รับอนุมัติให้ด�าเนินการ ร่วมกับ
งบประมาณที่เหลือจากโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน�้าขนาดเล็กมากที่ไม่ได้รับอนุมัติ
ให้ ด� าเนิ นการเช่ นเดี ยวกั น มาเป็นการจัดหาระบบผลิต ไฟฟ้า จากพลั ง งานแสงอาทิ ตย์ ใ น
รูปแบบอื่นๆ ดังนี้
ขยายก�าลังการผลิตติดตัง้ ของระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ทเี่ ชือ่ มต่อกับ
โครงข่ายระบบไฟฟ้าของโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ อีก 4.96 กิโลวัตต์ ร่วมกับ
มาตรการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและเทคโนโลยีอนื่ ๆ เช่น ระบบผลิต
น�้าร้อนโดยเซลล์แสงอาทิตย์ของส�านักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ติดตัง้ และฟืน้ ฟูระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระให้แก่โรงเรียน
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลในพืน้ ทีห่ า่ งไกลทีร่ ะบบส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถงึ
(off grid) เพิ่มอีกจ�านวน 2 แห่ง
เพิม่ เงินสนับสนุนเงินลงทุนจากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 50 ให้แก่สถานประกอบ
การและบ้านเรือนในการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟ ขนาดก�าลังการผลิต 8-11
กิโลวัตต์ (kWp) เพื่อใช้เอง
ติดตัง้ ระบบโซลาร์รฟู ให้กบั อาคารของ อบต. ห้วยห้อม โดยเป็นระบบสาธิต
แห่งแรกที่ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์เก่าของชาวบ้านที่ไม่ได้ใช้งาน เพราะมี
ไฟฟ้าเข้าถึงพื้นที่แล้ว ขนาดก�าลังการผลิต 3 กิโลวัตต์ ร่วมกับระบบใหม่อีก
2 กิโลวัตต์
สนับสนุนงบประมาณในการติดตั้งระบบโซลาร์รูฟเพิ่มเติมให้แก่โรงพยาบาล
ศรีสังวาลย์ 26.04 กิโลวัตต์ (ก�าลังการผลิตติดตั้งที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
รวม 30.54 กิโลวัตต์) และโรงพยาบาลแม่สะเรียง ขนาดก�าลังการผลิต 21.08
กิโลวัตต์
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เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง (Improved Cook Stoves: ICS)

จากการรวบรวมข้อมูลของโครงการ พบว่า ครัวเรือนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณ
ร้อยละ 80 มีการใช้เตาฟืนในการประกอบอาหาร โดยร้อยละ 96 ของครัวเรือนดังกล่าว
ใช้ ฟ ื น และถ่ า นเป็ น เชื้ อ เพลิ ง ซึ่ ง การใช้ เ ตาฟื น หรื อ เตาถ่ า นนั้ น เป็ น เตาแบบดั้ ง เดิ ม ที่ ไ ม่ มี
ประสิทธิภาพและปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณมาก นอกจากนี้ การใช้ฟืนยังก่อให้เกิดมลพิษ
และท�าให้เกิดโรคทางเดินหายใจ ซึง่ โดยส่วนมากชาวเขาจะประกอบอาหารโดยใช้เตาหินสามเส้า
(ใช้หนิ 3 ก้อน) จุดฟืนก่อให้เกิดควันไฟจ�านวนมาก อันเป็นผลเสียต่อสุขอนามัยของคนในครัวเรือน
แนวทางหนึ่งในการด�าเนินการเพื่อลดการใช้ฟืนในการประกอบอาหารของครัวเรือน
ในจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน คือ การเปลีย่ นจากการใช้เตาหินสามเส้าหรือเตาอัง้ โล่แบบดัง้ เดิมของแต่ละ
ครัวเรือน เป็นเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง หรือเตาซูเปอร์อั้งโล่ (เตามหาเศรษฐี) ซึ่งจะช่วย
ลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงและก่อให้เกิดควันไฟน้อยกว่า โดยเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูงสามารถ
ใช้ได้ทั้งฟืนและถ่าน โดยให้ความร้อนที่สูงกว่าในระยะเวลาที่สั้นกว่า ซึ่งเตาชนิดนี้สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในอดีตที่ผ่านมามีการส่งเสริมเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง
หลายรูปแบบ แต่ไม่ได้รับความนิยมมากนัก โครงการจึงได้ก�าหนดขั้นตอนการส่งเสริมการใช้
เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง 5 ขั้นตอน ดังนี้
ก�าหนดประเภทของเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูงที่จะน�ามาส่งเสริม
ด้วยการศึกษาวิจยั ปัญหาอุปสรรค วิถชี วี ติ เศรษฐกิจและสังคมของประชาชน
ส�ารวจความต้องการ พฤติกรรมของผู้ใช้เตา รวมถึงทบทวนประสบการณ์
การใช้งานจากพื้นที่อื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ
ทดสอบกึ่ ง ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารแบบมี ส ่ ว นร่ ว ม เพื่ อ เปรี ย บเที ย บ
ประสิทธิภาพระหว่างเตาอั้งโล่ธรรมดาและเตาซูเปอร์อั้งโล่ที่ออกแบบโดย
กระทรวงพลังงาน แต่มกี ารปรับแต่งรูปแบบโดยกลุม่ วิสาหกิจชุมชนพลังงาน
ต�าบลยางเนิ้ง อ�าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ การทดสอบนี้ด�าเนินการโดย
ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ร่วมกับส�านักงานพลังงานจังหวัด
แม่ฮ่องสอน อบต. และผู้แทนชุมชนในพื้นที่เป้าหมายเป็นอาสาสมัครทดสอบ
ประสิทธิภาพเตาด้วยตนเอง
ทดลองใช้จริงในพืน้ ทีโ่ ดยอาสาสมัครผูใ้ ช้เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง
ที่ได้เข้าร่วมทดสอบกึ่งห้องปฏิบัติการ ทั้งกลุ่มไทใหญ่และปกาเกอะญอ
น�าเตาซูเปอร์องั้ โล่กลับไปใช้ในครัวเรือน ตามวิถกี ารประกอบอาหารของตน
ท�าการบันทึกข้อมูล และสรุปผลด้านความสะดวกในการใช้งาน ความประหยัด
และการยอมรับของผู้ทดลองใช้

โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
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ร่วมกับส�านักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนรณรงค์การใช้
เตาซูเปอร์อั้งโล่ให้แพร่หลายมากขึ้น โดยแบ่งเป็น 2 กลยุทธ์ คือ (1) ในพื้นที่
กึ่งเมืองที่ราษฎรมีฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างดี โครงการสนับสนุนค่า
เตาร้อยละ 20 รวมค่าขนส่ง และสมาชิกออกค่าเตาร้อยละ 80 (2) ในพื้นที่
ชนบทใกล้พื้นที่ป่า โครงการสนับสนุนค่าเตาทั้งหมด โดยขอแลกกับการมี
ส่วนร่วมของสมาชิกในกิจกรรมอนุรักษ์ป่าชุมชนตลอดปี ได้แก่ การปลูกป่า/
บวชป่า การปล่อยสัตว์น�้า การก�าหนดเขตห้ามล่าสัตว์/เขตอภัยทาน การท�า
แนวกันไฟป่า เป็นต้น
โครงการนี้ ป ระสบผลส� า เร็ จ ในการส่ ง เสริ ม การใช้ เ ตาหุ ง ต้ ม
ประสิ ทธิ ภ าพสู ง ทั้ ง เขตกึ่ ง เมือ งและชนบท เพราะเตาซูเ ปอร์อั้ง โล่ เ ป็ น
เทคโนโลยีที่ไม่แตกต่างจากเตาอั้งโล่ดั้งเดิมมากนัก ผู้ใช้จึงไม่จ�าเป็นต้อง
ปรับเปลีย่ นวิธกี ารใช้เตา นอกจากนี้ ยังเป็นเตาทีป่ ระหยัดเชือ้ เพลิงได้รอ้ ยละ
30-50 ให้ความร้อนสม�่าเสมอได้ยาวนานกว่า ท�าให้ผู้ใช้เตาประหยัดเวลา
หาฟืน ประหยัดเวลาท�าอาหาร และประหยัดค่าใช้จ่ายในกรณีที่ต้องซื้อ
เชื้อเพลิงได้มากขึ้น ควันไฟจากเตาชนิดนี้มีน้อยลง ท�าให้ช่วยลดความเสี่ยง
จากการเป็นโรคทางเดินหายใจและระคายเคือง ในกลุ่มสตรีชนเผ่าที่ผู้หญิง
มีหน้าที่เก็บฟืนในป่า การใช้เตาประเภทนี้ช่วยประหยัดเวลาการหาฟืนและ
ลดความเสี่ยงจากอันตรายในป่าได้มากขึ้น
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ระบบผลิตก๊าซชีวภาพด้วยมูลสัตว์ (Bio-digesters)

ชาวบ้านโดยส่วนใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงในการประกอบอาหาร
และมีการท�าปศุสัตว์ เช่น การเลี้ยงวัว ไก่ และสุกร เพื่อเป็นแหล่งอาหารและใช้แรงงานในการ
ท�าเกษตรกรรม อีกทั้งเป็นรายได้เสริมของครัวเรือน โดยชุมชนในพื้นที่ลุ่มจะเลี้ยงสัตว์ไว้ในคอก
หรือในเล้า และในบางหมู่บ้านจะมีฟาร์มสุกรขนาดเล็ก แต่ไม่มีระบบการจัดการน�้าเสียรวมถึง
มูลสัตว์ที่ดี ซึ่งสร้างปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนเพื่อนบ้าน ในขณะที่ชุมชนที่อยู่บนพื้นที่สูงจะ
เลี้ยงสัตว์แบบปล่อย ซึ่งท�าให้มีการปนเปื้อนน�้าเสียและมูลสัตว์กับแหล่งน�้า อันเป็นสาเหตุของ
ปัญหาสุขภาพอนามัยของชุมชน รวมถึงโรงเรียนก็มเี ศษอาหารจ�านวนมากแต่ไม่มรี ะบบการจัดการ
ขยะที่เหมาะสม การส่งเสริมการติดตั้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพ จะช่วยลดการใช้ฟืน ลดค่าใช้จ่าย
ด้านเชื้อเพลิง ช่วยให้ครัวเรือนในเขตเมืองสามารถเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นรายได้เสริมภายในบริเวณ
ชุมชนได้ โดยไม่ท�าให้เกิดปัญหาความขัดแย้งกับเพื่อนบ้าน ตลอดจนช่วยลดปัญหาสุขอนามัย
สุขาภิบาลและปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชนและโรงเรียน
โครงการร่วมกับมูลนิธิพลังงานและสิ่งแวดล้อม (มพส.) ได้ด�าเนินการติดตั้งระบบผลิต
ก๊าซชีวภาพด้วยมูลสัตว์ในโรงเรียนและครัวเรือน โดยมีขั้นตอนการด�าเนินงาน ดังนี้
32 โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ท�าการศึกษา ทบทวนประสบการณ์ของโครงการส่งเสริมพลังงาน
ทางเลือกในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งการถอดบทเรียนจากโครงการอื่นๆ
พัฒนาแนวทางการด�าเนินงาน การบริหารจัดการ รวมทัง้ มาตรการ
สนับสนุนเพื่อจูงใจให้เกิดการลงทุนติดตั้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพในโรงเรียน
หรือชุมชน โดยโครงการให้เงินช่วยเหลือค่าอุปกรณ์ฯ ร้อยละ 90 ของเงินลงทุน
และชาวบ้านสมทบส่วนที่เหลือร้อยละ 10
ด�าเนินการติดตัง้ ระบบผลิตก๊าซชีวภาพด้วยมูลสัตว์ในพืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั
การคัดเลือกเป็นโครงการสาธิต โดยผูเ้ ข้าร่วมโครงการต้องมีสว่ นร่วมในการ
ติดตั้งด้วย
จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการติดตั้ง การใช้งานและบ�ารุงรักษาระบบ
ผลิตก๊าซชีวภาพให้กับคุณครูและบุคลากรของโรงเรียน เจ้าของบ้านและ
ช่าง อบต. ในพื้นที่โครงการ
จัดทีมงานลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ติดตามผลการใช้งานระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
ของโรงเรียนและครัวเรือน
โครงการได้ดา� เนินการติดตัง้ ระบบผลิตก๊าซชีวภาพรวมทัง้ สิน้ 37 ระบบ
ให้แก่โรงเรียนและครัวเรือนในพื้นที่อ�าเภอแม่สะเรียง อ�าเภอแม่ลาน้อย
อ�าเภอขุนยวม อ�าเภอปาย และอ�าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
โดยแบ่งเป็นโรงเรียน 11 ระบบ และครัวเรือน 26 ระบบ
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การวางแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียนแบบบูรณาการ (RE integrated planning)

การวางแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียนแบบบูรณาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กิจกรรม
ของโครงการมีความยั่งยืนในระยะยาว โดยมีการถอดบทเรียนและขยายผลโครงการต้นแบบ
ที่ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะสมกับบริบทและวิถีชีวิตของชุมชนไปยังพื้นที่อื่นๆ
โดยเฉพาะพื้นที่ชนบทห่างไกลจากระบบโครงข่ายสายส่งไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึง
ไฟฟ้า/พลังงานสะอาด ในที่สุดจะน�าไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากขึ้น
โครงการได้ด�าเนินการเพื่อส่งเสริมการวางแผนพลังงานหมุนเวียนแบบบูรณาการ
ในระดับจังหวัดและระดับท้องถิน่ อย่างต่อเนือ่ ง โดยผ่านกิจกรรมด�าเนินการดังต่อไปนี้
สร้างความตระหนักและเพิ่มขีดความสามารถในการใช้งานและการดูแลรักษา
เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง โดยให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานทั้งระดับจังหวัด
และระดับท้องถิ่น ร่วมกับชุมชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการวางแผน การคัดเลือกพื้นที่โครงการ
และลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการด�าเนินงานของโครงการ

โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
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จัดท�าเอกสารและถอดบทเรียนทีไ่ ด้จากการด�าเนินโครงการน�าร่องต้นแบบเทคโนโลยี
พลังงานหมุนเวียนและให้ค�าแนะน�าส�าหรับการน�าไปขยายผลไปยังหน่วยงานหรือพื้นที่อื่นๆ
รวมไปถึงการจัดท�ารายงานการจัดการองค์ความรู้ จ�านวน 7 ฉบับ เพื่อเป็นเอกสารการถอด
บทเรียนจากการสาธิตโครงการต้นแบบ ได้แก่ โซลาร์โฮม โคมไฟแสงอาทิตย์ โซลาร์ฟาร์ม
โซลาร์รูฟ เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง และระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์
การน�าต้นแบบเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนที่ผ่านการทดสอบและปรับให้เหมาะสม
กับวิถีชีวิตของชุมชนไปไว้ในแผนพัฒนาของจังหวัดและท้องถิ่น โดยมีการประสานร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการก�ากับโครงการฯ และคณะท�างานในระดับท้องถิ่น
ส�านักงานพลังงานจังหวัด หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนต�าบล สถาบัน
การศึกษาและโรงเรียนในท้องถิ่น
โดยที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนและส�านักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ให้ความส�าคัญ
ต่อการพัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และสนับสนุนบุคลากรให้มาด�าเนินงาน
ร่วมกับโครงการอย่างต่อเนื่อง ท�าให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างใกล้ชิด และใช้ทรัพยากร
ร่วมกันเพื่อให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดต่อชุมชนหรือพื้นที่เป้าหมาย บทเรียนที่ดีบางเรื่องของโครงการ
เช่น การส่งเสริมเตาประสิทธิภาพสูงและบ่อหมักก๊าซชีวภาพ ได้บูรณาการสู่แผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมพลังงานของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังนั้น การถอดบทเรียนทั้งหมดจากโครงการนี้
จึงคาดว่าจะเป็นประโยชน์ส�าหรับการวางแผนและการด�าเนินกิจกรรมในการพัฒนาเทคโนโลยี
และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนของหน่วยงานของรัฐต่อไป

8
ได้แก่

ศูนย์การเรียนรู้พลังงานหมุนเวียนชุมชน (RE learning center)
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้พลังงานหมุนเวียน มี 2 ประเด็นหลัก

เพื่อให้มีเผยแพร่การเรียนรู้และองค์ความรู้เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนในจังหวัด
แม่ฮ่องสอนผ่านการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ พัฒนาหลักสูตรความรู้และกิจกรรมการเรียนรู้
ด้านพลังงานหมุนเวียน
34 โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้านพลังงานหมุนเวียน โดยด�าเนินการร่วมกับหน่วยงาน
และองค์กรในท้องถิ่นและชุมชนที่มีศักยภาพในการเผยแพร่องค์ความรู้ เช่น องค์กรชุมชนและ
โรงเรียน เป็นต้น
ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โครงการได้ก�าหนดขั้นตอนการด�าเนินงาน ดังต่อไปนี้
พัฒนาหลักสูตรของศูนย์การเรียนรู้พลังงานหมุนเวียน โดยความร่วมมือกับทุกส่วน
ที่เกี่ยวข้อง
วางแผนการด�าเนินงาน ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ (1) การจัดตั้ง
ศูนย์การเรียนรู้พลังงานหมุนเวียนในโรงเรียนหรือชุมชน (2) ฟื้นฟูศูนย์การเรียนรู้พลังงาน
ทดแทนของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 (ฉก.ร. 17) และ (3) การพัฒนาหลักสูตรพลังงาน
หมุนเวียนส�าหรับโรงเรียนเป้าหมาย
ด�าเนินการตามแผนงานที่เตรียมไว้
ทั้งนี้ โครงการฯ ได้ด�าเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้พลังงานหมุนเวียน 2 แห่ง คือ
การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ฯ โรงเรียนบ้านปางตอง อ.ขุนยวม และการฟื้นฟูศูนย์การเรียนรู้
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 (ฉก.ร. 17) และได้ตดิ ตัง้ ต้นแบบเพือ่ การสาธิตระบบเทคโนโลยี
พลังงานหมุนเวียนใน 8 โรงเรียน และ 2 ชุมชน
นอกจากนี้ โครงการฯ ได้พฒ
ั นาหลักสูตรองค์ความรู้ “5Es” ประกอบด้วย (1) Education
(การเรียนรู้) (2) Energy (พลังงาน) (3) Environment (สิ่งแวดล้อม) (4) Employment
(การจ้างงาน) และ (5) Eco-tourism (การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์) โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้
พื้นฐานที่ใช้ได้จริงตามสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และปีที่ 6
ของโรงเรียนในเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้พลังงานหมุนเวียน

โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
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บทที่ 3
ผลสัมฤทธิ์และการถอดบทเรียนของโครงการ
1

ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ

จากการด�าเนินโครงการในช่วงระยะเวลา
7 ปี (ปี 2554 - 2560) พบว่า โครงการสามารถ
บรรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ใ นการเอาชนะอุ ป สรรคการ
ส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ในแต่ละด้าน ดังนี้
1 ด้านขีดความสามารถทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล
ปัญหาอุปสรรค
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ขำดควำมตระหนักเกี่ยวกับ • ผูเ้ กีย่ วข้องในโครงการ (องค์กรและบุคลากร) ได้รบั รูถ้ งึ ประโยชน์
ประโยชน์ ข องเทคโนโลยี ของเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนผ่านการด�าเนินงาน การประชุม
พลังงำนหมุนเวียน โดยเฉพำะ เชิงปฏิบตั กิ าร การเรียนรูน้ อกสถานที่ การประชาสัมพันธ์ รวมถึง
ประโยชน์ในด้ำนเศรษฐกิจ ความร่วมมือในการวางแผนด�าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา
และสิ่งแวดล้อม
โครงการต้นแบบเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน
• การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้พลังงานหมุนเวียนในพื้นที่ต่างๆ ของ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ช่วยส่งเสริมความตระหนักรู้ และเป็น
จุดสาธิตให้แก่ผู้สนใจด้านเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและ
ประโยชน์ที่จะได้รับ
กำรขำดโอกำสในกำรศึกษำ เพิ่มโอกาสในการศึกษาเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน โดย
เกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงำน • กิจกรรมของโครงการในพื้นที่ต่างๆ สามารถเป็นตัวอย่าง
หมุนเวียน
ให้หน่วยงานต่างๆ และชุมชน ได้เข้าถึง เรียนรู้ประโยชน์ หรือ
ประยุกต์ใช้พลังงานหมุนเวียนได้มากขึ้น
• ศูนย์การเรียนรู้ 2 แห่ง ช่วยขยายผลการศึกษาเรื่องพลังงาน
หมุนเวียนเบือ้ งต้นซึง่ บุคลากรและนักเรียนทีไ่ ด้รบั การฝึกอบรม
จากศูนย์การเรียนรู้ฯ จะช่วยสื่อสารให้ความรู้ด้านพลังงาน
หมุนเวียนได้
การพัฒนาหลักสูตร 5Es เป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทของ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่สามารถน�าไปใช้ได้ในโรงเรียนในเครือข่าย
ของศูนย์เรียนรู้พลังงานหมุนเวียนหรือที่อื่นๆ ได้
36 โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ปัญหาอุปสรรค

ผลการด�าเนินงานของโครงการ

ขำดบุคลำกรท้องถิน่ ทีม่ คี วำมรู้
ควำมสำมำรถในกำรออกแบบ
สร้ำง ติดตั้ง และซ่อมบ�ำรุง
เทคโนโลยีพลังงำนหมุนเวียน

เพิม่ จ�านวนบุคลากรท้องถิน่ ได้แก่ ช่างท้องถิน่ จาก อบต. ช่างในชุมชน
ของโครงการ และบุคลากรโรงเรียนที่ได้รับการอบรมและร่วมกัน
ออกแบบ ติดตัง้ บ�ารุงรักษาและซ่อมแซมเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน
เช่น ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ โซลาร์โฮม โรงผลิตไฟฟ้า
พลังน�้าขนาดเล็ก และอื่นๆ
ข้อจ�ำกัดด้ำนขีดควำมสำมำรถ เพิ่มขีดความสามารถภาครัฐ เช่น คณะกรรมการก�ากับโครงการ
ของภำครัฐในกำรพัฒนำและ ที่ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ในระดับจังหวัด ช่วย
สนั บ สนุ น กำรใช้ พ ลั ง งำน สนับสนุนการพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนผ่าน
หมุนเวียน
การพิจารณาและก�าหนดแนวทางการด�าเนินงานโครงการ และ
ผู้แทนภาครัฐระดับท้องถิ่น (อบต.) ร่วมกับโครงการในการเก็บ
ข้อมูลและการด�าเนินงานในพื้นที่ การทัศนศึกษาและการติดตาม
งานของโครงการโดยเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ ช่วยเสริมสร้างศักยภาพของ
องค์กรและบุคลากรได้เป็นที่ประจักษ์ เพราะบุคลากรเหล่านั้น
สามารถเสนอแนวทางพัฒนาที่เป็นประโยชน์ให้แก่โครงการได้
มากขึ้น และเมื่อโครงการประสบปัญหาก็สามารถเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขทีเ่ หมาะสมกับลักษณะของพืน้ ทีท่ ยี่ ากล�าบากของจังหวัด
แม่ฮ่องสอนได้เป็นอย่างดี
2 ด้านนโยบาย/ กฎระเบียน/ กฎหมาย
ปัญหาอุปสรรค
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ปัญหำเรื่องกำรใช้ที่ดิน

ช่วยสร้างความตระหนักของข้อติดขัดของนโยบายหรือกฎระเบียบ
ของรัฐ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัด
แม่ฮ่องสอน เช่น การไม่ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน�้า
ขนาดเล็กมากและโซลาร์ฟาร์ม ยังผลให้จงั หวัดแม่ฮอ่ งสอนเห็นชอบ
ทีจ่ ะสนับสนุนให้จงั หวัดนีเ้ ป็นพืน้ ทีพ่ ฒ
ั นาพิเศษด้านพลังงานหมุนเวียน
ผู ้ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ไ ม่ ท รำบถึ ง การบริการของบริษทั SunSawang ในการฟืน้ ฟูระบบโซลาร์โฮม
สิ ท ธิ เ รื่ อ งกำรรั บ ประกั น ได้รวมถึงรับประกันการดูแลระบบโซลาร์โฮมและอุปกรณ์ด้วย
ระบบโซลำร์โฮม
พลั ง งำนหมุ น เวี ย นไม่ ถู ก • จังหวัดให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนมากขึน้
จั ด อั น ดั บ อยู ่ ใ นงำนพั ฒ นำ เมื่อเห็นว่าพลังงานหมุนเวียน ช่วยลดอุปสรรคด้านการพัฒนา
ระดับต้นๆ ของนโยบำยหรือ ด้านคุณภาพชีวติ และลดรายจ่ายค่าไฟฟ้า (โซลาร์โฮม โคมไฟฟ้า
แผนพัฒนำจังหวัด
แสงอาทิตย์ ระบบโซลาร์เซลล์) ลดการใช้ฟนื และก๊าซ LPG และ
ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
• (เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูงและระบบผลิตก๊าซชีวภาพลดการใช้
ฟืนและก๊าซ LPG) จังหวัดแม่ฮ่องสอนและส�านักงานพลังงาน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงมีเป้าหมายส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงาน
หมุนเวียนมากขึ้น
โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
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• ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน พ.ศ. 2559 - 2562
ให้ความส�าคัญต่อการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน ทีช่ ว่ ยให้ชมุ ชน
เพิม่ รายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาส ด้วยการใช้พลังงานหมุนเวียน
นอกจากนี้ พลังงานหมุนเวียนช่วยสนับสนุนแนวทางการพัฒนา
ของจังหวัดที่มุ่งให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นชุมชนสีเขียวที่สะอาด
และเสริมสร้างสุขภาพ จังหวัดแม่ฮ่องสอนยังเห็นชอบให้ต�าบล
ผาบ่อง อ�าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่สาธิตเต็มรูปแบบ
ด้านพลังงานหมุนเวียนเพือ่ เพิม่ รายได้ ขยายโอกาสด้านท่องเทีย่ ว
เชิงวัฒนธรรม เป็นชุมชนสีเขียวต้นแบบ
3 ด้านโครงสร้างองค์กร
ปัญหาอุปสรรค

ผลการด�าเนินงานของโครงการ

ขำดกำรประสำนงำนระหว่ำง โครงการช่วยเสริมกลไกการประสานงานภายในและระหว่างหน่วย
หน่วยงำนภำครัฐ/กระทรวง งานให้เข้มแข็งมากขึ้น เช่น การบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ด้านพลังงาน ปกครอง ท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม เรื่องการสร้าง
โรงไฟฟ้าพลังน�า้ การส่งเสริมเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง การร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน โรงเรียน องค์กรท้องถิน่ และ อบต. ในการส่งเสริม
และด�าเนินการเกี่ยวกับระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ ระบบ
โซลาร์โฮม การระดมทุนซือ้ โคมไฟแสงอาทิตย์ การสร้างเครือข่าย
การเรียนรูพ้ ลังงานหมุนเวียน และกระบวนการวางแผนแบบบูรณาการ
ควำมแตกต่ ำ งของล� ำ ดั บ • แผนระดับชาติและแผนจังหวัดได้ให้ความส�าคัญกับเรือ่ งส่งเสริม
ควำมส� ำ คั ญ ระหว่ ำ งระดั บ พลังงานหมุนเวียน แต่ในระดับท้องถิ่นโครงการพบว่าให้ความ
ท้องถิ่นและระดับชำติ
ส� า คั ญ ด้ า นพลั ง งานหมุ น เวี ย นมากเช่ น กั น แต่ ก ลั บ ไม่ มี ง บ
ประมาณสนับสนุน โครงการได้ชว่ ยสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงาน
หมุนเวียนทีเ่ หมาะสมในระดับท้องถิน่ และราคาไม่แพง เพือ่ ช่วย
เชือ่ มโยงความเป็นไปได้ระหว่างระดับจังหวัดและท้องถิน่ ดังนัน้
แผนการพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2559 - 2560 จึงได้ให้ความส�าคัญ
ต่อการด�าเนินงานด้านพลังงานหมุนเวียนทีส่ นับสนุนท้องถิน่ โดย
ก�าหนดโครงการและจัดสรรงบประมาณส�าหรับชุมชนไว้ดว้ ยแล้ว
ขำดกระบวนกำรมีส่วนร่วม • นโยบายการส่งเสริมโครงการโซลาร์ฟาร์มชุมชนได้เปิดโอกาส
ของชุมชนในกำรเป็นเจ้ำของ ให้สหกรณ์การเกษตรได้เป็นเจ้าของ โครงการนี้ได้ให้ความ
โครงกำรด้ ำ นพลั ง งำน ช่วยเหลือแก่สหกรณ์การเกษตรขุนยวม เพื่อพัฒนาแบบจ�าลอง
หมุนเวียน
ธุรกิจ และจัดท�าข้อเสนอโครงการฯ แม้วา่ ในท้ายสุดจะไม่ได้รบั
การคัดเลือกจาก กกพ. แต่โครงการนี้สร้างความตื่นตัวให้
สหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์เป็นอย่างมาก เพราะเป็นแนวทางใหม่
ที่ไม่เกี่ยวกับการเกษตร แต่สามารถเพิ่มรายได้ให้สมาชิก
สหกรณ์ได้อีกทางหนึ่ง

38 โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ปัญหาอุปสรรค

ผลการด�าเนินงานของโครงการ

• ทุกกิจกรรมของโครงการเน้นการมีสว่ นร่วมของชุมชน มีการฝึก
อบรม การเก็บข้อมูลร่วมกัน การท�าประชาคมขอความเห็นชอบ
หรือค�าแนะน�าจากชุมชนผ่าน อบต. เสมอ ท�าให้ชมุ ชนเป้าหมาย
ได้เรียนรูเ้ ทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน และการเข้ามามีสว่ นร่วม
ในงานพัฒนา
4 ด้านเศรษฐกิจและการเงิน
ปัญหาอุปสรรค

ผลการด�าเนินงานของโครงการ

รำคำอุปกรณ์และค่ำใช้จ่ำย • โครงการได้มกี ารพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนทีเ่ หมาะสม
ในกำรติดตั้งและดูแลรักษำ กับท้องถิน่ และมีราคาทีส่ ามารถจ่ายได้ ตัวอย่างเช่น ระบบโซลาร์โฮม
อยู่ในระดับสูง
ทีพ่ ฒั นาโดยผูเ้ ชีย่ วชาญพลังงานหมุนเวียนของท้องถิน่ เตามหาเศรษฐี
ทีส่ ร้างโดยกลุม่ ผูผ้ ลิตเตาบ้านยางเนิง้ และระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
แบบบอลลูน
ขำดกำรเข้ำถึงแหล่งกำรเงิน • โครงการได้ พั ฒ นาโมเดลธุ ร กิ จ หลายแบบเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หา
ที่ดี ก�ำลังซื้อ รำยได้ และ อุปสรรคนี้ รวมไปถึงการให้เงินสนับสนุนการติดตั้งระบบผลิต
ควำมสำมำรถในกำรจ่ำยต�่ำ ก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ การรวบรวมแหล่งเงินทุนจากภาคเอกชน
(บริษทั เอสพีซจี ี จ�ากัด (มหาชน)) เพือ่ สนับสนุนการติดตัง้ ระบบ
โซลาร์รูฟที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ การแลกเปลี่ยนโคมไฟ
แสงอาทิตย์กับผลิตภัณฑ์จากงานหัตถกรรมพื้นบ้าน และการ
ระดมทุนเพื่อสนับสนุนโคมไฟแสงอาทิตย์ให้กับนักเรียนในพื้นที่
ห่างไกลโครงข่ายระบบไฟฟ้า
5 ด้านเทคนิคและสิ่งแวดล้อม
ปัญหาอุปสรรค

ผลการด�าเนินงานของโครงการ

ข้อจ�ำกัดของแหล่งพลังงำน • การติดตั้งเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน จ�าเป็นต้องมีเกณฑ์
หมุนเวียน
การคั ด เลื อ กเพื่ อ ความเหมาะสมต่ อ พื้ น ที่ ห รื อ เหมาะสมต่ อ
พฤติกรรมของผู้ใช้ ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องมีการประเมินศักยภาพ
เช่น โรงผลิตไฟฟ้าพลังน�้าขนาดเล็ก 2 แห่งต้องมีปริมาณและ
อัตราการไหลของน�า้ ทีเ่ พียงพอตลอดทัง้ ปี ระบบโซลาร์เซลล์ต้อง
ประเมินความลาดเอียง/ร่มเงาของพื้นที่ และแสงอาทิตย์ที่เป็น
แหล่งผลิตพลังงาน ส่วนโรงเรียนและครัวเรือนที่เป็นโครงการ
สาธิตการติดตัง้ ระบบผลิตก๊าซชีวภาพด้วยมูลสัตว์ จะต้องหาพืน้ ที่
ที่มีปริมาณมูลสัตว์เพียงพอ
• โครงการท�าการวิจยั ศึกษาเพือ่ ก�าหนดต้นแบบเทคโนโลยีพลังงาน
หมุนเวียน โดยส่วนใหญ่จะเป็นระบบขนาดเล็กและใช้วัตถุดิบ/
เชื้อเพลิงในปริมาณไม่มาก เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมของจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน เช่น เตามหาเศรษฐีสามารถ
ใช้ได้ทั้งถ่านและฟืนซึ่งเป็นไม้สับหรือกิ่งไม้ขนาดเล็กที่สามารถ
หาได้ง่ายในชุมชน แทนการใช้ไม้ฟืนขนาดใหญ่ที่เก็บจากในป่า
โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

39

ปัญหาอุปสรรค

ผลการด�าเนินงานของโครงการ

ขำดกรณีศึกษำที่ด�ำเนินกำร โครงการฯ ท�าการศึกษาและด�าเนินงานด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชดิ
และยืนยันผลแล้ว
จากทุกภาคส่วน ท�าให้สามารถติดตั้งต้นแบบเทคโนโลยีพลังงาน
หมุนเวียนหลายประเภทที่พัฒนา/ปรับปรุงให้เหมาะสมกับการใช้
งานในพืน้ ทีจ่ ริงของจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน ซึง่ สามารถเป็นกรณีศกึ ษา
ทีพ่ สิ จู น์แล้วว่าสามารถใช้งานได้จริงและน�าไปประยุกต์ใช้ทอี่ นื่ ๆ ได้

2

การถอดบทเรียนของโครงการ
1

รูปแบบการด�าเนินงานโครงการ

ด้วยความท้าทายอันหลากหลายของ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ท�าให้การส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนของทัง้ ภาครัฐและ
เอกชนที่ด�าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ยังเป็น
ไปได้ช้า และมีข้อติดขัดอยู่เสมอ โครงการ
ส่งเสริมพลังงานทางเลือกเพื่อการพัฒนาและ
อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในสังกัดส�านักงาน
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ จึงพยายาม
หนุนเสริมด้วยการพัฒนารูปแบบการจัดการ
พลังงานหมุนเวียนบางรูปแบบขึน้ ซึง่ ได้ทดลอง
และพิสูจน์ว่าสามารถด�าเนินการได้เป็นอย่างดี
ภายใต้ บ ริ บ ทและเงื่ อ นไขของแต่ ล ะพื้ น ที่
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคาดหวังว่ารูปแบบ

การจัดการพลังงานหมุนเวียนนีจ้ ะสามารถน�าไป
พัฒนาหรือประยุกต์ใช้ยังพื้นที่อื่นๆ ที่มีบริบท
การพัฒนาที่คล้ายคลึงกัน
รูปแบบการจัดการพลังงานหมุนเวียน
ที่ โ ครงการทดลองด� า เนิ น การมี จ� า นวน 7
รู ป แบบ ครอบคลุ ม เทคโนโลยี พ ลั ง งาน
หมุ น เวี ย น 5 ประเภท ได้ แ ก่ โซลาร์ โ ฮม
โคมไฟแสงอาทิ ต ย์ โซลาร์ รู ฟ เตาหุ ง ต้ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง และระบบผลิ ต ก๊ า ซชี ว ภาพ
จากมูลสัตว์ (Bio-digesters) เป็นกรณีศึกษา
ที่ มี ร ายละเอี ย ดแสดงอยู ่ ใ นเอกสารแนบ
ประเด็นสรุปที่ส�าคัญของรูปแบบทั้ง 7 มีดังนี้

1. ธุรกิจเพื่อสังคมส�ำหรับกำรฟื้นฟูระบบโซลำร์โฮม
รัฐบาลทั้งในอดีตและปัจจุบันได้ติดตั้งโซลาร์โฮมให้กับชาวบ้านในพื้นที่ห่างไกลที่ระบบ
ส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึง แต่ระบบส่วนใหญ่เสียหายแล้ว บริษัท SunSawang จ�ากัด ซึ่งเป็นฝ่ายธุรกิจ
เพื่อสังคมของมูลนิธิพลังงานไร้พรมแดน (Border Green Energy Team: BGET) หน่วยงาน
ไม่แสวงหาผลก�าไร ซึ่งมีส�านักงานใหญ่ตั้งอยู่ในจังหวัดตาก จึงพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมด้วยการ
ซ่อมแซมหรือเปลีย่ นอุปกรณ์ทเี่ สียหายของโซลาร์โฮมเดิม โดยทีเ่ จ้าของระบบรับผิดชอบค่าใช้จา่ ย
ในการซ่อมแซม แต่สามารถผ่อนจ่ายเป็นรายปีตามช่วงเวลาที่รับประกัน ในระยะเวลา 5 ปี และ
SunSawang ช่วยให้ความรู้ด้านการดูแลรักษาแก่ชุมชน อีกทั้งฝึกอบรมช่างเทคนิคในพื้นที่
เสมือนเป็นหน่วยย่อยส�าหรับการให้บริการบ�ารุงรักษาระบบในพื้นที่ ตลอดช่วงเวลาที่รับประกัน
40 โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ช่วยอ�านวยความสะดวกให้แก่ผใู้ ช้โซลาร์โฮม ซึง่ เป็นกลุม่ ทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีห่ า่ งไกล และช่วยเสริมสร้าง
ศักยภาพและรายได้ให้แก่ช่างชุมชนเหล่านั้นอีกด้วย
(อ่ำนรำยละเอียดเพิม่ เติมได้ทเี่ อกสำรแนบท้ำย กรณีศกึ ษำ: รูปแบบธุรกิจเพือ่ สังคมส�ำหรับกำรฟืน้ ฟูระบบโซลำร์โฮม)

2. ระบบโซลำร์โฮมแบบพอเพียงส�ำหรับพื้นที่ชำยขอบ
จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีแนวชายแดนยาว และมีชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานตามแนวชายแดนที่ไม่มี
ไฟฟ้าใช้และยากต่อการเข้าถึงเป็นจ�านวนมาก ชุมชนเหล่านีเ้ ป็นกลุม่ ชาติพนั ธุ์ รายได้นอ้ ย ไม่มากพอ
ทีจ่ ะจ่ายค่าซ่อมแซม/ฟืน้ ฟูระบบโซลาร์โฮมของพวกเขา โครงการจึงร่วมกับผูเ้ ชีย่ วชาญด้านพลังงาน
หมุนเวียนในพื้นที่ พัฒนาระบบโซลาร์โฮมแบบพอเพียง หรือเป็นระบบที่ให้เพียงแสงสว่างซึ่งเป็น
ความจ�าเป็นพืน้ ฐานทีส่ ดุ ของแต่ละครัวเรือน จากนัน้ จึงฝึกอบรมการประกอบและซ่อมแซมระบบ
ให้แก่ฝ่ายปฏิบัติการพลังงานหมุนเวียน สังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 (ฉก.ร. 17)
ซึง่ เป็นหน่วยงานทีม่ กี า� ลังพลประจ�าอยูต่ ามแนวชายแดนอยูแ่ ล้ว ให้ชว่ ยด�าเนินการฟืน้ ฟูระบบโซลาร์โฮม
ด้วยการให้ความรูช้ าวบ้านให้สามารถซ่อมบ�ารุงระบบโซลาร์โฮมของตนเองและให้ชาวบ้านเหล่านัน้
ฝึกการซ่อมบ�ารุงไปกับก�าลังพลด้วย
(อ่ำนรำยละเอียดเพิม่ เติมได้ทเี่ อกสำรแนบท้ำย กรณีศกึ ษำ: ระบบโซลำร์โฮมแบบพอเพียงส�ำหรับพืน้ ทีช่ ำยขอบ)

3. กำรระดมทุนโคมไฟแสงอำทิตย์เพื่อเพิ่มโอกำสทำงกำรศึกษำให้กับนักเรียนด้อยโอกำส
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ในช่วงที่ BGET ส่งเสริมการใช้โคมไฟแสงอาทิตย์นั้น พบว่าชุมชนห่างไกลที่ยากจนไม่มี
ก�าลังทรัพย์ที่จะซื้อโคมไฟแสงอาทิตย์ด้วยเงินสดได้ BGET จึงปรับแบบธุรกิจเพื่อสังคมใหม่
ด้วยการให้ชาวบ้านยากจนเหล่านี้น�าผลิตภัณฑ์หัตถกรรมและสิ่งทอที่ครัวเรือนตนผลิตมาแลก
กับโคมไฟแสงอาทิตย์ขนาดเล็กแทนการจ่ายเป็นเงินสด หรือเป็นการแลกเปลี่ยนแบบ Barter
trade ต่อมาโครงการพบว่า โคมไฟแสงอาทิตย์เป็นอุปกรณ์ทมี่ รี าคาไม่สงู มาก แต่ชว่ ยตอบโจทย์
เรื่องประโยชน์ของไฟฟ้าต่อการพัฒนาด้านการศึกษาของเด็กนักเรียน ที่สามารถใช้แสงสว่าง
ท�าการบ้านหรืออ่านหนังสือเพิม่ เติมได้หลังจากพระอาทิตย์ตก โครงการจึงระดมทุนขอบริจาคเงิน
เพื่อซื้อโคมไฟแสงอาทิตย์ให้กับนักเรียนด้อยโอกาส ที่อยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ผ่านทางการบริหารจัดการของโรงเรียน โดยเริ่มจากรณรงค์ขอบริจาคจากบุคลากร
ภายในส�านักงาน UNDP ก่อน ภายในเวลาไม่ถึง 2 เดือน โครงการได้รับเงินบริจาคส�าหรับ
โคมไฟแสงอาทิตย์ 278 โคม ในการนี้ ครอบครัวของนักเรียนที่ได้รับบริจาคโคมไฟได้ส่งงาน
หัตถกรรมและสิง่ ทอทีผ่ ลิตขึน้ เองส่งไปตอบแทนน�า้ ใจแก่ผบู้ ริจาค กิจกรรมนีส้ ามารถสร้างความ
เชื่อมโยง การสื่อสาร ความเอื้ออาทร ระหว่างผู้บริจาคและผู้รับบริจาคเป็นอย่างดียิ่ง
(อ่ำนรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสำรแนบท้ำย กรณีศึกษำ: เชื่อมคนมีกับคนไม่มีเพื่อเพิ่มโอกำสเข้ำถึงไฟฟ้ำ)
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4. ควำมร่วมมือแบบไตรภำคีเพื่อส่งเสริมโซลำร์รูฟให้โรงพยำบำลของรัฐ
การติดตั้งระบบโซลาร์รูฟที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจ�าจังหวัด
แม่ฮ่องสอน เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ NGO ในระยะแรก โครงการ
ก�าหนดให้โรงพยาบาลศรีสงั วาลย์เป็นอาคารภาครัฐของจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน ทีส่ าธิตระบบโซลาร์รฟู
ขนาด 0.5 กิโลวัตต์ เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าที่สูงมากของโรงพยาบาล แต่มูลนิธิ
พลังงานเพือ่ สิง่ แวดล้อม (มพส.) ซึง่ ได้รบั มอบหมายให้เป็นผูต้ ดิ ตัง้ ระบบ มีความเห็นด้านเทคนิคว่า
ระบบขนาด 0.5 กิโลวัตต์จะผลิตไฟฟ้าได้ในปริมาณที่น้อยเกินไป หากเทียบกับปริมาณความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าของโรงพยาบาล มพส. จึงได้ขอความร่วมมือจากบริษทั เอสพีซจี ี จ�ากัด (มหาชน)
บริษัทเอกชนด้านพลังงานที่มีบทบาทเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ช่วยร่วมสนับสนุนระบบ
เพิ่มเติมอีก 2 กิโลวัตต์ รวมเป็นขนาด 2.5 กิโลวัตต์ สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 3,580 หน่วย ช่วยลด
ค่าไฟได้ 14,320 บาท/ปี ระบบนีช้ ว่ ยสร้างความตระหนักถึงประโยชน์ของโซลาร์รฟู ให้กบั ผูบ้ ริหาร
และบุคลากรของโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จนสามารถขอรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาได้เพิ่มเติม
อีก 2 กิโลวัตต์ และขณะนี้โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ก�าลังด�าเนินการขอรับบริจาคระบบเพิ่มเติม
ไปยังองค์กรภาครัฐอีกด้วย
(อ่ำนรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสำรแนบท้ำย กรณีศึกษำ: ควำมร่วมมือแบบไตรภำคีเพื่อส่งเสริมโซลำร์รูฟให้
โรงพยำบำลของรัฐ)

5. กำรสร้ำงกำรยอมรับเตำหุงต้มประสิทธิภำพสูงโดยวิธีวิจัยแบบผู้ใช้มีส่วนร่วม
ในช่วงที่โครงการศึกษาเพื่อให้ได้ประเภทของเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูงที่เหมาะสม
กับการใช้งานตามวิถีชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้น หลังจากที่ได้คัดเลือก
เตาซูเปอร์อั้งโล่ (เตามหาเศรษฐี) ที่สามารถใช้ได้กับฟืนและถ่านน�าเป็นประเภทเตาที่จะใช้
ส่งเสริมแล้ว เพื่อให้ผู้จะใช้เตาประเภทนี้มั่นใจ โครงการจึงท�าการทดสอบประสิทธิภาพเตา
ร่วมกับอาสาสมัครผู้จะทดลองใช้เตา ซึ่งเป็นการทดสอบเปรียบเทียบระหว่างเตาอั้งโล่ที่ใช้ทั่วไป
กับเตาซูเปอร์องั้ โล่ มีการควบคุมตัวแปรเช่นเดียวกับการทดลองในห้องปฏิบตั กิ าร และให้อาสาสมัคร
ร่วมท�าการทดลองและบันทึกข้อมูล จากนัน้ จึงแจกเตาซูเปอร์องั้ โล่ให้กบั อาสาสมัคร 55 ครัวเรือน
ไปใช้งานในครัวเรือนต่ออีก 30 วัน แล้วจึงตามสัมภาษณ์ผลการทดลองใช้ พบว่าเตาหุงต้ม
ประสิทธิภาพสูงที่เลือกมานั้น เหมาะสมสอดคล้องกับการใช้งานตามวิถีชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่
เป้าหมาย และช่วยประหยัดการใช้ถ่านหรือฟืนได้ถึงร้อยละ 20-30 ผลลัพธ์ส�าคัญที่ได้จากการ
ทดลองนี้ คือกลุม่ อาสาสมัครเตายอมรับว่าเตาซูเปอร์องั้ โล่มปี ระสิทธิภาพสูงกว่าจริง มีความสุข
ทีไ่ ด้ใช้เตาชนิดนี้ และกลายเป็นผูข้ ยายผล เผยแพร่ประโยชน์ของการใช้เตาซูเปอร์องั้ โล่แก่คนรูจ้ กั
หรือเพื่อนบ้านต่อไป
(อ่ำนรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสำรแนบท้ำย กรณีศึกษำ: กำรสร้ำงกำรยอมรับเตำหุงต้มประสิทธิภำพสูงโดย
วิธีวิจัยแบบผู้ใช้มีส่วนร่วม)
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6. กำรส่งเสริมพลังงำนหมุนเวียนควบคู่ไปกับกำรพัฒนำพื้นที่สูงและชุมชนคำร์บอนต�่ำ
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ในช่วงการขยายผลการส่งเสริมเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูงนั้น โครงการด�าเนินการด้วย
วิ ธี ข อแลกเตาฯ กั บ ป่ า กล่ า วคื อ โครงการสนั บ สนุ น เตาซู เ ปอร์ อั้ ง โล่ ใ ห้ แ ก่ ชุ ม ชนต้ น น�้ า
ด้วยเงื่อนไขว่าชุมชนต้องร่วมมือกันท�ากิจกรรมอนุรักษ์ป่าชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื้นที่ใกล้เคียงเป็นการตอบแทน เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์พื้นที่ต้นน�้า โครงการ
ส่งเสริมการใช้เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูงในรูปแบบนี้แก่ 200 ครัวเรือนใน 5 หมู่บ้าน ของ
ต�าบลแม่ยวมน้อย อ�าเภอขุนยวม และต�าบลห้วยห้อม อ�าเภอแม่ลาน้อย ซึ่งการท�างานใน
ต�าบลห้วยห้อมนั้น โครงการบูรณาการเป้าหมายด้านอนุรักษ์ของ อบต. ต�าบลห้วยห้อม เข้ากับ
เป้าหมายชุมชนคาร์บอนต�่าของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของโครงการ ท�าให้ชาวบ้านที่ได้รับการสนับสนุนเตาฯ ต้องมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พื้นที่ต้นน�้า
ท�าการเกษตรที่สูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดความเสี่ยงจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร
ลดการใช้พลังงาน ลดการใช้เตาประสิทธิภาพต�่าที่สร้างควันไฟและเถ้าละเอียดที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ
(อ่ำนรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสำรแนบท้ำย กรณีศึกษำ: สู่ชุมชนคำร์บอนต�่ำในพื้นที่สูงด้วยกำรส่งเสริม
กำรใช้เชือ้ เพลิงสะอำดในกำรหุงต้ม: กำรส่งเสริมพลังงำนหมุนเวียนควบคูไ่ ปกับกำรพัฒนำพืน้ ทีร่ ำบสูงในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน)

7. กำรร่วมทุนกับครัวเรือนในกำรผลิตก๊ำซชีวภำพจำกมูลสัตว์ (Bio-digesters)
โครงการได้ร่วมกับมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมระบบผลิตก๊าซชีวภาพจาก
มูลสัตว์ เพื่อช่วยให้ครัวเรือนในเขตเมืองและชนบทตระหนักถึงการใช้พลังงานจากมูลสัตว์ และ
ช่วยเสริมสร้างอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนอีกทางหนึ่งด้วยแต่เนื่องจากการลงทุนติดตั้งบ่อหมัก
ก๊าซชีวภาพค่อนข้างสูง และไม่คมุ้ ทุนเมือ่ เปรียบเทียบกับจ�านวนสัตว์เลีย้ งทีม่ จี า� นวนน้อยในแต่ละ
ครัวเรือน โครงการจึงสนับสนุนค่าติดตั้งเกือบทั้งหมด ให้ครัวเรือนร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพียง
ร้อยละ 10 ของมูลค่าระบบ แต่มเี งือ่ นไขให้รว่ มลงแรงในการติดตัง้ ร่วมกับผูเ้ ชีย่ วชาญของ มพส.
ถือเป็นการฝึกปฏิบัติงานจริง (Hands-on practice) และรับการอบรมเรื่องการติดตั้ง การบ�ารุง
รักษา และความปลอดภัยในการใช้ เพื่อเป็นบ่อหมักก๊าซชีวภาพที่ได้รับการติดตั้งเป็นจุดสาธิต
ที่ให้ความรู้ด้านพลังงานหมุนเวียนแก่เพื่อนบ้านและผู้สนใจอีกด้วย
(อ่ำนรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสำรแนบท้ำย กรณีศึกษำ: กำรร่วมทุนกับครัวเรือนในกำรผลิตก๊ำซชีวภำพจำก
มูลสัตว์ (Bio-digesters))
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นอกเหนือจากรูปแบบทั้ง 7 แล้ว โครงการยังด�าเนินงานธุรกิจในการร่วมลงทุน
แบบไตรภาคี เพื่อพัฒนาโซลาร์ฟาร์มชุมชน ประกอบด้วย เจ้าของโครงการ (สหกรณ์การเกษตร
ขุนยวม) ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิในการใช้ที่ดิน ผู้สนับสนุนโครงการ (บริษัท เอสซีจี จ�ากัด (มหาชน)
และชุมชนที่เป็นสมาชิกสหกรณ์จะเป็นผู้บริหารและดูแลโรงไฟฟ้าฯ ส�าหรับรูปแบบนี้ หากได้รับ
การพัฒนาด�าเนินการและมีรายได้จากการขายไฟฟ้าแล้ว จะมีการแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับ
ผูร้ ว่ มโครงการทัง้ 3 ฝ่ายตามทีไ่ ด้ตกลงกันไว้ในช่วงพัฒนาโครงการ เป็นทีน่ า่ เสียดายว่าโครงการ
โซลาร์ฟาร์มนี้ไม่ได้รับการคัดเลือกให้ด�าเนินการ แต่ผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการทุกฝ่าย
โดยเฉพาะกลุ่มสหกรณ์การเกษตรขุนยวม ได้รับความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยีพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขั้นตอนการขออนุญาตในการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน รวมทั้ง
ประสบการณ์ประกอบธุรกิจด้านพลังงานหมุนเวียน
2

ความเหมาะสมของเทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานหมุนเวียน และผู้มี
ส่วนได้สว่ นเสียในจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน เพือ่ ให้ได้
พลังงานหมุนเวียนต้นแบบ
แม้ว่าเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน
บางประเภทจะได้ มี ก ารทดสอบการใช้ ง าน
และวางจ�าหน่ายในเชิงพาณิชย์แล้ว แต่เนือ่ งจาก
ชุมชนในพื้นที่ห่างไกลของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
มี ส ภาพเศรษฐกิ จ สั ง คมและวั ฒ นธรรมที่
ท้าทายมากกว่าจังหวัดอื่นๆ ของประเทศไทย
โครงการจึ ง จ� า เป็ น ต้ อ งศึ ก ษาและหารื อ กั บ

เทคโนโลยีทคี่ าดว่าเหมาะสมกับการใช้งานทีส่ ดุ
ตามวิถีชีวิตผู้ใช้เทคโนโลยีในพื้นที่ (end-users
oriented) เช่น การก�าหนดประเภทเตาหุงต้ม
ประสิทธิภาพสูง ซึ่งได้แก่เตาซูเปอร์อั้งโล่ที่
สามารถใช้ได้ทั้งฟืนและถ่าน ระบบโซลาร์โฮม
แบบพอเพียง (ให้แสงสว่างเพียงอย่างเดียว)
ที่มีคุณภาพดีแต่ราคาถูกกว่าท้องตลาดเพราะ

ต ้ อ3 ง ม า ป ร ะ ก อ บ กั น เ อ ง
โ ค ม ไ ฟ ฟ ้ า พ ลั ง ง า น
แสงอาทิตย์
การสร้างบุคลากรให้ช่วยขยายผลการใช้เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน
โครงการร่วมกับส�านักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน ด�าเนินการฝึกอบรมความรูเ้ บือ้ งต้น
ความปลอดภัยในการใช้ และการบ�ารุงรักษา ให้แก่ผู้ใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่ไปส่งเสริม
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ทุกประเภท ผูท้ ไี่ ด้รบั การฝึกอบรมมีทงั้ ช่างเทคนิค ช่างชุมชน บุคลากรภาครัฐ ทหาร ครู นักเรียน
เยาวชน ผู้น�าชุมชน ชาวบ้านในพื้นที่เป้าหมาย
หัวข้อการอบรม

จ�านวนบุคลากรที่รับการฝึกอบรม

การลงส� า รวจพื้ น ที่ เพื่ อ ประเมิ น ช่างเทคนิค จ�านวน 10 คน แบ่งเป็นช่างเทคนิค 8 คน
ศักยภาพไฟฟ้าพลังน�้าขนาดเล็กมาก จาก 3 อบต. ในพื้นที่เป้าหมายและช่างเทคนิค 2 คน
จากส�านักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
การบ� า รุ ง รั ก ษาโซลาร์ โ ฮมเพื่ อ ให้ ช่างเทคนิคจากหมู่บ้านและจาก อบต. 10 คน
บริการในการดูแลระบบของชาวบ้าน
การซ่อมแซมโซลาร์โฮมอย่างง่าย ครูและช่างเทคนิคจาก อบต. และจากหน่วยเฉพาะกิจ
กรมทหารราบที่ 17 จ�านวน 83 คน
การใช้งานและการบ�ารุงรักษาโซลาร์โฮม ชาวบ้าน 1,358 คน จาก 27 หมู่บ้าน
การติดตั้ง การใช้งานและการบ�ารุง ช่างเทคนิคของโรงพยาบาล ของ อบต. และเจ้าของ
รักษาโซลาร์รูฟ
อาคารที่ติดตั้งโซลาร์รูฟ จ�านวน 21 คน
การติดตั้ง การใช้งานและการบ�ารุง ชาวบ้าน ครู เจ้าหน้าที่ประจ�าโรงเรียนช่างท้องถิ่นและ
รักษาระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ ผู้สนใจจ�านวน 181 คน
ผู้ที่มีส่วนร่วมเหล่านี้ คือผู้สื่อข่าวเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ทีจ่ ะช่วยเผยแพร่ขอ้ มูลได้ตอ่ ไป ทีส่ า� คัญและหลายๆ ท่านทีม่ สี ว่ นร่วมกับโครงการ กลายเป็นผูน้ �า
การเปลี่ยนแปลง (Change agents) ด้านพลังงานหมุนเวียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เช่น
• ผูบ้ ริหารของโรงพยาบาลศรีสงั วาลย์ ทีส่ ามารถอธิบายประโยชน์ของการใช้ระบบผลิต
กระแสไฟฟ้าบนหลังคา จนได้รับเงินบริจาคเพิ่มเติมมาขยายระบบจากที่โครงการ
ติดตั้งให้ แสดงความเข้มแข็งของผู้บริหารภาครัฐที่สามารถโน้มน้าวผู้บริจาค สร้าง
ประโยชน์ต่อราชการและประชาชน
• อาสาสมัครเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง โดยเฉพาะอาสาสมัครผู้หญิง สามารถสื่อสาร
และสาธิตประโยชน์การใช้เตาซูเปอร์อั้งโล่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง เพราะกลุ่ม
ผู้ใช้เตาส่วนใหญ่คือผู้หญิง การสื่อสารแบบพูดคุย การยกตัวอย่างจากการใช้จริง
ตามวิถีชีวิตและพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน ช่วยสร้างความเข้าใจ
ให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้ดีกว่า
• เด็กนักเรียนระดับประถมที่ได้รับบริจาคโคมไฟฟ้าแสงอาทิตย์ สามารถอธิบาย
ประโยชน์ของพลังงานแสงอาทิตย์ สาธิตวิธีชาร์จโคมและการดูแลรักษาเป็นตัวอย่าง
ให้ครอบครัวของตนได้ เด็กนักเรียนเหล่านี้คือคนรุ่นต่อไป ซึ่งในอนาคตจะเป็นกลุ่ม
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ที่ช่วยสังคมให้เห็นความส�าคัญ หรือใช้พลังงานหมุนเวียนได้มากยิ่งขึ้น
• ก�าลังพลจากหน่วย ฉก.ร. 17 ทีไ่ ด้รบั การอบรมเรือ่ งระบบโซลาร์เซลล์และการประดิษฐ์
ระบบโซลาร์โฮมแบบพอเพียง กลายเป็นนายช่างโซลาร์โฮม ด�าเนินการฟืน้ ฟูระบบเก่า
หรือติดตัง้ ระบบใหม่ และช่วยให้ความรูแ้ ก่ชมุ ชนห่างไกลทีย่ งั ต้องพึง่ พลังงานหมุนเวียน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนของ ฉก.ร. 17 เป็น
หน่วยอบรม เพิ่มความรู้และทักษะให้แก่ก�าลังพลใหม่ต่อไป
• คณะครูของโรงเรียนทีเ่ ป็นศูนย์การเรียนรู้ 9 แห่ง และได้รบั การฝึกอบรมเรือ่ งพลังงาน
หมุนเวียน สามารถน�าเนื้อหาจากหลักสูตรมาบูรณาการสอนเด็กนักเรียน ถ่ายทอด
ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติให้นักเรียนได้ คณะครูเหล่านี้คือผู้ชี้น�าของชุมชน
และสังคมรอบโรงเรียน ให้ตระหนักถึงความส�าคัญของพลังงานหมุนเวียนต่อไป

กำรออกแบบโครงกำร
โครงการนี้ถูกออกแบบโดยผ่านกระบวนการปรึกษาหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ พพ. และผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาคประชาสังคมและผู้แทนชุมชน
เพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนหลายประเภท มีกลุ่มเป้าหมายหลายกลุ่มทั้งเขตเมือง
และชนบทที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าเขา มีวัฒนธรรม ความเชื่อ หรือวิถีชีวิตแตกต่างกัน แม้ว่า
วัตถุประสงค์เช่นนี้จะแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนให้แก่จังหวัด
แม่ฮ่องสอน แต่ก็สร้างความท้าทายในการด�าเนินงานเป็นอย่างมาก โครงการพยายามจะน�าเอา
เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนที่ประสบความส�าเร็จในพื้นที่อื่น หรือประเทศก�าลังพัฒนาอื่นๆ
มาประยุกต์ใช้กับจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมิได้ค�านึงบริบทที่ซับซ้อนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่าง
ละเอียด เช่น
• การส่งเสริมโครงการไฟฟ้าพลังน�้าขนาดเล็กมาก เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัด
แม่ฮ่องสอนตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ
พ.ศ. 2504 ไม่อนุญาตให้ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างได้ กระนั้น การออกแบบโครงการ
ยังก�าหนดให้พยายามด�าเนินการไปตามที่กฎหมายก�าหนดให้ได้ ท�าให้โครงการ
ใช้เวลาถึง 1 ปี 4 เดือน กว่าจะพิสูจน์ได้ว่า ความพยายามนั้นไม่เป็นผล แต่ส่วนดีของ
ความพยายามนี้คือ โครงการได้เห็นความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกันของทุกหน่วยงานใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ช่วยกันผลักดัน เนื่องจากทุกหน่วยงานในจังหวัดตระหนักดีว่า
โรงไฟฟ้าพลังน�้าคือสิ่งจ�าเป็นส�าหรับชุมชนห่างไกล และเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ท�าลาย
สิ่งแวดล้อม ผลดีอีกประการหนึ่งคือ ท�าให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนเห็นควรให้มีการหารือ
กับหน่วยงานในส่วนกลาง เพื่อส่งเสริมให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นพื้นที่พิเศษส�าหรับ
การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน
• การส่งเสริมเตาชีวมวลแกลบ ในช่วงครึ่งแรกของโครงการ มีกรอบการท�างานให้
ส่งเสริมเตาชีวมวลแกลบ ซึ่งไม่สอดคล้องกับวิธีท�าอาหารของชาวบ้าน เพราะเตา
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ชีวมวลแกลบมีลกั ษณะผอมสูง ไม่เหมาะกับภาชนะหุงต้มทีเ่ ป็นกระทะหรือหม้อใบใหญ่
ไม่สามารถปรับระดับความร้อนมากน้อยได้ตามการหุงต้มตามประเภทของอาหาร
ประกอบกับระยะเวลาการหุงต้มในแต่ละครัวเรือนใช้เวลามากน้อยต่างกัน แต่เตา
ชีวมวลแกลบไม่สามารถดับเชื้อเพลิงได้ทันทีเมื่อหุงต้มแล้วเสร็จ เหล่านี้คือปัจจัย
ที่ท�าให้การส่งเสริมเตาชีวมวลแกลบไม่ได้ผล ต่อมาในช่วงครึ่งหลังของโครงการ
จึงมีการปรับปรุงวิธกี ารด�าเนินโครงการ โดยก�าหนดขัน้ ตอนการท�างานทีล่ ะเอียดมากขึน้
มีการศึกษาวิจัยเพื่อคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่
มีการทดสอบแบบกึ่งห้องปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีการทดสอบแบบใช้งานจริงโดย
อาสาสมัคร จากนั้นจึงขยายผล ท�าให้การส่งเสริมเตาซูเปอร์อั้งโล่ได้รับการยอมรับ
อย่างแพร่หลาย โดยจากเป้าหมายที่ก�าหนด จ�านวน 50 เตา จังหวัดแม่ฮ่องสอนขอให้
โครงการเพิ่มการส่งเสริมถึง 415 เตา
ด้วยเหตุนี้ การออกแบบโครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมเทคโนโลยีในอนาคต นอกจาก
จะค�านึงถึงประเด็นทางเทคนิคและกฎระเบียบของรัฐแล้ว ยังควรค�านึงถึงบริบททีซ่ บั ซ้อนของพืน้ ที่
เป้าหมายด้วย ซึ่งจะส่งผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีและความยั่งยืนของโครงการ
5

กำรบริหำรจัดกำรโครงกำร
เพือ่ ให้การด�าเนินโครงการในช่วงครึง่ หลังสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการภายใน
เวลาทีก่ า� หนด ส�านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจ�าประเทศไทย จึงจัดตัง้ ส�านักงาน
โครงการ (Project Management Unit: PMU) ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อด�าเนินการร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการก�าหนดแนวทางการด�าเนินงาน การติดตามผล และการแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นได้อย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกัน ก็เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพขั้นตอนและผลลัพธ์ของ

PB
UNDP

PMU
TG

Experts

โครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ส�านักงานโครงการ มีผจู้ ดั การโครงการ
เป็นหัวหน้าส�านักงาน มีเจ้าหน้าที่ภาคสนาม
และเจ้ า หน้ า ที่ ธุ ร การ ประจ� า ที่ ส� า นั ก งานที่
จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน และมีผชู้ ว่ ยโครงการประจ�า
ที่ส�านักงาน UNDP ที่กรุงเทพฯ ขึ้นต่อฝ่าย
แผนงานว่าด้วยการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน
ส�านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
ประจ�าประเทศไทย ส�านักงานโครงการเป็น
หน่ ว ยงานด� า เนิ น การในพื้ น ที่ กั บ ผู ้ มี ส ่ ว นได้
ส่ ว นเสี ย ทุ ก ภาคส่ ว น บทบาทส� า คั ญ ของ
ส� า นั ก งานโครงการที่ ส ่ ง ผลต่ อ ความส� า เร็ จ
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ของการด�าเนินงาน สามารถสรุปได้ดังนี้
1. ลงพื้นที่เพื่อส�ารวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ส�ารวจศักยภาพ ท�างานร่วมกับ
กลุม่ เป้าหมายและหน่วยงานในพืน้ ทีอ่ ย่างใกล้ชดิ และติดตามและประเมินผลของโครงการอยูเ่ สมอ
2. จัดประชุมคณะกรรมการก�ากับโครงการ เพือ่ รายงานสถานการณ์ความคืบหน้า ปัญหา
อุปสรรค และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน
3. ประสานงานอย่างใกล้ชดิ กับผูเ้ ชีย่ วชาญด้านต่างๆ เพือ่ ให้การด�าเนินงานมีประสิทธิภาพ
เห็นผล ตามกรอบงานและเวลาที่ก�าหนด
4. สรุปผลการด�าเนินงานและจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานของโครงการรายไตรมาส
รายปีและตามข้อก�าหนดของ UNDP และกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก
โครงกำรมีกำรก�ำกับ สนับสนุน และตรวจสอบคุณภำพกำรด�ำเนินงำน ดังนี้
(1) คณะกรรมการก�ากับโครงการ (Project Board, PB) ประกอบด้วยหน่วยงานราชการ
ในจังหวัดแม่ฮอ่ งสอนทีเ่ กีย่ วข้องและผูท้ รงคุณวุฒขิ องจังหวัด และผูแ้ ทนจาก UNDP ท�าหน้าทีห่ ลัก
ในการก�าหนดแนวทางการด�าเนินงาน เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาให้แก่สา� นักงานโครงการ
เพื่อให้ท�างานได้สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
(2) ส�านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจ�าประเทศไทย ปฏิบตั งิ านทีส่ า� นักงาน
ของ UNDP ในกรุงเทพฯ ท�าหน้าที่ในการก�าหนดทิศทางของโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
กรอบการด�าเนินงานของ UNDP และกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก
(3) ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเทคนิคและด้านนโยบาย ทัง้ ในรูปแบบขององค์กรและบุคคล เพือ่ ช่วย
เสริมงานด้านต่างๆ ประกอบด้วย มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (มพส.) เป็นหน่วยงานที่มี
ประสบการณ์ท�างานเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนร่วมกับชุมชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
และบริษัท SunSawang เป็นผู้พัฒนาแบบจ�าลองธุรกิจการให้บริการฟื้นฟูระบบโซลาร์โฮมและ
มีประสบการณ์ดา� เนินการกับชุมชนในพืน้ ทีส่ งู ของจังหวัดตาก และผูเ้ ชีย่ วชาญด้านพลังงานทดแทน
ในท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสามารถในการพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีพลังงานทดแทนต้นทุนต�่า
ส�าหรับครัวเรือนทีม่ รี ายได้นอ้ ยในชุมชนพืน้ ทีส่ งู ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการจัดการองค์ความรู้ และอืน่ ๆ
ตามความจ�าเป็น รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ เช่น ส�านักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติงานร่วมกับโครงการ
(4) กลุ่มเป้าหมาย (Target Group, TG) ซึ่งเป็นหน่วยที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ
เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล อบต. และชุมชนต่างๆ เป็นกลุ่มที่สะท้อนความต้องการและสภาพ
การพัฒนาที่แท้จริงในพื้นที่ ข้อมูลที่ได้จากกลุ่มเหล่านี้มีผลต่อการวางแผนปฏิบัติการ กรอบการ
ด�าเนินงาน และผลลัพธ์ ที่ส�านักงานโครงการสามารถน�าไปหารือ หรือเสนอขอค�าแนะน�าจาก
คณะกรรมการก�ากับโครงการและผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ได้
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ผู้ร่วมด�าเนินการที่มีประสบการณ์
โครงการประสบผลส�าเร็จเพราะ (ก) ได้ผรู้ ว่ มด�าเนินการทีม่ ปี ระสบการณ์ ทัง้ ทางเทคนิค
พลังงานหมุนเวียน (ข) มีการบริหารจัดการภาครัฐในระดับจังหวัดและท้องถิ่นที่สนับสนุนต่อการ
ด�าเนินงานโครงการ และ (ค) มีการท�างานร่วมกับชุมชนผ่านหน่วยงานภาครัฐในพืน้ ทีอ่ ย่างใกล้ชดิ
ในด้านเทคนิค โครงการท�างานร่วมกับมูลนิธพิ ลังงานเพือ่ สิง่ แวดล้อม (มพส.) ซึง่ มีความ
เชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและมีประสบการณ์ในการด�าเนินงานในพืน้ ทีห่ า่ งไกล
ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตัวอย่างเช่น มพส. มีประสบการณ์ท�างานด้านพลังงาน รวมไปถึงการ
พัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนในจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน ภายใต้โครงการความร่วมมือของ UNJP
(UN Joint Programme) ระหว่างปี 2552 - 2556 นอกจากนี้ มพส. ยังมีทีมที่ปรึกษาในการ
วิเคราะห์และจัดท�าข้อเสนอแนะด้านนโยบายพลังงานเชิงลึก รวมทัง้ สนับสนุนงานต่างๆ ของโครงการ
และส�านักงานโครงการ ท�าให้บรรลุเป้าหมายและผลลัพธ์ของกิจกรรมอย่างครบถ้วน มีบริษัท
SunSawang ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจเพื่อสังคมของมูลนิธิพลังงานไร้พรมแดน (Border Green
Energy Team) ได้รับเลือกให้ร่วมด�าเนินโครงการ เนื่องจากมีแบบจ�าลองธุรกิจการฟื้นฟูระบบ
โซลาร์ โ ฮมและส่งเสริมการใช้โคมไฟแสงอาทิต ย์ของชุ ม ชนในพื้ น ที่ สู ง ที่ ประสบผลส� าเร็ จ
แม้จะเป็นทีมขนาดเล็ก แต่มีประสิทธิภาพ มีประสบการณ์สูง ที่ส�าคัญมีคณะท�างานบางส่วนเป็น
กลุ่มชาติพันธุ์ ท�าให้สามารถสื่อสารกับคนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี บริษัท SunSawang มีรูปแบบ
การด�าเนินธุรกิจที่ยืดหยุ่นทั้งด้านการเงินและความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชุมชน จึงท�าให้
สามารถปรับวิธีการด�าเนินธุรกิจให้เหมาะสมกับพื้นที่เป้าหมายได้
นอกจากสององค์กรดังกล่าว โครงการยังร่วมงานกับผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน
ในท้องถิ่น ซึ่งช่วยพัฒนาระบบโซลาร์โฮมแบบพอเพียงที่มีคุณภาพพอสมควร แต่มีราคาถูกกว่า
ท้องตลาดมาก ท�าให้กลุ่มชนเผ่าที่ยากจนในบริเวณชายแดนไทย-สาธารณรัฐสหภาพเมียนมา
สามารถเข้าถึงไฟฟ้าและแสงสว่างได้
ในด้านการบริหารจัดการภาครัฐในระดับจังหวัด ท้องถิ่น และชุมชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ได้คัดเลือกตัวแทนจากส่วนราชการส่วนใหญ่ของจังหวัดและท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการก�ากับ
โครงการ มีส�านักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน และส�านักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็น
หน่วยงานเชื่อมโยงประสานงานที่เข้มแข็ง ท�างานร่วมกับผู้แทนจาก UNDP เพื่อช่วยก�าหนด
ทิศทางการท�างาน ช่วยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างทัน
ท่วงที สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ และขั้นตอนของภาครัฐ
ส่วนหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ เช่น อบต. โรงเรียน ช่วยเชื่อมโยงกับชุมชน ให้ข้อมูล
และค� า แนะน� า ที่ เ ป็ น ประโยชน์ แ ละเป็ น ไปได้ ใ นการท� า งานกั บ แต่ ล ะชุ ม ชน ที่ มี ลั ก ษณะ
ทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันตามวิถีของแต่ละชนเผ่าและแต่ละสภาพพื้นที่
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3

ข้อจ�ากัด

โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกฯ ไม่สามารถด�าเนินการในบางกิจกรรมให้บรรลุผลส�าเร็จ
ตามแผนที
1 ่วางไว้ได้ เนื่องมาจากความท้าทายต่างๆ ทั้งจากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ดังนี้
กฎหมำยและนโยบำยระดับชำติ
แม้ว่าโครงการจะมีการวางแผน การเตรียมการและการปรึกษาหารือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนแล้วก็ตาม แต่โครงการต้นแบบเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน จ�านวน
2 โครงการ ไม่สามารถด�าเนินการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย ได้แก่ โครงการโรงไฟฟ้าพลังน�้า
ขนาดเล็กชุมชน 2 แห่ง ทีไ่ ม่ได้รบั อนุญาตให้ใช้ประโยชน์จากพืน้ ทีใ่ ห้กอ่ สร้างโรงไฟฟ้า เนือ่ งจาก
ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ และโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มของสหกรณ์การเกษตร
ขุนยวม ทีไ่ ม่ได้รบั การคัดเลือกด้วยวิธจี บั สลาก ทีก่ า� หนดโดยคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน
(กกพ.) ซึ่งทั้งสองกรณี เกิดจากข้อจ�ากัดของกฎ ระเบียบของภาครัฐและนโยบายระดับชาติ
อันเป็นปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ข้อจ�ากัดดังกล่าวท�าให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนสูญเสีย
โอกาสในการพัฒนาด้านพลังงานหมุนเวียน เพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ และความเป็นอยูข่ องชุมชน
ที่มีฐานะยากจนในพื
้นที่เป้าหมายได้
2
กำรเปลี่ยนแปลงบุคลำกรของโครงกำร
เนื่องจากในช่วงครึ่งแรกของโครงการมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรของโครงการอยู่
บ่อยครัง้ โดยเฉพาะบุคลากรหลัก คือ ผูจ้ ดั การโครงการ ท�าให้การด�าเนินงานโครงการมีชอ่ งว่าง
ในช่วงระยะเวลาทีต่ อ้ งรอการสรรหาผูร้ บั ผิดชอบงานคนใหม่ จึงท�าให้กจิ กรรมของโครงการล่าช้า
ออกไป แต่ในช่วงครึ่งหลังของโครงการประเด็นปัญหาดังกล่าวน้อยลงมาก เนื่องจาก UNDP
ได้เข้ามาบริหารจัดการโดยตรง และมีกรอบแนวคิดในการด�าเนินการ มีการวางแผนไว้อย่างเป็น
ระบบ และทีส่ า� คัญคือ มีสา� นักงานงานโครงการ (PMU) ในพืน้ ที่ ท�าให้สามารถควบคุมการด�าเนินงาน
โครงการ รวมทั้งการลงพื้นที่ไปติดตามกิจกรรมต่างๆ ได้โดยตรง

4

การสร้างความต่อเนื่องและยั่งยืน

กลไกส�าคัญทีจ่ ะท�าให้โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกในจังหวัดแม่ฮอ่ งสอนสามารถ
1 าเร็จได้อย่างยั่งยืน มี 2 ประเด็น คือ
ประสบผลส�
กำรบูรณำกำรเข้ำสู่แผนพัฒนำระดับจังหวัดและท้องถิ่น
การบูรณาการกิจกรรมของโครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกฯ เข้าสูแ่ ผนพัฒนาจังหวัด
แม่ฮ่องสอนและแผนของหน่วยงานท้องถิ่น จะช่วยสร้างความต่อเนื่องและยั่งยืนของโครงการฯ
แต่อย่างไรก็ตาม การสนับสนุนทางการเงินจากหน่วยงานของรัฐอาจจะไม่มีความคล่องตัว
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เช่นโครงการนี้ ซึ่งจะเป็นความท้าทายต่อไป
ปัจจัยส�าคัญที่มีผลต่อความส�าเร็จและความยั่งยืนของโครงการ คือ (1) นโยบาย
ของรัฐและการตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนาพลังงานทดแทนของจังหวัดและท้องถิ่น
(2) กฎ ระเบียบของหน่วยงานภาครัฐทีเ่ อือ้ ต่อการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน (3) องค์ความรูข้ อง
หน่วยงานและบุคลากรเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน (4) งบประมาณและแหล่งเงินทุน
สนับสนุน ซึง่ ปัจจุบนั แผนยุทธศาสตร์พลังงานจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน ปี 2560 - 2563 และแผนปฏิบตั ิ
การพลังงานจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน ปี 2561 - 2564 ได้ผนวกกิจกรรมของโครงการเรือ่ งการส่งเสริม
ระบบถุงหมักก๊าซชีวภาพด้วยมูลสัตว์ เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง ขณะที่โครงการน�าร่องติดตั้ง
ระบบโซลาร์รูฟของโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ก็สามารถน�าผลประหยัดค่าไฟฟ้ามาใช้ในการดูแล
และซ่อมบ�ารุงรักษาระบบโซลาร์รฟู และอุปกรณ์ให้ใช้งานได้อย่างยัง่ ยืน ผูบ้ ริหารของโรงพยาบาล
สามารถระดมทุนขอรับบริจาคเพื่อขยายระบบที่โครงการได้ติดตั้งไว้จนส�าเร็จ
นอกเหนือจากจากงบประมาณปกติแล้ว องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ยังสามารถน�า
รูปแบบการสนับสนุนทางการเงินภายใต้โครงการนี้ เช่น การระดมทุน แบบจ�าลองธุรกิจเพือ่ สังคม
ของบริษัท SunSawang มาปรับใช้ เพื่อให้สามารถเพิ่มการใช้เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน
2 ดแม่ฮ่องสอนให้มากยิ่งขึ้น
ในจังหวั
ศูนย์กำรเรียนรู้พลังงำนทดแทน
โครงการฯ ได้พัฒนาศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน 2 แห่ง คือ ที่โรงเรียนบ้านปางตอง
อ.ขุนยวม และหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 (ฉก.ร. 17) โดยปัจจัยส�าคัญที่จะท�าให้การ
ด�าเนินงานของศูนย์การเรียนรูฯ้ ประสบผลส�าเร็จได้อย่างยัง่ ยืน ได้แก่ (1) แผนปฏิบตั งิ านทีน่ า� ไป
ปฏิบตั ไิ ด้สา� หรับโรงเรียนและ ฉก.ร.17 (2) หลักสูตรหรือกิจกรรม ต้นแบบเทคโนโลยีและอุปกรณ์ตา่ งๆ
ที่จ�าเป็นต่อการเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ (3) ต้องจัดให้มีบุคลากรที่มีหน้าที่และภารกิจหลักในบริหาร
จัดการและดูแลศูนย์การเรียนรู้ฯ และ (4) ต้องจัดสรรงบประมาณส�าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมบ�ารุงเทคโนโลยีต้นแบบและใช้ในการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ฯ
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บทที่ 4
แนวทางการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป

ในบทนี้ เป็นการรวบรวมผลการศึกษาศักยภาพพลังงานหมุนเวียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
วิเคราะห์ช่องว่างกับความต้องการขั้นพื้นฐาน (Gaps and Needs) ของจังหวัด ประเมินปัญหา
และอุปสรรคของการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในจังหวัด เพือ่ น�ามาก�าหนดเป้าหมายในการพัฒนา
พลังงานทางเลือกของจังหวัดแม่ฮอ่ งสอนและแนวทางด�าเนินการเพือ่ ส่งเสริมให้จงั หวัดแม่ฮอ่ งสอน
เป็นพื้นที่พิเศษด้านการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1

ศักยภาพพลังงานหมุนเวียนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีศักยภาพพลังงานหมุนเวียนแตกต่างกันไปตามประเภทวัตถุดิบ
ซึ่งจากการประเมินของมูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (มพส.) โดยอ้างอิงข้อมูลทางสถิติของ
หน่วยงานต่างๆ เช่น ส�านักงานเกษตรจังหวัด ส�านักงานปศุสัตว์จังหวัด และส�านักงานพลังงาน
จังหวัด พบว่า พลังงานหมุนเวียนของจังหวัดแม่ฮอ่ งสอนทีม่ ศี กั ยภาพในการผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้า
คือ พลังงานแสงอาทิตย์มคี วามเข้มของแสงอยูท่ รี่ ะดับ 16.34 เมกะจูลต่อตารางเมตร และพลังงานน�า้
สามารถพัฒนาโรงไฟฟ้าขนาดเล็กทีไ่ ม่เชือ่ มโยงสายส่งของการไฟฟ้า (off grid) ที่ 0.98 กิโลวัตต์
ประเภทชีวมวลและพลังงานขยะสามารถในการน�าไปใช้เป็นพลังงานในเชิงความร้อนได้ 55.02
ตันเทียบเท่าน�้ามันดิบ (ktoe) และ 9.18 ktoe ตามล�าดับ ก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ทดแทนก๊าซ
หุงต้ม (LPG) ได้ 4.76 ktoe ในขณะที่พลังงานความร้อนใต้พิภพ มีแหล่งน�้าพุร้อน 9 แห่ง แม้ว่า
จะไม่มีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้า แต่สามารถใช้ความร้อนในเชิงการท่องเที่ยวได้ รายละเอียด
ศักยภาพพลังงานหมุนเวียนแต่ละประเภท สรุปตามตาราง
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ศักยภาพพลังงานหมุนเวียนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประเภท

ศักยภาพ

หน่วย

รายละเอียดเพิ่มเติม

355.02 ktoe ศักยภาพไม่เพียงพอผลิตไฟฟ้าและลักษณะ
1. ชีวมวล
- แกลบ/ฟางข้าว
16.24 ktoe ภูมิประเทศยากต่อการเก็บรวบรวม ควรใช้
- ล�าต้น ใบ/ซังข้าวโพด
33.86 ktoe ในเชิงความร้อนในพื้นที่
- เปลือกถั่ว และอื่นๆ
4.92 ktoe
4.76 ktoe ศักยภาพไม่เพียงพอผลิตไฟฟ้าสัตว์ถกู เลีย้ ง
2. ก๊ำซชีวภำพจำกมูลสัตว์
- หมู
1.24 ktoe เพื่อเป็นอาหารและขายในพื้นที่ เหมาะแก่
- ไก่
3.05 ktoe การใช้เป็นความร้อนในการหุงต้ม ทดแทน
- วัว/กระบือ
0.41 ktoe LPG
- อื่นๆ
0.06 ktoe
16.34 MJ/ตรม. มีศักยภาพในเชิงไฟฟ้า off grid และ on
3. พลังงำนแสงอำทิตย์
- ที่ อ.แม่สะเรียง (สูงสุด)
16.60 MJ/ตรม. grid (โซลาร์ฟาร์มและโซลาร์รูฟ)
- เฉลี่ยของประเทศ
18.00 MJ/ตรม.
ักยภาพในเชิงไฟฟ้า off grid (จากการ
4. พลังงำนน�้ำ
0.98 kW มีศึกศษาของ
พพ.)
(Microhydro)
- ขนาด < 30 kW
7 โครงการ
- ขนาด 31-60 kW
9 โครงการ
- ขนาด > 60 kW
3 โครงการ
9.18 ktoe ศักยภาพไม่เพียงพอผลิตไฟฟ้า
5. พลังงำนขยะ
6. พลังงำนควำมร้อนใต้พิภพ มี 9 แห่ง ความร้อนไม่เพียงพอผลิตไฟฟ้า/ใช้ในเชิงท่องเที่ยว
ไม่มีศักยภาพ (ความแรงลม 1.04 m/s ที่ความสูง 40 เมตร)
7. พลังงำนลม
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ช่องว่างกับความต้องการขั้นพื้นฐาน (Gaps and Needs) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮอ่ งสอนมีลกั ษณะภูมปิ ระเทศเป็นภูเขาและพืน้ ทีส่ งู เป็นข้อจ�ากัดในการเข้าถึง
การให้บริการตามความจ�าเป็นขัน้ พืน้ ฐานของรัฐ ขณะทีป่ ระชาชนในพืน้ ทีช่ นบทห่างไกลยังต้องการ
ความสนับสนุนและการพัฒนาเพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวติ ในด้านต่างๆ ได้แก่ การแก้ไขปัญหาความ
ยากจน การเข้าถึง การศึกษา การเข้าถึงระบบสายส่งไฟฟ้า การเข้าถึงบริการด้านสุขอนามัย
มีปัญหาการตัดไม้ท�าลายป่า การอนุรักษ์พื้นที่ต้นน�้า ซึ่งการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนจะช่วยลด
ช่องว่างและสนับสนุนความต้องการขัน้ พืน้ ฐานของราษฎรในจังหวัดแม่ฮอ่ งสอนได้ โดยการชีแ้ จง
เรื่องช่องว่างและการใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อลดช่องว่าง ดังนี้
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ช่องว่างและความต้องการพื้นฐาน (Gaps and Needs)
ช่องว่างและความต้องการพื้นฐาน
(Gaps and Needs)

1. ปัญหำควำมยำกจนและกำรศึกษำ

การส่งเสริมพลังงานทางเลือกเพื่อลดช่องว่าง
และสนับสนุนความต้องการพื้นฐาน

- ติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในโรงเรียน
ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้
- ใช้ระบบพลังงานหมุนเวียนในระดับครัวเรือนเพื่อลด
ค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้
- การใช้พลังงานหมุนเวียนเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและ
ลดต้นทุนการผลิต
- การอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการผลิต
- การใช้เงินช่วยเหลือติดตัง้ และการใช้พลังงานหมุนเวียน
- ติดตั้งระบบพลังงานหมุนเวียน (พลังน�้าขนาดจิ๋วหรือ
โซลาร์โฮม) ในพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง
- การสนับสนุนโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนทีต่ น้ ทุนต�า่ กว่า
เพื่อทดแทนการผลิตไฟฟ้าจากน�้ามันดีเซล
- การส่งเสริม VSPP ในพื้นที่ในรูปแบบ Microgrid
และการใช้แบตเตอรี่ (Energy storage)
- การเก็บข้อมูล การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแล
และซ่อมบ�ารุงระบบโซลาร์โฮม
- ส่งเสริมการใช้แกลบอัดถ่านและเตาประสิทธิภาพสูง
- ส่งเสริมการใช้ก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์
- การให้ความรู้การจัดการและคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี

2. กำรเข้ำถึงไฟฟ้ำที่จ�ำกัด
2.1 ไฟฟ้าไม่สามารถให้บริการได้อย่าง
ทัว่ ถึง เพราะลักษณะของภูมปิ ระเทศ
ที่เป็นภูเขาสูง
2.2 มีตน้ ทุนการผลิตไฟฟ้าสูงกว่าระบบ
2.3 ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคงต�่า
2.4 ปัญหาการดูแลและซ่อมบ�ารุงระบบ
โซลาร์โฮม
3. ปัญหำด้ำนสุขอนำมัย
3.1 ควันไฟจากการเผาป่าและการท�า
อาหาร
3.2 ปัญหากลิ่น/เชื้อโรคจากมูลสัตว์
ที่เลี้ยงระบบเปิด
3.3 การจัดการขยะไม่ถูกต้อง
4. กำรตัดไม้ทำ� ลำยป่ำและกำรใช้ทรัพยำกร - ส่งเสริมการใช้เตาประสิทธิภาพสูง
- ส่งเสริมโรงไฟฟ้าพลังน�า้ ขนาดเล็กมากในระดับชุมชน
ที่ไม่มีประสิทธิภำพ
- การสร้างจิตส�านึกการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
4.1 การตัดไม้เพื่อใช้เป็นฟืน
4.2 การลดลงของแหล่งน�้า

3

ปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในแม่ฮ่องสอน

จากประสบการณ์ในการด�าเนินงานโครงการด้านพลังงานหมุนเวียนในจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
ที่ผ่านมาท�าให้ทราบถึงความท้าทายในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมี
ลักษณะเฉพาะตัวและมีความแตกต่างจากจังหวัดอื่นๆ ของประเทศไทย อันมีสาเหตุมาจาก
ข้อจ�ากัดของลักษณะภูมิประเทศ เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
โดยแบ่งความท้าทายออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้
54 โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

1 ด้ำนควำมรู้และควำมสำมำรถขององค์กรและบุคลำกรในกำรพัฒนำโครงกำร
ด้ำนพลังงำนหมุนเวียน
มีความรู้ ความเข้าใจด้านเทคนิคเรื่องพลังงานหมุนเวียนไม่เพียงพอ
ขาดตัวอย่างของโครงการด้านพลังงานหมุนเวียนที่ประสบความส�าเร็จ
ขาดทักษะในการวิเคราะห์โครงการและท�าข้อเสนอโครงการเพือ่ ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ
ความรู้ความเข้า ใจและทัก ษะในการดูแ ลรั ก ษาและซ่ อมบ� ารุ ง ระบบพลั ง งาน
หมุนเวียนยังไม่เพียงพอ
2 ด้ำนนโยบำย กฎระเบียบของภำครัฐ
มีข้อก�าหนดของผังเมืองที่ห้ามสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นที่
มีข้อจ�ากัดของระบบสายส่งในการรับซื้อไฟฟ้าจากเอกชน
นโยบายการเปิดรับซื้อไฟฟ้าไม่ชัดเจน
ระเบียบเชื่อมโยงไฟฟ้าส�าหรับโครงการด้านพลังงานหมุนเวียนมีค่าใช้จ่ายสูง
ไม่เอื้อต่อโครงการขนาดเล็กของชุมชน
มีกฎหมายที่ห้ามใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ขณะที่จังหวัดเต็มไปด้วยพื้นที่
อนุรักษ์ ท�าให้ไม่สามารถขยายระบบส่งไฟฟ้าในหลายพื้นที่
3 หน่วยงำนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ขาดองค์กรเป็นพี่เลี้ยงด้านเทคนิคให้แก่หน่วยงานและองค์กรในพื้นที่
การประสานงาน บูรณาการงาน ยังมีประสิทธิภาพน้อย
ผู้รับผิดชอบซึ่งเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีการสับเปลี่ยนโยกย้ายบ่อย
4 ด้ำนเศรษฐศำสตร์ กำรเงิน และกำรตลำด
ระบบพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมีราคาสูง
ประชากรรายได้ต�่า ไม่มีก�าลังซื้อหรือลงทุน
ขาดงบประมาณและแหล่งเงินสนับสนุน
ราคารับซื้อไฟฟ้าไม่สะท้อนต้นทุนของจังหวัด
ผู้ขายระบบพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กในประเทศมีน้อยราย
5 ด้ำนเทคนิคและสิ่งแวดล้อม
ศักยภาพพลังงานหมุนเวียนมีจ�ากัด (พลังน�้า ชีวมวล ขยะ)
ระบบและอุปกรณ์ด้านพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กที่ผลิตในไทยบางประเภท
มี คุณภาพไม่ดีเท่าที่ควร
ขาดตัวอย่างโครงการด้านพลังงานหมุนเวียนที่ประสบความส�าเร็จ
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ (Climate Change) ท�าให้ฝนตกน้อยลง
ในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ปริมาณน�้าในแหล่งน�้าธรรมชาติ ลดลงค่อนข้างมาก
โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
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เป้าหมายในการพัฒนาพลังงานทางเลือกของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

จากข้อมูลการประเมินศักยภาพพลังงานหมุนเวียนทางทฤษฎีและการพิจารณาถึงช่องว่าง
ข้อจ�ากัดและปัญหาอุปสรรคของการส่งเสริมโครงการด้านพลังงานหมุนเวียนในจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
พบว่า ปัจจุบนั การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์มตี น้ ทุนต�า่ กว่าการผลิตไฟฟ้าจากน�า้ มันเชือ้ เพลิง
(ดีเซลและน�า้ มันเตา) และไม่ได้สงู กว่าก๊าซธรรมชาติทตี่ อ้ งน�าเข้าจากต่างประเทศ ดังนัน้ จึงควรส่งเสริม
การผลิตและการใช้พลังงานหมุนเวียนในจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
(Solar Farm) ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ส�าหรับ
หน่วยงานราชการและภาคเอกชนในอาคารทีม่ กี ารใช้และค่าใช้จา่ ยด้านไฟฟ้าสูง โรงไฟฟ้าพลังน�า้
ขนาดเล็กมากของชุมชน ระบบโซลาร์โฮม (Solar Home System) และระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในพืน้ ทีห่ า่ งไกล (Solar PV Stand-alone System) รวมถึงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพ
จากมูลสัตว์ การใช้เตาประสิทธิภาพสูง และระบบพลังงานหมุนเวียนอืน่ ๆ เช่น ระบบสูบน�า้ พลังงาน
แสงอาทิตย์ ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบผลิตน�า้ ร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น
อย่างไรก็ตาม เนือ่ งจากประชากรในจังหวัดแม่ฮอ่ งสอนมีรายได้นอ้ ย จึงยังไม่สมควรเน้น
การลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียนเพือ่ น�ามาใช้ในชีวติ ประจ�าวัน การส่งเสริมโครงการด้านพลังงาน
หมุนเวียนในระยะแรก ภาครัฐควรต้องหาเงินสนับสนุนทั้งในรูปแบบเงินช่วยเหลือให้เปล่า หรือ
เงินกู้ปลอดดอกเบี้ย/ดอกเบี้ยต�่า และปรับความช่วยเหลือประเภทดังกล่าวให้ลดลงส�าหรับ
โครงการในระยะต่อไป ทั้งนี้ การส่งเสริมโครงการด้านพลังงานหมุนเวียน จ�าเป็นจะต้องมี
การประเมินความต้องการที่แท้จริงและความพร้อมของผู้ขอรับการสนับสนุนโครงการด้วย
เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน
เป้าหมายของการให้การส่งเสริมด้านพลังงานหมุนเวียนในแต่ละประเภทและงบประมาณ
ในการสนับสนุนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน สรุปได้ดังตาราง
เป้าหมายการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประเภท/เทคโนโลยี RE
ไฟฟ้า
1. กำรเชือ่ มโยงไฟฟ้ำกับระบบ on grid
1.1 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
1.2 การติดตั้ง Solar Rooftop
(1) โรงงาน
(2) หน่วยงานทีใ่ ช้ไฟฟ้าสูงสุด 10 ราย
(3) ส�านักงาน จว.
2. ไฟฟ้ำ RE สนับสนุนในพืน้ ที่ off grid
(1) โรงไฟฟ้าพลังน�้าขนาดเล็กมาก
(2) ระบบโซลาร์โฮม (SHS) ครัวเรือน
(3) ระบบ SHS ของอนามัยและโรงเรียน
ความร้อน
3. ชีวมวล/กำรใช้เตำประสิทธิภำพสูง
4. ก๊ำซชีวภำพจำกขีห้ มู
5. ระบบอืน่ ๆ (Solar pumping, Solar
themai, Solar dryer)

หลักการที่ใช้ก�าหนดเป้าหมาย
หน่วย: กิโลวัตต์ (kW)

เป้าหมายในการพัฒนา

โซน
แม่สะเรียง
ความต้องการไฟฟ้าต�่าที่สุด > การจัดหา 3,000 3,000 2,500
20% ของก�าลังเครื่องจักรสูงสุด
Load ใช้ไฟกลางวัน
Load ใช้ไฟกลางวัน

โซนเมือง โซนปำย

700
400
80

60

770

งบสนับสนุน
รวม
8,500
1,530

ตามศักยภาพพลังน�้า
ด�าเนินการโดย พพ. เฉพาะพืน้ ทีท่ ไี่ ฟยังไม่เข้าถึง งบประมาณ พพ.
ส�ารวจระบบในพื้นที่ที่ไฟยังเข้าไม่ถึง เพื่อปรับปรุง และซ่อมระบบ
ต้องการงบสนับสนุน
ที่ยังขาดแคลนและช�ารุด
สถานีอนามัย 12 แห่ง โรงเรียน 53 แห่ง 100% ราคาระบบ
20% ของครัวเรือนที่ใช้ฟืน
20% ของครัวเรือนทีเ่ ลีย้ งหมูระบบปิด
พิจารณาความจ�าเป็นใช้งานจริง

13,475 ระบบ ลดการใช้ฟนื ได้ 1,111 ตันต่อปี 100% ราคาระบบ
240 ระบบ
70% ราคาระบบ
ในช่วงแรกควรเป็นโครงการสาธิต 2-3 ระบบต่อปี 100% ราคาระบบ
แล้วจึงขยายผลตามความต้องการและจ�าเป็น

56 โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
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แนวทางด�าเนินการเพื่อส่งเสริมให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นพื้นที่พิเศษด้าน
การพัฒนาพลังงานหมุนเวียน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีลักษณะและบริบทที่มีความพิเศษและแตกต่างจากจังหวัดอื่นๆ
ของประเทศไทย ทัง้ ในด้านความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้และแหล่งต้นน�า้ ความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์
แต่มขี อ้ จ�ากัดเรือ่ งการให้บริการภาครัฐ รายได้ของครัวเรือนอยูใ่ นระดับต�า่ โครงสร้างพืน้ ฐานยังไม่
ทัว่ ถึงทุกพืน้ ที่ รวมทัง้ ความไม่เอือ้ ของกฎระเบียบของรัฐ ปัจจัยดังกล่าวท�าให้ควรมีขนั้ ตอนด�าเนินการ
ส�าหรับการส่งเสริมให้จงั หวัดแม่ฮอ่ งสอนให้เป็นพืน้ ทีพ่ เิ ศษด้านการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน ดังนี้
1 กำรด�ำเนินกำรด้ำนนโยบำยและกฎระเบียบรัฐส�ำหรับโรงไฟฟ้ำพลังงำนหมุนเวียนที่
เชื่อมโยงระบบสำยส่งไฟฟ้ำ
กระทรวงพลังงาน ควรก�าหนดเป็นนโยบายพิเศษในการส่งเสริมการพัฒนาพลังงาน
หมุนเวียนในจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน เพือ่ ให้จงั หวัดแม่ฮอ่ งสอนสามารถใช้พลังงานหมุนเวียน
เพื่อสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและลดการผลิตไฟฟ้าด้วยน�้ามันดีเซล
ควรให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นผู้พิจารณา Grid Capacity ของจังหวัด
แม่ฮอ่ งสอน เนือ่ งจาก กฟภ. เป็นเจ้าของโครงข่ายระบบส่งไฟฟ้าทัง้ หมดของจังหวัด
เปิดรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน (โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งพลังงานแสงอาทิตย์) ด้วยระบบ Competitive Bidding ยกเว้นโครงการ
ขนาดต�่ากว่า 100 กิโลวัตต์ ที่สามารถใช้ระบบ Feed in tariff ได้
กระทรวงพลังงาน โดยคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ควรทบทวน
ระเบียบเชื่อมโยงไฟฟ้าส�าหรับระบบไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก
ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ และเอือ้ ต่อการพัฒนาโครงการด้านพลังงานหมุนเวียน
เสนอให้กรมโยธาธิการและผังเมือง ปรับปรุงกฎกระทรวงการใช้บังคับผังเมือง
รวมของอ�าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อ�าเภอปาย และอ�าเภอแม่สะเรียง เพื่อให้
สอดคล้องกับผังเมืองรวมของจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน ให้สามารถขยายพืน้ ทีท่ สี่ ามารถ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้
2 กำรเก็บข้อมูลและกำรเผยแพร่ข้อมูล ส�ำหรับโครงกำรพลังงำนหมุนเวียนในพื้นที่
ที่ระบบสำยส่งไฟฟ้ำเข้ำไม่ถึง (off grid) เพื่อช่วยเหลือด้ำนเศรษฐกิจและยกระดับ
คุณภำพชีวิตของคนในพื้นที่
ส�ารวจข้อมูลปัจจุบนั ของระบบโซลาร์โฮม (SHS) ข้อมูลโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�าบล และโรงเรียนในพื้นที่ที่ระบบสายส่งไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง (off grid)
ส�ารวจและประเมินความต้องการติดตั้งระบบพลังงานหมุนเวียนที่จะมีความยั่งยืน
ในพื้นที่ต่างๆ ก่อนด�าเนินการ
จัดท�าคู่มือการดูแลรักษาและซ่อมบ�ารุงระบบในแต่ละเทคโนโลยีของพลังงาน
หมุนเวียนแบบทีอ่ า่ นและเข้าใจง่ายส�าหรับผูบ้ ริโภค รวมทัง้ ควรมีฉบับภาษาพืน้ เมืองด้วย
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มีศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานหมุนเวียนและการสร้างเครือข่ายเรียนรู้ผ่านโรงเรียน
และสถานศึกษาในท้องถิ่นต่างๆ
ด้ำนเทคนิค ส�ำหรับโครงกำรพลังงำนหมุนเวียนในพื้นที่ระบบสำยส่งไฟฟ้ำเข้ำไม่ถึง
(off grid) เพื่อช่วยเหลือด้ำนเศรษฐกิจและยกระดับคุณภำพชีวิตของรำษฎรในพื้นที่
มีโครงการสาธิตด้านพลังงานหมุนเวียนที่ประสบความส�าเร็จในพื้นที่
ท�าการซ่อมบ�ารุงระบบโซลาร์โฮม (SHS) ที่ช�ารุดในพื้นที่ที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง และ
ให้การสนับสนุน/จัดหาให้แก่ครัวเรือนที่ยังไม่มีระบบ SHS
ฝึกอบรมและให้ความรูท้ วั่ ไปด้านเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนและด้านเทคนิคต่างๆ
(การติดตั้งระบบ การดูแลรักษา การซ่อมบ�ารุง และอื่นๆ)
มีองค์กรที่รับผิดชอบในการดูแล สนับสนุนด้านเทคนิคและการพัฒนาโครงการ
ด้านพลังงานหมุนเวียนในพื้นที่โดยตรง
กำรเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถ (Capacity Building)
ฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ทั่วไปและเทคโนโลยีด้านพลังงานหมุนเวียนให้แก่
หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน
ทั่วไปในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ฝึกอบรมความรูด้ า้ นเทคนิคเกีย่ วกับเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ การติดตัง้
ดูแลรักษาและซ่อมบ�ารุงรักษา ให้แก่ช่างเทคนิคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เจ้าหน้าที่เทคนิคงานช่างในพื้นที่ เพื่อเป็นพี่เลี้ยงดูแลระบบฯ ให้แก่ชุมชน
ฝึกอบรมการประเมิน วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการด้านพลังงาน
หมุนเวียน รวมถึงวิธีการเขียนและจัดท�าข้อเสนอโครงการด้านพลังงานหมุนเวียน
ส� า หรั บ หน่ ว ยงานเพื่ อ ขออนุ มั ติ ใ นการด� า เนิ น การและขอรั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณจากแหล่งเงินกองทุนต่างๆ
กำรมีองค์กรรับผิดชอบและเป็นศูนย์กลำงเพือ่ สนับสนุนกำรพัฒนำพลังงำนหมุนเวียน
ท�าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงด้านเทคนิคในการพัฒนาโครงการด้านพลังงานหมุนเวียน
เป็นศูนย์กลางในการประสานระหว่างหน่วยงานและผลักดันการด� าเนินงานด้าน
พลังงานหมุนเวียน
สนับสนุนข้อมูลด้านพลังงานหมุนเวียนให้แก่ผู้เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจในการพัฒนา
พลังงานหมุนเวียนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
กำรจัดหำงบประมำณสนับสนุนกำรพัฒนำ
จัดหางบประมาณสนับสนุนการพัฒนาโครงการด้านพลังงานหมุนเวียนตามเป้าหมาย
จากองค์กรระหว่างประเทศ กองทุนด้านพลังงาน กองทุนด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
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จังหวัดแม่ฮอ่ งสอนมีการพัฒนาโครงการด้านพลังงานหมุนเวียนทีม่ กี ารใช้งานจริงมาแล้ว
อย่างเป็นรูปธรรมและมีความหลากหลาย ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังน�้าขนาดเล็กมาก (Mini-hydro),
โรงไฟฟ้าพลังน�้าขนาดเล็ก (Micro-hydro), โรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน
(Solar Farm), ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop)
ระบบโซลาร์โฮม (SHS) และระบบผลิตก๊าซชีวภาพขนาดเล็ก ซึ่งหากสามารถพัฒนาโครงการ
ด้านพลังงานหมุนเวียนในแม่ฮ่องสอนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ รวมถึงโครงการระบบ Smart grid
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และระบบ Micro grid ที่อ�าเภอแม่สะเรียง
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รวมถึงการส่งเสริมให้มีศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานหมุนเวียน
จะสามารถพัฒนาให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองต้นแบบด้านพลังงานหมุนเวียน และเป็นแหล่ง
ศึกษาดูงานด้านพลังงานหมุนเวียนได้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ โครงการด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ซึง่ เป็นพลังงานหมุนเวียนทีจ่ งั หวัด
แม่ฮ่องสอนมีศักยภาพมากที่สุดและมีผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุน เมื่อเทียบกับพลังงาน
หมุนเวียนประเภทอืน่ ทีม่ ขี อ้ จ�ากัดต่างๆ หลายด้าน การส่งเสริมการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์สามารถด�าเนินการได้ทั้งในพื้นที่ที่ระบบสายส่งไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง (off grid) เพื่อให้
ประชาชนในพืน้ ทีช่ นบทห่างไกลได้เข้าถึงไฟฟ้าซึง่ เป็นความจ�าเป็นพืน้ ฐานของชีวติ และในพืน้ ทีท่ ี่
มีระบบสายส่งไฟฟ้า (on grid) เป็นการติดตัง้ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในเชิงพาณิชย์
เพื่อใช้เอง ส�าหรับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูง ช่วยลดค่าใช้จ่าย
ด้านไฟฟ้าและลดการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล
กำรส่งเสริมให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นพื้นที่พิเศษในกำรพัฒนำด้ำนพลังงำนหมุนเวียน
สำมำรถเริ่มด�ำเนินกำรได้จำก (1) กำรผลักดันด้ำนนโยบำยภำครัฐ โดยด�าเนินการผ่านทาง
ส�านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และ/หรือผ่านหน่วยงานหรือองค์กรอิสระที่ได้รับ
การยอมรับในการน�าเสนอความเห็นเกีย่ วกับนโยบายพลังงาน เช่น มูลนิธพิ ลังงานเพือ่ สิง่ แวดล้อม
(มพส.) ในฐานะหน่วยงานทีศ่ กึ ษาด้านนโยบายพลังงานหมุนเวียน หรือส�านักงานโครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติ (UNDP) ในฐานะองค์กรระหว่างประเทศที่บูรณาการขับเคลื่อนเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs (2) กำรจัดท�ำข้อเสนอเพื่อขอรับ
กำรสนับสนุนทำงกำรเงินจำกกองทุนต่ำงๆ เช่น กองทุน Green Climate Fund กองทุนเพื่อ
ส่งเสริมกำรอนุรกั ษ์พลังงำน กองทุนพัฒนำไฟฟ้ำ กองทุนสิง่ แวดล้อมโลก หรือองค์กรต่ำงประเทศ
ที่ให้กำรสนับสนุนด้ำนพลังงำนทดแทนและกำรลดสภำวะเปลี่ยนแปลงทำงภูมิอำกำศ
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กรณีศึกษา 1

รูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม
ส�าหรับการฟื้นฟูระบบโซลาร์ โฮม
จั ง หวั ด แม่ ฮ ่ อ งสอนตั้ ง อยู ่ ใ นแถบ
ตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศไทย ถูกจัดอันดับ
ให้เป็นจังหวัดทีย่ ากจนทีส่ ดุ โดยพืน้ ทีข่ องจังหวัด
กว่าร้อยละ 90 เป็นพื้นที่ป่าไม้ และประชากร
ส่วนใหญ่เป็นชาวเขาอาศัยอยูบ่ นพืน้ ทีส่ งู มีเพียง
ร้อยละ 7.4 ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตเมือง
จั ง หวั ด แม่ ฮ ่ อ งสอนยั ง มี ป ระชากร
บางส่วน (ร้อยละ 3) อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ระบบ
สายส่งไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง เนื่องจากเป็นพื้นที่
ห่างไกล และหลายพื้นที่เป็นพื้นที่อนุรักษ์ของ
ทางราชการ
ในอดีต รัฐบาลไทยได้สนับสนุนระบบ
โซลาร์โฮมให้แก่ประชากรในพื้นที่ห่างไกลใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้ว แต่หลังจากการติดตั้ง
เพียงไม่กี่ปี ระบบโซลาร์โฮมส่วนใหญ่ก็ไม่
สามารถใช้ ง านได้ เนื่ อ งจากอุ ป กรณ์ ช� า รุ ด
จากการเสื่อมสภาพและผู้ใช้ขาดความรู้ความ
เข้าใจในการใช้งานและบ�ารุงรักษา โครงการ
ส่งเสริมพลังงานทางเลือกฯ มีวตั ถุประสงค์ทจี่ ะ
สนั บ สนุ น การจั ด การระบบโซลาร์ โ ฮมอย่ า ง
ยั่งยืน และเพื่อหารูปแบบให้หน่วยงานต่างๆ
สามารถน�าไปด�าเนินการต่อได้ในอนาคต
บริษัท SunSawang จ�ากัด ซึ่งเป็นฝ่าย
ธุรกิจเพื่อสังคมของมูลนิธิพลังงานไร้พรมแดน
(Border Green Energy Team: BGET) เป็น
องค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�าไร ในจังหวัดตาก
มีประสบการณ์สง่ เสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน

ในระดับชุมชนและด�าเนินงานด้วยรูปแบบธุรกิจ
เพื่อสังคม
ใน พ.ศ. 2554 บริษัท SunSawang ได้
พัฒนารูปแบบธุรกิจเพือ่ สังคมขึน้ ในจังหวัดตาก
ด้วยการซ่อมแซมหรือเปลีย่ นอุปกรณ์ทเี่ สียหาย
ของโซลาร์โฮมเดิม โดยที่เจ้าของระบบรับ
ผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม แต่สามารถ
ผ่อนจ่ายเป็นรายปีตามช่วงเวลาที่รับประกัน
ในระยะเวลา 5 ปี บริษัทยังช่วยให้ความรู้ด้าน
การดูแลรักษาแก่ชุมชน อีกทั้งฝึกอบรมช่าง
เทคนิคในพื้นที่ เพื่อให้เป็นเสมือนหน่วยธุรกิจ
ย่ อ ยส� า หรั บ การให้ บ ริ ก ารบ� า รุ ง รั ก ษาระบบ
ในพื้นที่ตลอดช่วงเวลาที่รับประกัน ช่วยอ�านวย
ความสะดวกให้แก่ลูกค้าผู้ใช้โซลาร์โฮมที่อยู่
ในพืน้ ทีห่ า่ งไกล และยังช่วยเสริมสร้างศักยภาพ
และรายได้ให้แก่ช่างชุมชนเหล่านั้นอีกด้วย
จากการส่งเสริมรูปแบบนี้ ท�าให้บริษทั สามารถ
ฟืน้ ฟูระบบโซลาร์โฮมในจังหวัดตาก ให้กลับมา
ใช้ได้อกี ครัง้ เป็นจ�านวน 76 ครัวเรือน รวมทั้ง
สามารถจ้างงานช่างเทคนิค 1 ราย ในพื้นที่ใน
การให้บริการบ�ารุงรักษาระบบอย่างต่อเนื่อง
โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกฯ
จึงได้รว่ มมือกับบริษทั SunSawang ฟืน้ ฟูระบบ
โซลาร์โฮมในจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน โดยได้ตงั้ เป้าหมาย
ไว้จา� นวน 100 ระบบ ร่วมกับการจ�าหน่ายโคมไฟ
แสงอาทิตย์ จ�านวน 200 โคม โดยใช้รูปแบบ
ธุรกิจเพื่อสังคมที่บริษัทพัฒนาไว้ตั้งแต่ปี 2554
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รูปแบบธุรกิจ
1. บริษัท SunSawang จัดหาอุปกรณ์เพื่อฟื้นฟูระบบโซลาร์โฮมให้กับชาวบ้านที่เข้าร่วม
โครงการ โดยใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์เดิมทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากรัฐบาล และให้บริการบ�ารุงรักษา
อย่างสม�่าเสมอตลอดระยะเวลาที่รับประกัน (5 ปี)
2. ชาวบ้านทีเ่ ข้าร่วมโครงการสามารถผ่อนช�าระค่าอุปกรณ์เป็นรายปี งวดละ 4,000 บาท
เป็นระยะเวลา 5 ปี
3. ส�าหรับครัวเรือนที่ไม่เคยได้รับระบบโซลาร์โฮมจากภาครัฐมาก่อน สามารถซื้อระบบ
โซลาร์โฮมระบบใหม่ได้ โดยต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของโซลาร์โฮมทั้งหมดเอง ซึ่งสามารถ
ผ่อนจ่ายเป็นรายปี และบริษัทเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และให้บริการในการบ�ารุงรักษา

การด�าเนินงาน
1. กำรจัดประชุมประชำสัมพันธ์โครงกำร ในพื้นที่ 7 ต�าบล ของ 4 อ�าเภอในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน เพื่อชี้แจงโครงการ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ ประสบการณ์ของ
บริษทั ในการด�าเนินธุรกิจเพือ่ สังคมดังกล่าวข้างต้น การพบปะกับชุมชนเหล่านี้ บริษทั มีเจ้าหน้าที่
ที่เป็นชนเผ่าที่ได้รับการอบรมด้านเทคนิค ช่างเหล่านี้สามารถสื่อสารและสร้างความคุ้นเคยกับ
สมาชิกในชุมชนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ การพบกับชุมชนในพื้นที่ ช่วยให้บริษัทได้ข้อมูลดังนี้
(1) จ�านวนหมู่บ้านในพื้นที่ต�าบลเป้าหมายที่ยังเป็นพื้นที่ที่ระบบสายส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคเข้าไม่ถึง (2) จ�านวนโซลาร์โฮมที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในอดีต และ
(3) จ�านวนครัวเรือนในหมู่บ้านเป้าหมาย
2. กำรจั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ำรเพื่ อ สร้ ำ งควำมรู ้
ควำมเข้ำใจ คณะเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั SunSawang ได้จดั ประชุม
เชิงปฏิบัติการให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านเป้าหมาย ซึ่งมักจะเป็น
ช่วงค�่า หลังจากชาวบ้านเสร็จสิ้นภารกิจในตอนกลางวันแล้ว
โดยการประชุมครอบคลุมเนือ้ หาดังต่อไปนี้ (1) คุณลักษณะทาง
เทคนิคของระบบโซลาร์โฮม (2) การใช้งานและบ�ารุงรักษาอย่าง
ถูกวิธี (3) ข้อดีของรูปแบบการสนับสนุนผ่านการผ่อนช�าระ
(4) หน้าทีข่ องช่างเทคนิคในการดูแลรักษาระบบให้แก่ครัวเรือน
ที่เข้าร่วมโครงการ และ (5) ประโยชน์ของระบบโซลาร์โฮม
หลังการประชุมสิน้ สุด ชาวบ้านทีส่ นใจเข้าร่วมโครงการลงชือ่ ไว้
กับผู้ใหญ่บ้าน และผู้ใหญ่บ้านรวบรวมรายชื่อส่งให้กับบริษัท
SunSawang ด�าเนินการต่อไป
การประชุมเชิงปฏิบัติการให้แก่ชาวบ้านในตอนเย็น
โดยเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นชาวกะเหรี่ยง ท�าให้สามารถพูดภาษาท้องถิ่นได้
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3. กำรสำธิตกำรท�ำงำนและกำรใช้งำนระบบโซลำร์โฮม คณะเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะ
ติดตัง้ ระบบโซลาร์โฮมไว้ทสี่ ถานทีจ่ ดั ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารด้วย และเนือ่ งจากมีการประชุมในตอนค�า่
การสาธิตระบบของบริษทั สามารถท�าให้ผเู้ ข้าร่วมการประชุมเปรียบเทียบคุณภาพแสงสว่างทีไ่ ด้
จากระบบโซลาร์โฮมกับแสงสว่างรูปแบบเดิมจากเทียนไข ตะเกียง หรือคบเพลิง ได้อย่างชัดเจน
4. แคมเปญส่ ง เสริ ม ให้ เ ข้ ำ ร่ ว มโครงกำร ในการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร บริ ษั ท
SunSawang ได้ก�าหนดแคมเปญการจับฉลากผู้โชคดีจากรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด
โดยผู้โชคดีจะได้รับโคมไฟแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่บริษัทต้องส่งเสริมภายใต้
โครงการนี้ ทั้งนี้ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการแต่ละครั้ง จึงจะมีการแจกโคมไฟแสงอาทิตย์
ให้กับชาวบ้าน 1 คน นอกจากนี้ บริษัทยังจัดท�าแผ่นพับที่อ่านเข้าใจได้โดยง่าย มีภาพประกอบ
ขนาดใหญ่ ชัดเจน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของระบบโซลาร์โฮมและโคมไฟแสงอาทิตย์
ประโยชน์จากการใช้งานและข้อมูลส�าหรับติดต่อกับ SunSawang
5. กำรด� ำ เนิ น กำรฟื ้ น ฟู / ติ ด ตั้ ง ระบบโซลำร์ โ ฮม
SunSawang ด�าเนินการฟื้นฟูหรือติดตั้งระบบโซลาร์โฮมใหม่
ให้กบั ผูเ้ ข้าร่วมโครงการทีล่ งชือ่ ไว้กบั ผูใ้ หญ่บา้ น โดยส่วนใหญ่
เป็นการติดตั้งส�าหรับแต่ละครัวเรือน อย่างไรก็ตาม มีกรณีที่
ชาวบ้านร่วมบริจาคเงินเพื่อซื้อระบบโซลาร์โฮมส�าหรับติดตั้ง
ที่โบสถ์ หลังจากเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
6. กำรฝึกอบรมช่ำงเทคนิคในพื้นที่ เพื่อให้มั่นใจว่า
ระบบโซลาร์ โ ฮมจะได้ รั บ การดู แ ลรั ก ษาอย่ า งถู ก ต้ อ งใน
ระยะยาว และสร้างธุรกิจให้บริการบ�ารุงรักษาในพื้นที่ได้
บริ ษั ท SunSawang จึ ง ได้ จั ด อบรมช่ า งเทคนิ ค ในพื้ น ที่
จ�านวน 10 คน การฝึกอบรมแต่ละครั้งใช้ระยะเวลา 3 วัน
โดยประกอบด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้ (1) ความรูเ้ บือ้ งต้นเกีย่ วกับ
ระบบโซลาร์โฮม (ข) ทฤษฎีทางด้านไฟฟ้า อุปกรณ์ของระบบ
โซลาร์โฮม และ (ค) การบ�ารุงรักษาระบบ หลังจากการ
ฝึกอบรม บริษัทจะมอบโคมไฟแสงอาทิตย์ให้ช่างเทคนิค
เพื่อให้สามารถท�างานในช่วงกลางคืนได้

การลงพื้นที่เพื่อซ่อมบ�ารุงระบบโซลาร์โฮม
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7. คูม่ อื กำรบ�ำรุงรักษำอุปกรณ์ SunSawang ได้จดั ท�าคูม่ อื การบ�ารุงรักษาระบบโซลาร์โฮม
เพื่อแจกจ่ายให้กับช่างเทคนิคที่เข้ารับการอบรมทั้งหมด เนื้อหาประกอบด้วยข้อมูลต่อไปนี้
• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลังงาน
• แผงโซลาร์เซลล์ท�างานอย่างไร
• ทฤษฎีด้านไฟฟ้าเบื้องต้น
• ส่วนประกอบพื้นฐานของโซลาร์เซลล์
• พลังงานแสงอาทิตย์
• อุปกรณ์ควบคุมการประจุไฟฟ้า
• แบตเตอรี่
• เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า
• การต่อสายไฟ
• อุปกรณ์ไฟฟ้า
• ความปลอดภัย
• แผนผังระบบโซลาร์เซลล์
• คู่มือแนะน�าการใช้งาน
• คู่มือแนะน�าการบ�ารุงรักษา

ผลประโยชน์ของโครงการ
บริษัท SunSawang ประสบความส�าเร็จในการส่งเสริมการซ่อมระบบโซลาร์โฮม
จ� า นวน 103 ระบบใน 4 อ� า เภอ และได้ อ บรมช่ า งเทคนิ ค ในพื้ น ที่ จ� า นวน 10 ราย
เพื่อให้สามารถให้บริการบ�ารุงรักษาระบบหลังจากจบโครงการได้ นอกจากนี้ยังได้อบรมการ
ใช้งานและการดูแลรักษาอย่างถูกวิธใี ห้แก่ชาวบ้านทีร่ ว่ มโครงการจ�านวน 2,866 ราย โดยแบ่งเป็น
ผู้ชาย 1,612 ราย และผู้หญิง 1,254 ราย
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กรณีศึกษา 2

ระบบโซลาร์ โฮมแบบพอเพียง
ส�าหรับพื้นที่ชายขอบ
โครงการนี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เพิม่ การ
เข้าถึงไฟฟ้าส่องสว่างจากระบบโซลาร์โฮมให้แก่
ชุมชนห่างไกลที่อาศัยอยู่บริเวณแนวชายแดน
ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นพื้นที่ทุรกันดาร
ไม่มีไฟฟ้าใช้และยากต่อการเข้าถึง โครงการ
ส่งเสริมพลังงานทางเลือกฯ จึงได้ร่วมมือกับ
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 (ฉก.ร.17)

ท�าโครงการฟืน้ ฟูระบบโซลาร์โฮมแบบพอเพียง
ในพืน้ ทีช่ ายขอบ โดยท�าการฝึกอบรมทหารช่าง
สังกัดฝ่ายปฏิบตั กิ ารพลังงานหมุนเวียน ฉก.ร. 17
ให้สามารถด�าเนินการฟื้นฟูระบบโซลาร์โฮม
ที่ช�ารุด หรือติดตั้งให้มา รวมถึงการถ่ายทอด
ความรูใ้ ห้แก่ชาวบ้าน เพือ่ ให้เข้าใจและช่วยซ่อม
บ�ารุงรักษาระบบโซลาร์โฮมได้อย่างถูกวิธแี ละยัง่ ยืน

ข้อมูลพื้นฐาน
จังหวัดแม่ฮอ่ งสอนมีชายแดนทีม่ เี ขตติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นระยะ
ทางยาว มีปัญหาด้านความมั่นคงในบริเวณพื้นที่แนวชายแดนหลายด้าน เช่น การลักลอบขน
ยาเสพติด การสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับชนกลุ่มน้อย การย้ายถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์
การตัดไม้ท�าลายป่า อีกทั้งจังหวัดยังมีข้อจ�ากัดหลายด้านที่เป็นความท้าทายต่อการให้บริการ
ภาครัฐ ซึ่งรวมถึงการให้บริการด้านไฟฟ้าด้วย แม้ว่าในอดีต รัฐบาลเคยจัดหาระบบโซลาร์โฮม
เพื่อช่วยให้ชุมชนเหล่านี้ให้เข้าถึงไฟฟ้าได้แล้ว แต่ปัจจุบันระบบโซลาร์โฮมไม่สามารถใช้งานได้
เนือ่ งจากอุปกรณ์เสือ่ มสภาพ ผูใ้ ช้ระบบขาดความรูเ้ รือ่ งการใช้งานทีถ่ กู ต้องและไม่มที กั ษะในการ
ซ่อมบ�ารุงรักษาระบบ
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 (ฉก.ร. 17) มีภารกิจหลักในการดูแลด้านความมัน่ คง
และการพัฒนาในพืน้ ทีบ่ ริเวณชายแดนของจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน และเป็นหน่วยงานทีใ่ ช้งานพลังงาน
หมุนเวียนเนือ่ งจากมีกา� ลังพลประจ�าการตามแนวชายแดนทีไ่ ฟฟ้าเข้าไม่ถงึ จึงได้นา� ประสบการณ์
และทักษะด้านพลังงานหมุนเวียนมาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน
โครงการฯ ได้พฒ
ั นาศักยภาพและทักษะให้กบั ทหารช่างของ ฉก.ร. 17 ช่างเทคนิคท้องถิน่
และชาวบ้านในพื้นที่ เพื่อให้สามารถตรวจสอบ ติดตั้งและซ่อมแซมระบบโซลาร์โฮม โดยกลุ่มที่
ได้รับการฝึกอบรมนี้จะเป็นผู้ด�าเนินการซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบโซลาร์โฮมให้แก่ชุมชนพื้นที่
ชายแดน ซึง่ จะท�าให้ชมุ ชนกลับมามีไฟฟ้าใช้อกี ครัง้ ซึง่ จะช่วยพัฒนาวิถชี วี ติ และความเป็นอยูข่ อง
ชุมชนในพื้นที่ชายแดนให้ดีขึ้น
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ระบบโซลาร์โฮม
ระบบโซลาร์โฮมของโครงการนี้ พัฒนาโดย นายสุรเดช
พหลโยธิน วิทยากรของโครงการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในโรงเรียนชนบท (Science in Rural School - SiRS)
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดแม่ฮอ่ งสอน อ�าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และ
อ�าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก สังกัดโครงการตามแนวพระราชด�าริ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส�านักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็น
โซลาร์โฮมแบบพอเพียง หรือเป็นระบบที่ให้แสงสว่างเพียง
4 จุดในบ้าน ซึง่ เหมาะสมกับการใช้งานและความจ�าเป็นพืน้ ฐาน
ของแต่ละครัวเรือน ประกอบด้วย หลอด LED ขนาด 10 วัตต์
จ�านวน 2 หลอด และขนาด 5 วัตต์ จ�านวน 2 หลอด โดยระบบ
โซลาร์โฮม จะประกอบด้วย แผงโซลาร์เซลล์จ�านวน 1 แผง
เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายและประจุ
ไฟฟ้า อุปกรณ์ทงั้ หมดซือ้ จากจังหวัดเชียงใหม่ จากนัน้ ทหารช่าง
จาก ฉก.ร. 17 จึงน�ามาประกอบกันเองเพื่อลดค่าใช้จ่าย
หลอดไฟฟ้าแสงสว่างที่ใช้กับระบบโซลาร์โฮมแบบพอเพียง
พัฒนาโดยนายสุรเดช พหลโยธิน

โดยทั่วไปความเสียหายของระบบโซลาร์โฮมจะเกิดจาก 3 สาเหตุ ได้แก่ (1) ความ
เสียหายจากการผลิต เช่น การสูญหายของหัวต่อในกล่องพักสายหรือการต่อไดโอดสลับขั้ว
(2) ความเสียหายจากการติดตั้ง เช่น ไดโอดไหม้เนื่องจากการต่อสลับขั้วของแผงโซลาร์เซลล์
หรือการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในพื้นที่ที่มีเงาบังซึ่งจะเป็นสาเหตุท�าให้แบตเตอรี่เสียหายได้ และ
(3) ความเสียหายจากการใช้งาน คือ การถอดอุปกรณ์ควบคุมการประจุไฟฟ้าออก ซึ่งท�าให้
แบตเตอรีถ่ กู ประจุไฟเกินก�าลังและมีอายุการใช้งานสัน้ รวมทัง้ ท�าให้เกิดความเสียหายกับไดโอด
อีกด้วย ทัง้ นี้ ราคาของอุปกรณ์ประกอบระบบฯ มีหลายระดับ ยกตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ควบคุมการ
ประจุไฟฟ้ามีราคา 1,100 บาท แบตเตอรีร่ าคา 5,500 บาท และอุปกรณ์ชนิ้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ต่างๆ ราคาประมาณ 20 - 80 บาท/ชิน้ ต้นทุนของระบบโซลาร์โฮมแบบพอเพียง จะอยูท่ ปี่ ระมาณ
4,500 บาท เนือ่ งจากซือ้ แผง LED แบบเม็ดทัง้ ม้วน มาตัดแบ่งและประกอบใส่หลอดพลาสติกใส
ตามจ�านวนวัตต์ทตี่ อ้ งการ ส่วนแผ่นอะลูมเิ นียมทีท่ า� หน้าทีช่ ว่ ยสะท้อนแสงไฟและเป็นตัวยึดหลอด
LED กับตัวอาคาร วิทยากรออกแบบจากแผ่นอะลูมิเนียมที่ใช้ท�ารางเลื่อนประตูกระจก มาตัด
ให้ได้ขนาดเท่ากับหลอด LED

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายของโครงการนี้ คือ 5 ชุมชนในพื้นที่ชายแดน ใน 4 อ�าเภอของจังหวัด
แม่ฮ่องสอน จ�านวน 68 ครัวเรือน
66 โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

การด�าเนินงานและกิจกรรมส�าคัญ
กำรด�ำเนินงำน
วัตถุประสงค์ของโครงการฯ คือ เพื่อให้เกิดการใช้
ประโยชน์จากระบบโซลาร์โฮมทีไ่ ด้รบั จากรัฐบาลในอดีตอย่าง
ยั่งยืน โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกฯ จึงได้เชิญ
วิทยากรท้องถิ่นมาเป็นผู้พัฒนาศักยภาพและทักษะของกลุ่ม
ทหารช่าง ฉก.ร. 17 และช่างเทคนิคท้องถิ่น (อบต.) ในการ
ผลิต ติดตัง้ และซ่อมแซมอุปกรณ์ของระบบโซลาร์โฮมทีช่ า� รุด
จากนั้น คณะของ ฉก.ร. 17 ท�าหน้าที่ฝึกอบรมการผลิต การ
ใช้งานและการดูแลรักษาให้แก่ชาวบ้านต่อไป อย่างไรก็ตาม
ชาวบ้านส่วนใหญ่มีฐานะยากจนมากไม่มีเงินพอที่จะจ่ายค่า
ซ่อมระบบและค่าอุปกรณ์ได้ ดังนั้น โครงการฯ จึงให้การ
สนับสนุนค่าใช้จา่ ยโดยมีเงือ่ นไขแลกเปลีย่ นในการเข้ารับการ
ฝึกอบรมและช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ของ ฉก.ร. 17 ในการซ่อม
ระบบโซลาร์โฮมให้แก่บ้านเรือนของตนและของเพื่อนบ้าน

การอบรมให้กับหน่วย ฉก.ร. 17
และช่างเทคนิคของ อบต.

โครงการฯ สนับสนุน
อุปกรณ์และจัดฝึกอบรม
แก่เจ้าหน้าที่ ฉก.ร. 17
ฉก.ร. 17 ซ่อมแซม
โซลาร์โฮมและอบรม
เจ้าหน้าที่ อบต. ชาวบ้าน
ซ่อมแซมบ�ารุงรักษา
เจ้าหน้าที่ อบต.
สามารถใช้งาน
โซลาร์โฮมได้อย่าง
ถูกวิธีและยั่งยืน

กิจกรรมส�ำคัญ
โครงการฯ ได้แบ่งการด�าเนินงาน 2 ระยะ โดยมีกิจกรรม
ดังต่อไปนี้
ระยะที่ 1 :
• ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับ อบต. ทั้ง 4 แห่ง ของ 4
อ�าเภอ เพื่อคัดเลือกช่างเทคนิคท้องถิ่นในแต่ละต�าบล
เพือ่ ท�างานร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17
• พั ฒ นาระบบโซลาร์ โ ฮมแบบพื้ น ฐานที่ ใ ห้ แ สงสว่ า ง
เพียงอย่างเดียว โดยนายสุรเดช พหลโยธิน ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้ า นพลั ง งานทดแทน โดยก� า หนดจ� า นวนหลอดไฟ
ส่องสว่างที่เพียงพอส�าหรับ 4 ต�าแหน่งส�าคัญในบ้าน
เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นฐานของผู้ใช้ระดับ
ครัวเรือน ได้แก่ ห้องโถง ห้องนอน หน้าบ้าน และห้องน�า้
• จั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารโดยนายสุ ร เดช พหลโยธิ น
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านพลังงานทดแทน เพือ่ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
การผลิต การท�างานของอุปกรณ์ระบบโซลาร์โฮม และ
การซ่อมบ�ารุงรักษาระบบฯ ให้กับเจ้าหน้าที่ ฉก.ร. 17
และช่างเทคนิคของ อบต.
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• จัดท�าแบบส�ารวจเพื่อใช้ในการประเมินการใช้ระบบโซลาร์โฮมของครัวเรือน เพื่อให้
ทราบจ�านวนระบบฯ และอุปกรณ์ทจี่ ะต้องท�าการซ่อมแซม รวมทัง้ สอบถามความสนใจ
ในการที่จะเป็นผู้เข้าร่วมโครงการฯ
• ลงส�ารวจระบบโซลาร์โฮมของ 5 หมู่บ้าน ใน 4 ต�าบลของ 4 อ�าเภอในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน โดยหน่วย ฉก.ร. 17 และช่างเทคนิคของ อบต. ในพื้นที่ จัดประชุมเพื่อ
รับฟังความคิดเห็น สร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขส�าหรับผู้ที่จะเข้าร่วม
โครงการ
• โครงการฯ ร่วมกับ ฉก.ร. 17 และ อบต. ทั้ง 4 แห่ง จัดท�าแผนการด�าเนินงานและ
ก�าหนดช่วงเวลาในการเข้าพื้นที่เพื่อท�าการซ่อมบ�ารุงระบบโซลาร์โฮม

การอบรมเชิงปฏิบัติการในการซ่อมบ�ารุงรักษาระบบโซลาร์โฮมให้กับชาวบ้าน

ระยะที่ 2 :
• โครงการฯ จัดซือ้ วัสดุอปุ กรณ์ทจี่ ะต้องใช้ในการซ่อมแซมระบบโซลาร์โฮมและส่งมอบ
ให้กับหน่วย ฉก.ร. 17 เพื่อน�าไปประกอบและติดตั้งในพื้นที่เป้าหมายต่อไป
• จัดฝึกอบรมวิธกี ารบ�ารุงรักษาระบบโซลาร์โฮมเบือ้ งต้น โดยเจ้าหน้าทีข่ องหน่วย ฉก.ร.
17 ร่วมกับช่างเทคนิคของ อบต. ให้กับชาวบ้านจาก 5 หมู่บ้าน จ�านวน 122 คน ซึ่ง
ผู้ได้รับการฝึกอบรมในครั้งนี้จะเป็นผู้ท�าหน้าที่ช่วยซ่อมแซมและบ�ารุงรักษาระบบ
โซลาร์โฮมของตนเองและครัวเรือนในชุมชนด้วย
• เจ้าหน้าทีห่ น่วย ฉก.ร. 17 ได้ลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ซ่อมแซมระบบโซลาร์โฮมให้แก่ 68 ครัวเรือน
โดยหลอดไฟฟ้า LED ที่ติดตั้ง มีคุณภาพ ราคาไม่แพง สามารถประหยัดไฟฟ้าได้ถึง
ร้อยละ 70 เมื่อเทียบกับหลอดไฟฟ้าแบบเดิม
• หน่วย ฉก.ร. 17 เสนอแผนฟื้นฟูศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานหมุนเวียน เพื่อใช้เป็น
สถานที่ฝึกอบรมเรื่องการผลิตและฟื้นฟูระบบโซลาร์โฮมแก่ก�าลังพลรุ่นต่อๆ ไป และ
เป็นจุดสาธิตให้ความรู้ด้านพลังงานหมุนเวียนและอนุรักษ์พลังงานแก่ประชาชนใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอนและผู้เยี่ยมชมอื่นๆ
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ผลประโยชน์ของโครงการ
กำรใช้ระบบโซลำร์โฮมรูปแบบใหม่
• โครงการฯ ได้ช่วยพัฒนาส่งเสริมระบบโซลาร์โฮมแบบ
พอเพียง โดยผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานหมุนเวียนใน
ท้องถิน่ เอง ท�าให้ได้ระบบโซลาร์โฮมทีม่ คี วามเหมาะสม
กับสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนในพื้นที่ทุรกันดารของ
จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน ซึง่ ต้องการแสงสว่างขัน้ พืน้ ฐานเพือ่
เพิ่มคุณภาพชีวิต
กำรเข้ำถึงไฟฟ้ำ
• ชาวบ้าน 68 ครัวเรือน ใน 5 ชุมชนที่ห่างไกลได้เข้าถึง
ไฟฟ้าอีกครั้ง
การลงพื้นที่ซ่อมระบบโซลาร์โฮม และความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่ได้รับการอบรม

เสริมสร้ำงควำมรูด้ ำ้ นพลังงำนหมุนเวียนให้กบั ชุมชนผ่ำนกำรเรียนรูโ้ ดยกำรลงมือปฏิบตั จิ ริง
(Hands-on practice)
• เจ้าหน้าที่ของหน่วย ฉก.ร. 17 และช่างเทคนิคของ อบต. จ�านวนรวม 11 คน ได้รับ
การอบรมการซ่อมแซมระบบโซลาร์โฮมและการออกแบบระบบโซลาร์โฮมที่มีความ
เหมาะสมกับการใช้งานในพื้นที่ห่างไกล ช่างเทคนิคในท้องถิ่นที่สามารถขยายผลการ
ซ่อมบ�ารุงโซลาร์โฮมให้กับหมู่บ้านอื่นๆ ต่อไป
• ชาวบ้านจ�านวน 122 ราย มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับการบ�ารุงรักษาระบบโซลาร์โฮม
ซึ่งจะสามารถซ่อมบ�ารุงระบบของตนเองและเพื่อนบ้านได้
เสริมสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ของรัฐและชุมชนในพื้นที่ห่ำงไกล
• โครงการนี้เป็นความร่วมมือของหน่วยงานในพื้นที่ โดยเริ่มต้นตั้งแต่การวางแผน
ออกแบบและการด�าเนินงาน การจัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรูแ้ ละประสบการณ์ให้แก่
บุคลากรของ อบต. ซึ่งสามารถจะน�าไปประยุกต์ใช้และพัฒนาต่อยอดเพื่อประโยชน์
ในภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงานท้องถิ่นต่อไป
คุณภำพชีวิต
• ครัวเรือนในพื้นที่ชายแดนสามารถใช้แสงสว่างในตอนกลางคืน จากระบบโซลาร์โฮม
ที่กลับมาใช้ได้อีกครั้ง ท�าให้สามารถท�างานบ้านและท�ากิจกรรมที่สร้างรายได้เพิ่ม
นอกจากนี้ ความเสี่ยงจากการถูกแมลงสัตว์กัดต่อยหรือสัตว์มีพิษลดลง รวมถึงลด
ความเสี่ยงการเกิดเพลิงไหม้ในตอนกลางคืน
โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
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กรณีศึกษา 3

เชื่อมคนมีกับคนไม่มี
เพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงไฟฟ้า
โคมไฟแสงอาทิ ต ย์ เ ป็ น อุ ป กรณ์ ใ ห้
แสงสว่างที่มีราคาไม่สูงมาก สะดวกต่อการ
พกพา ตอบโจทย์ เรื่องประโยชน์ของไฟฟ้า
ต่ อ การพั ฒ นาการศึ ก ษาของนั ก เรี ย นและ
ครอบครัวด้อยโอกาสที่เป็นกลุ่มชนเผ่า อาศัย
อยูบ่ นพืน้ ทีส่ งู ของจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน โครงการ
ส่งเสริมพลังงานทางเลือกฯ สนับสนุนการเข้าถึง
ไฟฟ้าของชุมชนด้อยโอกาสและไม่มีไฟฟ้าใช้
ด้วยการระดมทุนจัดหาโคมไฟแสงอาทิตย์ให้แก่
นักเรียน โครงการนี้ยังช่วยสร้างความรู้ความ

เข้ า ใจด้ า นพลั ง งานหมุ น เวี ย นให้ กั บ ครู แ ละ
เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนในท้องถิ่น 11 แห่ง
จนสามารถท�าหน้ า ที่ เ ป็ น สื่ อกลางในการรั บ
บริ จ าคโคมไฟแสงอาทิ ต ย์ ใ ห้ กั บ นั ก เรี ย น
โครงการนีก้ อ่ ให้เกิดความเชือ่ มโยง การสือ่ สาร
และความเอื้ออาทรระหว่าง ‘ผู้ให้’ และ ‘ผู้รับ’
ช่วยขยายโอกาสด้านการศึกษา เพิ่มคุณภาพ
ชี วิ ต ให้ แ ก่ นั ก เรี ย นและครอบครั ว เพราะ
โคมไฟฟ้า แสงอาทิ ตย์ ช ่ ว ยให้ แ สงสว่ า งและ
เพิ่มกิจกรรมยามค�่าคืนได้ยาวนานขึ้น

นักเรียนที่ ได้รับโคมไฟแสงอาทิตย์

ความเป็นมา
โครงการนี้เป็นการขยายผลจากประสบการณ์ของบริษัท Sunsawang จ�ากัด ซึ่งเป็น
หน่วยธุรกิจเพื่อสังคมของมูลนิธิพลังงานไร้พรมแดน (Border Green Energy Team: BGET)
ที่เป็นองค์กรไม่แสวงหาก�าไรและท�างานร่วมกับโครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกฯ ในการ
ให้บริการฟืน้ ฟูระบบโซลาร์โฮมและส่งเสริมการใช้โคมไฟแสงอาทิตย์ เพือ่ ขยายโอกาสการเข้าถึง
ไฟฟ้าแสงสว่างของชุมชนในพืน้ ทีห่ า่ งไกลทีร่ ะบบสายส่งไฟฟ้ายังเข้าไม่ถงึ โดยในช่วงแรก บริษทั
Sunsawang ได้น�าเสนอรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคมด้วยการให้ผู้ซื้อผ่อนช�าระค่าโคมไฟแสงอาทิตย์
รุ่นโปร ที่สามารถชาร์จโทรศัพท์มือถือ ในราคา 2,000 บาท (USD 59) การด�าเนินงานนี้ประสบ
ความส�าเร็จอย่างดีในพื้นที่ชนบทของจังหวัดตาก
70 โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

แต่สภาพชุมชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนกลับมีความท้าทายมากกว่า เนื่องจากครัวเรือน
ส่วนใหญ่มีฐานะยากจนกว่ามาก ครัวเรือน/ชุมชนเป้าหมายมีอาชีพท�าการเกษตรและมีรายได้
ประมาณ 5,000-15,000 บาทต่อคนต่อปี หรือต�า่ กว่าเส้นความยากจนของประเทศไทยที่ 30,000
บาทต่อคนต่อปีอย่างมาก จึงท�าให้ไม่มกี า� ลังทรัพย์ทจี่ ะซือ้ โคมไฟแสงอาทิตย์ ดังนัน้ เพือ่ ให้บรรลุ
เป้าหมายในการส่งเสริมการใช้โคมไฟแสงอาทิตย์ให้ได้ 200 โคม ภายในระยะเวลาของโครงการฯ
บริษัท Sunsawang จึงปรับรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคมด้วยการยอมให้ครัวเรือนยากจนในจังหวัด
แม่ฮ่องสอนน�าผลิตภัณฑ์หัตถกรรมและสิ่งทอของชุมชนมาแลกเปลี่ยนกับโคมไฟแสงอาทิตย์
ท�าให้ครัวเรือนด้อยโอกาสสามารถเป็นเจ้าของโคมไฟแสงอาทิตย์ได้ 105 ครัวเรือน
อย่างไรก็ตาม ยังมีครัวเรือนอีกเป็นจ�านวนมาก ทั้งในและนอกพื้นที่เป้าหมายของ
โครงการฯ โดยเฉพาะครัวเรือนทีม่ เี ด็กนักเรียนทีต่ อ้ งการแสงสว่างเพือ่ ท�าการบ้านหรืออ่านหนังสือ
เพิ่มเติมในตอนกลางคืน โครงการฯ จึงขอความร่วมมือจากโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอ�าเภอ
ขุนยวมและส�านักงานโครงการแห่งสหประชาชาติ ประจ�าประเทศไทย (United Nations
Development Programme: UNDP) ท�าการระดมเงิน (Crowd funding) ขอบริจาคเงินเพื่อ
ซื้อโคมไฟแสงอาทิตย์ รุ่นพิโค ราคาโคมละ 600 บาท (USD 17.6) ให้แก่นักเรียนด้อยโอกาส
ในพื้นที่ที่ระบบสายส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึง

นักเรียนท�าการบ้านที่บ้านในยามค�่าคืน

ครอบครัวนักเรียนสามารถท�ากิจกรรมได้ ในตอนกลางคืน
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ระบบของโคมไฟแสงอาทิตย์
โคมไฟแสงอาทิ ต ย์ รุ ่ น พิ โ ค เป็ น โคมไฟขนาดเล็ ก
ซึ่งประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ด้านหนึ่งเพื่อรับพลังงาน
แสงอาทิตย์ และหลอดไฟอีกด้านหนึ่งเพื่อให้แสงสว่าง สามารถ
ใช้งานได้ยาวนาน 6-72 ชัว่ โมงต่อการรับแสงอาทิตย์ 1 วัน ขึน้ อยูก่ บั
การปรับระดับแสงสว่างขณะใช้งาน

กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนและครอบครัวจ�านวน 278 ราย จากโรงเรียน 11 แห่ง
ที่อยู่ในพื้นที่สายส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถึงในอ�าเภอขุนยวมและอ�าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

การด�าเนินงานและกิจกรรมส�าคัญ
ขั้นตอนกำรด�ำเนินงำน
โครงการนี้เป็นความร่วมมือจาก 3 หน่วยงาน โดยมีหน้าที่ในการด�าเนินงาน ดังนี้
โรงเรียนในพืน้ ที่: มีหน้าทีใ่ นการส�ารวจความต้องการโคมไฟแสงอาทิตย์ โดยให้คณะครู
เข้าส�ารวจ เก็บข้อมูลรายครัวเรือนของนักเรียน สถานะทางเศรษฐกิจ สภาพความเป็นอยู่ ระยะ
ทางที่เดินด้วยเท้าจากบ้านถึงโรงเรียน ท�าประวัตินักเรียนพร้อมรูปถ่าย ขณะเดียวกันคณะครู
ได้ประสานงานกับครอบครัวของนักเรียน ให้ผลิตหัตถกรรมพื้นบ้าน ราคาไม่เกิน 100 บาท
เพื่อเตรียมมอบเป็นของที่ระลึกให้แก่ผู้บริจาค คณะครูยังท�าหน้าที่เป็นคนกลางในการส่งมอบ
โคมไฟแสงอาทิตย์ และอธิบายวิธีใช้และการดูแลรักษาให้แก่นักเรียนอีกด้วย
ส�านักงานโครงการ (PMU): มีหน้าที่ในการตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าร่วม
โครงการว่าเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้หรือไม่ เช่น บ้านของนักเรียนตั้งอยู่
ในพื้นที่ห่างไกล ระบบสายส่งไฟฟ้าเข้าไปไม่ถึง มีรายได้ต�่า และเป็นนักเรียนที่มีความสนใจที่จะ
น�าโคมไฟแสงอาทิตย์ไปใช้เพื่อการศึกษาเล่าเรียนจริงๆ
ทั้งนี้ ในกระบวนการด�าเนินงานเหล่านี้ PMU ได้ถ่ายทอดประสบการณ์และขั้นตอนใน
การระดมเงินบริจาคส�าหรับโคมไฟแสงอาทิตย์ให้แก่ครูและเจ้าหน้าทีข่ องโรงเรียน เพือ่ ให้สามารถ
ขยายผลโครงการนี้ได้ต่อไป
เจ้าหน้าที่ของ UNDP: มีหน้าที่ในการระดมเงินบริจาคภายในหน่วยงานของ UN และ
UNDP โดยใช้แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ส่งข้อความทางอีเมล เพือ่ กระจายข้อมูลขอระดมเงินบริจาค
เป็นสื่อกลางชี้แจงเหตุผล ความจ�าเป็น และความยากล�าบากของนักเรียนในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้า
ให้โรงเรียนเปิดบัญชีรบั บริจาค เพือ่ ให้ผบู้ ริจาคสามารถโอนเงินไปยังโรงเรียนได้โดยตรง ขัน้ ตอน
และหน้าที่ของแต่ละฝ่ายแสดงดังรูปที่ 1
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Exchange of
donation & gifts

PMU

• พัฒนาแผ่นพับประชาสัมพันธ์
• ตรวจทานรายชือ่ นักเรียน
• พัฒนาฐานข้อมูลของผูร้ บั บริจาค
และผูบ้ ริจาค
• ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของ
UNDP เพื่อช่วยในกระบวนการ
ระดมเงินบริจาคภายในองค์กร
• ให้ความช่วยเหลือประสานงาน
ระหว่างชุมชน โรงเรียน กับ
UNDP ทีก่ รุงเทพฯ
• จัดเตรียมรายงานติดตามผลเพือ่
แจ้งให้ผบู้ ริจาคทราบ

Donors

SCHOOL

• ส�ารวจและคัดเลือกนักเรียนใน
พืน้ ทีส่ ายส่งไฟฟ้าเข้าไม่ถงึ จาก
โรงเรียน 11 แห่ง
• รวบรวมรายชื่อนักเรียนส่งให้
กับ PMU เพือ่ ตรวจสอบ
• เปิดบัญชีธนาคารเพื่อรับเงิน
บริจาค
• ออกใบอนุโมทนาบัตรให้กับ
ผูบ้ ริจาค
• แจ้งให้นกั เรียน/ครอบครัว เพือ่
ท�าผลิตภัณฑ์หตั ถกรรมพืน้ เมือง
เพือ่ มอบเป็นทีร่ ะลึกให้แก่ผบ้ ู ริจาค
• แจกจ่าย และอบรมการใช้งาน
และการบ�ารุงรักษาโคมไฟแสง
อาทิตย์ให้กบั นักเรียน

UNDP

• ระดมทุนภายในองค์กร UNDP
และหน่วยงานอืน่ ทีส่ นใจ
• ให้ขอ้ มูลของผูบ้ ริจาค
• ให้การสนับสนุนโครงการฯ
ตามความต้องการ
• ติดตาม ตรวจทานฐานข้อมูล
จดบันทึกการโอนเงินผ่านบัญชี
ธนาคาร และการจัดการอืน่ ๆ

รูปที่ 1: การสนับสนุนรูปแบบการระดมเงินบริจาค (Crowd sourcing) เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงไฟฟ้าแสงสว่าง
ด้วยโคมไฟแสงอาทิตย์ของนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

กิจกรรมส�ำคัญ
• การวางกลยุ ท ธ์ โครงสร้ า ง กลไก และบทบาทและหน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ในการด�าเนินการระดมเงินบริจาค ส�าหรับโคมไฟแสงอาทิตย์ให้แก่นักเรียนด้อยโอกาสใน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
• เก็บรวบรวมข้อมูลจากนักเรียนและครอบครัว และตรวจทานข้อมูล
• ออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูลของโครงการ ซึ่งประกอบด้วยรายชื่อผู้รับบริจาคและข้อมูล
ผู้บริจาค จัดท�าแผ่นพับประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการรับบริจาคและรายละเอียด
โครงการ ซึ่งจะถูกแจกจ่ายให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
• ระดมทุนจากเจ้าหน้าที่ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และเจ้าหน้าที่ของ
องค์การสหประชาชาติ (UN) และผู้เกี่ยวข้องอื่น
โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
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• นักเรียนและครอบครัวจัดท�าผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นบ้านเพื่อเป็น
ของที่ระลึกตอบแทนให้แก่ผู้บริจาค
• เปิดบัญชีธนาคารของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละโรงเรียน
• ท�าการส่งมอบโคมไฟแสงอาทิตย์ให้กับนักเรียนที่ได้รับการรับรอง
แล้วและจัดส่งของที่ระลึกให้กับผู้บริจาค
• ส�านักงานโครงการฯ ติดตามผลการด�าเนินงานและรายงานความคืบหน้า
ให้แก่ผบู้ ริจาคทราบ
สิ่งของบริจาคเพิ่มเติม

ผลประโยชน์ของโครงการ
เพิ่มกำรเข้ำถึงไฟฟ้ำและกำรใช้งำนเทคโนโลยีพลังงำนหมุนเวียน
• โครงการฯ สามารถระดมทุนเพื่อจัดหาโคมไฟแสงอาทิตย์ให้แก่นักเรียนจ�านวน
278 ราย ได้เข้าถึงไฟฟ้าแสงสว่าง ซึ่งเกินกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้เดิมที่ 100 ราย
• โคมไฟแสงอาทิตย์ช่วยให้นักเรียนสามารถท�าการบ้านและศึกษาบทเรียนเพิ่มเติมได้
ในยามค�่าคืน รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวสามารถท�างานเพื่อสร้างรายได้เพิ่มใน
ช่วงกลางคืนได้เช่นกัน
• ลดอุบตั เิ หตุเพลิงไหม้ทอี่ าจเกิดขึน้ และลดความเสีย่ งทีจ่ ะถูกสัตว์มพี ษิ หรือแมลงกัดต่อย
สร้ำงศักยภำพและทักษะให้กับเจ้ำหน้ำที่ในท้องถิ่น
• การระดมทุนโดยการบริจาค เป็นวิธีการที่มีค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานไม่สูงมากนัก
ซึ่งหน่วยงานท้องถิ่นสามารถน�าไปปรับใช้ในการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน
การส่งเสริมการมีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่ห่างไกล หรือการสนับสนุนในด้านอื่นๆ ได้ต่อไป
ควำมสัมพันธ์และกำรเรียนรู้ระหว่ำงผู้ให้และผู้รับ
• ส�าหรับผูบ้ ริจาค ซึง่ เกือบทัง้ หมดจะเป็นคนทีอ่ ยูใ่ นเมือง มีการศึกษาดี โคมไฟแสงอาทิตย์
ท�าให้เกิดการตระหนักถึงประโยชน์ของพลังงานหมุนเวียน โดยผู้บริจาคหลายรายได้
ขอซือ้ โคมไฟแสงอาทิตย์สา� หรับไว้ใช้เอง เพือ่ เรียนรูถ้ งึ วิธกี ารท�างานของโคมไฟแสงอาทิตย์
• โคมไฟแสงอาทิตย์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกส�าหรับผู้บริจาคที่เป็นคนเมือง เนื่องจาก
พลังงานหมุนเวียนเป็นเรือ่ งทีน่ า่ สนใจของคนในสังคมเมือง จึงท�าให้จา� นวนเงินทีร่ ะดมทุน
ได้สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ในขณะที่ของที่ระลึก คือ ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นเมืองและ
บัตรขอบคุณทีป่ ระดิษฐ์โดยนักเรียนเพือ่ มอบให้แก่ผบู้ ริจาค เป็นการสร้างความเชือ่ มโยง
และการสื่อสารระหว่างผู้ให้กับผู้รับ ท�าให้เกิดกิจกรรมการบริจาคอื่นๆ ตามมา เช่น
ผู้บริจาคโคมฯ ขอบริจาคหนังสือ เสื้อผ้า รองเท้า อุปกรณ์กีฬา และเครื่องอุปโภค
บริโภคที่จ�าเป็น ส่งมอบให้แก่โรงเรียนมากขึ้น
74 โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

• ส�าหรับนักเรียนผู้รับบริจาค พวกเขาได้เรียนรู้ที่จะขอแลกเปลี่ยนสิ่งของที่เขามีอยู่ (เช่น
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นเมืองที่ราคาไม่แพงมาก) กับสิ่งของที่จ�าเป็นแต่ไม่เคยมี (เช่น โคมไฟ
แสงอาทิตย์ที่ราคาแพงกว่ามาก) จากผู้ปรารถนาดีที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน
• ส�าหรับโรงเรียน ได้รบั ประสบการณ์และได้เรียนรูว้ ธิ กี ารทีจ่ ะขอรับการสนับสนุนหรือรับบริจาค
สิ่งจ�าเป็นด้านการศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพของนักเรียน เช่น โคมไฟแสงอาทิตย์
โดยการออกแบบกลไก การบริหารจัดการในการระดมทุน การท�างานที่โปร่งใสตรวจสอบได้
ทุกขั้นตอน รวมถึงการประชาสัมพันธ์โดยใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารที่มีค่าใช้จ่ายไม่มากนัก
เช่น ไลน์ อีเมล
• ส�าหรับเจ้าหน้าทีข่ องส�านักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) และเจ้าหน้าทีใ่ นสังกัด
องค์การสหประชาชาติ (UN) ที่อยู่ในกรุงเทพฯ กิจกรรมนี้เป็นการกระตุ้นเตือนถึงการอุทิศตน
เพื่องานพัฒนา เจ้าหน้าที่เหล่านี้ช่วยท�ากิจกรรมนี้อย่างสมัครใจและแข็งขัน ถือเป็นการให้
ที่ถึงผู้รับที่ขาดแคลนโดยตรง
• ส�านักงานโครงการ (PMU) กิจกรรมนี้ช่วยเงินบริจาคเพื่อเพิ่มการเข้าถึงไฟฟ้าให้กับกลุ่ม
เป้าหมายโดยไม่ต้องใช้งบประมาณของโครงการและหน่วยงานภาครัฐที่มีอยู่จ�ากัด ในขณะ
เดียวกันยังเกิดผลที่ไม่คาดคิดในการสร้างความรู้และความตระหนักถึงประโยชน์ของพลังงาน
หมุนเวียนในกลุ่มคนที่อยู่ในเมืองอีกด้วย
• กิจกรรมนี้สร้างความผูกพันทั้งด้านสังคมและธุรกิจระหว่างผู้บริจาคและผู้รับบริจาค โดยของ
ที่ระลึกที่นักเรียนและครอบครัวมอบให้แก่ผู้บริจาค ท�าให้เกิดความสนใจและความต้องการซื้อ
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นบ้านเหล่านี้ เช่น ผ้าพันคอกะเหรี่ยง เสื้อกะเหรี่ยง ข้าวพันธุ์พื้นเมือง
เป็นต้น ท�าให้ครอบครัวผูร้ บั บริจาคมีรายได้เพิม่ ขึน้ จากการขายสินค้า ในขณะเดียวกัน ผูบ้ ริจาค
ก็ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพดีในราคาถูกกว่าท้องตลาด และส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่าง
‘ผู้รับ’ และ ‘ผู้ให้’ ในสังคม ระหว่าง ‘ผู้ที่มี’ ส่งผ่านโอกาส ไปยัง ‘ผู้ไม่มี’ นอกจากนี้ ยังท�าให้
เกิดการช่วยเหลือต่างๆ ตามมา เป็นการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างชุมชนเมืองและชุมชนบนดอย
• ถึงแม้วา่ กิจกรรมและระยะเวลาในการระดมทุนจะสิน้ สุดลงแล้ว ตัวแทนของโรงเรียนและนักเรียน
ยังได้รบั เชิญให้เข้าร่วมกิจกรรมด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ทีจ่ ดั โดยส�านักงานโครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติ (UNDP) ทีก่ รุงเทพฯ ท�าให้มโี อกาสน�าเสนอประโยชน์ของกิจกรรมบริจาคโคมฯ
แสดงวิถชี วี ติ ความเป็นอยูข่ องนักเรียนจากพืน้ ทีส่ งู และท�าให้ ‘ผูร้ บั ’ ได้พบหน้ากับ ‘ผูใ้ ห้’ อีกด้วย

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ผู้รับบริจาคมอบให้กับผู้บริจาค
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กรณีศึกษา 4

ความร่วมมือแบบไตรภาคี
เพื่อส่งเสริมโซลาร์รูฟ ให้โรงพยาบาลของรัฐ
การติดตั้งระบบโซลาร์รูฟบนหลังคาอาคารภาครัฐ
ขนาด 0.5 กิโลวัตต์ เป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของการด�าเนิน
โครงการในระยะที่ 2 ของโครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกฯ
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นโครงการสาธิตการติดตั้งระบบ
โซลาร์รูฟในอาคารภาครัฐหรือภาคเอกชน ส่งเสริมการใช้
พลังงานแสงอาทิตย์และช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
โรงพยาบาลศรีสงั วาลย์ แม่ฮอ่ งสอน เป็นโรงพยาบาล
ประจ�าจังหวัดขนาด 150 เตียง ซึง่ มีคา่ ใช้จา่ ยค่าไฟฟ้าสูงถึง 1.8
ล้านบาท/ปี โครงการฯ คัดเลือกโรงพยาบาลศรีสังวาลย์
แม่ฮ่องสอน เป็นโครงการสาธิตเนื่องจาก (1) โรงพยาบาลมี
ความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง ท�าให้มภี าระค่าใช้จา่ ยค่าไฟฟ้าสูงตาม
ไปด้วย (2) โรงพยาบาลมีทมี ช่างเทคนิคดูแลอุปกรณ์ในโรงพยาบาล
อยู่แล้ว จึงสามารถช่วยดูแลรักษาระบบโซลาร์รูฟได้ และ (3)
โรงพยาบาลตัง้ อยูใ่ จกลางจังหวัด เหมาะแก่การเป็นพืน้ ทีด่ งู าน
โครงการฯ มอบหมายให้มลู นิธพิ ลังงานเพือ่ สิง่ แวดล้อม
(มพส.) ซึง่ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนทีม่ คี วามเชีย่ วชาญด้านพลังงาน ระบบโซลาร์รูฟขนาด 4.5 กิโลวัตต์ ติดตั้ง
หมุนเวียน ด�าเนินการติดตัง้ โซลาร์รฟู และอบรมทีมช่างเทคนิค บนหลังคาอาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
ของโรงพยาบาลศรีสงั วาลย์เรือ่ งการใช้งาน การดูแลรักษาระบบ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี (ส.ว.)
และมาตรการประหยัดพลังงาน แต่ มพส. เห็นว่า ระบบขนาด
0.5 กิโลวัตต์ผลิตไฟฟ้าได้ในปริมาณทีน่ อ้ ยเกินไปหากเทียบกับ
ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าของโรงพยาบาล มพส. จึงได้
ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนที่ให้ความส�าคัญต่อการแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 บริษัท เอสพีซีจี จ�ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทเอกชน
ด้านพลังงานที่มีบทบาทเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ได้ตกลงร่วมสนับสนุนระบบเพิ่มเติมอีก
2 กิโลวัตต์ รวมเป็นขนาด 2.5 กิโลวัตต์ สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 3,580 หน่วย ช่วยลดค่าไฟฟ้าได้
14,320 บาท/ปี หลังจากการติดตัง้ ได้ไม่นาน ผูบ้ ริหารของโรงพยาบาลก็ตระหนักถึงประโยชน์ของ
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พลังงานหมุนเวียนที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อย่างแท้จริง จึงช่วยรณรงค์ขอรับบริจาค
เพื่อขยายก�าลังการผลิตติดตั้งเพิ่มได้ดังนี้
• ตุลาคม 2559 มีผู้สนใจขอบริจาคยาให้กับโรงพยาบาล แต่ผู้บริหารโรงพยาบาลขอให้
สนับสนุนแผงเซลล์แสงอาทิตย์แทน ท�าให้ได้แผงเซลล์แสงอาทิตย์สา� หรับติดตัง้ เพิม่ เติม
อีก 2 กิโลวัตต์
• ตุลาคม 2559 โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกฯ สนับสนุนระบบเพิ่มเติมอีก 4.96
กิโลวัตต์
• กรกฎาคม 2560 โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกฯ สนับสนุนระบบเพิ่มเติมอีก
21.08 กิโลวัตต์
จนถึงเดือนกรกฎาคม 2560 ก�าลังการผลิตติดตัง้ โซลาร์รฟู
ที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ รวมทั้งสิ้น 30.54 กิโลวัตต์ สามารถผลิต
ไฟฟ้าได้ 43,733 หน่วย ช่วยลดค่าไฟฟ้าได้ 174,933 บาท/ปี
ต่อมาในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560 โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ด�าเนิน
การขอรับบริจาคระบบเพิม่ เติมอีก 50 กิโลวัตต์ ไปยังองค์กรภาครัฐ
หากด�าเนินการส�าเร็จ คาดว่าโรงพยาบาลจะสามารถลดค่าใช้จ่าย
ค่าไฟฟ้าได้ถึง 461,333 บาท/ปี
ถึงแม้ว่าในการสนับสนุนในระยะที่ 1 ซึ่งมีก�าลังการผลิต
ติดตั้ง 4.5 กิโลวัตต์นั้น ยังไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าให้กับ
โรงพยาบาลได้อย่างมีนยั ส�าคัญมากนัก แต่ระบบโซลาร์รฟู สามารถ
สร้างแรงจูงใจให้ผบู้ ริหารและเจ้าหน้าทีข่ องโรงพยาบาล ตระหนักถึง
วิธีการมาตรการที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าโดยการผลิตไฟฟ้า
เพื่อใช้เอง ซึ่งส่งผลให้เกิดการขยายผลการใช้พลังงานหมุนเวียน
จากแสงอาทิตย์เพิม่ มากขึน้ ภายในโรงพยาบาลเอง โรงพยาบาลเริม่
ประสานงานไปยังผู้บริจาคทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และบุคคล
ให้รว่ มบริจาคระบบโซลาร์รฟู ด้วยตนเอง นอกจากนี้ โรงพยาบาลยังได้
ระบบโซลาร์รูฟขนาด 4.96 กิโลวัตต์
และ 21.08 กิโลวัตต์ ติดตั้งบนหลังคาอาคาร 50 ปี ส่งข้อเสนอขอรับการสนับสนุนการผลิตน�า้ ร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์
ไปยังส�านักงานพลังงานจังหวัด และได้รบั การติดตัง้ เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว

การด�าเนินงาน
1. ส�ารวจพื้นที่ติดตั้งเพื่อประเมินความเหมาะสมและออกแบบระบบ
2. ติดตั้งระบบโซลาร์รูฟ ณ โรงพยาบาลศรีสังวาลย์เพื่อเป็นโครงการสาธิตน�าร่อง
3. ขอความร่วมมือจากผู้บริจาคในการขยายก�าลังการผลิตของระบบ
4. มอบหมายทีมเทคนิคในการดูแลรักษาระบบ รวมทั้งฝ่ายประสานงานกับผู้บริจาค
5. อบรมความรู้ด้านเทคนิคให้กับเจ้าหน้าที่และทีมเทคนิคของโรงพยาบาล
6. ติดตามผลการใช้งานของโครงการสาธิตน�าร่อง
โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
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ระบบโซลาร์ลูฟที่ติดตั้งที่
โรงพยาบาลศรีสังวาลย์
โครงการส่งเสริม
พลังงานทางเลือก
จ.แม่ฮ่องสอน

มพส.
บริษัท เอสพีซีจี (จ�ากัด) มหาชน
(ความรับผิดชอบต่อสังคม)

ผู้บริจาค/เทคโนโลยี
พลังงานหมุนเวียนอื่นๆ
(จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน)

ระบบโซลาร์รูฟที่ติดตั้งที่โรงพยาบาลนั้น ช่วยสร้างความตระหนักแก่ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลถึงผลประโยชน์จากการใช้พลังงานหมุนเวียน ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด
และยังช่วยในการลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าได้อีกทางหนึ่งด้วย ที่ส�าคัญ ผู้บริหารของโรงพยาบาล
แห่งนี้กลายเป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลง (Change agents) ด้านพลังงานหมุนเวียนในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้สนใจได้เป็นอย่างดี
ด้วยความช่วยเหลือจาก มพส. โรงพยาบาลและโครงการฯ มีแผนที่จะรณรงค์ผ่าน
สื่อมวลชนเพื่อให้เกิดการบริจาคผ่านภาคประชาชนในไตรมาสที่ 4 ของปี 2560 ด้วยจุดประสงค์
ที่จะได้รับแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพิ่มมากขึ้นเพื่อขยายขนาดของระบบ
ทุกวันนี้ มีประชาชนจ�านวนมากทีเ่ ดินทางไปยังโรงพยาบาล และหากมีสอื่ เอกสารแนะน�า
หรือกิจกรรมที่ให้ความรู้ในเรื่องระบบโซลาร์รูฟของโรงพยาบาล ก็อาจจะท�าให้โรงพยาบาล
ศรีสังวาลย์ แม่ฮ่องสอน กลายเป็นจุดเรียนรู้ด้านพลังงานหมุนเวียนที่น่าสนใจและมีผลงานเป็น
รูปธรรมของจังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกแห่งหนึ่งด้วย
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กรณีศึกษา 5

การสร้างการยอมรับเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง
โดยวิธีวิจัยแบบผู้ใช้มีส่วนร่วม
ผลทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ชอ่ งว่าง (Gaps
analysis) ของการส่งเสริมการใช้เตาหุงต้ม
ประสิทธิภาพสูงในจังหวัดแม่ฮ่องสอนพบว่า
ชุมชนไม่นิยมที่จะใช้เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง
เพราะเป็นอุปกรณ์ที่ชาวบ้านไม่คุ้นเคย เช่น
เตาแก๊สซิไฟเออร์ไม่สามารถเติมเชือ้ เพลิง เร่ง/
ผ่อนความร้อน หรือหยุดการเผาไหม้หลังจาก
ติ ด ไฟไปแล้ ว มี รู ป ทรงที่ ไ ม่ เ หมาะกั บ การ
ประกอบอาหารและภาชนะหุ ง ต้ ม ของครั ว
เรือนไทย (หม้อ กระทะ ฯ) เตาบางรุ่น เช่น
เตาซูเปอร์อั้งโล่ที่พัฒนาโดยกระทรวงพลังงาน
มี รู ป แบบเหมาะสมกั บ การประกอบอาหาร
แต่ชาวแม่ฮอ่ งสอนส่วนใหญ่ไม่คนุ้ เคย ไม่ทราบ
ถึงความแตกต่าง เป็นต้น เพือ่ สร้างการยอมรับ
โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกฯ จึงได้ทา� การ
วิจยั เพือ่ ส่งเสริมการใช้เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง

แบบให้ผู้ใช้มีส่วนร่วม โดยอาสาสมัครผู้ใช้เตา
มีสว่ นร่วมตัง้ แต่ขนั้ ตอนการทดสอบประสิทธิภาพ
เตาแบบกึง่ ห้องปฏิบตั กิ าร และการทดลองใช้จริง
ในครัวเรือนและวิถกี ารหุงหาอาหารของตน เพือ่ ให้
เกิดความมั่นใจ และการยอมรับในเทคโนโลยี
พลังงานหมุนเวียนชนิดนี้
ในการคัดเลือกรูปแบบของเตาหุงต้ม
ประสิทธิภาพสูงทีจ่ ะน�ามาส่งเสริมในโครงการนี้
ได้มีการศึกษาวิจัย ปัญหาอุปสรรค วิถีชีวิต
เศรษฐกิ จ และสั ง คม ส� า รวจความต้ อ งการ
พฤติ ก รรมของผู ้ ใ ช้ เ ตา รวมถึ ง ทบทวน
ประสบการณ์การใช้งานจากพื้นที่อื่นๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ โดยให้ชมุ ชนมีสว่ นร่วม พบว่า
เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง ควรจะมีคณ
ุ ลักษณะ
ดังต่อไปนี้

• ใช้งานง่าย มีขนาดของเตาที่เหมาะกับขนาดภาชนะหุงต้มที่ใช้อยู่เดิม
• ควรมีลักษณะรูปร่างและวิธีการใช้งานไม่แตกต่างจากเตาที่เคยใช้อยู่เดิม
• สามารถใช้กับเชื้อเพลิงที่หาได้ในพื้นที่ มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดเชื้อเพลิงและ
ประหยัดระยะเวลาที่ใช้ในการเตรียมอาหาร
• มีจ�าหน่ายโดยทั่วไปในท้องตลาดและราคาไม่แพง
จากคุณลักษณะข้างต้น โครงการฯ จึงได้คัดเลือกเตาซูเปอร์อั้งโล่ หรือ ‘เตามหาเศรษฐี’
ซึ่งเป็นเตาที่ออกแบบโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวง
พลังงาน โดยมีการน�ามาปรับแต่งรูปแบบโดยกลุ่มวิสาหกิจพลังงานต�าบลยางเนิ้ง อ�าเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่
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กระบวนการสร้างการยอมรับเตาซูเปอร์องั้ โล่ เริม่ ต้น
ด้วยการที่โครงการฯ ร่วมกับ อบต. ในพื้นที่ คัดเลือกอาสา
สมัครทดลองใช้เตารุน่ ใหม่ โดยมีเกณฑ์วา่ ต้องเป็นผูใ้ ช้เตาฟืน
หรือเตาถ่านเพื่อประกอบอาหารหรือค้าขายเป็นประจ�า และ
เป็นผู้สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนอื่นได้ การทดสอบกึ่ง
ห้องปฏิบตั กิ าร เพือ่ เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างเตาอัง้ โล่
ธรรมดากับเตาซูเปอร์องั้ โล่ ด�าเนินการทดสอบโดยศูนย์บริการ
วิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่) ร่วมกับส�านักงานพลังงาน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้แทนจาก อบต. และผู้แทนชุมชนในพื้นที่
เป้าหมาย มีชาวบ้านเป็นอาสาสมัครเข้าร่วมการทดสอบ
จ�านวน 55 ราย/ครัวเรือน อาสาสมัครเป็นผู้ด�าเนินการจุดเตา
สังเกตการณ์ และช่วยบันทึกข้อมูลทุกระยะ ซึ่งผลจากการ
ทดสอบในห้องปฏิบตั กิ ารพบว่า เตาซูเปอร์องั้ โล่มปี ระสิทธิภาพ
สูงกว่าและประหยัดเชือ้ เพลิงมากกว่าเตาแบบเดิมร้อยละ 20-30
จากนั้น โครงการฯ ได้มอบเตาซูเปอร์อั้งโล่ให้แก่
อาสาสมัคร เพือ่ ให้นา� กลับไปทดลองใช้งานจริงทีบ่ า้ นเป็นเวลา
30 วั น มี แ บบฟอร์ ม เพื่ อ จดบั น ทึ ก ประสิ ท ธิ ภ าพของเตา
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง หลังจากครบเวลาที่ก�าหนด โครงการฯ
จึงเริ่มสัมภาษณ์และสรุปผลการใช้งานเตาซูเปอร์อั้งโล่จาก
อาสาสมัคร 55 ราย พบว่า เตาซูปเปอร์อั้งโล่ รุ่นเตายางเนิ้ง
มีประสิทธิภาพสูงสามารถประหยัดเชื้อเพลิงได้ถึงร้อยละ 50
และเตาให้ความร้อนที่ดีและยาวนานกว่า สามารถใช้งาน
กับหม้อได้หลายขนาด รวมทั้งสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย
เพราะมีน�้าหนักเบา

ศูนย์บริการวิชาการที่ 7 (จังหวัดเชียงใหม่)
ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเตาหุงต้ม
ประสิทธิภาพสูง

รายงานผลการทดสอบประสิทธิภาพเตา

ต่อไปนี้ คือ ควำมคิดเห็นของผู้ใช้
“ฉันชอบใช้เตาหุงซูเปอร์อั้งโล่ เพราะประหยัดเวลาในการเก็บฟืน ท�าให้มีเวลามากขึ้น
ในการท�าเรื่องอื่นๆ อย่างไปรับจ้างหารายได้เพิ่ม”
“เตาหุงต้มซูเปอร์องั้ โล่ใช้ฟนื น้อยลงประมาณร้อยละ 20-30 ใช้ฟนื ท่อนเล็กๆ หรือกิง่ ไม้
ก็ได้ จึงเก็บกิ่งไม้ในสวนมาใช้ โดยไม่ต้องเข้าป่าไปหาฟืน”
“ฉันท�าอาหารพื้นบ้านขาย ต้องใช้ฟืนมาก เมื่อใช้เตาซูเปอร์อั้งโล่ ฉันสามารถประหยัด
ค่าฟืนได้เดือนละประมาณ 4,000 บาท (ประมาณร้อยละ 40 ของค่าเชื้อเพลิงที่เคยจ่าย) เงินที่
ประหยัดได้ จะเก็บไว้เป็นค่าหมอค่ายาตอนฉันป่วย”
80 โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

อาสาสมัครร่วมการทดสอบประสิทธิภาพเตาด้วยวิธีต้มน�้าเปรียบเทียบระหว่างเตา 2 ชนิด และบันทึกผลเป็นระยะ

ผลส�าเร็จในการสร้างการยอมรับเตาซูเปอร์องั้ โล่ ด้วยวิธวี จิ ยั แบบให้ผใู้ ช้เตามีสว่ นร่วมนัน้
ท�าให้โครงการฯ สามารถพัฒนากลยุทธ์การรณรงค์ขยายผลการใช้เตาชนิดนี้ให้แก่ชุมชน
ทั้งในพื้นที่เขตเมืองและในพื้นที่ชนบท โดยมีก�าหนดเงื่อนไขในการส่งเสริมและให้การสนับสนุน
ค่าเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง (บางส่วน) ที่แตกต่างกันตามสภาวะเศรษฐกิจ ฐานะการเงิน และ
รายได้ของชุมชนในแต่ละพื้นที่ อาสาสมัครเตารุ่นแรกที่ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง กลายเป็นผู้สื่อสาร
ที่ส�าคัญของโครงการ มีบทบาทส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนประเภทนี้แบบปาก
ต่อปากอย่างมีประสิทธิภาพ เล่าเรื่องผลดีของการใช้เตาซูเปอร์อั้งโล่ให้เพื่อนบ้านและคนที่รู้จัก
จนท�าให้จังหวัดแม่ฮ่องสอนขอให้โครงการฯ เพิ่มจ�านวนการส่งเสริมเตารุ่นนี้ให้แพร่หลายไปยัง
ชุมชนอื่นๆ เพิ่มเติมอีก

การทดสอบเตาซูเปอร์อั้งโล่แบบใช้งานจริงในครัวเรือนอาสาสมัคร
โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
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กรณีศึกษา 6

สู่ชุมชนคาร์บอนต�่าในพื้นที่สูงด้วยการส่งเสริมการใช้
เชื้อเพลิงสะอาดในการหุงต้ม:
การส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนควบคู่ ไปกับ
การพัฒนาพื้นที่ราบสูงในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการ
ใช้เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง เพื่อช่วยลดการใช้ฟืนที่เก็บ
จากป่า โดยสนับสนุนเตาซูเปอร์อั้งโล่ (เตามหาเศรษฐี)
ให้แก่ 200 ครัวเรือน ใน 5 หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่
ป่าต้นน�้าของจังหวัดแม่ฮ่องสอน นอกจากเตาหุงต้ม
ประสิทธิภาพสูงจะใช้เพื่อสร้างความตระหนักแก่ชุมชน
ด้านพลังงานหมุนเวียนแล้ว ยังเป็นเครือ่ งมือการบูรณาการ
แผนการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและกิจกรรมชุมชน
คาร์บอนต�่า เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร
ระดับท้องถิ่นและพื้นที่ในการบูรณาการงานพัฒนาของ
แต่ละหน่วยงานที่มีวัตถุประสงค์สอดคล้องกัน

เตาซูเปอร์อั้งโล่ของกลุ่มยางเนิ้ง

ความเป็นมา
ในปี 2557 โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกเพือ่ พัฒนาและอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ด�าเนินการศึกษาเพือ่ ให้ได้ประเภทเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูงทีจ่ ะส่งเสริมให้แก่จงั หวัดแม่ฮอ่ งสอน
และพบว่า
(1) ครัวเรือนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณร้อยละ 80 มีการใช้เตาฟืนในการประกอบ
อาหาร โดยร้อยละ 96 ของครัวเรือนดังกล่าวใช้ฟืนและถ่านเป็นเชื้อเพลิง ถือเป็นอัตราส่วน
ที่สูงมากกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ
(2) การใช้เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูงเป็นการอนุรกั ษ์พลังงานในรูปแบบหนึง่ ซึง่ สามารถ
ช่วยลดการใช้ไม้ฟืนได้ถึงร้อยละ 30-50 และก่อให้เกิดควันไฟน้อยกว่า ช่วยลดความเสี่ยงจาก
โรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจและการระคายเคือง ซึ่งกลุ่มเสี่ยงมักจะเป็นสตรีและเด็ก
(3) เตาหุ ง ต้ ม ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง ช่ ว ยลดค่ า ใช้ จ ่ า ยในกรณี ที่ ต ้ อ งมี ก ารซื้ อ เชื้ อ เพลิ ง
ช่วยประหยัดระยะเวลาในการท�าอาหารเพราะให้ความร้อนนานและต่อเนือ่ ง ทัง้ ช่วยประหยัดเวลา
ในการออกไปเก็บฟืน
82 โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

(4) การที่ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายโดยส่วนใหญ่ยังคงมีการใช้เตาฟืนแบบเดิม (เตาหิน
สามเส้าหรือเตาอั้งโล่) เนื่องจากความไม่รู้ของผู้ใช้ ฐานะทางเศรษฐกิจ การขับเคลื่อนของ
ภาครัฐในการใช้เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูงยังไม่ทั่วถึง หรือยังเข้าไม่ถึงพื้นที่เป้าหมายเพราะ
ขึ้นกับนโยบายจากส่วนกลางและงบประมาณที่ได้รับ
(5) ผู้ใช้เตาฟืนในการประกอบอาหารมีจ�านวนเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาก๊าซหุงต้ม (LPG)
ปรับสูงขึ้น
(6) จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงเพิ่มมากขึ้น
(7) ค่าใช้จ่ายในการซื้อชีวมวล (ฟืนและถ่าน) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นตามจ�านวน
ผู้ใช้และราคาที่สูงขึ้นของฟืนและถ่าน
ในปี 2558 - 2559 โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกฯ ได้ส่งเสริมให้ชาวจังหวัด
แม่ฮ่องสอนเกิดความตระหนักเรื่องการใช้งานเตาซูเปอร์อั้งโล่ (เตามหาเศรษฐี) ที่พัฒนาโดย
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน และมีการปรับแต่ง
รูปแบบให้เหมาะกับการใช้งานมากขึ้นโดยกลุ่มวิสาหกิจพลังงานต�าบลยางเนิ้ง อ�าเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่ ราคาเตาจะอยูท่ ี่ 250 บาท ขณะนัน้ มีอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ 131 ครัวเรือน
ในช่วงสร้างความตระหนักนี้ โครงการฯ ด�าเนินกิจกรรมส่งเสริมการใช้เตาฯ มีขั้นตอน
การด�าเนินงาน ดังนี้
(1) ศึกษาและทบทวนประสบการณ์ใช้งานเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูงแต่ละชนิด เพื่อ
คัดเลือกรูปแบบเตาฯ ที่เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานและวิถีชีวิตของครัวเรือนในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน
(2) ทดสอบกึ่งห้องปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
(3) ทดลองใช้งานจริงในพื้นที่โดยอาสาสมัครกลุ่มผู้ที่ใช้เตาฟืน
(4) รณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ ความตระหนักถึงประโยชน์ และขยาย
ผลการใช้งานเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูงให้แพร่หลายมากขึ้น โดยโครงการร่วมกับส�านักงาน
พลังงานจังหวัดได้จัดประเด็นการรณรงค์ ดังนี้
• ประหยัด 50% ด้วยเตาซูเปอร์อั้งโล่: แนวทางนี้ โครงการฯ ให้กลุ่มผู้ใช้เตาในพื้นที่
กึ่งเมืองที่มีฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างดี มีความสามารถในการซื้อเตาประสิทธิภาพ
สูงได้ จ่ายค่าเตาฯ ร้อยละ 80 และโครงการฯ สมทบร้อยละ 20 พร้อมค่าขนส่งเตา
• ประหยัดเงินและรักษาป่า : แนวทางนี้ โครงการฯ สนับสนุนทัง้ หมดให้แก่กลุม่ ผูใ้ ช้เตาฯ
ที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ตั้งถิ่นฐานใกล้พื้นที่ป่า ทั้งชาวไทใหญ่ที่อาศัยอยู่บนพื้นราบและ
ปกาเกอะญอทีอ่ าศัยบนพืน้ ทีส่ งู เพราะเป็นกลุม่ ทีม่ กี า� ลังซือ้ ต�า่ แต่มเี งือ่ นไขขอแลกเตาฯ
กับความร่วมมือในการปลูก/รักษาป่าชุมชนของหมู่บ้าน

โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
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จากผลส�าเร็จของการรณรงค์ดังกล่าว ท�าให้
ในปี 2560 จังหวัดแม่ฮ่องสอนเห็นชอบให้โครงการฯ
ด�าเนินงานส่งเสริมเตาซูเปอร์อั้งโล่แก่ชุมชนป่าต้นน�้า
อีกจ�านวน 200 ครัวเรือน แก่กลุม่ ชาติพนั ธุท์ อี่ าศัยอยูใ่ กล้
หรืออยู่ในพื้นที่ป่าต้นน�้า มีฐานะทางเศรษฐกิจต�่า โดยมี
เงื่อนไขให้ดูแลป่าต้นน�้าด้วย ถือเป็นกิจกรรมขยายผล
ที่เรียกว่า “เตำแลกป่ำ”
กลุ่มชนบนพื้นที่สูงมักจะใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง
ปริมาณมาก เพราะตั้งถิ่นฐานอยู่บนภูเขาสูงที่มีอากาศ
หนาวเย็นและชื้น มีป่าชุมชนเป็นแหล่งเชื้อเพลิงมากมาย
มีวิถีชีวิตและความเชื่อที่ใช้เตาแบบเปิดขนาดใหญ่ตั้งอยู่
กลางบ้าน เพือ่ ประกอบอาหาร ให้แสงสว่าง สร้างความอบอุน่
ไล่แมลง และลดความชื้นในบ้าน ปี 2550 ส�านักงาน
พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ประเมินการใช้ฟืนของ
ครัวเรือนเฉลี่ยอยู่ที่ 165 กิโลกรัมต่อปี ซึ่งประเมินเป็น
ปริมาณไม้ทตี่ ดั จากป่าเท่ากับ 1.65 ตันต่อปี โดยชุมชนใน
3 หมู่บ้านเป้าหมาย มีพื้นที่ป่าชุมชนประมาณ 5,033 ไร่
ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงจะเข้าป่าไปตัดฟืนประมาณ 1 - 2
ครั้งต่อวัน

ไม้ฟืนที่เก็บสะสมไว้

หญิงชนเผ่ามีหน้าที่เก็บหาฟืน

กลุ่มเป้าหมาย
กลุม่ เป้าหมายคือ ชุมชนใน 3 หมูบ่ า้ นชนเผ่าปกาเกอะญอและละว้า จ�านวน 200 ครัวเรือน
ในเขตพื้นที่ต�าบลห้วยห้อม อ�าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าต้นน�้าของแม่น�้า
แม่ลาน้อยและแม่น�้าแม่แจ่ม ที่ไหลไปรวมกับแม่น�้าปิงของจังหวัดเชียงใหม่

การด�าเนินงานและกิจกรรมส�าคัญ
ขั้นตอนกำรด�ำเนินงำน
กลยุทธ์ของโครงการนี้ คือ การใช้เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน (เตาซูเปอร์อั้งโล่)
เป็นเครือ่ งมือในการบูรณาการเป้าหมายและกิจกรรมด้านอนุรกั ษ์เข้ากับเป้าหมายชุมชนคาร์บอนต�า่
ของ 2 องค์กรท้องถิ่น ในต�าบลห้วยห้อม ได้แก่
องค์การบริหารส่วนต�าบลห้วยห้อม หรือ อบต.ห้วยห้อม เป็นหน่วยงานในพืน้ ที่ มีหน้าที่
ให้การบริการภาครัฐแก่ประชาชนในพืน้ ที่ ในการจัดท�าแผนพัฒนาของ อบต. จะต้องมีการรวบรวม
และประเมินความต้องการในด้านต่างๆ ของประชาชนในพืน้ ที่ รวมถึงกิจกรรมการอนุรกั ษ์ในพืน้ ที่
ป่าต้นน�้าซึ่งตามแผนพัฒนาของ อบต.ห้วยห้อม ได้มีการก�าหนดกิจกรรมความร่วมมือกับชุมชน
ในการปลูกป่าทุกปีด้วย
84 โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย มีหน้าที่ในการส่งเสริมการท�าเกษตรกรรม
บนพืน้ ทีส่ งู อย่างยัง่ ยืน และมีเป้าหมายสร้างชุมชนคาร์บอนต�า่ ด้วยการท�ากิจกรรมด้านการเกษตร
บนพืน้ ทีส่ งู แบบพึง่ พาป่าไม้และเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม สร้างธนาคารอาหาร ส่งเสริมการอนุรกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ เสริมสร้างสุขภาพ และสุขอนามัยในชุมชนเป้าหมาย
โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกฯ ได้ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคกับ อบต. ห้วยห้อม
ในการบูรณาการส่งเสริมเตาซูเปอร์องั้ โล่เข้ากับแผนการปลูกป่าและเพิม่ กิจกรรมชุมชนคาร์บอนต�า่
เช่น การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การเสริมสร้างสุขอนามัยและสิง่ แวดล้อมทีด่ ี ของศูนย์พฒ
ั นา
โครงการหลวงแม่ลาน้อยเข้าไปด้วย โดยขอให้ผมู้ สี ว่ นร่วมแต่ละฝ่ายและผูแ้ ทนชุมชนท�าข้อตกลง
ความร่วมมือในการด�าเนินกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้

อบต.ห้วยห้อม

หมู่บ้านน�าร่อง
3 แห่ง

ศูนย์พัฒนา
โครงการหลวง
แม่ลาน้อย

• ให้ความรูด้ า้ นเทคนิคแก่เจ้าหน้าที่
อบต. ในการวางแผนบูรณาการ • ร่วมกิจกรรมบูรณาการด้าน
พลั ง งานหมุ น เวี ยน (พลังงาน พลังงานหมุนเวียน-สิง่ แวดล้อม • ให้ความรู/้ ความเห็นกิจกรรม
ชุมชนคาร์บอนต�า่ เกษตรพืน้ ที่
หมุนเวียน-สิ่งแวดล้อม-ชุมชน และชุมชนคาร์บอนต�า่
สูงอย่างยัง่ ยืน ชุมชนเข้มแข็ง
คาร์บอนต�า่ )
•
เป็นพันธมิตรร่วมกับ อบต.
• ผู ้ ไ ด้ รั บ เตาซู เ ปอร์ อั้ ง โล่ จ าก
โครงการฯ

กิจกรรมส�ำคัญ
(1) ประชุมปรึกษาร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์และแผนงานในการ
ด�าเนินโครงการ
(2) จัดรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนเพื่อออกแบบแนวทางการด�าเนินงานที่เหมาะสม
(3) พัฒนาแผนงานบูรณาการด้านพลังงานหมุนเวียน สิง่ แวดล้อม และชุมชนคาร์บอนต�า่
โดยก�าหนดหน้าทีค่ วามรับผิดชอบและความร่วมมือทัง้ ในด้านงบประมาณและบุคลากรของแต่ละ
หน่วยงาน
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หน่วยงาน

หน้าที่และการร่วมสนับสนุนงบประมาณ

อบต. ห้วยห้อม

• ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับชุมชน
• พัฒนาแผนบูรณาการด้านพลังงานหมุนเวียน
• เป็นผู้น�าและสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมปลูกป่าชุมชน
• ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่ชมุ ชนน�าร่องในการดูแลรักษาป่าชุมชน
• ติดตามผลการด�าเนินงานผ่านผูใ้ หญ่บา้ นและคณะกรรมการหมูบ่ า้ น
ศูนย์พัฒนำโครงกำร • ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคแก่ อบต. และชุมชนน�าร่องเกี่ยวกับ
วิธีการท�าการเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน การเกษตรคาร์บอนต�่า
หลวงแม่ลำน้อย
การเกษตรแบบพึ่งพาป่าไม้ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
• เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมบูรณาการต่างๆ ด้านพลังงาน
ชุมชนเป้ำหมำย
หมุนเวียน การปลูกป่า และชุมชนคาร์บอนต�่า
• มีส่วนร่วมในกิจกรรมตลอดทั้งปี
• ได้รบั ประโยชน์จากเตาซูเปอร์องั้ โล่ เมล็ดพันธุพ์ ชื ส�าหรับการเกษตร
และการปลูกป่า
• ให้ค�าปรึกษาแก่ อบต. ในการวางแผนบูรณาการและการด�าเนิน
ส�ำนักงำนบริหำร
กิจกรรมด้านพลังงานหมุนเวียน
โครงกำรฯ (PMU)
• เป็นพีเ่ ลีย้ งในการจัดท�าแผนบูรณาการฯ ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร
• สนับสนุนเตาซูเปอร์องั้ โล่ ให้ความรูแ้ ละการสร้างความตระหนักถึง
ประโยชน์ของพลังงานหมุนเวียน และส่งเสริมให้เกิดการใช้งานจริง
• ประสานงานกับส�านักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัด
แม่ฮ่องสอน
(4) ส�านักงานบริหารโครงการฯ (PMU) มีหน้าที่รับผิดชอบสนับสนุนเตาซูเปอร์อั้งโล่
ให้แก่ชุมชนเป้าหมาย รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน วิธีการดูแลรักษา
และผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งานเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง ตลอดจนการติดตามผล
การใช้งานเตา เก็บรวบรวมข้อมูลการใช้ฟืนและการตัดไม้เพื่อน�ามาใช้เป็นฟืน

การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องพลังงานหมุนเวียนและเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง
และการเป็นผู้ช่วยด้านเทคนิคให้กับหน่วยงานท้องถิ่น
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(5) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย มีหน้าที่ในการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคนิคและวิธีการท�าเกษตรกรรมบนพื้นที่สูง ส�าหรับชุมชนคาร์บอนต�่า และสนับสนุนเมล็ดพันธุ์
ให้แก่ชุมชน
(6) อบต. ห้วยห้อม มีหน้าทีใ่ นการจัดกิจกรรมการดูแลและบ�ารุงรักษาป่าร่วมกับชุมชน
เช่น การปลูกป่า การท�าแนวป้องกันไฟป่า การก�าหนดพืน้ ทีห่ วงห้ามไม่ให้มกี ารตัดไม้และล่าสัตว์ปา่
การจัดคณะหน่วยลาดตระเวน และการดูแลสุขภาพและอนามัยของชุมชน

ผลด�าเนินโครงการ
กำรใช้งำนเตำหุงต้มประสิทธิภำพสูงและผลประโยชน์ที่ได้รับ
(1) การใช้เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง ช่วยลดปริมาณการใช้ไม้ฟืนได้ร้อยละ 40-50
โดยเตาสามารถให้ความร้อนสูงและเก็บความร้อนไว้ได้นานกว่าเตารูปแบบเดิม ท�าให้สามารถ
ใช้งานได้นานโดยไม่ต้องเติมฟืนหรือถ่านหลายครั้ง
(2) ผูใ้ ช้ปรับเปลีย่ นมาใช้ฟนื หรือกิง่ ไม้ขนาดเล็กแทนการใช้ไม้ฟนื ขนาดใหญ่ ซึง่ สามารถ
หาได้จากบริเวณใกล้ๆ บ้าน โดยไม่ต้องไปตัดกิ่งไม้ขนาดใหญ่หรือท่อนไม้มาเพื่อรวบรวมไว้เป็น
เชื้อเพลิง
(3) เตาซูเปอร์อั้งโล่มีขนาดปานกลางและน�้าหนักไม่มาก สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย
โดยผู้ใช้สามารถใช้งานได้ในหลายพื้นที่ของบ้าน เช่น หุงหาอาหารบนบ้าน และยกลงมาต้ม
ข้าวหมูที่ใต้ถุนบ้าน เป็นต้น
กำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่พึงพอใจ
ของทุกฝ่ำย
ชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาป่า โดยเทคโนโลยีเตาหุงต้ม
ประสิทธิภาพสูง สามารถท�าให้กลุ่มชนเผ่าบนพื้นที่สูงที่เคยใช้เตาแบบ
ดั้งเดิมเปลี่ยนมาใช้เตาซูเปอร์อั้งโล่ที่ออกแบบมาให้เหมาะกับการ
ใช้งาน ซึ่งนอกจากจะช่วยรักษาป่าชุมชนแล้ว ยังช่วยกลุ่มสตรีชนเผ่า
ลดเวลาและแรงงานในการออกไปหาฟืนอีกด้วย และเมื่อป่าไม้ได้รับ
การดูแลทีด่ ขี นึ้ ชุมชนก็จะสามารถเก็บผลผลิตจากป่าได้มากขึน้ อีกด้วย
เตาฟืนแบบเดิมของชนเผ่า
กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรของหน่วยงำนท้องถิ่น/พื้นที่
กิจกรรมนีเ้ ป็นตัวอย่างให้กบั หน่วยงานท้องถิน่ /พืน้ ที่ 2 หน่วยงาน ในการบูรณาการแผนงาน
ด้านพลังงานหมุนเวียนและการพัฒนาชุมชนคาร์บอนต�่า โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท้องถิ่น
ได้ร่วมกันวางแผนการด�าเนินงานต่างๆ รวมถึงการแบ่งปันทรัพยากรและแรงงาน เพื่อมุ่งสร้าง
ผลประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่
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สิ่งแวดล้อม
(1) ลดการตัดไม้เพื่อน�ามาใช้เป็นฟืนได้รวม 8.3 ตัน/ปี
(2) เสริมสร้างให้เกิดการดูแลรักษาพื้นที่ป่าชุมชนโดยรอบของ 3 หมู่บ้าน ซึ่งมีพื้นที่
5,033 ไร่
คุณภำพชีวิต
(1) ประหยัดเวลาในการต้องออกไปหาฟืน และลดระยะเวลาในการประกอบอาหาร
ท�าให้คนในชุมชนสามารถประกอบอาชีพเสริม เพื่อหารายได้เพิ่มเติมให้กับครอบครัวได้
(2) เตาซู เปอร์ อั้ ง โล่ส ร้า งควันไฟน้อ ยลง ท�า ให้ผู้หญิงและเด็ ก ลดความเสี่ ย งจาก
โรคระบบทางเดินหายใจและระคายเคือง
(3) การท�าการเกษตรบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนและชุมชนคาร์บอนต�่า ช่วยให้สมาชิกของ
ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการได้รับค�าแนะน�าเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์และอนามัย
สิ่งแวดล้อม ช่วยให้คนในชุมชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งานเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูงในกลุ่มชาติพันธุ์
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กรณีศึกษา 7

การร่วมทุนกับครัวเรือนในการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์
(Bio-digesters)
จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีศักยภาพด้านพลังงานหมุนเวียน ซึ่งรวมถึงก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์
โดยครัวเรือนทีม่ กี ารท�าปศุสตั ว์โดยส่วนใหญ่จะเลีย้ งสุกรเพือ่ เป็นแหล่งอาหารและเสริมรายได้แก่
ครัวเรือน ในกลุ่มชุมชนบนพื้นที่สูงจะนิยมการเลี้ยงสัตว์แบบปล่อย มูลสัตว์ไม่ถูกเก็บกัก ท�าให้
ปนเปื้อนสู่แหล่งน�้า ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขอนามัยของชุมชน ส่วนชุมชนในพื้นลุ่มจะนิยม
เลีย้ งสัตว์ไว้ในคอกหรือในเล้า หรือบางชุมชนจะมีฟาร์มสุกรขนาดเล็ก ซึง่ หากไม่มรี ะบบการจัดการ
น�้าเสียและมูลสัตว์ที่ดีก็จะสร้างปัญหากลิ่นเหม็นและแมลงที่รบกวนเพื่อนบ้าน
ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ เป็นหนึง่ ในแนวทางทีด่ ใี นการจัดการกับปัญหาดังกล่าว
ซึง่ นอกจากผูต้ ดิ ตัง้ จะได้ประโยชน์จากการน�าก๊าซชีวภาพไปใช้เป็นเชือ้ เพลิงในการประกอบอาหาร
ทดแทนก๊าซหุงต้ม (LPG) ช่วยลดการใช้ฟืนของครัวเรือนแล้ว ยังสามารถช่วยแก้ไขปัญหาด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกฯ จึงสนับสนุนส่งเสริมเทคโนโลยี
ระบบการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ให้แก่ชุมชนทั้งในเขตใกล้เมืองและในพื้นที่ห่างไกล
โครงกำรฯ มีวตั ถุประสงค์ในกำรส่งเสริมกำรติดตัง้ ระบบผลิตก๊ำซชีวภำพจำกมูลสัตว์ ดังนี้
• ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของชุมชน ลดการปนเปื้อนของน�้าเสียและ
มูลสัตว์ และลดกลิ่นเหม็นรบกวน
• ครัวเรือนในเมืองสามารถเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นรายได้เสริมภายในบริเวณชุมชนได้ โดย
ไม่ทา� ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งกับเพือ่ นบ้าน และไม่กอ่ ปัญหาด้านอนามัยสิง่ แวดล้อม
• ส่งเสริมการใช้ก๊าซชีวภาพในครัวเรือน เพื่อทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม (LPG) และฟืน
ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของครัวเรือน
• มีผลพลอยได้ คือ ปุ๋ยชีวภาพที่ได้จากระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ น�าไปใช้ใน
การท�าเกษตรกรรมของครัวเรือนได้
ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ (แบบถุงหมัก): มีลักษณะเป็นถุงพลาสติกรูปทรง
บอลลูน เหมาะส�าหรับบ้านอยูอ่ าศัย โรงเรียน หรือฟาร์มปศุสตั ว์ขนาดเล็กทีม่ กี ารเลีย้ งหมูประมาณ
3 - 10 ตัว ถุงหมักมีขนาด 8 ลบ.ม. สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ประมาณ 3 ลบ.ม. เพียงพอ
ส�าหรับการประกอบอาหารวันละ 3 มื้อ หรือใช้ได้นาน 2 - 3 ชั่วโมงต่อวัน การติดตั้งและ
การดูแลรักษาระบบท�าได้ง่าย มีค่าใช้จ่ายต่อระบบประมาณ 6,000 - 7,000 บาท
โครงการส่งเสริมพลังงานทางเลือกเพื่อการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน
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มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม (มพส.) ได้รับมอบหมายให้
ด�าเนินการติดตั้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ โดยในช่วงแรกของ
การด�าเนินงาน มพส. มีแนวคิดทีจ่ ะให้เจ้าของฟาร์มหรือครัวเรือนทีส่ นใจ
จะเข้าร่วมโครงการฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบผลิต
ก๊าซชีวภาพทั้งหมด โดย มพส. ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคและเป็น
ที่ปรึกษาและพี่เลี้ยงในการติดตั้งระบบฯ และฝึกอบรมและให้ค�าแนะน�า
ในการใช้งานและวิธีการบ�ารุงรักษาอย่างถูกวิธี แต่หลังจากการลงพื้นที่
เพื่อส�ารวจและประเมินพื้นที่เป้าหมายของโครงการฯ พบว่า มีเจ้าของ
ฟาร์มขนาดเล็กและครัวเรือนทีม่ คี วามสนใจทีจ่ ะเข้าร่วมโครงการ แต่ไม่มี
ก�าลังทรัพย์เพียงพอทีจ่ ะลงทุนติดตัง้ ระบบได้ แม้วา่ ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
ซึ่งโครงการฯ ได้คัดเลือกมาส่งเสริมเป็นระบบขนาดเล็กและมีราคาไม่
สูงมากแล้วก็ตาม แต่ก็ยังเกินกว่าความสามารถของครัวเรือนที่มีรายได้
น้อยในจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน จึงได้ขอ้ สรุปว่า ข้อจ�ากัดหรืออุปสรรคทีส่ �าคัญ
ต่อการส่งเสริมการติดตัง้ ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ คือ เงินลงทุน
ตั้งต้น
ด้วยเหตุดังกล่าว โครงการการส่งเสริมพลังงานทางเลือกฯ และ
มพส. จึงปรับปรุงรูปแบบการส่งเสริมเป็นการสนับสนุนเงินลงทุนบางส่วน
โดยโครงการฯ สนับสนุนเป็นสัดส่วนร้อยละ 89 ของเงินลงทุนทั้งหมด
และให้ครัวเรือนที่จะเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องสมทบค่าใช้จ่ายบางส่วน
ในสัดส่วนร้อยละ 11 แต่มีเงื่อนไขว่า ครัวเรือนเหล่านั้นจะต้อง (1) จัดหา
แรงงานและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบบางส่วน และ (2) ให้
เป็นระบบสาธิตด้านพลังงานหมุนเวียนของชุมชน โดยให้เพื่อนบ้าน
สามารถเข้ามาดูงาน และสอบถามรายละเอียดและผลประโยชน์ได้ ทั้งนี้
มพส. จะท�าหน้าทีเ่ ป็นทีป่ รึกษาและช่วยเหลือในการดูแลระบบฯ เป็นระยะ
เวลา 1 ปี เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ชุมชน ด้วยรูปแบบการสนับสนุนที่
ปรับใหม่นที้ า� ให้โครงการสามารถส่งเสริมการติดตัง้ ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
จากมูลสัตว์ได้ 20 ระบบ ต่อมามีการขยายผลไปยังเจ้าของฟาร์มปศุสัตว์
ที่มาเยี่ยมชม และได้เห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้งานจริงของ
ครัวเรือนทีเ่ ป็นโครงการสาธิต จึงมีผสู้ นใจติดตัง้ เพิม่ เติมอีกจ�านวน 6 ระบบ
ในปัจจุบัน (กันยายน 2560) ยังมีผู้สนใจขอรับการติดตั้งเพิ่มขึ้นอีก
แต่โครงการฯ ไม่สามารถสนับสนุนได้เนื่องจากหมดงบประมาณ ทั้งนี้
ได้แจ้งไปยังส�านักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอนด�าเนินการต่อไปแล้ว

การอธิบายและแนะน�าการบ�ารุงรักษาและ
ความปลอดภัยในการใช้งาน

การถ่ายทอดความรู้การติดตั้งแ
ละดูแลรักษาผ่านการลงมือท�าร่วมกัน

ฝึกการติดตั้งและเรียนรู้ร่วมกัน
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