


โครงการ Tsunami Aid Watch  เปนโครงการหนึ่งของมูลนิธิ ไฮนริค เบิลล (Heinrich Bö  ll 

Foundation: HBF) สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตโดยความรวมมือของบริษัท  

ที่ปรึกษาและทรัพยากรเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

 

มูลนิธิ ไฮนริค เบิลล (Heinrich Bö  ll Foundation :HBF)  เปนองคกรไมมุงหวังผลกำไรที่มี

แนวทางการดำเนินงาน และนโยบายที่สอดคลองกับพรรคกรีน (German party Alliance 

90/The Greens) สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน มีสำนักงานใหญอยูที่กรุงเบอรลินเมืองหลวง

ของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน การดำเนินงานของมูลนิธิฯ เนนการสนับสนุน    

การเรียนรู  การแลกเปลี่ยนทางความคิดระหวางผูคนในสังคม เปาหมายหลักของมูลนิธิ คือ

การสรางโอกาสทางดานการศึกษาในมิติทางสังคม การเมือง และวัฒนธรรม ทั้งในประเทศ

สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน และประเทศตางๆ เพื่อสนับสนุนระบอบประชาธิปไตย เอื้อให

เกิดการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการพัฒนาสังคม รวมทั้งสรางความเขาใจ ในความ   

แตกตางทางวัฒนธรรม โครงการ Tsunami Aid Watch เปนโครงการพิเศษโครงการหนึ่ง   

ภายใตโครงการการติดตามผลการพัฒนา(Development Watch) ที่มูลนิธิไฮนริคเบิลลสำนัก
งานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดริเริ่มและดำเนินการมาอยางตอเนื่องในระยะเวลา    

หลายปที่ผานมา   
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ปฏิญญากระบี่วาดวยการฟนฟูหลังเหตุการณสึนามิอยางยั่งยืน 
 

ผูเขารวมประชุมใครขอแสดงความขอบคุณจากใจจริงสำหรับทุกบุคคล ชุมชนตาง กลุม     

ตางๆ ทั้งในระดับ  ประเทศและระดับสากล ฝายตางๆ และองคกรตางๆ สำหรับความ        

ชวยเหลือและการสนับสนุนที่มีไปยังประชาชนและชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากเหตุการณ

สึนามิเมื่อวันที่ 26  ธันวาคม 2547  ที่ผานมา เราหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับการสนับสนุน  

อยางตอเนื่องสำหรับภาระกิจการฟนฟูในระยะยาวที่เหลืออยู สึนามิไดทำใหประเทศ         

อินโดนีเซีย ศรีลังกา อินเดีย ไทย หมูเกาะมัลดีฟ และประเทศอื่นๆ คงเหลือแตชายฝงซึ่ง      

เสียหายอยางยับเยิน ชุมชน เศรษฐกิจ และผูคนนับแสนตางตองการความชวยเหลือเปน      

อยางมากอยางไรก็ตาม ความเสียหายที่ เกิดขึ้นเปนแคผลกระทบโดยตรงของสึนามิ             

ความพยายามชวยเหลือตางๆ เปนเพียงระยะเริ่มตนของการฟนฟูหลังเหตุการณสึนามิ         

เทานั้น 

 

เวลาผานไปเกาเดือนหลังจากสึนามิ ความชวยเหลือไดเขาไปถึงพื้นที่ไดรับผลกระทบเปน 

สวนใหญที่พักอาศัยชั่วคราวไดรับการกอสรางขึ้นสำหรับผูรอดชีวิต หลายพื้นที่ไดรับการ  

จัดหาเรือและอุปกรณหาปลาที่มีความจำเปนตอการฟนฟูความเปนอยูสำหรับชาวประมง   

ทองถิ่น ภารกิจที่เหลืออยูก็พรอมที่จะไดรับการดูแลโดยชุมชนที่ไดรับการฟนฟู และ         

องคกรการปกครองสวนทองถิ่น สถานการณสวนใหญในขณะนี้จึงถือไดวากำลังเขาสูการมี

เสถียรภาพ แตอยางไรก็ตามนับวายังหางไกลจากคำวาปกติสุขอีกมากนัก 

 

การฟนฟูหลังเหตุการณสึนามิกำลังเขาสูการเปลี่ยนแปลงระยะที่สอง จากการฟนฟูความ     
เสียหายไปสูการปรับสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจที่ถาวรมากยิ่งขึ้น อันไดแกการบรรเทา

ผลกระทบทางออมของสึนามิ ในขณะที่ความชวยเหลือฟนฟูจากผลกระทบโดยตรง          
ของสึนามิ มีความโดดเดนดานความรวดเร็ว และประสิทธิภาพ ความชวยเหลือและ                

การสนับสนุนที่มีความจำเปนสำหรับการฟนฟูผลกระทบทางออม    จำเปนตองมุงไปที่     

ประสิทธิผลในระยะยาว และความยั่งยืนเมื่อคำนึงถึงสภาพความเปนอยู การฟนฟูเศรษฐกิจ     
การจัดการภัยพิบัติ กรณีที่ดินและบานพักอาศัยสำหรับผูไรที่อยู ผูขาดแคลนที่ทำกิน สตรี    

เด็ก  ประเด็นทางดานเพศสภาพ รวมไปถึงปญหาแรงงานตางถิ่น เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมาย   

เหลานี้ มาตรการตางๆ จึงมีความจำเปนอยางเรงดวน จากประสบการณในการสงมอบความ
ชวยเหลือในอดีต เราจึงใครขอใหนานาประเทศ องคกรพัฒนาเอกชน และหนวยงานภาครัฐ 

ในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูทั้งหมดเพื่อ 
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หากความชวยเหลือในการฟนฟูหลังเหตุการณสึนามิจากประชาคมโลก รัฐบาล และสังคม

ทั่วไปตามแนวทางที่กลาวมาขางตน ภัยพิบัติจากสึนามิครั้งนี้ก็จะกลับกลายเปนโอกาส      

สำหรับการพัฒนาซึ่งสอดคลองกับความยั่งยืนและความกาวหนาทางเศรษฐกิจสำหรับ      

ทุกคน เราเชื่อวา การรวมมือ และการประสานงานที่ แข็งขัน  การเปดใจกวาง และความ    

สมัครสมานสามัคคีจะชวยเราไดในยามวิกฤติ 

เปนหลักประกันวาการฟนฟูพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากสึนามิในระยะยาวจะ      
เปนไปดวยความโปรงใสยุติธรรม มีความยั่งยืนและเสถียรภาพ ตามความรับรู    

และการใหคำนิยามโดยบุคคลและชุมชนผูไดรับผลกระทบจากสึนามิ 

พัฒนาการฟนฟูสึนามิในระยะที่สองใหกลายเปนโอกาสในการแกไขปญหาตางๆ

ที่เกิดกอนสึนามิ และกลับเลวรายลงอยางเปนที่ประจักษเนื่องจากภัยพิบัติครั้งนี้  

สงมอบความชวยเหลือและการสนับสนุนอยางชัดเจนและโปรงใสเพื่อใหเกิดการ

มีสวนรวมของผูที่ไดรัผลกระทบในการวางแผน การริเริ่มและการดำเนินการ     

โครงการฟนฟูระยะยาว 

หนึ่งในสิ่งที่มีความสำคัญอยางยิ่ง ก็คือการจัดตั้งระบบขอมูล และฐานขอมูล       

เกี่ยวกับสึนามิที่เที่ยงตรง และมีวิสัยทัศนที่ยาวไกล เพื่อการใชงานและประโยชน

ของบุคคลและชุมชนโดยไมคำนึงถึงเชื้อชาติหรือศาสนา 

ริเริ่มระบบ / กลไกการติดตามผลการใหความชวยเหลือ เพื่อหลีกเลี่ยงการนำ      

ทรัพยากรไปใชเพื่อวัตถุประสงคอื่นใดนอกจากการใหความชวยเหลือ 
เปนหลักประกันวาการฟนฟูที่เหลืออยูจะเปนรากฐานสำหรับการพัฒนาพื้นที่ได

รับผลกระทบ อยางตอเนื่อง และนำไปสูสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้นกวาสภาพกอน

เหตุการณสึนามิ 
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 ระบบที่เหมาะสม 
3.7    สรุปขอมูลเกาะปอ และขอแนะนำเพิ่มเติม 
  
4.     ทางเลือกดานเงินทุนและเงินบริจาคสำหรับเกาะปูและเกาะปอ 
   
5.     การบำรุงรักษาและการฝกฝน   

 
 
 
 

  
 
 

1 
  

3 
3 
4 

13 
 

25 
 

27   
27 
31 

  
34 
34 
34 
35 
39    

 
40 

 
43 

 
45 

  
46 

  
    50  



    
6.     ระบบไฮบริดพลังงานแสงอาทิตยเกาะจิก ตัวอยางสำหรับเกาะปูและเกาะปอ  
6.1  ขอมูลโดยรวมของเกาะจิก  
6.2  การจัดการและการดำเนินการระบบบนเกาะจิก 
6.3  บทเรียนจากเกาะจิก  
 
7. การหารือเบื้องตนรวมกับชุมชนเกาะปูและเกาะปอ (ขอมูลเพิ่มเติมโดย 

 ทีมงานในโครงการ Tsunami Aid Watch :TAW) 
 
8.     เอกสารแนบ 
 8.1  การซิงโครไนซเครื่องปนไฟ  (Synchronization) 
 8.2  ประวัติของชุมชนเกาะปูและเกาะปอ 
         8.2.1 ชุมชนเกาะปู 
         8.2.2 ชุมชนเกาะปอ  
  
9.   รายชื่อหนังสือที่จะตีพิมพครั้งตอไปภายใตโครงการ Tsunami Aid Watch  
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ดรรชนีคำยอ  (ฐานขอมูลคำยอ) 
  
คำยอ ชื่อเต็ม /  คำเรียก 
AC Alternating Current (ไฟฟากระแสสลับ)  
Ah Amp hour (แอมป เอาว)  
BOD Biochemical Oxygen Demand  
 (ปริมาณออกซิเจนที่ใชในการยอยสลายสารอินทรียโดยแบคทีเรีย) 
BTU British Thermal Unit (หนวยวัดความรอนแบบอังกฤษ) 
CBOs Community Based Group (องคกรของชุมชน)  
DC Direct Current  (ไฟฟากระแสตรง)  
DEDE Department of Alternative Energy and Energy Efficiency  
 (กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน)  
E & Co Energy through Enterprise  (การลงทุนดานพลังงาน)  
ENCON Fund The Energy Conservation Fund (กองทุนอนุรักษพลังงาน)  
EPPO Energy Planning and Policy Office (สำนักนโยบายและแผนพลังงาน)  
ESCO Energy Service Company (บริษัทผูผลิตไฟฟา)  
GEF Global Environment Facility  
 (องคกรความชวยเหลอืดานสิ่งแวดลอมโลก)  
GO Government Organization (องคกรภาครัฐ)  
hr Hour (ชั่วโมง)  
Hz Hertz (เฮิรทซ) 
ITPI IT Power India (บริษัท IT Power ประเทศอินเดีย )  
IVECO IVECO Generator (เครื่องปนไฟ  IVECO)  
JGSEE The Joint Graduate School of  Energy and Environment  
 (บัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและสิ่งแวดลอม) 
KMUTT King Mongkut University of Technology Thonburi  
 (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี)  
KVA Kilo Volt Amp (กิโลโวลตแอมป)  
kW Kilo Watt (กิโลวัตต)  
kWh Kilo Watt Hour (กิโลวัตตเอาว)  
kWp Kilo Watt Peak (กิโลวัตตพีค)  
LPG Liquid Petroleum Gas (แกสปโตรเลียมเหลว)  
NGO Non Government Organization (องคกรพัฒนาเอกชน)  
O&M Operation and Maintenance   (การดำเนินการและการบำรุงรักษา)  
PDTI Pilot Plant Development and Training Institute   
 (สถาบันพัฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ)  
PEA Provincial Electricity Authority (การไฟฟาสวนภูมิภาค) 



PV Photovoltaic ( แผงพลังงานไฟฟาแสงอาทิตย)  
REEEP Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership  
 (ความรวมมือดานประสิทธิภาพในการใชพลังงานและพลังงานทดแทน)  
SEPS Energy Project Support  
 (หนวยงานความชวยเหลือโครงการดานพลังงาน)  
SHS Solar Home Systems (ระบบพลังงานไฟฟาแสงอาทิตยที่ใชกับบาน) 
SMA SMA Technologie AG (บริษัท SMA Technologie AG)  
UNDP United Nations Development Programme  
 (สำนักงานพัฒนาแหงสหประชาชาติ)  
UNICEF United Nations Children’s Fund  
 (องคการทุนเพื่อเด็กแหงสหประชาชาติ: ยูนิเซฟ)   
VCD Video Compact Disc (เครื่องเลน VCD)  
W Watt (วัตต)  
 



ดรรชนีรูปภาพ              

 

รูป หัวขอ/  เนื้อหา      

รูปที่  1 ภาพถายดาวเทียมของเกาะปูจากเวบไซดของกูเกิ้ล    

รูปที่  2 ความตองการไฟฟาบนเกาะปูจากเครื่องปนไฟหมายเลข 1   

 ในวันที่  29 พฤษภาคม 2549    

รูปที่  3 ขอมูลความตองการใชไฟฟาบนเกาะจิกและเกาะปู  

รูปที่  4 แผนภาพแสดงรายละเอียดไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยสำหรับใชในบาน   

รูปที่  5 ความไมสมดุลของการใชเครื่องปนไฟบนเกาะปู   

รูปที่  6 กราฟแสดงการใชพลังงานเชื้อเพลิงของเครื่องปนไฟ IVECO ขนาด  

 30 kVA  

รูปที่  7 แผนภาพแสดงการตอไฟฟากระแสสลับ(AC) และไฟฟากระแสตรง  

 (DC)  

รูปที่  8 ขนาดขององคประกอบตางๆ ที่ไดรับการพิจารณาสำหรับเกาะปูโดย 

 แบบวิเคราะห HOMER   

รูปที่  9 กราฟแสดงคาใชจายดานพลังงานไฟฟาที่มาจากแสงอาทิตยบนเกาะปู   

รูปที่  10 การคาดการณขอมูลกระแสลมที่นำมาใชในแบบวิเคราะห  Homer  

 สำหรับเกาะปู   

รูปที่  11 กราฟแสดงพลังงานที่ไดจากกังหัน Bergey BWC Excel-S  ซึ่งนำมา 

 คำนวณพลังงานลม   

รูปที่  12 กราฟแสดงประสิทธิภาพของเครื่องปนไฟดีเซลขนาด 30 kVA   

รูปที่  13 อายุทำงานของแบตเตอรี่ จนกระทั่งหมดอายุ และ จำนวนกำลังที่เก็บไว 

 ตลอดอายุการใชงาน (kWh) ที่นำมาใชเปนฟงคชั่นในการคำนวณการ 

 ปลอยกระแสไฟ   

รูปที่  14 กราฟแสดงผลการจำลองดวยแบบวิเคระห  Homer บนเกาะปูโดยวัด 

 จากการคาดเดาความตองการพื้นฐาน   

รูปที่  15 รายละเอียดคาใชจายของระบบที่เหมาะสมสำหรับเกาะปู   

รูปที่  16 ผลกระทบจากราคาเชื้อเพลิงและคาดการณปริมาณการใชไฟในเกาะปู   

รูปที่  17 กราฟแสดงศักยภาพในการเก็บประจุไฟฟาสูงสุดของแผงพลังงาน 

 แสงอาทิตย (kW) และคาใชจายในการลงทุน ที่นำมาใชเปนฟงคชั่นใน 

 การคำนวณราคาดีเซลและการคาดการณอัตราการใชไฟฟาบนเกาะปู   

รูปที่  18 คาไฟคงที่ (เหรียญ / kWh) และเงินลงทุนในครั้งแรกในการตั้งระบบ 

 ที่เหมาะสมสำหรบั เกาะปู     

 หนา  
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 รูปที่  19 การเปรียบเทียบคาไฟของระบบไฮบริดที่เหมาะสม กับคาไฟในระบบ 

 ที่ใชพลังงานดีเซลเพียงอยางเดียวโดยสมมุติราคาดีเซลในระดับตางๆ  

รูปที่  20 คาใชจายตลอดอายุการใชงาน (คาใชจายเฉลี่ย) ระบบที่นำมาใชเปน 

 ฟงคชั่นในการคำนวณราคาดีเซลใหกับเกาะปู  

รูปที่  21 ตัวแปรที่สรางผลกระทบตางๆ ที่มีตอการคาดการณปริมาณ 

 ความตองการใชไฟฟาของเกาะปู   

รูปที่  22 คาไฟคงที่ที่นำมาใชเปนฟงคชั่นในการคำนวณปริมาณความตองการ 

 ใชไฟฟาของเกาะปู   

รูปที่  23 การเปรียบเทียบคาไฟของระบบไฮบริดที่เหมาะสม กับคาไฟในระบบ 

 ที่ใชพลังงานดีเซลเพียงอยางเดียวโดยสมมุติราคาดีเซลในระดับตางๆ  

รูปที่  24 ความตองการใชไฟจากเครื่องปนไฟหมายเลข 1  ของเกาะปอ 

 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2549   

รูปที่  25 ความไมสมดุลของการใชเครื่องปนไฟบนเกาะปอ  

รูปที่  26 ขนาดของชิ้นสวนในระบบบนเกาะปอที่กำหนดโดยแบบวิเคราะห  

 HOMER   

รูปที่  27 ผลการจำลองของแบบวิเคราะห HOMER สำหรับเกาะปอ โดยอางอิง 

 สมมุติฐานปริมาณความตองการไฟฟาพื้นฐาน   

รูปที่  28 รายละเอียดคาใชจายที่เกิดขึ้นในการตั้งระบบที่เหมาะสมสำหรับ 

 เกาะปอ โดยอางอิงสมมุติฐานปริมาณความตองการไฟฟาพื้นฐาน  

รูปที่  29 การคำนวณผลกระทบที่มีตอราคาเชื้อเพลิงบนสำหรับเกาะปอ   

รูปที่  30 กราฟแสดงความสามารถในการประจุไฟสูงสุดของแผงพลังงาน 

 แสงอาทิตย  (kW) และตนทุนรวมที่นำมาใชเปนฟงคชั่นในการคำนวณ 

 ราคาดีเซลและปริมาณความตองการในการใชไฟฟาบนเกาะปอ    

รูปที่  31  คาไฟคงที่ (เหรียญ / kWh) และตนทุนครั้งแรกในการตั้งระบบที่ 

 เหมาะสมสำหรับเกาะปอ  

รูปที่  32 การเปรียบเทียบคาไฟของระบบไฮบริดที่เหมาะสม กับคาไฟในระบบ 

 ที่ใชพลังงานดีเซลเพียงอยางเดียวโดยสมมุติราคาดีเซลในระดับตางๆ   

รูปที่  33 คาใชจายตลอดอายุการใชงานระบบที่นำมาใชเปนฟงคชั่นในการ 

 คำนวณราคาดีเซลใหกับเกาะปอ   

รูปที่  34 ผลลัพธในการคำนวณผลกระทบจากปริมาณความตองการไฟฟาของ 

 เกาะปอ 
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รูปที่  35 คาไฟคงที่ที่นำมาใชเปนฟงคชั่นในการคำนวณปริมาณคามตองการ 

 ใชไฟฟาของเกาะปอ  

รูปที่  36 การเปรียบเทียบคาไฟของระบบไฮบริดที่เหมาะสม กับคาไฟในระบบ 

 ที่ใชพลังงานดีเซลเพียงอยางเดียวภายใตปริมาณความตองการใชไฟฟา 

 แบบตางๆ ของเกาะปอ    

รูปที่  37 โครงสรางระบบไฮบริดของเกาะจิก   

รูปที่  38 แสดงการใชพลังงานของระบบไฮบริดของเกาะจิก 

 ในวันที่  16 มกราคม  2548  แสดงการใชไฟประจำวัน  

รูปที่  39 โครงสราง  (ESCO) บนเกาะจิก 
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ดรรชนีตาราง      

ตาราง หัวขอ /  เนื้อหา  

ตารางที่  1 ขอมูลประชากรของเกาะปู  

ตารางที่  2 ความตองการพลังงานในปจจุบันของบานเกาะปู (พฤษภาคม 2549)   

ตารางที่  3 การคาดการณการใชไฟกับเครื่องใชไฟฟาภายในบานทั่วๆไปบน 

 เกาะปู   

ตารางที่  4 อัตราการเสียของสวนประกอบแตละชิ้นในระบบพลังงาน 

 แสงอาทิตยที่ใชกับบานของเกาะปูและเกาะปอ      

ตารางที่  5 ระบบ ‘ที่เหมาะสม’  สำหรับเกาะปู   

ตารางที่  6 ราคากำหนดสำหรับเกาะปู   

ตารางที่  7 การประมาณการความตองการพลังงานไฟฟาบนเกาะปอ  

ตารางที่  8 ขอมูลสำคัญเพื่อการนำมาใชเพื่อวิเคราะหหาระบบที่เหมาะสม 

 สำหรับเกาะปอ  

ตารางที่  9 เปรียบเทียบราคาไฟฟาในปจจุบันกับคาใชจายของโครงการไฟฟา 

 ระบบไฮบริด ซึ่งชี้ใหเห็นวาระบบไฮบริดเปนระบบคุมคาที่จายดวย 

 ตัวมันเองอยางคุมทุน  

ตารางที่  10 ผลจากการไดรับเงินบริจาค 50,000 เหรียญที่มีตอการลงทุนครั้งแรก    

ตารางที่  11 จำลองรูปแบบการจายไฟฟาสำหรับระบบไฮบริดบนเกาะจิก 

ตารางที่  12 ขอมูลจากเครื่องเก็บขอมูลดิจิตอลแสดงการใชไฟในหนึ่งวัน  

ตารางที่  13 ราคาของสมารท มิเตอร   
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คำนำ 

 

มูลนิธิไฮนริค เบิลล  (Heinrich Bö  ll Foundation : HBF)  สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวัน      

ออกเฉียงใต ไดริเริ่มโครงการสึนามิ เอด วอทช (Tsunami Aid Watch - TAW) ขึ้นในเดือน

กรกฎาคม 2548   เพื่อเฝาติดตามผลกระทบจากความชวยเหลือและกลไกการดำเนินงาน    

อยางเปนระบบ TAW เปนสวนหนึ่งของโครงการติดตามผลการพัฒนา ซึ่งโครงการใน      

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตของมูลนิธิไฮนริค เบิลล ไดริเริ่มขึ้นเมื่อหลายปกอน โดยใช

หลักการพัฒนาอยางยั่งยืนในการใหการสนับสนุนยกระดับการมีสวนรวมตามแนวทาง     

ประชาธิปไตย และการมีสวนรวมของภาคประชาชน รวมไปถึงหลักการปกครองที่ดีใน    

กระบวนการพัฒนาของประเทศไทย 

 

โครงการ TAW มีเปาหมายเพื่อการวิเคราะหอยางเปนระบบทั้งในประเด็นการพัฒนาแกไข

จุดดอยในโครงสรางการใหความชวยเหลือ โดยจะมีการวิเคราะหกลไกและกระบวนการ   

ของกรณีศึกษาที่เดนชัดเกี่ยวกับการฟนฟูหลังสึนามิและกิจกรรมเพื่อการฟนฟูตางๆ TAW 

จะเชื่อมโยงผลลัพธที่ไดเขากับโครงสรางโดยทั่วไปของการใหความชวยเหลือฟนฟูหลัง   

สึนามิในภูมิภาคนี้ และจะชวยปรับมุมมองทางการเมืองที่มีตอกระบวนการและโครงสราง

การสงมอบความชวยเหลือในประเทศไทย 

 

แนวทางการทำงานที่ดีที่สุดของโครงการ   คือ   แนวความคิดเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนใน 

ระยะกลางและระยะยาว ซึ่งรวมเอาประเด็นดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมเขาไวเปน

สวนหนึ่งของโครงการ TAW  บทความเรื่อง “ พลังงานทดแทนทางเลือกเพื่อชุมชน          

อันดามัน : การศึกษาถึงความเปนไปไดในการนำระบบไฮบริดมาใชกับชุมชนสองแหงที่ได

รับผลกระทบจากสึนามิ”   คือบทความลำดับที่สองของ TAW  ซึ่งมุงเนนตามแนวความคิด

การพัฒนาดังกลาว ซึ่งเปนการศึกษาที่มีการรวบรวมขอมูลเปนอยางดีอันเปนการเตรียมจัด

ตั้งโครงการการศึกษาวิธีการใชพลังงานทดแทนใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล     

ที่สุดโดยอาศัยศักยภาพของระบบเดิมที่มีอยูมาใชในการผลิตกระแสไฟฟาที่สามารถจายไฟ

ไดอยางสม่ำเสมอตลอด 24  ชั่วโมงใหกับชุมชนสองแหงซึ่งไดแกชุมชนเกาะปูและ             

เกาะปอ ในขณะเดียวกันก็สงเสริมขีดสุดของการใชพลังงานทดแทนอยางมีประสิทธิภาพ  

ภายใตสภาพการณทางการเมืองและเศรษฐกิจที่เปนอยูในปจจุบัน  



การริเริ่มแนวคิดระบบพลังงานแบบผสมหรือระบบไฮบริด (hybrid energy system)           

สัมพันธกับโครงการในหัวขอที่เกี่ยวกับ  “พลังงานและสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง”  ที่    

มูลนิธิ HBF ไดดำเนินการในประเทศไทย  โดยกิจกรรมตางๆ ของมูลนิธิ HBF ภายใต       

กรอบการทำงานในโครงการไดมีการกำหนดเปาหมายเพื่อสนับสนุนใหตระหนักถึงความ 

สำคัญของการใชพลังงานทดแทนในระดับนโยบายของชาติ โดยมีฉากหลัง คือการสภาพ  

อากาศที่มีแนวโนมวาจะเปลี่ยนแปลง และนโยบายดานพลังงานในระดับเศรษฐกิจ            

การเมืองของโลกที่กำลังเปลี่ยนรูปไป  เพื่อใหบรรลุผลในวงกวางการดำเนินโครงกาอันนา

จูงใจในระดับชุมชนจึงถือเปนสิ่งสำคัญอยางที่สุดที่จะทำใหเห็นถึงความเปนไปได   และ  

ทำใหเห็นถึงความรุดหนาของเทคโนโลยีที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมซึ่งจะนำมาใชเพื่อสราง 

ความยั่งยืนใหกับสังคมและเศรษฐกิจตอไปในอนาคต 

 

ทางมูลนิธิใครขอขอบคุณผูแตง และสมาชิกชุมชนตางๆ รวมไปถึงภาคเอกชนที่มีสวน        

เกี่ยวของแนวความคิดที่ไดรับการนำเสนอในบทความเรื่องนี้เปนผลโดยตรงมาจาก           

ความพยายามรวมกันของทุกฝายในการสรางความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ สังคม และ        

สิ่งแวดลอม เขากับความตองการในดานการพัฒนาชุมชนและคำนึงถึงสภาพแวดลอม         

แม บางครั้งทั้งสองแนวทางนี้มักจะขัดแยงซึ่งกันและกัน แตตามที่เราไดเห็นในที่นี้ กลับไม

เปนเชนนั้นเสมอไป จากตัวอยางการศึกษาที่จะไดเห็นในบทความชิ้นนี้จะแสดงใหเห็นวา 

กระบวนการฟนฟูระยะกลางไดหลอมรวมแนวทางทั้งสองนี้เขาดวยกันจนทำใหเกิดเปน   

หนทางที่จะนำไปสูการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมไดอยางยั่งยืนตอไป 
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ดร. ไฮเกอ   เลิชมานน  

ผูอำนวยการ 

มูลนิธิไฮนริค เบิลล สำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
 

 



คำนำ 
 

การฟนฟูหลังสึนามิและกระบวนการสรางชุมชนขึ้นมาใหมถือเปนความทาทายที่ยิ่งใหญ  

สำหรับชุมชนที่ไดรับผลกระทบแตในขณะเดียวกันก็เปนการเปดโอกาสใหเปนการสราง  

พัฒนา และปรับปรุงโครงสรางทาง สังคมเศรษฐกิจการเมืองและการปกครองเชนเดียวกัน 

แนวความคิดดาน “การพลิกวิกฤตใหเปนโอกาส” นี้ ไดรับการนำเสนอ อภิปราย และ        

ตอบสนองจากภาคสาธารณะในการประชุมนานาชาติ ณ จังหวัดกระบี่วาดวยการฟนฟูหลัง 

เหตุการณสึนามิ เมื่อเดือนกันยายน 2548 ที่ผานมา (ดูเอกสารกอนถึงหนาสารบัญ) 

 

ในฐานะผูเขารวมการประชุม และผูรวมจัดทำปฏิญญาโครงการฟนฟูระยะกลางของ          

มูลนิธิ “โครงการสึนามิ เอด วอทช (Tsunami Aid Watch - TAW)”ไดพยายามตั้งแต           

จุดเริ่มตน  เพื่อทำใหประเด็นนี้กลายเปนหนึ่งในหาของกิจกรรมหลักที่ตองไดรับการ         

พิจารณาโดยแนวความคิดการดำเนินโครงการ พลังงานทดแทนทางเลือกเพื่อชุมชน            

อันดามัน ในระบบการผลิตไฟฟาแบบผสม หรือ ระบบไฮบริดเปนหนึ่งในผลลัพธที่ได     

มาจากความรวมมือระหวางผูที่เกี่ยวของจนบรรลุเปนบทความชิ้นนี้ขึ้นมาไดก็เนื่องดวย     

กระบวนการศึกษาที่มีระยะเวลานานถึงเกาเดือน 

 

มีการนำขอมูลเกี่ยวกับความสำเร็จในการจัดการและการดำเนินการระบบพลังงานแบบ      

ผสมบนเกาะจิกมาใชประกอบการศึกษาในครั้งนี้  โดยการประสานงานของศาสตราจารย  

ดร.คริสตอป เมนเคอ (บัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัย         

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี)และมีการดำเนินการศึกษาโดย คุณสิริกุล ประสิทธิเพียรชัย 

(สถาบันเพื่อการอนุรักษพลังงานสากล สำนักงานภูมิภาคเอเชีย  กรุงเทพฯ) ดร.ธวัชชัย       

สุวรรณคำ  (สถาบันพัฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี               

พระจอมเกลาธนบุรี) และ ดร. คริส กรีเซน (องคกรพลังไท สำนักงานกรุงเทพฯ)  และใน   

ฐานะที่เปนสวนหนึ่งในกระบวนการ  TAW ไดมีการหารือรวมกับชุมชนทั้งสองที่เขารวม 

โครงการซึ่งก็คือ ชุมชนเกาะปู และชุมชนเกาะปอ โดยมีความเห็นวา ความรวมมือและ      

การสนับสนุนที่กระตือรือรนจากทั้งสองชุมชนมีความสำคัญที่จะสนับสนุนการดำเนิน      

โครงการใหประสบความสำเร็จได  

 



ผลจากหลังเหตุการณสึนามิผานไป ทำใหทั้งชุมชนเกาะปู และเกาะปอตางก็มีระบบการ     

ผลิตไฟฟาพลังงาน แสงอาทิตยที่ใชกับบานซึ่งไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยและ     

นอกจากนั้นยังไดรับบริจาคเครื่องปนไฟดีเซลจาก UNICEF โดยหวังวาสิ่งนี้จะชวย           

สนับสนุนความพยายามในการฟนฟูผลกระทบจากสึนามิไดอยางไรก็ตามแมชุมชนจะมี     

ศักยภาพในการผลิตไฟฟาจากอุปกรณที่ไดรับการบริจาคดังกลาวแลวก็ตาม  แตชุมชนกลับ

สามารถผลิตกระแสไฟฟาไดในปริมาณจำกัดซึ่งสามารถใชไดเพียงไมกี่ชั่วโมงเทานั้นใน     

แตละวัน นอกจากนั้นขณะนี้ชิ้นสวนสำคัญๆ ในระบบหลายสวนก็ใชงานไมได แตจาก     

บทสรุปของรายงานการศึกษาชิ้นนี้ก็ยังเสนอใหมีการใชสวนประกอบที่ยังใชงานไดของ   

ระบบที่มีอยูเดิมเปนหลักการจัดทำระบบไฮบริดที่ใชพลังงานดีเซลและพลังงานทดแทน    

รวมกันจะสามารถชวยใหทั้งสองชุมชนไดมีไฟฟาใช อยางยั่งยืนตลอด 24  ชั่วโมง    

 

จากแนวคิดที่ไดกลาวมาในเบื้องตนโครงการนี้ จะเปนทั้งโอกาสในการพัฒนาชุมชนที่        

เกี่ยวของไดอยางมั่นคงในอนาคตรวมทั้งเปนการสรางยุคสมัยของการใชพลังงานที่มีความ

ยั่งยืนอันจะเปนหนทางที่จะนำไปสูศักราชใหมของพลังงานจากแสงอาทิตยเราควรฉวย     

โอกาสนี้ไวใหมั่นหากพิจารณาวาขณะนี้สภาพอากาศของเรามีเคาลางวากำลังเปลี่ยนแปลง 

ไป ซึ่งสวนหนึ่งเปนปญหาที่ถูกโหมกระพือจากโครงการผลิตไฟฟาขนาดใหญที่สรางผล  

กระทบและความเสียหายตอสังคมสิ่งแวดลอม 

 

กวาสองปหลังจากเหตุการณสึนามิ การใหความชวยเหลืออยางเรงดวนกำลังจะยุติ              

และขณะนี้กำลังมีการดำเนินการฟนฟูในระยะกลาง  ขณะนี้เราไดบรรลุถึงสภาพการณที่           

เรียกวา  “ภาวะปกติ” อันเกิดจากความชวยเหลืออยางเรงดวนรวมกับชุมชน สิ่งนี้จะเปนพื้น

ฐานในการเชื่อมโยงความพยายามในการฟนฟู และเยียวยาไปสูกระบวนการในการพัฒนา 

อยางยั่งยืนโดยรวมของประเทศไทย 

 

จากขอมูลที่ไดนำเสนอในรายงานชิ้นนี้ แนวคิดในการสนับสนุนใหเกิดความยั่งยืนทางดาน

เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมสามารถโยงใยเครือขายองคกรพัฒนาเอกชน และ       

สถาบันการศึกษาตางๆ ใหเขามารวมในการพัฒนาแนวคิดเพื่อสรางความมั่นใจวาโครงนี้จะ

ประสบผลสำเร็จจากความรวมมือดังกลาว (นอกเหนือจากภาพที่แสดงใหเห็นถึงการให      

ความชวยเหลืออยางรวดเร็วใหกับผูประสบภัย)  อยางไรก็ตาม ในตอนนี้สิ่งที่ยังขาดอยูคือ 

การสนับสนุนทางการเงินและการตอบรับจากผูใหเงินบริจาคอยางตอเนื่อง   



พวกเราในนามเครือขายความรวมมือฟนฟูชุมชนชายฝงอันดามัน (Save Andaman 

Network) ชุมชนหมูบานเกาะปอ ชุมชนหมูบานเกาะปู และโครงการสึนามิ เอด วอทช       

จึงหวังเปนอยางยิ่งวาผูอานจะเขาใจในทางเลือกเพื่อการพัฒนาที่เรานำเสนอนี้ และจะให    

การสนับสนุนเงินทุนเพื่อใหเราสามารถจัดทำโครงการนำรองนี้ไดตอไป 
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คารล เอช. เซกชไนเดอร  

ผูอำนวยการโครงการสึนามิ เอด วอทช ภายใตมูลนิธิ ไฮนริค เบิลล 



1

1. บทนำ 

 

หมูเกาะที่อยูหางไกล ในประเทศไทยมีไฟฟาใชอยางจำกัด อีกทั้งมีราคาแพง และขาดความ

สม่ำเสมอ โดยมากจะไดมาจากระบบแสงอาทิตยตามบานที่เอาแนนอนไมได และครื่องปน

ไฟดีเซลที่ตองใชเงินในการซื้อเชื้อเพลิงจำนวนมาก  การขาดแคลนแหลงไฟฟาที่สะดวก    

ราคาถูกและเชื่อถือไดจึงเปนอุปสรรคในความพยายามฟนฟูหลังเหตุการณสึนามิ และจำกัด

ความสามารถของชาวบานในการพัฒนาชุมชนของตนไปในแนวทางที่ตองการ ปจจุบัน      

เครื่องใชไฟฟาที่สามารถใชงานไดถูกจำกัดอยูเพียงแคหลอดไฟ วิทยุ โทรทัศนเครื่องเล็กๆ 

และ เครื่องเลนวีซีดี  สวนเครื่องมืออื่นๆ เชน สวาน หรือ เลื่อย ซึ่งจำเปนสำหรับการตอเรือ  

ซอมแซมบานเรือน และการกอสราง จำเปนตองหันไปใชพลังงานที่ไดจากเครื่องปนไฟ    

ดีเซลที่มีราคาแพง เสียงดัง และตองดูแลรักษาเปนพิเศษ   การแชเย็นอาหารและวัคซีน เปน

สิ่งที่ชุมชนเหลานี้ไมสามารถทำไดเนื่องจากไฟฟาที่ไดจากแสงอาทิตยไมมีกำลังมากพอที่  

จะใชกับตูเย็น และ ราคาน้ำมันดีเซลที่ถีบตัวสูงขึ้นหมายความวาเครื่องปนไฟดีเซลจะใชได

เพียงไมกี่ชั่วโมงเทานั้นในตอนเย็น  

 

แตก็นับวายังโชคดีที่อุปกรณที่จำเปนตองใชตลอด 24 ชั่วโมง คือ ระบบไฟฟาที่เชื่อถือได  

ถูกติดตั้งไวเรียบรอยแลว ในชุมชนหางไกลสวนใหญของประเทศรวมถึงเกาะที่ประสบภัย

สึนามิ ทางรัฐบาลไทยไดจัดหาระบบแสงอาทิตยที่ใชภายในบาน (SHS)มอบใหกับแตละ  

ครัวเรือน แมวาระบบนี้จะทำงานไดไมดีนัก   (สวนใหญเกิดจากตัวแปลงไฟ และ บัลลาท 
ที่ไมไดคุณภาพ) แตตัวของแผงพลังงานแสงอาทิตยเองมีความสำคัญ และมีประโยชนมาก  

เพราะสามารถทำใหเกิดพลังงานมากพอที่จะนำไปกำเนิดไฟฟาได  เชนเดียวกันทางยูนิเซฟ
ไดจัดหาเครื่องปนไฟดีเซลใหกับชุมชนตามเกาะตางๆหลายแหงที่ประสบภัยสึนามิ แต       

เครื่องปนไฟดีเซลนี้ถือเปนแหลงพลังงานราคาแพงเพราะราคาน้ำมันเชื้อเพลิงบนเกาะที่     

หางไกลมีราคาสูง นอกจากนี้การขาดความรูพื้นฐานในการใชเครื่องปนไฟอยางมี              

ประสิทธิภาพ และ บำรุงรักษาอยางถูกวิธี   ทำใหไมสามารถใชงานอุปกรณดังกลาวได      

อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ ยั่งยืนนาน ยิ่งไปกวานั้นแมวาใน บางชุมชนจะมี    
หนวยงานทองถิ่นที่ดูแลจัดการทรัพยากรไดดี แตก็ยังไมรวมถึงการจัดการระบบไฟฟาใน     

ระดับชุมชนอยางยั่งยืนเนื่องจากเปนเทคโนโลยีใหมที่มีลักษณะเฉพาะ 

 
โครงการนี้ระบุถึงบันทึกติดตามผลการใชแหลงพลังงานไฟฟาที่มีราคาแพง  ขาดความ      

นาเชื่อถือ และ ณ ปจจุบันไมมีประสิทธิภาพ  โดยเปนการทำงานรวมกับชาวบานบนเกาะ 2 
เกาะ เพื่อพัฒนาแผนงานสำหรับระบบพลังงานทดแทนดีเซลแบบผสมผสาน (พลังแสง     
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อาทิตย และ พลังลม) หรือระบบไฮบริดที่ใชงานได อยางดีในระดับหมูบาน และ ผนวกกับ
ความชำนาญพื้นถิ่นในการจัดการระบบเหลานี้ทั้งในดานการเงิน  และเทคนิคอยางยั่งยืน    

โดยนำตัวอยางมาจากประสบการณในการใชระบบไฮบริดของเกาะจิก ในประเทศไทย      

ทำใหคาดวาราคาไฟฟาของชาวบานในหมูบานจะลดลง ขณะที่การหาแหลงไฟฟา และ     

คุณภาพของพลังงานไฟฟาจะเพิ่มขึ้นเปนอยางมาก 

 

ผลการศึกษาจะแตกออกเปนผลการศึกษายอยโดยจะเปนการศึกษากรณีของเกาะปู และ      

เกาะปอ ผลการศึกษายอยแตละชิ้นจะเริ่มตนดวยการพูดถึงความตองการไฟฟาบนเกาะ      

ทั้งความตองการในปจจุบัน และ ความตองการที่คาดวาจะเพิ่มขึ้นในอนาคต จากนั้นจะเปน

รายละเอียดของการจัดการในการหาไฟฟา และ ปญหาที่เกิดขึ้น ตามมาดวยรายละเอียดของ

ระบบไฮบริดที่เหมาะสมที่สุดซึ่งอาจจะเปนการนำเอาแหลงพลังงานที่มีอยูมาใชใหเกิด     

ประโยชนได แผงพลังแสงอาทิตย  เครื่องปนไฟดีเซล  แหลงพลังลม  รวมถึงอุปกรณใหมๆ

ที่จะนำมาใชในการปรับปรุงการบริการไฟฟา และลดคาใชจายใหกับผูใชไฟฟาถัดไปจะ    

กลาวถึงคาใชจายในการใชระบบไฮบริดโดยจะมีการวิเคราะห และพิจารณาอยางละเอียด  

ถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันดีเซล และ คาใชจายที่อาจเพิ่มมากขึ้นใน

อนาคต และ โครงสรางระบบที่นาจะเหมาะสมที่สุดทายที่สุดจะเปนแผนในการนำไปปรับ

ใชทีละขั้น และคำแนะนำเกี่ยวกับทางเลือกดานเงินกูยืม  สวนแบงหุน และ การหาทุน       

บริจาค ในภาคผนวกจะเปนการพิจารณาบทเรียนจากโครงการระบบไฮบริดพลังงาน         

แสงอาทิตย ลม และ ดีเซลของเกาะจิก  และภาคผนวกดานเทคนิคจะเปนรายละเอียดวิธี     

การซิงโครไนซเครื่องปนไฟดีเซลหลายตัวเพื่อใหผลิตไฟฟาไดในระบบเดียวกัน 
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2. เกาะป ู

 

2.1 ขอมูลสถิติประชากร 

 

เกาะปูเปนเกาะเล็กๆที่มีความยาวจากเหนือจรดใต 10  กิโลเมตร และ จากตะวันออกถึง     

ตะวันตก 4.5 กิโลเมตร  เกาะปูตั้งอยูทางตอนใตของประเทศไทยหางจากจังหวัดกระบี่ไป 

ทางตะวันตกประมาณ 3 กิโลเมตร(ละติจูด 7  องศา 50  ลิปดาเหนือ และ ลองติจูด 98  องศา 

57   ลิปดาตะวันออก) เกาะปูเปนเกาะหนึ่งในบรรดาเกาะเล็กๆที่อยูใตการดูแลของเทศบาล

ตำบลศรีบอยา ประกอบดวยหมูบาน 3  หมูบาน คือ   หมูบาน 2    3   และ 5    ประมาณ 500   

ครัวเรือน  แตการศึกษาโครงการทางเลือกพลังงานทดแทนเบื้องตนนี้จะดำเนินการเฉพาะ  

ในหมูบานหมายเลข 2   เทานั้น เนื่องจากทาง เครือขายความรวมมือฟนฟูชุมชนชายฝง      

อันดามันหรือ Save Andaman Network ระบุวาเปนหมูบานที่มีความพรอมสำหรับการ       

จัดการที่ดี และ มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการดำเนินโครงการในระยะยาว 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
รูปที่ 1: ภาพถายดาวเทียมของเกาะปูจากเวบไซดของกูเกิ้ล จุดที่ทำเครื่องหมายไวแสดงถึงที่ตั้งของหมูบานหมายเลข 2  (7 องศา     

51 ลิปดาเหนือ 98 องศา 57 ลิปดาตะวันออก) 

 

หมูบานหมายเลข 2  หรือ บานเกาะปู มีประชากรทั้งสิ้น 150   ครัวเรือน จำนวน 1,160 คน 

โดยมีอายุดังรายละเอียดตามตารางตอไปนี้ 
 

 
 

 

 
 

ตารางที่ 1 : ขอมูลประชากรของเกาะปู  
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รายไดหลักของครอบครัวสวนใหญมาจากการทำประมงชายฝงขนาดเล็กโดยการใชเรือ     
ขนาด 5  เมตร หรือ  เล็กกวานั้น  เรือสวนมากจะเปนทรัพยสินของครอบครัวที่จะออกทำ  

ประมงกันเอง เนื่องจากการหาปลาขึ้นอยูกับสภาพอากาศ และ กระแสน้ำเปนหลักทำให    

ชาวประมงสามารถลงตาขายไดมากที่สุดเพียง  15 วันตอเดือน ในฤดูที่อากาศเหมาะสม       

ครอบครัวหนึ่งจะมีรายไดเฉลี่ยสูงถึง 2   หมื่นบาทตอเดือน ขณะที่ในฤดูมรสุม (พฤษภาคม

-ตุลาคม) ชาวประมงจะออกหาปลาไดนอยลง และ อาศัยการเก็บหอยตามชายฝงมากวา  ซึ่ง

ในชวงนี้รายไดอาจจะลดลงเหลือเพียง 3  พันบาทตอเดือน  บางบานก็เปดรานขายของชำ     

เล็กๆ และ อุปกรณหาปลาใหกับชุมชนทองถิ่น จะมีเพียงไมกี่ครอบครัวเทานั้นที่มีที่ดินบน 

เกาะรวมถึงพื้นที่ปลูกยางเล็กๆ ผูที่ปลูกตนยางนั้นจะไดรายไดดีกวาพวกที่เปนชาวประมง  

การขายแผนยางดิบในราคา 80 – 100 บาท  บาทตอกิโลกรัมเทากับวาครอบครัวนั้นๆจะได

รายไดตกเดือนละกวา 6  แสนบาทเลยทีเดียว การประเมินอาชีพของคนที่อยูบนเกาะมีดังนี้ 

รอยละ 85  ทำประมง รอยละ10  เปดรานคา และ รอยละ5 ทำสวนยางพารา  

 

เกาะปูยังไมจัดเปนเกาะสำหรับการทองเที่ยว จะมีบังกะโลเล็กๆเพียงไมกี่แหงทางตะวัน     

ออกของเกาะในหมูบานหมายเลข 3 ชาวบานเลาวาที่ดินบริเวณหนาหาดมีราคาสูงขึ้นกวา   

เดิมถึง 4  เทาตัวในเวลาไมกี่ป  หลังจากที่มีนักลงทุนจากภายนอกวางแผนที่จะเขามาทำ     

ธุรกิจทองเที่ยวที่นี่  ซึ่งแนนอนวาสิ่งเหลานี้จะทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอยาง     

เลี่ยงไมไดตอโครงสรางทางเศรษฐกิจทองถิ่น วัฒนธรรม และ สังคมของเกาะ  

 

อุปสรรคในการพัฒนาการทองเที่ยวบนเกาะปู คือ การขาดแคลนไฟฟา และ ไมมีแนวโนม
วาจะมีการขยาย การวางสายไฟฟาในอนาคตอันใกลเนื่องจากความตองการไฟฟาบนเกาะปู

นั้นต่ำ และ ไมคุมกับการที่การไฟฟาสวนภูมิภาคจะลงทุนในการวางสายเคเบิ้ลใตน้ำเพื่อ     
เชื่อมเกาะปูเขากับระบบไฟของแผนดินใหญ   ดังนั้นระบบไฮบริด หรือ ผสมผสานที่ได    

กลาวถึงในรายงานฉบับนี้จึงเสนอความเปนไปไดในการขยายการ เขาถึงไฟฟาดวยการให 

ชุมชนควบคุมดูแลกันเอง และ เปนเครื่องมือใหกับชุมชนในการนำไปใชควบคุมรูปแบบ   

การพัฒนาการทองเที่ยวที่ทางชุมชนไมตองการใหเกิดขึ้น  
  

2.2 การประเมินอุปสงคและอุปทานการใชไฟฟา 

 

ความตองการพลังงานในปจจุบัน  

พลังงานที่ใชอยูในบานเกาะปูมาจาก 3  แหลงดวยกันคือ เครื่องปนไฟดีเซล 2 เครื่อง (30 
kVA) ระบบพลังงานแสงอาทิตยในบาน หรือ SHS 128 ระบบ (120 วัตต) และ เครื่องปน   
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ไฟดีเซลขนาดเล็กประมาณ 12  เครื่อง  เครื่องปนไฟหมายเลข 1 ตั้งอยูใกลกับสุเหรา และ  
ปนไฟใหกับ 40  ครัวเรือน และ สุเหรา  โดยจะปนไฟประมาณ 4  ชั่วโมงตอคืนระหวาง 

18.30 – 22.30 น. สวนระบบแสงอาทิตยนั้นมักจะใชในเวลากลางวันมากกวา ชาวบานจะ   

จายคาไฟประมาณ  300- 1,000 บาทตอเดือน และ เสียคาธรรมเนียม 25  บาท  ตอ  kWh     

ชาวบานบอกวาราคานี้พอที่จะเปนคาใชจายของเชื้อเพลิงดีเซล แตไมพอสำหรับอะไหล      

เครื่องปนไฟ   ปจจุบันยังไมมีการเสียคาใชจายสำหรับการใชระบบแสงอาทิตยภายในบาน 

โดยบานที่ไมไดรับไฟฟาจากเครื่องปนไฟขนาด 30  kVAจะใชระบบ SHS และ เครื่องปน 

ไฟขนาดเล็กของตน สวนเครื่องปนไฟขนาด 30 kVA หมายเลข 2 หลักๆจะใชในการปนไฟ  

ใหกับอุปกรณ (สวาน เลื่อย กบไสไม  เครื่องฝนไม) ที่ตองใชในการตอและ ซอมแซมเรือ 

หาปลาในลานสรางเรือแตก็ปนไฟใหกับบานบางหลังที่อยูในบริเวณที่ทำการตอเรือดวย  

 

จากการสำรวจ 20 ครัวเรือน(จากทั้งหมด 40)ที่เชื่อมตอรับไฟจากเครื่องปนไฟหมายเลข 1  

พบวา สามารถ   ใชเปดหลอดไฟได  2 – 5 หลอด  ทีวีสีขนาด 20  นิ้ว เครื่องเลนวีซีดี และ 

พัดลม  มีบานไมกี่หลังเทานั้นที่มี  เครื่องเลนสเตอริโอ และ มีเพียง 2   ครัวเรือนที่มีเครื่อง 

ซักผา แตบานที่ไมไดรับไฟที่ปนจากเครื่องปนไฟของชุมชนก็มีเครื่องใชไฟฟาภายในบาน

ชนิดเดียวกัน การประ เมินตัวเลขความตองการพลังงานสำหรับ 150  ครัวเรือนที่ใชไฟฟา  

สำหรับเครื่องไฟฟาทั่วๆไปเทากับ 160  kWh /ชม/วัน  และ ชวงที่ตองการมากที่สุดเทากับ 

40  kW 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

ตารางที่  2 : ความตองการพลังงานในปจจุบันของบานเกาะปู (พฤษภาคม 2549) 

 

ในการทำการสำรวจ ทางทีมงานไดใชเครื่องมือเก็บขอมูลเพื่อบันทึกขอมูลการจายไฟของ  
เครื่องปนไฟ หมายเลข 1  บนเกาะปูในคืนที่ทีมงานพักคางอยูบนเกาะ ขอมูลแสดงวา          
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เครื่องปนไฟขนาด  30 kVA  เปดเดินเครื่องเวลา 18.30 น โดยมีความตองการใชไฟฟาอยาง          
สม่ำเสมอที่ 8  และ 10 kW และ คอยๆลดลงเหลือ 7-8 kW เมื่อดึกขึ้นจนถึงเวลาที่ปด            

เครื่องปนไฟประมาณ 22.40น. โดยในเวลาเชาจะไมมีการเปดเครื่องปนไฟใช  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 2:  ความตองการไฟฟาบนเกาะปูจากเครื่องปนไฟหมายเลข 1 ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2549  จากกราฟแสดงใหเห็นวาปจจุบัน 
40 ครัวเรือนที่เชื่อมตอกับเครื่องปนไฟหมายเลข 1 มีความตองการใชไฟฟาในแตละวันประมาณ 34  kWh/วัน ซึ่งคาดวาสำหรับ 150 

ครัวเรือนจะตองจายไฟฟาประมาณ 160 kW h ดังที่แสดงไวในตารางที่ 2  

 

โครงสรางจัดการการจายไฟในปจจุบัน  

เครื่องปนไฟดีเซล 2  เครื่องไดรับบริจาคมาจากองคการยูนิเซฟไมกี่เดือนหลังจากบานเรือน 

และ เรือหาปลาถูกคลื่นสึนามิทำลายจุดประสงคหลักของการใชเครื่องปนไฟ คือ ให          

พลังงานกับเครื่องมือที่ใชซอมแซม   แมวาจะไมมีการอางสิทธิในการเปนเจาของเครื่องปน

ไฟอยางเปนทางการ แตก็เปนที่รูกันเครื่องปนไฟดังกลาวเปนของชุมชน โดยมีหัวหนา      

หมูบาน และ ผูรับผิดชอบสุเหราเปนผูจัดการดูแลราคาไฟฟาจะปรับขึ้นลงตามผูนำเหลานี้ 

และ  ชุมชนที่มารวมกันสวดมนตในวันศุกร โดยดูจากราคาน้ำมันดีเซลเปนหลัก จะมีการ    

เก็บคาไฟโดยคณะกรรมการสุเหราทุกๆ 15 วัน แมวาคาไฟจะมีราคา 25  บาท/ kWh แตจาก

การอานมิเตอร แตมิเตอรก็คลาดเคลื่อนหากอานคาที่ต่ำกวา 1 kWh  ทำใหบางบานที่มี        

เครื่องใชไฟฟาเพียงไมกี่ชิ้นหรือไฟไมกี่ดวงตองเสียเงินมากกวาที่ควรจะเปนคณะกรรมการ

จึงกำหนดใหเสียคาไฟ 100 บาทตอดวง  ซึ่งแมวาจะฟงดูธรรมดาแตก็ไมใชทางออกที่        

ยุติธรรมสักเทาไหร ทำใหหลายครอบครัวยกเลิกการรับไฟฟาจากเครื่องปนไฟ และ หันไป
ใชแบตเตอรี่แทน ปจจุบันโครงสรางในการจัดการยังไมกอใหเกิดความขัดแยงอยางรุนแรง
ในชุมชน อยางไรก็ตามมันยังมีหนทางในการทำใหทุกคนสามารถเขาถึงไฟฟาในราคาที่           
ยุติธรรม และ สามารถจายได  
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การใชงาน และ บำรุงรักษาเครื่องปนไฟเปนหนาที่รับผิดชอบของคณะกรรมการสุเหรา     
และ ชางตอเรือ  เพราะคนบนเกาะจะเคยชินกับการใชเครื่องยนตดีเซล และ เครื่องปนไฟ    

ดีเซลขนาดเล็กที่ใชตามบาน และ ในเรือ 

 

ความตองการพลังงานในอนาคต 

ปริมาณการจายไฟที่จำกัดในปจจุบันเทากับเปนการจำกัดการใชเครื่องใชไฟฟา จากการ    

สำรวจพบวา   ชาวบานสวนใหญอยากมีตูเย็น และ หมอหุงขาวหากมีไฟฟาใชตลอด  24     

ชั่วโมง เพื่อประเมินความตองการไฟฟาที่เพิ่มขึ้นในอนาคตของเกาะปู  จึงไดมีการนำ         
เทคนิค 2  อยางมาใช ประการแรกคือ การใชวิธี Bottom-up ซึ่งชาวบานจะถูกตั้งคำถามวา 

หากมีไฟฟาใชตลอด 24 ชั่วโมง จะตองการเครื่องใชไฟฟาประเภทใด ผลที่ออกมาดังที่      

แสดงไวในตารางที่ 3 และ ชี้วาความตองการพลังงานในอนาคตนาจะอยูที่  419 kWh/ วัน  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

ตารางที่ 3: คาดการณการใชไฟสำหรับเครื่องใชไฟฟาทั่วๆไปบนเกาะปู จำนวนเครื่องใชไฟฟานำมาจากสถิติคาเฉลี่ยจำนวนการใช  

เครื่องใชไฟฟาในบาน ซึ่งเปนผลการศึกษาการคาดการณความตอง การไฟฟาของคนไทย  
 

เทคนิคที่ 2   อางอิงจากขอมูลความตองการไฟฟาที่แทจริงของเกาะจิกที่ใชระบบไฮบริด  

(ติดตั้งในป 2547) แตตางกันตรงตัวเลขจำนวนประชากรของ 2  ชุมชนเทานั้น  การบันทึก 
ความตองการพลังงานที่แทจริงบนเกาะจิกทำโดยการบันทึกขอมูลเปนเวลา 15  นาที          

ตลอดปของการใชระบบ  3 เดือนแรกของการใชระบบไฮบริดพบวาชาวบานซื้อตูเย็น และ           



8

เครื่องใชไฟฟาอื่นๆจำนวนมาก ความตองการพลังงานกอนการใชระบบไฮบริดเพิ่มสูงขึ้น 
จนเทากับที่ตองการในปจจุบันซึ่งไมตางกันมากนัก เราจึงสันนิษฐานวาขอมูลความตองการ

บนเกาะปูจึงนาจะเทากับเกาะจิก   ซึ่งเมื่อความตองการพลังงานสูงขึ้นก็จะนำไปสูการใช     

เครื่องใชไฟฟาที่กินพลังงานมาก เชน ตูเย็น ปจจุบันความตองการพลังงานของเกาะจิกอยูที่ 

275 kWh และ ชวงที่สูงที่สุดเทากับ 28  kW ในเวลาประมาณ 20.00  น ดังแสดงไวในรูปที่ 

3   ขอมูลความตองการไฟฟาของเกาะปูถูกประเมินออกมาโดยเทียบกับขอมูลความตองการ

ของเกาะจิกตางกันที่จำนวนประชากรของสองหมูบาน  สรุปออกมาวาความตองการไฟฟา

ของเกาะปูในอนาคตจะอยูที่ 412  kWh /วัน โดยมีชวงที่สูงที่สุดที่ 42  kW 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 3  ขอมูลการใชไฟของเกาะจิกและเกาะปู (ประเมิน 1.5 เทาของเกาะจิก) 

 

ผลที่ไดจากเทคนิคที่นำมาใชทั้ง 2  อยาง คอนขางคลายกัน คือ วิธี Bottom-up ได 419 kWh 

และ วิธีศึกษาเปรียบเทียบจากเกาะจิกได 412 kWh /วัน ความคลายกันนี้อาจจะไมใชขอมูล

ที่แนนอนเพราะยังไมมีการคาดการณการใชไฟตัวไหนที่ระบุออกมาไดถูกตองแมนยำ       

ในการจำลองรูปแบบระบบไฮบริดเราไดพิจารณาสถานการณ  3  ประการตอไปนี้ จาก      

ความตองการพื้นฐาน หรือ Base case ในอนาคตที่ 410 kWh /วัน   การใชไฟที่มากกวาและ

นอยกวาความตองการพื้นฐานรอยละ 125  และ ความตองการพื้นฐานรอยละ 75  ตามลำดับ 

 

ความตองการใชไฟที่อาจจะเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากที่คาดไวนี้ก็มีความเปนไปได  ความ        

เปนไปไดประการแรกคือ ความอาจมีตองการใชไฟของเกสตเฮาส หรือ บังกะโล จำนวน  
มากโดยเฉพาะหากมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ แตเนื่องจากหมูบานไมมีหาดทรายสวยๆ 

จึงอาจจะเปนขอจำกัดตอการพัฒนาการทองเที่ยวบนเกาะ ซึ่งแหลงที่ตองการพลังงานมากที่

สุดคาดวานาจะเปนเครื่องปรับอากาศในบานนี่เอง ปจจุบันยังไมมีการใชเครื่องปรับอากาศ
บนเกาะ หากเราคาดการณวารอยละ20  ของครัวเรือนซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด (12,000 

BTU/ชม) ความตองการพลังงานจะเพิ่มขึ้นจากความตองการขั้นพื้นฐานที่กำหนดไวถึง      



9

รอยละ 180   การใชเครื่องปรับอากาศอาจทำใหตองปนไฟทั้งคืน อยางไรก็ตามไดมีการ    
บรรยายถึงสถานการณใหชาวบานบนเกาะจิกฟง และ ชุมชนก็เห็นพองกันวาหามติดเครื่อง

ปรับอากาศ เราจึงควรสนับสนุนใหเกาะปูทำเชนเดียวกัน  

 

เครื่องใชไฟฟาสำคัญอีกตัวหนึ่งคือ หมอหุงขาว  การใชหมอหุงขาวบนเกาะจิกซึ่งทำให      

เวลาเย็นเปนเวลาที่มีการใชไฟสูงที่สุด เพราะหมอหุงขาวกินไฟประมาณ 500 – 1,000 วัตต 

และใชเวลาหุงประมาณครึ่งชั่วโมง นั่นหมายความวาชาวบานที่ใชหมอหุงขาวจะตองเสียคา

ธรรมเนียมการใชไฟ 4 -8 บาท จึงควรมีการนำเสนอใหใชหมอหุงขาวกาซแอลพีจี หรือ เตา

พลังงานแสงอาทิตย 
 

การประเมินแหลงกำเนิดไฟฟาที่มีอยู  

ปจจุบันไฟฟาที่ใชอยูบนเกาะปูมีที่มาจาก 2  แหลง คือ (1) ระบบพลังงานแสงอาทิตยใน    

บาน (SHS) ซึ่งรัฐบาลไทยจัดหามาใหแตก็ใชไดกับหลอดไฟ และ ทีวีเทานั้น (2) เครื่องปน

ไฟขนาด 30  kVA  2 เครื่อง ที่  ทางยูนิเซฟมอบให ซึ่งจะเปดเดินเครื่องเวลาเย็นเพื่อปนไฟ

ปอนหมูบานบางครอบครัวก็มีเครื่องปนไฟดีเซลเล็กๆของตัวเอง แตไมคอยใชแลวสวน     

โรงเรียนเกาะปูนั้นมีระบบไฟฟาพลังแสงอาทิตยขนาด 5   kWp  

 

ระบบแสงอาทิตยภายในบาน และ โรงเรียน  

บานเรือนบนเกาะปูสวนใหญจะมีระบบแสงอาทิตยภายในบานไวใช  128 ครัวเรือนจาก    

ทั้งหมด 150  ครัวเรือน ระบบนี้ติดตั้งในเดือนพฤษภาคม –มิถุนายน 2548  บานที่ไมไดรับ  

ระบบ SHS เปนบานที่ไมไดขึ้นทะเบียนกับทางการไวอยางถูกตองในชวงที่มีการนำระบบ 

ไปติดตั้งตอมามีหลายครอบครัวที่ขึ้นทะเบียนเพิ่มเติม และ นำเอกสารมาขอรับระบบ แต   

จนถึงขณะนี้ในจำนวนนี้ก็ยังไมมีครอบครัวไหนที่ไดระบบไปใช  บานที่ใชระบบ SHSจะ  
ใชไฟไดอยางจำกัด เชน หลอดไฟขนาด10 วัตต 2 ดวง และ ดูทีวีไดราวๆ 1 ชม ในแตละคืน  

แตละระบบจะประกอบดวยแผงพลังงานขนาด 120  วัตต ตัวแปลงไฟ/ตัวควบคุมการชารต

ไฟ  150  วัตต แบตเตอรี่ 125 Ah ขนาด 12  โวลต และ หลอดไฟฟลูออเรสเซนท 10 วัตต 2  

หลอด  อุปกรณ ทั้งหมดผลิตในประเทศไทย  แผงพลังงานผลิตโดยบริษัท Solartron Public 

Company Limited1  ตัวแปลงไฟโดยบริษัท power solutions technologies2  แบตเตอรี่โดย  

Thai storage battery ltd. Public company limited3  (หรือ3k)  พลังงานทั้งหมดที่ผลิตจาก     

www.solartron.co.th 
www.pst.co.th 
www.3kbattery.com/ 
 

3 

1 
2 
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4 เราไดรับขอมูลนี้จาก คุณตนที่เครือขายความรวมมือฟนฟูชุมชนชายฝงอันดามัน  ซึ่งคุณตนไดใหขอสังเกตวาจำนวนเครื่องที่พังดูมี 

จำนวนนอยเกินไปเพราะเขาไมพบชื่อของเพื่อนจากรายการระบบที่พัง ทั้งๆ ที่เขารูวาระบบของเพื่อนของเขาใชการไมได  

แผงพลังงานแสงอาทิตยประมาณ 350 – 450 วัตต/ชม/วัน ปริมาณการ จายไฟสูงสุดอยูที่    
ประมาณ 150  วัตต เนื่องจากถูกจำกัดโดยศักยภาพของตัวแปลงไฟ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
รูปที่ 4: ระบบพลังงานแสงอาทิตยในบานประกอบดวยแผงพลังงาน 120 วัตต   แบตเตอรี่ 125 ah ขนาด 12 โวลต และ ตัวแปลงไฟ

/ตัวควบคุมการชารตไฟ พลังงานที่จายไดสูงสุดจากระบบคือ  150 วัตต  

 

จากการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตยในบาน หรือ SHS 128 ระบบบนเกาะปูปรากฏวามี

อยางนอยมีระบบที่เสียอยู  26 ระบบ4  สาเหตุที่พบมากที่สุด คือ ตัวแปลงไฟ/ตัวควบคุมการ

ชารตไฟเสีย เมื่อตัวแปลงไฟไมทำงาน ผูใชก็ไมสามารถใชไฟกระแสสลับ หรือ AC ได    

ทำใหบางครั้งตองเลิกใชไปเลย อีกกรณีหนึ่งคือชาวบานซื้อตัวแปลงไฟที่มีขายในตัวเมือง 

กระบี่มาใช เพื่อแปลงไฟกระแสตรง หรือ DC  ใหเปนไฟ AC   ตามปกติเมื่อตัวควบคุมการ

ชารตไฟพัง ไฟฟาจะไมสามารถสงจากแผงพลังงานแสงอาทิตยไปยังแบตเตอรี่ได  กรณี     
เชนนี้ทำใหผูใชจำนวนไมนอยถอดตัวควบคุมการชารตไฟออกแลวใชแบตเตอรี่ชารตกับ   

แผงพลังงานแสงอาทิตยโดยตรงซึ่งทำใหมีการชารตแบตเตอรี่ถูกมากเกินไป และแบตเตอรี่

จะกินน้ำมากขึ้น   หากผูใชไมระวังในการรักษาระดับตัวทำละลายในแบตเตอรี่ดวยการเติม

น้ำกลั่นใหพอดีก็จะทำใหแผนเซลลละลาย และ แบตเตอรี่พังเร็วขึ้น  

 

จากการสังเกตุพบวาประมาณ 1  ใน 3  ของระบบ SHS บนเกาะปู ติดตั้งแผงรับพลังงาน     

แสงอาทิตยไวใตรมไม ซึ่งทำใหรับแสงแดดไดไมเต็มที่และไดพลังงานนอยลง ดังนั้น        

ระบบนี้จึงทำงานไดไมดีนัก และ แบตเตอรี่ (ที่ชารตไมเต็ม) ก็จะพังเร็วกวาปกติแมวาจะใช
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กับเครื่องไฟฟาทั่วไปก็ตาม ซึ่งคาดวาเหตุการณนี้ จะเกิดมากขึ้นในชวงฤดูฝน (มิถุนายน     
-ตุลาคม) 

 

แตที่นาสังเกตุคือ แผงรับพลังงานแสงอาทิตยจะไมคอยพัง แมจะเปนไปไมไดที่จะสำรวจ  

ทุกบานบนเกาะ  แตในชวงที่ทีมงานลงพื้นที่พบวา ไมมีแผงพลังงานแสงอาทิตยที่พังเลยแม

แตเครื่องเดียวแมวาทีมงานจะไมสามารถสำรวจแผงพลังงานแสงอาทิตยทั้งหมดไดก็ตาม  

 

ในเดือนมิถุนายน 2549  การศึกษาการใชระบบ SHS จำนวน 405  ระบบที่จังหวัดตากของ 

ไทยเสร็จสิ้น (ใชแผงพลังงาน และ แบตเตอรี่แบบเดียวกับที่ใชบนเกาะปูแตตางกันที่         

ตัวแปลงไฟ) พบวารอยละ  22.5 ของระบบจะพังภายใน 1  ป และ ตัวควบคุมการชารตไฟ

/ตัวแปลงไฟ และ บัลลาทจะเปนอุปกรณที่พังมากที่สุด ขณะที่แผงรับพลังงานจะพังเพียง   

รอยละ 0.7 เทานั้น (ตารางที่ 4 )  การที่แผงรับพลังงานจะพังนั้น ผลการศึกษาที่จังหวัดตาก

ชี้วา มาจากปญหาการไมไดมาตรฐานของกลองวงจรรวมทั้งไมมีตัวเชื่อมตอ และตอไดโอด

ผิดขั้ว แตปญหานี้จริงๆแลวสามารถแกไขไดเวลาติดตั้งอุปกรณ   ผลการศึกษาอยางนอย      

รอยละ 95   จากทั้งเกาะปู และ จังหวัดตาก จึงชี้วาในทางเทคนิคแผงพลังงานแสงอาทิตย   

สามารถนำกลับมาใชใหมไดในระบบไฮบริด 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 4 :  อัตราสวนประกอบแยกชิ้นที่พังและอัตราระบบทั้งหมดที่พัง  ผลการศึกษาจากระบบ SHS ที่จังหวัดตากจำนวน 405    
ระบบ โดยแผงพลังงานแสงอาทิตย และ แบตเตอรี่ เหมือนกับระบบที่ใชบนเกาะปู และ เกาะปอ ที่มา: Lynch, A., C. Greacen, et al. 

(2006). “Threatened Sustainability: the Uncertain Future of Thailand’s Solar Home Systems.” www.bget.org   

 

แมวาแผงพลังงานแสงอาทิตยจะนำกลับใชใหมไดแตหามการนำแบตเตอรี่ของระบบ SHS 

ที่มีอยูมาใชในระบบไฮบริด เนื่องจากเหตุดังนี้ 1. เปนมาตรฐานของอุตสาหกรรมที่จะตอง 
ใชแบตเตอรี่ขนาด 2 โวลต  (หรือสูงที่สุด 6 โวลต) ในการตอแบบขนาน หรือ อนุกรม       

แบตเตอรี่ขนาดใหญเหลานี้มีอายุการใชงานนานกวาเพราะทำมาจากวัสดุที่มีขนาดใหญกวา
จะมีจำนวนไมกี่ชิ้น (แผนเซลล ตัวเชื่อมตอระหวางเซลล) 2. จากประสบการณในจังหวัด  
ตากพบวา  SHS ที่ติดตั้งในรมจะมีแบตเตอรี่ที่ใสกรดแลวตั้งอยูดวย  เพราะไมมีแสงแดด   
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สองไปยังแผงรับพลังงาน) การผสมแบตเตอรี่ที่มีกรดอยูแลวกับแบตเตอรี่ที่ใชงานไดปกติ 
ไมควร ทำ เพราะวาแบตเตอรี่ที่ใสกรดแลวจะทำใหการทำงานของแบตเตอรี่ที่พรอมใชงาน

เสื่อมลง) 
 

สวนระบบในโรงเรียนที่มีแผงรับพลังงานแสงอาทิตยขนาด 5  kW และ ตัวแปลงไฟของ 

Leonics ขนาด  2  kW ยังคงทำงานไดเปนปกติ แมวาทีมงานจะไมไดไปสำรวจโรงเรียนแต

ดูเหมือนวาปจจุบันระบบจะผลิตพลังงานไดมากกวาที่ตองการใช  

 

เครื่องปนไฟดีเซล  

เครื่องปนไฟขนาด 30 kVA 50  Hz ที่ไดจากยูนิเซฟ ทำงานคอนขางดี  หลังจาก 3 เดือนของ

การใชงาน  ปรากฏวาเกิดการรั่วซึมของกรดแตชาวบานก็สามารถซอมได แตโดยปกติ       

ชาวบานมีความกังวลวาเมื่อเครื่องปนไฟเสียก็ไมรูวาจะไปหาใครมาซอม 

 

นอกจากนี้เครื่องปนไฟทั้งสองเครื่องที่ไดรับบริจาคจากยูนิเซฟ บนเกาะปูก็ใชงานไดไมเต็ม

ประสิทธิภาพ  เพราะทำงานเพียง 2  เฟสเทานั้นจากทั้งหมด 3 เฟส (ดูรูปที่ 5) ชางไฟประจำ

หมูบานไมรูวาเครื่องปนไฟใช ไดทั้งหมด 3   เฟส   

 

สิ่งที่นาเปนหวงคือ ระบบการจายไฟ   ระบบการจายไฟบนเกาะปูใชคอนคั๊คเตอรที่เปนสาย

ลวดทองแดง  ขนาด 2.5  มิลลิเมตร  ซึ่งสายลวดทองแดงจะตองเก็บไวในที่รมเทานั้นเพราะ

หากไวกลางแจงจะถูกแดด   ถูกฝนมากก็จะทำใหเกิดไฟฟาช็อตและไฟไหมได  ดังนั้นสาย

ลวดทองแดงที่นำมาใชจึงไมเหมาะกับการจายไฟในระบบนี้  อีกประการหนึ่ง คือ ขนาด    

ของคอนดั๊คเตอรเล็กเกินไปดูจากกำลัง และ ระยะทางของการจายไฟในปจจุบัน ซึ่งจะ      

ทำใหเกิดการสูญเสียพลังงานเวลาจายไฟไปตามสาย ดังนั้นระบบการ จายไฟใหมจึง จำเปน

สำหรับเกาะปู  (ระบบจายไฟบนเกาะปอ และ เกาะจิก ถือเปนตัวอยางที่ดี) 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 



13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 5: ที่เกาะปูมีการใชเครื่องปนไฟเพียง 2 เฟสเทานั้น ทำใหการทำงานของเครื่องปนไฟไมบาลานซ  

 

2.3 การประเมินระบบที่ใชปจจุบันบนเกาะปู-ความยั่งยืน  ราคา และ ผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอม  
 

ประเด็นสำคัญที่สุดหากพิจารณาจากมุมของความยั่งยืนในการจัดการระบบไฟฟาที่มีอยูใน

ปจจุบัน ไดแก  1. ความยั่งยืนของระบบ 2 . คาใชจายดานเชื้อเพลิง ปจจุบันเครื่องปนไฟ    

ดีเซลทำงานไดดี แตชาวบานไมมีความรูในการใชงาน และ บำรุงรักษา และ วิตกวาไมรูจะ

พึ่งพาใครเวลาเครื่องเสีย นอกจากนี้ระบบไฟฟาพลังแสงอาทิตยก็เริ่มเสียมากขึ้น และ คาด 

วาพอถึงฤดูฝนจำนวนของระบบที่เสียจะเพิ่มมากขึ้น  ปจจุบันคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บก็      

เพียงพอแคนำไปซื้อเชื้อเพลิงดีเซลเทานั้น  จายใหกับชางไฟหมูบานเพียงเล็กนอย) ยังไมมี 

การเก็บเงินเพิ่มเพื่อซื้ออุปกรณอะไหล หรือ เปนคาใชจายในการซอมแซมในอนาคต  

 

คาใชจายที่ชาวบานตองจายใหกับเครื่องปนไฟจะสัมพันธกับราคาของเชื้อเพลิงดีเซลใน    

อนาคต ปจจุบันดีเซลมีราคา 33  บาท/ลิตร ราคาจะสูงกวาบนแผนดินใหญ  2-3  บาท          

เครื่องปนไฟตัวแรกบนเกาะปูกิน  เชื้อเพลิงประมาณวันละ 0.47 ลิตร / kWh (วันละ15  ลิตร

สำหรับการผลิตไฟ 32 kWh) เมื่อยังตองพึ่งพาดีเซลอยูโดยทั่วไปสำหรับเครื่องปนไฟขนาด 
30 kVA จะมีอัตราสวนการใชน้ำมันดีเซลที่ 0.08 ลิตร / ชั่วโมง – kW หรือ 2.4 ลิตร/ ชั่วโมง 

(ขอมูลคาตั้งตนจากแบบจำลอง HOMER ) ซึ่งแสดงใหเห็นเปนกราฟการใชเชื้อเพลิงดีเซล 

ในรูปที่ 6 ขางลางนี้   โดยหากพิจารณาวามี 40  ครัวเรือนที่ใชไฟจากเครื่องปนไฟ หมายเลข 
1  เทากับวาราคาดีเซลที่แตละครอบครัวตองจายเทากับ 340 บาท / เดือน  (ณ ราคาดีเซล     

ปจจุบัน) 



14

เพื่อใหชาวบานเขาถึงการใชไฟไดมากขึ้น (คือใชไดตลอด 24  ชม/ ทำใหสามารถ

ใชตูเย็นได/รวมทั้งใชเครื่องมืออื่นๆ และไฟฟามีความสม่ำเสมอมากขึ้น)   

เพื่อลดคาใชจายของชาวบานดวยการใชเครื่องปนไฟใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 

และ การใชแผงรับพลังงานแสงอาทิตยที่มีอยูใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเชนกัน 

ใหเกิดความยืดหยุนในการขยายตัวเพราะความตองการใชไฟบนเกาะจะมากขึ้น  
เพื่อเปนโอกาสในการวางโครงสรางดานเทคนิคในทองถิ่น และ ความสามารถ   

ในการจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่  6:  กราฟแสดงการใชพลังงานเชื้อเพลิงของเครื่องปนไฟ IVECO ขนาด 30 kVA ที่ใชบนเกาะปู 

 

ระบบพลังงานแสงอาทิตยในบานไมตองเสียคาเชื้อเพลิง และ แทบจะไมมีคาดำเนินการใน

ระยะสั้น แตจากผลการศึกษาในจังหวัดตากที่ใชระบบเดียวกันพบวา คาใชจายในระยะยาว

(ตัวแปรคือ คาเปลี่ยนอุปกรณ  เชน แบตเตอรี่  ตัวแปลงไฟ) ประเมินไวที่  130-300 บาท/   

ครอบครัว/เดือน 

 

สำหรับผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากเครื่องปนไฟดีเซล คือ เสียง มลภาวะทางอากาศ และ 

ความเสี่ยงตอการรั่วซึมของดีเซล  ปญหาเสียงไมใชเรื่องใหญสำหรับเกาะปู เพราะเครื่อง   

ปนไฟตั้งหางจากหมูบานอยูแลว สวนการรั่วซึมนั้นอาจเกิดขึ้นไดเพราะตองขนน้ำมันดีเซล

มาจากแผนดินใหญ และ ใชคนยกขึ้นจากเรือใสรถเข็นเพื่อนำไปยังโรงเก็บเครื่องปนไฟ  

 

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมจากแผงพลังงานแสงอาทิตยคอนขางต่ำ สิ่งที่นาวิตกคือ การนำ   

แบตเตอรี่ไปรีไซเคิล ชาวบานในเกาะปูรายงานวา พวกเขาขายแบตเตอรี่ที่หมดอายุใหกับ  

พวกรับซื้อของเกาที่จะเขามาที่เกาะหลายครั้งแลวในรอบ 1  ป 

 

แนวทางของระบบไฮบริดแสงอาทิตยในอนาคต    

ระบบไฮบริดที่นำเสนอมีเปาหมายดังนี้  
 

 •  
 

 •  

 
 •  

 • 
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กลาวโดยรวมระบบไฮบริดคือ การนำเอาแหลงพลังงานทั้งหมดเขาสูสายไฟเสนเดียว         
การรวมแหลงกำเนิดไฟฟาจะทำใหชาวบานใชไฟไดอยางทั่วถึงและจะมีการใชไฟมากแต  

ราคาก็จะถูกลง การรวมแหลงพลังงานทดแทนเขากับเครื่องปนไฟจะชวยลดคาใชจายดวย 

การใชพลังงานทดแทนเมื่อสามารถหาได และจะใชพลังงานฟอสซิลหากไมมีแสงแดด      

หรือ ลมมากพอที่จะไปกำเนิดไฟฟา  

 

กฏเกณฑการออกแบบระบบไฮบริดที่เหมาะสม  

การออกแบบระบบไฮบริดที่เหมาะสมจะตองคำนึงถึงสิ่งตอไปนี้ 

 

 •  

 •  

 •  

 •  

 

 

 •  

 •  

 

 •  

 •  

 •  

 

ความเหมาะสมยังตองดูอีกวาสวนประกอบอะไรบางที่เหมาะกับระบบ  จะตองใชชิ้นสวน  

เทาไหร ขนาดไหน คาใชจายรวมทั้งหมดเทาไหร ทางเลือกของเทคโนโลยี และ คาใชจายที่

แตกตางรวมทั้งการหาแหลงพลังงานเหลานี้ทำใหตัดสินใจไดยาก  

 
ในการตัดสินใจเลือกขนาดองคประกอบที่เหมาะสมที่สุด ทีมงานไดนำระบบวิเคราะหที่     
เรียกวา Homer-the micro power optimization model เขามาใชในการคำนวณ ซึ่งระบบนี้  

พัฒนาโดยหองทดลองพลังงานทดแทนแหงชาติของสหรัฐฯ5   Homer ลอกเลียนแบบการ 

ทำงานของระบบดวยการคำนวณพลังงาน 8,760  ชม/ป ของแตละระบบที่นำมาวิเคราะห 

สามารถดาวนโหลดแบบจำลอง HOMER ไดที่  : http://www.nrel.gov/homer/default.asp.  5 

ขอมูลการใชไฟของหมูบาน( kW/ชม/วัน)              

แหลงพลังงานแสงอาทิตย  ( ตองจำไววาบางวันมีเมฆ บางวันแดดแรง ) 

แหลงพลังลม  (คาเฉลี่ยตอเดือน  ความแปรปรวนของลมในแตละวัน )    

ลักษณะของแบตเตอรี่ (ศักยภาพ และ จำนวนโวลต อายุการใชงาน ประสิทธิภาพ

ในการหมุนรอบการชารตในระดับต่ำสุด  จำนวนที่ใชงานไดอัตราการชารตสูง  

ที่สุด และ อัตราการปลอยไฟฟาสูงสุด) 

ลักษณะแผงพลังงานแสงอาทิตย(อายุการใชงาน การติดตั้ง  คาใชจาย) 

ลักษณะของเครื่องปนไฟ (ปริมาณไฟ การบริโภคเชื้อเพลิง อัตราการจายไฟต่ำ   

ที่สุด ใชงานไดนานกี่ชั่วโมง) 

ลักษณะของกังหันลม  

ราคาเชื้อเพลิงดีเซล  

การใชงาน และ บำรุงรักษา รวมทั้งคาใชจายของการเปลี่ยนอะไหลทั้งหมด  
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Homer จะเปรียบเทียบความตองการไฟฟาทุก 1 ชม. กับพลังงานที่ระบบสามารถจายได ใน 
1 ชม. นั้นพรอมกับคำนวณการไหลของพลังงานจากสวนประกอบตางๆในระบบซึ่งเทากับ

ตองมีการจำลองพลังงานแสงอาทิตยและลมที่หามาไดแบบชม.ตอชม. เชนเดียวกับการ     

ประมาณการใชไฟชม.ตอชม แบบจำลอง  Homer จะชวยกำหนดวาจะใชเครื่องปนไฟใน   

แตละชมอยางไร และ ควรหรือไมควรชารตแบตเตอรี่  

 

แบบจำลอง Homer จะคำนวณการบาลานซพลังงานในระบบแตละระบบที่ถูกปอนเขามา   

ใหวิเคราะห  เนื่องจากเราพิจารณาศักยภาพของแผงรับพลังงาน แบตเตอรี่ และ ตัวแปลงไฟ 

บนเกาะปูในระดับที่ตางกันหลายรูปแบบ ทำใหมีโครงสรางระบบหลายพันแบบใหนำมา  

วิเคราะห Homer จะตัดสินวาระบบไหนใชงานไดหรือไม เชน ระบบสามารถตอบสนอง   

ความตองการใชไฟฟาภายใตเงื่อนไขที่ระบุไดหรือไมประเมินราคาคาติดตั้งและดำเนินการ

ใชระบบตลอดอายุโครงการ การคำนวณคาใชจายของระบบขึ้นอยูกับตนทุน คาเปลี่ยน      

อะไหล การใชงาน การบำรุงรักษา เชื้อเพลิง และ ดอกเบี้ย  หลังจากที่ทำการประเมินระบบ

ทุกระบบแลว Homer จะแสดงรายละเอียดโครงสรางออกมาโดยจัดตามราคาเฉลี่ย (บางครั้ง

เรียกวา  คาใชจายตลอดอายุการใชงาน) 

 

โครงสรางระบบ 

โดยพื้นฐานระบบไฮบริดมี 2  ประเภทคือ ระบบกระแสไฟตรง DC และ กระแสสลับ AC 

ความแตกตางระหวางระบบทั้ง 2 คือ ในระบบ DC ไฟที่มาจากแหลงพลังงานทดแทนจะ   

ตองผลิตใกลๆกับแบตเตอรี่ซึ่งจะติดตั้งไวในโรงเก็บ แตในระบบ AC นั้น การกำเนิดไฟฟา
จะเกิดขึ้นตรงจุดไหนก็ไดที่ระบบ AC ไปถึง  ดังนั้นแผงรับพลังงานจึงสามารถนำไปแจก   

จายหรือติดตั้งตามจุดตางๆทั่วหมูบานได ดวยเหตุนี้ระบบ AC   จึงถูกมองวามีความยืดหยุน 
และ นำไปใชงานไดมากกวา ระบบ AC เปนเทคโนโลยีใหมแตก็มีโครงการที่ใชระบบ AC 

แลวแหงหนึ่งในประเทศไทย คือ ที่เกาะจิกซึ่งใชไดผลดีบริษัท (SMA) ซึ่งพัฒนาอุปกรณ      

รับผิดชอบในการซอมแซมบำรุงรักษาอยางรวดเร็วเวลาเกิดปญหา  

 

ดังนั้นเมื่อพูดถึงการขยายตัวในอนาคต ตัวแบบที่เรานำมาศึกษาในที่นี้ คือ ระบบ AC6          

เราจะไมนำระบบ DC มาใช แมวาจะมีราคาถูกกวาและทำงานคลายกันก็ตามแตไมคอย       
เหมาะสมตอการขยายตัวในอนาคต 

  

 

 
ตองใชแบบจำลอง HOMER เวอรชั่น 2.2 Beta หรือรุนลากวานั้น  หากจะจำลองระบบ AC  6 
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รูปที่ 7:  แผนภาพแสดงการตอไฟฟากระแสสลับ (AC) และไฟฟากระแสตรง (DC) - ระบบ AC (ดานบน) จะใชแหลงพลังงาน      
ทดแทนเชื่อมตอกับสาย AC โดยตรง และ กระจายอยูทั่วหมูบาน ในระบบ DC (ดานลาง) แหลงพลังงานทดแทนจะเชื่อมตอกับ       
ระบบ DC ซึ่งติดตั้งอยูภายในโรงเก็บเทานั้น 

 

ขอมูลสำคัญที่จะตองคำนึงถึง 

ระบบที่เหมาะสมที่พิจารณาโดย Homer ขึ้นอยูกับขอมูลที่ปอนเขาไป ซึ่งไดสรุปไวใน       

ตารางขางลาง และ จะมีรายละเอียดอธิบายตอไป 
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ตารางที่ 5 : ระบบ ‘ที่เหมาะสม’ สำหรับเกาะปู 

 

ขนาดของชิ้นสวนแตละชิ้นของระบบที่แสดงใหเห็นดังรายละเอียดขางลางนี้ (รูปที่ 8) ถูก 

กำหนดเพื่อใหครอบคลุมเพียงพอตามความตองการของแบบวิเคราะห HOMER เพื่อจะได 

ไมเล็กเกินไป และยังเปนการตัดชิ้นสวนบางอยางออกไปเพื่อใหตรงตามความตองการใน  

การคำนวณโดยคอมพิวเตอร และลดระยะเวลาในการคำนวณดวย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
รูปที่ 8 : ขนาดขององคประกอบตางๆ ที่ไดรับการพิจารณาสำหรับเกาะปูโดยแบบวิเคราะห HOMER  XLS อางอิงขอมูลกังหันลม 
 

ราคาที่กำหนด  

การจะสรางระบบไฮบริดบนเกาะปูจำเปนตองติดตั้งระบบจายไฟใหม  โรงจายไฟ  ราคา     

คาใชจายแวดลอมอื่นๆ  ซึ่งคาใชจายเหลานี้แยกตางหากจากคาใชจายในการผลิตกระแสไฟ

ฟาและคาอุปกรณการเก็บพลังงานไฟฟามีการประเมินคาใชจายเหลานี้บนพื้นฐานของ       

คาใชจายทั้งหมดในระบบไฮบริดบนเกาะจิก โดยจะตางกันเพียงขอมูลอัตราสวนครัวเรือน

ของแตละหมูบาน: 
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ตารางที่ 6: ราคากำหนดสำหรับเกาะป ู

 

นอกเหนือจากนี้ยังมีคาใชจายการใชงาน และบำรุงรักษาจะมีคาแรงชาง 7,000 บาท/เดือน  

หรือประมาณ 4,500 เหรียญ/ป (เปนราคาที่คิดจากขอมูลคาใชจายที่แทจริงที่เกิดบนเกาะจิก) 

 

แผงพลังงานแสงอาทิตย  (Solar PV)   

แผงรับพลังงานที่มีอยูในระบบ SHS และ ติดตั้งไวบนเกาะแลวสามารถนำมาใชกับระบบ  

ไฮบริดไดจากแผงรับพลังงานที่มีอยู 128 แผง คาดวาจะมี 125 แผงที่ใชงานได ซึ่งตรงกับที่

มีการคาดการณไวในขอมูลที่ไดกลาวมาแลวเพราะอัตราสวนแผงวงจรที่เสียคิดเปนรอยละ 

2  เทากับการคำนวณในบทกอนหนานี้ที่   อัตราสวนการพังของแผงวงจรเทากับรอยละ 0.7    

ตัวแปลงไฟ Sunny Boy ทำงานไดดีที่สุดโดยใหกำลังไฟ 300 โวลตในระบบ DC ขณะที่     

แผงรับพลังงานใหพลังงานได 12 โวลต ทำใหตองติดตั้งแผงรับพลังงานเชื่อมตอกันกลุมละ 

25  แผง หากเราคาดวาจะมีแผงที่ใชงานได 125  แผง ก็จะไดกลุมแผงรับพลังงาน 5 กลุม    

และ คาดวานาจะเปนไปไดที่จะมีการใชแผงขนาด 5  kW ที่ติดตั้งไวที่โรงเรียนดวย  

 
จากแบบจำลอง  Homer ราคาของแผงรับพลังงานจะไมคงที่เพราะ 20 kW แรก (15 kW จาก
ระบบ SHS รวมเขากับอีก 5 kW จากระบบไฟฟาแสงอาทิตยจากโรงเรียน)  ไมตองเสีย      

คาใชจายเนื่องจากเปนการรีไซเคิลของที่มีอยูแลวมาใชใหม อยางไรก็ตามยังมีคาใชจายของ
ตัวแปลงไฟเปลี่ยนเปนระบบ AC และ ในกรณี SHS ที่จะตองมีโครงสรางใหมจากขอมูล   

ของ SMA (ดูตารางที่ 5) ตัวแปลงไฟมีราคา 614 เหรียญ/ kW  โครงสรางทั้งหมดราคา 200  

เหรียญ/ kW ซึ่งเมื่อคำนวณออกมา ราคาแผงรับพลังงาน 20 kW แรกจะตก 16,000 เหรียญ 
และ ถาหากมีการซื้อแผงรับพลังงาน ตัวแปลงไฟ และโครงสรางระบบใหม ก็เทากับวา      
คาใชจายแพงมากกวา (รูปที่9) 
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รูปที่ 9: กราฟแสดงคาใชจายดานพลังงานไฟฟาที่มาจากแสงอาทิตยบนเกาะปู -ราคาคาใชจายของระบบไฟฟาแสงอาทิตยบนเกาะปู 
คาเปลี่ยนอุปกรณไมถูกตองเพราะเวลาที่ทำการวิเคราะหนั้นยังไมมีการเปลี่ยนมาใชแผงรับพลังงานใหม (อายุการใชงานของแผง    

และ โครงการตั้งไว 20 ป)    

 

ขอมูลพลังแสงอาทิตยในแบบดาวนโหลดมาจาก Homer ในอินเตอรเน็ทโดยกำหนด         

ละติจูด และ ลองติจูด  ที่เกาะปูจากขอมูลของ NREL อัตราสวนของแสงอาทิตยเทากับ  

5.04   kWh/m2/วัน  

 

พลังงานลม  

แหลงพลังงานลมคอนขางพิเศษกวาพลังงานแสงอาทิตยและตองใชความพยายามในการ     

เก็บขอมูลจากเครื่องวัดอัตราความเร็วลมเปนเวลาหลายเดือน ขอมูลลมเบื้องตน (รูปที่ 10)   

เปนขอมูลจากหาดราไวย ในจังหวัดสตูล จังหวัดสตูลอยูทางตอนใตของจังหวัดกระบี่ และ 

เปนพื้นที่ๆเปนชายหาดในทะเลอันดามัน เชนเดียวกับเกาะปูแตทั้งนี้แนะนำใหทำการศึกษา

ใหมดวยขอมูลลมที่ดีกวานี้ 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
รูปที่ 10: การคาดการณขอมูลกระแสลมที่นำมาใชในแบบวิเคราะห Homer สำหรับเกาะปู -  ขอมูลลมที่ไดจากการใช Homer          
สำหรับเกาะปู ขอมูลจากหาดราไวย ที่มา: Fellow Engineers (2547). พลังงานลม-การศึกษาจำนวนเงินลงทุน และ คาใชจายอางอิง  
จากสถานที่จริง และ สถิติ. การศึกษาเพื่อสนับสนุนพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลม. กรุงเทพ, E for E Foundation. 
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การจะติดตั้งกังหันลมขนาดใหญเปนเรื่องที่ยุงยากเพราะตองมีเครนขนาดใหญ แตการที่      
เกาะปูมีทาเรือขนาดเล็กเราจึงพิจารณากังหันขนาดไมเกิน 10 10 kW kw ซึ่งสามารถติดตั้ง 

ไดโดยใชกวาน หรือเครื่องยกที่ใชมือหมุนกังหันที่ไดรับการพิจารณาคือ Bergey BWC 

Excel-S (www.bergey.com) ราคาติดตั้งกังหันตกประมาณ 60,000-66,000 เหรียญ ทั้งนี้นำ

มาจากราคาติดตั้งกังหันขนาด 10 10 kW kw บนเกาะจิก   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 11:  กราฟพลังงานของกังหัน Bergey BWC Excel-S  ซึ่งนำมาคำนวณพลังงานที่ไดจากลม ที่มา-: www.bergey.com  

 

เชื้อเพลิงดีเซล  

ระบบไฮบริดจะพึ่งพาเครื่องปนไฟเมื่อผลิตพลังงานจากแหลงพลังงานทดแทนไมได และ  

ใชในการชารตแบตเตอรี่หากมีการหาพลังงานทดแทนมาได  หรือเมื่อจำเปนตองมีการ      

แบตเตอรี่ 

 

ขณะนี้บนเกาะมีเครื่องปนไฟขนาด 30  kVA อยู 2  เครื่อง การใชพลังงานที่จะเพิ่มขึ้นอยาง

มากในอนาคตจะทำใหเครื่องปนไฟเครื่องหนึ่งๆไมสามารถผลิตกระแสไฟไดเพียงพอที่จะ
ตอบสนองความตองการไดทั่วถึง  จึงมีทางเลือกหลายทางซึ่งไดแก 

 
 1  ขายเครื่องปนไฟ 1 เครื่อง และ ซื้อเครื่องใหมที่ใหญกวามาแทน1 เครื่อง 

 2  ขายเครื่องปนไฟทั้ง 2 เครื่อง และ ซื้อเครื่องใหญเครื่องเดียว 
 3  เก็บเครื่องปนไฟทั้งสองตัวไวทำการซิงโครไนซ เพื่อมันจะไดทำงานพรอมกัน  

  ไดในระบบไฟ AC   

 4  ใชเครื่องปนไฟทั้ง 2 ตัว แตแยกระบบจายไฟ (ทำระบบไฟสลับ หรือ AC 2     
  ระบบ) 
 

ทางเลือกที่ 1  และ 3  คอนขางนาสนใจเพราะชวยลดคาใชจายเรื่องเชื้อเพลิงลงได เครื่องปน
ไฟทำงานนอยลงภายใตการใชไฟเพียงเล็กนอย (รูปที่12) หากการใชไฟมีปริมาณนอย การ 
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ใชเครื่องปนไฟขนาดเล็กเพียงเครื่องเดียวก็สามารถทำงานได (แตหากมีการใชไฟมากอาจ  
จะมีการเปดใชเครื่องปนไฟใหญดวย) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่12:  กราฟแสดงการใชเครื่องปนไฟขนาด 30 kVA ที่มา-HOMER 

 

การทำงานรวมกันของเครื่องปนไฟโดยใชระบบ AC รวมกันตองมีการซิงโครไนซเครื่อง  

ปนไฟซึ่งไดมีบรรยายไวในภาคผนวกที่1 (ทางเลือกที่ 3) การซิงโครไนซเครื่องปนไฟ       

ขนาดเล็กไมคุมคาและเสียเงินมาก (ประมาณ 7  พันบาท) แตก็สามารถใชมือปรับไดใน     

ระบบแมนวลแตเนื่องจากการซิงโครไนซจะตองทำบอยครั้ง (ทุกครั้งที่จายไฟออกมาไมพอ

ใชจากเครื่องปนไฟเพียงตัวเดียว) และ หากกะเวลาในการซิงโครไนซ ผิดก็จะทำใหเครื่อง 

พัง เราจึงแนะนำใหศึกษาตอไปเพื่อดูวาวิธีนี้จำทำงานไดผลหรือไม  

 

ทางเลือกที่ 4  นาสนใจ แตมีคาใชเจายเพิ่มขึ้นเนื่องจากตองเพิ่มตัวแปลงไฟ Sunny Island  

ขึ้นมา อีก 3  ตัว (หนึ่งตัวสำหรับแตละเฟส) หากจะใชสาย AC แยกสำหรับทั้ง 3 เฟส ซึ่ง     

หมายความวาหากมี AC ใดที่ปลอยพลังงานออกมาเกิน และอีกระบบหนึ่งขาดไฟฟาที่       

ปลอยออกมาในระบบก็จะเชื่อมตอแบบ AC-DC-AC  ทำใหเกิดการเสียพลังงานในวงจร   

ทั้งหมดประมาณรอยละ 20-30 

 

เราจึงแนะนำทางเลือกที่ 1 (ขายเครื่องปนไฟ 1 เครื่อง และ ซื้อเครื่องใหญกวาอีก 1 เครื่อง) 

ซึ่งวิธีนี้จะชวยลดการใชเชื้อเพลิงและไมจำเปนตองใชการซิงโครไนซแต หากมีการใชไฟ 

มากกวาที่เครื่องปนไฟเครื่องใดเครื่องหนึ่งจะจายไฟออกมาไดในอนาคตทางเลือกที่ 1 ก็ยัง

จะสามารถนำมาซิงโครไนซไดเชนกัน หากผลปรากฏวาเปนระบบที่เหมาะสมจากราคาที่   
ตัวแทนของบริษัท IVECO จากกรุงเทพไดระบุไว เครื่องปนไฟ ขนาด 60 kW ราคา 6         

แสนบาท (15,790เหรียญ) คาดวาเครื่องปนไฟขนาด 30  kW จะขายได 8  หมื่นบาท (2,100 
เหรียญ) การใชงานและบำรุงรักษาประเมินที่ 1  เหรียญ/ชม และ เครื่องปนไฟขนาด 60 kW 
1.5  เหรียญ/ชม สวนอายุการใชงานประมาณ 15,000 ชม  
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เราใชแบบวิเคราะห  Homer มาคำนวณการใชงานเครื่องปนไฟทั้ง 2   ตัว แตไมใหทำงาน  
พรอมกันพบวาเครื่องปนไฟหมายเลข 1 ปนไฟได 30 kVA (เครื่องของยูนิเซฟ)  สวนเครื่อง

ที่2 จะเปนสวนที่ HOMER เลือกขึ้นมา 

 

ตัวแปลงไฟ 2 ทาง  

ตัวแปลงไฟ 2  ทางในระบบไฮบริดจะทำหนาที่แปลงไฟจาก AC เปน DC เพื่อไปเก็บไวใน

แบตเตอรี่ และ หากมีการใชเครื่องปนไฟก็จะมีการแปลงกระแสไฟกลับอีกครั้งหนึ่งใน      

ระบบจำลองการทำงานเราไดเลือก ใช ตัวแปลงไฟ 3 ตัว (สำหรับการทำงานแตละเฟส)     

ของ SMA ยี่หอ Sunny island ผลปรากฏวามันมีศักยภาพถึงรอยละ 90 ในการแปลงไฟจาก 

AC เปน DC และ DC เปน AC ราคาใชจายของตัวแปลงไฟจะดูจากราคาที่ SMA เสนอ      

(ดูเอกสารแนบ) ราคาขึ้นอยูกับศักยภาพของตัวแปลงไฟ  

 

สวนตัวแปลงไฟของแผงรับพลังงาน(ตัวแปลงไฟ Sunny boy ของ SMA 1 ตัวสำหรับการ 

ทำงานทั้ง 3 เฟส  ของระบบ) ซึ่งจะเชื่อมตอกับแผงรับพลังงาน และระบบไฟ AC นั้นไดทำ

การศึกษาไวอีกหมวดหนึ่งในบทที่กลาวถึงระบบพลังงานแสงอาทิตย 

 

แบตเตอรี่  

ระบบตองมีพลังงานเก็บสำรองไวเพื่อใหการใชระบบพลังงานแสงอาทิตยมีประสิทธิภาพ 
ที่สุด และ ลดเวลาทำงานของเครื่องปนไฟ แบตเตอรี่ที่นำมาศึกษา คือ แบตเตอรี่ของ 

Hoppecke ขนาด 2 โวลตที่ใชในงานอุตสาหกรรม ราคาที่ SMA ระบุมาคือ 19,452 เหรียญ 

(ดูตารางที่ 5) สำหรับตัวเซลลขนาด 2 โวลต 30 ตัว  แตละตัวเก็บได 1,200 Ah (42.1 kWh) 

ราคาขึ้นอยูกับกำลังวัตตที่เพิ่มขึ้น   
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
รูปที่ 13: วงจรทำงานของแบตเตอรี่ จนกระทั่งหมดอายุ (เหลือง) และ จำนวนกำลังที่เก็บไวตลอดอายุการใชงาน (kWh) Homer ใช 
ขอมูลนี้ในการศึกษาปริมาณของแบตเตอรี่ที่จะนำไปสูระบบพลังงานที่เสียคาใชจายนอยที่สุด- แตตองจำไววาการปลอยกระแสไฟ 

มากไปทำใหตองเปลี่ยนแบตเตอรี่บอยกวาปกติ 
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ไบโอแกส/ไบโอแมส  
มีเทคโนโลยี 2-3 อยางที่จะนำไบโอแมสมาใชกับเครื่องปนไฟที่มีอยูบนเกาะปู เชน ไบโอ  

แกสซิฟายเออร /ไบโอดีเซล และไบโอแกส (มีเธน) ทางเลือกที่กลาวมา บางอยางก็สามารถ

ใชคูกันไปได เชน ไบโอแกสซิฟายเออรกับไบโอดีเซล แตเรายังไมมีขอมูลสำหรับเชื้อเพลิง

ชีวภาพมากพอ แตที่ยกมากลาวตอไปนี้เปนตัวอยางที่ไดมาจาก Homer 

 

กระบวนการไบโอแกสซิฟเคชั่น  คือ การเผาไหมเชื้อเพลิงไบโอแมสในสภาวะออกซิเจนต่ำ 

เพื่อใหไดกาซ  คารบอนมอนอกไซด  คารบอนมอนอกไซดสามารถเผาไหมไดในเครื่องปน

ไฟ ทั้งโดยตัวมันเอง หรือ ผสมกับเชื้อเพลิงดีเซล  ถาหากใชกับเครื่องปนไฟทั่วๆไป เชน   

ของยูนิเซฟจะตองใชเชื้อเพลิงดีเซลอยางนอยรอยละ 30 เพื่อใหการเผาไหมสมบูรณ แตหาก

ใชกับเครื่องปนไฟที่ออกแบบมาใหใชกับกาซธรรมชาติก็เปนไปไดที่จะใชกาซคารบอน   

มอนอกไซดเพียงอยางเดียว ที่ชุมชนจังหวัดพระตะบอง ในกัมพูชา มีการใชเครื่องปนไฟ   

ขนาด 7  kW โดยใชเชื้อเพลิงจากตน Leuceana/Gliricidia ซึ่งเปนตนไมที่โตเร็ว ใหกาซ           

ไนโตรเจน โดยปลูกไวเปนพื้นที่ 4 เฮคเตอร และ ใหผลประมาณ 15 ตัน/เฮคเตอร/ป ตนไม
จะไมมีการตัดทิ้งแตจะมีการเล็มกิ่งเพื่อใหแตกใหม เครื่องปนไฟจะจายไฟขนาด 7 kW      

ประมาณ 12 ชม/วัน 6,000 ชม/ป   (16ชม/วัน) ซึ่งหากคำนวณตามนี้ก็เทากับวาหากจะใช     

เครื่องปนไฟจายไฟ 6, 000 ชม/ ป 7 ตองใชเชื้อเพลิง 20  ตัน/เฮคเตอร เทากับการผลิต 1 ป/ 1 

เฮคเตอร จะได 2 kW การจะใหหมูบานทั้งหมดบนเกาะปูใชพลังงานจากเชื้อเพลิงชีวภาพ   

จะตองปลูกตนไมชนิดนี้ 20 เฮคเตอรหรือ 125 ไร8 เกาะปูมีพื้นที่ทั้งหมด 3  พันไร จึงคิด      
เปนรอยละ 4 ของพื้นที่ทั้งหมด การจะปลูกตนไมนี้ไดตองเพาะกลาเปนเวลา 3-4 เดือน จาก

นั้นจึงเอาไปปลูกในพื้นที่แหงกลางแจงได เพราะเปนตนไมมีรากลึก และ ทนความรอนได 
เปนอยางดี  

 
คาใชจายสำหรับไบโอแกสซิฟายเออร ในหมูบานของกัมพูชา (ไมรวมเครื่องปนไฟ คาแรง           
คาขนสง หรือภาษี) ตกประมาณ 5 พันเหรียญ คาแรงรวมถึงฐานคอนกรีต บอน้ำ (2 x 3 ม  

ลึก 1.5 ม) ราคาทั้ง หมดในกัมพูชา (ไมรวมเครื่องปนไฟ) 12,000 เหรียญ รวมภาษี คาขนสง 

และ ภาษีศุลกากร  

 

ไบโอดีเซลจากมะพราว เปนเทคโนโลยีที่เหมาะกับเกาะที่อยูหางไกล ในบางครั้งน้ำมัน      
มะพราวสามารถเปลี่ยนเปนไบโอดีเซลดวยกระบวนการ Transesterification ซึ่งเปนการ    

ติดตอขอขอมูลจาก  Tony Knowles ที่ปรึกษา บริษัท SME กัมพูชา ผานทางอีเมล : tknowles@forum.org.kh  7 

1 ไร  =  0.16 เฮคเตอร 8 
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ผสมโซเดียมไฮดรอกไซด และ เอธานอลไปในน้ำมันมะพราว ในบางกรณีน้ำมันมะพราว 
สามารถเผาไหมในเครื่องดีเซลไดโดยตรง กรณีนี้จะใชไดเฉพาะเมื่อราคาน้ำมันมะพราวที่ 

ผลิตในทองถิ่นมีราคาต่ำกวาน้ำมันดีเซล9
  แตบนเกาะปูมีมะพราวเพียงไมกี่ตน  

 

ไบโอแกส (มีเทน) ที่ไดจากกระบวนการยอยแบบ Anaerobic Digestion  อาจจะนำมาเปน    

เชื้อเพลิงใหกับเครื่องปนไฟได ปกติแลวเชื้อเพลิงนี้จะไมนำมาผสมกับดีเซลทันทีตองมีการ

แปลงเครื่องยนตกอน  (เพิ่มปลั๊กสปารค ระบบกรองซัลเฟอร และ/หรือ ขยายที่เก็บน้ำมัน  

หลอลื่น และ เปลี่ยนน้ำมันบอยๆ เพื่อใหไฮโดรเจนซัลไฟด เพิ่มความเปนกรดสูงขึ้น)        

ไบโอแกสตองอาศัยน้ำทิ้งที่มีปริมาณออกซิเจนที่เพียงพอตอการยอยสลายโดยแบคทีเรียที่มี

กำลังแรงและมีความสม่ำเสมอ กากชีวะภาพที่นำมายอยสลายสามารถหาได จากปศุสัตว    

โรงตมเหลา และ โรงผลิตพืชผลทางการเกษตร  สวนกากเซลลูโลส (พืชที่มีใบดก)  จะเปน

กากที่ยอยสลายไดยาก 

 

ทางทีมงานไดนำไบโอแมสและไบโอแกส ไปหารือกับชุมชน แตก็ไมสามารถหาแหลง     

ไบโอแมสขนาดใหญบนเกาะที่จะนำมาเปนแหลงเชื้อเพลิงไดอยางไรก็ตาม เนื่องจาก         

คารบอนมอนอกไซด และ ไบโอดีเซล สามารถผสมกับเชื้อเพลิงดีเซลและใชกับเครื่องยนต

ดีเซลไดปกติ  จึงเปนการลดคาเชื้อเพลิงได โดยเฉพาะ หากสามารถปลูกพืชที่เปนเชื้อเพลิง 

ไบโอได นอกจากนี้ยังสามารถเอา Homer มาใชคำนวณเชื้อเพลิงไบโอที่จำนำมาแทน         

เชื้อเพลิงดีเซลไดแตจะตองมีการศึกษาเชื้อเพลิงไบโออยางจริงจัง เพื่อดูวาจะนำมาเปนทาง       
เลือกที่เหมาะสมไดหรือไม 
 

2.4 ผลจากการจำลองของ Homer สำหรับเกาะปู-โครงสรางระบบที่เหมาะสม และ  
ราคา  
 

รูปที่ 14  ดานลางแสดงผลการจำลองของ Homer สำหรับเกาะปู10 Homer จำลองการทำงาน 

8,760ชม/ป ดวยการใชโครงสรางระบบที่แตกตางกันจำนวนมาก โดยระบบที่ใชเงินนอย   

ที่สุดจะอยุดานบนของตาราง สวนคอลัมภอีก 6 คอลัมภในตารางแสดงตัวไอคอนที่แทน    

สวนประกอบแตละชิ้นที่ใชในระบบ สวนคอลัมภที่เหลือแสดงศักยภาพของสวนประกอบ 

รายงานการศึกษาที่ดีอันหนึ่งในหัวขอนี้คือ : Cloin, J. (2005). “Coconut Oil as a Biofuel in Pacific Islands -- Challenges and 
Opportunities.” South Pacific Applied Geosciences Commission. http://www.sopac.org/tiki/tiki-download_file.php?fileId=520 

9 

วิธีที่ดีที่สุดในการตรวจสอบผลลัพธของการคำนวณโดยแบบจำลอง HOMER (และตรวจผลในการใสขอมูลตามสมมุติฐานตางๆ)  
นั้นตองนำแบบจำลอง HOMER มาใชโดยตรง ไฟลขอมูลของเกาะปูสามารถดูไดจาก: www.palangthai.org/docs/KohPu.hmr.  

10 
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ราคาตนทุนเริ่มตน ราคาเฉลี่ยรวม ราคาพลังงาน (เหรียญตอ kWh) สัดสวนพลังงาน          
ทดแทน ปริมาณดีเซลที่ใชตอป และ จำนวนชม ที่เครื่องปนไฟทำงาน 

 

 
 

 

 

 

 
รูปที่ 14:  กราฟแสดงผลการจำลองดวยแบบวเคราะห Homer บนเกาะปูโดยวัดจากการคาดการณความตองการพื้นฐาน   ระบบแรก
ที่อยูในตาราง (สีเทา) เปนระบบที่เหมาะสมที่สุด 

 

การอางอิงแบบจำลองของ Homer พบวาระบบที่เหมาะสมกับเกาะปูมากที่สุด คือ ระบบ    

ไฮบริดแสงอาทิตย/ดีเซล (ไมใชพลังลม) โดยใชแสงอาทิตย 20  kW เครื่องปนไฟหมายเลข 

2 ขนาด 50 kW แบตเตอรี่ 96  kWh และ ตัวแปลงไฟ 2  ทาง 10 kW ระบบนี้ใชพลังงาน     

ทดแทนรอยละ 19  คาไฟคือ 0.422 เหรียญ/ kWh ( ประมาณ 16 บาท/ kWh) รวมราคา       

ตนทุน คาอะไหล  และ คาใชงานรวมทั้งการบำรุงรักษา  ราคาตนทุนของระบบนี้ประมาณ 

145,379 เหรียญ สวนคาใชจายอื่นๆ(รูปที่ 15) เชน คาระบบจายไฟ และ โรงจายไฟถือเปน 

คาใชจายที่แพงที่สุด  คาใชจายของเชื้อเพลิงตลอด 20  ป จะขึ้นอยูกับราคาเครื่องปนไฟ     

(รอยละ 72 ของคาใชจายทั้งหมด) 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
รูปที่ 15: รายละเอียดคาใชจายของระบบที่เหมาะสมสำหรับเกาะปู 
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หากมีการเพิ่มกังหันลมเขามา (ระบบที่แสดงไวในรูปที่ 14 แถวที่ 2) ศักยภาพของแบตเตอรี่ 
แผงรับพลังงาน และ เครื่องปนไฟหมายเลข 2 จะยังคงทำงานเหมือนเดิม แตคาใชจายของ 

พลังงานจะเพิ่มขึ้นมากกวา 0.037  เหรียญ/ kWh 

เปรียบเทียบกับระบบที่ใชดีเซลเพียงอยางเดียวสำหรับเกาะปู  

หากตองการใชเฉพาะเครื่องปนไฟดีเซลเพื่อปนไฟตลอด 24  ชม (ในรูปที่ 14) ชี้วาตองใช   

เครื่องปนไฟขนาด 30     kW และ 60 kW โดยขนาด 30 kW ทำงาน 6,720 ชม/ป และ ขนาด 

60 kW ทำงาน 2,040 ชม/ป  ในระบบนี้คาไฟอยูที่ 0.538  เหรียญ/ kWh สวนราคารวม        

ทั้งหมดจะอยูที่ 924,063 เหรียญ ( เมื่อเปรียบเทียบกัน อัตราภาษีไฟฟาที่จายในปจจุบันอยูที่ 

25 บาท /  kWh หรือ 0.67  เหรียญ / kWh)  ในทางตรงกันขามระบบไฮบริดที่กลาวถึง        

ขางบนราคาไฟฟาเทากับ 0.422 เหรียญ/ kWh  และ คาใชจายรวม 723,848 เหรียญ ซึ่ง        

สามารถประหยัดคาใชจาย 100,215  เหรียญตลอด 20 ป เมื่อเปรียบเทียบกับระบบดีเซลที่   

ใหกำลังไฟระดับเดียวกัน ระบบใชดีเซลอยางเดียวผลิตคารบอนได ออกไซด 159 ตัน/ป    

สวนระบบไฮบริด 110 ตัน/ป 
 

2.5  การประเมินราคา และ วิเคราะหรายละเอียดเพิ่มเติมของเกาะปู  
 

ระบบที่เหมาะสมที่แบบจำลอง Homer ไดเลือกขึ้นมาจะขึ้นอยูกับการคาดการณ โดยมี      

ตัวแปรสำคัญสองตัวที่มีความการเปลี่ยนแปลงและสงผลกระทบตอผลการจำลองแบบเปน

อยางมาก คือ ราคาดีเซล และ ปริมาณไฟฟาที่ปลอยออกมา เพื่อระบุถึงความไมแนนอน      

เหลานี้ ทีมงานจึงไดมีการวิเคราะหผลกระทบที่เกิดจากตัวแปรดังกลาว 
 

2.6  ผลกระทบจากราคาดีเซลดีที่มีตอการออกแบบระบบที่เหมาะสม 
 

ราคาพื้นฐานของน้ำมันดีเซลคาดวาจะอยูที่ 0.86 เหรียญ ตอลิตร (ราคาปจจุบัน) การ           
คาดการณราคาดีเซล  ระดับพื้นฐานแบบตางๆ จะอยูที่ 134% 163% และ 259% ตามลำดับ11  

ราคาดังกลาวทั้งหมดจะสะทอนใหเห็นราคาดีเซลในระยะ 10 ปที่จะมีอัตรการเพิ่มขึ้น        
รอยละ 3, 5 และ 10 ตามลำดับ ศักยภาพของอุปกรณในระบบไฮบริด คาใชจายในการ        

ลงทุนคาใชจายปจจุบัน และสัดสวนของพลังงานทดแทนสำหรับระบบไฮบริดที่ดีที่สุด       

และราคาน้ำมันดีเซลในระดับตางๆ ไดแสดงไวใน รูปที่ 16 

มาตรฐานในการจัดการกับผลกระทบที่เกิดจากราคาดีเซลควรมีการคำนวณการเพิ่มของราคาปตอป  ซึ่งนาเสียดายที่แบบจำลอง 

HOMER  สามารถจลองไดเพียง 8,760 ชั่วโมง (หนึ่งป)   จึงทำใหเปนไปไมไดที่จะใชเวอรชั่นปจจุบันในการคำนวณระยะเวลา       
หลายๆ ป   ประเด็นของราคาเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นในแตละปเปนสิ่งที่ทาทายในการจำลองระบบออกมาเนื่องจาก ระบบที่เหมาะสม    
ตองมีการเปลี่ยนแปลงอยูเรื่อยๆ ในทุกๆ ป  

11 
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12 ผลที่ไดอาจมีการเปลี่ยนแปลงหากมีขอมูลลมที่ดีกวา หรือมีกังหันลมที่ราคาถูกกวา  

ผลที่ออกมาแสดงวา พลังลมไมใชการลงทุนที่คุมคา12 แตราคาเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น และ การใช
ไฟที่เพิ่มขึ้นมี แนวโนมที่จะทำใหตองใชแผงรับพลังงานที่ใหญขึ้น และ สัดสวนพลังงาน 

ทดแทนที่มากขึ้น(ประมาณรอยละ 34) 
 

 

 

 
 
 

รูปที่ 16: ผลการวิเคราะหเพิ่มเติมราคาเชื้อเพลิงและคาดการณการใชไฟในเกาะปู  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

รูปที่ 17: กราฟแสดงศักยภาพในการเก็บประจุไฟฟาสูงสุดของแผงพลังงานแสงอาทิตย (kW) และคาใชจายตนทุนทั้งหมดที่นำมาใช

เปนฟงคชั่นในการคำนวณราคาน้ำมันดีเซลและคาดการณปริมาณความตองการใชไฟฟาบนเกาะปอ การเปลี่ยนแปลงของคาใชจาย
ที่เปนตนทุนจะขึ้นลงไปตามการเปลี่ยนแปลงขนาดของแผงพลังงานแสงอาทิตยเนื่องจาก แผงพลังงานแสงอาทิตยเปนอุปกรณที่มี  
ราคาตนทุนที่สูง 
 

ผลกระทบของราคาน้ำมันดีเซลที่มีตอคาไฟบนเกาะปู 

คาไฟจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามราคาน้ำมันดีเซล (รูปที่ 18)  ซึ่งไมนาประหลาดใจเลยเมื่อ

พิจารณาในดานที่วาดีเซลเปนแหลงพลังงานหลักในระบบคาไฟพื้นฐานจะอยูที่ 0.422         

เหรียญ / kWh หากราคาดีเซลอยูที่ระดับ 0.86 เหรียญ / ลิตร ในสภาวการณที่ราคาดีเซลอยู  
ในระดับสูงสุด (2.23 เหรียญ / ลิตร) คาไฟจะอยูที่ 0.76 เหรียญ / ลิตร 

 
 

 



29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 18: คาไฟคงที่ (เหรียญ/kWh) และคาใชจายในการลงทุนครั้งแรกในการตั้งระบบที่เหมาะสม (คิดเปนเหรียญ) ที่นำมาใชเปน  

ฟงคชั่นในการคำนวณราคาดีเซล  

 

เมื่อเปรียบเทียบระบบไฮบริดกับระบบที่ใชดีเซลแตเพียงอยางเดียวแลวระบบไฮบริดจะ    

ประหยัดคาใชจาย  โดยรวมมากกวาหากราคาดีเซลเพิ่มสูงขึ้น (รูปที่ 19) เนื่องจากระบบ     

ไฮบริดจะเปนระบบที่นำพลังงานดีเซลมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวา และสามารถ 

นำไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่เพิ่มขึ้นมาชดเชยปริมาณพลังงานไฟฟาที่มาจากเครื่องปน    

ดีเซลหากราคาดีเซลมีอัตราที่สูงขึ้น 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
รูปที่ 19: การเปรียบคาไฟของระบบไฮบริดที่เหมาะสม กับคาไฟในระบบที่ใชดีเซลเพียงอยางเดียวภายใตสภาพการณระดับราคา    

ดีเซลแบบตางๆ  
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ผลกระทบของราคาดีเซลที่มีตอคาใชจายตลอดอายุการใชงานของระบบ สำหรับเกาะปู  
ผลกระทบของราคาดีเซลที่มีตอคาใชจายตลอดอายุการใชงานของระบบ (คาใชจายฉลี่ย)   

ดังที่ไดแสดง (รูป 20) แสดงใหเห็นระดับที่นาสนใจ ระดับราคาดีเซลในระดับสูงทำใหเกิด

ราคาคาใชจายตลอดอายุการใชงานที่ 1,300,000 เหรียญ ในขณะที่ราคาดีเซลในระดับต่ำสุด

ทำใหเกิดคาใชจายตลอดอายุการใชงานแคเพียงกวา 700,000 หรียญ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
รูปที่ 20: คาใชจายตลอดอายุการใชงานระบบที่นำมาใชเปนฟงคชั่นในการคำนวณราคาดีเซลใหกับเกาะปูผลกระทบของปริมาณ     

ความตองการในการใชไฟฟาบนเกาะปูที่มีตอการออกแบบระบบที่เหมาะสม  

 

การคาดการณปริมาณความตองการใชไฟฟาในระดับพื้นฐานอยูที่ 410 kWh ตอวัน ซึ่งมี    

ปริมาณการใชไฟฟาสูงสุดอยูที่ 63 kW การวิเคราะหผลกระทบจะพิจารณาระดับการ         

คาดการณความตองการใชไฟฟาพื้นฐานที่ 125% และ 75% จากรูปที่ 21 แสดงใหเห็นผล   

ของการคาดการณระดับความตองการไฟฟาในระดับตางๆ ตัวแปรที่สรางผลกระทบคือ     

ความจุของ แผงพลังงานแสงอาทิตย และขนาดของเครื่องปนไฟ   (ตัวที่สอง) สำหรับความ
ตองการใชพลังงานในระดับต่ำใชแคเครื่องปนไฟขนาด 40 kW ตัวเดียวก็เพียงพอสำหรับ  

ความตองการไฟฟาในระดับสูง ตองใชเครื่องปนไฟขนาด 60 kW หากมีปริมาณการใช      
ไฟฟาในระดับต่ำสัดสวนของพลังงานทดแทนจะมีอัตราสวนที่สูงกวา  
 
 
 

 

รูปที่ 21: ตัวแปรที่สรางผลกระทบตางๆ ที่มีตอการคาดการณปริมาณความตองการในการใชไฟฟาของเกาะปู  
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รูปที่ 22: คาไฟคงที่ที่นำมาใชเปนฟงคชั่นในการคำนวณปริมาณความตองการใชไฟฟาของเกาะปู 

 

ราคาไฟฟาคงที่ของเกาะปอเกือบไมเปลี่ยนแปลงแมวาจะมีระดับความตองการไฟฟาใน     

ระดับตางกัน โดยจะลดลงเล็กนอยหากมีระดับการใชไฟฟาที่มากเนื่องจากมีการใชไฟฟา   

จากเครื่องปนไฟมากขึ้น ภายใตสภาพการณที่มีความตองการใชไฟฟาในระดับต่ำ ระดับ    

กลาง และระดับสูง “ทางเลือกในการใชระบบไฮบริด” จะยังคงคุมคา (คาไฟคงที่ต่ำกวา)   

มากกวาเลือกใชระบบดีเซลเพียงอยางเดียว (รูปที่ 23)   
 

 
 
 

 

 
 
 
รูปที่ 23: การเปรียบเทียบคาไฟของระบบไฮบริดที่เหมาะสม กับคาไฟในระบบที่ใชพลังงานดีเซลเพียงอยางเดียวโดยสมมุติราคา    

ดีเซลในระดับตางๆ 
 

2.7 สรุปขอมูลเกาะปู และขอแนะนำเพิ่มเติม  
 

จากผลการจำลองของแบบวิเคราะห HOMER แสดงใหเห็นวาความตองการพลังงานไฟฟา
บนเกาะปออยูในระดับที่ถือวาประหยัดคาใชจายโดยรวมเมื่อใชระบบไฮบริด (พลังงาน     

ทดแทน และพลังงานดีเซล) เมื่อเปรียบเทียบกับระบบการจัดการระบบไฟฟาที่มีอยู (เครื่อง
ปนไฟที่แยกสวนรวมกับระบบพลังงานไฟฟาแสงอาทิตยที่ใชตามบาน)  
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เมื่อพิจารณาราคาดีเซลในปจจุบัน และระดับความตองการใชไฟฟาระดับพื้นฐาน ระบบ    
การผลิตไฟฟาที่เหมาะสมสำหรับเกาะปอจะเปนระบบผสมผสานระหวางพลังงานดีเซล     

และพลังงานแสงอาทิตย (ไมใชพลังงานลม) โดยพลังงานจากแสงอาทิตยจะอยูที่ 20 kW     

เครื่องปนไฟเครื่องที่สอง 50 kW แบตเตอรี่จะอยูที่ 96 kW และ ตัวแปลงไปสองทางจะอยูที่ 

10 kW ระบบที่เหมาะสมนี้จะใชพลังงานทดแทนรอยละ 19  คาไฟจะอยูที่ 0.422 เหรียญ / 

kWh (ประมาณ 16 บาท/ kWh) ซึ่งเปนราคาที่รวมคาเสื่อมของอุปกรณ และ คาใชจายใน    

การบำรุงและการดำเนินการแลว  

 

แมวาโครงสรางของระบบที่เหมาะสมจะเปลี่ยนแปลงไปตามระดับความตองการในการใช

ไฟฟา และ การคาดการณราคาน้ำมันดีเซลในระดับตางๆ ระบบไฮบริดจะยังคงคุมคาตอ    

การลงทุนมากกวาระบบที่ใชอยูเดิม (ระบบที่ใชเชื้อเพลิงดีเซลเพียงอยางเดียว) ในทุก        

สภาพการณที่ไดมีการพิจารณาออกมา  

 

การจะเชื่อมตอระบบการจัดที่มีอยูแลวเพื่อไปใหถึงการนำเอาระบบไฮบริดมาใชจะตองมี  

การประสานที่ดีตอไปนี้เปนคำแนะนำในการดำเนินงานทีละขั้นตอน:  

 

   1.   

    

   2.  

   3.  

   4.  

   5.  

    

   6.  

   7.  

    

   8.  

   9.  

  
 10.  

พบกับชุมชน หารือถึงการออกแบบ และ คาใชจาย และ ย้ำกับชุมชนอีกครั้งให   

ชัดเจน 

จัดตั้งแผนพัฒนุรกิจ และ ECSO ของชุมชน 

แสวงหาโอกาสในการหาแหลงทุน สงแบบฟอรมเพื่อขอเงินบริจาค 

เริ่มเก็บขอมูลพลังงานลม13 

ศึกษาตัวเลือกในการใชไบโอแมส (ไบโอดีเซล ไบโอแกสซิฟเคชั่น ไบโอแกส) 
ที่จะนำมาเสริมพลังงานพดีเซล 

ไดรับอนุมัติใหใชแผงพลังงานแสงอาทิตยที่มีอยูเดิม 
ตัดสินใจวาจะขายเครื่องปนไฟหรือไม เพราะเครื่องปนไฟ 1 เครื่องเพียงพอใชใน

ระยะสั้น แตก็มีแนวโนมวาจะตองซื้อเครื่องปนไฟขนาดใหญกวาในอนาคต 
ระบุขนาดของอุปกรณที่จะนำมาใชประกอบในระบบที่เหมาะสม 

พิจารณาลักษณะของอุปกรณตางๆ อีกครั้งเมื่อไดมีการยืนยันเรื่องขนาดของ       
ระบบแลว   

ประเมินราคาขั้นสุดทาย 

หมายเหตุ :  คาใชจายในระบบที่จำลองขึ้นในการศึกษาครั้งนี้ไมไดรวมราคาคาอุปกรณติดตามขอมูลกระแสลม   13 
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 11.  
 12.  

 13.  

 14.  

 15.  

 16.  

 17.  

  

 18.  

 19.  

  

 20.  

  

 21.  

  

  

 22.  

  

 23.  

  

  

 24.  

 25.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จดรายการวัสดุอุปกรณทั้งหมดที่จะนำมาใชประกอบในสวนยอยของระบบ 
สั่งอุปกรณ 

เตรียมพื้นที่ สรางโรงจายไฟ แผงรับพลังงาน และ กังหันลม 

สรางระบบจายไฟใหม 

สรางโรงจายไฟ 

ติดตั้งแบตเตอรี่ ตัวแปลงไฟ 

นำเครื่องปนไฟไปติดตั้งที่โรงจายไฟ และ เชื่อมตอเครื่องปนไฟเขากับหมูบาน   

โดยตรง (เพื่อเปนการลดความติดขัดในการจายกระแสไฟฟา) 

เชื่อมเครื่องปนไฟกับแบตเตอรี่ ตัวแปลงไฟ Sunny island 

สรางราวติดแผงรับพลังงานแสงอาทิตย ที่สถานที่เหมาะสมเพื่อตอกับระบบไฟ 

AC 

วัดการลัดวงจรของกระแสไฟ (Isc)จากแผงรับพลังงานแสงอาทิตยทำตัวใน        

ระบบ SHS 

ทำการติดตั้งแผงรับพลังงานเปนกลุมๆเชื่อมตอกับระบบไฟ AC ใชตัวแปลงไฟ 

Sunny boy  (เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของแผงรับพลังงาน              

แสงอาทิตย) 

ประเมินขอมูลกังหันลม และ สั่งกังหันลมหาก Homer ระบุวาพลังลมเหมาะสม   

เพราะมีราคานาสนใจ 

ดูการใชพลังงานที่เพิ่มขึ้นหากเครื่องปนไฟจายไฟไดนอยเมื่อการใชไฟเพิ่มมาก 

ขึ้น ก็ใหขายเครื่องปนไฟขนาด 30 kW หมายเลข 2 ที่มีอยูทิ้ง และ ซื้อเครื่องใหม

ที่ใหญกวา 

ติดตั้งกังหันลม (หาก Homer ระบุวานี่คือระบบที่เหมาะสม ) 

ติดตาม และ ประเมินผล สนับสนุนดานเทคนิคโดยผูใหอุปกรณ และ เอ็นจีโอ    

รวมทั้งชุมชน และผูใหคำปรึกษาอยางตอเนื่อง 
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3. เกาะปอ  
 

เกาะที่พิจารณาที่จะใชระบบไฮบริดอีกเกาะคือ เกาะปอ เพื่อเปนการลดการพูดถึงเรื่องที่ได

กลาวไปแลว  ในที่นี้จะพูดถึงความแตกตางของเกาะเทานั้น แมวาเกาะปูจะมีแนวโนมที่จะ  

เปนแหลงระบบไฮบริดที่ดีที่สุด   แตเกาะปอก็เปนตัวเลือกที่นาสนใจเพราะมีระบบจายไฟ

ที่ดี และ มีผูสนใจในระบบไฮบริดจำนวนมาก  

 

3.1 ขอมูลสถิติประชากร  
 

เกาะปอตั้งอยูทางตอนใตของเกาะปูหางไปประมาณ 36  กิโลเมตร มีพื้นที่ 1,400 ไร           

(เล็กกวาเกาะปูครึ่งหนึ่ง) พื้นที่รอยละ 30 เปนสวนยางพารา บนเกาะมี 87 ครัวเรือน ตามที่ 

ขึ้นทะเทียนไว แตเมื่อสมาชิกครอบครัวโตขึ้น และ ไปสรางครอบครัวใหม ก็มักจะสราง   

บานหลังใหมในบริเวณเดิม และ ใชเลขบานเดียวกัน  จำนวนบานที่นับไดมี 104 หลัง          

เศรษฐกิจบนเกาะปอคลายกับเกาะปู คือ ทำประมง ประเมินวาการจับปลาเปนอาชีพพื้นฐาน

รอยละ 95 ของชุมชน ที่เหลือทำงานในสวนยาง บางคนก็ทำทั้งสองอยาง รายไดตอ            

ครัวเรือนเฉลี่ย 5 0,000 -120,000 บาท/ป  

 

3.2 การประเมินอุปสงคและอุปทานการใชไฟฟา  
 

ความตองการไฟฟาในปจจุบัน 

เกาะปอและเกาะปูมีรูปแบบความตองการพลังงานเหมือนกัน เครื่องใชไฟฟาที่พบไดทั่วไป 
คือ  หลอดไฟฟลูออเรสเซนท  2 -5 หลอด  ทีวีขนาด  20 นิ้ว  เครื่องเลนวีซีดี  พัดลม                 

ความตองการพลังงานไฟฟาของ 104  ครัวเรือนอยูที่ 116  kWh 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

ตารางที่ 7:   การประเมินความตองการพลังงานไฟฟาในปจจุบันของเกาะปอ  
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นอกเหนือจากการสำรวจขอมูลแลว ทีมงานยังมีการเก็บบันทึกการจายไฟของเครื่องปนไฟ
บนเกาะปอในคืนที่ทีมงานพักคางบนเกาะ โดยเครื่องปนไฟหลักจายไฟกระแสไฟให  40  

ครัวเรือน ขอมูลแสดงวาเครื่องปนไฟขนาด 30  kVA เปดเครื่องเวลา 18.30น และ ชวงใช   

สูงสุดคือ19 -19.30 น. ประมาณ 20 kW และ จะลดลงเหลือ 15  kW พอถึงเวลา 22.00   น.   

เครื่องปนไฟหยุดจายไฟกอน 23.00    น.  เล็กนอย คาเฉลี่ยการจายไฟสำหรับเครื่องปนไฟ 

ตัวนี้อยูที่ 72  kWh  (แสดงไวในรูปที่ 24 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 24 : ความตองการใชไฟจากเครื่องปนไฟหมายเลข 1 ของเกาะปอในวันที่ 29 พฤษภาคม 2549 

 

3.3 โครงสรางการจัดการไฟฟาในปจจุบัน  
 

ชาวบานเกาะปอจาย 380บาท/เดือน สำหรับไฟ 25.5 kWh /เดือน เทากับ 15 บาท/ kWh      
หรือ 0.39 เหรียญ / kWh ปจจุบันราคานี้ครอบคลุมแคคาเชื้อเพลิงไมไดรวมคาอุปกรณ หรือ

อะไหล  
 

การหาไฟฟา และ พัฒนาสาธารณูปโภคตางๆเปนหนาที่ของหัวหนาหมูบาน เกาะปอมีผูนำ

ชุมชนที่ดี และ เปนเครือขายเอ็นจีโอทองถิ่น ที่ทำงานดานการพัฒนาที่ยั่งยืนบนเกาะ เกาะนี้

คอนขางเปดรับเทคโนโลยีพลังงานทดแทนจริงๆแลวชาวบานตองการผูเชี่ยวชาญมาให      
คำแนะนำ และ ที่เกาะยังถูกระบุวาเปนเกาะที่เหมาะสำหรับการติดตั้งกังหันลมแมวายังไมมี
องคกรที่ทำหนาที่ดานการจัดหาไฟฟาโดยตรงแตมีคนที่สนใจจึงนาจะมีการจัดตั้งองคกร   
ทำงานเกี่ยวกับระบบพลังงานทดแทนแบบไฮบริด 
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อนาคตความตองการพลังงานบนเกาะปอ  
บนเกาะปอมี 104  ครัวเรือน  และ คลายกับเกาะจิกที่มี 100  ครัวเรือน เนื่องจากทั้งสองเกาะ

มีระบบเศรษฐกิจที่คลายกัน เราจึงเดาวาความตองการพลังงานบนเกาะปอนาจะคลายกับ     

เกาะจิก  คาดวาหลังจากติดตั้งระบบไฮบริดแลว 3  เดือน จะมีความตองการพลังงานหากดู 

จากความตองการพื้นฐาน 274  kWh /วัน และ สูงที่สุด 28  kW เริ่มตั้งแตเวลา 19.00น ทั้งนี้

การคำนวณไมไดรวมถึงการใชเครื่องปรับอากาศ  

 

การประเมินไฟฟาที่มีอยูแลว  

การจายไฟบนเกาะปอเปนการรวมแหลงพลังงานจาก 3 แหลงไดแก   

 

 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 2) 

 

 

 

  

 3)  

 

 

ระบบพลังงานแสงอาทิตยในบาน หรือ  SHS  แมวาจะมีบานทั้งหมด 104   หลัง 

แตมีบานเพียง 87  หลังเทานั้นที่มีระบบ SHS จากรัฐบาล ระบบนี้เหมือนกับ       

ระบบบนเกาะปู  ชาวบานรายงานวาระบบ SHS รอยละ 80  พังเพราะตัวแปลงไฟ

/ตัวควบคุมการชารตไฟเสีย  อัตราการพังนี้สูงกวาของเกาะปู แตก็เปนการ         

ประเมินที่ยังไมแนนอนแตทีมงานก็เห็นวามีระบบที่ถูกทิ้งไวจำนวนมาก แตแผง

รับพลังงานยังทำงานได ปจจุบันระบบ SHS ยังไมไดถูกโอนเปนกรรมสิทธิของ

ชาวบานแตคาดวาปลายปนี้นาจะมีการโอนเพราะครบกำหนดโครงการของ        

รัฐบาล ที่โรงเรียนเกาะปอมีระบบไฟฟาพลังแสงอาทิตยขนาด 5 kWp เชน           

เดียวกับเกาะปู ทางชุมชนมีสถานีชารตแบตเตอรี่พลังแสงอาทิตยขนาด 1.5  kWp 
ที่ถูกปลอยทิ้งไว สวนแผงวงจรจำนวนหนึ่งพังเพราะตอขั้วผิดแตสวนใหญดูใช  

งานไดดี  

มีเครื่องปนไฟของยูนิเซฟขนาด 30  kVA 2 เครื่อง เครื่องปนไฟจายไฟใหกับบาน

บนเกาะดวยระบบจายไฟ 2 ระบบที่แยกจากัน  โดยจายให 23  หลัง และ 40  หลัง 

ผูใชไฟในกลุม 23 หลัง  จายคาไฟเดือนละ 400  บาท และ กลุม 40 หลังจายเดือน

ละ  380  บาท นอกจากนี้มีคาชางไฟที่ดูแลการทำงานของเครื่องปนไฟ และ       

บำรุงรักษา เก็บคาไฟ โดยไดรับ 1 พันบาท/เดือน  

เครื่องปนไฟสวนตัว บนเกาะปอมีเครื่องปนไฟประมาณ 30  เครื่อง ขนาดตั้งแต  

3 -10 HP สวน ใหญเครื่องปนไฟจะใชรวมกันระหวางบาน   2-3 หลังในบริเวณ     

เดียวกัน การใชเชื้อเพลิงดีเซล สำหรับเครื่องปนไฟแตละเครื่องนาน 5 ชม ในชวง

เย็นตก 2   ลิตร เฉลี่ยราคา 60บาท/วัน 
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เครื่องปนไฟของยูนิเซฟบนเกาะปอทำงานไดดี ระบบจายไฟก็มีคุณภาพ ซึ่งพรอมจะนำ     
ระบบไฮบริดมาใชในทันทีที่มีการติดตั้งในอนาคต ขอมูลที่ทีมงานรวบรวมไดชี้วา การ      

ทำงานของเครื่องปนไฟบนเกาะปอ  ทำงานไมสมบูรณเหมือนกับที่เกาะปู คือทำงานเพียง  

2 เฟส  ( ดูรูปที่ 25) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 25: การทำงานของเครื่องปนไฟบนเกาะปอไมสมดุล  และ นำมาคำนวณเพียงแค 2 เฟสเทานั้น  
 

แนวทางของระบบไฮบริดแสงอาทิตยของเกาะปอในอนาคต 
ระบบไฮบริดที่เสนอใหใชบนเกาะปอเหมือนกับบนเกาะปูแตตางกันตรงที่  

  
 • ขนาดระบบเล็กกวา (เพราะมีไมกี่หลังคาเรือน )  

 • แผงรับพลังงานแสงอาทิตยเล็กกวา (ฟรี) – (มีจำนวนครัวเรือนนอยกวาทำใหมี 
  จำนวนแผงพลังงานแสงอาทิตยนอยลงไปดวย)  

 • ตนทุนถูกโดยอยูที่ประมาณ 1,000,000 บาท (25,000 เหรียญ) เพราะมีระบบจาย 
  ไฟที่ดีอยูแลว  

 

ขอมูลสำคัญของเกาะปอ 
ระบบที่เหมาะสมซึ่งทาง Homer จะพิจารณาใหใชขึ้นอยูกับขอมูลเหลานี้ ซึ่งไดมีการสรุป  

ไวในตารางขางลาง โดยขอมูลที่ตางจากเกาะปูจะเขียนเปนตัวเอียง 
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ตารางที่  8: ขอมูลสำคัญเพื่อการนำมาใชเพื่อวิเคราะหหาระบบที่เหมาะสมสำหรับเกาะปอ  



39

14 ดูไฟลขอมูลของ เกาะปอ ไดที่  www.palangthai.org/docs/KohPo.hmr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่  26: ขนาดของชิ้นสวนในระบบบนเกาะปอที่กำหนดโดยแบบวิเคราะห HOMER XLS คือกังหันลม 

 

3.4  ผลการจำลองแบบโดย Homer –โครงสรางระบบที่เหมาะสม และ เสียคาใชจาย 
นอยสำหรับเกาะปอ  
 

รูปที่ 27   แสดงผลของระบบที่เหมาะสมกับเกาะปอ14 จากการจำลองของ HOMER ระบบที่

เหมาะสมสำหรับเกาะปอไดแก ระบบไฮบริดพลังงานแสงอาทิตย / ดีเซล (ไมใชพลังลม)   

ขนาดพลังงานแสงอาทิตย 15  kW แบตเตอรี่ 120  kWh และ ตัวแปลงไฟ 2  ทาง ขนาด 10 

kW ระบบที่เลือกขายเครื่องปนไฟดีเซลหมายเลข 2 ไป เพื่อซื้ออุปกรณระบบไฮบริด (หรือ

หมูบานอาจตองการเก็บไวสำรองใชได) ระบบนี้ใชพลังงานทดแทนรอยละ 20  และ เสีย   

คาไฟ 0.484 เหรียญ/ kWh  รวมตนทุน และ คาใชงานการบำรุงรักษา  
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

รูปที่ 27:  ผลการจำลองของแบบวิเคราะห HOMER สำหรับเกาะปอ โดยอางอิงสมมุติฐานปริมาณความตองการไฟฟาพื้นฐาน         
ระบบที่เขียนไวบนสุดเปนระบบที่ไดรับเลือก  

 

ราคาตนทุนอยูที่ 114,494  เหรียญ โดยแบตเตอรี่มีราคาแพงที่สุด  (รูปที่ 28 ) และ ราคา      

คาใชจายรวมตลอดอายุการใชงานขึ้นอยูกับราคาดีเซลของเครื่องปนไฟเปนหลัก  
 

 



40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
รูปที่ 28:  รายละเอียดคาใชจายที่เกิดขึ้นในการตั้งระบบที่เหมาะสมสำหรับเกาะปอ โดยอางอิงสมมุติฐานปริมาณความตองการ        

ไฟฟาพื้นฐาน  

 

เปรียบเทียบกับระบบดีเซลเพียงอยางเดียว  

ในรูปที่ 27  แสดงวาหากตองใชเครื่องปนไฟเพื่อจายไฟตลอด 24  ชม เฉพาะระบบดีเซล     

เพียงอยางเดียวตองใชเครื่องปนไฟขนาด 30  kW และ 40  kW โดยขนาด 30  kW จะทำงาน 

8,291 ชม/ป และ  40 kW จะทำงาน 469   ชม/ป คาไฟของระบบนี้เทากับ 0.67 เหรียญ/ 

kWh แตหากใชระบบไฮบริดคาไฟจะตก 0.484 เหรียญ   / kWh ระบบดีเซลอยางเดียวปลอย

กาซคารบอนไดออกไซด 131 ตัน/ป สวนระบบไฮบริด 80 ตัน/ป  
 

3.5 คาใชจายโดยประเมิน และการวิเคราะหผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
น้ำมันดีเซล และปริมาณความตองการไฟฟา สำหรับเกาะปอ  
 

วิธีการในการดำเนินการศึกษาบนเกาะปอ การวิเคราะหผลกระทบจะรวมถึงการกำหนดวา 

ผลของการจำลองแบบที่ออกมาจะมีความแตกตางกันไปอยางไรหากมีการเปลี่ยนแปลงของ
ราคาน้ำมันดีเซลและมีระดับความตองการใชไฟฟาในระดับตางๆ  

 

ผลกระทบจากราคาน้ำมันดีเซลที่มีตอการออกแบบระบบที่เหมาะสม สำหรับเกาะปอ 
จากการคำนวณสำหรับเกาะปอ ราคาดีเซลพื้นฐานคาดวาจะอยูที่ 0.86 เหรียญ/ ลิตร (ราคา 

ณ ปจจุบัน)  ราคาดีเซลพื้นฐานในระดับตางๆ จะอยูที่ 134%  163%  และ 259% ตามลำดับ 
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ขอมูลนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดหากมีขอมูลลมที่ดีกวา หรือมีการติดตั้งกังหันลมที่มีราคาถูกกวานี้  15 

ระดับราคาดังกลาวจะสะทอนราคาในระยะ 10 ป ที่คาดวาจะสูงขึ้น 3%  5%  และ 10%      
ตามลำดับ   
 

ศักยภาพของอุปกรณในระบบไฮบริด คาใชจายในการลงทุน คาใชจายปจจุบัน และสัดสวน

ของพลังงานทดแทนสำหรับระบบไฮบริดที่ดีที่สุด และราคาน้ำมันดีเซลในระดับตางๆ ได

แสดงไวใน รูปที่ที่ 29 และ 30  

 

ผลที่ออกมาแสดงวา พลังลมไมใชการลงทุนที่คุมคา15  แตราคาเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น และการใช

ไฟที่เพิ่มขึ้นมีแนวโนมที่จะทำใหตองใชแผงรับพลังงานที่ใหญขึ้น และ สัดสวนพลังงาน  

ทดแทนที่มากขึ้น(ประมาณรอยละ 39) 

 
 

 

 

 

 

 
รูปที่ 29:  การคำนวณผลกระทบที่มีตอราคาเชื้อเพลิงบนสำหรับเกาะปอ 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
รูปที่ 30 : กราฟแสดงศักยภาพของแผงพลังงานแสงอาทิตย (kW) และคาใชจายตนทุนทั้งหมดที่นำมาใชเปนฟงคชั่นในการคำนวณ 

ราคาน้ำมันดีเซลและคาดการณปริมาณความตองการใชไฟฟาบนเกาะปอ การเปลี่ยนแปลงของคาใชจายที่เปนตนทุนจะขึ้นลงไป    

ตามการเปลี่ยนแปลงขนาดของแผงพลังงานแสงอาทิตยเนื่องจาก แผงพลังงานแสงอาทิตยเปนอุปกรณที่มีราคาตนทุนที่สูง  
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ผลกระทบของราคาน้ำมันดีเซลที่มีตอคาไฟบนเกาะปอ 
คาไฟจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามราคาน้ำมันดีเซล (รูปที่ 31)  ซึ่งไมนาประหลาดใจเลยเมื่อ

พิจารณาในดานที่วาดีเซลเปนแหลงพลังงานหลักในระบบ คาไฟพื้นฐานจะอยูที่ 0.484        

เหรียญ / kWh หากราคาดีเซลอยูที่ระดับ 0.86 เหรียญ / ลิตร ในสภาวการณที่ราคาดีเซลอยู  

ในระดับสูงสุด (2.23 เหรียญ / ลิตร) คาไฟจะอยูที่ 0.833 เหรียญ / ลิตร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 31: คาไฟคงที่ (เหรียญ/kWh) และและตนทุนครั้งแรกในการตั้งระบบที่เหมาะสม (คิดเปนเหรียญ) ที่นำมาใชเปนฟงคชั่นใน    
การคำนวณราคาดีเซล  

 

เมื่อเปรียบเทียบระบบไฮบริดกับระบบที่ใชดีเซลแตเพียงอยางเดียวแลวระบบไฮบริดจะ    

ประหยัดคาใชจาย   โดยรวมมากกวาหากราคาดีเซลเพิ่มสูงขึ้น (รูปที่ 32) เนื่องจากระบบ    
ไฮบริดจะเปนระบบที่นำพลังงานดีเซลมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวา และสามารถ 

นำไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่เพิ่มขึ้นมาชดเชยปริมาณพลังงานไฟฟาที่มาจากเครื่องปน    

ดีเซลหากราคาดีเซลมีอัตราที่สูงขึ้น  
 
 
 

 

 
 
 

 

 
รูปที่ 32: การเปรียบเทียบคาไฟของระบบไฮบริดที่เหมาะสม กับคาไฟในระบบที่ใชพลังงานดีเซลเพียงอยางเดียวโดยสมมุติราคา    

ดีเซลในระดับตางๆ  
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ผลกระทบของราคาดีเซลที่มีตอคาใชจายตลอดอายุการใชงานของระบบ สำหรับเกาะปู  
ผลกระทบของราคาดีเซลที่มีตอคาใชจายตลอดอายุการใชงานของระบบ (คาใชจายฉลี่ย)   

ดังที่ไดแสดง  (รูป 33) แสดงใหเห็นระดับที่นาสนใจ ระดับราคาดีเซลในระดับสูงทำใหเกิด

ราคาคาใชจายตลอดอายุการใชงานที่9, 500,000 เหรียญ ในขณะที่ราคาดีเซลในระดับต่ำ    

ทำใหเกิดคาใชจายตลอดอายุการใชงานแคเพียงกวา 550,000 เหรียญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
รูปที่ 33: คาใชจายตลอดอายุการใชงานระบบที่นำมาใชเปนฟงคชั่นในการคำนวณราคาดีเซลใหกับเกาะปอ 

 

3.6 ผลกระทบจากปริมาณความตองการไฟฟาบนเกาะปูที่มีตอการออกแบบระบบ   

ที่เหมาะสม  
 

การคาดการณปริมาณความตองการใชไฟฟาในระดับพื้นฐานอยูที่ 273 kWh ตอวัน ซึ่งมี    
ปริมาณการใชไฟฟาสูงสุดอยูที่ 41 kW การวิเคราะหผลกระทบจะพิจารณาระดับการ         

คาดการณความตองการใชไฟฟาพื้นฐานที่ 125% และ 75% จากรูปที่ 21 แสดงใหเห็นผล   
ของการคาดการณระดับความตองการไฟฟาในระดับตางๆ ตัวแปรที่สรางผลกระทบคือ     

ความจุของแผงพลังงานแสงอาทิตย และขนาดของเครื่องปนไฟ   (ตัวที่สอง) สำหรับความ

ตองการใชพลังงานในระดับต่ำ ไมจำเปนตองใชเครื่องปนไฟตัวที่สอง สำหรับความ          

ตองการไฟฟาในระดับสูงตองใชเครื่องปนไฟขนาด 40 kW 

 

 
 
 
 

รูปที่ 34: ผลลัพธในการคำนวณผลกระทบจากปริมาณความตองการไฟฟาของเกาะปอ 
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รูปที่ 35: คาไฟคงที่ที่นำมาใชเปนฟงคชั่นในการคำนวณปริมาณคามตองการใชไฟฟาของเกาะปอ 

 

เหมือนกับกรณีของเกาะปู ราคาไฟฟาคงที่ของเกาะปอเกือบไมเปลี่ยนแปลงแมวาจะมี        

ระดับความตองการไฟฟาในระดับตางกัน โดยจะลดลงเล็กนอยหากมีระดับการใชไฟฟาที่

มากเนื่องจากมีการใชไฟฟาจากเครื่องปนไฟมากขึ้น  

 

ภายใตสภาพการณที่มีความตองการใชไฟฟาในระดับต่ำ ระดับกลาง และระดับสูง “ทาง     

เลือกในการใชระบบไฮบริด” จะยังคงคุมคา (คาไฟคงที่ต่ำกวา) มากกวาเลือกใชระบบดีเซล

เพียงอยางเดียว (รูปที่ 23) 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
รูปที่ 36: การเปรียบเทียบคาไฟในระบบไฮบริดที่เหมาะสมกับคาไฟในระบบที่ใชพลังงานดีเซลเพียงอยางเดียวภายใตระดับ            

ความตองการในการใชไฟฟาในแบบตางๆ (สำหรับเกาะปอ) 
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3.7 สรุปขอมูลเกาะปอ และขอแนะนำเพิ่มเติม  
 

เชนเดียวกับกับกรณีของเกาะปู จากผลการจำลองของแบบวิเคราะห HOMER แสดงใหเห็น

วาความตองการพลังงานไฟฟาบนเกาะปออยูในระดับที่ถือวาประหยัดคาใชจายโดยรวม     

เมื่อใชระบบไฮบริด (พลังงานทดแทน และพลังงานดีเซล) เมื่อเปรียบเทียบกับระบบการ    

จัดการระบบไฟฟาที่มีอยู (เครื่องปนไฟที่แยกสวนรวมกับระบบพลังงานไฟฟาแสงอาทิตย

ที่ใชตามบาน)  

 

ราคาดีเซลในระดับที่เปนอยู และในระดับความตองการใชไฟฟาระดับพื้นฐาน ระบบการ  

ผลิตไฟฟาที่เหมาะสมสำหรับเกาะปอจะเปนระบบผสมผสานระหวาง พลังงานดีเซล และ 

พลังงานแสงอาทิตย (ไมใชพลังงานลม) โดยพลังงานแสงอาทิตยจะอยูที่ 15 kW พลังงาน  

ของแบตเตอรี่จะอยูที่ 120 kW และ ตัวแปลง  ไปสองทางจะอยูที่ 10 kW ระบบที่เหมาะสม

จะไมใชเครื่องปนไฟหมายเลข 2 และระบบนี้จะใชพลังงานทดแทน 20 % คาไฟจะอยูที่ 

0.504 เหรียญ / kWh ซึ่งเปนราคาที่รวมคาเสื่อมของอุปกรณ และ คาใชจายในการบำรุงและ

การดำเนินการแลว  

 

แมวาโครงสรางของระบบที่เหมาะสมจะเปลี่ยนแปลงไปตามระดับความตองการในการใช

ไฟฟา และ การคาดการณราคาน้ำมันดีเซลในระดับตางๆ ระบบไฮบริดจะยังคงคุมคาตอ    

การลงทุนมากกวาระบบที่ใชอยูเดิม (ระบบที่ใชเชื้อเพลิงดีเซลเพียงอยางเดียว) ในทุก        

สภาพการณที่ไดมีการพิจารณาออกมา  

 

รายละเอียดของวิธีการในการดำเนินงานสำหรับเกาะปูทีละขั้นมีรายละเอียดเชนเดียวกับที่  

ไดอธิบายไวแลว  ในกรณีของเกาะปู และเนื่องจากประเด็นในเรื่องความประหยัดในดาน  
ขนสง การประหยัดแรงและอุปกรณ จึงควรที่จะมีการดำเนินงานกับสองชุมชนไปในคราว  

เดียวกัน   
 

และ ตอไปจะเปนขอมูลเกี่ยวกับทางเลือกในดานเงินทุนสนับสนุนจากแหลงตางๆ  
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4.ทางเลือกดานเงินทุน และ เงินบริจาคสำหรับเกาะปู และ เกาะปอ  
 

หากขอมูลที่สันนิษฐานของความตองการพื้นฐานถูกตอง เกาะปูตองการ  145,000 เหรียญ  

และ เกาะปอ 114,000 เหรียญ เพื่อนำไปลงทุน แหลงทุนมีหลายที่ทั้งเงินกูยืม  หรือ หุน  ทุน

สาธารณูปโภคทองถิ่น เงินบริจาคของไทย และ ตางชาติ ทางออกในประเด็นนี้อาจมาจาก  

แหลงทุนหลายแหงรวมกัน โดยเราจะเริ่มจากชาวบาน 

 

ชาวบานเปนผูจาย  

ปจจุบันชาวบานจายคาไฟพอๆกับคาใชจายที่จะตองจายหากใชระบบไฮบริดที่เลือกมา      

(ตารางที่ 9) แตที่แตกตางคือ ราคาที่ชาวบานจายนี้ครอบคลุมแคราคาดีเซล และ ไมเหลือ   

พอตั้งกองทุนสำหรับการเปลี่ยนอะไหล ขณะที่ราคานี้หากใชในระบบไฮบริด นอกจากจะ 

ครอบคลุมตนทุนแลวยังพอเก็บไวเปนคาเปลี่ยนอะไหลในระบบไฮบริดอีกดวย แตเนื่อง    

จากปจจุบันมีการใชไฟเพียงไมกี่ชมตอวัน ทำใหใชตูเย็นไมไดระบบไฮบริดจะทำใหมีไฟ  

ใชตลอด 24  ชม แตชาวบานก็ไมไดจายเงินคาใชระบบ SHS แตถาเปลี่ยนมาใชระบบ        

ไฮบริดก็จะตองจายโดยที่ยังใชแผงรับพลังงานเดิมอยู  
 

 

 

 
 
 
 

 

ตารางที่ 9: เปรียบเทียบราคาไฟฟาในปจจุบันกับคาใชจายของโครงการไฟฟาระบบไฮบริด การเก็บภาษีไฟฟาบนเกาะปูไมสูงทำให 
เงินเดือนของพนักงานที่ทำงานกับระบบจายไฟฟาต่ำ (1,000 บาท / เดือน) และเปนอัตราที่ไมแนนอน  

 

และจากตารางที่ 9 ชี้ใหเห็นวาระบบไฮบริดเปนระบบคุมคาที่จายดวยตัวมันเองไดอยาง     

คุมทุน 

 

เงินกู หรือ สวนแบงหุน 

เงินกู หรือ สวนแบงหุน สามารถนำไปจายคาตนทุนเริ่มตนโครงการไดโดยไมตองพึ่งพา    
เงินบริจาค  นอกจากนี้การมีเงินกูยืม หรือ สวนแบงหุนในโครงการยังจะสรางความเชื่อมั่น
ใหกับผูบริจาควา เงินที่บริจาคมานั้นถูกนำไปใชเพื่อใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่  
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ตองการขอมูลเพิ่มเติมชองบริษัท E & Co ติดตอ Jeffery Dickinson   ผูจัดการภาคพื้นเอเชีย ทางอีเมล jeff@energyhouse.com. 16 

นอกจากนี้ยังมีแหลงเงินกูหลายแหงที่มีทุนสำหรับพลังงานสะอาดและใหอัตราดี หนึ่งใน  
นั้นคือ E&Co ที่มีสำนักงานกรุงเทพ16   E&Co มีทุน 8  ลานเหรียญเพื่อใหโครงการในเอเชีย

กูยืมและยินดีรับอัตราที่ต่ำกวาตลาดหากเปนโครงการของชุมชนที่ใหประโยชนสูงสุด        

เงินลงทุนต่ำสุดอยูที่ 5  หมื่นเหรียญ E&Co อาจจะยินดี   ชวย ESCO (บริษัทดูแลไฟฟาที่   

ชุมชนจัดตั้งขึ้น) ในการดำเนินแผนทางธุรกิจ อีกกลุมคือ กลุมรวมทุนพลังงานทดแทน และ 

พลังงานที่มีประสิทธิภาพ (REEEP) ที่อาจจะชวยเปนแหลงทุนให  

 

เงินบริจาค  

เงินบริจาคจะชวยลดคาใชจายใหชาวบาน และ ลดความเสี่ยงตอเทคโนโลยีที่คอนขางใหม  

เงินบริจาค   5  หมื่นเหรียญ ใหแตละชุมชนจะชวยลดคาไฟ คาใชจายรวม และ คาลงทุน     

เริ่มตน  
 

 

 

 

 

 
 
 
ตารางที่ 10: ผลจากการไดรับเงินบริจาค 50,000 เหรียญที่มีตอการลงทุนครั้งแรก - หากไดเงินบริจาค 50,000 เหรียญ ก็จะมีผล        
อยางมากตอคาใชจายในการลงทุนในครั้งแรก แตอยางไรก็ตามจะมีผลตอคาไฟในระดับจำกัดเนื่องจากคาใชจายสวนมากจะไปอยูที่

คาน้ำมันดีเซลซี่งมีราคาแพง  

 

ทุนพัฒนาสาธารณูปโภคทองถิ่น  
เงินทุนหมูบานของรัฐบาล ถูกนำไปพัฒนาสาธารณูปโภคที่เกาะจิกถูกนำไปซื้อกังหันลม   

สำหรับระบบไฮบริด ที่เกาะปอเอาไปซื้อระบบจายไฟที่ใชเชื่อมตอกับเครื่องปนไฟ และ    
ที่เกาะปูเอาไปสรางถนน และ ทาเรือ  

 
เงินบริจาคของไทย  

เงินทุนอนุรักษพลังงาน (ENCON) ดูแลโดยสำนักแผนและนโยบายพลังงาน (EPPO) และ 

สำนักงานพลังงานทาเงลือก และ ประสิทธิภาพพลังงาน (DEDE) โดยที่ผานมาไดใหทุนใน

การติดตั้งระบบที่เกาะจิก  โดยเปนผลงานการเขียนขอทุนของอ.ธวัชชัย  (หนึ่งในผูรวม      
โครงการ) การขอทุนตองเขียนเปนภาษาไทย  
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เงินบริจาคตางชาติ 
เงินบริจาคตางชาติจะทำใหองคกรตางๆหันมาสนใจโครงการดวยเหตุผลดังตอไปนี้ 

 

 •  ผลประโยชนดานสิ่งแวดลอม(เชน ลดกาสเรือนกระจก)  

 •  ผลประโยชนในการพัฒนาชุมชนโดยเฉพาะชวงหลังสึนามิ       

 •  สงเสริมสงเสริมการใชเทคโนโลยีพลังงานทดแทน                                           

  

เงินบริจาคนั่นอาจรวมถึง UNDP/GEFและ มูลนิธิเอกชน เชน กองทุนบลูมูน(BLUE 

MOON)หรือ วิชั่น และ ก็อาจจะมีทุนสำหรับชวยเหลือผูประสบภัยสึนามิอีกดวย 

 

โครงการเงินบริจาคขนาดเล็กของ UNDP/GEF 

โครงการเงินบริจาค GEF กอตั้งในป 2535 โดย UNDP GEF/SGP ใหเงินบริจาคสูงถึง 5    

หมื่นเหรียญ และ สนับสนุนกลุมชุมชน( CBO ) รวมทั้ง NGO ที่มีการเสนอปญหาทองถิ่น  

ในพื้นที่ๆ GEF ทำงานครอบคลุม 

จุดประสงคของโครงการเงินบริจาค  

 

 •  

  

 • 

 

  

 •  

 

 

 

 

 

กองทุนบลูมูน  (Blue Moon Fund) 
กองทุนบลูมูน ใหเงินบริจาคกับเอ็นจีโอ ที่นำนวัตกรรมในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของ   

มนุษยใหอยูรวมกับธรรมชาติอยางสอดคลองลงตัว แนวคิดทบทวนการใชพลังงาน และ    
การบริโภค มีจุดประสงคในการพัฒนาประสิทธิภาพของพาหนะ และ ทางเลือกดาน         

พลังงานทั่วโลกที่ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมโดยตัวผลักดันหลัก คือ การเปลี่ยนแปลง            

สนับสนุนยุทธศาสตรระดับชุมชนและเทคโนโลยี ที่จะชวยลดภัยคุกคาม           

สิ่งแวดลอมโลก 

เรียนรูประสบการณของชุมชน และ สนับสนุนยุทธศาสตรระดับชุมชนที่ประสบ

ความสำเร็จ และ นวัตกรรมใหมๆในกลุม CBO และ NGO รัฐบาล องคกรพัฒนา 

GEF และ หนวยงานอื่นที่ทำงานในระดับใหญ  
สรางหุนสวนและเครือขายในทองถิ่นเพื่อสนับสนุนและทำใหชุมชนเขมแข็ง     

รวมทั้งศักยภาพ  ของ CBO และ NGO เพื่อระบุถึงปญหาสิ่งแวดลอมและ          
สงเสริมการพัฒนาอยางยั่งยืนในพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ   

จะตองสงเสริมกิจกรรมที่อนุรักษพลังงาน และ เพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน หรือ 

สงเสริมพลังงานทดแทน GEF/SGP ในไทย- poonsin.sreesangkom @undp.org  
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ภูมิอากาศที่เปนภัยตอมนุษย และ สิ่งแวดลอม  การจะเปลี่ยนแปลงสภาวการณไดตองใช     
เงินทุนและคำมั่นสัญญาจากรัฐบาลวาจะใชเทคโนโลยีที่ลดการปลอยกาซเรือนกระจก และ 

นำเสนอทางเลือกแกเศรษฐกิจที่อิงพลังงานจากจากซากฟอสซิล อานขอมูลเพิ่มเติมที่ 

www.bluemoonfund.org  

 

WISIONS 

สถาบันเพื่อสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดลอม และ พลังงาน Wuppertal ดำเนินการโครงการเพื่อ

สนับสนุนพลังงานยั่งยืน (SEPS)โครงการนี้สนับสนุนโครงการพลังงานทดแทนในพื้นที่   

หางไกล  Wisions อธิบายถึง โครงการของตนไววา วิสัยทัศนที่ชัดเจนและแนวคิดตอ         

โครงการพลังงานยั่งยืนมีอยูจริง แตบางครั้งไมประสบผลในการดำเนินงาน SEPS จึงมี       

เปาหมายในการชวยโครงการเหลานั้นใหมีศักยภาพในการนำพลังงานกลับมาใช และ        

อยางมีประสิทธิภาพที่สุด SEPS จะใหการสนับสนุนโครงการพลังงานสะอาด และ มี        

ประสิทธิภาพ โครงการที่ไดรับเลือกจะตองเปนวิธีการใหม ยั่งยืนและนำไปใชในสวนอื่นๆ

ของโลกได  

 

โครงการจะตองอยูในชวงที่พรอมดำเนินงาน และ ตองมียุทธศาสตรอยูแลว และ ตองรวม 

ถึงความเปนไปไดของโครงการที่จะเติบโต  ความเปนไปไดทางเศรษฐกิจ และ ตองอำนวย

ประโยชนใหกับสิ่งแวดลอมชุมชน และ ของโลก  

 

ขณะนี้มูลนิธิไดใหการสนับสนุนโครงการหนึ่งโครงการ คือ เทคโนโลยีพลังงานแสง          

อาทิตย  เพื่อฟนฟูวิถีชีวิตชุมชนชนประมงที่ไดรับผลกระทบจากสึนามิ โดยใหกับ            

IT Power India (ITPI) เพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีที่ใชพลังงานแสงอาทิตย และ ธุรกิจชุมชน

ใหฟนตัว และ ชวยยกระดับชุมชนประมงในภูมิภาค ที่ไดรับผลกระทบจากสึนามิในป 

2547  ขอมูลเพิ่มเติมดูไดที่ http://www.wisions.net/pages/SEPS.htm# Anchor-49575 
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5. การบำรุงรักษา และ การฝกฝน  
 

การบำรุงรักษา และ จัดการกันเองในทองถิ่นเปนสิ่งจำเปนสำหรับโครงการไฟฟาในพื้นที่ 

หางไกลเกาะปู   และเกาะปอก็เชนเดียวกัน ความรูในการจัดการของทองถิ่น และ ชางไฟ   

ในการพยายามรักษาพลังงานจะสงผลใหลดคาใชจายพลังงานลงได ดีที่วาไดมีการรวบรวม

ประสบการณจากชาวบานที่ไดรับการฝกฝน   การดำเนินงาน และ บำรุงรักษาระบบไฮบริด

จากเกาะจิกไวแลว  

 

ทักษะของชางเทคนิค  

 • มีความสามารถในการแกปญหาดานไฟฟา  

 • รูจักอนุรักษพลังงาน  

 • ดูแลระบบดีเซลได (เปลี่ยนถายน้ำมันเครื่องได และอื่นๆ) 

 • รูทฤษฎีระบบ และ การดำเนินงาน  

 

ผูจัดการ  

 • มีความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับการทำงานของระบบ         

 • รูจักอนุรักษพลังงาน 

 • รูจักบริหารเงิน/ทำบัญชี 

 • ความเปนผูนำ            

 

นักบัญชี  

 • มีความเขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับการทำงานของระบบ  

 • รูจักอนุรักษ พลังงาน          

 • ทำบัญชี 

 



51

6. ระบบไฮบริดพลังงานแสงอาทิตยของเกาะจิก-ตัวอยางสำหรับเกาะปู    

และ เกาะปอ  
 

 

6.1 ขอมูลโดยรวมของเกาะจิก 
 

ระบบไฮบริดพลังแสงอาทิตย  ลม และ ดีเซล บนเกาะจิก ไดรับทุนจากรัฐบาลไทย เพื่อให  

เปนโครงการนำรองแบบ Mini-grid  สำหรับการใชไฟจากระบบไฮบริดในพื้นที่หางไกล   

โครงการนี้ศึกษาและดำเนินการทดสอบโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมงกุฏ ธนบุรี  

(KMUTT) แมวาแนวคิดของระบบจะไมใชเรื่องใหม และ มีการติดตั้งระบบคลายๆกันใน  

หลายประเทศ ซึ่งมีรายงานวา บางระบบก็ลมเหลวเพราะไมมีการฝกฝนเพียงพอ ขาดแคลน

อะไหล มีปญหาแวดลอมอื่นๆ ที่นำไปสูอุปสสรคในการใหบริการพลังงาน และ ความ      

นาเชื่อถือของระบบ ระบบพลังงานทดแทนไฮบริดที่เกาะจิกนำมาดำเนินการทีละขั้นโดย   

ให ESCO ดูแลเพื่อใหการดำเนินงานมีความนาเชื่อถือ และ ยั่งยืน  ระบบเริ่มทำงานในเดือน

ตุลาคม 2547 นับแตนั้นชุมชนประมงบนเกาะ100 ครัวเรือน โรงเรียน และวัด มีไฟใชตลอด 

24 ชม ขณะที่โรงเรียน และ วัดใชไฟฟรี แต  ชาวบานก็จายไฟดวนวิธีจายลวงหนาโดยใช  

บัตรสมารท การด ซึ่งสามารถเติมเงินไดตามที่เจาของบัตรตองการ คาธรรมเนียมการใชไฟ

จากระบบไฮบริดปจจุบันอยูที่ 20 บาท/kWh  

 

ขั้นตอนการดำเนินระบบไฮบริดบนเกาะจิกแบงเปน 5 ขั้น  

 1.   หารือกับชุมชน  

 2.   จัดการโครงสรางใหกับ ESCO 

 3.   งานดานวิศวกรรม 

 4.   การฝกฝน  

 5 .  การประเมินติดตามผล  

 

ในขั้นตอนการหารือกับชุมชนไดมีการพูดถึงการเตรียมการติดตั้งระบบไฟฟาที่กำลังจะเอา

มาใช จึงไดมีการอธิบายระบบไฮบริด และ เสนอใหเปนโครงการขึ้นมาจากนั้นชุมชนได    
หารือถึงการจัดการบริหาร และ สรุปวาตองมีการจัดตั้งบริษัทบริการพลังงานชุมชน 

(ESCO) ซึ่ง ESCO ไดใหคำปรึกษาแกชุมชน (รูปที่ 39) วิศวกรจาก KMUTT จึงออกแบบ  
ระบบ ทำการฝกฝนเจาหนาที่ ESCO และ คณะกรรมการดำเนินการ   ชั้นเรียนฝกฝนรวมถึง
การฝกดานเทคนิคใหกับชางไฟชุมชน ฝกการทำบัญชี และ จัดการโครงการ ทั้งนี้โครงการ

ยังอยูภายใตการประเมิน และ ติดตามผล  
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ระบบพลังงานไฮบริดถูกออกแบบมาใหรับพลังงานจาก 3 แหลงคือ  
 1.  แผงรับพลังงานแสงอาทิตย  

 2.   กังหันลม  

 3. เครื่องปนไฟดีเซล   

ใชแบตเตอรี่ในการเก็บพลังงาน และ คาดการณการใชพลังงานบนเกาะจิกที่ 265 kWh /วัน 

และ ชวงที่สูงที่สุด 37.5 kW แตคาใชจายของโครงการถูกประเมินต่ำเกินไป และ ไมมีงบ  

พอสำหรับกังหันลม  18 เดือน  ที่ผานมาระบบดำเนินงานโดยแผงรับพลังงาน และ เครื่อง   

ปนไฟเทานั้น จนกวาจะหาทุนมาซื้อกังหันลมได ซึ่งจะติดตั้งในเดือนพฤษภาคม 2549 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 11 :  จำลองตารางการจายไฟของเกาะจิกในระบบไฮบริด  

 

สัดสวนพลังงานทดแทนของระบบไฮบริดเทากับรอยละ 15 ซึ่งจะชวยลดการใชดีเซลลงได

ถึง 49641 ลิตร/ป แมวาพลังงานที่ไดจากแหลงพลังงานทดแทนจะไมใชแหลงพลังงาน      

สำคัญ  การใช เครื่องปนไฟขนาดใหญที่ตั้งหางจากหมูบานชวยลดผลกระทบดาน               

สิ่งแวดลอม เชน การรั่วซึมของดีเซล และ มลพิษทางเสียง จากระบบพลังงานเกาที่ใชเครื่อง

ปนไฟขนาดเล็กชุดละ 52 ตัว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 37: โครงสรางระบบไฮบริดบนเกาะจิก 
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รูปที่ 38: แสดงการใชพลังงานของระบบไฮบริดของเกาะจิกในวันที่ 16 มกราคม 2548 แสดงการใชไฟประจำวัน  

 

เครื่องปนไฟจะเปดใชงานชวงที่มีความตองการไฟมากที่สุด คือเชา และ เย็น ระหวางวันจะ

ใชพลังงานแสงอาทิตย และ แบตเตอรี่ แบตเตอรี่จะชารตไฟไวแลวเพื่อใหพรอมใชงาน เมื่อ

การใชไฟนอยกวาพลังงานที่ไดจากแผงรับพลังงาน พลังงานที่ เหลือจะถูกเก็บไวที่             

แบตเตอรี่ รูปที่  38 แสดงใหเห็นความตองการ และ การใชไฟในแตละวัน ความตองการสูง

สุดอยูที่เวลา 5.30 – 8.00 น. เมื่อชาวบานเตรียมอาหารก็จะใชหมอหุงขาวซึ่งกินไฟมาก และ 

จะมาสูงอีกครั้งในชวงบาย เมื่อมีการเตรียมอาหารค่ำและขึ้นสูงสุดในชวง 18.00 – 22.00 น. 
ซึ่งเปนเวลาดูทีวี  

 

ขอมูลจากเครื่องขอมูลดิจิตอล เมื่อวันที่16 มกราคม 2549 แสดงใหเห็นวาความสมดุลใน    

การผสมผสานพลังงานระหวางวันจะมีรายละเอียดคือ 
 
 

 

 
 
 
 

ตารางที่ 12: ขอมูลจากเครื่องเก็บขอมูลดิจิตอลแสดงการใชไฟในหนึ่งวัน  
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พลังงานไฟฟาที่ไดจากแผงพลังงานแสงอาทิตยและแบตเตอรี่คือ 278.2 kWh ในขณะที่      
ความตองการพลังงานไฟฟาอยูที่ 274.6 kWh พลังงานบางสวนใชไปกับอุปกรณการ          

ควบคุม และบางสวนยังหายไปกับแบตเตอรี่ซึ่งทำใหแบตเตอรี่มีประสิทธิภาพที่ 80 %       

อยางไรก็ตามขอมูลการชารตแบตเตอรี่และขอมูลการปลอยไฟจากแบตเตอรี่ที่ไดแสดงไว 

กอนหนานี้ไมสามารถแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพที่แทจริงของแบตเตอรี่ที่ใชไดเนื่องจาก

แบตเตอรี่อาจชารตไมเต็ม การปลอยไฟจากแบตเตอรี่จะมากแคไหนขึ้นอยูกับความ           

ตองการไฟฟาและปริมาณแสงอาทิตยที่หาไดในแตละวันในขณะที่การชารตแบตเตอรี่ขึ้น 

อยูกับปริมาณการชารตพลังงานแบตเตอรี่ในวันกอนหนานี้  
 

6.2 การจัดการและการดำเนินการระบบบนเกาะจิก 

 

สิ่งสำคัญของระบบไฮบริด คือ การจัดการ และ การดำเนินงาน บริษัท ESCO ถูกจัดตั้งขึ้น 

ดวยความเห็นพองของชุมชนและจะรายงานไปยังหนวยดูแลไฟของชุมชน ซึ่งไดรับเลือก  

จากหมูบาน และ เลือกใหมทุก 4 ป   คณะกรรมการจะคอยดูแลการทำงานของ ESCO ทั้ง  

การจัดหาอุปกรณ การเงิน และ การบัญชี รวมถึงกำหนดคาธรรมเนียมการใชไฟหากราคา 

น้ำมันเซลขึ้น เงินที่ถูกเก็บจะนำไปใชซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เปนเงินเดือนของเจาหนาที่ ESCO 

4 คน และ ที่เหลือเก็บไวซอมบำรุงระบบไฮบริด เชน ซื้อแบตเตอรี่ใหม และ อุปกรณอื่นๆ 

ดังโครงสรางการจัดการของหมูบานที่ใชระบบไฮบริด ในรูปที่ 39 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

รูปที่ 39: โครงสราง ESCO บนเกาะจิก  
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เกาะจิกใชระบบสมารทการด ในการจายคาไฟ โดยสมารทการดจะมีขอมูลของเจาของบัตร 
และ จำนวนเงินอยูในการืด เมื่อรูดที่ชองบนมิเตอร เงินที่อยูในการดก็จะกลายเปนหนวยไฟ

ที่นำไปใชงานได สวนจำนวนเงินก็จะหายไป และ ตองเอาไปเติมที่สำนักงาน ESCO ที่เปด

ทำงานสัปดาหละ 6 วัน การเติมเงินขึ้นอยูกับเจาของบัตร ESCO จะมีคอมพิวเตอรที่บันทึก

ขอมูลของลูกคา และ จำนวนเงินที่เติมลงไปพรอมกับวัน และ เวลา ในชวงปลายเดือน       

พนักงานบัญชีก็จะสามารถสรุปรานไดทั้งหมด ออกมาซึ่งควรจะตรงกับ เงินที่แคชเชียรเก็บ

ได ชุมชนมีความเขาใจในการใชสมารท การดเปนอยางดีเพราะคลายกับการใชบัตรเติม      

เงินโทรศัพท ระบบนี้ไมจำเปนตองมีการฝกฝนแตตองฝกการใชคอมพิวเตอรใหแคชเชียร  

สมารทการด   สามารถเปลี่ยนขอมูลได ทำใหงายตอการเปลี่ยนขอมูลคาธรรมเนียมการใช  

ไฟ   แมวาสมารทมิเตอรจะมีราคาสูงกวามิเตอรปกติ แตก็ลดความเสี่ยงในการไมจายเงิน    

และ ลดขั้นตอนการทำงานเวลาอานมิเตอร  เตรียมบิล และ เก็บเงินได  

 

สมารท มิเตอร ที่เอามาใชบนเกาะจิก นำเขามาจากประเทศจีนเพราะประเทศไทยไมมี ราคา

ของมิเตอรสำหรับ 100 ครัวเรือนประมาณ 1,755 ยูโร (ไมรวมภาษี และ คาขนสง) โดยมี    

รายละเอียดราคาตามที่แสดงไวขางลางนี้ 
 

 

 

 

 
 
ตารางที่ 13:  ราคาของสมารท มิเตอร  

 

คาใชจายในระบบไฮบริดบนเกาะจิกตกประมาณ 201,000 เหรียญ ซึ่งไดรับทุนในการ        

ดำเนินการจากรัฐบาล เพื่อใหเปนโครงการสาธิต ผูที่ใชบริการไฟฟาจากระบบตองจายคา   

มิเตอรและคาสมารทการด เงินทุนในการดำเนินการมีจำนวนสูงกวาของเกาะปู (116,129     

เหรียญ) และเกาะปอ (81,494เหรียญ) เนื่องจากเกาะจิกไมมีแผงพลังงานแสงอาทิตยและ     

เครื่องปนไฟดีเซลแตแรก 
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6.3 บทเรียนจากเกาะจิก  
 

 1. 

  

 

 

  

 2.  

  

 

 

 3. 
 

 

  

 

สมารท มิเตอร ชวยลดการเสี่ยงตอการไมจายเงินซึ่งเกิดขึ้นประจำ มิเตอรทำงาน

ดีและชุมชนยินดีใช เจาหนาที่ ESCO สามารถใชงานไดอยางดีดวยการติดตั้ง      

มิเตอรในสถานที่เหมาะสม  และ การเก็บคาธรรมเนียมราคาสูงทำใหชาวบานมี  

ความรูเกี่ยวกับการอนุรักษพลังงาน ผูคนรูวาหมอหุงขาวใชไฟ 0.5 ยูนิต ราคา     

7 บาท ดูทีวี 1 ชม. กินไฟ 0.1 ยูนิต เสียเงิน 1.5 บาท  

ความสำเร็จของระบบไฮบริดที่เปนเจาของและดำเนินงานโดยชุมชนทำใหชุมชน

มีความระวังมากขึ้นในการหารือกับชุมชนในชวงเฟสแรกของโครงการตางๆ     

ชุมชนเขาใจแนวคิดของระบบไฮบริด และ เรียนรูการระวังในการใช นอกจากนี้

ชาวบานยังเห็นพองกันในการหามใชเครื่องไฟฟาที่กินไฟมากบนเกาะ  

แมวาชางไฟจะไดรับการฝกฝนและดูแลระบบไฟในแตละวันได รวมถึงการ      

บำรุงรักษา แตบางครั้งก็มีโอกาสที่อุปกรณนำเขา เชน ตัวแปลงไฟในระบบจะไม

ทำงานอยางสมบูรณ และ มีอุบัติเหตุ ระบบไฮบริดบนเกาะจิกยังคงถูดดูแลอยาง 

ใกลชิดจากวิศวกรของ KMUTT ที่เอาระบบไปติดตั้ง และ สามารถนำอุปกรณที่  

เสียไปเปลี่ยนคืนกับผูผลิตในเยอรมัน เราจึงแนะนำใหระบบไฮบริดที่จะใชบน    

เกาะปู หรือ เกาะปอ มีสถาบันการศึกษา หรือ เอ็นจีโอ ดูแลเมื่อระบบตองการ     

การซอมแซม 
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7. การหารือเบื้องตนรวมกับชุมชนเกาะปู และเกาะปอ (ขอมูลเพิ่มเติม โดย

ทีมงานโครงการ Tsunami Aid Watch :TAW)     
 

หลังจากการหารือรวมกันในครั้งแรกกับทีมงานของ TAW ชุมชนเกาะปู และชุมชนเกาะปอ

มีความสนใจที่จะ 

 

 • 

  

 • 

  

  

 • 

 

  

  

 • 

 

 

  

 •  

 

 

 

ชุมชนทั้งสองตางตองการความชวยเหลือจากภายนอกเพื่อเรียนรูวิธีการจัดการระบบ          

ไฮบริด และตางเรียกรองวาควรมีการฝกฝนสมาชิกบางคนในชุมชนใหเรียนรูโครงสราง    

ของระบบที่ติดตั้งแลวบนเกาะจิก และ ชุมชนก็ตองการผูเชี่ยวชาญที่มีความเขาใจเทคนิค    
ของระบบเปนอยางดีเพื่อเปนการสรางความมั่นใจวา หากมีปญหาดานเทคนิคเกิดขึ้นจะมี  

ผูที่คอยแกไขและไมทำใหระบบเสียหาย  

 

ใชรูปแบบในการดำเนินโครงการและการจัดการระบบแบบเดียวกับที่ใชบน        

เกาะจิก 

เลือกคณะกรรมการจัดการดานพลังงาน(ไฟฟา)ที่เปนผูอาวุโสซึ่งเปนที่เคารพใน

ชุมชน (ระยะเวลาในการดำรงตำแหนงขึ้นอยูกับการตัดสินใจของชุมชนที่ตอง    

ตกลงกันเอง) 

จัดตั้งบริษัทผูจัดสรรพลังงานทดแทน (หรือบริษัทผูผลิตไฟฟา (ESCO) บน         

เกาะจิก) และ คัดเลือกทีมจัดการ ที่ประกอบไปดวยผูจัดการ ฝายบัญชี พนักงาน 

บริษัท treasurer และชางเทคนิค (แตกตางจากโครงสรางบริษัทของเกาะจิก          

เล็กนอย) 

ตองการที่จะมีสวนรวมในการตัดสินใจในการดำเนินโครงการพลังงานทางเลือก

รวมกัน  โดยทางคณะกรรมการพลังงานและบริษัทผูดำเนินการตองใหขอมูลและ

ความรูเพียงพอใหกับชุมชน เพื่อวาสมาชิกในชุมชนจะไดทำการตัดสินใจใน      

ประเด็นตางๆ ได  

ควรมีการนำผลกำไรบางอยางกลับสูชุมชน (เชนกำไรจากการดำเนินธุรกิจการ   
ทองเที่ยวที่อาจมีการดำเนินการในอนาคต เปนตน) โดยจะมีการจัดสรรเปน        

กองทุนพัฒนาชุมชน  
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8. เอกสารแนบ 

 

 
8.1 การซิงโครไนซเครื่องปนไฟ (Synchronization) หรือ การทำใหเครื่องปนไฟ     
ทำงานรวมกันได  
 

การนำเครื่องปนไฟมาซิงโครไนซจะทำไดเมื่อความถี่ และ เฟสของไฟเทากัน การ             

ซิงโครไนซทำได 2 อยางคือ แบบอัตโนมัติ และ แบบใชคนควบคุม หรือ ระบบแมนนวล  

 

ระบบอัตโนมัติจะตองมีการติดตั้งเครื่องซิงโครไนซเซอรอุปกรณชุดนี้ที่ Iveco แนะนำราคา 

7 พันเหรียญ เครื่องซิงโครไนซเซอรผลิตโดย Beckwith Engineering INC(http://www.beck 

withelectric.com/synchro/ m0193/m0193b.htm ) หรือ Governor control system inc 

(woodward digital matching synchronize-http://www.govconsys.com/dsm.htm) อาจนำมา

ใชงานได แตตองมีการปรับระบบเครื่องปนไฟ  เพื่อใหสัญญาณดิจิตอลจากเครื่อง              

ซิงโครไนซเซอรควบคุมความถี่ของเครื่องปนไฟได ราคาของเครื่อง Beckwith M-0193 อยู

ที่ 3484 เหรียญ FOB ฟลอริดา สหรัฐฯ ระบบอีกตัวที่ใชงานงายกวาและเปนตัวเลือกที่        

เหมาะสมกับเครื่องปนไฟขนาดเล็ก (เจาหนาที่ของ Beckwith) คือ ระบบการซิงไครไนซ   

แบบแมนวลโดยการใชซิงโครไนซ สโคป เมื่อซิงโครสโคป17 ระบุความถี่และ เฟสที่         

ตรงกันออกมา (10 องศาเหมาะกับเครื่องปนไฟขนาดเล็ก ) ผูใชก็จะปดตัวเบรกเกอรที่เชื่อม

ตอเครื่องปนไฟทั้งสอง ราคาของซิงโครสโคปอยูที่ 230   เหรียญ18   

 
แมวาระบบหลังนี้จะมีราคาถูกกวาระบบอัตโนมัติ แตก็ตองมีการฝกฝนการใชงานให         

ชางไฟเวลาปดสวิตช   เมื่อเครื่องบอกใหปดได เพราะหากผิดพลาดก็อาจจะทำใหเครื่องปน
ไฟเสียไดเพราะเครื่องปนไฟบางตัวเปดใชงานทั้งวัน และ อาจทำงานหนักจนเกิดอุบัติเหตุ 

หรือ ความผิดพลาดได  
 

ดูรายละเอียดการทำงานของเครื่อง Synchroscope ไดที่: http://en.wikipedia.org/wiki/Synchroscope. 
http://weschler.enterprisemerchant.com/Product.aspx?ProductID=218&CategoryID=1936 

17 

18 
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8.2 ประวัติของชุมชนเกาะปูและเกาะปอ 

 

8.2.1 ชุมชนหมูบานเกาะปู   หมูที่ 2 ตำบลศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่  

 

ประวัติหมูบานเกาะปู 

บานเกาะปูมีความเปนมากวา 200   ปเศษ  โดยไดพบหลักฐานเปนสถานที่ผังศพมุสลิม       

โบราณของบรรพชน กริช และดาบ  ซึ่งเปนอาวุธประจำตระกูลเปนรูปแบบของนักรบ      

ชาวมาเลยโบราณ  ที่อพยพมาจากอำเภออื่นของจัดหวัดกระบี่  และจังหวัดใกลเคียงทางภาค

ใต ซึ่งไดเขามาอาศัยประกอบอาชีพประมง ทำเกษตรกรรม มีบางสวนหนีการเกณฑทหาร  

เขามาอยูบนเกาะบางในระยะแรกมีคนเขามาอยู 5 ครอบครัว คือ ครอบครัวนายแซะ บุสมั่น 

นายเสน ชาญน้ำ นายโจง ดำดี และครอบครัวโตะยั้น  ในระยะนั้นไดมาตั้งบานเรือนอยูใน

พื้นที่ที่เรียนกวาบานคลองคลา และเมื่อพบวาเปนแหลงที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ หาอยู    

หากินสะดวกเหมาะที่จะตั้งรกรากเปนที่อยูถาวร ก็ไดชักชวนพี่นองเขามาอยูกันมากขึ้นจน

กลายเปนชุมชน ซึ่งบางสวนมาจากรัฐกะลันตันและรัฐมะละกา ประเทศมาเลเซีย และมีบาง

สวนที่อพยพมาจากเกาะนกคอม สำหรับคำวาเกาะปูตามภาษาชาวเลเรียกวา  ปูเลากะตั้ม     

คำวาปูเลา แปลวา เกาะ และกะตั้ม แปลวา ปู  ซึ่งเดิมที่ในทะเลแถบนี้มีปูอยูเปนจำนวนมาก 

และชาวบานเรียกเพียงสั้นวาเกาะปูู 

 

 

ลักษณะโดยทั่วไป 

บานเกาะปู มีพื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ 15,000 ไร เปนหมูบานหนึ่งในสามหมูบานที่ตั้งอยู

บนเกาะ มีพื้นที่ติดตอกันอยูไดแก บานเกาะจำ หมูที่ 3 บานติงไหร หมูที่ 5 สามารถเดินทาง

ถึงกันไดโดยทั้งทางถนนและทางเรือ ดานทิศเหนือเปนทะเล  ชวงที่น้ำลงจะงอกเปนหาด   

และหญาทะเลที่ชาวบานและเด็กสามารถออก ไปหาเก็บหอยชักตีนมากิน  นำมาขายเปน    

รายไดเสริมแกครอบครัวเลยออกไปอีกเปนเกาะเลากา ซึ่งเปนเกาะเล็ก ๆ ไมมีคนอาศัย หรือ

ทำประโยชนใด ๆ  ดานทิศใตเปนสวนยางพาราของชาวบาน และมีพื้นที่ติดตอกับบาน      

ติงไหร  ดานทิศตะวันออกเปนทะเล ดานนี้เปนที่ตั้งของชุมชนทาเรือ  เลยออกไปมีเกาะ     

ตุหลังเปนอีกเกาะหนึ่งในทรัพยากรธรรมชาติ 
 

 

 
 



60

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ประชากรสังคมและวัฒนธรรม 

บานเกาะปูมี ครัวเรือนอยูทั้งสิ้น 150 ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด 1,160 คน รอยละ 95    

นับถือศาสนาอิสลามที่เหลือนับถือศาสนาพุทธ มีการดำรงชีวิตแบบเรียบงายผูชายประกอบ

อาชีพประมง เกษตรกรรม   รับจางซอมบาน ซอมเรือ สวนผูหญิงรับจางดูแลเด็กและ         

ดูแลบาน   

 

ลักษณะทางอาชีพและเศรษฐกิจ    

ในชุมชนชาวบานมีอาชีพหลายอยาง เชน บางคนอาจจะมีสวนยางเปนของตนเอง หรืออาจ

ทำประมงดวยเพื่อหารายไดเพิ่ม  มีครอบครัวที่ทำสวนยาง 44 ครัวเรือน ทำการประมง 44  

ครัวเรือน และอีก 40 ครัวเรือนมีอาชีพรับจาง  

สาธารณูปโภคและสถานที่สำคัญในหมูบานประกอบดวย 

 • ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก/อนุบาล 

 • โรงเรียนประถมศึกษา เริ่มสอนตั้งแตอนุบาลจนถึง ป.6          

 • ศาลาประชาคม 

 • โทรศัพทสาธารณะ 

 • ลาน/สนามกีฬา 

 • บอน้ำสาธารณะ 12 แหง 

 • แผงโซลาเซลลขนาดใหญ 2  แหง ใชในการผลิตกระแสไฟฟา 

 • มัสยิด 2 แหง 
 • ทาเทียบเรือบานเกาะปู 

 • แหลงน้ำธรรมชาติ 1  แหง 
 • โรงทอผา 1 แหง 
  ธนาคารออมทรัพยบานเกาะปูเปนสถาบันพิเศษของชุมชน 



61

ทรัพยากรธรรมชาติ 
บานเกาะปู  เปนชุมชนที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณมาก  มีผืนหนาทะเลขนาดใหญ มี  

เนื้อที่ประมาณ 700 – 1,000 ไร  อันเปนแหลงหากินของปลาพะยูน เตาทะเล และเปนแหลง

เพาะพันธุสัตวน้ำอีกมากมาย  เชน หอยชักตีน ปู ปลา หอยตาง ๆ และปลิงทะเลอีกหลาก   

หลายชนิด และเปนแหลงเก็บหอยชุมชนดวย  นอกจากนี้ยังมีผืนปาชายเลนขนาดใหญ       

ประมาณ 1,000 – 1,500 ไร  หนอกจากเปนแหลงเพาะพันธุของสัตวน้ำตาง ๆ แลวยังเปน   

แหลงอาศัยของ ลิง และสัตวปาหลายชนิด มีภูเขาสูงชันอยูทางทิศตะวันตกของหมูบาน       

เปนพื้นที่ปาที่มีความอุดมสมบูรณประกอบไมใหญที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ เปนแหลงน้ำ   

หลักของ ชาวบานเกาะปูที่ใชในการอุปโภคบริโภค ซึ่งเปนแหลงผลิตน้ำและเปนแหลงไม 

ใชสอยของชุมชนในการปลูกสรางบานเรือน ตอเรือ บนยอดเขาจะมีพื้นที่ราบโลง และ       

กำลังจะพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวอีกที่ของหมูบาน 

 

8.2.2  ชุมชนบานเกาะปอ ตำบลเกาะลันตาใหญ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ 

 

ประวัติหมูบานเกาะปอ 

ชนกลุมแรกคือ  กลุมชาวเล ชนเผาอูรักละโวยหรือที่เรียกวา ชาวไทยใหมเขามาอาศัยอยู      

ระยะหนึ่งและยายออกไปตั้งถิ่นฐานที่บานหัวแหลมอาวกลางในปจจุบัน เกาะปอเดิมมีชื่อ  

วา “ดือปอ” แปลวา เชือกที่ใชผูกเรือ ทำจากตนปอที่มีขึ้นทั่วไปบนเกาะเปนภาษาเรียกของ

ชาวเลที่เขามาอยูกอน รวมถึงชื่ออาวตางๆทั้ง 5 อาวที่เรียกในปจจุบันวา อาวโละละหมาด  

อาวประออก อาวในบาน อาวทากั้ง และอาวโละบิบะ   

 

จากตำนานมีการบอกเลาวาขุนสมุทรเปนคนจังหวัดพัทลุง ไดหนีเขามาอาศัยอยูบนเกาะปอ

ขุนสมุทรมีลูกชาย 3 คน (นายนะ นายซูเด็น นายตุย) หญิง 2 คน หลังจากนั้นขุนสมุทรให  

ลูกอยูที่เกาะปอ สวนตัวเองไปทำสวนที่เกาะไฮ และนำตนมะพราวมาปลูกที่เกาะปอซึ่ง       
เทียวกลับไปทำสวน ปละ 2-3 เดือน   

 
มีนายโตะนวนคนนับถือศาสนาพุทธเขามาเกาะปอเปนคนจ.ตรัง มาขอที่ดินอยูแตขุนสมุทร

ไมให โตะนวนไมพอใจจึงไปติดตอกลุมโจรใหมาปลนบานขุนสมุทร มีหัวหนาโจรชื่อ     

พันสง โดยเบียงเบนความสนใจไปปลนที่เกาะลันตาแตไมสำเร็จจึงกลับมาที่เกาะปอโดย     

เทียบเรือที่อาวโละละหมาด ซึ่งกลุมโจรมีทั้งหมด 13  คน ไดทำพิธีเสี่ยงทายขอเจาที่วาการ
ปลนครั้งนี้จะสำเร็จหรือไม คำทำนายวาการปลนครั้นนี้ จะทำใหมีการเสียชีวิตของโจร      

พันสง ซึ่ง เปนหัวหนาไมอยากที่จะปลน  แตในสวนของรองหัวหนาเห็นวาไหนๆ ก็มาแลว
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เสียเวลาจึงตัดสินปลน  โดยตอนนั้นขุนสมุทรไปทำสวนที่เกาะไหง มีนายดอละ ซึ่งอยูกับ 
ลูกเมียและมีหลานขุนสมุทร  นายดอละ ซึ่งพูดฟงภาษาไทยไมไดเมื่อเห็นโจรก็เชิญกลุม    

โจรขึ้นมาบนบานก็เขาใจวาเปนญาติขุนสมุทรแตฝายภรรยาเห็นเขาจึงรีบทักวานั้นไมใช    

จึงมีการตอสูกัน นายดอละซึ่งเปนคนที่มีอาคมฟนแทงไมเขาไดตอสูกับพันสงอยูนานจน    

กระทั้งพันสงใชดาบกรีดแขนเมียนายดอละเพื่อเปนการแกอาคม จึงสามารถฟนนายดอละ 

บาดเจ็บสาหัสและหนีไปในที่สุด แตหนึ่งในกลุมโจรไดรับบาดเจ็บและเสียชีวิต ดวย          

เชนกัน หลังจากนั้นนายอำเภอไดปลอมตัวไปเปนชาวบานที่จังหวัดตรังที่และมีโอกาสได   

เจอกลุมโจรนี้คุยเรื่องการมาปลนที่เกาะปอ จึงแจงเรือเร็วบุกเขาจับกุม มารับโทษประหาร  

ชีวิตทั้งหมด    โดยนายพันสง  ซึ่งเปนหัวหนามีวิชาอาคมพันแทงไมเขาทำอยางไรก็ไมตาย  

จึงใชวิธี ใหเผาเหล็กแหลมแทงทวาร  เมื่อนายพันสงรูวาตนตองตายแนจึงขอรอง ขอดื่มยา

พิษแทน 

 

อาวโละละหมาดเปนอาวแรกที่มีชาวจีนเขามาอาศัยอยูจากการมาคาขายในเกาะลันตา        

ปจจุบัน ลูกหลานขุนสมุทรก็แตงงานโยกยายออกไปอยูที่ภูมิลำเนาอื่นๆ บาง  และคนภาย 

นอกก็มีการอพยพเขามาอยูบางที่เกาะปอแหงนี้บาง  
  

ลักษณะโดยทั่วไป 

ดานประชากร   ชุมชนบานเกาะปอมีประชากรทั้งหมด   87  ครัวเรือน  (104 รวมครอบครัว

ขยาย) มีประชากร 467 คน ซึ่งเปนผูมีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 

 

พื้นที่ทั้งหมด 1,400 ไร สภาพโดยทั่วไปของหมูบาน มีลักษณะเปนเกาะ คือทะเลลอมรอบ 

พื้นดิน เปนภูเขา  ยกตัวสูงตรงกลางเกาะแต ก็มีสูง ต่ำสลับกันดินสวนใหญเปนดินรวนปน

ทราย บางแหงสามารถขุดน้ำใตดินมาใชเปนน้ำจืด เนื่องจากวาเปนผืนดินที่ลอมรอบดวย   

ทะเล เมื่อขุดบอไมเกิน 5 เมตรก็สามารถพบน้ำใตดินที่จะนำมาใชได   

 

  อาณาเขตติดตอ  

  ทิศเหนือ  ติดตอกับ เกาะนุย 

  ทิศใต  ตดิตอกับ เกาะกลวง 
  ทิศตะวันออก ติดตอกับ ทะเลตรัง 

  ทิศตะวันตก ติดตอกับ เกาะลันตาใหญ 
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เศรษฐกิจ 
สวนใหญชาวเกาะปอ ทำอาชีพประมง รอยละ 95 ที่เหลือทำการปลูกยางพารา ลงมาคือ      

กรีดยาง ชาวบานจำนวนหนึ่งทำอาชีพรับจางที่จังหวัดตรัง รายไดจากการทำประมงต่ำสุด  

อยูที่ราวๆ  5,000 บาทโดยจะเอาปลาที่ไดไปขายที่ทาเรือ ศรีรายาและ ทาเรือบอมวง ปลา   

ตากแหงเปนอุตสาหกรรมในครัวเรือนอยางเดียวบนเกาะที่ยังคงมีการทำกันอยู   

  

ถนน 

การสรางถนนไดงบประมาณในการกอสรางประมาณ ป  2542  จุดแรกที่กอสราง คือ อาว  

ในบานไป อาวประออก ระยะทาง 3   กิโลเมตรงบประมาณจาก อ บ ต. ซึ่งการดำเนินการ 

สรางปละ 200  เมตร  ซึ่งเปนถนนคอนกรีต  ความกวาง  ประมาณ 2 เมตร  เปนถนนเล็ก     

เชื่อมตอระหวางอาวกับชุมชน   

 

ลักษณะทางชีวภาพ 

ดินสวนใหญเปนดินรวนปนทราย เหมาะสำหรับการเพาะปลูกมะพราว และยางพารา ใชที่

ดินปลูกยางประมาณ รอยละ 30 ของที่ดินทั้งหมด มีเอกสารสิทธิ์  และพื้นที่กวา 70 % ไดมี

การขายใหกับนายทุนที่เขามาซื้อซึ่งกอนเกิดเหตุการณสึนามิราคาที่ดินติดหาดจะราคาไรละ 

300,000 บาท แตหลังสึนามิ ราคาขึ้นไปเปน ไรละ 700,000 บาท  

 

แหลงน้ำ 

สวนใหญคนในชุมชนใชน้ำบอที่ขุดจากใตดิน  มีแทงคน้ำประปา ที่สูบจากบอบาดาล  2 จุด 

ใชที่อาวในบาน  จุดที่สองใชที่อาวพะออก อาวพะออก มีการใชแหลงน้ำบาดาลเหลานี้ได  
ในระยะหนึ่ง (ชวงเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม) จะไมพอใช  ชาวบานสวนหนึ่งจึงเก็บกัก  

น้ำฝนไวเพื่อใชในยามขาดแคลน 
 

สังคมและวัฒนธรรม 
ชาวเกาะปอนับถือศาสนาอิสลามเกือบทั้งหมดมีเพียง 10 ครอบครัวที่ศาสนาพุทธดังนั้นวิถี

การปฏิบัติ   จึงเปนไปตามหลักของศาสนา ซึ่งจะมีวันสำคัญที่รวมกันคือวันอารีรายอที่จะ 

ทำกัน 2 ครั้ง/ปทำในเดือนพฤศจิกายน และมกราคม และวันถือศีลอด  

 
โรงเรียน 
มีนักเรียนทั้งหมดประมาณ  60  คน มีครู 3 คน โดยมีการเรียนการสอนตั้งแตชั้นอนุบาล  ถึง 

ประถมศึกษา ปที่ 6  โรงเรียนนี้กอตั้งมาตั้งแตป 2517 
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9. รายชื่อหนังสือที่จะจัดพิมพครั้งตอไปภายใตโครงการ Tsunami Aid 

Watch  
 

โครงการวิจัยระยะสั้น  

 1.  

 

 2.  

 3.  

 4.  

 

 5.  

 

 6.  

 7.  

 8.  

   

 

โครงการวิจัยระยะยาว    

 1.  

 2.  

 

โครงการอื่น ๆ 

 1.  

 

 

 

 

 
รายชื่อหนังสือที่ไดจัดพิมพไปแลวกอนหนานี้  

 1.   
 

ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมของผูประสบภัยสึนามิที่ไดรับความ             

ชวยเหลือจากองคกรดานศาสนา   

ปญหาที่ดินหลังภัยสึนามิ  

การเปลี่ยนแปลงวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชนในแถบชายฝงทะเลอันดามัน 

โครงสรางการปฏิบัติงานของเครือขายความรวมมือฟนฟูชุมชนชายฝงอันดามัน

(SAN) กรณีศึกษาเกี่ยวกับการสรางบานและการฟนฟูชุมชน   

โครงสรางการปฏิบัติงานของเครือขายความรวมมือฟนฟูชุมชนชายฝงอันดามัน 

(SAN) กรณีศึกษาเกี่ยวกับการซอมเรือและสรางอูเรือชุมชน  

วิถีและความเปนมาของชาวมอรแกน  

ระบบเตือนภัยสึนามิลวงหนา : ขอสงสัย และ ขอเท็จจริง  

สภาพแวดลอมที่แปรเปลี่ยน: ผลกระทบถาวรจากสึนามิที่มีตอระบบนิเวศน       

ชุมชน 

 

การเก็บรวบรวมขอมูลการแกปญหาที่ดินในพื้นที่ประสบภัยสึนามิ 

วิถีชีวิตชาวมอรแกน (ยิปซีทะเล) และ ประวัติการใชที่ดินของชนชาวมอรแกน 

สึนามิซีล  โครงการสึนามิซีลเพื่อมาตรฐานสำหรับธุรกิจโรงแรมและรีสอรทที่  
สรางในบริเวณพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบจากสีนามิเพื่อใหมีเหมาะสมและมีความ  

ยุติธรรมกับชุมชนที่ไดรับผลกระทบจากสึนามิ และความมุงหวังใหนักทองเที่ยว

ตระหนักถึงการพัฒนาธุรกิจโรงแรมที่จะไมสรางผลกระทบดานลบตอชุมชน     

ทองถิ่นที่อยูแวดลอม  

สึนามิ: การศึกษาการตอบสนองตอภัยพิบัติในศรีลังกา, พรอมบทความพิเศษ       

เกี่ยวกับสถานการณในประเทศไทยโดย คารล เซกชไนเดอร, ผูอำนวยการ          
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 2. 

 

 

 

ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ: พฤศจิกายน 2548 – มกราคม 2551  
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