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1. จุดเร่ิมตน้

1. เร่ิมส ารวจปี พ.ศ 2545

2. ลงนามสญัญาโครงการ ตุลาคม พ.ศ. 2546

3. เร่ิมจ่ายไฟ 8 กนัยายน พ.ศ 2547 อตัราค่าไฟฟ้าเร่ิมตน้ 12 บาท/ยูนิต

(โซลารเ์ซลล์ 7.5 กิโลวตัต์ ดีเซลฯ 60 กิโลวตัต์ แบตเตอร่ี 252 ยูนิต

โหลด 265 ยูนิต/วนั)

4. RESCO บริหารจดัการโรงไฟฟ้า ภายใตก้ารก ากบัดแูลของคณะกรรมการไฟฟ้าหมู่บา้น

5. สดัส่วนพลงังานทดแทนเชิงพลงังาน 12 เปอรเ์ซ็นต์

สนพ. ไดส้นบัสนุนงบประมาณให ้มจธ. ติดตัง้ระบบผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า

ดว้ยพลงังานทดแทนแบบผสมผสาน เพ่ือเป็นโครงการน าร่อง สาธิต และ

พฒันาระบบผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าดว้ยพลงังานทดแทนแบบผสมผสาน    

ใหมี้ประสิทธิภาพ เหมาะสมกบับริบทการด าเนินชีวิตของสงัคมไทย เพ่ือ

ขยายผลยงัไปเกาะต่างๆ อีกกว่า 170 เกาะ ท่ียงัไม่มีไฟฟ้าใช้

>>>>> อตัราค่าไฟฟ้าข้ึนอยู่กบัราคาน ้ามนัดีเซลเป็นหลกั
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2. ผลการด าเนินงาน

6. อตัราค่าไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนสงูสุดท่ี 20 บาท/ยูนิต (ปลายปี 2549)

7. ติดตัง้กงัหนัลมเพ่ิมตน้ปี พ.ศ. 2550

(อตัราค่าไฟฟ้า 15 บาท/ยูนิต ) 

8. ระบบกงัหนัลมช ารุด

มิถุนายน พ.ศ. 2550

9. อินเวอรเ์ตอรช์ ารุด มิถุนายน พ.ศ. 2550

10. ระบบตอ้งพ่ึงดีเซลฯ เป็นหลกั อตัราค่าไฟฟ้า

เพ่ิมข้ึนเป็น 15-50 บาท/ยูนิต

11. พนกังาน RESCO ลาออกช่วง พ.ศ. 2550-

2552 เน่ืองจากการปรบัลดเงินเดือน

12. มิเตอรแ์บบจ่ายก่อนใชเ้ร่ิมทยอยเสียเม่ือ

2551-2552 (ประมาณ 5 ปี)

13. เปล่ียนแบตเตอร่ี อินเวอรเ์ตอรก์ริดใหม่ (งบ

อบจ.) อินเวอรเ์ตอรส์องทิศทาง (งบชาวบา้น) 

อตัราค่าไฟฟ้าปรบัเป็น 3 แบบ คือ 

- นอ้ยกว่า 10 ยูนิต ราคา 60 บาท/ยูนิต

- ใช ้10-59 ยูนิต ราคา 10 บาท/ยูนิต 

- ใช ้60 ยูนิตข้ึนไป ราคา 17 บาท/ยูนิต

14. ระบบการบริหารจดัการในปัจจบนัยงัใชก้ลุ่ม

RESCO อยู่แต่มีกรรมการหมู่บา้นมาเพ่ิมในส่วน

ของกรรมการเดิมท่ีลาออกไป
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3. บทเรียนจากการด าเนินงาน

บทเรียนท่ีดี

1. มิเตอรแ์บบจ่ายก่อนใช้ ช่วยเร่ืองการเก็บค่าไฟของ RESCO และช่วยการประหยดัพลงังานของกลุ่มผูใ้ชไ้ฟ

2. รปูแบบ RESCO เหมาะสม

3. ระบบ Hybrid แบบขยายได้ ช่วยในการเพ่ิมกงัหนัลมท าไดง่้าย

ปัญหาท่ีเกิดข้ึน

๑. สดัส่วนพลงังานทดแทนต า่ ราคาไฟฟ้าตอ้งอิงตามราคาน ้ามนัดีเซล

๒. อุปกรณท่ี์เสีย (โดยเฉพาะอินเวอรเ์อตร)์ ไม่สามารถซ่อมไดท้นัตามเวลาส่งผลใหร้ะบบเสียเพ่ิมข้ึน

๓. อตัราค่าไฟท่ีเก็บเพ่ิมข้ึน ส่งผลใหป้ริมาณการใชไ้ฟลดลง

๔. บตัรมิเตอรจ่์ายก่อนใช้ ไม่สามารถหามาเพ่ิมได้ เน่ืองจากบริษทัผูผ้ลิตปิดตวั

๕. …………
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4.แนวทางแกปั้ญหาสู่แนวคิดเกาะสีเขียว

1. สดัส่วนพลงังานทดแทนต า่ ราคาไฟฟ้าตอ้งอิงตามราคาน ้ามนัดีเซล

เพ่ิมสดัส่วนพลงังานทดแทน จาก 12 เปอรเ์ซ็นต์ เป็น 80 เปอรเ์ซ็นต์ และใชร้ะบบ Multi-Tariffs เพ่ือปรบัผูใ้ชไ้ฟใหใ้ช้

ไฟช่วงกลางวนั (ลด Peak ช่วงกลางคืน เพ่ือไม่ตอ้ง Run ดีเซลฯ ทุกวนั และลดขนาดแบตเตอร่ี)

2. อุปกรณท่ี์เสีย ไม่สามารถซ่อมไดท้นัตามเวลา ส่งผลใหร้ะบบเสียเพ่ิมข้ึน

มีอุปกรณส์ ารอง เลือกบริษทัท่ีมีบริการตรวจซ่อมภายในประเทศหลงัการขาย

3. อตัราค่าไฟท่ีเก็บเพ่ิมข้ึน ส่งผลใหป้ริมาณการใชไ้ฟลดลง

อตัราค่าไฟฟ้าไม่เกินกว่าความสามารถในการจ่าย (ATP) ของชุมชน ส าหรบัเกาะจิก คือ ไม่เกิน 17 บาท/ยูนิต

*** ความสามารถของเทคโนโลยีในปัจจุบนัสามารถท าไดต้ า่ว่า 12 บาท/ยูนิต กรณีลงทุนเอง และต า่กว่า 3 บาท/ยูนิต 

กรณีลงทุนดว้ยหน่วยงานอ่ืน (คิดเฉพาะค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน) 
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4.แนวทางแกปั้ญหาสู่แนวคิดเกาะสีเขียว

4. บตัรมิเตอรจ่์ายก่อนใช้ ไม่สามารถหามาเพ่ิมได้ เน่ืองจากบริษทัผูผ้ลิตปิดตวั

มีอุปกรณส์ ารอง เลือกบริษทัผลิตภายในประเทศ พฒันาเอง?

5. น าระบบสมารท์ไมโครกริดมาใชง้าน

- รูว่้าในระบบเกิดอะไร เม่ือไร อย่างไร

- น าการควบคุมแบบท านายล่วงหนา้มาใชไ้ด ้

>>> ลดชัว่โมงการท างานของดีเซลฯ

- แกปั้ญหาของการด์เสียได ้โดยใชมิ้เตอร ์AMR

- การบริการจดัการพลงังานเกิดประโยชนส์งูสุด 

>>> ระบบ Multi-Tariff

- บรูณาการกิจกรรมพลงัานทัง้ชุมชนไวด้ว้ยกนั

>>> รวมทัง้ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ไวด้ว้ยกนั

- ติดตัง้โซลารเ์ซลลเ์พ่ิมกลางกลุ่มผูใ้ชไ้ฟ เพ่ือรองรบัโหลดช่วงกลางวนัไดส้ะดวก 
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