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โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากเป็นโครงการจัดตั้งโรงไฟฟ้าโดยที่ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการดำเนินโครงการ โดยมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของในการประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า 
และยังมีส่วนร่วมในการขายเชื้อเพลิงให้โรงไฟฟ้าชุมชน ในรูปแบบของ เกษตรพันธสัญญา (Contract 

Faming) รวมทั้งทั้งมสีนับสนุนประโยชนใ์นด้านอื่น เช่น ด้านการสาธารณสุข ด้านสาธารณูปโภค และ
ด้านการศึกษา ให้กับชุมชนรอบโรงไฟฟ้าทั้งนี้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางพลังงานโดยการนำจุดแข็ง
และข้อได้เปรียบด้านเกษตรกรรมของประเทศไทย มาเป็นทุนโดยใช้พลังงานทดแทนจากชีวมวล 
ชีวภาพ เพื่อยกระดับรายได้ชุมชนจนถึงขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในชุมชน โดยภาคพลังงาน และ
ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือผลักดันและแก้ปัญหาอุปทานของพืชเศรษฐกิจ พืชพลังงาน อย่างยั่งยืน  

ผลประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับคือวิสาหกิจชุมชนเข้าถือหุ้นร้อยละ 10 ที่มีสมาชิกเป็นรวมกันไม่
น้อยกว่า 200 ครัวเรือน และมีสัญญาเป็นผู้ปลูกพืชพลังงานให้แก่โรงไฟฟ้า ต้องมีแผนการจัดหา
เชื้อเพลิงโดยมีสัญญารับซื้อในรูปแบบเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) และรับซื้อเชื้อเพลิงใน
ราคาประกันกับวิสาหกิจชุมชน พืชพลังงานที่นำมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าต้องมาจากการปลูกของ
วิสาหกิจชุมชนหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่หรือบริเวณใกล้เคียงอย่างน้อย
ร้อยละ 80 และผู้ประกอบการสามารถจัดหาได้เองไม่เกินร้อยละ 20 ส่วนผลประโยชน์เศรษฐกิจ คือ
การส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนภายในประเทศ สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ยังส่งผลต่อ เงิน
หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ เกษตรกรมีรายได้จากการขายเชื้อเพลิงตลอดระยะ 20 ปี และเกิดการ
สร้างงาน สร้างอาชีพ สรุปได้ว่าเกษตรกรจะได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางตรงคือ 
ชุมชนจะมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือนและชุมชนจะลดภาระค่าใช้จ่ายและมีส่วนแบ่งรายได้จากการจำหน่าย
ไฟฟ้าที่ผลิตขึ้น ทางอ้อมคือ ชุมชนมีรายได้จากการขายเศษวัสดุเหลือใช้ทางการ เกษตร อย่างแกลบ 
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ฟางข้าว ต้น ใบ ชาน อ้อย ซังข้าวโพด และกะลาปาล์มทะลายปาล์ม เป็นการสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่
ฐานราก 

อย่างไรก็ตามพบว่าปัญหาการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลสำหรับโครงการ โรงไฟฟ้า
ชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากนั้น ยังคงมีอยู่หลายประเด็น ได้แก่ความไม่สอดคล้องในการผลิตไฟฟ้า
จากเชื้อเพลิงชีวมวลในโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ปัญหาเรื่องที่ตั้งโรงไฟฟ้าที่ไกล
จากแหล่งเช้ือเพลิงและปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนในโรงไฟฟ้าชุมชนดังนี้  

ประเด็นแรกในเรื่องปัญหาความไม่สอดคล้องระหว่างกลไกตลาดในการซื้อขายเชื้อเพลิ ง 
ชีวมวลและประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากการขายเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าชุมชน เป็นปัญหาจากกลไก
การซื้อขายในปัจจุบันไม่สามารถสร้างประโยชน์ให้ชุมชนจากการขายเชื้อเพลิงให้โรงไฟฟ้าชุมชนได้ ใน
กรณีของ ปาล์ม ซึ่งเมื่อเกษตรกร ขายปาล์มให้ โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ผลพลอยได้ จากปาล์มทั้ง 
กะลาปาล์มและทะลายปาล์มจะถูกนำไปขายต่อหรือใช้ประโยชน์โดยโรงสกัดน้ำมัน ซึ่งรวมถึงขายต่อ
เป็นเชื้อเพลิงให้โรงไฟฟ้าชุมชน ในกรณีนี้ ชุมชนจะไม่ได้ประโยชน์ในการขายเชื้อเพลิงให้โรงไฟฟ้า  

ซึ่งแนวทางในการแก้ปัญหาสำหรับประเด็นนี้คือ ในสภาพกลไกการซื้อขายปัจจุบัน หากใช้วิธีประเมิน
มูลค่าเพิ่มให้เกษตรกร สำหรับส่วนผลพลอยได้ ในลักษณะเทียบเคียงกับกลไกราคาของอ้อยนั้น  
เป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มหรือส่งผ่านมูลค่าจากการขายเป็นเชื้อเพลิงให้โรงไฟฟ้ามายังมูลค่าราคาของ
ปาล์มของเกษตรกรได้  

ประเด็นที่สองคือเรื่องที่ตั้งโรงไฟฟ้าในการผลิตไฟฟ้าที่ไกลจากแหล่งเชื้อเพลิงกรณีที่มีระยะ
ทางไกลจากแหล่งเชื้อเพลิงอาจจะมีประเด็นในการรับซื้อเชื้อเพลิงและประโยชน์ต่อชุมชน ซึ่งควรจะ
ได้รับประโยชน์ในการขายเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าชุมชน ตามที่ระเบียบรับซื้อกำหนดไว้ ซึ่งแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาสำหรับประเด็นนี้คือสร้างความเข้าใจและส่งเสริมให้ชุมชนได้ประโยชน์จากการรับซื้อ
เชื้อเพลิงจากโรงไฟฟ้าชุมชนได้เพิ่มมากขึ้นได้อย่างไร ซึ่งหากชุมชนเข้าใจถึงประโยชน์ในส่วนอื่นซึ่ง
โรงไฟฟ้าชุมชนได้สร้างให้กับชุมชน รวมทั้งระบบเศรษฐกิจฐานราก ความเป็นอยู่ที ่ดีขึ ้น เป็นต้น 
รวมทั้งการสนับสนุนส่งเสริมในระยะยาวที่จะให้ชุมชนมีส่วนร่วมมากขึ้น  เช่น เป็นตัวกลางในการ
จัดหาเชื้อเพลิงจากพื้นที่อื่น หรือ เพิ่มการปลูกพืชชีวมวลเพื่อการขายเชื้อเพลิงให้กับโรงไฟฟ้าได้ใน
อนาคต 

ประเด็นที่สามคือเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในโรงไฟฟ้า ชุมชนมักจะมขี้อกังวลถึงผลดี 
ผลเสีย ผลประโยชน์ต่อชุมชนทั้งทางตรงและทางอ้อม นอกจากนั้นแล้ว ชุมชนควรต้องได้รับทราบ
ผลกระทบ ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ ้น ของการตั ้งโรงไฟฟ้าชุมชน เช่น ผลกระทบทางด้าน
สิ่งแวดล้อม การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การจัดใช้ทรัพยากรร่วมกัน สภาพชุมชนที่เปลี่ยนแปลงไป 
ประเด็นหลักที่ต้องให้ความชัดเจนคือ ประโยชน์ทางตรง ทางอ้อมที่ชุมชนพึงได้รับ  และการเยียวยา
จากผลกระทบที่เกิดทั้งทางตรงทางอ้อมจากการตั้งโรงไฟฟ้าชุมชน ข้อเสนอแนะในประเด็นนี้คือต้อง
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เปิดให้มีการมีส่วนร่วมของชุมชน จะต้องให้ชุมชนได้รับทราบข้อมูลสำคัญ เช่น ประโยชน์ที ่จะ
ก่อให้เกิดกับชุมชน การมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้า รายได้การรับซื้อเชื้อเพลิง การสร้างงานใน
ชุมชน และการสร้างเศรษฐกิจในชุมชน เป็นต้น การที่โรงไฟฟ้าชุมชนดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส 
ตรวจสอบโดยชุมชนได้ จะสร้างความไว้ใจต่อชุมชน ซึ่งประเด็นสำคัญเหล่านี้ต้องทำความเข้าใจ
ตรงกัน ทั้งในระดับผู้นำชุมชน ระดับชุมชน ให้ครบถ้วน 

นอกจากนี้เมื ่อพิจารณาเปรียบเทียบในบริบทของในต่างประเทศของประเทศเยอรมนี  
และมลรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาจะเห็นว่ายังมีมาตรการและนโยบายของประเทศไทยที่
ภาครัฐต้องให้ความสำคัญและมีความมุ่งมั่นใน การสนับสนุนพลังงานทดแทนรวมทั้งพลังงานชีวมวล
เช่น การจัดการเรื่อง ปัญหาสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ มาตรการการส่งเสริมโดยใช้เครื่องมือ
ด้านราคาและปริมาณ การเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้า การรับมือกับความผันผวนของแหล่งพลังงาน  
การกำหนดโครงสร้างกิจการไฟฟ้าแบบเสรี การกำหนดเป้าหมายการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานทดแทน การพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับพลังงานทดแทนในรูปแบบต่าง  ๆ รวมทั้งชีว
มวลจะถูกกำหนดเป็นมาตรการทางกฎหมาย และมีการกำกับดูแลโดยภาครัฐ ซึ ่งควรจะนำมา
พิจารณาและปรับปรุงบริบทในการวางแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Power 

Development Plan, PDP) และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative 

Energy Development Plan, AEDP) เพื ่อให้เกิดการสนับสนุนการส่งเสริมการพัฒนาพลังงาน
ทดแทนซึ่งรวมไปถึงโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวลและโรงไฟฟ้าชุมชนภายในประเทศไทยเพื่อให้เกิดการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจฐานรากและยกระดับรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำให้แก่ชุมชนเกษตรกรโดยใช้
โรงไฟฟ้าชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อนและเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนอย่างยั่งยืน 
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The Community Power Plant Project for the local economy is a project to 

establish a power plant, where the community is involved in the project. By 

participating in the ownership of electricity production and sales.  It is also involved in 

the sale of fuel to the Community Power Plants in the form of Contract Farming, as 

well as supporting other benefits such as public health, utilities and education for 

communities around power plants, to reduce energy inequality by leveraging strengths 

and agricultural advantages in Thailand to use of renewable energy from biomass fuel 

to raise communities’ income to drive the economy within the community. The third 
is to encourage cooperation, push and solve the supply problems of economic and 

sustainability of the energy crops.  

The benefit that the community receives is that community enterprises take a 

10 percent stake with a combined membership of at least 200 households which shall 

have contracts to grow energy crop for power plants. A fuel supply plan is required 

with a purchase agreement in the form of Contract Farming and buy fuel at the 

guaranteed price with Community Enterprises.  

At least 80 percent of the energy plants used to generate electricity must be 

derived from the cultivation of community enterprises or agricultural waste materials 

of farmers in the area or vicinity, and operators can supply no more than 20 percent 

of their own. Creating energy security also encourage the use of renewable energy in 
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the society. Farmers earn money from fuel sales throughout the 20-year period as well 

as job creation, career creation.  In conclusion, farmers will benefit directly or indirectly, 

and the community will have electricity for all households and communities will 

reduce the cost burden and have a share of the revenue from the distribution of 

electricity generated. Indirectly, the community earns money from the sale of 

agricultural waste such as husks, straw the tree, leaves, bagasse, corn cobs and palm 

shells are strengthened from the local economy. 

However, it was found that the issues with generating electricity from biomass 

fuels for the Community Power Project were numerous: inconsistencies in biomass fuel 

supply to the Community Power Plant projects, problems with the power plant 

location in power generation, far from fuel sources, and problems of public 

participation in community power plants.   

The first issue is the issue of inconsistencies between the market mechanisms 

in the trading of biomass fuels and the benefits that communities can receive from 

the sale of fuel to community power plants.  It is a problem with current trading 

mechanisms because selling fuel to power plants does not benefit the community. In 

the case of palm, which when farmers sell palms to palm oil extraction plants, the 

byproducts of palms, both palm kernel shell and bunch, are resold or exploited to oil 

extraction plants and they will utilize or resell them as fuel to power plants. In this 

case, the community will not benefit from providing fuel to power plants.  

In this case, the solution is to use a valuation method for the byproduct part 

in the current trading mechanism. It is one way, similar to the sugarcane price 

mechanism, to increase or reflect the value of the sale as fuel for power plants into 

the value of the palm for the farmer.  

The second issue is that the location of power plants to generate electricity, 

far from the fuel source, in case of long distances from the fuel source, there may be 

issues of fuel acquisition and benefits to the community. There should be benefits in 

selling fuel to the Community Power Plants as stipulated by the purchasing regulations.  

The solution to this issue are providing the community understanding for the benefits 

that community power plants have created for communities, including the local 

economy, the better of living, etc., as well as in the long-term support to engage 
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communities more, such as being intermediaries in supplying fuel from other areas or 

increasing farming more energy crop for future sale to power plants. 

The third issue is the public participation in power plants. Communities are 

frequently concerned about the pros and cons, as well as the direct or indirect benefits 

to the community. Other than that, communities are concerned about being informed 

of the impact and changes brought about by the establishment of the Community 

Power Plants, such as environmental impacts, environmental management, resource 

sharing and changes around community. The main points which need to be clear are: 

the direct, indirect benefits that communities should receive, as well as the remedies 

from the this issue, which is the indirect and direct impact of setting changes occurring 

at the Community Power Plants. The solution to this issue is, first and foremost, the 

community to be informed of important information, such as the benefits it can 

provide the community, participation in power plant ownership fuel acquisition 

revenue, creating community jobs and creating an economy in the community, and so 

on.  

The Community Power Plant operates in transparent manner. Community 

audits can help to build trust in the community; however, these important issues must 

be fully understood at the community leadership level and at the community levels. 

Furthermore, when comparing Thailand to Germany and California, the United 

States, there are measures and policies that the Thai government must focus on and 

commit to, such as supporting renewable energy as well as biomass energy, such as 

raising awareness of climate change issues, and promoting the use of price and volume 

tools for renewable energy. Power Grid connectivity coping with energy source 

fluctuations. Free market of electrical business structure targeting the promotion of 

electricity from renewable energy. The development of the power grid to support 

renewable energy in various forms, including biomass, will be pushed as a legal 

measure and regulated by the government, which should be considered and improved 

the context of Thailand Power Development Plan(PDP), the Alternative Energy 

Development Plan (AEDP) to support the development of renewable energy, including 

biomass fuel power plants and community power plants in Thailand, to achieve local 

economic development and income growth, to reduce inequality for farmer 
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communities through the use of Community Power Plants as drivers, and to be part of 

sustainable communities. 

 


