
วนัพธุที ่2 กนัยายน 2563
ณ หอ้งประชมุ 3 ช ัน้ 15

ศนูยเ์อเนอยีค่อมเพล็กซ์ อาคารบ ีกระทรวงพลงังาน

ประชุมคณะทํางานศกึษาและขบัเคลือ่นแนวทางการพฒันา
ระบบไฟฟ้าสําหรบัพืน้ท ีเ่กาะและพืน้ทีห่า่งไกล 

คร ัง้ท ี ่1



ชือ่โครงการ สถานที่ ระยะเวลา
ดาํเนนิการ

ผูด้แูล
รบัผดิชอบ

ระบบ/การสง่
มอบ

สถานะโครงการ
ในปจัจบุนั

แผนงานใน
อนาคต

1. โครงการติดต้ังระบบผลิต

ไฟฟ าเพ่ื อบ านพักอาศั ย         

(solar home) 

ภายใต โครงการพลังงานเพ่ือ

เศรษฐกิจฐานราก 

ตามนโยบายพลังงานเพ่ือ

ทุกคน (งบกองทุนฯ)

หมูท่ี 3 บานเกาะโหลน ตําบล

ราไวย

อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

12 เดือนหลังจากไดรับ

งบประมาณ

เทศบาลตําบลราไวย/

สํานักงานพลังงานจังหวัด

ภูเก็ต

อยูในขั้นตอนการ

พิจารณาของ

คณะกรรมการกองทุน

เพ่ือสงเสริมการอนุรักษ

พลังงาน

ดําเนินการผลักดันเร่ือง

ของการบริหารจัดการ

ระบบฯใหมีความย่ังยืน

2. โครงการสงเสริมการ

ใชพลังงานสะอาดควบคู

กับการพัฒนาเมืองภูเก็ต

(งบจังหวัดฯป 64) 

หมูท่ี 3 บานเกาะโหลน

ตําบลราไวย

อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

12 เดือนหลังจากไดรับ

งบประมาณ

สํานักงานพลังงานจังหวัด

ภูเก็ต

อยูในขั้นตอนการ

คณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาศึกษาราง

พระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2564

ดําเนินการผลักดันเร่ือง

ของการบริหารจัดการ

ระบบฯใหมีความย่ังยืน 

และสงเสริมการใช

เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา

อาชีพรวมกับการใช

เทคโนโลยี



โครงการ เทคโนโลยีที่ขอสนับสนุน งบประมาณ (บาท)

1. โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาเพือ่บานพัก

อาศัย (solar home) 

- ระบบผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยชนดิ Off Grid สําหรับชุมชนไมมีไฟฟาใช
งาน แผง Solar cell ขนาดพิกัดรวมไมต่าํกวา 1 kWp (1,000 wp)พรอม 

แบตเตอรี่ลเิธียมอิออนขนาด 200 Ah และอุปกรณเสริม จํานวน 24 ชุด

4,001,800.00

2. โครงการสงเสริมการใชพลังงานสะอาดควบคู

กับการพัฒนาเมืองภูเก็ต

- ปรับปรุงระบบโซลารเซลลและเพิม่กําลังการผลติไฟฟาดวยโซลารเซลลแบบระบบ
Off grid ขนาด 20 KWp

- อินเวอรเตอรแบบ STAND ALONE รวมชุดประจุแบตเตอรี่ และเครื่องแปลง
ไฟฟาในชุดเดียวกัน ขนาด ขนาด 20 KW

- ระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ แบบ Life Po4 ขนาดแบตเตอรี ่100 KWh

- เครื่องกําเนิดไฟฟา 20 kVA

5,000,000.00



เกณฑ์ รายละเอยีด
โครงการตดิต ัง้ระบบผลติไฟฟ้าเพือ่บา้นพกั

อาศยั (solar home) 

รายละเอยีด
โครงการสง่เสรมิการใชพ้ลงังานสะอาดควบคู่

กบัการพฒันาเมอืงภูเก็ต

ผลผลิต

• จํานวนครัวเรือนที่เขาถึงแหลงไฟฟาที่เพียงพอตอ

การดํารงชีวิต สนับสนุนคร้ังนี้ 24 ครัวเรือน

คิดเปน 75 % ของครัวเรือนทั้งหมด

• สามารถผลิตพลังงานไฟฟาดวยพลังงาน

แสงอาทิตยได 2.39 toe/ป

• ลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

14.10 TonCO2e/ป

• เพิ่มการใชพลังงานทดแทนในพื้นที่ได 6.24 เทา

จากเดิม 

• ลดการปลอยกาซเรือนกระจก จากการผลิต

พลังงานในพื้นที่ได 100%

• ระบบผลิตไฟฟาดวยพลังงานทดแทนจํานวน 1 

ระบบซ่ึงสามารถผลิตไฟฟาไดไมนอยกวา 29,120 

kwh/ป หรือคิดเปนเงินไมนอยกวา 116,480 บาท/

ป (คิดคาไฟฟาอัตราเฉล่ีย 4 บาท)                                                    

• ลดการปลดปลอยกาซ CO2 ไมนอยกวาปละ 16 

ตันคารบอน (tCO2) 

ผลลัพธ

• เทคโนโลยีที่ใชในการสนับสนุนสามารถผลิตไฟฟา

ไดเพียงพอตอการใชงาน % (จากการคํานวณ) 

มากกวา 90

• ชวยลดความเหล่ือมลํ้าการเขาถึงระบบ

สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของประชาชน และ 

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบนพื้นที่กันดาร

ใหดีขึ้น อีกสงสงเสริมการพัฒนาดานพลังงาน

สะอาดควบคูกับการพัฒนาเมืองของ จ.ภูเก็ต

ผลกระทบ
• เกิดวิทยากรถายทอดความรูดานพลังงานอยางนอย 3 คน

• ขยายผลใหกับหนวยงานในจังหวัดและจังหวดัใกลเคียงได ไมนอยกวา 3 แหง

การบริหาร • จัดต้ังกองทุนฯหมุนเวียน เพื่อการมีสวนรวมของประชาชนที่ไดรับประโยชน

กอน

หลัง



ขอ้กฎหมายทีเ่ก ีย่วขอ้ง
ระบบผลติไฟฟ้าทีจ่ะดําเนนิการตดิตัง้ 
Solar cell บนหลงัคาใชใ้นครัวเรอืนและ
มขีนาดตดิตัง้พกิัดรวมประมาณ 1 kw
ตอ่ครัวเรอืน ไมเ่กนิ 1,000 kw ไมเ่ขา้
ขา่ยเป็นโรงงานตามพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ.2535

ระบบผลติไฟฟ้าที่จะดําเนินการ
ตดิตัง้ Solar cell บนหลังคาและมขีนาด
ติดตั ้งพิกั ด รวมประมาณ 1 kw ต่อ
ครัวเรอืน ไม่เกนิ 1,000 kw ไม่เขา้ขา่ย
เป็นโรงงาน ไม่ตอ้งทําประเมินผล
กระทบสิง่แวดลอ้ม

ระบบผลติไฟฟ้าทีจ่ะดําเนนิการตดิตัง้ 
Solar cell บนหลงัคาและมขีนาดตดิตัง้
พกิัดรวมประมาณ 1 kW ตอ่ครัวเรอืนไม่
เขา้ขา่ยเป็นโรงงานตามพระราชบัญญัติ
โรงงาน พ.ศ.2535
จงึสามารถดําเนนิการไดโ้ดยไมข่ดัหรอื
แยง้กับกฎกระทรวงผังเมอืงรวมจังหวัด
ภเูก็ต พ.ศ. 2554 และฉบับแกไ้ข
เพิม่เตมิ



รปูภาพการลงพืน้ทีเ่ป้าหมายของโครงการ



สาํนกังานพลงังานจงัหวดัภเูก็ต
ขอบคณุครบั
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