
นายโกศล แสงทอง 

ประธาน 

กลุมวิสาหกิจเครือขายรวมใจตามรอยพอ 

ต. ปาเดง็ อ. แกงกระจาน จ. เพชรบุร ี

โครงการพฒันาพลังงานทดแทนครบวงจร

ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง



ผลงานดานการบริหารจัดการไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในครัวเรือน
ของเครือขายรวมใจตามรอยพอบานปาเด็ง จ.เพชรบุรี

• สมาชิกกวา 100ครัวเรือนของเครือขายฯ ใชไฟฟาที่ผลิตจากระบบโซลาโฮมมากวา 15 ป โดยใชเปน
ระบบผสมผสานแรงดันไฟฟาแบบ AC 220V และ DC 12 V ครอบคลุมอุปกรณไฟฟา หลอดไฟ ทีวี พัด
ลม ตูเย็น บางรายใชกบัระบบสูบน้ําเพื่อการเกษตร

• เครือขายมีการประชุมเปนประจําเพ่ืออบรมใหความรูกับสมาชิก และมีการพัฒนาทักษะชางชุมชนเพื่อ
ติดต้ังและซอมบํารุงระบบ โดยรวมมือกับหนวยงาน ตางๆ เชน มหาวิทยาลัยในพื้นที่ กศร. กระทรวง
พลังงาน นอกจากนี้เครือขายยังมีกองทุนพลังงานหมุนเวียนเพ่ือซ้ืออะไหล อุปกรณโซลาเซลเพ่ือบริการ
จําหนายสมาชิกในเครอืขาย

• เครือขายมีโครงการแบตเตอร่ียืมใช ที่รวมมือกับ บ.ไวซเทค การนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง สสช.สป.
พน. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บพลังงานของระบบโซลาโฮมครัวเรือน

• เครือขายมีการพัฒนาโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนจากหลายหนวยงานเพ่ือนํามาปรับปรุงระบบโซลา
เซลใหดีย่ิงขึ้น แหลงทุนสนับสนุน เชน GEF/SGP, NIA,วช. เปนตน



นายณรงคชัย เหมสุวรรณ 

ผูใหญบานเกาะจิก 

ต.บางชัน อ.ขลุง จ.จันทบุรี 

โครงการไฟฟาพลังงานทดแทน

แบบผสมผสาน KohJik

ReCharge



ผลงานดานการบริหารจัดการไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในครัวเรือน
ของชุมชนบานเกาะจิก จ.จันทบุรี

• สมาชิกกวา 100ครัวเรือนของเครือขายฯ ใชไฟฟาที่ผลิตจากระบบ Micro-Grid มากวา 17 ป โดยระบบคร้ัง
แรกไดรับทุนสนับสนุนจาก สนพ. ดําเนินงานโดย มจธ.  ในป 2547 และ อบจ.จันทบุรี ในป 2557 ปจจุบันอยู
ระหวางการปรับปรุงระบบในรูปความรวมมือเครือขายรวมพัฒนา (GIZ,สสช.,องคกร ReCharge)สนับสนุน
เงินลงทุนจากเอกชน(bluesolar,Symbio) ในชื่อโครงการ KohJik ReCharge โดยระบบที่จะปรับปรุงมีดังนี้ 
72 kWp Solar PV, 266 kWh battery ESS, 50 kW Diesel Generator เงินลงทุน 6 ลานบาท

• ชุมชนมีการบริหารจัดการในรูปของบริษัทจัดการพลังงานเกาะจิก (Koh Jik Energy Service Company 
หรือ ESCO) มีสถานะเปนนิติบุคคล จึงสามารถทําธุรกิจดานพลังงานรวมกับ บ.เอกชนได ชุมชนไดรับทุน
สนับสนุนจาก สถานทูตออสเตรเลีย (AusAid) เพ่ือเปล่ียนจากมิเตอรจานหมุนเปน Smart meter แบบออก
รหัสเติมเงินตามหนวยที่ใชจริง ปจจุบัน 15 บาท/หนวย

• ชุมชนสามารถขายคารบอนเครดิต 1.5 ลานบาท สนับสนุนทุนกอต้ังโดย อัลโลโทรป พารทเนอร 
(Allotrope Partners) ซ่ึงเปนบริษัทใหคําปรึกษาดานการลงทุนต้ังอยูที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 



นายรังสฤษฏ คุณชยัมงั”

ผูอํานวยการ

มลูนิธิพัฒนาชุมชนผาปง จ.ลําปาง

โครงการตนแบบวสิาหกิจไฟฟาเพ่ือสงัคม 

บานดอยแกว อําเภอดอยเตา 

จังหวัดเชียงใหม



ผลงานดานการบริหารจัดการไฟฟาพลังงานแสงอาทติยในครัวเรอืน

ของมูลนิธฯิกรณี โครงการตนแบบวิสาหกิจไฟฟาเพ่ือสังคม บานดอยแกว อ.ดอยเตา จ.เชียงใหม

• โครงการ Micro Grid – Off Grid ดังกลาวไดรับการสนุบสนุนจาก กฟภ. ดําเนินงานโดย มูลนิธิฯ มีกลุมบานที่
ไดรับประโยชน ไดแก กลุมบานแมปอกบน บานหินฝน อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม ในระยะแรกจํานวน 
100 ครัวเรือนเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเปนอยูของพ่ีนองประชาชนอยาง
เทาเทียมกัน อัตราคาไฟฟาอยูที่ 5 บาท/หนวย ใชมิเตอรแบบจานหมุน

• ชุมชนสามารถพัฒนาตนเองใหมีความรูทักษะอาชีพ และใชทักษะความรูมาพัฒนาการผลิตไฟฟา ซอมบํารุง 
สรางนวัตกรรม เทคโนโลยี บริหารจัดการ บริการไฟฟา และจัดต้ังเปนองคกรเพ่ือกํากับกิจการไฟฟาใน
รูปแบบ “วิสาหกิจไฟฟาเพื่อสังคม”ในการใชประโยชนนวัตกรรมเชิงพ้ืนที่ Innovation Square Meter และ
ระบบผลิตพลังงานชุมชนไฮบริดชีวมวล แสงอาทิตย ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟา สงเสริมสนับสนุนการบริหาร
จัดการ  

• สามารถกาวไปถึงขีดความสามารถในการบริหารไฟฟา การจัดการเชื้อเพลิงจากทรัพยากรฐานชีวภาพที่มีอยูใน
ทองถิ่น สรางรายไดจากการประกอบกิจการไฟฟา



ดร.สุชจัจ ศรีแกว

นายกสมาคมพลังงานทดแทนเพ่ือความย่ังยืน

โครงการตนแบบ Micro-grid

บานผาดาน จ.ลําพูน



ผลงานดานการบริหารจัดการไฟฟาพลังงานแสงอาทติยในครัวเรอืน

ของสมาคมฯกรณี โครงการตนแบบบานผาดาน จ.ลําพูน

• โครงการตนแบบไมโครกริดในพ้ืนที่หางไกล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนทุรกันดารขยายผลตามแนว
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบานผาดาน จ.ลําพูน ซ่ึงดําเนินการโดยสํานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน ดําเนินงานโดยสมาคมพลังงานทดแทนเพื่อความย่ังยืน

• ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบไมโครกริด ขนาด 102 กิโลวัตต พรอมแบตเตอรร่ีแบบลิเทียม 
(Lithium Ion Battery) ขนาดความจุ 307.2 กิโลวัตตชั่วโมง และขนาด 19.8 กิโลวัตต พรอมแบตเตอรร่ี
เหลว (Flow Battery) ขนาดความจุ 100 กิโลวัตตชั่วโมง โดยมีเปาหมายผลิตไฟฟาไดปละ 160,351 กิโลวัตต 
เร่ิมใชงานไดต้ังแตป 2561 ในวงเงินลงทุนกวา 40 ลานบาท จากกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ซ่ึง
ไดชวยใหชุมชนบานผาดานมีไฟฟาใชในกิจกรรมตางๆ สรางรายไดใหชุมชนในการประกอบอาชีพจากการทอ
ผาที่ทําไดในเวลากลางคืนเพ่ิมขึ้น และเพ่ิมคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกประชาชนกวา 542 คน จาก 184 ครัวเรือน

• มีการตั้งกลุมบริหารจัดการ มีคณะกรรมการเก็บคาไฟในอัตราหนวยละ 6 บาท ใชมิเตอรแบบจานหมุน



นายนิรันดร ติ้งสงา

ประธานกลุมพลังงานทดแทน

และการออมเพื่อความย่ังยืนบาน

เกาะบูโหลนดอน

ต.ปากนํ้า อ.ละงู จ.สตุล

โครงการโซลาโฮมแบบเติมเงิน 

Solar Home System Pay-As-

You-Go



ผลงานดานการบริหารจัดการไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยในครัวเรือน

ของกลุมพลังงานทดแทนและการออมเพื่อความยั่งยืนบานเกาะบูโหลนดอน ต.ปากน้ํา อ.ละงู จ.สตูล

• โครงการโซลาโฮมแบบเติมเงิน Solar Home System Pay-As-You-Go โดยเร่ิมดําเนินงานต้ังแตป 2563 
ผานเครือขายความรวมมือในการพัฒนา เชน  AusAid สนับสนุนทุน, GIZ,ReCharge,สสช.สป.พน.,สพจ.สตูล

• รูปแบบการบริหารจัดการผานกลุม โดยโครงการจัดหาเงินลงทุนสนับสนุนเทคโนโลยีผานกลุมใหกับสมาชิกที่
สามารถเลือกจายไดตามขนาดของระบบเล็ก (S) กลาง (M) ใหญ (L) โดยเร่ิมตนที่เดือนละ 120 บาท – 1,300 
บาท ผอนชําระคาระบบรายเดือนระยะเวลา (48 เดือน) โดยแตละเดือนสมาชิกจะนําเงินผอนชําระมาจายเพื่อ
แลกกับรหัสเปดใชงานระบบ

• กลุมสรางความเชื่อมั่นใหกับสมาชิก ดวยการการรับประกัน ดูแลซอมบํารุง เปล่ียนอะไหล เพิ่มระบบได การ
บริหารโครงการแบบ “เส้ือส่ังตัด” ที่หลีกเล่ียงการแจกฟรี ทําใหเกิดการสงเสริมการทําธุรกิจ อุปโภค บริโภค 
และ บริการสาธารณะ เชน เครือขายอินเตอรเน็ต (WiFi) ฟรีสําหรับสมาชิก เกิดอาชีพใหม เชนชางติดต้ัง ซอม
บํารุงระบบ SHS ใหเชา Power bank เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนพึ่งตนเองในชุมชน โดยระยะเวลา 1 ปที่
ผานมา ปจจุบันมีผูใช SHS แบบเติมเงิน (Pay-As-You-Go) 42 ระบบครอบคลุม 31 ครัวเรือน จากทั้งหมด 
100 ครัวเรือน กลุมสามารถเก็บเงินจากสมาชิกได 100% โดยกลุมสามารถนําผลกําไรมาขยายผลเปดรับ
สมาชิกใหมไดทกุเดือน


