
ทมีที�ปรกึษากลุม่พลงังานทดแทนและการออมเพื�อความย ั�งยนื 
บา้นเกาะบโูหลนดอน ม.3 ต.ปากนํ �า อ.ละง ูจ.สตลู

ทนุอปุกรณ์

ทนุ/บคุลากร

บคุลากร

ทนุ/บคุลากร



นวตักรรมการสานพลงัประชารฐัเพื�อสง่เสรมิชุมชนตน้แบบ

การบรหิารจดัการพลงังานที�ด ี

• ผลงานความรว่มมอืระหวา่ง สสช.ก.พลงังาน  ReCharge GIZ สพจ.สตลู และ
องคก์รเครอืขา่ยในทอ้งถิ�น โดยที�ผา่นมาไดม้กีารลงพื�นที�เป้าหมายเพื�อใช ้

กระบวนการมสีว่นรว่มในการพัฒนาระหวา่งเดอืน มนีาคม 2563 - มนีาคม 2564 
รวมระยะเวลา 1 ปี  

• ภายใตท้นุสนับสนุนโดยตรง สถานทตูออสเตรเลยีประจําประเทศไทย Direct 
Aid Program (DAP) โครงการทนุสนับสนุนโดยตรง เป็นโครงการทนุสนับสนุน
ขนาดเล็กที�มุง่สง่เสรมิโครงการดา้นการพัฒนา เป็นทนุที�ใหป้ระโยชนโ์ดยตรง
แกผู่ต้อ้งการความชว่ยเหลอืในชมุชน รวมทั �งกลุม่ผูด้อ้ยโอกาส 

• โครงการดา้นพลงังาน ภายใตแ้ผนงานความรว่มมอืไทย-เยอรมันดา้นการ
เปลี�ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ (Thai-German Climate Programme: Energy: 
TGCP-Energy)

• โดยมกีารสรา้งกระบวนการมสีว่นรว่มกบัภาคประชาชนในพื�นที�เพื�อบรหิารจัดการ
ระบบโซลารโ์ฮม และรปูแบบการชําระเงนิคา่ไฟฟ้ารายเดอืน หรอื ระบบ pay-as 
you-go ที�มกีารบรหิารโดยกลุม่พลังงานทดแทนและการออมเพื�อความยั�งยนื 
บา้นเกาะบโูหลนดอน



เวท ี1 5-7 ม.ีค. ’63

•  ประชมุชี�แจงผูม้สีว่นเกี�ยวขอ้ง

•  ลงพื�นที�ตดิตั �งชดุสาธติ/ใหค้วามรู ้

เวท ี2 

15-17 ก.ค. ’63

• ตดิตาม

• รับฟัง/ตดัสนิใจ

• รา่งแผน

เวท ี3 

22-25 ส.ค. ’63

• ตั �งคณะทํางาน/ทบทวนกตกิา

• สมาชกิตั �งตน้ 11 คน

• เก็บเงนิมดัจํา ตดิตั �ง 15 ระบบ

• เปิดบญัชกีลุม่

เวท ี4 21-24 ต.ค. ’63

• ตดิตามการใชง้าน 15 ระบบ

• สรปุผลประกอบการ

• อบรมชา่ง/ออกรหสั/คา่แรง

• ตดิตั �งระบบเพิ�ม 13 ระบบ

เวท ี5 21-24 พ.ย. ’63

• รับคณะจากสถานทตูออสเตรเลยี

• ประชมุสมาชกิประจําเดอืนพฤศจกิายน 

• อบรมทบทวนการใชแ้อพพลเิคชั�น
PAYGO

• อบรมชา่งชมุชนตดิตั �งตูแ้ชแ่ข็ง 

• ตดิตั �งเพิ�ม 11 ระบบ ชดุกลาง 8 ระบบ 
ตูแ้ช ่3 ระบบ

• ตดิตั �งระบบ Wi-Fi บรกิารอนิเตอรเ์น็ต
ชมุชนเพิ�มอกี 1 จดุ

เวท ี6 24-27 ม.ีค. ’64

• รับคณะ หน.ผตร.พน

• ประชมุหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง

• ประชมุสมาชกิประจําเดอืน

• ตดิตาม 39 ระบบ 26 ครัวเรอืน

• ตดิตั �งเพิ�ม 1 ระบบ (ตูเ้ย็น)

• ประชมุสรปุบทเรยีน

*ตั �งแตปี่ ม.ีค.2563-ม.ีค. 2564 ทมีงาน ลงพื�นที�รวม 6 ครั �ง 22 วัน 220 ชั�วโมงทํางาน

พฒันาการโครงการไฟฟ้าพลงังานทดแทนโซลา่โฮมแบบเตมิเงนิ (pay-as-you-go)
บา้นเกาะบโูหลนดอน ม.3  อ.ละง ูจ.สตลู





SHS Missing Link

งบประมาณ

โครงการ

ผูต้ดิต ั�ง

ระบบโซลารโ์ฮม

ผูใ้ชร้ะบบ

การรบัประกนั

ขาด User Feedback
ความคดิเห็นเกี�ยวกบัสถานะระบบ ปญัหาที�

เกดิข ึ�น หรอืการแกไ้ขปญัหาที�ประสบ
ความสําเร็จ

ขาดการรบัรูเ้ร ื�อง
การประกนัอปุกรณ์

ขาดการจดัการภายใน: สรา้งชา่ง
ชุมชนและการอบรมผูใ้ชง้าน

การเก็บเงนิซอ่มบาํรงุที�ไมส่ะทอ้น
ตน้ทนุ

Source: Illustration adapted from Andrew Lynch, Chris Greacen, Salinee 
Tavaranan, Fredrik Bjarnegard (2006), Threatened Sustainability: the Uncertain 
Future of Thailand's Solar Home Systems

การแกป้ญัหา
1. เขา้ถงึสนิคา้มคีณุภาพ
2. ใชก้ลไกตลาด มากกวา่การแจก
3. สนับสนุนใหถ้กูที� ไมใ่ชส่นับสนุนผูผ้ลติ

แตส่นับสนุนที�บรษัิทจัดจําหน่าย
4. เพื�อใหเ้ขามทีนุ เลอืกตวัแทนจําหน่าย

เลอืกลกูคา้ที�สามารถจา่ยคนืได ้ เลอืกสนิคา้
ที�ดี ใหร้าคาถงึผูบ้รโิภคตํ�าลงนโยบาย

การเขา้ถงึแหลง่
อะไหลเ่พื�อการซอ่ม

บาํรงุ

฿

฿

฿







ตดิตามผล/ที�ปรกึษา

ถอนตวั



สดัสว่นรอ้ยละของสมาชกิจา่ยที�จา่ยคา่บรกิารระบบรายเดอืนแบบ *PAYGO เขา้กลุม่มดีงันี� 
จา่ย 1300 บาท 3 คน 8% 
จา่ย 900 บาท   1 คน 3% 
จา่ย 740 บาท   1 คน 3% 
จา่ย 680 บาท   1 คน 3%
จา่ย 360 บาท   2 คน 5% 
จา่ย 300 บาท 12 คน 31% 
จา่ย 240 บาท  1 คน  3 % 
จา่ย 180 บาท  8 คน 21% 
จา่ย 120 บาท 10 คน 26 % 

1.  นายนรัินดร์ ติ�งสงา่ ประธานกลุม่ 
2. นางกศญิา ทะเลลกึ รองประธานกลุม่
3. นางรอสน๊ะ สกัหลัด เลขานุการกลุม่
4. นางหทัยชนก วฒุสิทิธิ� เหรัญญกิกลุม่
5. นายธนงชาต ิ หาญทะเล กรรมการฝ่ายตรวจสอบ 
6. นายธรรมนติย ์ ทะเลลกึ กรรมการฝ่ายตรวจสอบ

1 2 3 4 5 6

กลุม่พลงังานทดแทนและการออมเพื�อความยั�งยนื บา้นเกาะบโูหล
นดอน ม.3 ต.ปากนํ�า อ.ละง ูจ.สตลู  โทรศพัท ์0-827-341-611
Facebook : https://www.facebook.com/ReChargeTH/

ทมีชา่งชมุชน

กรรมการกลุม่พลังงานทดแทนและการออมเพื�อความยั�งยนื





สรปุขอ้มลูผลการดาํเนนิงานที�สาํคญั
• จํานวนสมาชกิทั �งหมด 39 ราย ใน 26 หลงัคาเรอืน (บางบา้นม ี2-3 ระบบ)
• ผูใ้ชร้ะบบ SHS บา้นเกาะบโูหลนดอนจะจัดอยูใ่นกลุม่ Tier 3 จะมกีารใช ้

ไฟฟ้าขั �นตํ�าประมาณ 50-800 วตัต ์หรอื คดิเป็นหน่วยไฟฟ้าที�ใชป้ระมาณ 
1.0-3.4 กโิลวตัต-์ชั�วโมงตอ่วนั และมไีฟฟ้าใชไ้ดไ้มตํ่�ากวา่ 16 ชั�วโมงตอ่
วนัหรอืมากกวา่ขึ�นอยูก่บัชั�วโมงแสงแดดที�ไดใ้นวนันั�น 

• เดมิตอ้งเสยีคา่นํ�ามนัปั�นไฟ 5 ชม.ตอ่วนั จะมคีา่ใชจ้า่ย 300-700 บาทตอ่
เดอืน/ครัวเรอืน (ขึ�นอยูก่บัจํานวนเครื�องใชไ้ฟฟ้า) คา่นํ�าแข็ง ครัวเรอืน
ทั�วไป 600-1,200 รา้นคา้ 1,800-3,600 บาท/เดอืน 

• รา้นคา้ที�มตีูแ้ช ่Solar ลดคา่นํ�าแข็ง เฉลี�ย 60-120 บาทตอ่วนั หรอื 1,800-
3,600 บาทตอ่เดอืน

• ครัวเรอืนทั�วไปที�มตีูเ้ย็น Solar ลดคา่นํ�าแข็ง เฉลี�ย 20-40 บาทตอ่วนั หรอื 
600-1,200 บาทตอ่เดอืน

• ครัวเรอืนทั�วไปที�มรีะบบ SHS ลดคา่นํ�ามนัเฉลี�ย เดอืนละ 300 บาท มี
ชั�วโมงใชไ้ฟฟ้าเพิ�มขึ�นจากเดมิ 5 ชม.ตอ่วนั เป็น 18 ชั�วโมงตอ่วนั

• หากตดิตั �งครบ 100 หลงัคาเรอืนลดคา่นํ�ามนั 5,780 ลติร ลดกา๊ซเรอืน
กระจก 15,580 kg.CO2 เทยีบเทา่ปลกูตน้ไม ้650 ไร ่



• กลุม่มรีายรับเดอืนละ 13,420 บาท สามารถเปิดรับสมาชกิเพิ�มเดอืนละ 1 
ครัวเรอืน คา่ใชจ้า่ยระหวา่ง 180-300 บาท/เดอืน จะเป็นครัวเรอืนทั�วไป 
หลอดไฟ ทวี ีพัดลม คา่ใชจ้า่ยระหวา่ง 600-1300 บาท/เดอืน จะเป็น
ครัวเรอืนที�เป็นรา้นคา้

• เกดิชา่งชมุชน 4 คน อาชพีเสรมิรับตดิตั �ง-ซอ่มบํารงุระบบ อาชพีเสรมิ
ใหบ้รกิารเชา่ PowerBank 

• เกดิกจิการไฟฟ้าพลงังานสะอาดทดแทนพลังงานฟอสซลิ บรหิารจัดการ
โดย ชมุชน เพื�อชมุชน อยา่งยั�งยนื ครอบคลมุ 30% ของครัวเรอืน
ทั �งหมด ผา่นกลไกการเกบ็เงนิ Pay-As-You-Go จา่ยเงนิครบ100%

• เกดิกองทนุหมนุเวยีนพลงังานชมุชน สรา้งสวสัดกิารจากผลประกอบการ
กลุม่ เชน่ Wifi ฟร ีพรอ้มตอ่ยอดสูก่จิกรรมอื�นๆ

• สง่เสรมิกระบวนการมสีว่นรว่ม โดยใชห้ลกัประชาธปิไตย สรา้งพลงักลุม่
เพื�อจัดการพลงังาน บนพื�นฐานความถกูตอ้ง โปรง่ใส ตรวจสอบได ้

• สง่เสรมิบทบาทสตร ี สง่เสรมิการสรา้งสวสัดกิารชมุชนครบวงจร สง่เสรมิ
การเรยีนรูต้ลอดชวีติ ระดบับคุคล ระดบักลุม่ พัฒนาสูอ่งคก์รแหง่การ
เรยีนรู ้


