
ทมีทปีรกึษากลุม่พลงังานทดแทนและการออมเพอืความยงัยนื 
บา้นเกาะบโูหลนดอน ม.3 ต.ปากนํา อ.ละงู จ.สตลู

ทนุอปุกรณ์

ทนุ/บคุลากร

บคุลากร

ทนุ/บคุลากร



นวตักรรมการสานพลงัประชารฐัเพอืสง่เสรมิชุมชนตน้แบบ
การบรหิารจดัการพลงังานทดีี

• ผลงานความร่วมมอืระหวา่ง สสช.ก.พลังงาน  ReCharge GIZ สพจ.สตลู และ
องคก์รเครอืขา่ยในทอ้งถนิ โดยทผีา่นมาไดม้กีารลงพนืทเีป้าหมายเพอืใช ้
กระบวนการมสีว่นร่วมในการพัฒนาระหวา่งเดอืน มนีาคม 2563 - มนีาคม 2564 
รวมระยะเวลา 1 ปี  

• ภายใตท้นุสนับสนุนโดยตรง สถานทตูออสเตรเลยีประจําประเทศไทย Direct 
Aid Program (DAP) โครงการทนุสนับสนุนโดยตรง เป็นโครงการทนุสนับสนุน
ขนาดเล็กทมีุง่สง่เสรมิโครงการดา้นการพัฒนา เป็นทนุทใีหป้ระโยชนโ์ดยตรง
แกผู่ต้อ้งการความชว่ยเหลอืในชมุชน รวมทงักลุม่ผูด้อ้ยโอกาส 

• โครงการดา้นพลังงาน ภายใตแ้ผนงานความร่วมมอืไทย-เยอรมันดา้นการ
เปลยีนแปลงสภาพภมูอิากาศ (Thai-German Climate Programme: Energy: 
TGCP-Energy)

• โดยมกีารสรา้งกระบวนการมสีว่นรว่มกบัภาคประชาชนในพนืทเีพอืบรหิารจัดการ
ระบบโซลารโ์ฮม และรูปแบบการชําระเงนิคา่ไฟฟ้ารายเดอืน หรอื ระบบ pay-as 
you-go ทมีกีารบรหิารโดยกลุม่พลงังานทดแทนและการออมเพอืความยังยนื 
บา้นเกาะบโูหลนดอน



เวท ี1 5-7 ม.ีค. ’63
•  ประชมุชแีจงผูม้สีว่นเกยีวขอ้ง
•  ลงพนืทตีดิตงัชดุสาธติ/ใหค้วามรู ้

เวท ี2 
15-17 ก.ค. ’63
• ตดิตาม
• รับฟัง/ตดัสนิใจ

• รา่งแผน

เวท ี3 
22-25 ส.ค. ’63
• ตงัคณะทํางาน/ทบทวนกตกิา

• สมาชกิตงัตน้ 11 คน
• เก็บเงนิมัดจํา ตดิตงั 15 ระบบ

• เปิดบญัชกีลุม่

เวท ี4 21-24 ต.ค. ’63

• ตดิตามการใชง้าน 15 ระบบ

• สรปุผลประกอบการ
• อบรมชา่ง/ออกรหัส/คา่แรง

• ตดิตงัระบบเพมิ 13 ระบบ

เวท ี5 21-24 พ.ย. ’63

• รับคณะจากสถานทตูออสเตรเลยี

• ประชมุสมาชกิประจําเดอืนพฤศจกิายน 
• อบรมทบทวนการใชแ้อพพลเิคชนั

PAYGO
• อบรมชา่งชมุชนตดิตงัตูแ้ชแ่ข็ง 

• ตดิตงัเพมิ 11 ระบบ ชดุกลาง 8 ระบบ 
ตูแ้ช ่3 ระบบ

• ตดิตงัระบบ Wi-Fi บรกิารอนิเตอรเ์น็ต
ชมุชนเพมิอกี 1 จดุ

เวท ี6 24-27 ม.ีค. ’64

• รับคณะ หน.ผตร.พน

• ประชมุหน่วยงานทเีกยีวขอ้ง
• ประชมุสมาชกิประจําเดอืน

• ตดิตาม 39 ระบบ 26 ครัวเรอืน
• ตดิตงัเพมิ 1 ระบบ (ตูเ้ย็น)

• ประชมุสรปุบทเรยีน

เวท ี7 21-26 
ต.ค. ’64
• ประชมุตดิตามและ

ขยายผล

*ตงัแตปี่ ม.ีค.2563-ม.ีค. 2564 ทมีงาน ลงพนืทรีวม 6 ครงั 22 วนั 220 ชวัโมงทํางาน

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







SHS Missing Link

งบประมาณ

โครงการ

ผูต้ดิตงั

ระบบโซลารโ์ฮม

ผูใ้ชร้ะบบ

การรบัประกนั

ขาด User Feedback
ความคดิเห็นเกยีวกบัสถานะระบบ ปญัหาที

เกดิขนึ หรอืการแกไ้ขปญัหาทปีระสบ
ความสําเร็จ

ขาดการรบัรูเ้รอืง
การประกนัอปุกรณ์

ขาดการจดัการภายใน: สรา้งชา่ง
ชุมชนและการอบรมผูใ้ชง้าน

การเก็บเงนิซอ่มบาํรงุทไีมส่ะทอ้น
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

แตส่นับสนุนทบีรษัิทจัดจําหน่าย
4. เพอืใหเ้ขามทีนุ เลอืกตัวแทนจําหน่าย

เลอืกลกูคา้ทสีามารถจ่ายคนืได ้ เลอืกสนิคา้
ทดีี ใหร้าคาถงึผูบ้รโิภคตําลงนโยบาย

การเขา้ถงึแหลง่
อะไหลเ่พอืการซอ่ม

บาํรงุ

฿

฿

฿







ตดิตามผล/ทปีรกึษา
ถอนตัว





สดัสว่นรอ้ยละของสมาชกิจา่ยทจี่ายคา่บรกิารระบบรายเดอืนแบบ *PAYGO เขา้กลุม่มดีงัน ี
จ่าย 1300 บาท 3 คน 6% 
จ่าย 900 บาท 2 คน 4% 
จ่าย 500-740 บาท 2 คน 4% 
จ่าย 180-360 บาท 28คน 58% 
จ่าย 120 บาท 13 คน 13% 
โดยกลุม่จะมรีายรับเฉลยีเดอืนละ 
14,000 บาท 
เปิดรับสมาชกิเพมิเฉลยี
ไดเ้ดอืนละ 2ครัวเรอืน 

1.  นายนรัินดร์ ตงิสงา่ ประธานกลุม่ 
2. นางกศญิา ทะเลลกึ รองประธานกลุม่
3. นางรอสน๊ะ สกัหลัด เลขานุการกลุม่
4. นางหทัยชนก วฒุสิทิธ ิ เหรัญญกิกลุม่
5. นายธนงชาต ิ หาญทะเล กรรมการฝ่ายตรวจสอบ 
6. นายธรรมนติย ์ ทะเลลกึ กรรมการฝ่ายตรวจสอบ

กลุม่พลงังานทดแทนและการออมเพอืความยงัยนื บา้นเกาะบโูหล
นดอน ม.3 ต.ปากนํา อ.ละง ูจ.สตลู  โทรศพัท ์0-827-341-611
Facebook : https://www.facebook.com/ReChargeTH/

ทมีชา่งชมุชน

1 2 3 4 5 6

กรรมการกลุม่พลังงานทดแทนและการออมเพอืความยงัยนื



ครบ 1 ปี โครงการบโูหลนดอน SHS PAYGO : สรปุ % อปุกรณ์ชํารดุแยกประเภท (เฉลยีอัตรา
การชาํรุดทซีอ่มไดท้งัหมดอยูท่รีอ้ยละ 10%) 
1.) แบต 3/42 = 7%  
2.) พัดลม 6/35 =17% (เกยึวกบักบัการใชไ้มถ่กูวธิ)ี 
3.) ทวีี 1/17 = 5% 
4.) กลอ่งสญัาณ+ปรับโวลต์ : 2/16= 12% 
5.) การสง่ซอ่มจากพนืทไีปโรงงาน (ไป-กลับ) ใชเ้วลาประมาณ 7 วัน
6.) กลอ่งแบตเตอรจีะมี spare part เปลยีนทนัทใีนชมุชนหากเกดิปัญหา ในอัตราสว่น 1 : 10
ปัจจุบันมี 42 ระบบดังนันจะมี 4 spare part

เศรษฐกจิ/สงิแวดลอ้ม
1.) ตูแ้ช ่Solar ลดคา่นําแข็ง เฉลยี 60-120 บาทตอ่
วนั หรอื 1800-3600 บาทตอ่เดอืน
2.) ตูเ้ย็น Solar ลดคา่นําแข็ง เฉลยี 20-40 บาทตอ่
วนั หรอื 600-1200 บาทตอ่เดอืน
3.) ครัวเรือนทัวไปลดค่านํามันเฉลยี เดือนละ 300 
บาท มีชัวโมงใชไ้ฟฟ้าเพมิขนึจากเดมิ 5 ชม.ต่อวัน 
เป็น 18 ชวัโมงตอ่วัน
4.) ทังเกาะ ณ วันที 10 พ.ย. 2563 คือ ทดแทน 
1241.12 ลติรต่อปี หรือ 37,230 บาท/ปี* (3,139 
kWh ตอ่ปี) เทยีบเทา่ 3349.44 kgCO2 ตอ่ปี *คดิที
นํามันดเีซลลติรละ 30 บาท

สงัคม : สง่เสรมิกระบวนการมสีว่นรว่ม โดยใชห้ลัก
ประชาธปิไตย โดยใชพ้ลังกลุม่เพอืจัดการพลังงาน 
บนพนืฐานความถกูตอ้ง โปรง่ใส ตรวจสอบได ้
สง่เสรมิบทบาทสตร ีสง่เสรมิการสรา้งสวสัดกิาร
ชมุชนครบวงจรจากกจิการไฟฟ้าพลังงานสะอาด 
สง่เสรมิการเรยีนรูต้ลอดชวีติ ระดบับคุคล ระดบั
กลุม่ พัฒนาสูอ่งคก์รแหง่การเรยีนรู ้



เขา้ถงึระบบ SHS เตมิเงนิรายเดอืน

รายงานการเงนิผล
ประกอบการประจําเดอืน

ประชมุเครอืขา่ยออนไลนนํ์าขอ้มลู
มาใชว้เิคราะห/์แผนพัฒนางาน

รัฐ

ชมุชน

SE

รัฐ



บญัช ี1 : กจิการไฟฟ้า

ขอ้มลูรายงานการเงนิประจําเดอืนของชมุชน

บนัทกึ จัดเก็บเอกสารขอ้มลูการเงนิ

แปลงขอ้มลูเป็น Digital Online

รายงาน หน.ผตร.ทวารัฐ สตูะบตุร

นําขอ้มลูไปพัฒนาปรับปรงุ/เผยแพร่

สมาชกิเตมิเงนิ/กม.เงนิรับเงนิออก
รหสั+ใบเสร็จรบัเงนิ

สมาชกิกดรหัสเขา้ใชง้านระบบ



ขอ้มลูรายงานผลประกอบกจิการไฟฟ้า : กลุม่พลังงานทดแทนและการออม
บา้นเกาะบโูหลนดอน

ขายรหัส WIFI,เชา่พัดลมรายวนั,ขาย
อปุกรณ์เสรมิ

รายรับสมาชกิเตมิเงนิ SHS

บญัช ี1 : กจิการไฟฟ้า บญัช ี2 : ออมทรัพย์



แผนการสนับสนุนทนุเพมิเตมิเพอื
กระตุน้กจิการชมุชนใหไ้ดท้ันทแีละ
ทวัถงึ

เดมิ 79 ครัวเรอืน

รายรับ 14,000 ตอ่เดอืน ขยาย 2 กลุม่ครัวเรอืนปกติ
ตอ้งรอรายรับ 2-3 เดอืน เพอืขยายกลุม่ธรุกจิตูเ้ย็น/ตูแ้ช ่1 ระบบ

คาดการณ์ผลจากการสนับสนุนทนุเขา้
ระบบเพอืกระตุน้เขา้ถงึความตอ้งการ 
SHS ทงั 2 กลุม่ และ ครอบคลมุ 79 
ครัวเรอืน 100% ไดเ้ร็วขนึ

ใหมค่รบ 79 ครัวเรอืน

ณ ก.ย.’64 ขยาย 29 ครัวเรอืน
36.7% เงนิสะสม 75,316.1

ณ ส.ค.’63 ขยาย 15 ครัวเรอืน
19% เงนิสะสม 12,990

รปูแบบการวเิคราะหผ์ลประกอบกจิการไฟฟ้าสะอาด Solar Home System (SHS) บา้นเกาะบโูหลนดอน ต.
ปากนํา อ.ละง ูจ.สตลูเพอืนําขอ้มลูไปใชใ้นการปรับปรงุประสทิธภิาพงานตามผลลพัธ์ (results based finance) 
และเผยแพรสู่ส่าธารณะ

อตัราการผอ่นชําระรายเดอืนตามขนาดระบบดังนี
คา่ใชจ้า่ยระหวา่ง 180-300 บาท/เดอืน จะเป็นครัวเรอืนทวัไป ที
ใช ้หลอดไฟ ทวี ีพัดลม
คา่ใชจ้า่ยระหวา่ง 600-1300 บาท/เดอืน จะเป็นครัวเรอืนทเีป็น
รา้นคา่ชมุชนทําธรุกจิ เชน่ ตูแ้ชแ่ข็ง ตูเ้ย็น สถานชีารจ์ power 
bank เป็นตน้

จา่ย 1300 บาท 3 คน 6% 
จา่ย 900 บาท   2 คน 4% 
จา่ย 500-740 บาท 2  คน 4% 
จา่ย 180-360 บาท 28 คน 58% 
จา่ย 120 บาท 13 คน 13%



รายรับประจําเดอืน 14,740 บาท จาก 42 ระบบ 29 ครัวเรอืน
ยอดเงนิสะสมรวมในบญัชี 1 ณ วนัที 29 ส.ค. 2564 เทา่กบั 59,072.10 บาท





สรปุขอ้มลูผลการดําเนนิงานทสีาํคญั
• จํานวนสมาชกิทงัหมด 39 ราย ใน 26 หลงัคาเรอืน (บางบา้นม ี2-3 ระบบ)
• ผูใ้ชร้ะบบ SHS บา้นเกาะบโูหลนดอนจะจัดอยูใ่นกลุม่ Tier 3 จะมกีารใช ้

ไฟฟ้าขนัตําประมาณ 50-800 วตัต ์หรอื คดิเป็นหน่วยไฟฟ้าทใีชป้ระมาณ 
1.0-3.4 กโิลวตัต-์ชวัโมงตอ่วัน และมไีฟฟ้าใชไ้ดไ้มตํ่ากวา่ 16 ชวัโมงตอ่
วนัหรอืมากกวา่ขนึอยูก่บัชวัโมงแสงแดดทไีดใ้นวนันัน 

• เดมิตอ้งเสยีคา่นํามนัปันไฟ 5 ชม.ตอ่วนั จะมคีา่ใชจ้า่ย 300-700 บาทตอ่
เดอืน/ครัวเรอืน (ขนึอยูก่บัจํานวนเครอืงใชไ้ฟฟ้า) คา่นําแข็ง ครัวเรอืน
ทวัไป 600-1,200 รา้นคา้ 1,800-3,600 บาท/เดอืน 

• รา้นคา้ทมีตีูแ้ช ่Solar ลดคา่นําแข็ง เฉลยี 60-120 บาทตอ่วัน หรอื 1,800-
3,600 บาทตอ่เดอืน

• ครัวเรอืนทวัไปทมีตีูเ้ย็น Solar ลดคา่นําแข็ง เฉลยี 20-40 บาทตอ่วนั หรอื 
600-1,200 บาทตอ่เดอืน

• ครัวเรอืนทวัไปทมีรีะบบ SHS ลดคา่นํามนัเฉลยี เดอืนละ 300 บาท มี
ชวัโมงใชไ้ฟฟ้าเพมิขนึจากเดมิ 5 ชม.ตอ่วัน เป็น 18 ชวัโมงตอ่วัน

• หากตดิตังครบ 100 หลงัคาเรอืนลดคา่นํามนั 5,780 ลติร ลดกา๊ซเรอืน
กระจก 15,580 kg.CO2 เทยีบเทา่ปลกูตน้ไม ้650 ไร ่



• กลุม่มรีายรับเดอืนละ 13,420 บาท สามารถเปิดรับสมาชกิเพมิเดอืนละ 1 
ครัวเรอืน คา่ใชจ้า่ยระหวา่ง 180-300 บาท/เดอืน จะเป็นครัวเรอืนทัวไป 
หลอดไฟ ทวี ีพัดลม คา่ใชจ้า่ยระหวา่ง 600-1300 บาท/เดอืน จะเป็น
ครัวเรอืนทเีป็นรา้นคา้

• เกดิชา่งชมุชน 4 คน อาชพีเสรมิรับตดิตงั-ซอ่มบํารงุระบบ อาชพีเสรมิ
ใหบ้รกิารเชา่ PowerBank 

• เกดิกจิการไฟฟ้าพลงังานสะอาดทดแทนพลงังานฟอสซลิ บรหิารจัดการ
โดย ชมุชน เพอืชมุชน อยา่งยงัยนื ครอบคลมุ 30% ของครัวเรอืน
ทงัหมด ผา่นกลไกการเกบ็เงนิ Pay-As-You-Go จา่ยเงนิครบ100%

• เกดิกองทนุหมนุเวยีนพลงังานชมุชน สรา้งสวสัดกิารจากผลประกอบการ
กลุม่ เชน่ Wifi ฟร ีพรอ้มตอ่ยอดสูก่จิกรรมอนืๆ

• สง่เสรมิกระบวนการมสีว่นรว่ม โดยใชห้ลักประชาธปิไตย สรา้งพลังกลุม่
เพอืจัดการพลงังาน บนพนืฐานความถกูตอ้ง โปรง่ใส ตรวจสอบได ้

• สง่เสรมิบทบาทสตร ี สง่เสรมิการสรา้งสวัสดกิารชมุชนครบวงจร สง่เสรมิ
การเรยีนรูต้ลอดชวีติ ระดบับคุคล ระดบักลุม่ พัฒนาสูอ่งคก์รแหง่การ
เรยีนรู ้


