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รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 
ดา้นพลงังานทดแทน 

ประเภทโครงการท่ีไม่เช่ือมโยงกบัระบบสายส่งไฟฟ้า (Off-Grid) 

 

 
โครงการ โซลาร์โฮมแบบเติมเงิน ชุมชนเกาะบูโหลนดอน 

โดย กลุ่มพลงังานทดแทนและการออมเพื่อความยัง่ยนื บา้นเกาะบูโหลนดอน 

เกาะบูโหลนดอน หมู่ 2 ต าบลปากน ้ า อ  าเภอละงู จงัหวดัสตูล 
 
 
 

ใบรับรองผลงาน 

CommunityPay-as-you-go Solar Home System: 

Koh BulonDon, SatunProvince
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รายละเอียดโครงการดา้นพลงังานทดแทน   
 

ประกวดประเภท   โครงการท่ีเช่ือมโยงกบัระบบสายส่งไฟฟ้า (On-Grid) 
 ☑ โครงการท่ีไม่เช่ือมโยงกบัระบบสายส่งไฟฟ้า (Off-Grid) 
  โครงการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วม (Cogeneration) 
  โครงการเช้ือเพลิงชีวภาพ (Biofuel)   

ช่ือโครงการ   โซลาร์โฮมแบบเติมเงิน ชุมชนเกาะบูโหลนดอน  

ลกัษณะโครงการ    

ช่ือหน่วยงาน   กลุ่มพลงังานทดแทนและการออมเพื่อความยัง่ยนื บา้นเกาะบูโหลนดอน  

ประเภทธุรกิจ  องคก์รชุมชนจดัการพลงังานดว้ยตนเอง     

เลขท่ี   457 หมู่  2   ซอย   -   ถนน   - ต าบล / แขวง   ปากน ้า  

อ าเภอ/เขต   ละงู                        จงัหวดั   สตูล                        รหสัไปรษณีย ์     91110                   

โทรศพัท ์    -     โทรสาร   -      Website www.facebook.com/ReChargeTH                                   

ท่ีตั้งโครงการ  

☑ โครงการตั้งอยูท่ี่เดียวกบัหน่วยงานส่งประกวด  

 โครงการไม่อยูท่ี่เดียวกบัหน่วยงานส่งประกวด (โปรดระบูขอ้มูล) 

โครงการ/โรงงาน/โรงไฟฟ้า -  

เลขท่ี  -  หมู่   -  ซอย   -   ถนน   - ต าบล / แขวง   -  

อ าเภอ/เขต      -                      จงัหวดั     -                      รหสัไปรษณีย ์  -                      

โทรศพัท ์     -   โทรสาร    -        Website       https://www.facebook.com/ReChargeTH 

จ านวนบูคลากรด าเนินโครงการ 

ระดบัผูบ้ริหาร (ดา้นเทคนิค)  2 คน      (ดา้นอ่ืนๆ) 4  คน  

ระดบัปฏิบติัการ    2 คน    
เร่ิมด าเนินโครงการเม่ือ     สิงหาคม 2563  
เร่ิมผลิตพลงังานทดแทนเม่ือ     สิงหาคม 2563  
ช่ือผูป้ระสานงาน      พิรัฐ        อินพานิช                   ต าแหน่ง  นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน สสช.สป.พน.                                                               

โทรศพัท ์     096-141-9710           โทรสาร   -              E-Mail : phirat_ple@hotmail.com                                                                
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บทคัดย่อ 
ตน้แบบความร่วมมือในการพฒันาไฟฟ้าบนเกาะบูโหลนดอน ต.ปากน ้า อ.ละงู จ.สตูล โดยใช ้“พลงัชุมชน” 
เป็นตวัขบัเคล่ือน โดยสถานการณ์พลงังานของเกาะน้ีท่ีไฟฟ้าจากการไฟฟ้ามาไม่ถึง ท าให้ในยามค ่าคืน 
ชุมชนตอ้งป่ันไฟฟ้าใช้เองจากเคร่ืองป่ันไฟขนาด 50 kW จ่ายไฟฟ้าให้กบัครัวเรือนประมาณ 80 ครัวเรือน 
ในช่วงเวลา 18.00-23.00 น. เป็นช่วงเวลา 5 ชัว่โมงแห่งความสุขของชาวบา้น มีแสงสว่าง ไดดู้ทีวี ใชพ้ดัลม
คลายร้อน โดยชุมชนเหมาจ่ายค่าไฟเฉล่ียประมาณ 450-700 บาท ต่อครัวเรือนต่อเดือน รวมทั้งค่าซ้ือน ้ าแขง็ 
(เพื่อการประมง) ในราคาเฉล่ีย เดือนละ 800-1,000 บาท แมคุ้รภาพไฟฟ้าจะไม่ดี เน่ืองจากสภาพเคร่ืองยนตท่ี์
ทรุดโทรมจากการใชง้านมานาน ท าให้อุปกรณ์ไฟฟ้าบางตวัท่ีตอ้งการแรงดนัจากไฟฟ้ากระแสสลบัเกิดการ
ช ารุดเสียหายบ่อยคร้ัง 
 

ประเด็นส าคญัของโครงการน้ีคือการท่ีมีภาคีร่วมพฒันาจากหลากหลายหน่วยงาน มาร่วมคิดและหาทาง
แก้ไข โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนส าหรับจดัหาอุปกรณ์ เทคโนโลยีโดยทุนสนับสนุนโดยตรงจาก
สถานทูตออสเตรเลียประจ าประเทศไทย (Australia’s Direct Aid Program in Thailand) งบประมาณ
สนบัสนุนดา้นการจดัการความรู้ การลงพื้นท่ี โดย องคก์รความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนี (GIZ) 
ด าเนินงานประสานความร่วมมือโดยองค์กรธุรกิจเพื่อสังคมรีชาร์จ เอ็นเนอรยี่ ReCharge Energy ส านัก
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กระทรวงพลงังาน และส านกังานพลงังานจงัหวดัสตูล โดยมีเป้าหมาย
ร่วมกนัคือการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมสนับสนุนเสริมพลงั (To Empower) ให้ชุมชนมีการรวมกลุ่มกัน
เพื่อบริหารจดัการโครงข่ายไฟฟ้าพลงังานทดแทนแบบ “โซลาร์โฮม” ระดบัครัวเรือน (Solar Home System) 
โดยโครงการจดัหาเงินลงทุนและการอบรมความรู้ให้กบัสมาชิกทั้งดา้นเทคนิคการติดตั้ง การใช้งาน การ
ซ่อมบ ารุง และความรู้ดา้นการบริหารจดัการกองทุนหมุนเวียนการเก็บเงิน เป็นตน้ 
 

รูปแบบการบริหารจดัการสมาชิกท่ีได้รับการติดตั้งระบบ (Solar Home System) รูปแบบใหม่ คือ การใช้
พลังงานแสงอาทิตย์และแบตเตอร่ีลิเธียมประสิทธิภาพสูง (LiFePo4) เพื่อน ามาใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า
กระแสตรง DC 12 V ท่ีประหยดัพลงังาน ปลอดภยั บ ารุงรักษาง่าย ใช้ไดต้ลอด 24 ชัว่โมง โดยใช้รูปแบบ
การจ่ายเงินผ่อนช าระอุปกรณ์ ผ่านแอพพลิเคชัน่การออกรหัสเติมเงินให้สมาชิกน ารหัสไปเปิดการใชง้านท่ี
บา้น (Pay-As-You-Go)  
 

นอกจากชาวบา้นเกาะบูโหลนดอนจะไดไ้ฟฟ้าท่ีมีคุณภาพ มีสเถียรภาพ และสะอาดแลว้ ยงัเป็นการสร้างงาน
สร้างอาชีพเกิดช่างชุมชนรับงานติดตั้งขยายผลระบบบนเกาะซ่ึงราคาถูกกวา่น าเขา้ช่างจากภายนอกอีกดว้ย 
 

จะเห็นวา่การขบัเคล่ือนเกาะพลงังานสะอาดดว้ยพลงัความร่วมมือจากหลายฝ่ายผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม
น าไปสู่การเสริมอ านาจประชาชน (To Empower) เป็นระดบัท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาทเต็มในการ
ตดัสินใจ การบริหารงาน และการด าเนินกิจกรรมใดๆ เพื่อเขา้มาทดแทนการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐด าเนินการหรือปฏิบติังานอย่างใดอยา่งหน่ึง ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดบัสูงสุดน้ีเนน้
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ใหป้ระชาชนเป็นเจา้ของด าเนินภารกิจและ ภาครัฐมีหนา้ท่ีในการส่งเสริมสนบัสนุนเท่านั้น โดยโครงการจะ
มีการอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อทบทวนความรู้ สรุปบทเรียนน าปัญหาอุปสรรคท่ีผ่านมาและท าการแกไ้ข มี
การพฒันาช่างชุมชนในการติดตั้ง ซ่อมบ ารุงระบบโซลาร์โฮม การอบรมคณะกรรมการในการออกรหัสเติม
เงิน การจดัท าบญัชีรายรับรายจ่าย โดยกลุ่มสามารถน าผลก าไรมาขยายผลเปิดรับสมาชิกใหม่ไดด้ว้ยตนเอง
ทั้งหมด 
 
ชุมชนจะเกิดการสะสมประสบการณ์ มีการพฒันาศกัยภาพ สามารถยกกระดบัจากการเรียนรู้ของตวับูคคล
จากการปฏิบติั เกิดเป็นการเรียนรู้แบบกลุ่ม สู่บา้นเกาะบูโหลนดอนชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อจดัการกิจการ
พลงังานสะอาดดว้ยตนเองอยา่งย ัง่ยนืในท่ีสุด 

1. ความคิดริเร่ิม (Originality) 

1.1 แนวคิดการออกแบบโครงการ 

แนวคิดการพฒันาไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์เพื่อทดแทนการใชน้ ้ ามนัดีเซลบนเกาะ โดยพฒันาศกัยภาพชุมชน
ให้สามารถเป็นเจ้าของกิจการโครงการผลิตลิตไฟฟ้าในรูปแบบโซล่าโฮม DC 12 V แบบครบวงจร 
ประกอบดว้ย ความสามารถในการเขา้ถึงอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพมีมาตรฐาน การสร้างช่างชุมชนในการติดตั้ง 
การซ่อมบ ารุง การจดัเก็บรายได ้โดยเหตุผลท่ีโครงการไฟฟ้าพลงังานทดแทนบา้นเกาะบูโหลนดอน จ.
สตูล เลือกส่งเสริมระบบโซล่าโฮมไฟฟ้ากระแสตรง DC 12 V เน่ืองจากเป็นแนวทางท่ีน าไปสู่ค่าใช้จ่ายท่ี
นอ้ยท่ีสุด หากถามว่าท าไมถึงใชร้ะบบ DC ก็เพราะว่าเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าส่วนมากใชไ้ฟฟ้ากระแสตรง (DC) 
เช่น ทีวี พดัลม หลอดไฟ โทรศพัทมื์อถือ คอมพิวเตอร์พกพา เป็นตน้  ไฟฟ้าท่ีระบบโซล่าเซลลล์ผ์ลิตขึ้น
จะอยู่ในรูปแบบ DC และจะมีการกกัเก็บในรูปแบบ DC ในแบตเตอร่ี เช่นเดียวกนั หากตอ้งการใชไ้ฟฟ้า
ในระบบกระแสสลบั (AC) ไฟฟ้า DC น้ีจะตอ้งถูกแปลงเป็น AC เพื่อส่งเขา้ระบบสายจ าหน่ายสายส่ง 
และเม่ือส่งไฟฟ้าไปถึงผูใ้ช ้ในท่ีสุดแลว้ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าหลาย ๆ ตวัจะแปลงไฟฟ้า AC น้ีกลบัมาเป็น DC 
อีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ในกระบวนการทั้งหมดน้ีน าไปสู่ความสูญเสียหลายส่วน  
ส าหรับในพื้นท่ีเขตเมือง ระบบและอุปกรณ์เคร่ืองใช้จ านวนมากท างานภายใตร้ะบบ AC ดงันั้น ระบบ 
AC จึงถือเป็นทางเลือกท่ีดีกว่า อย่างไรก็ตาม ในพื้นท่ีห่างไกลซ่ึงตอ้งการเพียงแค่ทีวี พกัลม หรือตูเ้ย็น 
ระบบกระแสตรง นั้นจะเป็นทางเลือกท่ีมีค่าใชจ่้ายท่ีต ่าท่ีสุด (ค่าใชจ่้ายส าหรับระบบ AC อาจสูงกวา่เกือบ 
4 เท่า)  ดงันั้น DC เป็นทางเลือกท่ีดีกวา่ส าหรับพื้นท่ีท่ียงัไม่มีไฟฟ้าใช ้
ประเทศไทยเคยมีโครงการของภาครัฐเม่ือประมาณ 15 ปีท่ีแลว้ (ประมาณปี พ.ศ. 2546) ซ่ึงมีจุดมุ่งหมาย
ในการท าให้ผูค้นในพื้นท่ีห่างไกลไดมี้ไฟฟ้าใช ้อย่างไรก็ตาม โครงการน้ีไม่ประสบความส าเร็จเท่าไหร่
นัก เน่ืองจากภาครัฐพยายามท่ีจะน าไฟฟ้าในระบบ AC ไปให้ผูค้นท่ีไม่มีไฟฟ้าใช ้ผูค้นเหล่านั้นมีความ
คาดหวงัท่ีสูงกบัตวัระบบท่ีลงไปติดตั้ง โดยเขา้ใจผิดว่าเม่ือมีระบบไฟฟ้า AC แลว้ก็สามารถใช้อุปกรณ์
ไฟฟ้าไดทุ้กอย่าง  เช่น หมอ้หุงขา้ว (ซ่ึงระบบท่ีลงไปติดตั้งไม่มีก าลงัเพียงพอ) ดงันั้น โครงการน้ีจึงไม่
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ประสบความส าเร็จ และส่งผลใหร้ะบบโซล่าโฮมกระแสตรงในประเทศไทยไม่ไดรั้บการส่งเสริมและพูด
ถึงเท่าท่ีควร 
ส าหรับโครงการไฟฟ้าพลงังานทดแทนบา้นเกาะบูโหลนดอน เอง ได้ใช้แนวความคิดในการเลือกใช้
เทคโนโลยีท่ีความเหมาะสมกบัพื้นท่ีบนพื้นฐานความพอเพียง รวมทั้งสภาพทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
ส่ิงแวดลอ้ม โดยใชก้ระบวนการด าเนินงานผ่านเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน ไดถ้อดบทเรียนจนได้
ขอ้สรุปดงักล่าว โดยไดม้องว่าผูค้นในพื้นท่ีห่างไกลก็มีก าลงัซ้ือในระดบัหน่ึงส าหรับระบบหรืออุปกรณ์
ซ่ึงมีราคาไม่สูงจนเกินไป ซ่ึงแนวทางน้ีจะท าให้เกิดความยัง่ยืนมากกว่า และสามารถแก้ปัญหาการ
เช่ือมโยงท่ีหายไป (Missing Link) ด้วยการสร้างศักยภาพชุมชนให้มีความรู้ทักษะในการจัดการ
เทคโนโลยอียา่งครบวงจร 
Missing Link 

 
 

1.2 การประยุกต์ใช้งาน  

รูปแบบการบริหารจดัการสมาชิกท่ีไดรั้บการติดตั้งระบบ (Solar Home System) รูปแบบใหม่ คือ การใช้
พลงังานแสงอาทิตยแ์ละแบตเตอร่ีประสิทธิภาพสูง (LiFePo4) เพื่อน ามาใชก้บัอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง 
DC 12 V ท่ีประหยดัพลงังาน ปลอดภยั บ ารุงรักษาง่าย ใชไ้ดต้ลอด 24 ชัว่โมง โดยใชรู้ปแบบการจ่ายเงิน
ผอ่นช าระอุปกรณ์ ผา่นแอพพลิเคชัน่การออกรหสัเติมเงินใหส้มาชิกน ารหสัไปเปิดการใชง้านท่ีบา้น (Pay-
As-You-Go) 
 
โดยคณะท างานเครือข่ายความร่วมมือ ไดท้ าการลงพื้นท่ี ท าประชาคมและใหค้วามรู้ความเขา้ใจโครงการ
กบัผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานในระดบัพื้นท่ี และโดยเฉพาะประชาชนบนเกาะบูโหล
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นดอน จนสามารถจดัตั้งกลุ่มบริหารจดัการในช่ือ “กลุ่มพลังงานทดแทนและการออมเพื่อความย่ังยืนบ้าน
เกาะบูโหลนดอน” ปัจจุบัน ณ เดือนพฤศจิกายน 2563 กลุ่มพลังงานทดแทนฯ บ.เกาะบูโหลนดอน 
สามารถบริหารงานให้เกิดดอกผลและขยายผลการใชพ้ลงังานสะอาดดว้ยระบบโซลาร์โฮมรวมทั้งหมด 
26 ครัวเรือน (39 ระบบ) ผ่านระบบเติมเงินแบบ Pay-As-You-Go ท าให้สามารถเก็บเงิน-ออกรหัสให้
สมาชิกได ้100% ในรอบ 3 เดือนท่ีผ่านมา กลุ่มมีก าไรสะสมอยู่ 20,150 บาท โดยคาดว่ากลุ่มจะน าก าไร
สะสมต่อเดือนมาขยายสมาชิกเพิ่มจนกลายเป็นเกาะพลงังานสะอาด 100% ภายใน 3 ปี ทั้งน้ีทางกลุ่มได้
เพิ่มเติมกฎระเบียบ หรือ “บทบญัญติัชุมชน” ในเร่ืองของค่าติดตั้งของช่างชุมชน 
 

โดยมีค่าจา้งในการจา้งแรงงานแปรผนัตามขนาดระบบท่ีติดตั้งดงัน้ี 
1.ระบบแบตชุดกลาง ทั้งท่ีมีหรือไม่มีพดัลมก็ตาม ระบบละ 300 บาท 
2.ระบบแบตชุดกลางท่ีมีทีวี (จะมีหรือไม่มีพดัลมก็ตาม) ระบบละ 400 บาท 
3.ระบบชุดใหญ่ท่ีเป็นชุดตูเ้ยน็และสถานีชาร์จ ระบบละ 500 บาท 
4.ค่าเพิ่มทีวีพร้อมจูนจานดาวเทียมส าหรับสมาชิกเดิมท่ีเอาทีวีเพิ่ม ระบบละ 100 บาท 
 

กฎระเบียบและกิจกรรมคือ  
1. เก็บเงินค่าบริการทุก ๆ 30 วนั หรือตรงกบัทุก ๆ วนัท่ี 24 ของเดือน  
2. เก็บเงินรวมกนัท่ีเหรัญญิกกลุ่ม เพื่อออกรหสัเติมเงินและท าบญัชีกลุ่มท่ีสามารถตรวจสอบได ้ 
3. ตั้งค่าใชจ่้ายใหเ้หรัญญิก 10 บาทเป็นค่าใชจ่้ายต่อระบบ  
4. สมาชิกใหม่ท่ีจะเขา้ร่วม จะตอ้งวางมดัจ า 3 เดือน ของค่าบริการรายเดือนระบบนั้น ๆ ก่อนถึงจะติดตั้ง
ให ้
5. หากผิดช าระค่าบริการระบบจะท าการตดัการจ่ายไฟฟ้าทนัที หากคงช าระ 3 เดือน สมาชิกตอ้งคืนระบบ
ใหก้บักลุ่ม และกลุ่มยดึมดัจ า 
6. คณะท างาน มีวาระ 2 ปี เม่ือครบก าหนดตอ้งเลือกตั้งใหม่  
7. เปิดบญัชีกลุ่มแบบมีอ านาจลงนาม 2 ใน 3 คือมีประธาน รองประธาน และ เหรัญญิก เป็นผูมี้อ านาจลง
นามในการเบิกถอน 
8. มีการจดัประชุมทุกๆ เดือน โดยมีวตัถุประสงค์คือ รายงานผลประกอบการ และให้ฝ่ายตรวจสอบน า
การตรวจสอบ 
นอกจากชาวบา้นเกาะบูโหลนดอนจะไดไ้ฟฟ้าท่ีมีคุณภาพ มีสเถียรภาพ และสะอาดแลว้ ยงัเป็นการสร้าง
งานสร้างอาชีพเกิดช่างชุมชนรับงานติดตั้งขยายผลระบบบนเกาะซ่ึงราคาถูกกว่าน าเขา้ช่างจากภายนอก
อีกดว้ย 
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สัดส่วนจ านวนสมาชิกท่ีจ่ายเงินรายเดือนค่าระบบ SHS บา้นเกาะบูโหลนดอน   
จ านวนสมาชิกทั้งหมด 39 ราย กระจายอยูใ่น 26 หลงัคาเรือน (บางบา้นมี 2-3 ระบบ) 
โดยสมาชิกผูใ้ชร้ะบบ SHS บา้นเกาะบูโหลนดอนจะจดัอยูใ่นกลุ่ม Tier 3 จะมีการใชไ้ฟฟ้าขั้นต ่าประมาณ 
50-800 วตัต ์หรือ คิดเป็นหน่วยไฟฟ้าท่ีใชป้ระมาณ 1.0-3.4 กิโลวตัต-์ชัว่โมงต่อวนั และมีไฟฟ้าใชไ้ดไ้ม่
ต ่ากวา่ 16 ชัว่โมงต่อวนัหรือมากกวา่ขึ้นอยูก่บัชัว่โมงแสงแดดท่ีไดใ้นวนันั้น 
สัดส่วนร้อยละของสมาชิกจ่ายท่ีจ่ายค่าบริการระบบรายเดือนแบบ *PAYGO เขา้กลุ่มมีดงัน้ี  
จ่าย 1300 บาท 3 คน  8%  จ่าย 900 บาท   1 คน 3%   จ่าย 740 บาท   1 คน 3% จ่าย 680 บาท   1 คน  3%
จ่าย 360 บาท   2 คน   5% จ่าย 300 บาท  12 คน 31% จ่าย 240 บาท    1 คน  3 % จ่าย 180 บาท    8 คน 
21% จ่าย 120 บาท  10 คน 26 % โดยกลุ่มจะมีรายรับเดือนละ  13,420 บาท สามารถเปิดรับสมาชิกเพิ่มได้
เดือนละ 1-3 ครัวเรือน  
ค่าใชจ่้ายระหวา่ง 180-300 บาท/เดือน จะเป็นครัวเรือนทัว่ไป หลอดไฟ ทีวี พดัลม 
ค่าใชจ่้ายระหว่าง 600-1300 บาท/เดือน จะเป็นครัวเรือนท่ีเป็นร้านค่าชุมชนท าธุรกิจ เช่น ตูแ้ช่แข็ง ตูเ้ยน็ 
สถานีชาร์จ power bank เป็นตน้ 
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1.3 แนวทางการด าเนินงาน 

 
แนวทางการด าเนินงานจะใชค้วามร่วมมือแบบภาคีเครือข่าย ซ่ึงประกอบไปดว้ยหัวหนา้ทีม คือ วิสาหกิจ
เพื่อสังคม “ReCharge”  ร่วมดว้ยท่ีปรึกษา คือ ส านกัส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ส านกังานปลดั 
กระทรวงพลงังาน องคก์รความร่วมมือระหวา่งประเทศของเยอรมนั (GIZ) และส านกังานพลงังานจงัหวดั
สตูล  ซ่ึงมีความร่วมมือในโครงการด้านพลงังาน ภายใตแ้ผนงานความร่วมมือไทย-เยอรมนัด้านการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Thai-German Climate Programme: Energy: TGCP-Energy) ได้มีความ
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ร่วมมือ เร่ืองการพฒันาระบบไฟฟ้าในพื้นท่ีห่างไกล (Rural Electrification) โดยมีความร่วมมือในหัวขอ้
การพฒันาระบบไฟฟ้าในพื้นท่ีห่างไกล ซ่ึงมีการด าเนินงานท่ีส าคัญ คือ การจัดท าข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย เพื่อขบัเคล่ือนประเทศไทยสู่การเขา้ถึงไฟฟ้าทุกพื้นท่ี โดยหน่ึงในกระบวนการศึกษา คือ การ
ด าเนินโครงการในพื้นท่ีน าร่อง เพื่อใหไ้ดผ้ลลพัธ์ขอ้เสนอแนะท่ีสามารถน าไปด าเนินการและขยายผลได้
จริง โครงการน าร่องดงักล่าว คือ การพฒันาระบบผลิตไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทิตยส์ าหรับครัวเรือน (Solar 
Home System) ส าหรับชุมชนเกาะบูโหลนดอน จงัหวดัสตูล ซ่ึงกระทรวงพลงังานและ GIZ ไดร่้วมมือกบั
วิสาหกิจเพื่อสังคม “ReCharge” ศึกษาสถานการณ์พลงังานบนเกาะ เพื่อขยายช่วงเวลาการผลิตไฟฟ้าบน
เกาะท่ีครอบคลุมความต้องการพื้นฐานในการใช้ไฟฟ้าของชุมชน อันเป็นการสนองนโยบายของ
กระทรวงพลงังานและเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (SDG) เป้าหมายท่ี 7 “พลงังานสะอาดท่ีทุกคนเขา้ถึง
ได”้ 
โดยท่ีผา่นมาไดมี้การลงพื้นท่ีเป้าหมายเพื่อใชก้ระบวนการมีส่วนร่วมในการพฒันาระหวา่งเดือน มีนาคม-
พฤศจิกายน 2563 ภายใต้ทุนสนับสนุนโดยตรง สถานทูตออสเตรเลียประจ าประเทศไทยDirect Aid 
Program (DAP) โครงการทุนสนับสนุนโดยตรง เป็นโครงการทุนสนับสนุนขนาดเล็กท่ีมุ่งส่งเสริม
โครงการดา้นการพฒันา เป็นทุนท่ีให้ประโยชน์โดยตรงแก่ผูต้อ้งการความช่วยเหลือในชุมชน รวมทั้ง
กลุ่มผูด้้อยโอกาส และโครงการด้านพลังงาน ภายใต้แผนงานความร่วมมือไทย -เยอรมันด้านการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Thai-German Climate Programme: Energy: TGCP-Energy)  โดยไดมี้การ
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกบัภาคประชาชนในพื้นท่ีเพื่อบริหารจดัการระบบโซลาร์โฮม และรูปแบบ
การช าระเงินค่าไฟฟ้ารายเดือน หรือ ระบบ Pay as you go ท่ีมีการบริหารโดยกลุ่มพลงังานทดแทนและ
การออมเพื่อความยัง่ยนื บา้นเกาะบูโหลนดอน  

2. การพจิารณาด้านส่ิงแวดล้อม 

2.1 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีลดหรือหลกีเลีย่งได้ 

1. ประเมิน ค่า emission factor วา่ การผลิตไฟฟ้าจากดีเซล 1 kWh ใชน้ ้ามนัก่ีลิตร จากการค านวณได้

ตวัเลข 0.494 L/kWh 

2. ประเมินวา่การ combust น ้ามนัดีเซล 1 ลิตรปล่อย CO2eq เท่าไหร่ ซ่ึงจาก database TGO มีค่า default 

emission factor อยูแ่ลว้ เท่ากบั 2.6987 kgCO2/L 
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3. เพื่อประเมินการทดแทนน ้ามนัดีเซล ระบบชุดกลาง ใชแ้ผงขนาด 50W ใน 1 วนัผลิตได ้0.2 kWh ท่ี 

4 ชัว่โมง average peak หากคิด consumption ท่ี 80% คือระบบนั้น ๆ จะตอ้งการพลงังาน 0.16 kWh 

หรือ 58.4 kWh ต่อปี 

4. เม่ือเทียบจ านวนน ้ามนัดีเซลท่ีตอ้งใชเ้พื่อใหไ้ดไ้ฟฟ้าปริมาณไฟฟ้าท่ี  

แบตชุดกลางผลติได้ คือ 28.86 ลติรต่อปี (73 kWh ต่อปี) เทียบเท่า 77.89 kgCO2 ต่อปี 

 
5. แบตชุดใหญ่ ทดแทน 173.18 ลติรต่อปี (438 kWh ต่อปี) เทียบเท่า 467.36 kgCO2 ต่อปี 

 
6. ท้ังเกาะ ณ วันท่ี 10 พ.ย. 2563 คือ ทดแทน 1241.12 ลติรต่อปี (3139 kWh ต่อปี) เทียบเท่า 3349.44 

kgCO2 ต่อปี 

 
2.2 การลดการใช้ทรัพยากรและการรักษาส่ิงแวดล้อม  

 

น ้ามนัดีเซลท่ีลดได ้1241.12 ลติรต่อปี 
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2.3 วัตถุประสงค์และหลกัเกณฑ์/มาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อม  
7. การใชพ้ลงังานทดแทนเพื่อลดค่าพลงังานฟอซซิล และ ณ วันท่ี 10 พ.ย. 2563 คือ ทดแทน น ้ามัน

ดีเซล 1241.12 ลติรต่อปี (3139 kWh ต่อปี) เทียบเท่า 3349.44 kgCO2 ต่อปี 

3. การพจิารณาด้านสังคม 

3.1 ผลประโยชน์ของโครงการ 

ผลประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในฐานะเจ้าของโครงการ (user or owner)  
 

โครงการท่ีบริหารจดัการโดยชุมชนเพื่อชุมชน การต่อยอดกิจการพลงังานสู่กองทุนหมุนเวียนพฒันา
ชุมชนและสวสัดิการครบวงจร 

ผลประโยชน์ต่อชุมชน/ประชาชนท่ีอาศัยอยู่โดยรอบโครงการ (community)  
 

ชุมชนเป็นเจ้าของกจิการท้ังหมด 
 

ผลประโยชน์ต่อประเทศ (country)  
 

การพฒันาระบบไฟฟ้าส าหรับเกาะและพื้นท่ีห่างไกลเป็นหน่ึงในปัจจยัขับเคล่ือนเพื่อให้ทุก
ประเทศบรรลุเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainable Development Goal: SDG) ซ่ึงเป็นเป้าหมายท่ี
จดัท าขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ โดยในเป้าหมายท่ี 7 จะมีการก าหนดเร่ืองพลงังานสะอาดท่ีทุกคน
เขา้ถึงได ้ซ่ึงส าหรับประเทศไทยนั้น มีขอ้มูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ณ วนัท่ี 22 ตุลาคม 2563 
พบว่า กฟภ. ไดด้ าเนินการขยายเครือข่ายไฟฟ้าให้กบัครัวเรือนทัว่ประเทศคิดเป็นร้อยละ 99.21 อย่างไรก็
ตาม ยงัมีจ านวนครัวเรือนท่ียงัไม่มีไฟฟ้าใชห้รือไม่สามารถเขา้ถึงระบบไฟฟ้าไดแ้บบตลอดเวลาจ านวน
มาก ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในพื้นท่ีเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติ หรือเขตพื้นท่ีป่าในความ
รับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์าและพนัธุ์พืช (อส.) และพื้นท่ีเกาะห่างไกล ท าให้มีประเด็น
ละเอียดอ่อนมากมายในการด าเนินงานทั้งในเชิงขอ้กฎหมายและสังคม แต่ในปัจจุบนัพฒันาการของ
เทคโนโลยสีมยัใหม่ไดรั้บการพฒันาและประยกุตใ์ขส่้งผลใหต้น้ทุนของอุปกรณ์และระบบหลายประเภท
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบไฟฟ้าในพื้นท่ีห่างไกลมีราคาท่ีลดลง เช่น มิเตอร์ไฟฟ้าอจัฉริยะ เทคโนโลยีพลงังาน
แสงอาทิตย ์และระบบกกัเก็บพลงังาน เป็นตน้ ประกอบกบัรูปแบบทางธุรกิจใหม่ ๆ ท่ีไดมี้การน าเขา้มา
ใช้ เช่น แนวทางบริหารจดัการแบบ Energy-as-a-service หรือ Pay-as-you-go เป็นตน้ สามารถเขา้มามี
ส่วนช่วยให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการมีไฟฟ้าใชทุ้กพื้นท่ีในประเทศไดอ้ยา่งสมบูรณ์ (ร้อย
ละ 100) ซ่ึงยงัจะเก้ือหนุนไปสู่ประโยชน์ร่วมดา้นอ่ืน ๆ ดว้ย เช่น ตน้ทุนพลงังานท่ีลดลงกว่ากรณีเดิม 
ความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 
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1.3 ภาคีความร่วมมือจากองคก์รระหวา่งประเทศ: ท่ีผา่นมาไดมี้องคก์รระหวา่งประเทศหลายหน่วยงานได้
เขา้มาด าเนินงานในการท าให้พื้นท่ีห่างไกลมีไฟฟ้าใช้ เช่น องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของ
เยอรมนั (GIZ) Australian Aid (AUSAID) มูลนิธิร็อคก้ีเฟลเลอร์ (Rockefeller Foundation) โดยสามารถ
สรุปการด าเนินท่ีส าคญัโดยสังเขปไดด้งัต่อไปน้ี องคก์รความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนั (GIZ) 
ไดร่้วมกบัหน่วยงานภายใตก้ระทรวงพลงังาน เช่น สสช. ในการศึกษาเพื่อจดัท าขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย
ส าหรับการพฒันาระบบไฟฟ้าโดยมุ่งเน้นถึงปัจจยัรวมดา้นต่าง ๆ เช่น ตน้ทุนเทคโนโลยีด้านพลังงาน
ทดแทนท่ีลดลง รวมถึงเนน้มิติดา้นการสร้างศกัยภาพในการบริหารและจดัการระบบภายในชุมชนเพื่อให้
ระบบผลิตพลงังานเกิดความยัง่ยืน และสามารถตอบรับกบัความตอ้งการดา้นพลงังานในพื้นท่ีได ้ภายใต้
ตน้ทุนค่าไฟฟ้าท่ีเหมาะสมและไม่แพงจนเกินไป โดยการศึกษาน้ีไดมี้การน าเสนอกรณีศึกษา ไดแ้ก่ เกาะ
จิก จงัหวดัจนัทบูรี และเกาะบูโหลนดอน จงัหวดัสตูล ประเด็นการพฒันาท่ีส าคญัของโครงการบนเกาะ
จิกคือการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจดัการระบบและการสร้างทศันคติความเป็นเจา้ของระบบ 
โดยเสริมสร้างศกัยภาพให้กลุ่มผูใ้ช้งานระบบไฟฟ้าสามารถบริหารการจดัเก็บค่าไฟฟ้าเพื่อใช้เป็นทุน
ส าหรับการซ่อมบ ารุงหรือเปล่ียนอุปกรณ์ในอนาคต ในส่วนของเกาะบูโหลนดอนเป็นกรณีของ
ด าเนินการในเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติฯ ซ่ึงมีขอ้จ ากดัในการใชพ้ื้นท่ีจึงใชเ้ทคโนโลยโีซลาร์โฮมเป็นหลกั 
แต่มีการใชร้ะบบจดัเก็บค่าไฟฟ้าแบบใหม่คือ ระบบ Pay-as-you-go มาช่วยในการเก็บเงินค่าไฟฟ้าเพื่อให้
เกิดความยัง่ยืนในการด าเนินงาน มีการจดัตั้งกองทุนหมุนเวียนในชุมชนส าหรับการขยายการติดตั้งระบบ
โซลาร์โฮมหรือเพื่อเปล่ียนอุปกรณ์ในอนาคต 
 ส าหรับ AUSAID เป็นหน่วยงานท่ีไดใ้ห้การสนบัสนุนเงินทุนในการด าเนินโครงการท่ีเก่ียวขอ้ง
กับการท าให้พื้นท่ีเกาะมีไฟฟ้าใช้ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าอจัฉริยะบนเกาะจิก 
จงัหวดัจนัทบูรี และโครงการระบบโซลาร์โฮมบนเกาะบูโหลนดอน จงัหวดัสตูล ซ่ึงทั้งสองโครงการเป็น
การให้เงินทุนสนบัสนุนผ่านวิสาหกิจเพื่อชุมชน “Recharge” ในประเทศไทยเป็นผูด้  าเนินการ โดยมีการ
ประสานความร่วมมือกับส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (สสช.) ภายใต้ส านักงาน
ปลดักระทรวงพลงังาน และส านกังานพลงังานจงัหวดั (สพจ.) 
 ในส่วนของมูลนิธิร็อคก้ีเฟลเลอร์นั้นเป็นผูใ้ห้เงินทุนสนบัสนุนการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการ
น าระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานทดแทนแบบผสมผสานมาใชง้านบนเกาะ โดยมี GIZ เป็นผูด้  าเนินโครงการ 
ซ่ึงจากการสนบัสนุนดงักล่าวท าให้เกิดการลงพื้นท่ีบนพื้นท่ีเกาะบูโหลนดอนและบูโหลนเล จงัหวดัสตูล 
และเกาะหมากน้อย จังหวดัพงังา และน าไปสู่การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนแบบ
ผสมผสานบนเกาะบูโหลนดอนและเกาะหมากนอ้ย เป็นตน้ 
 

3.2 ความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม 

-ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในระดบั empower แทนการด าเนินการภาครัฐอยา่งครบวงจร 
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3.3 การมีส่วนร่วมของชุมชน/ประชาชน 

โดยโครงการใช้แนวความคิดเก่ียวกบัการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม  ประเด็นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารปกครองเป็นหลกัคิดท่ีรัฐบาลในประเทศเสรีประชาธิปไตยต่างๆ ให้ความสนใจ 
เพราะเป็นการบริหารราชการท่ีประชาชนเรียกร้อง เป็นท่ียอมรับของประชาชน และเป็นไปตามครรลอง
ของระบอบประชาธิปไตย ท่ีมุ่งเนน้ใหก้ารบริหารราชการ การตดัสินใจ การใหบ้ริการสาธารณะ ตลอดจน
การด าเนินนโยบายสาธารณะต่างๆ เป็นไปอย่างสุจริตโปร่งใส เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน มีการตดัสินใจท่ีรอบคอบ เป็นธรรม และค านึงถึงผลประโยชน์
และสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนโดยรวม  การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมเป็นวิธีการหน่ึง
ท่ีจะเกิดการบริหารราชการท่ีสุจริตโปร่งใสมากขึ้น  
จากความพยายามในการให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในภาครัฐมากขึ้น หน่วยงานภาครัฐจ าเป็นต้อง
ปรับระบบการบริหารราชการให้เป็นประชาธิปไตย ซ่ึงเรียกว่า  การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Governance) การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมหมายถึง การจดัระบบการบริหารราชการ 
การจดัโครงสร้าง ทศันคติในการบริหารราชการ และการก าหนดแนวทางท่ีเจา้หนา้ท่ีหรือหน่วยงานของ
รัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม มีบทบาทในกระบวนการตดัสินใจทางการบริหารและการ
ด าเนินกิจกรรมของรัฐ ทั้งทางตรงและทางออ้ม  
การบริหารราชการแบบมีสวนร่วมท่ีเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในภาครัฐอาจจะด าเนินการ
ไดใ้นหลายมิติ ตามความเหมาะสมและความตอ้งการพื้นฐานของประชาชนในแต่ละสังคม  องคก์รท่ีเรียก
ตนเองวา่ International Association for Public Participation (IAP2) ซ่ึงเป็นสถาบนันานาชาติไดศึ้กษาและ
ก าหนดระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนไว ้5 ระดบั เพื่อท่ีผูท่ี้เก่ียวขอ้งและหน่วยงานภาครัฐจะเลือก
ตดัสินใจออกแบบการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จากระดบัการเปิดโอกาสให้ประชาชนไดเ้ขา้มามี
ส่วนร่วมในภาครัฐ ตั้งแต่ระดบัการเขา้มามีส่วนร่วมท่ีนอ้ยท่ีสุด ถึงระดบัการเขา้มามีส่วนร่วมท่ีมากขึ้นใน
ระดบัท่ี 5 มีรายละเอียด ดงัน้ี 
ระดบัท่ี 1 การให้ขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนเก่ียวกบักิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ (To Inform) 
เป็นระดับท่ีประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในขั้นน้อยสุดซ่ึงเป็นสิทธิพื้นฐานของประชาชนในการได้รับ
ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกับงานของภาครัฐ โดยหน่วยงานภาครัฐมีหน้าท่ีในการน าเสนอข้อมูลท่ีเป็นจริง 
ถูกตอ้ง ทนัสมยั และประชาชนสามารถเขา้ถึงได ้
ระดบัท่ี 2 การเปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินการ/การปฏิบติังานของหน่วยงาน
ของรัฐ อย่างอิสระและเป็นระบบ โดยหน่วยงานภาครัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็น การ
ปรึกษาหารือ ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และน าขอ้เสนอแนะ ความคิดเห็น ประเด็นท่ีประชาชน
เป็นห่วงไปเป็นแนวทางการปรับปรุงนโยบาย การตดัสินใจ และพฒันาวิธีการปฏิบติังานในหน่วยงาน 
(To Consult) 
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ระดับท่ี 3 เป็นระดับท่ีหน่วยงานภาครัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมหรือเก่ี ยวข้องใน
กระบวนการก าหนดนโยบาย การวางแผนงานโครงการ และวิธีการท างาน โดยหน่วยงานภาครัฐมีหนา้ท่ี
จดัระบบ อ านวยความสะดวก ยอมรับการเสนอแนะและการตดัสินใจร่วมกบัภาคประชาชน (To Involve) 
การมีส่วนร่วมระดบัน้ีมกัด าเนินการในรูปแบบกรรมการท่ีมีตวัแทนภาคประชาชนเขา้ร่วม 
ระดบัท่ี 4 การท่ีหน่วยงานภาครัฐเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมมีบทบาทเป็นหุน้ส่วนหรือภาคี
ในการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐ (To Collaborate)  
ระดบัท่ี 5 การเสริมอ านาจประชาชน (To Empower) เป็นระดบัท่ีเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีบทบาทเต็มใน
การตดัสินใจ การบริหารงาน และการด าเนินกิจกรรมใดๆ เพื่อเขา้มาทดแทนการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐด าเนินการหรือปฏิบติังานอย่างใดอย่างหน่ึง ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดบัสูงสุดน้ี
เนน้ใหป้ระชาชนเป็นเจา้ของด าเนินภารกิจและ ภาครัฐมีหนา้ท่ีในการส่งเสริมสนบัสนุนเท่านั้น 

  

 
ภาพระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ปัจจุบนั รัฐบาลไทยไดก้ าหนดเป็นนโยบายส าคญัในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมได ้ให้
ประชาชนเขา้มามีส่วนในการวดัผลการด าเนินงานของภาครัฐ โดยประเด็นเร่ืองการบริหารราชการแบบมี
ส่วนร่วมเป็นหัวขอ้ท่ี ก.พ.ร. ให้ความสนใจ โดยก าหนดแผนยุทธศาสตร์ แนวทาง และมาตรการต่างๆ 
เพื่อให้ระบบราชการไทยมีการพฒันาสู่การบริหารปกครองตามระบอบประชาธิปไตยการติดตั้งอุปกรณ์ 
ระบบการเก็บค่าไฟฟ้า รูปแบบการด าเนินการใหม่ท่ีใช้การช าระเงินรายเดือน และมีการจ าลองร้านขาย
ของช าบนเกาะซ่ึงใช้เป็นจุดเติมเงิน เพื่อน ารหัสไปเปิดใช้ระบบไฟฟ้าในบา้น พร้อมทั้งสาธิตวิธีการใช้
งานระบบเติมเงินเบ้ืองตน้อีกดว้ย 
ดังนั้นบทเรียนแนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพฒันาพลงังานระดับพื้นท่ี กรณี โครงการไฟฟ้า
พลังงานทดแทนบ้านเกาะบูโหลนดอน ต.ปากน ้ า จ.สตูล ในคร้ังน้ีจะเป็นแนวทางในการจัดท า
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การสะท้อนภาพปัจจุบันของสถานะการพฒันาไฟฟ้าในพื้นท่ีห่างไกลใน



      หนา้ | 16 

 

ประเทศไทยและแนวทางท่ีภาครัฐต้องการขับเคล่ือนให้พื้นท่ีต่าง ๆ ในประเทศไทยมีไฟฟ้าใช้โดย
สมบูรณ์ 
อ่านรายละเอียดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพิ่มเติมใน : เอกสารสรุปบทเรียนแนวทางการสร้างการ
มีส่วนร่วมเพื่อพฒันาพลงังานระดบัพื้นท่ี กรณี โครงการไฟฟ้าพลงังานทดแทน บา้นเกาะบูโหลนดอน ต.
ปากน้าํ อ.ละงู จ.สตูล http://ppp.energy.go.th/ร่าง_เอกสารสรุปบทเรียนบ/ 
ขั้นตอนการพฒันาพื้นท่ีตน้แบบไฟฟ้าพลงังานสะอาด บา้นเกาะบูโหลนดอน http://ppp.energy.go.th/
ขั้นตอนการพฒันาพื้นท่ี/ 
 
 
 

4. การพจิารณาด้านเทคนิค เศรษฐกจิ และการตลาด 

4.1 การออกแบบด้านเทคนิค 

 
แบ่งประเภทระบบไดด้งัน้ี  

1. ระบบพื้นฐาน 12 VDC ใช้ PV 50 Wp ชาร์จลงแบต  Lifepo4 ความจุ 126 Wh ใช้ กับ
อุปกรณ์ หลอดไฟ ทีวี พดัลม  

2. ระบบสถานีชาร์จ 12 VDC ใช ้PV 200 Wp ชาร์จลงแบต Lifepo4 แบตตะกัว่กรด ความจุ
รวม 1000 Wh สร้างรายไดจ้ากสถานีชาร์จมือถือพร้อม Power bank 10000 mAh 12 กอ้น 

3. ระบบตูเ้ยน็ 12 VDC ใช้ PV 3000 Wp ชาร์จลงแบต Lifepo4 แบตตะกัว่กรด ความจุรวม 
1000 Wh จ่ายไฟฟ้าใหก้บัตูเ้ยน็ DC ฝาเดียว 6 คิว 

4. ระบบตูแ้ช่ 24 VDC ใช ้PV 800 Wp แบตเตอร่ี Lifepo4 1800 Wh จ่ายไฟฟ้าใหก้บัตูแ้ช่ 9.1 
คิว ส าหรับร้านคา้ชุมชน  

 
โดยสมาชิกผูใ้ชร้ะบบ SHS บา้นเกาะบูโหลนดอนจะจดัอยูใ่นกลุ่ม Tier 3 จะมีการใชไ้ฟฟ้าขั้นต ่าประมาณ 
50-800 วตัต ์หรือ คิดเป็นหน่วยไฟฟ้าท่ีใชป้ระมาณ 1.0-3.4 กิโลวตัต-์ชัว่โมงต่อวนั และมีไฟฟ้าใชไ้ดไ้ม่
ต ่ากวา่ 16 ชัว่โมงต่อวนัหรือมากกวา่ขึ้นอยูก่บัชัว่โมงแสงแดดท่ีไดใ้นวนันั้น 

http://ppp.energy.go.th/ร่าง_เอกสารสรุปบทเรียนบ/
http://ppp.energy.go.th/ขั้นตอนการพัฒนาพื้นที่/
http://ppp.energy.go.th/ขั้นตอนการพัฒนาพื้นที่/
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รูปแบบโซล่าโฮมส าหรับครัวเรือนท่ีท าธุรกิจเช่า Power bank ระบบ Solar Home ขนาดกลางไม่เกิน 
1,000 วตัต ์ท่ีเกาะบูโหลนดอน ใชแ้ผง 100 W 2 แผง แบต LiFePo4 ขนาด 30Ah ไฮบริดกบัตะกัว่ดีพ 60 
Ah = 1,000 W/วนั ใชก้บัอุปกรณ์ 12 V ทั้งหมด จ่ายค่าบริการเขา้กลุ่มผา่นระบบเติมเงินรายเดือน (PAY-
AS-YOU-GO) ตวัอยา่ง สถานีชาร์จ power bank https://youtu.be/-qEk-FqZZqw 

รูปแบบโซล่าโฮมแบบตูแ้ช่ส าหรับครัวเรือนท่ีท าธุรกิจร้านคา้ของช า อาหารตามสั่ง 

 

 

https://youtu.be/-qEk-FqZZqw?fbclid=IwAR2-BTGD_vgTtawiXmLb9SJVXvij95RL6EltfppUaMgw1b2NoNpDzK5aKj4


      หนา้ | 18 

 

 
4.2 ประสิทธิภาพด้านเทคนิค 
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4.3 ดัชนีชี้วัดด้านการลงทุน 

4 years payback 
 

4.4 รูปแบบการลงทุน/รูปแบบการด าเนินการ 

 
 

 
 
แนวทางก ารคิ ดค่ าบ ริหารจัดก ารระบบโซล่ า โฮม  แบบ เ ติม เ งิน  บ้าน เก าะบู โหลนดอน 
http://ppp.energy.go.th/แนวทางการคิดค่าบริหารจ/ 

4.5 ผู้ลงทุน/ผู้ให้การสนับสนุนโครงการ 

สถานทูตออสเตรเลียประจ าประเทศไทย สนับสนุนทุนจ านวน 5 แสนบาท ภายใต้โครงการ ”ทุน
สนบัสนุนโดยตรง” (Direct Aid Program: DAP) ทุนสนบัสนุนโดยตรงเป็นโครงการทุนสนบัสนุนขนาด
เล็กส าหรับองค์กร ชุมชน หรือบูคคลท่ีไม่แสวงหาผลก าไร ท่ีท างานเพื่อกิจกรรมดา้นการพฒันา สิทธิ
มนุษยชนและส่ิงแวดลอ้มในประเทศไทย  
โครงการทุนสนบัสนุนโดยตรงไดส้นบัสนุนโครงการต่างๆ ทัว่ประเทศไทย เพื่อพฒันาชีวิตของผูค้นใน
สังคมอยา่งเป็นรูปธรรม มีโครงการหลายโครงการท่ีสถานทูตฯ ไดส้นบัสนุนในปีท่ีท่ีผา่นมา ตวัอยา่งเช่น: 
-          โครงการสนบัสนุนการอบรมให้ความรู้ดา้นความปลอดภยัจากอุบติัภยัทางน ้ าแก่เด็กและเยาวชน
ในจงัหวดัเชียงใหม่และภูเก็ต 
-          โครงการจดัหาน ้าด่ืมสะอาดแก่ผูด้อ้ยโอกาสในชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ 

http://ppp.energy.go.th/แนวทางการคิดค่าบริหารจ/
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-          โครงการสนับสนุนการเขา้ถึงไฟฟ้าด้วยพลงังานทดแทนของชาวบา้นในชุมชนเกาะจิก จงัหวดั
จนัทบรีู 

4.6 ขนาดและศักยภาพของตลาดหรือปริมาณการผลติ/การใช้พลงังาน ภายใน 5 ปี 

อตัราการเติบโตของกิจการให้บริหารไฟฟ้าระบบโซล่าโฮมบา้นเกาะบูโหลนดอนจะสามารถเพิ่มสมาชิก
ไดเ้ดือนละ 3 ครัวเรือน โดยคาดการว่าภายใน 3 ปี ครัวเรือนทั้งหมดจะไดใ้ช้ไฟฟ้าพลงังานสะอาดครบ 
100% นอกจากน้ีในอนาคตการท่ีกิจการไฟฟ้าต่อน ารายไดต่้อยอดสู่กองทุนหมุนเวียนท่ีสมาชิกจะมีการ
ออมต่อเน่ืองเดือนละ 50 บาท เพื่อน าไปต่อยอดท าธุรกิจบริการภายในชุมชน เช่น โรงน ้ าแข็ง โรงซักผา้ 
โรงผลิตน ้ าด่ืมสะอาด ไวไฟฟรี ผ่อนช าระโทรศัพท์มือถือให้บริการสมาชิกภายในเกาะ รวมทั้ งจัด
สวสัดิการครบวงจรเกิด แก่ เจ็บ ตาย และสินเช่ือพลงังานทดแทนเพื่อช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เป็นการ
สร้างภูมิคุม้กนั สร้างท านบกั้นเงินท่ีออกนอกชุมชนให้เกิดเศรษฐกิจฐานรากซ้ือขาย ดูแล พึ่งพากนัใน
ชุมชน 

ทั้งน้ี ในการด าเนินการเพื่อให้ครัวเรือนทั้งหมดในประเทศไทยมีไฟฟ้าใชน้ั้นจึงตอ้งมีด าเนินงาน
แบบบูรณาการระหวา่งกระทรวงหน่วยงานต่าง ๆ  เช่น กฟภ. และ พพ. ดว้ยเหตุน้ีกระทรวงพลงังานจึงได้
มีการแต่งตั้งคณะท างานศึกษาและขบัเคล่ือนแนวทางการพฒันาระบบไฟฟ้าส าหรับพื้นท่ีเกาะและพื้นท่ี
ห่างไกลขึ้น โดยท่ีผ่านมาไดมี้การประชุมร่วมกนัไปโดยไดมี้การเชิญหน่วยงานอ่ืน ๆ มาร่วมให้ขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น อส. และกรมป่าไม ้(ปม.) เพื่อศึกษาถึงสถานการณ์ปัจจุบนั รวมถึงขอ้กฎหมายท่ีจะเก่ียวขอ้ง
กับการด าเนินการพฒันาระบบไฟฟ้าในพื้นท่ีห่างไกลให้มีความยัง่ยืน ตน้ทุนไม่สูงเกินไป และส่งผล
กระทบต่อส่ิงแวดลอ้มน้อยท่ีสุด จากการประชุมคณะท างานฯ ท่ีผ่านมา หน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมกัน
น าเสนอขอ้มูลแผนและการด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาระบบไฟฟ้าในพื้นท่ีห่างไกลและเกาะ ทั้ง
ในส่วนของการด าเนินงานปัจจุบนัและแผนงานในอนาคต รวมถึงไดมี้การหารือถึงประเด็นปัญหาและ
ความทา้ทายต่อการด าเนินงาน เช่น กฎหมายคุม้ครองพื้นท่ีอ่อนไหว การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
การขออนุญาตเพื่อด าเนินการในเชิงพื้นท่ี ขอ้จ ากัดด้านเทคนิค เป็นตน้ รายละเอียดการด าเนินงานใน
ปัจจุบนัและแผนการในอนาคตของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถสรุปพอสังเขปไดด้งัต่อไปน้ี 
1.1 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.): ไดร้วบรวมขอ้มูลพื้นท่ีซ่ึง กฟภ. ไดด้ าเนินการจ่ายไฟฟ้าให้แลว้ใน
ระดับครัวเรือน โดยปัจจุบนัคิดเป็นร้อยละ 99.21 ของจ านวนครัวเรือนทัว่ประเทศ (สถานะ ณ เดือน
ตุลาคม 2563) รายละเอียดดงัสรุปในตารางต่อไปน้ี 
ข้อมูลระดับครัวเรือน จ านวน (ครัวเรือน) 

จ านวนครัวเรือนท้ังหมดท่ัวประเทศ (A) 22,507,157 

จ านวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช้แล้ว (B) 22,329,276 
ปักเสาพาดสาย 22,269,841 
ใชไ้ฟฟ้าระบบโซลาร์เซลล ์ 57,496 
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คงเหลือไม่มีไฟฟ้าใช้ (C) = (A) – (B)  
อยูใ่นพื้นท่ีปกติและอยูร่ะหวา่งรอจดัเขา้โครงการ 140,797 
อยู่ในพื้นท่ีหวงห้าม เช่น เขตป่าสงวน เขตอุทยาน พื้นท่ีปกครองราชการทหาร 
ฯลฯ ตอ้งขออนุญาตหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

35,154 

ไม่สามารถขยายเขตระบบไฟฟ้าไดเ้น่ืองจากไม่อยูใ่นหลกัเกณฑ ์กฟภ. 1,933 
(ท่ีมา : รายงานสถานะการด าเนินการจ่ายไฟหมู่บ้าน/ครัวเรือน ประจ าไตรมาส 3 ปี 2563 ของ กฟภ.) 

นอกจากน้ี กฟภ. มีแผนการโครงการพฒันาระบบไฟฟ้าให้พื้นท่ีเกาะต่าง ๆ ปัจจุบนัอยู่ระหว่าง
ศึกษาความเหมาะสมของโครงการในแต่ละพื้นท่ีเกาะ 
1.2 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.): ไดมี้การพฒันาโครงการระบบไฟฟ้าแบบ 
off-grid บนพื้นท่ีห่างไกลในหลายพื้นท่ีทัว่ประเทศไทย โดยมีทั้งรูปแบบระบบผลิตไฟฟ้าแบบผสมผสาน 
โรงผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก และระบบโซลาร์โฮม อย่างไรก็ตาม จากการส ารวจสถานการณ์ปัจจุบนัพบว่ามี
ระบบจ านวนมากท่ีไม่สามารถใช้งานในการผลิตไฟฟ้าได้แล้ว เน่ืองจากอุปกรณ์ช ารุดและเส่ือมสภาพลง 
และหน่วยงานเจ้าของระบบไม่สามารถจัดสรรเงินทุนในการบ ารุงรักษาหรือเปลีย่นอุปกรณ์ท่ีเสียหายหรือ
เส่ือมอายุได้ รวมถึงไม่มีแบบแผนการเก็บเงินค่าไฟฟ้าท่ีชดัเจนและขาดการบริหารและการดูแลรักษา
ระบบภายในชุมชน 
 พพ. ไดด้ าเนินโครงการจดัตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์นรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงสามารถ
สรุปไดด้งัตารางต่อไปน้ี 
รูปแบบระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ จ านวนระบบ 
1. ระบบโซลาร์โฮม 52 
2. ระบบปฏิบติัการฐานทหาร 396 
3. ระบบประจุแบตเตอร่ี  317 
4. ระบบส าหรับหน่วยงานในเขตป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติ 88 
5. ระบบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 73 
6. ระบบโรงเรียน 258 
7. ระบบโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 89 
8. ระบบโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 87 
9. ระบบศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน 73 
10. ระบบสูบน ้า 109 
11. ระบบสุขศาลาพระราชทาน 13 
12. ระบบสนบัสนุนส านกังานราชการ 4 
รวมทั้งส้ิน 1,559 
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     ซ่ึงสามารถจ าแนกเป็นหากจ าแนกออกเป็นประเภทของเทคโนโลยไีดด้งัสรุปในตารางต่อไปน้ี 
ประเภทเทคโนโลยี จ านวนระบบ 
ระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบแยกอิสระ (Solar Cell Stand alone) 1,398 
ระบบโซลาร์โฮม 52 
ระบบโซลาร์สูบน ้า 109 
รวมทั้งส้ิน 1,559 

 
 

 

4.7 การผลติหรือการจัดหาส่วนประกอบของระบบ 

โครงการเลือกใช้เทคโนโลยี  SHS แบบเติมเงินของบริษัท  FOSERA : Pay-As-You-Go PAYG เป็น
เทคโนโลยีท่ีขจัดอุปสรรคด้านราคาล่วงหน้าของ Solar Home Systems (SHS) โดยให้ผูใ้ช้จ่ายเงินใน
จ านวนท่ีเหมาะสมเม่ือเวลาผา่นไป ส่ิงน้ีท าไดโ้ดยอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์เพิ่มเติมซ่ึงเปิดใชง้านหรือปิดใช้
งาน SHS ตามค าขอเพื่อใหไ้ดโ้ครงสร้างการช าระเงินแบบเติมเงินท่ีคลา้ยกบัโทรศพัทมื์อถือ 
 

เพื่อให้ระบบ PAYG ท างานไดมี้ฟังก์ชนัการล็อก / ปลดล็อกท่ีจ าเป็นตอ้งรวมเขา้กบัฮาร์ดแวร์ของระบบ 
Fosera ทั้งหมด ระบบบา้นพลงังานแสงอาทิตยมี์ฟังกช์นั PAYG รวมอยูด่ว้ย 
ประการท่ีสองจ าเป็นต้องใช้ oftware backend PAYG เพื่อติดตามการช าระเงินของลูกค้าในฟังก์ชัน 
Customer Relationship Management (CRM) ซ่ึงมีให้โดยผูใ้ห้บริการ PAYG ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับผูใ้ห้บริการ 
PAYG ท่ีเลือก backend ยงัรวมถึงคลงัสินคา้การจดัการบริการและฟังกช์นัอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

4.8 ปริมาณพลงังานฟอสซิลท่ีประหยัดหรือทดแทนได้ 

การใช้พลงังานทดแทนเพื่อลดค่าพลงังานฟอซซิล และ ณ วันท่ี 10 พ.ย. 2563 คือ ทดแทน น ้ามันดีเซล 
1241.12 ลติรต่อปี (3139 kWh ต่อปี) เทียบเท่า 3349.44 kgCO2 ต่อปี 

4.9 อายุของโครงการ 

10 ปี 
 
5. การด าเนินงานและการบ ารุงรักษา 

5.1 ช่ัวโมงการท างานจริง 

แผงผลิตพลงังานไดต้ั้งแต่ 8 โมงเชา้ถึง 6 โมงเยน็ หลงัจากนั้นจะเป็นหนา้ท่ีของแบตเตอร่ี 

5.2 แผนการบ ารุงรักษา 
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กลุ่มเก็บเงินจากสมาชิกผูใ้ชโ้ซลาร์โฮมในอตัราตามท่ีก าหนดไวใ้นแต่และ package 
สัดส่วนจ านวนสมาชิกท่ีจ่ายเงินรายเดือนค่าระบบ SHS บา้นเกาะบูโหลนดอน   
จ านวนสมาชิกทั้งหมด 39 ราย กระจายอยูใ่น 26 หลงัคาเรือน (บางบา้นมี 2-3 ระบบ) 
โดยสมาชิกผูใ้ชร้ะบบ SHS บา้นเกาะบูโหลนดอนจะจดัอยูใ่นกลุ่ม Tier 3 จะมีการใชไ้ฟฟ้าขั้นต ่าประมาณ 
50-800 วตัต ์หรือ คิดเป็นหน่วยไฟฟ้าท่ีใชป้ระมาณ 1.0-3.4 กิโลวตัต-์ชัว่โมงต่อวนั และมีไฟฟ้าใชไ้ดไ้ม่
ต ่ากวา่ 16 ชัว่โมงต่อวนัหรือมากกวา่ขึ้นอยูก่บัชัว่โมงแสงแดดท่ีไดใ้นวนันั้น 
สัดส่วนร้อยละของสมาชิกจ่ายท่ีจ่ายค่าบริการระบบรายเดือนแบบ *PAYGO เขา้กลุ่มมีดงัน้ี  
จ่าย 1300 บาท 3 คน  8%  จ่าย 900 บาท   1 คน 3%   จ่าย 740 บาท   1 คน 3% จ่าย 680 บาท   1 คน  3%
จ่าย 360 บาท   2 คน   5% จ่าย 300 บาท  12 คน 31% จ่าย 240 บาท    1 คน  3 % จ่าย 180 บาท    8 คน 
21% จ่าย 120 บาท  10 คน 26 % โดยกลุ่มจะมีรายรับเดือนละ  13,420 บาท สามารถเปิดรับสามาชิกเพิ่ม
ไดเ้ดือนละ 1 ครัวเรือน  
ค่าใชจ่้ายระหวา่ง 180-300 บาท/เดือน จะเป็นครัวเรือนทัว่ไป หลอดไฟ ทีวี พดัลม 
ค่าใชจ่้ายระหว่าง 600-1300 บาท/เดือน จะเป็นครัวเรือนท่ีเป็นร้านค่าชุมชนท าธุรกิจ เช่น ตูแ้ช่แข็ง ตูเ้ยน็ 
สถานีชาร์จ power bank เป็นตน้ 

5.3 มาตรการบ ารุงรักษาอ่ืนๆ 

โครงการฝึกอบรมช่างชุมชนให้สามารถดูแลบ ารุงรักษาระบบ
เบ้ืองต้นหลังหมดประกัน 3 ปี และสามารถส่งเคลมอุปกรณ์
โดยตรงกบัโรงงานไดผ้า่นการขนส่งทางไปรษณีย ์

5.4มาตรการอนุรักษ์พลงังานและลดค่าใช้จ่าย 

การใช้พลงังานทดแทนเพื่อลดค่าพลงังานฟอสซิล และ ณ วันท่ี 
10 พ.ย. 2563 คือ ทดแทน น ้ามันดีเซล 1241.12 ลิตรต่อปี (3139 
kWh ต่อปี) เทียบเท่า 3349.44 kgCO2 ต่อปี 

5.5สัด ส่วนการจัดหาวัตถุดิบ  วัสดุ /อุปกรณ์  และบริการ
ภายในประเทศ 

สินคา้ผลิตในประเทศไทย 100% https://fosera.com/news/detail/fosera-thailand-working-conditions 

5.6 มาตรฐานด้านส่ิงแวดล้อมและคุณภาพการผลติ/การด าเนินโครงการ 

นอกจากน้ีเทคโนโลย ีFOSERA ท่ีโครงการเลือกใชย้งัไดรั้บมาตรฐาน 
https://www.lightingglobal.org/fosera-3/ ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นงานพฒันาระดบัโลก 
Keyword - ปกป้อง ส่ิงแวดลอ้ม => เลือก การปกป้องส่ิงแวดลอ้มสามารถรวมถึงความยัง่ยนื 
การใชท้รัพยากรการลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตวัและการปกป้อง 

https://fosera.com/news/detail/fosera-thailand-working-conditions
https://www.lightingglobal.org/fosera-3/
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ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ Li ไม่เป็นโลหะหนกั FePO4 เป็นเหมือนสนิมเหลก็ ไม่เป็น
พิษ ต่อส่ิงแวดลอ้ม บรรจุภณัฑ ์กระดาษ ไม่ใช่ พลาสติก ป้องกนั Prevent - ป้องกนัหรือลดผลกระทบท่ี
ไม่ตอ้งการรวมถึงโอกาสท่ีสภาพแวดลอ้มภายนอกจะส่งผลกระทบต่อองคก์รมลภาวะ ลดการใชน้ ้า ไฟ 

สารเคมี ขยะท่ีเกิดจากการผลิต และตวัผลิตภณัฑ ์
ผลิตภณัฑ ์ท่ีมีประสิทธิภาพ อายกุารใชง้านยาวนานก าจดัอยา่งถูกตอ้ง  
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6. การขยายผลหรือศักยภาพการน าไปใช้ได้อย่างแพร่หลาย 

6.1 ความสอดคล้อง ผลกระทบ และประสิทธิภาพของโครงการ 

Pay As You Go คือ แพลตฟอร์มการจ่ายเงิน และถา้เราเลือก SHS 12VDC ยกตวัอยา่ง ชุมชนจ่ายค่าระบบ 
DC 12 V 1 kw.แบตเตอร่ีต่อวนั (ทีวี หลอดไฟ พดัลม ตูเ้ยน็ 6.5 คิว) DC จะจ่ายเดือนละ 900 บาท ถา้ตีเป็น
หน่วย ไฟฟ้า คิดดงัน้ี 900/30วนั=30บาท ต่อ1 unit ดว้ยอุปกรณ์ DC ท าให้ใช้นานกว่าอุปกรณ์ AC 4 เท่า 
ดงันั้น ท่ี 1000 วตัต ์30 บาท จึงตอ้งหาร 4 เพื่อใหเ้ท่ากบัการใชง้าน AC คิดเป็น 7 บาทต่อ unit (พร้อมรวม
ค่าลงทุนอุปกรณ์แลว้ทั้งหมด) 
หมายความว่า 1 เกาะ 100 ครัว shs dc ถึงตูเ้ยน็+พร้อมอุปกรณ์ให้ทุกครัวเรือนใชเ้งินลงอุปกรณ์ 4 ร้าน+ 
ค่าพฒันาพื้นท่ี 4 คน 1 ลา้นบาท ลงทุนต่อเกาะจนปิดโครงการ รวม 5 ลา้น ถา้ไมโครกริดปักเสาลากสาย 
จะใชป้ระมาณ 15 ลา้น ยงัไม่รวมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า AC ครัวเรือนละ  8000 บาท (ในกรณีท่ีเราจดัให้ทุกหลงั
แบบเท่าเทียม) 
 
 
 
 

a. ต้นทุนประสิทธิผลของโครงการ 
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ส าหรับการใชร้ะบบกระแสตรง (DC) นั้น เป็นแนวทางท่ีน าไปสู่ค่าใชจ่้ายท่ีนอ้ยท่ีสุด หากถามวา่ท าไมถึง
ใช้ระบบ DC ก็เพราะว่าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าส่วนมากใช้ไฟฟ้ากระแสตรง (DC) เช่น ทีวี พดัลม หลอดไฟ 
โทรศพัทมื์อถือ คอมพิวเตอร์พกพา เป็นตน้  ไฟฟ้าท่ีระบบโซล่าเซลล์ลผ์ลิตขึ้นจะอยู่ในรูปแบบ DC และ
จะมีการกกัเก็บในรูปแบบ DC ในแบตเตอร่ี เช่นเดียวกนั หากตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในระบบกระแสสลบั (AC) 
ไฟฟ้า DC น้ีจะตอ้งถูกแปลงเป็น AC เพื่อส่งเขา้ระบบสายจ าหน่ายสายส่ง และเม่ือส่งไฟฟ้าไปถึงผูใ้ช ้ใน
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ท่ีสุดแลว้ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าหลาย ๆ ตวัจะแปลงไฟฟ้า AC น้ีกลบัมาเป็น DC อีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ใน
กระบวนการทั้งหมดน้ีน าไปสู่ความสูญเสียหลายส่วน  
ส าหรับในพื้นท่ีเขตเมือง ระบบและอุปกรณ์เคร่ืองใช้จ านวนมากท างานภายใตร้ะบบ AC ดงันั้น ระบบ 
AC จึงถือเป็นทางเลือกท่ีดีกว่า อย่างไรก็ตาม ในพื้นท่ีห่างไกลซ่ึงตอ้งการเพียงแค่เคร่ืองท าน ้ าอุ่น หรือ
ตูเ้ยน็ ระบบกระแสตรง นั้นจะเป็นทางเลือกท่ีมีค่าใชจ่้ายท่ีต ่าท่ีสุด (ค่าใชจ่้ายส าหรับระบบ AC อาจสูงกวา่
เกือบ 4 เท่า)  ดงันั้น DC เป็นทางเลือกท่ีดีกวา่ส าหรับพื้นท่ีท่ียงัไม่มีไฟฟ้าใช ้
ประเทศไทยเคยมีโครงการของภาครัฐเม่ือประมาณ 15 ปีท่ีแลว้ (ประมาณปี พ.ศ. 2546)  ซ่ึงมีจุดมุ่งหมาย
ในการท าให้ผูค้นในพื้นท่ีห่างไกลไดมี้ไฟฟ้าใช ้อย่างไรก็ตาม โครงการน้ีไม่ประสบความส าเร็จเท่าไหร่
นัก เน่ืองจากภาครัฐพยายามท่ีจะน าไฟฟ้าในระบบ AC ไปให้ผูค้นท่ีไม่มีไฟฟ้าใช ้ผูค้นเหล่านั้นมีความ
คาดหวงัท่ีสูงกบัตวัระบบท่ีลงไปติดตั้ง โดยเขา้ใจผิดว่าเม่ือมีระบบไฟฟ้า AC แลว้ก็สามารถใช้อุปกรณ์
ไฟฟ้าไดทุ้กอย่าง  เช่น หมอ้หุงขา้ว (ซ่ึงระบบท่ีลงไปติดตั้งไม่มีก าลงัเพียงพอ) ดงันั้น โครงการน้ีจึงไม่
ประสบความส าเร็จ และส่งผลใหร้ะบบโซล่าโฮมกระแสตรงในประเทศไทยไม่ไดรั้บการส่งเสริมและพูด
ถึงเท่าท่ีควร 
ส าหรับโครงการไฟฟ้าพลงังานทดแทนบา้นเกาะบูโหลนดอน เอง ไดใ้ชแ้นวความคิดและกระบวนการ
ด าเนินงานผ่านเครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วนไดถ้อดบทเรียนจนไดข้อ้สรุปดงักล่าว โดยไดม้องว่า
ผูค้นในพื้นท่ีห่างไกลก็มีก าลงัซ้ือในระดบัหน่ึงส าหรับระบบหรืออุปกรณ์ซ่ึงมีราคาไม่สูงจนเกินไป ซ่ึง
แนวทางน้ีจะท าใหเ้กิดความยัง่ยนืมากกวา่ 

b. ความยั่งยืนของโครงการ 

อตัราการเติบโตของกิจการให้บริหารไฟฟ้าระบบโซล่าโฮมบา้นเกาะบูโหลนดอนจะสามารถเพิ่มสมาชิก
ไดเ้ดือนละ 3 ครัวเรือน โดยคาดการว่าภายใน 3 ปี ครัวเรือนทั้งหมดจะไดใ้ช้ไฟฟ้าพลงังานสะอาดครบ 
100% นอกจากน้ีในอนาคตการท่ีกิจการไฟฟ้าต่อน ารายไดต่้อยอดสู่กองทุนหมุนเวียนท่ีสมาชิกจะมีการ
ออมต่อเน่ืองเดือนละ 50 บาท เพื่อน าไปต่อยอดท าธุรกิจบริการภายในชุมชน เช่น โรงน ้ าแข็ง โรงซักผา้ 
โรงผลิตน ้ าด่ืมสะอาด ไวไฟฟรี ผ่อนช าระโทรศัพท์มือถือให้บริการสมาชิกภายในเกาะ รวมทั้ งจัด
สวสัดิการครบวงจรเกิด แก่ เจ็บ ตาย และสินเช่ือพลงังานทดแทนเพื่อช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั เป็นการ
สร้างภูมิคุม้กนั สร้างท านบกั้นเงินท่ีออกนอกชุมชนให้เกิดเศรษฐกิจฐานรากซ้ือขาย ดูแล พึ่งพากนัใน
ชุมชน 
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6.4 ประเด็นอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการขยายผลหรือการเผยแพร่โครงการ (ระบู) 

ประเด็นอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการขยายผลหรือการเผยแพร่โครงการ (ระบู) 
ประเด็นการผลกัดนัตน้แบบเกาะบูโหลนดอนสู่การขบัเคล่ือนระดบันโยบาย เพราะยงัมีจ านวนครัวเรือน
ท่ียงัไม่มีไฟฟ้าใชห้รือไม่สามารถเขา้ถึงระบบไฟฟ้าไดแ้บบตลอดเวลาจ านวนมาก คาดว่าจะมีประมาณ
แสนกวา่ครัวเรือน ส่วนใหญ่จะตั้งอยูใ่นพื้นท่ีเขตพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาติ หรือเขตพื้นท่ีป่า
ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์าและพนัธุ์พืช (อส.) และพื้นท่ีเกาะห่างไกล ท าให้มี
ประเด็นละเอียดอ่อนมากมายในการด าเนินงานทั้งในเชิงขอ้กฎหมายและสังคม แต่ในปัจจุบนัพฒันาการ
ของเทคโนโลยีสมยัใหม่ไดรั้บการพฒันาและประยุกต์ใขส่้งผลให้ตน้ทุนของอุปกรณ์และระบบหลาย
ประเภทท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบไฟฟ้าในพื้นท่ีห่างไกลมีราคาท่ีลดลง เช่น มิเตอร์ไฟฟ้าอจัฉริยะ เทคโนโลยี
พลงังานแสงอาทิตย ์และระบบกกัเก็บพลงังาน เป็นตน้ ประกอบกบัรูปแบบทางธุรกิจใหม่ ๆ ท่ีไดมี้การ
น าเขา้มาใช้ เช่น แนวทางบริหารจดัการแบบ Energy-as-a-service หรือ Pay-as-you-go เป็นตน้ สามารถ
เข้ามามีส่วนช่วยให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการมีไฟฟ้าใช้ทุกพื้นท่ีในประเทศได้อย่าง
สมบูรณ์ (ร้อยละ 100) ซ่ึงยงัจะเก้ือหนุนไปสู่ประโยชน์ร่วมดา้นอ่ืน ๆ ดว้ย เช่น ตน้ทุนพลงังานท่ีลดลง
กวา่กรณีเดิม ความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 
 

 


