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ABSTRACT 
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This study aimed to investigate the potential of green energy available in each area of  

Singburi province and to address a green energy strategy corresponding to the development plan 
of renewable and alternative energy by 25% in 10 years, the 15 year - renewable energy 
development plan, and to the development strategy of the Department of Energy. This research 
was a qualitative study by gathering data from related document and interviewing senior 
administrators of Singburi province and people involved with the energy management. Data were 
analyzed using SWOT technique and a development of green energy was addressed. There are 
four energy strategies and their feasibility and appropriateness were evaluated by six experts.  

This study found that there would be two potential green energies solar energy and 
biomass respectively, as they could be sufficient and of interest to communities. They could help 
reducing energy intake from outside the province and would be environmental friendly. For social 
and economic benefits, the use of green energy could encourage communities to concern 
agricultural residues into energy; In addition, they could reduce energy expense and transform it 
to be alternative occupation in the future. There would be four green energy strategies for 
Singburi province, consisting of the strategy of searching and developing green energy, the 
strategy of improving knowledge on environment and green energy, the strategy of managing and 
encouraging the use of green energy, and the strategy of development of institutions for green 
energy. 
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บทที่ 1 

บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 
การพฒันาดา้นต่างๆ เพื่อรองรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจจ าเป็นจะตอ้งใชพ้ลงังานเป็นตวั

ขบัเคล่ือนในการพฒันา มีการใชท้รัพยากรธรรมชาติแปรรูปเป็นพลงังานไฟฟ้าเพื่อใชใ้นกิจกรรม
ต่างๆ ซ่ึงตอ้งมีทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจยัน าเขา้และมีการปลดปล่อยของเสียสู่ส่ิงแวดลอ้ม น ามาซ่ึง
ความเส่ือมโทรมทางระบบนิเวศ ยิง่ดว้ยการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลย ี
และการแพทย ์ท าใหจ้  านวนประชากรเพ่ิมสูงข้ึน ส่งผลใหค้วามตอ้งการใชพ้ลงังานในกิจกรรมต่างๆ 
สูงข้ึนตามไปดว้ย 

ปัจจุบนัประเทศไทยมีการใช้ พลงังานค่อนขา้งมาก โดยในปี 2555 มีการใชพ้ลงังานใน
ภาคอุตสาหกรรมมากท่ีสุดเทียบเป็นปริมาณน ้ ามนัอยูท่ี่ 26,910 พนัตนัเทียบเท่าน ้ ามนัดิบ  รองลงมา
เป็นในภาคการขนส่ง 26,230 พนัตนัเทียบเท่าน ้ ามนัดิบ และภาคท่ีอยูอ่าศยัและการพาณิชย ์ 11,083
พนัตนัเทียบเท่าน ้ ามนัดิบ ตามล าดบั ดงัแสดงขอ้มลูตามตารางท่ี 1.1  
 
ตารางที่ 1.1 ความตอ้งการพลงังานแยกตามภาคการผลิต 

หน่วย: พนัตนัเทียบเท่าน ้ ามนัดิบ 
สาขาเศรษฐกจิ 2553 2554 2555 อตัราการเปลีย่นแปลง 

เกษตร 3,499 3,686 3,790 2.82 
อุตสาหกรรม 25,571 24,856 26,910 8.26 
คมนาคมขนส่ง 24,594 25,469 26,230 2.99 
ท่ีอยูอ่าศยัและการ
พาณิชย ์

10,963 11,040 11,083 0.39 

ธุรกิจการคา้ 5,621 5,511 5,303 (3.77) 
 
แหล่งที่มา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2555. 



2 

จากตารางท่ี 1.1 แสดงใหเ้ห็นถึงในแต่ละปีจะมีอตัราการใชพ้ลงังานท่ีมากข้ึน และจะเพ่ิม
มากข้ึนตามการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซ่ึงหากมองในภาคท่ีอยูอ่าศั ยและการพาณิชย ์พลงังานไฟฟ้า 
และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) จะเป็นพลงังานหลกัท่ีใช ้และมีอตัราการเพ่ิมข้ึนท่ีสูงในแต่ละปี  
ดงัแสดงในตารางท่ี 1.2 ซ่ึงหากมีการใชพ้ลงังานในอตัราท่ีมากข้ึน แต่ปริมาณวตัถุดิบ  เช่น ถ่านหิน  
และน ้ ามนั กลบัมีปริมาณท่ีลดลง อาจจะก่อใหเ้กิดสภาวะขาดแคลนเช้ือเพลิงไดใ้นอนาคตหรือหาก
มีเหตุการณ์ท่ีส่งผลใหร้าคาน ้ ามนัสูงข้ึนก็อาจจะท าใหเ้กิดสภาวะขาดแคลนพลงังานไดเ้ช่นกนั 
 
ตารางที่ 1.2 การผลิตพลงังานจ าแนกตามชนิดพลงังาน 

หน่วย: พนัตนัเทียบเท่าน ้ ามนัดิบ 
 

พลงังาน 2553 2554 2555 อตัราการเปลีย่นแปลง 
พลงังานเชิงพาณิชย ์ 56,829 57,424 59,956 4.4 
     น ้ามนั 32,096 33,067 35,187 6.4 
     ไฟฟ้า 12,724 12,671 13,861 9.4 
     ถ่านหิน 8,240 7,201 5,794 (19.5) 
     ก๊าซธรรมชาติ 3,769 4,485 5,114 14.0 
พลงังานหมุนเวียน 4,534 4,556 5,635 23.7 
พลงังานหมุนเวียนดั้งเดิม 8,885 8,582 7,725 (10.0) 
 
แหล่งที่มา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2555. 
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ภาพที่ 1.1 การผลิตพลงังานจ าแนกตามชนิดพลงังาน 
แหล่งที่มา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2555. 
  

รัฐบาลและหน่วยงานดา้นพลงังานไดเ้ลง็เห็นถึงความส าคญัดา้นพลงังานน้ี และเพ่ือท่ีจะลด
ความเส่ียง จึงไดม้ีแนวทางการป้องกนั และแกไ้ขออกมาในลกัษณะของแผนพฒันาพลงังานทดแทน 
15 ปี (พ.ศ. 2551 - 2565) และแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก  25% ใน 10 ปี 
(พ.ศ.2555-2564) เพื่อเสริมสร้างความมัน่คงดา้นพลงังานของประเทศ การลดการพ่ึงพาพลงังานจาก
ภายนอกประเทศ รวมไปถึงการสนบัสนุนใหมี้พลงังานทดแทนในระดบัชุมชนดว้ย นอกจากน้ีแลว้
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 ยงัมุ่งเนน้เร่ืองการเป็นสงัคมคาร์บอนต ่า จึงตอ้ง
มีการส่งเสริมการลดใชพ้ลงังาน การลดคาร์บอนไดออกไซดจ์ากกิจกรรมต่างๆ อีกดว้ยแต่ถึงแมจ้ะมี
แผนพฒันาดา้นพลงังานต่างๆ ท่ีประกาศอยา่งชดัเจนในเร่ืองของการลดใชพ้ลงังาน และหาพลงังาน
จากแหล่งอ่ืนๆ เพื่อเป็นพลงังานทดแทน แต่ยงัไม่มีการน าไปประยกุตใ์ชอ้ยา่งจริงจงั ดงัพิจารณา
จากแผนยทุธศาสตร์ในระดบัจั งหวดั  หลายจงัหวดัยงัไม่รองรับการมุ่งเป็นสงัคมคาร์บอนต ่าตาม
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 และยงัไม่สอดคลอ้งกบัแผนพฒันา พลงังาน
ทดแทน 15 ปี และแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก 25% ใน 10 ปี อีกดว้ย 

จงัหวดัสิงห์บุรีก็เป็นหน่ึงในจงัหวดัท่ีมีอตัราการใชไ้ฟฟ้าท่ีสูง หากเทียบกบัขนาดพ้ืนท่ีของ
จงัหวดั ซ่ึงตามรายงานการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทย 2555 ของกระทรวงพลงังาน ระบุว่าจงัหวดั
สิงห์บุรี  มีการใชไ้ฟฟ้าอยูท่ี่ 670 ลา้นกิโลวตัตช์ัว่โมง  ทั้งน้ี  เน่ืองดว้ยจงัหวดัสิงห์บุรีเร่ิมมีการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรม ซ่ึงเป็นส าเหตุหลกัท่ีท าใหมี้อตัราการใชไ้ฟฟ้าสูงข้ึน โดยขอ้มลู ส านกังาน
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อุตสาหกรรมจงัหวดัสิงห์บุรีปี 2555 พบว่า จ  านวนสถานประกอบการมีทั้งหมด 124 แห่ง แบ่งเป็น
อุตสาหกรรมอโลหะ  มีจ  านวน  53 โรงงานอุตสาหกรรมการเกษตร  จ านวน  42 โรงงานและ
อุตสาหกรรมอาหารจ านวน 29 โรงงาน  นอกจากการใ ชไ้ฟฟ้าในส่วนของอุตสาหกรรมจะสูงแลว้ 
ปริมาณการใชไ้ฟฟ้าในภาคท่ีอยูอ่าศยัและการพาณิชยก์็มีสูงไม่ต่างกนัดว้ย 

หากตอ้งการท่ีลดความเส่ียงดา้นพลงังานแลว้ จ  าตอ้งมีความสามารถท่ีจะผลิตพลงังานใช้
เองในบางส่วนได ้เพ่ือเป็นการลดความเส่ียงจากสภาวะปัญหาพลงังาน ทั้งน้ีจงัหวดัสิงห์บุรีเป็น
จงัหวดัท่ีมีอาชีพเพาะปลกูเป็นส่วนใหญ่ ในปี 2556 มีการเพาะปลกู  แบ่งเป็นขา้วนาปี 325,844.75 
ไร่ ขา้วนาปรัง 536,724.00 ไร่ และออ้ยโรงงาน 9,287.88 ไร่ ผลผลิตเหลือใชท้างการเกษตร เช่น 
ฟางขา้ว แกลบ ชานออ้ย ต่างก็มีศกัยภาพสูงสามารถน ามาใชเ้ป็นวตัถุดิบในการผลิตพลงังานใชใ้น
ชุมชนได ้นอกจากน้ีจงัหวดัสิงห์บุรียงัมีพลงังานจากธรรมชาติ เช่น พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานชีว
มวล ซ่ึงเป็นพลงังานท่ีสะอาดและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม ท่ีสามารถน ามาใชเ้ป็นพลงังานทดแทน
ไดอี้กดว้ย 

ดงันั้น การศึกษาน้ีจึงมุ่งเนน้ท่ีจะประเมินศกัยภาพแหล่งพลงังานท่ีมีในทอ้งถ่ิน เพ่ือก  าหนด
เป็นยทุธศาสตร์ดา้นพลงังานของจงัหวดั เป็นแนวทางการบริหา รงานดา้นพลั งงานภายในจงัหวดั 
แนวทางในการก าหนดนโยบาย และเป็นแนวทางการส่งเสริมการใชพ้ลงังานท่ีถกูตอ้ง เพื่อส่งเสริม
การใชพ้ลงังานท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และเพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ี 
 

1.2 ค าถามการวจิยั 
 

1) พลงังานสีเขียวชนิดใดท่ีเหมาะสมเพื่อท่ีจะพฒันาเป็นพลงังานทางเลือกในจงัหวดัสิงห์บุรี 
2) ยทุธศาสตร์ดา้นพลงังานสีเขียวของจงัหวดัสิงห์บุรี ควรจะเป็นไปในทิศทางใด 
3) รูปแบบท่ีเหมาะสมในการส่งเสริมการใชพ้ลงังานสีเขียวอยา่งเหมาะสม และมี

ประสิทธิภาพควรเป็นอยา่งไร 
 

1.3 วตัถุประสงค์ของงานวจิยั 
 

1) เพื่อศึกษาแหล่งพลงังานสีเขียวและประเมินศกัยภาพพลงังานสีเขียวภายในจงัหวดัสิงห์บุรี 
2) เพื่อเสนอยทุธศาสตร์พลงังานสีเขียวจงัหวดัสิงห์บุรี 
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1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1) จงัหวดัสิงห์บุรีมียทุธศาสตร์พลงังานสีเขียวเพื่อรองรับการเป็นสงัคมคาร์บอนต ่าตาม
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 

2) จงัหวดัสิงห์บุรีไดแ้นวทางการจดัการพลงังานอยา่งเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และย ัง่ยนื 
3) จงัหวดัสิงห์บุรีไดท้ราบถึงขอ้มลูและศกัยภาพดา้นพลงังานสีเขียวท่ีเหมาะสมในการใช้

งานภายในแต่ละพ้ืนท่ี 
 

1.5 ขอบเขตการศึกษา 
 

ในการศึกษาวิจยั เร่ือง ยทุธศาสตร์พลงังานสีเขียวจงัหวดัสิงห์บุรี มีขอบเขตในการวิจยั ดงัน้ี 
1) ดา้นเน้ือหา: ยทุธศาสตร์กระทรวงพลงังาน แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก 

ยทุธศาสตร์และนโยบายพลงังานจงัหวดัสิงห์บุรี ขอ้มลูดา้นพ้ืนท่ีจงัหวดัสิงห์บุรี  รวมไปถึงดา้น
พลงังานทางเลือก หรือพลงังานหมุนเวียน 
 2) ดา้นประชากร: หน่วยงานราชการในจงัหวดัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดนโยบาย หรือก าหนด
ยทุธศาสตร์ดา้นพลงังาน รวมไปถึงหน่วยงานท่ีมีหนา้ท่ีน ายทุธศาสตร์ดา้นพลงังานไป ใช ้เช่น 
ส านกังานพลงังานจงัหวดั ส านกังานเกษตรจงัหวดั ส านกังานปศุสตัวจ์งัหวดั องคก์ารบริ หารส่วน
จงัหวดั ส านกังานเทศบาล และองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 3) ดา้นเวลา: ด าเนินการเก็บขอ้มลูทุติยภูมิโดยการทบทวนเอกสาร และขอ้มลูปฐมภูมิ  โดย
การสมัภาษณ์เชิงลึก ในช่วงเวลา กนัยายน 2556 ถึง พฤษภาคม 2557 
 4) ขอบเขตดา้นพ้ืนท่ี: ท าการศึกษาขอ้มลูในพ้ืนท่ีจงัหวดัสิงห์บุรี 
 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

พลงังานสีเขียว หมายถึง พลงังานสะอาด หรือพลงังานท่ีใชแ้ลว้ไม่หมดไป ไม่ก่อใหเ้กิด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มหรือเกิดข้ึนนอ้ย  เช่น ไม่ก่อใหเ้กิดก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมเติมในชั้น
บรรยากาศ หรือฝุ่ นละอองท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพทั้งคนและสตัว ์ พลงัง านน้ีเทียบเคียงไดก้บั
พลงังานหมุนเวียน  และไดก้  าหนดไวใ้นการศึกษา 5 ชนิด ประกอบดว้ย  พลงังานแสงอาทิตย์  
พลงังานชีวมวล พลงังานก๊าซชีวภาพ พลงังานลม และพลงังานขยะ 
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นโยบายพลงังานสีเขียว  หมายถึง แนวทางกิจกรรมการกระท าหรือการตดัสินใจของ
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังานท่ีเป็นพลงังานท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มหรือส่งผล
กระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุดก  าหนดไวล่้วงหนา้  เพื่อช้ีน าใหม้ีกิจกรรมหรือการกระท าต่างๆ  ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพลงังานสีเขียวเกิดข้ึนเพือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีไดก้  าหนดไว ้

ยุทธศาสตร์พลงังานสีเขียว  หมายถึง การมอ งทิศทางและวิเคราะห์ไปสู่อนาคต โดย
พิจารณาถึง ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังานสีเขียว ความเป็นไปไดข้ององคก์ารเพื่อระดมมาใช ้และ
พิจารณาว่าสามารถน าองคก์ารไปสู่ภารกิจและเป้าหมายท่ีวางไว ้โดยมีการก าหนดกลยทุธไ์วเ้ป็น
เคร่ืองมือท่ีก  าหนดทิศทางการท างานเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมาย 

ศักยภาพพลงังานสีเขียว  หมายถึง  ความสามารถ ในการน าวตัถุดิบแต่ละช นิดมาใชผ้ลิต
พลงังานสีเขียว สามารถพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึนได ้(ราชบณัฑิตยสถาน, 2557) 



 

บทที ่2 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 การศึกษาเร่ืองยทุธศาสตร์พลงังานสีเขียวจงัหวดัสิงห์บุรี  ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มลูทุติย
ภูมิจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองของศกัยภาพดา้นพลงังานสีเขียวแผนพฒันาดา้นพลงังาน ดา้นการ
จดัท ากลยทุธแ์ละยทุธศาสตร์ โดยการเก็บรวบรวมขอ้มลูจากหลายแหล่ง เช่น จากส านกังานจงัหวดั
สิงห์บุรี ส านกังานนโยบายและแผนพลงังานกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน  และ
กระทรวงพลงังาน เป็นตน้ โดยแบ่งหวัขอ้ในการสืบคน้ขอ้มลูเป็น 6 หวัขอ้ สามารถสรุปใจความ
ส าคญั ดงัน้ี 

2.1 ขอ้มลูทัว่ไปของจงัหวดัสิงห์บุรี 
2.2 ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัสิงห์บุรี 

 2.3 พลงังานสีเขียว 
2.4 แผนพฒันาพลงังานของประเทศไทย  
2.5 การประเมินกลยทุธ ์และยทุธศาสตร์ 
2.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1 ข้อมูลทั่วไปของจงัหวดัสิงห์บุรี 
 

2.1.1 ที่ตั้งขนาด และอาณาเขต 
จงัหวดัสิงห์บุรี  ตั้งอยูท่างภาคกลาง ตอนบน  ระหว่างเสน้ละติจูด  14 องศา  43 ลิปดาถึง  15 

องศา  6 ลิปดาเหนือ  เสน้ลองติจูดท่ี  100 องศา  11 ลิปดาตะวนัออก  อยูห่่างจากกรุงเทพมหานคร
ประมาณ 142 กิโลเมตร มีเน้ือท่ีทั้งส้ิน  822.478 ตารางกิโลเมตร  หรือ 514,049 ไร่ดงัแสดงพ้ืนท่ีใน
ภาพท่ี 2.1 
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ภาพที่ 2.1 แผนท่ีอาณาเขตจงัหวดัสิงห์บุรี 
แหล่งที่มา: ส านกังานจงัหวดัสิงห์บุรี, 2556. 
 
อาณาเขตของจงัหวดัสิงห์บุรีมีอาณาเขต ดงัน้ี 
ทิศเหนือ ติดอ  าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท และอ าเภอตาคลี จงัหวดันครสวรรค ์
ทิศตะวนัออก ติดอ  าเภอบา้นหมี่ อ าเภอท่าวุง้ จงัหวดัลพบุรี 
ทิศใต ้ ติดอ  าเภอไชโย อ าเภอโพธ์ิทอง และอ าเภอแสวงหา จงัหวดัอ่างทอง 
ทิศตะวนัตก ติดอ  าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท และอ าเภอเดิมบางนางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี 
 

2.1.2 ลกัษณะภูมปิระเทศและภูมอิากาศ 
ลกัษณะภูมิประเทศโดยทัว่ไปเป็นท่ีราบลุ่มและพ้ืนท่ีลกูคล่ืนลอนต้ืนซ่ึงเกิดจากการทบัถม

ของตะกอนริมแม่น ้ าเจา้พระยาเป็นเวลานานจึงมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดินและน ้ าเป็น
อยา่งมากเป็นผลใหส้ามารถท าการเกษตรในลกัษณะกา้วหนา้ไดจ้งัหวดัสิงห์บุรีแบ่งลกัษณะภูมิ
ประเทศเป็น 2 บริเวณ 

 1) บริเวณท่ีราบลุ่มเป็นท่ีราบลุ่มขนาดใหญ่เกิดจากการไหลผา่นของล าน ้ าเจา้พระยา 
แร่ธาตุ และอินทรียวตัถุ  ซ่ึงละลายมากบัน ้ าและตกตะกอนทบัถม  ประกอบดว้ย  ทรายละเอียด   
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ดินตะกอนและดินเหนียว  มีความสูงจากระดบัน ้ าทะเลประมาณ  16 เมตร  ครอบคลุมพ้ืนท่ีทาง
ตะวนัตกในเขตอ าเภออินทร์บุรีและบางส่วนตอนล่างของจงัหวดั 

 2) บริเวณสองฝ่ังเจา้พระยาเขตอ าเภอพรหมบุรีและแม่น ้ านอ้ย ในเขตอ าเภอท่าชา้ง
เป็นบริเวณท่ีมีน ้ าท่วมขงัในฤดูฝนบริเวณขอบท่ีราบลุ่มเป็นพ้ืนท่ีลกูคล่ืนลอนต้ืน  ไดแ้ก่  พ้ืนท่ีแนว
ยาวตามสองฝ่ังแม่น ้ าเจา้พระยา  ครอบคลุมพ้ืนท่ีทางดา้นตะวนัออกของจงัหวดั  ในเขตอ าเภอ  
อินทร์บุรี อ าเภอเมือง อ าเภอพรหมบุรี และอ าเภอท่าชา้ง 

ลกัษณะภูมิอากาศโดยทัว่ไปคลา้ยกบัจงัหวดัอ่ืนในภาคกลางแบ่งเป็น  3 ฤดู คือ ฤดูร้อน  
ตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ -เมษายน  ฤดูฝน  ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม -ตุลาคม  และฤดูหนาว  ตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน-มกราคม 

ในปี 2555 จงัหวดัสิงห์บุรี มีปริมาณน ้ าฝนทั้งปี 1,077.8 มิลลิเมตร ฝนตกมากท่ีสุด ในเดือน
เมษายน อุณหภูมิเฉล่ียสูงสุดในเดือนเมษายน 36.4 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉล่ียต ่าสุดในเดือน
มกราคม 19.4 องศาเซลเซียส (ส านกังานจงัหวดัสิงห์บุรี, 2556) 

 
2.1.3 เขตการปกครองและประชากร 
จากขอ้มลูในปีพ.ศ. 2555 จงัหวดัสิงห์บุรีแบ่งการปกครองออกเป็น  6 อ าเภอ  43 ต าบล 364 

หมู่บา้น 13 ชุมชนโดยมีอ  าเภอ ดงัน้ี 
1) อ าเภอเมืองสิงห์บุรี มี 8 ต าบล 58 หมู่บา้น 
2) อ าเภออินทร์บุรี  มี 10 ต าบล 105 หมู่บา้น 
3) อ าเภอพรหมบุรี  มี 7 ต าบล 42 หมู่บา้น 
4) อ าเภอบางระจนั  มี 8 ต าบล 77 หมู่บา้น 
5) อ าเภอท่าชา้ง  มี 4 ต าบล 23 หมู่บา้น 
6) อ าเภอค่ายบางระจนั มี 6 ต าบล 59 หมู่บา้น 

การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั  จ านวน 1 แห่งเทศบาล
เมืองจ านวน 1 แห่ง เทศบาลต าบล จ านวน 7 แห่ง และองคก์ารบริหารส่วนต าบล  จ านวน 33 แห่ง จาก
สถิติกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ณ วนัท่ี 30 สิงหาคม 2555 จงัหวดัสิงห์บุรีมีประชากรทั้งส้ิน 
213,587 คน ชาย 101,932 คน หญิง111,655 คน จ านวนบา้น 70,306 หลงั จ านวนประชากรชาย คิดเป็น
ร้อยละ 47.72 ของประชากรทั้งหมด และจ านวนประชากรหญิง คิดเป็นร้อยละ 52.27 ของประชากร
ทั้งหมดประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นเขตเทศบาล 56,797 คน คิดเป็นร้อยละ 26.6 ส่วนท่ีเหลือ 156,790 คน 
หรือร้อยละ 73.4 อาศยัอยูน่อกเขตเทศบาล (ส านกังานจงัหวดัสิงห์บุรี, 2556) 
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2.1.4 การประกอบอาชีพ 
สิงห์บุรีเป็นจงัหวดัท่ีมีแม่น ้ าเจา้พระยาไหลผา่น และล าคลองอีกมากมาย และมีดินท่ีเหมาะ

แก่การเพาะปลกู ประชากรในพ้ืนท่ีจะมีอาชีพท่ีหลากหลาย เช่น เกษตรกรรม ปศุสตัว ์อุตสาหกรรม 
งานจกัสานและเคร่ืองป้ันดินเผา เป็นตน้ 

1) ดา้นเกษตรกรรม เพาะปลกูขา้ว 675,921 ไร่ท าไร่/ท าสวน 25,542 ไร่ 
2) ดา้นปศุสตัวเ์กษตรกร ประกอบอาชีพดา้นปศุสตัว ์จ านวน 1,785 ครัวเรือน 

 3) ดา้นอุตสาหกรรม จงัหวดัสิงห์บุรี  มีเขตสวนอุตสาหกรรม 2 แห่ง คือ สวน
อุตสาหกรรมอินทรา ตั้งอยูใ่นอ  าเภออินทร์บุรี และสวนอุตสาหกรรมพรหมบุรีอินดสัทรี คอมเพลก็ 
ตั้งอยูใ่นอ  าเภอพรหมบุรี ใน ปี 2557 ประเภทอุตสาหกรรมท่ีผลิตมากท่ีสุดในจงัหวดัเป็นประเภท
อโลหะจ านวน 53 โรงงานรองลงมา  ไดแ้ก่  การเกษตร  จ านวน  42 โรงงาน  และอาหาร จ  านวน  29 
โรงงาน (ส านกังานจงัหวดัสิงห์บุรี, 2556) 

 
2.1.5 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
จงัหวดัสิงห์บุรีมีลกัษณะเป็นพ้ืนท่ีราบลุ่ม ไม่อยูติ่ดกบัพ้ืนท่ีแนวป่าแต่มี อุทยานอยู ่1 แห่ง 

คือ อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ ตั้งอยูใ่นเขตต าบลทบัยา  อ าเภออินทร์บุรี  และมี พ้ืนท่ีบางส่วนอยู่
ในเขตอ าเภอบางระจนั  อยู่ห่างจากตวัเมืองสิงห์บุรีไปตามทางหลวง  309 ประมาณ ระยะทาง  9 
กิโลเมตร มีทางแยกซา้ยมือไปบา้นเชิงกลดัตามถนนอีก 1.5 กิโลเมตร อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์
เป็นท่ีราบลุ่มริมล าน ้ าแม่ลา สร้างข้ึนเพ่ือเล้ียงปลาและท าสวนบวั (ส านกังานจงัหวดัสิงห์บุรี, 2557) 
 

2.1.6 ทรัพยากรน า้ 
จงัหวดัสิงห์บุรี  มีแหล่งน ้ า ท่ีส าคญัอยู ่ 3 แหล่ง คือ แม่น ้ า เจา้พระยา  แม่น ้ านอ้ย  และแม่น ้ า

ลพบุรี ดงัน้ี 
 1) แม่น ้ าเจา้พระยา รับน ้ าจากใตเ้ข่ือนเจา้พระยาไหลผา่นพ้ืนท่ีตอนกลางของอ าเภอ

อินทร์บุรีไปยงัอ  าเภอเมืองและอ าเภอพร หมบุรี  การใชป้ระโยชน์ดา้นการเกษตรโดยตรงมีนอ้ย
เน่ืองจากฤดูฝนมีน ้ ามากเกินไปและฤดูแลง้ปริมาณน ้ าลดลงมาก 

 2) แม่น ้ านอ้ย รับน ้ าจากเหนือเข่ือนเจา้พระยาไหลผา่นพ้ืนท่ีตอนกลางของอ าเภอ
บางระจนัไปยงัอ  าเภอค่ายบางระจนัและอ าเภอท่าชา้ง โดยมีประตูระบายน ้ าท่ีโครงการชลประทาน  
ชณัสูตร ตั้งอยูท่างตอนเหนือของอ าเภอบางระจนั และมีประตูระบายน ้ า โครงการยางมณีตั้งอยูต่อน
ใตข้องอ าเภอท่าชา้ง แม่น ้ านอ้ยเป็นแหล่งน ้ าท่ีน ามาใชป้ระโยชน์ในการเกษตรมากท่ีสุด  เน่ืองจาก
สามารถควบคุมระดบัน ้ าได ้
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 3) แม่น ้ าลพบุรี  แยกจากฝ่ังซา้ยของแม่น ้ าเจา้พระยา  บริเวณด้านเหนือไปยงัดา้น
ตะวนัออกของอ าเภอเมืองสิงห์บุรี ในฤดูฝนปริมาณน ้ ามีมากและเอ่อลน้ลงพ้ืนท่ีเกษตรกรรม และ ท่ี
อาศยัอยูริ่มฝ่ังแม่น ้ า โดยในฤดูแลง้แม่น ้ าสายน้ีจะยงัมีใชน้ ้ าเหลือพอใชใ้นการท าการเกษตรโดยการ
ปลกูพืชผกัและพืชไร่อายสุั้น 

นอกจากน้ี  ยงัมีล  าน ้ าท่ีส าคญั  ไดแ้ก่ ล าแม่ลา  ล าการ้องคลองเชียงราก  และคลองโพธ์ิชยั  
รวมทั้งหว้ยหนองบึงท่ีมีอยูท่ัว่ไปประมาณ  853 แห่ง และโครงการชลประทาน  6 แห่ง ครอบคลุม
พ้ืนท่ี 459,206 ไร่ (ส านกังานจงัหวดัสิงห์บุรี, 2556) 

 
2.1.7 การเกษตรกรรม 

1) พ้ืนท่ีท าการเกษตร 
จงัหวดัสิงห์บุรี มีพ้ืนท่ีทั้งหมด 514,049 ไร่ มีพ้ืนท่ีอยูใ่นเขตชลประทาน  429,512 ไร่

คิดเป็นร้อยละ 83.55 ของพ้ืนท่ีจงัหวดั ซ่ึงพ้ืนท่ีท าการเกษตรส่วนใหญ่อยูใ่นเขตชลประทาน  มีการ
ใชพ้ื้นท่ีท าการเกษตรทั้งหมด  414,232ไร่ (ร้อยละ  80.58) ท่ีนา 375,663 ไร่ (ร้อยละ  81.03) พ้ืนท่ี
ปลกูพืชไร่  10,307 ไร่ (ร้อยละ  2.49) พ้ืนท่ีสวน  25,542ไร่ (ร้อยละ  6.17) พ้ืนท่ีเล้ียงสตัว์  921 ไร่ 
(ร้อยละ 0.22) และพ้ืนท่ีประมงเพาะเล้ียง 1,799 ไร่ (ร้อยละ  0.43) ในปี 2555 มีครัวเรือนผูป้ระกอบ
อาชีพภาคเกษตรกรรมจ านวน 22,283 ครัวเรือน 

จงัหวดัสิงห์บุรี อยูใ่นเขตความรับผดิชอบของโครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษา จ านวน
6 แห่ง  ไดแ้ก่  โครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษามหาราช  โครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาชณัสูตร  
โครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษายางมณี โครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาบรมธาตุ  โครงการส่งน ้ าและ
บ ารุงรักษามโนรมย ์และโครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาช่องแค ครอบคลุมพ้ืนท่ีรับประโยชน์  476,969 
ไร่หรือร้อยละ 90 ของพ้ืนท่ีทั้งหมด และเป็นจงัหวดัแรกท่ีมีการด าเนินงานจดัรูปท่ีดินเพื่อประโยชน์
ในการท าการเกษตรโดยมีพ้ืนท่ีจดัรูปท่ีดินอยูใ่น  5 อ าเภอ  จ านวน  107,210 ไร่ คิดเป็นร้อยละ  20 
ของพ้ืนท่ีทั้งหมด 

2) พืชเศรษฐกิจหลกัของจงัหวดั 
   (1) ขา้วพืชเศรษฐกิจหลกัท่ีส าคญัของจงัหวดัสิงห์บุรี ไดแ้ก่ ขา้วกข.37 ขา้วกข.41 

และขา้วปทุม  มีการเพาะปลกู  เป็นลกัษณะ ขา้วนาปีและขา้วนาปรัง  3 คร้ัง ผลผลิตขา้ว /ไร่ผลผลิต
ขา้วมีจ  านวน  322,970 ไร่และ 352,951ไร่ตามล าดบั  และมีเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนเกษตร  จ านวน
ทั้งส้ิน 22,283 ราย 

ลกัษณะการถือครองท่ีดินทางการเกษตรเน้ือท่ีถือครองทางการเกษตร  425,260 
ไร่เน้ือท่ีการเกษตรเป็นของเกษตรกรเอง 206,674 ไร่หรือร้อยละ 45.49 (ของตนเอง 163,359 ไร่หรือ
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ร้อยละ 79.04 จ านองผูอ่ื้น  43,315 ไร่หรือร้อยละ  20.96) และเป็นเน้ือท่ีของผูอ่ื้น  218,586 ไร่หรือ
ร้อยละ  51.40 (เช่าผูอ่ื้น  209,459 ไร่หรือร้อยละ  95.82 ไดท้ าฟรี  9,127ไร่หรือร้อยละ  4.18) มีการ
ปลกูขา้วนาปรังรวมทั้งส้ิน 342,550 ไร่ผลผลิตรวม 326,970 ตนัผลผลิตเฉล่ีย 951 กิโลกรัม/ไร่/ปี 

(2) ออ้ยโรงงานเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญั  รองลงมาจากขา้วส่วนใหญ่ ปลกูใน
พ้ืนท่ีอ  าเภอบางระจนัและอ าเภอค่ายบางระจนัปี  2555 ปีการเพาะปลกู  10,307 ไร่ผลผลิตรวม  12 
ตนั/ไร่ 

(3) ไมผ้ล ไมผ้ล ท่ีปลกูกนัมาก  ไดแ้ก่  มะม่วง  กลว้ยน ้ าวา้  มะพร้าว  กระทอ้น  
มะนาว  ขนุนหนงั  ชมพู่ สม้โอ  มะปราง  ปี 2555 มีพ้ืนท่ีปลกูไมผ้ลทั้งส้ิน  25,542 ไร่ (ส านกังาน
จงัหวดัสิงห์บุรี, 2556) 
 

2.1.8 การคมนาคมและขนส่ง 
จงัหวดัสิงห์บุรี มีทางหลวงแผน่ดินและทางหลวงจงัหวดั  สามารถเดินทางไดโ้ดยสะดวก

ถนนสายหลกัท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 
 1) หมายเลข 32 สายเอเชียแยกจากทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 1 ท่ีอ  าเภอบางปะอิน 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ผา่นจงัหวดัอ่างทองถึงจงัหวดัสิงห์บุรี 
  2) หมายเลข 309 สายอ่างทอง-ชยันาท เป็นเสน้ทางท่ีเร่ิมตน้จากกรุงเทพฯ  ผา่น
พระนครศรีอยธุยา - อ่างทอง - สิงห์บุรี - ชยันาท 
  3) หมายเลข 311 สายลพบุรี - สิงห์บุรีเช่ือมต่อจากทางหลวง 309 ท่ีจงัหวดัสิงห์บุรี 
  4) หมายเลข  11 จากอ าเภออิ นทร์บุรี  – พิษณุโลกเป็นเสน้ทางผา่นอ าเภอตากฟ้า  
อ าเภอหนองบวั จงัหวดันครสวรรค ์อ าเภอวงัทอง จงัหวดัพิษณุโลก 
  5) หมายเลข 3039 สายสุพรรณบุรี  – สิงห์บุรี  โดยผา่นเสน้ทางดา้นอ าเภอเดิมบาง
นางบวช จงัหวดัสุพรรณบุรี  เขา้ทางอ าเภอบางระจนั  จงัหวดัสิงห์บุรี  นอกจากน้ี  ยงัมีเสน้ทางแยก
จากทางหลวง (ส านกังานจงัหวดัสิงห์บุรี, 2556) 
 

2.1.9 สาธารณูปโภคและการสาธารณสุข 
1) สาธารณูปโภค 

     (1) ประปามีการประปาจ านวน 3 แห่งมีก  าลงัการผลิตทั้งส้ิน  580 ลบ.ม./ชัว่โมง  
มีจ  านวนผูใ้ชน้ ้ าประปาจ านวน 9,994 ราย 

     (2) ไฟฟ้าปริมาณการใชก้ระแสไฟฟ้าทั้ งส้ิน 652.06 ลา้นกิโลวตัต์ /ชัว่โมง  มี
จ  านวนผูใ้ชไ้ฟฟ้า 68,002 ราย 
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(3) โทรศพัทห์มายเลขโทรศพัทท่ี์มีทั้งส้ินจ านวน 29,683 หมายเลข  และมีผูเ้ช่า
จ  านวน 21,837 หมายเลข 

2) การสาธารณสุข 
 จงัหวดัสิงห์บุรี มีโรงพยาบาล  จ านวน  7 แห่ง โรงพยาบาลเอกชน  จ านวน  1 แห่ง

โรงพยาบาลส่ งเสริมสุขภาพต าบล  47 แห่ง คลินิก  40 แห่ง ร้านขายยา  91 แห่ง แพทย์ 66 คน  
ทนัตแพทย์ 24 คน พยาบาล  793 คน เภสชักร  33 คน จ านวนคนไขท่ี้เขา้โรงพยาบาลเฉล่ีย  11,624 
คนต่อเดือน จ านวนเตียง 658 เตียง โดยมีอตัราส่วนแพทย์  1 คนต่อประชากร  3,514 คน พยาบาล  1 
คนต่อประชากร 287 คน เตียงผูป่้วย 1 เตียงต่อประชากร 346 คน (ส านกังานจงัหวดัสิงห์บุรี, 2556) 

 
2.2 ยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัสิงห์บุรี 
 
วสัิยทัศน์ 
 แหล่งผลิตสินคา้เกษตรคุณภาพท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์สงัคมอยูเ่ยน็เป็นสุข 
 
พนัธกจิของจงัหวดัสิงห์บุรี 

1) พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานท างการเกษตรและเพ่ิมมลูค่าการผลิตโดยเทคโนโลยท่ีี
เหมาะสม 

2) อนุรักษฟ้ื์นฟสู่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเป็นเอกลกัษณ์ 

3) เสริมสร้างความเขม้แข็งใหชุ้มชนแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมเพื่อยกระดั บคุณภาพ
ชีวิตพฒันาระบบโครงสร้างทางสงัคมทุนทางสงัคมและวิถีชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ตารางที่ 2.1 ประเด็นยทุธศาสตร์จงัหวดัสิงห์บุรี  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์/เป้าหมาย กลยุทธ์หลกั 
1. ส่งเสริมการเกษตรปลอดภยัและ
อุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากการเกษตรแบบ
ครบวงจรเป้าประสงค ์
- การผลิตขา้วและผลผลิตทางการเกษตรท่ีมี
คุณภาพปลอดภยัไดม้าตรฐาน 
- การพฒันาผลิตภณัฑภ์าคเกษตรและ
อุตสาหกรรมท่ีต่อเน่ืองจากการเกษตรไปสู่
สินคา้ท่ีมีศกัยภาพและมลูค่าเพ่ิม 

1.1 ส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรใหป้ลอดภยัและ
ไดม้าตรฐาน 
1.2 พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานภาคเกษตรและบริหาร
จดัการน ้ าอยา่งเป็นระบบ 
1.3 พฒันาแปรรูปผลิตภณัฑท์างการเกษตรและ
อุตสาหกรรมท่ีต่อเน่ืองจากการเกษตรเพื่อสร้าง
มลูค่าเพ่ิม 
1.4 พฒันาระบบตลาดเพ่ือรองรับการลงทุนการผลิต 
และการบริการ 

2. การพฒันาศกัยภาพดา้นการท่องเท่ียว 
เป้าประสงค ์
-การส่งเสริมและพฒันาการท่องเท่ียว 

2.1 ฟ้ืนฟอูนุรักษแ์ละพฒันาแหล่งท่องเท่ียวเชิง
ประวติัศาสตร์ วฒันธรรม ศาสนา และวิถีชีวิตชุมชน 
2.2 พฒันาบุคลากรและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ดา้นการท่องเท่ียว 
2.3 ส่งเสริมการประชาสมัพนัธแ์ละการตลาดเชิงรุก
ดา้นการท่องเท่ียว 
2.4 ยกระดบัมาตรฐานการให้บริการดา้นการท่องเท่ียว 

3. การพฒันาคุณภาพชีวิตและทุนทางสงัคม 
เป้าประสงค ์
-ชาวสิงห์บุรีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีภายใต้
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสม 

3.1 พฒันาสงัคมและสร้างความเขม้แข็งของชุมชน 
3.2 บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
อยา่งย ัง่ยนื 
3.3 ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

 
แหล่งที่มา: ส านกังานจงัหวดัสิงห์บุรี, 2556. 
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2.3 พลังงานสีเขียว 
 
2.3.1 ความหมายของพลงังาน 
พลงังาน ตามค าจดักดัความใน มาตรา 3 ในพระราชบญัญติัการส่งเสริมการอนุรักษ์

พลงังาน พ.ศ.2535 หมายถึง ความสามารถในการท างานซ่ึงมีอยูใ่นตวัของส่ิงท่ีอาจใหง้าน ได้ ไดแ้ก่ 
พลงังานหมุนเวียนและพลงังานส้ินเปลือง  และใหห้มายความรวมถึง  ส่ิงท่ีอาจใหง้านได้  เช่น
เช้ือเพลิงความร้อนและไฟฟ้า เป็นตน้ และในอีกหน่ึงความหมายของพลงังาน พลงังาน หมายถึง ส่ิง
ท่ีท าใหส่ิ้งต่างๆ เกิดการเคล่ือนท่ีเปล่ียนแปลงเจริญเติบโตหรือท าใหเ้กิดเป็นงา นพลงังานสามารถ
เปล่ียนแปลงไดแ้ต่ไม่สามารถถกูท าลายไดเ้พียงแต่ถกูเปล่ียนจากรูปหน่ึงไปเป็นอีกรูปหน่ึงได้  เช่น 
ไฟฟ้า น ้ามนั ถ่าน ฟืน ก๊าซธรรมชาติ และยงัรวมไปถึงส่ิงอ่ืนๆ  ท่ีท าใหเ้กิดงานไดอี้ก  เช่น ลม (เอา
มาหมุนกงัหนัวิดน ้ าเขา้นาหรือเอามาป่ันไฟ) หรือแสงอาทิตย ์(เอามาตม้น ้ าร้อนหรือเอามาผลิตพลงั
ไฟฟ้าโดยตรง ) เป็นตน้ (วีระชาติ  จริตงาม , 2551) โดยพลงังานจ าแนกออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ 
ตามแหล่งท่ีมา คือ พลงังานส้ินเปลือง (Non-Renewable Energy) และพลงังานหมุนเวียน  
(Renewable Energy) 

1) พลงังานส้ินเปลือง (Non-Renewable Energy) พลงังานท่ีไดจ้ากทรัพยากรธรรมชาติ
ท่ีเม่ือใชห้มดแลว้ไม่สามารถสร้างข้ึนมาใหม่หรือหามาทดแทนโดยกระบวนการทางธรรมชาติไดท้นั
ความตอ้งการแบ่งออกเป็น พลงังานส้ินเปลืองท่ีเป็นฟอสซิล (Fossil) หรือซากพืชซากสตัว ์ท่ีทบัถม
กนัเป็นเวลานานนบัลา้นปี ภายใตส้ภาวะความร้อนและความดนัท่ีพอเหมาะ ไดแ้ก่ ปิโตรเลียม หรือ
น ้ ามนัดิบ ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน หินน ้ ามนั และทรายน ้ ามนั พลงังานส้ินเปลืองอีกประเภทหน่ึง คือ  
พลงังานส้ินเปลืองท่ีไม่ใช่ฟอสซิล ไดแ้ก่  พลงังานนิวเคลียร์ซ่ึงเกิดจากท าลายนิวเคลียสของธาตุ
กมัมนัตภาพรังสีท่ีหนกัใหส้ลายตวัหรือแตกตวัจะปลดปล่อยพลงังานออกมาแลว้เราน าพลงังานท่ี
ไดอ้อกมาในรูปของพลงังานความร้อนไปใชป้ระโยชน์ เคร่ืองท่ีผลิตพลงังานนิวเคลียร์ชนิดแตกตวั  
เรียกว่า เคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ส่วนใหญ่น าไปผลิตกระแสไฟฟ้า ปฏิกิริยานิวเคลียร์อีกชนิดหน่ึง  
ไดแ้ก่ ปฏิกิริยาหลอมรวมตวัของธาตุเบาเป็นธาตุหนกั เช่น ไฮโดรเจนหลอมรวมตวัเป็นฮีเลียม ซ่ึง
เกิดอยูทุ่กเวลาในดวงอาทิตย ์จะไดพ้ลงังานมหาศาลเช่นกนั และมากกว่าปฏิกิริยาแตกตวัถึง 4 เท่า 
ดงันั้น การควบคุมจึงยงัอยูใ่นรูปแบบของการคิดคน้หามาใชป้ระโยชน์ (วารุณี วรพนัธ,์ 2557) 

2) พลงังานหมุนเวียน (Renewable Energy) แหล่งพลงังานจากธรรมชาติท่ีน ามาใช้
ไดไ้ม่มีวนัหมดซ่ึงสามารถสร้างทดแทนไดท้นัตามความตอ้งการโดยกระบวนการทางธรรมชาติ
และการสงัเคราะห์ข้ึนในรูปแบบต่างๆ พลงังานหมุนเวียนอาจถกูเรียกในหลายช่ือ เช่น พลงังาน
ทดแทนหรือพลงังานท่ีใชไ้ม่หมดไป รวมถึงพลงังานสะอ าดและพลงังานสีเขียวเน่ืองจากไม่ท าให้
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เกิดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้มนัน่เอง  พลงังานท่ีจดัเป็นพลงังานหมุนเวียน  ไดแ้ก่  พลงังานแสงอาทิตย์  
พลงังานลม พลงัน ้ าพลงังานคล่ืนในทะเล พลงังานน ้ าข้ึนน ้ าลง พลงังานชีวมวล  พลงังานความร้อน
ใตพ้ิภพ และพลงังานไฮโดรเจน ฯลฯ 
 

2.3.2 พลงังานสีเขียว 
พลงังานสีเขียว หมายถึง  พลงังานสะอาด หรือพลงังานท่ีใชแ้ลว้ไม่หมดไป ไม่ก่อใหเ้กิด

ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มหรือเกิดข้ึนนอ้ย  เช่น ไม่ก่อใหเ้กิดก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมเติมในชั้น
บรรยากาศ หรือฝุ่ นละอองท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพทั้งคนและสตัว ์ พลงังานน้ีเทียบเคียงไดก้ั บ
พลงังานหมุนเวียน ซ่ึงประกอบดว้ย พลงังานแสงอาทิตย์ พลงังานลม  พลงังานน ้ า  พลงังานชีวมวล  
พลงังานก๊าซชีวภาพ พลงัขยะ  พลงังานความร้อนใตพ้ิภพ  พลงังานน ้ าข้ึนน ้ าลง  และพลงังานคล่ืน 
และรวมไปถึงพลงังานไฮโดรเจนดว้ย 

ในบางบทความจะรวมพลงังานนิวเคลียร์ไวใ้นส่วนของพลงังานสะอาดดว้ยเพราะพลงังาน
ท่ีไดจ้ากปฏิกิริยานิวเคลียร์ไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม แต่เน่ืองจากกากนิวเคลียร์อาจจะเป็น
ปัญหาในกระบวนการก าจดัในกรณีท่ีจดัการไม่ดีจะส่งผลร้ายแรงต่อส่ิงแวดลอ้ม ดงันั้น  โดยทัว่ไป
จึงไม่ถือว่าพลงังานนิวเคลียร์มีความเป็น "สีเขียว" (มลูนิธิพลงังานเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม, 2550) 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีไดท้  าการศึกษาพลงังานสีเขียว  5 ประเภท  ซ่ึงเป็นพลงังานหมุนเวียนท่ี
สามารถหาไดใ้นเขตพ้ืนท่ีท่ีศึกษา ประกอบไปดว้ย  พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม  พลงังาน
ชีวภาพ พลงังานชีวมวล และพลงังานขยะ ดงัน้ี 
 1) พลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นพลงังานของแสงและพลงังานของความร้อน ท่ีเกิดจากปฏิกิริยา
รวมตวัระหว่างไฮโดรเจน 4 อะตอม  กบัฮีเลียม  1อะตอม  เป็นปฏิกิริยาฟิวชนั  (Fusion reaction)  
แลว้คายพลงังานออกมาในรูปคล่ืนแม่เหลก็ไฟฟ้า (Electromagnetic radiation) ซ่ึงเรียกกนัว่า  
รังสีจากดวงอาทิตย ์(solar radiation) พลงังานน้ี  ถือเป็นตน้ก  าเนิ ดของวฏัจกัรของส่ิงมีชีวิตในโลก 
ท าใหเ้กิ ดการหมุนเวียนของน ้ าและธาตุต่าง ๆ เช่น คาร์บอน  พลงังานแสงอาทิตยจ์ดัเป็นหน่ึงใน
พลงังานทดแทน หรือ พลงังานหมุนเวียน ท่ีมีศกัยภาพสูง ปราศจากมลพิษ อีกทั้งเกิดใหม่ได้  
ไม่ส้ินสุด (วิกิพีเดีย, 2557) ในการใชง้านพลงังานแสงอาทิตยส์ามารถใชง้านได้  2 รูปแบบ  คือ การ
ใชพ้ลงังานแสงอาทิตยเ์พื่อผลิตกระแสไฟฟ้า และการใชพ้ลงังานแสงอาทิตยเ์พื่อผลิตความร้อน 

การใชง้านพลงังานแสงอาทิตยเ์พื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า ไม่ไดใ้ชใ้นรูปของแสงในทนัที 
จะตอ้งเปล่ียนพลงังานใหอ้ยูใ่นรูปของพลงังานไฟฟ้า โดยการใชอุ้ปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้า  ท่ี
เรียกว่า โซล่าเซลล ์(Solar Cell) เมื่อแสงตกกระทบบนแผน่โซล่าเซลล ์รังสีของแสงท่ีมีอนุภาคของ
พลงังานประกอบ  ท่ีเรียกว่า โปร ตอน  (Proton) จะถ่ายเทพลงังานใหก้บัอิเลก็ตรอน (Electron)  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
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ในสารก่ึงตวัน าจนมีพลงังานมากพอท่ีจะกระโดดออกมาจากแรงดึงดูดของอะตอม (atom) และ
เคล่ือนท่ีไดอ้ยา่งอิสระ ดงันั้น เม่ืออิเลก็ตรอนเคล่ือนท่ีครบวงจรจะท าใหเ้กิดไฟฟ้ากระแสตรงข้ึน 
เมื่อพิจารณาลกัษณะการผลิตไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตย ์พบว่า เซลลแ์สงอาทิตยจ์ะมีประสิทธิภาพ
การผลิตไฟฟ้าท่ีสูงสุดในช่วงเวลากลางวนัซ่ึงจะมีความเขม้แสงสูงและเหมาะสม  (มลูนิธิพลงังาน
เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม, 2556) 

การใชพ้ลงังานแสงอาทิตยเ์พื่อผลิตความร้อน สามารถน าพลงังานแสงอาทิตยม์าใชง้านได้
โดยตรง โดยจะใชง้านในรูปของพลงังานความร้อน เช่น  การอบแหง้ดว้ยพลงังานแสงอาทิตย์  การ
ผลิตน ้ าร้อนดว้ยพลงังานแสงอาทิตย ์เป็นตน้ สามารถน าไปใชใ้นอาคารบา้นเรือน และอุตสาหกรรม
บางประเภทได ้(วีระชาติ จริตงาม, 2551) 
 2) พลงังานลมเป็นพลงังานหมุนเวียนชนิดหน่ึง  ท่ีมีตน้ก  าเนิ ดจากพลงังานแสงอาทิตย์  
โดยออ้ม กล่าวคือ พลงังานแสงอาทิตยท่ี์ตกกระทบในภาคตดัขวางของโลกประมาณ 178,000 ลา้น
ลา้นวตัต ์มีเพียง 0.2% เท่านั้นท่ีก่อใหเ้กิดการเคล่ือนไหวของอากาศท่ี  เรียกว่า  พลงังานลม และใน
ส่วนน้ีก็ยงัเป็นผลใหเ้กิดคล่ืนในมหาสมุทรดว้ย ลมเป็นแหล่งพลงั งานสะอาดท่ีมีอยูอ่ยา่งมหาศาล
และใชไ้ดไ้ม่หมดส้ิน ซ่ึงไดมี้การน ามาใชป้ระโยชน์กนันานมาแลว้ ดว้ยการประกอบใชเ้คร่ืองจกัร
ต่างๆ เช่น เคร่ืองสีขา้ว ระหดัวิดน ้ า เป็นตน้ โดยการน าพลงังานจากลมออกมาใชป้ระโยชน์นั้น 
เคร่ืองมือท่ีส าคญั คือ กงัหนัลม ท่ีท าหนา้ท่ีเปล่ียนพลงั งานจลน์จากลมมาเป็นพลงังานกลโดยตรง 
การใชป้ระโยชน์จากลมในระยะแรกๆ จะประยกุตใ์ชก้บังานกลเป็นส่วนใหญ่ และในเวลาต่อมา
การพฒันาใชป้ระโยชน์ในลกัษณะกงัหนัลมผลิตไฟฟ้าจึงเร่ิมขยายตวัมากข้ึนเพ่ือทดแทนการผลิต
พลงังานไฟฟ้าดว้ยพลงังานจากซากพืชซากสตัว ์หรือพลงังานเช้ือเพลิ งท่ีนบัวนัจะมีตน้ทุนสูงข้ึน
เร่ือยๆ อีกทั้งยงัก่อใหเ้กิดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม (มลูนิธิพลงังานเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม, 2556) 
 3) พลงังานชีวมวล หมายถึง ส่ิงท่ีไดจ้ากสสารท่ีไดส่ิ้งมีชีวิตหรือองคป์ระกอบของส่ิงมีชีวิต 
เช่น ขา้วสาร ร า แกลบ ซ่ึงเป็นผลผลิตจากพืช และมลูสตัวก์็เป็นผลผลิตจากสตัวเ์ช่นกนั  หรือในอีก
ความหมายหน่ึง คือ เป็นแหล่งกกัเก็บพลงังาน เน่ืองจากพืชตอ้งอาศยัแสงอาทิตยใ์นการสงัเคราะห์
แสงและเจริญเติบโต จากนั้นแปรสภาพเป็นของแข็ง เช่น เศษไม ้ขา้วโพด ตน้ออ้ย หรือแปรสภาพ
เป็นของเหลว เช่น น ้ ายางพารา น ้ ามนัพืช ไบโอดีเซล และเอทานอล 

ชีวมวล ไม่มีระบุความหมายไวใ้นราชบณัฑิตยสถาน แต่ แปลจากศพัทภ์าษาองักฤษว่า 
“Biomass” ประกอบดว้ย 2 ค า คือ ชีว (Bio) และมวล (Mass) โดยชีว  จะหมายถึง  ส่ิงท่ีมีชีวิต เช่น 
มนุษย ์พืช และสตัว ์ส่วนค าว่า  มวล คือ วตัถุส่ิงของต่างๆ ดงันั้ น ชีวมวลจึงมีความหมาย รวม คือ 
วตัถุ หรือสสารท่ีไดจ้ากส่ิงมีชีวิต ขา้ว ร า แกลบ ฟางขา้ว และมวลจากสตัว ์เป็นตน้ (มลูนิธิพลงังาน
เพ่ือส่ิงแวดลอ้ม, 2556) 
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 4) พลงังานชีวภาพ  เป็นพลงังานท่ีไดม้าจาก ก๊าซชีวภาพซ่ึงเป็นสสารท่ีอยูใ่นรูปของ ก๊าซ 
เกิดจากการยอ่ยสลายของส่ิงมีชีวิต ทั้งซากพืช ซากสตัวแ์ละรวมไปถึงของเสียจากสตัวด์ว้ย โดยเกิด
จากการยอ่ยสลายสารอินทรียข์องจุลินทรียใ์นสภาวะปราศจากอากาศ ซ่ึงประมาณร้อยละ 80 – 90 
ของสารอินทรียจ์ะถกูยอ่ยสลายและเปล่ียนสภาพเป็นก๊าซชีวภาพ 

ผลผลิตจากการหมกั ยอ่ยสลายน้ีมีสดัส่วนของแก๊สมีเทน (CH4) ประมาณร้อยละ 50-70 
แก๊สคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) ประมาณ 30-50% ส่วนท่ีเหลือเป็นแก๊สชนิดอื่นๆ  เช่น ไฮโดรเจน  
(H2) ออกซิเจน (O2) ไฮโดรเจนซลัไฟด ์(H2S) ไนโตรเจน (N2) และไอน ้ า เป็นตน้ ซ่ึงปฏิกิริยาในการ
เกิดก๊าซชีวภาพ หรือแก๊สมีเทนมีทั้งหมด 3 ขั้นตอน ดงัน้ี  

 (1) การยอ่ยสลายสารอินทรี ย ์ (Hydrolysis) เป็นขบวนการยอ่ยสลายสารอินทรียใ์หม้ี
โมเลกุลเลก็ลงเพ่ือท่ีว่าสารอาหารสามารถซึมผา่นเซลเมนเบรนของแบคทีเรียและท าใหล้ะลายน ้ าได้
ดีข้ึน 

 (2) การแปรสภาพเป็นกรด (Acidification) จุลินทรียก์ลุ่มท่ี  1 (ใชก้  าเนิดกรด ) ท าหนา้ท่ี
ยอ่ยสลายสารอินทรียเ์ชิงซอ้นเปล่ียนใหเ้ป็นกรดไขมนั จากนั้นจุลินทรียก์ลุ่มท่ี 2 (ผลิตอะซีโตน )จะ
ท าหนา้ท่ีเปล่ียนจากกรดไขมนัเป็นกรดอะซีติคโพรไพโนอิคและแลคติค  ในช่วงน้ีจะมีการ
ปลดปล่อยไฮโดรเจนและคาร์บอนไดออกไซด ์

 (3) กระบวนการผลิตมีเทน  (Methanation) เกิดข้ึนโดยกลุ่มจุลินทรียก์ลุ่มท่ี  3 ท่ีเรียกว่า  
Methanogens ใชก้รดท่ีเกิดข้ึนในขั้นตอนแรกเป็นอาหารด ารงชีพแลว้ถ่ายออกมาเป็น  CH4ส่วน 
จุลินทรียก์ลุ่มท่ี 4 ใชไ้ฮโดรเจนและคาร์บอนไดออกไซดท์ าใหเ้กิด CH4ข้ึนมา 
 5) พลงังานขยะ  หมายถึง ส่ิงของท่ีเหลือท้ิงจากกระบวนการผลิตและการอุปโภค ซ่ึง
เส่ือมสภาพจนใชก้ารไม่ไดห้รือไม่ตอ้งการใชแ้ลว้ จ  าแนกตามลกัษณะของขยะ มี 2 ประเภท คือ 

 (1) ขยะเปียกหรือขยะสด มีความช้ืนปนอยูม่ากกว่าร้อยละ 50 จึงติดไฟไดย้าก ส่วนใหญ่
ไดแ้ก่ เศษอาหาร เศษเน้ือ เศษผกั เศษผลไมจ้ากบา้นเรือน ร้านจ าหน่ายอาหารสดและตลาดสด 
รวมทั้งซากพืชซากสตัวท่ี์ยงัไม่เน่าเป่ือย ขยะประเภทน้ีท าใหเ้กิดกล่ินเน่าเหมน็หากไม่มีการจดัเก็บท่ี
ดี นอกจากน้ียงัเป็นแหล่งเพาะเช้ือโรคดว้ย 

 (2) ขยะแหง้ เป็นส่ิงเหลือใชท่ี้มีความช้ืนอยูน่อ้ยจึงไม่ก่อใหเ้กิดกล่ินเหมน็ จ  าแนกออก
ได ้2 ประเภท คือ 

ก) ขยะท่ีเป็นเช้ือเพลง คือ ขยะท่ีติดไฟได ้เช่น เศษผา้ เศษกระดาษ หญา้ ใบไม ้ก่ิง
ไมแ้หง้ เป็นตน้ 

ข) ขยะท่ีไม่เป็นเช้ือเพลิง เช่น โลหะ เศษแกว้ เป็นตน้  (มลูนิธิพลงังานเพ่ือ
ส่ิงแวดลอ้ม, 2556) 
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2.4 แผนพฒันาพลังงานของประเทศไทย 
 
2.4.1 แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลอืก  25% ใน 10 ปี (พ.ศ.2555-2564)  

           (Alternative Energy Development Plan: AEDP 2012-2021) 
แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก  25% ใน 10 ปีมีสาระส าคญัในดา้นการ

ลดการน าเขา้พลงังานจากต่างประเทศ และส่งเสริมการผลิต พฒันาพลงังานทดแทนในประเทศ และ
เป็นหน่ึงในแนวทางลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งเป็นจุดเร่ิมตน้ใหป้ระเทศไทยเร่ิม
กา้วสู่เสน้ทางของการเป็นสงัคมคาร์บอนต ่า (Low Carbon Society) และใหเ้ป็นแบบอยา่งของสงัคม
โลกท่ีกล่าวขวญัถึงประเทศไทยว่า เป็นประเทศท่ีมีความมุ่งมัน่ใหมี้การใชพ้ลงังานทดแทน ซ่ึงสรุป
ตามวตัถุประสงคไ์ด ้ดงัน้ี 

1) เพื่อใหป้ระเทศไทยสามารถพฒันาพลงังานทดแทนใหเ้ป็นหน่ึงในพลงังานหลกั
ของประเทศทดแทนเช้ือเพลิงฟอสซิลและและการน าเขา้น ้ ามนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนืในอนาคต โดยในแผน
น้ีจะไม่รวมเป้าหมายการพฒันาก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่ง (NGV) 

2) เพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงดา้นพลงังานของประเทศ 
3) เพื่อเสริมสร้างการใชพ้ลงังานทดแทนในระดบัชุมชนในรูปแบบชุมชนสีเขียวแบบ

ครบวงจร 
4) เพื่อสนบัสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยพีลงังานทดแทนในประเทศ 
5) เพื่อวิจยัพฒันาส่งเสริมเทคโนโลยพีลงังานทดแทนของไทยใหส้ามารถแข่งขนัใน

ตลาดสากล 
 

ในการขบัเคล่ือนเก่ียวกบัเทคโนโลยดีา้นพลงังานตามแ ผน AEDP นั้นจะก าหนดแผนการ
ขบัเคล่ือน โดยแบ่งออกเป็นพลงังานแต่ละประเภท โดยมีมาตรการ ดงัน้ี 

 1) การส่งเสริมใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการผลิตและการใชพ้ลงังานทดแทนอยา่ง
กวา้งขวาง 

2) การปรับมาตรการจูงใจส าหรับการลงทุนจากภาคเอกชนใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
3) การแกไ้ขกฎหมายและกฎระเบียบท่ียงัไม่เอ้ือต่อการพฒันาพลงังานทดแทน 
4) การปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  เช่น การจดัท าแผนขยายระบบสายส่งและ

ระบบเก็บสะสมพลงังาน เช่น ระบบสูบน ้ ากลบัในพ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพพลงังานลมสูง  เช่น บริเวณภาค
อีสาน 

5) การประชาสมัพนัธแ์ละสร้างความรู้ความเขา้ใจต่อประชาชน 
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6) การส่งเสริมใหง้านวิจยัเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาอุตสาหกรรมพลงังานทดแทน
แบบครบวงจร (ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน, 2556ก) 

 
แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก  25% ใน 10 ปี นั้น  เป็นแผนพฒันาท่ี

สามารถผลกัดนัการใชพ้ลงังานสีเขียวไดม้ากท่ีสุด เน่ืองจากมีการก าหนดเป้าหมายอยา่งชดัเจน และ
มีมาตรการและแนวทางในการด าเนินการ ซ่ึงครอบคลุมประเด็นการพฒันาทั้งหมด ตั้งแต่การจดัหา
พลงังานทั้งพลงังานทางเลือกและพลงังานสีเขียวการสนบัสนุนการใชใ้นระดบัต่างๆ การวิจยัและ
พฒันาพลงังานท่ีมีอยูเ่ดิมไปจนถึงการสร้างเป็นอุตสาหกรรมดา้ นพลงังาน ท าใหเ้ป็นแผนพฒันา
ดา้นพลงังานท่ีสามารถยดึเป็นแนวทางในการบริหารงานขององคก์รต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังาน
ทัว่ทั้งประเทศได ้

 
2.4.2 แผนพฒันาพลงังานทดแทน 15 ปี (พ.ศ. 2551 - 2565) 
แผนพฒันาพลงังานทดแทน 15 ปี ก  าหนดข้ึนมา เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัทิศทางพลงังาน

ทดแทนในอนาคต และสามารถกา้วไปสู่วิสยัทศัน์ของแผนพฒันาพฒันาพลงังานทดแทน 15 ปี จึง
ไดก้  าหนดวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

 1) เพื่อใหป้ระเทศไทยใชพ้ลงังานทดแทนเป็นพลงังานหลกัของประเทศแทนการ
น าเขา้น ้ ามนั 

 2) เพ่ือเพ่ิมความมัน่คงในการจดัหาพลงังานใหป้ระเทศ 
 3) เพื่อส่งเสริมการใชพ้ลงังานรูปแบบชุมชนสีเขียวแบบครบวงจร 
 4) เพื่อสนบัสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยพีลงังานทดแทนในประเทศ 
 5) เพื่อวิจยั พฒันา ส่งเสริมเทคโนโลยพีลงังานทดแทนประสิทธิภาพสูง 
แผนพฒันาพลงังานทดแทน 15 ปี ไดแ้บ่งเป็น 3 ระยะ ไดแ้ก่ ระยะสั้นครอบคลุม พ .ศ. 

2551 – 2554 ระยะกลางครอบคลุม พ .ศ. 2555 – 2559 และระยะยาวครอบคลุม พ .ศ. 2560 – 2565 
โดยมีกรอบแนวทางและเป้าหมายการพฒันาพลงังานทดแทน ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

2.4.2.1 ระยะสั้น (พ.ศ. 2551 – 2554) มุ่งเนน้ส่งเสริมเทคโนโลยพีลงังานทดแทนท่ี
ไดรั้บการยอมรับแลว้ (proven technologies) และมีศกัยภาพแหล่ง พลงังานทดแทนสูง ไดแ้ก่ 
เช้ือเพลิงชีวภาพ การผลิตไฟฟ้า และความร้อนจากชีวมวล และก๊าซชีวภาพ โดยใชม้าตรการ
สนบัสนุนทางดา้นการเงินเต็มรูปแบบ โดยมีเป้าหมายการพฒันาพลงังานทดแทน 10,961 ktoe หรือ
คิดเป็นร้อยละ 15.6 ของการใชพ้ลงังานทั้งหมด 
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 2.4.2.2 ระยะกลาง (พ.ศ. 2555 – 2559) ส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยพีลงังาน
ทดแทน และสนบัสนุนพฒันาตน้แบบเทคโนโลยพีลงังานทดแทนใหม่ๆ ใหม้ีความคุม้ค่าทาง
เศรษฐศาสตร์เพ่ิมสูงข้ึน รวมถึงส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยใีหม่ในการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพ และ
พฒันาตน้แบบ Green City และน าไปสู่การสร้างความเขม้แข็งใหก้บัการผลิตพลงังานทดแทนระดบั
ชุมชน โดยมีเป้าหมายการพฒันาพลงังานทดแทน 15,579 ktoe หรือคิดเป็นร้อยละ 19.1 ของการใช้
พลงังานทั้งหมด 

2.4.2.3 ระยะยาว (พ.ศ. 2560 – 2565) ส่งเสริมเทคโนโลยพีลงังานทดแทนใหม่ๆ ท่ีมี
ความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ รวมถึงการขยายผล Green City และพลงังานชุมชน และสนบัสนุนให้
ประเทศไทยเป็นศนูยส่์งออกเช้ือเพลิงชีวภาพ และการส่งออกเทคโนโลยพีลงังานทดแทนในภูมิภาค
อาเซียน โดยมีเป้าหมายการพฒันาพลงังานทดแทน 19,799 ktoe หรือคิดเป็นร้อยละ 20.3 ของการ
ใชพ้ลงังานทั้งหมด (ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน, 2556ข) 
 แผนพฒันาพลงังานทดแทน 15 ปี จะมุ่งเนน้ในดา้นการพฒันาดา้นวตัถุดิบ และ
เทคโนโลยพีลงังาน เพื่อใหม้ีการน าวตัถุดบัในการผลิตพลงังานมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ และพฒันา
ใหเ้ป็นพลงังานส ารองของประเทศในอนาคต ซ่ึงพลงังานทดแทนเหล่าน้ี  คือ  พลงังานสะอาด  
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม หรือหมายรวมคือ พลงังานสีเขียวได ้เช่น พลงังานชีวมวล พลงังานชีวภาพ 
เป็นตน้ ท าใหเ้ป็นแผนพฒันาดา้นพลงังานแผนหน่ึงท่ีจะช่วยผลกัดนัใหม้ีการใชพ้ลงังานสีเขียวมาก
ยิง่ข้ึนในอนาคต 
 

2.4.3 ยุทธศาสตร์กระทรวงพลงังาน 
ยทุธศาสตร์กระทรวงพลงังานมีประกาศไวท้ั้งหมด 6 ยทุธศาสตร์ คือ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การจดัหาเพ่ือเสริมสร้างความมัน่คงดา้นพลงังานของประเทศ 
กลยทุธห์ลกั    

1) ผลกัดนัใหเ้กิดการกระจายเช้ือเพลิงและแหล่งพลงังาน  โดยเฉพาะภาคการผลิต
ไฟฟ้าผา่นทาง กฟผ. และภาคเอกชนในรูปแบบ IPP SPP และ VSPP 

2) พฒันาการมีส่วนร่วมกบัภาคประชาชนดา้นพลงังานเพ่ือความย ัง่ยนื 
3) พฒันาระบบรองรับสภาวะวิกฤตดา้นพลงังาน อาทิ ระบบการส ารองน ้ ามนัทาง

ยทุธศาสตร์ ระบบรองรับสภาวะวิกฤตดา้นไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ และการส่งเสริมผลกัดนัการ
ส ารองพลงังานทดแทนเพื่อป้องกนัการขาดแคลนพลงังาน ภายใตว้ิกฤตการณ์และภยัพิบติัต่างๆ 
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ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การอนุรักษพ์ลงังานและการใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
กลยทุธห์ลกั   

1) ก ากบั ส่งเสริมและสนบัสนุนการอนุรักษพ์ลงังานดา้นมาตรการ  ดา้นกฎหมาย
และการเงิน อาทิ การบงัคบัใชบ้ทลงโทษ สินเช่ือพลงังาน Direct Subsidy, ESCO Fund ส่งเสริม
ธุรกิจบริษทัจดัการพลงังาน 

2) ผลกัดนัการพฒันากลไก กฎระเบียบ มาตรฐาน เพื่อน าไปสู่การอนุรักษพ์ลงังาน
อยา่งต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรมใหค้รอบคลุมเคร่ืองจกัร วสัดุ อุปกรณ์ท่ีใชพ้ลงังาน รวมถึงรถยนต์
และจกัรยานยนต ์

3) รณรงคเ์พื่อสร้างวฒันธรรมและใหค้วามรู้การประหยดัพลงังานใหก้บัประชาชน
ทุกระดบั ผา่นกระบวนการมีส่วนร่วม อาทิ เครือข่ายรูปแบบ Voluntary Agreement แผนพลงังาน
ชุมชน การใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าประสิทธิภาพสูง หลอดไฟประสิทธิภาพสูง 

4) ส่งเสริมสนบัสนุนการวิจยัพฒันาและสาธิตเทคโนโลยอีนุรักษพ์ลงังาน เพื่อการ
น าไปใชจ้ริงในวงกวา้ง รวมถึงการพฒันาบุคลากร 

 
ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานท่ีสะอาด 
กลยทุธห์ลกั  

1) ส่งเสริมการผลิตและการใชพ้ลงังานทดแทน โดยค านึงถึงความสมดุลในทุกมิติ 
อาทิ การสนบัสนุนการลงทุนในรูปแบบต่างๆ การพฒันาพลงังานทดแทนในชุมชน การก าหนด
เกณฑแ์ละมาตรฐานต่างๆ รวมถึงราคาท่ีจูงใจ 

2) รณรงคแ์ละสร้างเครือข่ายใหต้ระหนกัถึงความส าคญั ทั้งดา้นการผลิตและการ
ใชพ้ลงังานทดแทน ใหค้รอบคลุมถึงระดบัชุมชน อาทิ การส่งเสริมนิคมสร้างตนเอง การจดัท าแผน
พลงังานชุมชน 

3) ผลกัดนัการแกไ้ขกฎหมาย กฎระเบียบเดิมท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นอุปสรรคต่อการ
พฒันาพลงังานทดแทน และผลกัดนัใหม้ีกฎหมายเฉพาะเพื่อการส่งเสริมและก ากบัดูแลพลงังาน 

4) ส่งเสริมใหเ้กิดการพฒันาธุรกิจพลงังานทดแทนในประเทศอยา่งครบวงจร อาทิ 
การก าหนด Local Content พร้อมจูงใจดา้นภาษี และการก าหนดราคารับซ้ือพลงังานทดแทน 

5) ส่งเสริมและสนบัสนุนการวิจยั พฒันาและสาธิต เทคโนโลยพีลงังานทดแทน
และพลงังานสะอาดท่ีใชเ้ทคโนโลยรูีปแบบใหม่ โดยร่วมมือกบัแหล่งทุนต่างๆ ทั้งภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน พร้อมผลกัดนัใหม้ีผลงานวิจยัต่อยอดเชิงพาณิชย ์รวมถึงการสร้างบุคลากร
ดา้นพลงังานเพ่ือรองรับการพฒันาในอนาคต 
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ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การก ากบัดูแลกิจการพลงังานและราคาพลงังาน 
กลยทุธห์ลกั  

1) ปรับปรุงโครงสร้างราคาพลงังานใหเ้หมาะสมทั้งระบบ ทั้งในระยะสั้น  และ
ระยะยาว โดยค านึงถึงการอุดหนุนเฉพาะกลุ่มเท่าท่ีจ  าเป็นและเหมาะสม และระดบัราคาท่ีจะจูงใจ
ใหเ้กิดการประหยดัพลงังาน 

2) สร้างความตระหนกัและความเขา้ใจใหแ้ก่ประชาชน เก่ียวกบัโครงสร้างตน้ทุน
และโครงสร้างราคาพลงังาน เพ่ือใหเ้กิดการยอมรับในราคาพลงังาน ทั้งน ้ ามนัและก๊าซธรรมชาติ 
 
ยทุธศาสตร์ท่ี 5 การผลกัดนัใหอุ้ตสาหกรรมพลงังานสร้างรายไดใ้หป้ระเทศ 
กลยทุธห์ลกั  

1) เตรียมความพร้อมเพื่อเป็นศนูยก์ลางการคา้เอทานอลในภูมิภาคอาเซียน 
2) พฒันาบุคลากรไทยเพ่ือเพ่ิมศกัยภาพในการประกอบธุรกิจดา้นพลงังาน  ทั้งใน

ระดบัทอ้งถ่ิน ระดบัชาติ และระดบันานาชาติ 
 
ยทุธศาสตร์ท่ี 6 การพฒันาองคก์ร 
กลยทุธห์ลกั   

1) ยกระดบัการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการเสริมสมรรถนะองคก์ร และมุ่งสู่
รางวลัคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 

2) ยกระดบัสมรรถนะของบุคลากร สอดคลอ้งและกา้วทนักบัสภาวะแวดลอ้มท่ี
เปล่ียนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ มีความพร้อมในการสืบทอดต าแหน่ง มีความพึงพอใจ
ในการไดรั้บมอบหมายงานทา้ทาย และผลตอบแทนความส าเร็จของงานท่ีเป็นธรรม 

3) สร้างเสริมความสมัพนัธท่ี์ดีกบัชุมชนมวลชน ใหโ้อกาสมีส่วนร่วมของประชาชน
อยา่งกวา้งขวาง และติดตามแกไ้ขปัญหาขอ้ร้องเรียน อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4) พฒันาขอบข่ายเน้ือหา รูปแบบ และช่องทางการน าเสนอขอ้มลูและองคค์วามรู้
ดา้นพลงังานใหเ้หมาะสม ถกูตอ้งแม่นย  า เป็นปัจจุบนั ทนัสมยั เขา้ใจง่าย และสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอก (กระทรวงพลงังาน, 2557) 

 
จากยทุธศาสตร์กระทรวงพลงังาน ปี 2557-2561 ไดม้ีการวางแนวทางเพื่อการจดัหา พฒันา

และบริหารจดัการดา้นพลงังานไว ้ซ่ึงไดม้ีการก าหนดยทุธศาสตร์และกลยทุธไ์วส้ าหรับส่งเสริมการ
ใชแ้ละการพฒันาพลงังานทดแทน และพลงังานสีเขียว โดยท่ียทุธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาพลงังาน
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ทดแทนและพลงังานท่ีสะอาด จะเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการผลิตและการใชพ้ลงังานทดแทนใน
ระดบัต่างๆ ตั้งแต่ระดบัชุมชนไปจนถึงระดบัประเทศ ทั้งมีการรณรงคแ์ละสร้างเครือข่ายให้
ตระหนกัถึงความส าคญั ทั้งดา้นการผลิตและก ารใชพ้ลงังานทดแทน รวมไปถึงการผลกัดนัการ
แกไ้ขกฎหมาย กฎระเบียบเดิม และส่งเสริมและสนบัสนุนการวิจยั พฒันาและสาธิตเทคโนโลยี
พลงังานทดแทนและพลงังานสะอาดท่ีใชเ้ทคโนโลยรูีปแบบใหม่ เพื่อเป็นการพฒันาการใชพ้ลงังาน
ทดแทนและพลงังานสีเขียวในอนาคต  
 

2.4.4 ยุทธศาสตร์การวจิยัรายประเด็นด้านบริหารจดัการพลงังาน (ฉบับร่าง) 

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมซ่ึงมีผลผลิตทางการเกษตรและผลผลิตเหลือใชท้าง
การเกษตรท่ีมีศกัยภาพสูงสามารถน ามาใชเ้ป็นพลงังานทดแทนได ้เช่น กากออ้ย ใย และกะลาปาลม์
แกลบและซงัขา้วโพด สามารถผลิตใชเ้ป็นเช้ือเพลิงใหพ้ลงังานความร้อนส าหรับใชใ้นกระบวนการ
ผลิตอุตสาหกรรม ส่วนกากน ้ าตาล น ้ าออ้ย และมนัส าปะหลงัใชผ้ลิตเอทานอล น ้ ามนัปาลม์และสเต
รีนใชผ้ลิตไบโอดีเซล  เป็นตน้  นอกจากน้ี  ประเทศไทยยงัมีแหล่งพลงังานจากธรรมชาติท่ีจดัเป็น
พลงังานหมุนเวียน เช่น ไฟฟ้าพลงัน ้ าขนาดเลก็ พลงังานลม และพลงั งานแสงอาทิตย์  ท่ีสามารถใช้
ผลิตพลงังานทดแทนซ่ึงจะส่งผลดีต่อส่ิงแวดลอ้มในการลดภาวะโลกร้อนได ้ปัจจยัส าคญัท่ีผลกัดนั
การพฒันาพลงังานท่ีสามารถทดแทนในประเทศไทยได ้คือ ความจ าเป็นในการจดัหาแหล่งพลงังาน
ใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของประเทศท่ีเพ่ิมข้ึนตลอดทุกปี  ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรท่ี
น ามาใชเ้ป็นพลงังานทดแทนเพื่อลดการพึ่งพาพลงังานจากต่าง ประเทศจ า นวนมาก  (น ้ามนั) ซ่ึง
น ามาใชใ้นเชิงพาณิชยแ์ละการลดปัญหาจากวิกฤตการณ์โลกร้อน 

ดงันั้น กลยทุธท์างดา้นการวิจยัเก่ียวกบัภาวะโลกร้อนและพลงังานของประเทศ ควรมุ่งเนน้ 
11 กลยทุธ ์อนัไดแ้ก่  1) เทคโนโลยกีารเพ่ิมประสิทธิภาพพลงังานและการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม  2) 
เทคโนโลยพีลงังานหมุนเวียน 3) เทคโนโลยเีช้ือเพลิงขนส่งทางเลือก 4) เทคโนโลยพีลงังานสะอาด
จากเช้ือเพลิงฟอสซิล  5) เทคโนโลยรีะบบไฟฟ้าก า ลงัและการเก็บสะสมพลงังาน  6) เทคโนโลยี
พลงังานชนบท  7) เทคโนโ ลยพีลงังานนิวเคลียร์เพื่อการผลิตไฟฟ้า  8) เทคโนโลยกีารลดการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 9) เทคโนโลยทีางการแพทยแ์ละสาธารณสุขในภาวะโลกร้อน  10) ตวั
แบบ (Model) ความมัน่คงทางดา้นอาหารและพลงังานกบัภาวะโลกร้อนและ  11) การจดัการภาวะ
ภยัพิบติัภายใตภ้าวะโลกร้อน 
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 เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์การวจิยั (Research Strategies Goals)  
 เป้าหมายหลกัของยุทธศาสตร์ : สงัคมมีความรู้และจิตส านึกเก่ียวกบัผลกระทบอนั
เน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศและการใชพ้ลงังานอยา่งเหมาะสม  ก่อใหเ้กิดการ
ประหยดัเงินตราต่างประเทศในการนา้เขา้พลงังานและก่ อใหเ้กิดความมัน่คงทางดา้นพลงังาน  ลด
การขาดแคลนพลงังาน  และลดมลพิษจากการใชพ้ลงังาน  รวมทั้งลดค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานของ
ประเทศและลดมลพิษจากการใชพ้ลงังานลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพยสิ์น 
 
 ยุทธศาสตร์ /กลยุทธ์การวจิยั  (Research Strategies) (สถาบนัวิจยัและพฒันา มหาวทิยาลยั 
ราชภฏัสวนดุสิต, 2556ก) 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 เทคโนโลยกีารเพ่ิมประสิทธิภาพพลงังานและการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและ 
 การพฒันาพลงังานชนิดใหม่ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2 เทคโนโลยกีารบูรณาการพลงังานชนบทเพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตและ
สามารถพึ่งพาตนเองได ้

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 เทคโนโลยพีลงังานหมุนเวียน 
ยทุธศาสตร์ท่ี 4 เทคโนโลยทีางการแพทยเ์กษตรและสาธารณสุขในภาวะโลกร้อน 
ยทุธศาสตร์ท่ี 5 เทคโนโลยรีะบบไฟฟ้าก าลงัระบบสายส่งและการเก็บสะสมพลงังาน 
ยทุธศาสตร์ท่ี 6 เทคโนโลยพีลงังานนิวเคลียร์เพื่อการผลิตไฟฟ้า 
ยทุธศาสตร์ท่ี 7 ตวัแบบ  (Model) และ/หรือตน้แบ บ (Prototype) ความมัน่คงทางดา้น  

อาหารทรัพยากรและพลงังานท่ีมีผลกบัส่ิงแวดลอ้ม 
ยทุธศาสตร์ท่ี 8 เทคโนโลยพีลงังานสะอาดจากเช้ือเพลิงฟอสซิล 
ยทุธศาสตร์ท่ี 9 เทคโนโลยเีช้ือเพลิงขนส่งทางเลือก 
ยทุธศาสตร์ท่ี 10 เทคโนโลยลีดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 
จากยทุธศาสตร์การวิ จยัรายประเด็นดา้นบริหารจดัการพลงังา น ท าใหท้ราบทิศทางในการ

ส่งเสริมการวิจยั ซ่ึงจะเป็นส่วนส าคญัในการพฒันาดา้นพลงังานของประเทศ จากยทุธศาสตร์ท่ี 1 – 3 น้ี 
เป็นประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการส่งเสริมและพฒันาพลงังานสีเขียว  เช่น การพฒันาพลงังาน
ชนิดใหม ่และการส่งเสริมและวิจยัดา้นเทคโนโลยพีลงังานหมุนเวียน เป็นตน้  
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2.4.5 ยุทธศาสตร์การวจิยัรายประเด็นด้านพลงังานทดแทน 
ยทุธศาสตร์การวิจยัรายประเด็นดา้นพลงังานทดแทนก าหนดวิสยัทศัน์การวิจยัไวว้่า “ความ

มัน่คงทางพลงังานของไทย  สู่การพึ่งพาตนเองและสามารถพฒันาพลงังานใหม่  ลดการนาเข้าเพื่อ
น าพาประเทศสู่การเป็นผูน้  าดา้นพลงังานสะอาด (Green Energy) ในภูมิภาคอาเซียน” มีพนัธกิจการ
วิจยั 6 ขอ้ ประกอบดว้ย  1) ส่งเสริมการวิจยัและพฒันาดา้นพลงังานเพ่ือตอบสนองผูใ้ชม้ากข้ึน   
2) สนบัสนุนการพฒันาขีดความสามารถในการออกแบบและผลิตอุปกรณ์ประหยดัพลงังาน   
3) ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นพลงังานใหม้ีการใชป้ระโยชน์จากกลไกต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยจีากต่างประเทศภายใตข้อ้ตกลงระหว่างประเทศ  4) สนบัสนุนการพฒันา
ก าลงัคน  ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพใหมี้พ้ืนฐานความรู้ในการปฏิบติังานดา้นพลงังานและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวกบัพลงังาน 5) สนบัสนุนกระบวนการสร้างความร่วมมือดา้นพลงังานในภูมิภาค
อาเซียน  โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  และ   
6) ส่งเสริมการวิจยัและพฒันาดา้นการป้องกนัและลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อนต่อสุขภาพและ
การเกษตร 

ยทุธศาสตร์การวิจยั  มีทั้งหมด  9 ยทุธศาสตร์  และเป้าประสงค์  ประกอบดว้ย  1) การเพ่ิม
ประสิทธิภาพพลงังานและการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มการพฒันาพลงังานชนิดใหม่  มีเป้าประสงค์  คือ 
พฒันาวสัดุประหยดัพลงังาน อาคารประหยดัพลงังานท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม และการพฒันาการ
ใชพ้ลงังานหมุนเวียนอยา่งมีประสิทธิภาพ  2) เทคโนโลยกีารบูรณาการพลงังานชนบทเพื่อพฒันา
คุณภาพชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองได ้มีเป้าประสงค ์คือ การพฒันาวสัดุเหลือท้ิงตลอดจนน ้ า เสีย
จากภาคเกษตรกรรมในการผลิตไฟฟ้าชุมชน รวมถึงการพฒันาเตาเผาขยะชุมชนการน า ระบบผลิต
พลงังานชีวมวลท่ีไดจ้ากวสัดุเหลือท้ิงทางเกษตรท่ีสามารถเคล่ือนยา้ยไดใ้นระดบัชุมชน  การ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากการใชพ้ลงังานสะอาดต่อทรัพยากรธรรมชาติ  ความหลากหลาย
ทางชีวภาพท่ีส่งผลกระทบจากการใชเ้ทคโนโลยนีวตักร รมดา้นพลงังา นต่อชุมชนและการ  
ท าแบบจ าลองการใช ้และการจดัหาพลงังานของประเทศเพื่อเป็นแนวทางการก าหนดยทุธศาสตร์
ในระยะยาว 3) การผลิตและพฒันาพลงังานหมุนเวียนมีเป้าประสงค ์คือ มุ่งเนน้การศึกษาการพฒันา
สายพนัธุแ์ละการเพาะเล้ียงพืชเพ่ือผลิตเป็นพลงังานเช้ือเพลิงใหไ้ดผ้ลผลิตท่ีมากข้ึน รวมถึงการสกดั
น ้ ามนัจากพืชอ่ืนๆ  เป็นพลงังานเช้ือเพลิงแล ะพฒันากระบวนการท่ีเหมาะสมในการน า ชีวมวล  
แต่ละชนิดไปพฒันาเป็นพลงังาน  4) เทคโนโลยทีางการแพทยแ์ละสาธารณสุขในภาวะโลกร้อน  
มีเป้าประสงค์  คือ  เทคโนโลยทีางการแพทยแ์ละสาธารณสุขท่ีรองรับกบัสภาวะโลก ร้อน   
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5) เทคโนโลยรีะบบไฟฟ้าก า ลงัระบบสายส่งและการเก็บสะสมพลงังานมีเป้าประสงค์  คือ 
พฒันาการผลิตระบบเซลลไ์ฟฟ้าท่ีเหมาะสม  ศึกษาทางเลือกการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย  การ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการกกัเก็บพลงังานเซลลแ์สงอาทิตยใ์หมี้ประสิทธิภาพสูงและมีความปลอดภยั
ในอุตสาหกรรม ขนาดใหญ่  การวิจยัเชิงนโยบายดา้นมาตรการส่งเสริมส่วนเพ่ิมราคาไฟฟ้าจาก
เอกชน 6) การแสวงหาแหล่งพลงังานใหม่เพื่อทดแทนการใชพ้ลงังานนิวเคลียร์  มีเป้าประสงค์  คือ 
การศึกษาและสนบัสนุนการเผยแพร่ความรู้ดา้นพลงังานนิวเคลียร์ผา่นกลุ่มสงัคมเศรษฐกิจสมัพนัธ์
และกลุ่มสตรีแม่บา้น การใชพ้ลงังานทางเลือกและพลงังานสะอาดอยา่งมีประสิทธิภาพ  ความคุม้ค่า
ในการลงทุนของพลงังานนิวเคลียร์และมาตรการความปลอ ดภยัในการด า เนินงานโครงการ
โรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์  7) ตวัแบบ  (Model) และตน้แบบ  (Prototype) ความมัน่คงทางดา้น
อาหารทรัพยากรและพลงังานท่ีมีผลกั บส่ิงแวดลอ้ม  มีเป้าประสงค์  คือ  เพื่อศึกษาตวัแบบและ
ตน้แบบในการสร้างความมัน่คงทางอาหารพลงังานและทรัพยากรท่ีใชไ้ปการก าหนดพ้ืนท่ีการใช้
ท่ีดิน (Zoning) และวฏัจกัรชีวิตผลิตภณัฑ์  (Life-Cycle Assessment: LCA) 8) เทคโนโลยเีช้ือเพลิง
ขนส่งทางเลือก มีเป้าประสงค์  คือ มุ่งเนน้การใชพ้ลงังานเช้ือเพลิงชีวภาพในภาคขนส่ง  เพื่อใชใ้น
การจดัทานโยบายหาวตัถุดิบ เพื่อใชใ้นการผลิตไบโอดีเซลอยา่งมีประสิทธิภาพ การน าวสัดุเหลือท้ิง
มาเพ่ิมมลูค่าในการผลิตพลงังานเช้ือเพลิงการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพจากเซลลโูลส  และการศึกษาหา
แหล่งพลงังานชีวมวลอ่ืนๆ ท่ีไม่ใช่พืชอาหารในการเพ่ิมศกัยภาพพืชผลิตพลงังานท่ีไม่ใช่พืชอาหาร
และ 9) เทคโนโลยลีดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีเป้าประสงค์  คือ ศึกษาและสนบัสนุนการ
อนุรักษแ์ละเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าส าคญัโดยการพฒันาใหมี้ระบบการจดัการเกษตรท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ต ่า ลดการใชบ้รรจุภณัฑ์ และสนบัสนุนการอนุรักษแ์ละเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าส าคญั  โดยการพฒันาใหม้ี
ระบบ ทั้งในภาคเกษตรอุตสาหกรรมและการขนส่งท่ีปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งสนบัสนุนใหมี้
การน าเทคโนโลยสีะอาด และการประเมินผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มตลอดวฏัจกัรชีวิตผลิตภณัฑ์
มาใชใ้นกระบวนการผลิตและการออกแบบท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม (ECO Design) รวมถึงลดการ
ใชบ้รรจุภณัฑก์ารส่งเสริมการวิจยัท่ีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งปล่อยก๊าซท่ีส าคญั  อาทิ 
โรงงานอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้า และภาคการขนส่ง เป็นตน้ 

ก าหนดผลผลิตและผลลพัธต์วัช้ีวดัและเป้าหมายไว้  ดงัน้ี  คือ ผลผลิต  ประกอบดว้ย  เชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ ส าหรับเชิงปริมาณ คือ รายงานการวิจยัรายประเด็นดา้นพลงังานทดแทนใน
ภาครัฐและภาคเอกชน  ส่วนเชิงคุณภาพ  คือ สามารถใชผ้ลการศึกษาวิจยัดา้นพลงังานทดแทนใน
ภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนส าหรับผลลพัธ์  คือ มีองคค์วามรู้ดา้นพลงังานทดแทนใน
ภาครัฐภาคเอกชนและภาคการศึกษาระดบัอุดมศึกษาเพ่ิมมากข้ึน  ส่วนตวัช้ีวดั  คือ ภาครัฐเอกชน
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และภาคการศึกษาระดบัอุดมศึกษาน า ผลการศึกษาวิจยัไปประยกุตใ์ชก้บัส่วนรวมและเป้าหมาย
ตอ้งการใหมี้ระบบการบริหารจดัการดา้นพลงังานทดแทนของประเทศท่ีย ัง่ยนื 
 นอกจากน้ี  ยงัก  าหนดหน่วยงานหลกัแล ะเครือข่ายท่ีส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งไวด้ว้ย  ดงัน้ี  
หน่วยงานหลกั  คือ  ส านกังานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละนวตักรรม
แห่งชาติ ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงพลงังาน  ส านกังาน กองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษพ์ลงังานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน ส านกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังาน
แห่งชาติ  และส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติส าหรับหน่วยงานเครือข่ายท่ีส าคญั  คือ
สถาบนัการศึกษารัฐและเอกชนองคก์รส่วนทอ้งถ่ิน  (สถาบนัวิจยัและพฒันามหาวิทยา ลยัราชภฏั  
สวนดุสิต, 2556ข) 

 
2.4.6 พระราชบัญญัตกิารส่งเสริมอนุรักษ์พลงังาน พ.ศ. 2535 
ในพระราชบญัญติัการส่งเสริมอนุรักษพ์ลงังาน  พ.ศ. 2535 จะระบุเก่ียวกบัขอ้กฎหมายท่ี

เก่ียวขอ้งกบัพลงังานในแต่ละประเภท ซ่ึงหมายรวมถึง  กฎหมายและขอ้บงัคบัดา้นพลงังานสีเขียว
ดา้ย ดงัเช่น การอนุรักษพ์ลงังานในอาคาร  ซ่ึงสามารถประยกุตใ์ชร่้วมกบัพลงังานแสงอาทิตยไ์ด ้
เงินกองทุนในการช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนแก่เอกชน  ส าหรับการลงทุนและด าเนินงานในการ
อนุรักษพ์ลงั หรืองานคน้ควา้วิจยัการศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาการส่งเสริมและการอนุรักษพ์ลงังาน 
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มจากการอนุรักษพ์ลงังานและเก่ียวกบัการก าหนดนโยบาย
และวางแผนพลงังาน  เป็นตน้ ซ่ึงกฎหมายเหล่าน้ีเป็นทั้งขอ้ก  าหนด มาตรการบงัคบั และเป็นการ
ส่งเสริมในการใชพ้ลงังานสีเขียวไปในตวัดว้ย โดยมีรายละเอียดสรุปได ้ดงัน้ี 

"พลงังาน" หมายความว่า ความสามารถในการท างานซ่ึงมีอยูใ่นตวัของส่ิงท่ีอาจใหง้านได้
ไดแ้ก่ พลงังานหมุนเวียน และพลงังานส้ินเปลือง และใหห้มายความรวมถึง ส่ิงท่ีอาจใหง้านได้  เช่น
เช้ือเพลิงความร้อนและไฟฟ้า เป็นตน้ 

 
มาตรา 17 การอนุรักษพ์ลงังานในอาคารไดแ้ก่การด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

1) การลดความร้อนจากแสงอาทิตยท่ี์เขา้มาในอาคาร 
2) การปรับอากาศอยา่งมีประสิทธิภาพรวมทั้งการรักษาอุณหภูมิภายในอาคารใหอ้ยูใ่น

ระดบัท่ีเหมาะสม 
3) การใชว้สัดุก่อสร้างอาคารท่ีจะช่วยอนุรักษพ์ลงังาน ตลอดจน การแสดงคุณภาพของ

วสัดุก่อสร้างนั้นๆ 
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4) การใชแ้สงสว่างในอาคารอยา่งมีประสิทธิภาพ 
5) การใชแ้ละการติดตั้งเคร่ืองจกัรอุปกรณ์และวสัดุ ท่ีก่อใหเ้กิดการอนุรักษพ์ลงังานใน

อาคาร 
6) การใชร้ะบบควบคุมการท างานของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 
7) การอนุรักษพ์ลงังานโดยวิธีอ่ืนตามท่ีก  าหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา 24 ใหจ้ดัตั้งกองทุนข้ึนกองทุนหน่ึ ง เรียกว่า  "กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน "ใน
กระทรวงการคล ังเพื่อใชเ้ป็นทุนหมุนเวียนและใชจ่้ายช่วยเหลือหรืออุดหนุนการด าเนินงานเก่ียวกบั
การอนุรักษพ์ลงังาน โดยประกอบดว้ย เงินและทรัพยสิ์น ดงัต่อไปน้ี 

1) เงินท่ีโอนจากกองทุนน ้ ามนัเช้ือเพลิงตามกฎหมาย  ว่าดว้ยการแกไ้ขและป้องกนั
สภาวการณ์ขาดแคลนน ้ ามนัเช้ือเพลิงตามจ านวนท่ีนายกรัฐมนตรีก  าหนด 

2) เงินท่ีส่งตามมาตรา 35 มาตรา 36 และมาตรา 37 
3) เงินค่าธรรมเนียมพิเศษท่ีจดัเก็บตามมาตรา 42 
4) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็นคราว  ๆ
5) เงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนท่ีไดรั้บจากภาคเอกชน  ทั้งภายในและภายนอกประเทศ รัฐบาล

ต่างประเทศหรือองคก์ารระหว่างประเทศ 
6) เงินจากดอกผลและผลประโยชน์ใดๆ  ท่ีเกิดจากกองทุนน้ี  ใหก้ระทรวงการคลงั  

เก็บรักษาเงินและทรัพยสิ์นของกองทุนและด าเนินการเบิกจ่ายเงินกองทุนตามพระราชบญัญติัน้ี 
 

มาตรา 25 เงินกองทุนใหใ้ชเ้พื่อวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 
1) เป็นเงินหมุนเวียนเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนส าหรับการลงทุนและด าเนินงานใน

การอนุรักษพ์ลงังานหรือการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มจากการอนุรักษพ์ลงังานของส่วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ 

2) เป็นเงินหมุนเวียนเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนแก่เอกชน  ส าหรับการ ลงทุนและ
ด าเนินงานในการอนุรักษพ์ลงังานหรือเพ่ือการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มจากการอนุรักษพ์ลงังาน 

3) เป็นเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนใหแ้ก่ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  สถาบนัการศึกษา
หรือองคก์รเอกชนในเร่ือง ดงัต่อไปน้ี 

(1) โครงการทางดา้นการอนุรักษพ์ลงังานหรือโครงการท่ี เก่ียวกบัการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มจากการอนุรักษพ์ลงังาน 
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(2) การคน้ควา้วิจยัการศึกษาเก่ียวกบัการพฒันาการส่งเสริมและการอนุรักษพ์ลงังาน
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มจากการอนุรักษพ์ลงังานและเก่ียวกบัการก าหนดนโยบาย
และวางแผนพลงังาน 

(3) โครงการสาธิตหรือโครงการริเร่ิมท่ีเก่ียวกบัการอนุรักษพ์ลงังานหรือการป้องกนั
และแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มจากการอนุรักษพ์ลงังาน 

(4) การศึกษาการฝึกอบรมและการประชุมเก่ียวกบัพลงังาน 
(5) การโฆษณาการเผยแพร่ขอ้มลูและการประชาสมัพนัธเ์ก่ียวกบัการพฒันาการ

ส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานและการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มจากการอนุรักษพ์ลงังาน 
 4) เป็นค่าใชจ่้ายในการบริหารงานการส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน  เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
พระราชบญัญติัน้ี 

 
มาตรา 26 องคก์รเอกชนท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนตามมาตรา  25 (3) ตอ้งมีฐานะ
เป็นนิติบุคคลตา มกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศท่ีมีกิจกรรมเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการ
อนุรักษพ์ลงังานหรือการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้มจากการอนุรักษพ์ลงังานและมิไดมี้
วตัถุประสงคใ์นทางการเมืองหรือมุ่งคา้หาก าไรจากการประกอบกิจกรรมดงักล่าว 

 
จากแผนยทุธศาสตร์กระทรวงพลงังาน และแผนพฒันาพลงังานต่างๆ ขา้งตน้นั้น มีลกัษณะ

เป็นการ จดัหาพลงังาน การ ส่งเสริมการใชพ้ลงังาน การพฒันา พลงังาน และการสนบัสนุนดา้น
พลงังานต่างๆ ในประเทศ  ทั้งพลงังานทางเลือก พลงังานหมุนเวียน พลงังานสีเขียว และยงัเป็น
แนวทางในการด าเนินการดา้นพลงังาน เพ่ือใหป้ระเทศมีความมัน่ คงดา้นพลงังาน ซ่ึงในงานวิจยั
เร่ืองยทุธศาสตร์พลงังานสีเขียวจงัหวดัสิงห์บุรีนั้น จ  าเป็นจะตอ้งมีการศึกษาดา้นยทุธศาสตร์
พลงังานในระดบัประเทศ แผนพฒันาดา้นพลงังานทดแทน พลงังานทางเลือก และพลงังาน
หมุนเวียนในระดบัประเทศ เพื่อการพฒันาพลงังานในจงัหวดัสิงห์บุรีมีการพฒั นาไปในทิศทาง
เดียวกนักบัการพฒันาในระดบัประเทศ และสอดคลอ้งกนักบัหน่วยงานดา้นพลงังานในทุกระดบั 
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2.5 การประเมินกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ 
 
 ในการประเมินกลยทุธน์ั้น มีเคร่ืองมือท่ีสามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการประเมินกลยทุธไ์ด้
หลายเคร่ืองมือ  เช่น Balanced Scorecard (BSC),CIPPI Model และ SWOT Analysis เป็นตน้  
ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีไดรั้บความนิยม และใชอ้ยา่งแพร่หลาย คือ การวิเคราะห์ SWOT(SWOT Analysis) 
ซ่ึงเป็นขั้นตอนหน่ึงในการวางแผนเชิงกลยทุธภ์าครัฐ โดยมีการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน และ
การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกขององคก์าร เพื่อท าการวิเคราะห์และก าหนดเป็นกลยทุธ์
ออกมา (สมพร แสงชยั, 2548: 59) แสดงดงัภาพท่ี2.2 

การประเมินกลยทุธ ์โดยการใช ้SWOT Analysis นั้น มีการรวมรวบขอ้มลูท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
จุดแข็ง จุดอ่อนขององคก์ร ผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียทั้งหมด และยงัมีการรวบรวมขอ้มลูท่ีเก่ียวกั บ
โอกาส และอุปสรรค ท่ีจะเป็นตวัส่งเสริมองคก์ร และเป็นอุปสรรคใ์นการพฒันา ซ่ึงเป็นขอ้มลู
ภายนอกองคก์ร ท่ีน ามาเป็นปัจจยัในการวิเคราะห์ SWOT Analysis เพื่อก  าหนดเป็นกลยทุธ ์

 

 
 
ภาพที่ 2.2 การใช ้SWOT เป็นเคร่ืองมือในการก าหนดยทุธศาสตร์ 
แหล่งที่มา: จิรประภา  อคัรบวร, 2552: 13 อา้งถึงใน กระทรวงการคลงั, 2557. 
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2.5.1 การวเิคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) 

1) การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน 
 สภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร คือ ขอ้มลูภายในขององคก์ารทั้งในอดีต ปัจจุบนั 

และอนาคต ไดแ้ก่ งบประมาณ สมรรถภาพการปฏิบติังาน ผลการปฏิบติังานขององคก์าร ทรัพยากร
บุคคล สมรรถภาพของการบริหารและการจดัการ ความรู้และวิทยาการท่ีมีอยูใ่นองคก์าร ความ
คาดหวงัหรือความตอ้งการของผูบ้ริหารระดบัสูง ระดบัรอง และของพนกังานลกูจา้งต่างๆ 
ตลอดไปจนถึงท่ีปรึกษาขององคก์าร ทศันคติ ค่านิยม หรือผลประโยชน์ของบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อ
องคก์าร โดยเฉพาะอยา่งยิง่ค่านิยมหรือทศันคติของผูบ้ริหารระดบัสูง(สมพร แสงชยั, 2548: 74-76) 

 การประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน (Strengths and Weaknesses) ของสภาพแวดลอ้ม
ภายในองคก์าร มีประโยชน์ในการหาจุดแข็งเพ่ือหาส่ิงท่ีสามารถส่งเสริมใหก้ารด าเนินงานของ
องคก์ารมีประสิท ธิภาพหรือเป็นทรัพยากรท่ีสามารถน าความส าเร็จมาสู่องคก์าร และหาจุดอ่อน
เพื่อใหท้ราบปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ความไม่พอใจ หรือความตอ้งการภายใน
องคก์าร โดยอาจน าไปเปรียบเทียบกบัองคก์ารประเภทเดียวกนัก็ได ้ซ่ึงในการวางแผนเชิงกลยทุธ์
จ  าเป็นตอ้งหาจุดแข็งและจุดอ่อนใหไ้ดม้าท่ีสุดและตรงไปตรงมา และเลือกจุดแข็งและจุดอ่อนท่ีมี
ความส าคญัเพื่อวางแผนเชิงกลยทุธก่์อนตามล าดบัความส าคญั (สมพร แสงชยั, 2548: 83) 

2) การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก 
 สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์าร คือ ขอ้มลูทั้งในอดีต ปัจจุบนั และอนาคต ของส่ิง

ท่ีมีอิทธิพล หรือมีปฏิสมัพนัธต่์อการด าเนินงานขององคก์าร ไดแ้ก่ สภาพของผูท่ี้ไดรั้บบริการของ
องคก์าร สภาพเศรษฐกิจ แนวโนม้ดา้นประชากร ความกา้วหนา้ของวิ ทยาการ แนวโนม้ทางสงัคม
และการเมือง วฒันธรรม ประเพณี ทศันคติ จิตวิทยาทางสงัคม ระเบียบและขอ้บงัคบัของรัฐบาล 
นโยบายของรัฐบาล อุดมการณ์และเป้าหมายของชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม รวมถึง
การคาดหวงัหรือความตอ้งการของบุคคลภายนอกองคก์าร(สมพร แสงชยั, 2548: 87-88) 

 การประเมินโอกาสและขอ้จ ากดั (Opportunities and Threats) ของสภาพแวดลอ้ม
ภายนอกองคก์ารใน 6 ประเด็น คือ สงัคมและวฒันธรรม เศรษฐ กิจและนิเวศวิทยา การเมือง 
เทคโนโลย ีคู่แข่งขนัและคู่ร่วมคิด และประชาชนหรือผูม้ีส่วนเก่ียวขอ้ง มีประโยชน์ในการหา
โอกาสและขอ้จ ากดั  เพื่อใหท้ราบช่องทางหรือช่วงเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการด าเนินงานของ
องคก์ารซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อองคก์ารในทางบวก บางคร้ังหากองคก์ารไม่ด าเนินการอยา่งใดอยา่ง
หน่ึงและปล่อยใหโ้อกาสท่ีดีผา่นพน้ไป องคก์ารอาจไม่มีโอกาสแกต้วัและอาจก ลายเป็นผลร้ายต่อ
องคก์ารได ้ส าหรับขอ้จ ากดัหรืออุปสรรคเกิดจากภายนอก  ซ่ึงจะเป็นผลทางลบต่อการด าเนินงาน
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หรือความเป็นอยูข่ององคก์าร จ  าเป็นตอ้งไดรั้บการพิจารณาแกไ้ข หรือหลีกเล่ี ยงขอ้จ  ากดัหรือ
อุปสรรคเหล่านั้นใหผ้า่นไปได ้(สมพร แสงชยั, 2548: 99-100) 
 

2.5.2 SWOT Matrix 
โดยหลกัการเชิงกลยทุธ ์สภาพแวดลอ้มภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอกขององคก์าร

ต่างมีความสมัพนัธก์นั การตรวจสอบความสมัพนัธอ์าจกระท าไดโ้ดยการก าหนดให ้ SW ไขวก้บั 
OT และจะเห็นว่าสภาพแวดลอ้มภายนอกและภายในสมัพนัธก์นัทั้งหมด ไดแ้ก่ SO คือ จุดแข็งและ
โอกาสขององคก์าร องคก์ารสามารถน าโอกาสท่ีท่ีเกิดข้ึนมาเพ่ิมขีดความสามารถของจุดแข็งท่ีมีอยู่
แลว้ได ้ ST คือ จุดแข็งและอุปสรรคภายนอก องคก์ารจะตอ้งใชจุ้ดแข็งท่ีมีในการขจดัอุปสรรค
ภายนอกท่ีเกิดข้ึ น WO คือ จุดอ่อนและปัญหาภายในท าใหไ้ม่สามารถฉวยโอกาสท่ีเปิดใหจ้าก
ภายนอก โดยหลกัการแลว้องคก์ารจะตอ้งพยายามปรับปรุงแกไ้ขจุดอ่อนหรือฟ้ืนฟหูรือฉวยเอา
โอกาสภายนอกมาจดัการกบัจุดอ่อนภายในขององคก์าร และ WT ซ่ึงถือว่า  เป็นสถานการณ์ท่ี
เลวร้ายท่ีสุด คือ เป็นทั้งจุดอ่อน ภายในและมีการคุกคามจากภายนอก องคก์ารตอ้งถอยหลงัหรือ
ระมดัระวงัตวัเอง โดยการชะลอโครงการ ลดขนาด เลิกลม้โครงการ ในบางกรณี องคก์ารเพียงแต่
วางกลยทุธร์ะยะยาวเพื่อมิให ้ WT กลายเป็นส่ิงท่ีควบคุมไม่ไดห้รือควบคุมไม่ใหก้ลายเป็น
สถานการณ์ท่ีเลวร้ายกว่าเดิม องคก์ารสามารถก าหนดยทุธศาสตร์ต่างๆ ตามแนวทาง SWOT Matrix 
ได ้(สมพร แสงชยั, 2548: 168-171) แสดงดงัภาพท่ี 2.3 
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                       ประเดน็ภายนอก 
 
ประเดน็ภายใน 

โอกาส (O) 
1. ________________________ 
2. ________________________ 
3. ________________________ 

อุปสรรค (T) 
1. ________________________ 
2. ________________________ 
3. ________________________ 

จุดแขง็ (S) 
1. ________________________ 
2. ________________________ 
3. ________________________ 
4. ________________________ 

SO 
Attack 
(ลุย เดินหนา้ รุก ฉวยโอกาส) 

ST 
Maintain 
(รักษาระดบั และท าลายอุปสรรค) 

จุดอ่อน (W) 
1. ________________________ 
2. ________________________ 
3. ________________________ 
4. ________________________ 

WO 
Stabilization 
(ปรับปรุงแกไ้ข ฟ้ืนฟู หาช่องทาง
โตต่อไป) 

WT 
Retrenchment 
(ถอย ชะลอ ลด หนี) 

 
ภาพที่ 2.3 ยทุธศาสตร์จาก SWOT Matrix 
แหล่งที่มา: การวางแผนเชิงกลยทุธภ์าครัฐ, 2548. 
 

2.5.3 แผนยุทธศาสตร์  
แผนยทุธศาสตร์ หมายถึง ทิศทางหรือแนวทางปฏิบติัตามพนัธกิจและภารกิจ (Mission) ให้

สมัฤทธิผลตามวิสยัทศัน์ (Vision) และเป้าประสงคข์ององคก์าร (Corporate Goal) แผนยทุธศาสตร์
ท่ีดีนั้น จะตอ้งถกูก  าหนดข้ึนตามวิสยัทศัน์ขององคก์าร อนัเป็นผลผลิตทางความคิดร่วมกนัของ
สมาชิกในองคก์ารท่ีไดท้ างานร่วมกนัหรือจะท างานร่วมกนั โดยวิสยัทศัน์น้ีเป็นความเห็นพอ้ง
ตอ้งกนัว่าเป็นจุดหมายปลายทางท่ีองคก์ารประสงคจ์ะไปใหถึ้ง และวิสยัทศัน์น้ีมีการแปลง ออกมา
เป็นวตัถุประสงค ์ (Objective) ท่ีเป็นรูปธรรม และสามารถวดัไ ด ้ทั้งน้ีองคก์ารสามารถใชแ้ผน
ยทุธศาสตร์เป็นกรอบในการประเมินผลงานประจ าปีงบประมาณยิง่ไปกว่านั้น  องคก์ารยงัสามารถ
ใชแ้ผนยทุธศาสตร์เป็นกรอบในการจดัท าแผนปฏิบติัการ  (Action Plan) เพื่อการจดัท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีไดอี้กดว้ย 
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  1) แนวคิด ความส าคญั และกระบวนการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ 
 แผนยทุธศาสตร์ของหน่วยงานภาครัฐกิจ  คือ กระบวนการตดัสินใจอยา่งเป็น

ระบบในการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูจ่  ากดั รวมถึงการก าหนดขั้นตอนการปฏิบติั เพ่ือบรรลุเป้าประสงค์
ท่ีไดก้  าหนดไว ้อนัเป็นผลประโยชน์ของส่วนรวม หรือประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) ทั้งยงั
เป็นการสนองตอบต่อปัญหาและความตอ้งการของประชาชนอีกดว้ย (จกัษวชัร ศิริวรรณ, 2557) 
 
  2) ความส าคญัของแผนยทุธศาสตร์ 

(1) แผนยทุธศาสตร์เป็นการก าหนดรูปแบบของการปฏิบติัท่ีช่วยใหอ้งคก์าร
สามารถพฒันาตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัสภาพการณ์เปล่ียนแปลงไป ทั้งน้ีเพราะการก าหนดแผน
ยทุธศาสตร์นั้นใหค้วามส าคญักบัการศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม  ทั้งสภาพแวดลอ้มภายในและ
สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์าร 

(2) แผนยทุธศาสตร์เป็นการก าหนดรูปแบบของการปฏิบติัท่ีช่วยใหห้น่วยงาน
ในภาครัฐกิจ ตระหนกัถึงบทบาทหนา้ท่ีของตนท่ีมีส่วนเอ้ืออ  านวยความส าเร็จและความลม้เหลวต่อ
เป้าประสงคข์ององคก์าร 

(3) แผนยทุธศาสตร์เป็นการก าหนดรูปแบบของการปฏิบติัท่ีช่วยส่งเสริมการ
จดัการภาครัฐแนวใหม่  (New Public Management, NPM) ท่ีใหค้วามส าคญัการปรับปรุงการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครั ฐทั้งระบบ  เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด  โดยในประเทศไทย
เรียกว่า  การปฏิรูประบบราชการ  อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐกิจยงัตอ้งด าเนินงานตามแนวทางการ
บริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดีหรือธรรมาภิบาล  (Good Governance) ซ่ึงเป็นกระแสหลกัในการ
บริหารรัฐกิจปัจจุบนั  

(4) แผนยทุธศาสตร์เป็ นการก าหนดรูปแบบของการปฏิบติัท่ีมีส่วนช่วย
ยกระดบัระบบการจดัท างบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน (Performance-based Budgeting) 

(5) แผนยทุธศาสตร์เป็นการก าหนดรูปแบบของการปฏิบติัท่ีมีส่วนช่วยในการ
สร้างนวตักรรมการบริหารจดัการ ซ่ึงเป็นการพินิจพิเคราะห์ วางแผน และน าเสนอทาง เลือกในกา ร
บริหารจดัการแบบใหม่ ๆ ท่ีหลุดพน้จากกรอบพนัธนาการทางความคิด  อนัเก่ียวขอ้งกบัระเบียบ
ปฏิบติัราชการท่ีลา้สมยัและไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
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(6) แผนยทุธศาสตร์เป็นการก าหนดรูปแบบของการปฏิบติัท่ีมีส่วนช่วย
สนบัสนุนหลกัการประชาธิปไตย ในแง่ของการมส่ีวนร่วม (Participation) และการกระจายอ านาจ  
(Decentralization) (จกัษวชัร ศิริวรรณ, 2557) 

 
3) การจดัท าแผนยทุธศาสตร์ 

 การบริหารยทุธศาสตร์ภาครัฐท่ีจะมีประสิทธิภาพไดน้ั้น ปัจจยัส่วนหน่ึงคือการมี
จุดเร่ิมตน้ท่ีดี คือ การมีแผนยทุธศาสตร์ภาครัฐท่ีเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอก
องคก์ร องคป์ระกอบของแผนยทุธศาสตร์ภาครัฐควรจะตอ้งมีความสอดคลอ้งกลมกลืนกนั เพื่อเป็น
ปัจจยัเก้ือหนุนซ่ึงกนัและกนั โดยแผนยทุธศาสตร์ภาครัฐควรจะตอ้งประกอบไปดว้ย 

(1) วิสยัทศัน์ (Vision) คือ องคก์ารเราปรารถนาจะเป็นอะไรหรือจะไปถึงไหน
ในอนาคต 

(2) ค่านิยมร่วม (Shared Value) คือ พฤติกรรมหรือส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีบุคลากรใน
องคก์รกระท าหรือยดึถือร่วมกนัดว้ยความสมคัรใจ เป็นส่ิงท่ีผกูบุคลากรในองคก์รไวด้ว้ยกนั และ
เป็นแรงผลกัดนัใหอ้งคก์ารกา้วไปขา้งหนา้เพื่อมุ่งสู่วิสยัทศัน์ท่ีวางไว  ้

(3) พนัธกิจ (Mission) คือ ส่ิงท่ีองคก์รเราท าและเป็นเหตุผลของการด ารงอยู่
ขององคก์รเรา ซ่ึงพนัธกิจเหล่าน้ีจะเป็นส่ิงท่ีท าใหเ้ราบรรลุวิสยัทศัน์  

(4) ยทุธศาสตร์ (Strategy) คือ นโยบายหรือแผนการด าเนินงานท่ีแสดงใหเ้ห็น
ถึงทิศทางการด าเนินงานขององคก์ร ดงัแสดงในภาพท่ี 2.4 โดยคาดหวงัว่าหากยทุธศาส ตร์ประสบ
ความส าเร็จ องคก์รก็จะบรรลุวิสยัทศัน์ 

(5) เป้าประสงคต์ามประเด็นยทุธศาสตร์ (Strategic Goal) คือ ส่ิงท่ีองคก์ร
ประสงคจ์ะเห็นหรือใหเ้กิดข้ึนหลงัจากมีการด าเนินการตามยทุธศาสตร์ท่ีวางไว ้ (ยทุธศาสตร์
ประสบความส าเร็จ) 

(6) กลยทุธ ์(Tactic) คือ แนวทางการด าเนินงานเพ่ือตอบสนองยทุธศาสตร์ โดย
คาดหวงัว่าหากกลยทุธป์ระสบความส าเร็จยทุธศาสตร์จะประสบความส าเร็จ 

(7) ตวัช้ีวดั (Indicator) คือ เคร่ืองมือทางการบริหารท่ีส าคญัท่ีจะช่วยท าให้
ทราบว่าการด าเนินกลวิธี (โครงการ) กลยทุธ ์(แผนงาน) และยทุธศาสตร์ (แผน) ต่างๆ  ไดไ้ปถึงใน
จุดใด บรรลุวตัถุประสงค ์จุดมุ่งหมาย และเป้าหมายมากนอ้ยแค่ไหน 

(8) ค่าเป้าหมาย (Target) คือ ผลในเชิงปริมาณและ/หรือคุณภาพตามตวัช้ีวดั2 
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(9)โครงการ (Project) คือ งานประเภทหน่ึง (ท่ีมีก  าหนดระยะเวลาในการ
ด าเนินงาน) ท่ีถกูก  าหนดข้ึนในองคก์ารเพ่ือจะแปลงเจตนารมณ์ในเชิงกลยุทธใ์หก้ลายเป็นวิธีการท่ี
จะน าไปสู่การปฏิบติัอยา่งไดผ้ลตรงตามความตอ้งการของผูรั้บบริการ (ปกรณ์ ปรียากร, 2548: 1-2  
อา้งถึงใน กระทรวงการคลงั , 2557) โดยคาดหวงัว่าหากโครงการประสบความส าเร็จกลยทุธจ์ะ
ประสบความส าเร็จ 

 

 
 

ภาพที่ 2.4 องคป์ระกอบท่ีส าคญัในการบริหารยทุธศาสตร์ 
แหล่งที่มา: จิรประภาอคัรบวร, 2552: 13 อา้งถึงใน กระทรวงการคลงั, 2557. 
 

ในงานวิจยั เร่ืองยทุธศาสตร์พลงังานสีเขียวน้ี จดัท าข้ึนเพ่ือเสนอยทุธศาสตร์พลงังานสีเขียว 
และกลยทุธ์ การพฒันาต่อจงัหวดัสิงห์บุรี ผูว้ิจยัไดด้  าเนินการจดัท าเพียง 3 หวัขอ้เท่านั้น ไม่ไ ด้
ด  าเนินการครบทุกหวัขอ้ เพราะเน่ืองจากผูว้ิจยัไม่ไดม้ีส่วนเก่ียวขอ้งในการก าหนดบทบาท หนา้ท่ี
ในองคก์รท่ีด าเนินการศึกษา ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงไดม้ีการจดัท าแค่ ประเด็นยทุธศาสตร์ ประเด็นกลยทุธ์
การพฒันา และเป้าประสงคต์ามประเด็นยทุธศาสตร์เพื่อน าเสนอต่อจงัหวดัสิงห์บุรีเท่านั้น 
 

2.6 งานวจิยัที่เกี่ยวข้อง 
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เสรี กงัวานกิจ (2548) ไดศ้ึกษาและวิเคราะห์การใชพ้ลงังานในครัวเรือนของชุมชนบา้นป่า
คาย ต าบลบา้นยาง อ  าเภอวดัโบสถ ์จงัหวดัพิษณุโลก โดยเก็บขอ้มลูการใชพ้ลงังานไฟฟ้าจากการใช้
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า การใชพ้ลงังานเช้ือเพลิงเชิงพาณิชยจ์ากการใชน้ ้ ามนัเบนซิน น ้ ามนัดีเซล น ้ ามนัก๊าด 
และแก๊สหุงตม้ และการใชพ้ลงังานเช้ือเพลิงทดแทนจากการใชเ้ช้ือเพลิงชีวมวลต่างๆ แลว้ท าการ
พิจารณาสมการความสมัพนัธร์ะหว่างพลงังานท่ีใชก้บัองคป์ระกอบพ้ืนฐานของครัวเรือน คือ จ านวน
สมาชิกในครัวเรือนและรายไดต่้อปีของครัวเรือน ผลการศึกษา พบว่า มีสมาชิกในครัวเรือน อยูร่ะหว่าง 
1 - 6 คน มีรายไดเ้ฉล่ียของครัวเรือนเท่ากบั  73,522.82 บาท/ปี หรือ 21,654.03 บาท/คน/ปี มีการใช้
พลงังานรวมเฉล่ียเท่ากบั 195.34 กิโลกรัมเทียบเท่าน ้ ามนัดิบต่อปีเป็นพลงังานไฟฟ้า  เท่ากบั  100.88 
กิโลกรัมเทียบเท่ าน ้ ามนัดิบต่อปี  คิดเป็น  51.64% พลงังานเช้ือเพลิงเชิงพาณิชย์  56.42 กิโลกรัม
เทียบเท่าน ้ ามนัดิบต่อปีคิดเป็น  28.88% และพลงังานเช้ือเพลิงทดแทน  38.08 กิโลกรัมเทียบเท่า
น ้ ามนัดิบต่อปี คิดเป็น 19.49% จากนั้นท าการสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ส าหรับประมาณการ
ใชพ้ลงังานใน ครัวเรือน ไดส้มการความสมัพนัธร์ะหว่างพลงังาน  (ET) กบัจ านวนสมาชิกใน
ครัวเรือน  (N) กบัปริมาณรายไดข้องครัวเรือน  (C) ไดส้มการท่ีใชใ้นการหาค่าปริมาณการใช้
พลงังานของครัวเรือนเม่ือทราบขอ้มลูจ านวนสมาชิกในครัวเรือนและรายไดข้องครัวเรือน คือ  
ET = 15.5305(N) + 1.2697× 10-4 (C) + 131.6474 และใชเ้ป็นแนวทางในการหามาตรการเพื่อ
วางแผนในการประหยดัพลงังานต่อไป 

วิสาขา ภู่จินดา (2551) ไดว้ิเคราะห์การประยกุตห์ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้น
การจดัการพลงังานทั้งระดบัชุมชนและระดบัประเทศ สรุปไดว้่า ในระดบัชุมชนประยกุตห์ลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชใ้นการจดัการพลงังาน โดยสนบัสนุนใหใ้ชท้รัพยากรธรรมชาติ
ท่ีมีอยูใ่นแหล่งชุมชนใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด พึ่งพาแรงงานจากชุมชนเป็นหลกัแทนการน าเขา้
เทคโนโลย ีรวมทั้งการน าภูมิปัญญาชาวบา้นมาประยกุตใ์ช ้สร้างความมัน่คงดา้นการจดัหาพลงังาน
โดยการพึ่งพลงังานจากหลายๆ แหล่งภายในชุมชน และใหชุ้มชนบริหารจดัการพลงังานเอง โดยมี
การรวมกลุ่มและร่วมมือกนัในการจดัหาแหล่งพลงังานเพ่ิมข้ึน ส าหรับระดบัประเทศ สนบัสนุน 
ใหห้น่วยงานชุมชนพึ่งพาตนเองดา้นการจดัการพลงังาน ลดการน าเขา้พลงังาน โดยการหาแหล่ง
พลงังานในประเทศเพ่ิมข้ึน สนบัสนุนภาคเอกชนในการผลิตไฟฟ้าใชเ้องและขายใหภ้าครัฐโดยวิธี
ต่างๆ และสนบัสนุนการใชท้รัพยากรในประเทศใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด เช่น พลงังานน ้ า พลงังาน
ลม พลงังานความร้อนใตพ้ิภพ และพลงังานขยะจะเห็นไดว้่าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สามารถน ามาใชใ้นการด าเนินชีวิตไดทุ้กร ะดบั  ตั้งแต่ระดบัครัวเรือน ระดบัชุมชน และ
ระดบัประเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเร่ิมตน้ในดา้นการเกษตรตามท่ีทราบกนั  คือ เกษตรทฤษฎี
ใหม่ และน าไปใชใ้นภาคอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอ่ม รวมถึงภาคธุรกิจและบริการดว้ย 
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วีระชาติ จริตงาม (2551) ไดท้ าการศึกษาขอ้มลูพลงังานจาก แหล่งพลงังานหมุนเวียนใน
จงัหวดันครสวรรค ์พบว่า จงัหวดันครสวรรคม์ีศกัยภาพเชิงพลงังานแสงอาทิตย ์ช่วงประมาณ 7,048 
– 14,095 พนัตนัเทียบเท่าน ้ ามนัดิบ และมีค่าความเขม้แสงอาทิตยม์ากท่ีสุดอยูร่ะหว่าง 20 – 22 
MJ/m2 ในช่วงเดือนเมษายน รองลงมา คือ เดือนพฤษภาคม จึงท าให้ จงัหวดันครสวรรคม์ีศกัยภาพ
ดา้นพลงังานแสงอาทิตยท่ี์จะน าไปใชป้ระโยชน์ไดอี้กมา พลงังานชีวมวล จากการประเมินศกัยภาพ
ในปี พ .ศ. 2548 พบว่า ออ้ย ส่วนยอดและใบ มีศกัยภาพดา้นพลงังานมากท่ีสุด ประมาณ 431.34 
Ktoe รองลงมา คือ ฟางขา้ว ประมาณ 126.68 พนัตนัเทียบเท่าน ้ ามนัดิบ ต่อมา  คือ ชานออ้ย แกลบ 
ซงัขา้วโพด และล าตน้มนัส าปะหลงั ตามล าดบั ส่วนพลงังานก๊าซชีวภาพ จากการประเมินศกัยภาพ
พลงังานจากมลูสตัว ์ปี พ .ศ. 2547 พบว่า ไก่ มีศกัยภาพดา้นพลงังานมากท่ีสุด ประมาณ 24.53 
พนัตนัเทียบเท่าน ้ ามนัดิบ รองลงมา คือ เป็ด ประมาณ 14.25 พนัตนัเทียบเท่าน ้ ามนัดิบ ต่อมา คือ โค
เน้ือ สุกร และกระบือ ตามล าดบั 

ศราพร ไกรยะปักษ ์(2553) ไดศ้ึกษาสภาพการจดัการพลงังานชุมชนในประเทศไทย และ
ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการพลงังานในชุมชนของประเทศไทย ซ่ึงพบว่า  การน าพลงังาน
หมุนเวียน พลงังานทางเลือกและอุปกรณ์พลงังานมาใชใ้นชุมชน ในบางชุมชนมีปริมาณพลงังาน 
ไม่เพียงพอเพื่อใชบ้ริโภคประจ าวนัและเห็นว่าการจดัการพลงังานในชุมชนไม่มีผลต่อค่าใชจ่้ายดา้น
พลงังานเพราะไม่มีการใชห้รือมีการใชป้ระโยชน์จากพลงังานหรืออุปกรณ์เหล่านั้นนอ้ย  เน่ืองจาก
อุปกรณ์ช ารุด ประชาชนในชุมชนไม่สามารถบ ารุงรักษาอุปกรณ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ประชาชน
ต่ืนตวักบัการจดัการพลงังานในช่วงแรกของโครงการเท่านั้น ดงันั้น  รูปแบบท่ีเหมาะสมในการจดั
การพลงังานชุมชน คือ ตอ้งใหป้ระชาชนมีความรู้ความเขา้ใจและความตระหนกัในเร่ืองพลงังาน 
ซ่ึงจะน าไปสู่การมีส่วนร่วมในกระบวนการจดัการพลงังานชุมชนแล ะการวางแผนพลงังานชุมชน
อยา่งเป็นรูปธรรม และผลท่ีไดจ้ากการวางแผนพลงังาน  คือ การลดค่าใชจ่้ายในดา้นพลงังานและ
การมีพลงังานเพียงพอต่อความตอ้งการพ้ืนฐานของคนในชุมชน นอกจากนั้น  ยงัตอ้งมีการศึกษา
ปรับปรุงเทคโนโลยแีละกระบวนการจดัการท่ีเหมาะสม และการติดตามประเมินผลอย่ างต่อเน่ือง 
อนัจะน ามาซ่ึงการจดัการพลงังานชุมชนอยา่งย ัง่ยนืและสามารถขยายผลสู่ชุมชนอ่ืนๆ ไดอี้กดว้ย 

กนก  กล่อมจิต (2554) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองพลงังานหมุนเวียนท่ีเหมาะสมส าหรับประเทศ
ไทยภายใตว้ิกฤตการณ์โลกร้อน เพ่ือหาความเหมาะสมในการจดัตั้งโรงไฟฟ้าจากพลงังาน
หมุนเวียน มีการก าหนดพลงังานในการศึกษา คือ พลงังานลมพลงังานแสงอาทิตยพ์ลงังานน ้ าขนาด
เลก็พลงังานชีวมวลและพลงังานจากขยะ โดยพิจารณาภายใตส้ถานการณ์ท่ีอุณหภูมิของโลกเพ่ิมข้ึน
อยา่งต่อเน่ืองและท าการวิเคราะห์ปัจจยัต่างๆ เช่น การใชเ้คร่ืองมือทางการเงิน คือ ระยะเวลาคืนทุน  
(Payback Period) และอตัราผลตอบแทนจากการลงทุน  (IRR: Internal Rate of Return) โดยไดผ้ล



40 

สรุป คือ พลงังานทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุด  ควรจะใชส้ าหรับก่อตั้งโรงไฟฟ้าจากผลการวิเคราะห์
นั้นควรจะเป็นพลงังานชีวมวลเน่ืองจากมีระยะเวลาคืนทุนจากการก่อตั้งโรงงานไฟฟ้ามากท่ีสุด
รองลงมา  คือ  โรงไฟฟ้าพลงังานลม  โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์  ไฟฟ้า  พลงังานขยะ  และ
โรงไฟฟ้าพลงังานน ้ า ขนาดตามล าดบั และเมื่อน ามาค านวณเป็นตน้ทุนเฉล่ีย  (บาทต่อหน่วย ) ของ
โรงไฟฟ้าขนาดเลก็  ซ่ึงจะมีแนวโนม้ในการท่ีจะก่อสร้างไดม้ากกว่า  เน่ืองจากมีตน้ทุนการ
ด าเนินการท่ีต ่ากว่ าสรุปไดด้งัน้ี  คือ  โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลมีตน้ทุนเฉล่ียต่อหน่วยถกูท่ีสุด 
รองลงมาเป็นโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าขนาดเลก็ โรงไฟฟ้าพลงังานขยะ โรงไฟฟ้าพลงังานลมและ
โรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ตามล าดบั ดงันั้น จากงานวิจยัดงักล่าวสามารถสรุปไดว้่ าพลงังานชีว
มวลจึงควรเป็นพลงังาน ท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับประเทศไทยภายใตว้ิกฤตการณ์โลกร้อนและ
สถานการณ์ในปัจจุบนั 

ปวีนา หีมโหด (2556) ไดท้ าการศึกษาเร่ืองแนวทางในการปฏิบติัตามนโยบายพลงังาน  
สีเขียวในประเทศไทย เพื่อศึกษาความส าคญัของพลงังานสีเขียวและการวิเคราะห์ดา้นนโยบาย
พลงังานสีเขียวในประเทศไทย  ศึกษาประสิทธิผลของการน านโยบายพลงังานสีเขียวมาใชเ้พื่อลด
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทย รวมทั้งแนวทางและขอ้เสนอแนะส าหรับการด าเนินการ
ตามนโยบายพลงังานสีเขียวในประเทศไทยจากการศึกษา  พบว่า นโยบายพลงังานสีเขียวของ
ประเทศไทยเป็นนโยบายท่ีส่งเสริมการพฒันาพลงังานท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม หรือส่งผล
กระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยมาก ซ่ึงประเทศไทยมีแหล่งพลงังานสีเขียวท่ีมีศกัยภาพเหมาะแก่การ
น ามาใชง้าน และยงัเป็นการเพ่ิมทางเลือกดา้นพลงังานใหก้บัประเทศ พลงังานสีเขียวมีความส าคญั
ทางดา้นเศรษฐกิจ ซ่ึงมีแนวทางในการปฏิบติัตามนโยบายพ ลงังานสีเขียวในประเทศไทยนั้น จาก
การศึกษามี 8 แนวทางดว้ยกนั คือ 1) การสนบัสนุนหรือเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม
ในการด าเนินการตามนโยบายพลงังานสีเขียวของประเทศในทุกขั้นตอน 2) การสนบัสนุนและ
ส่งเสริมดา้นองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังานสีเขียว รวมทั้งเผย แพร่ใหป้ระชาชนไดรั้บทราบ
ขอ้มลู 3) การส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นการวิจยัในโครงการท่ีมีความเป็นไปไดใ้นการด าเนินการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพลงังานสีเขียวอยา่งจริงจงั 4) การสนบัสนุนโครงการท่ีมีการใชพ้ื้นท่ีในการด าเนินการ
นอ้ย แต่ใหผ้ลประโยชน์มาก และไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเ วศ และความเป็นอยูข่องประชาชน  
5) การเพ่ิมศกัยภาพในการพฒันาดา้นกระบวนการในการบริหารจดัการ และการด าเนินการท่ี
เก่ียวขอ้งกบันโยบายพลงังานสีเขียว ใหม้ีความสอดคลอ้งกนัในทุกภาคส่วน  6) ส่งเสริมการวิจยั
ดา้นเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบัพลงังานสีเขียว เพื่อลดการพึ่งพิงเท คโนโลยจีากต่างประเทศ 7) การ
ก าหนดมาตรการในการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งชดัเจนโดยภาครัฐ และ 8) การน ากฎหมายมา
บงัคบัใชใ้นการด าเนินการดา้นพลงังานสีเขียวอยา่งจริงจงั เพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการปฏิบติั
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ตามนโยบายพลงังานสีเขียวในประเทศไทย เพ่ือลดภาวะมลพิษท่ีจะเกิดข้ึนต่อส่ิงแวดลอ้ม ลดมลูค่า
การน าเขา้พลงังาน และเพ่ือความย ัง่ยนืดา้นพลงังานต่อไปในอนาคต 

ณิชยารัตน์ พาณิชย ์(2556) ไดท้ าการศึกษาสถานการณ์การจดัการพลงังานหมุนเวียนระดบั
ชุมชนในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย และวิเคราะห์ปัจจยัดา้นกายภาพ สงัคมและวฒันธรรม 
รวมทั้งดา้นบริ หารจดัการท่ีมีผลต่อการบริหารจดัการพลงังานหมุนเวียนในแต่ละภูมิภาคของ
ประเทศไทย พบว่า การน าพลงังานหมุนเวียนมาใชภ้ายในชุมชนทุกจงัหวดัข้ึนอยูก่บัการสนบัสนุน
เทคโนโลย ีความรู้ และแนวทางการด าเนินงานของภาครัฐและเอกชนในพ้ืนท่ี โดยพลงังานชีวมวล
มีการน ามาใชผ้ลิตพลงังาน มากท่ีสุด รองลงมา  เป็นพลงังานแสงอาทิตย ์การตดัสินใจเลือกใช้
พลงังานแต่ละประเภทไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัภูมิประเทศและ/หรือภูมิอากาศ มีเฉพาะพลงังานบางประเภท
เท่านั้นท่ีข้ึนอยูก่บัปัจจยัดงักล่าว เช่น พลงังานน ้ า พลงังานแสงอาทิตย ์เป็นตน้ ส่วนใหญ่น า
เทคโนโลยมีาประยกุตใ์หเ้ขา้กบัสภาพความเป็นอยูแ่ละผสมผสานกบัภูมิปัญญาชาวบา้นในแต่ละ
ทอ้งถ่ิน ดา้นการบริหารจดัการและงบประมาณ ในบางพ้ืนท่ียงัคงมีบุคลากรและงบประมาณไม่
เพียงพอและยงัตอ้งการความรู้ความเขา้ใจเพ่ิมเติม ดา้นการมีส่วนร่วมจะช่วยใหก้ารด าเนินโครงการ
ดา้นพลงังานต่างๆ ย ัง่ยนื การใหค้วามรู้แก่ประชาชนมีผลต่อการสร้างจิตส านึก ความรู้ความเขา้ใจ 
ของประชาชนอีกดว้ย ดงันั้น แนวทางการบริหารจดัการพลงังานหมุนเวียนในระดบัประเทศไทย 
ควรเร่ิมตน้จากระดบัครัวเรือน แลว้ค่อยขยายไปเป็นระดบัชุมชน ระดบัจงัหวดั และระดบัประเทศ
ต่อไป โดยศึกษาความเหมาะสมและศั กยภาพของแต่ชุมชน ใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมทุก
ขั้นตอนเพ่ือปลกูจิตส านึกใหรู้้สึกถึงความเป็นเจา้ของทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นชุมชนของตนเอง  

Bosselaar (1998 และ John, 1998 อา้งถึงใน ปวีนา หีมโหด, 2556) ไดท้ าการศึกษาเก่ี ยวกบั
การใชชี้วมวลภายในประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่า มีการใชชี้วมวลประมาณ 3.2% ของพลงังานของ
ประเทศ ซ่ึงส่วนใหญ่จะใชอ้ยูใ่นโรงงานอุตสาหกรรมมีทั้งน ามาจากอุตสาหกรรมปลกูไมเ้พียงอยา่ง
เดียวหรือน ามาผสมกบัเช้ือเพลิงอ่ืน เช่น ถ่านหิน เป็นตน้ ในสหรัฐอเมริกามีบริษทัเก่ียวกบัพลงังาน
ชีวมวลมากกว่า 500 แห่ง และเป็นโรงไฟฟ้ า 20 แห่ง โดยชีวมวลท่ี น ามาใชม้กัไดจ้ากของเหลือใช้
จากโรงงานกระดาษ โรงเล่ือย โรงงานผลิตภณัฑจ์ากไมเ้ศษไมเ้หลือใชใ้นชุมชนเมืองและของเหลือ
ใชจ้ากการเกษตร  ซ่ึงชีวมวลมากกว่า สองในสามของทั้ งหมดถกูน าไปใชใ้นอุตสาหกรรมส าหรับ
การผลิตความร้อนและไฟฟ้าโดยพลงังานท่ีผลิตไดจ้ะถกูใชภ้ายในโรงงาน เช่น โรงงานกระดาษ ใช้
ชีวมวลจากไมแ้ละเศษไมท่ี้ เหลือใชใ้นโรงงานมาผลิตพลงังานความร้อนแลว้น ากลบัไปใชเ้ป็น
พลงังานส าหรับภายในโรงงานในช่วงเวลา  15 ปีท่ี ผา่นมา  โรงไฟฟ้าชีวมวลในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยโุรปจะมีการสาธิตในดา้นการจดัหาและการแปรรูปเท คโนโลยีและยงั
จดัหาเทคโนโลยเีพื่อลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มและสงัคมดว้ย ซ่ึงภายในประเทศสหรัฐอเมริกา
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จะมีกระทรวงพลงังาน (DOE) ท่ีมีโครงการเก่ียวกบัการน าพลงังานชีวมวลมาใชพ้ฒันาชนบทโดย
ท าการชีวมวลจากพืชหลายชนิด  เช่น Willow, Switch Grass และ Alfalfa ซ่ึงเป็นพลงังาน ท่ีได้จาก
พืชในการผลิตชีวมวล  นอกจากน้ี  ยงัมีโครงการในประเทศบราซิลตอนเหนือโดยไดรั้บการ
สนบัสนุนจากธนาคารโลก (World Bank) ในการท าการวิจยัโดยใชพ้ืชท่ีมีอายสุั้น ไดแ้ก่ Eucalyptus 
มาผลิตพลงังานไฟฟ้าเช่นกนั 

Guardian (2001 อา้งถึงใน ปวีนา หีมโหด , 2556) ไดท้ าการศึก ษาการใชก้๊าซชีวภาพโดยมี
การศึกษาขอ้มลู ตั้งแต่ก่อนปี ค.ศ.1900 ท่ีไดเ้ร่ิมมีการใชก้๊าซชีวภาพในประเทศเยอรมนั  เดนมาร์ก
และองักฤษ พบว่า การใชก้๊าซชีวภาพ คือ มีประโยชน์ต่อฟาร์มสตัว ์คือ ลดกล่ินเหมน็จากมลูสตัวท์  า
ใหฟ้าร์มสตัวม์ีสุขอนามยัท่ี ดี ไม่มีแมลง  และมลูสตัวท่ี์ เหลือจากกระบวนการยงัเป็นปุ๋ยท่ี ดี แต่ก็มี
ความเป็นไปไดท่ี้ราคาของพลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตจากก๊าซชีวภาพมีราคาต ่า  ก๊าซชีวภาพ ท่ีเกิดข้ึนจะ
ประกอบดว้ย  ก๊าซมีเทนเป็นหลกั  ซ่ึงสามารถน ามาใชเ้ป็นพลงังานไดโ้ดยตรงหรือแปลงเป็น
กระแสไฟฟ้าก็ได ้โดยส่วนใหญ่จะน าไปใชเ้ป็นพลงังานภายในของฟาร์มหรือโรงงาน ถา้เป็นฟาร์ม
โรงงานขนาดใหญ่สามารถผลิตก๊าซชีวภาพไดเ้กินความตอ้งการของโรงงานก็สามารถจ าหน่าย
ใหก้บับา้นเรือนใกลเ้คียงไดใ้นประเทศองักฤษและหลายประเทศท่ีพฒันาแลว้ใหค้วามส าคญัแก่การ
เพ่ิมข้ึนของโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ  (Biogas Plant) จากมลูสตัวแ์ ละขยะโดยในขณะนั้ น (ค.ศ. 
2001) ประเทศองักฤษมีโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพประมาณ 99 แห่งทัว่ประเทศ โดยก๊าซชีวภาพท่ีผลิต
ไดจ้ะถกูน าไปแปรรูปเป็นพลงังานไฟฟ้าซ่ึงส่วนใหญ่จะใชข้องเสียจ าพวกขยะส าหรับศกัยภาพใน
อนาคตของก๊าซชีวภาพในประเทศองักฤษจะมีขนาดใหญ่ข้ึ น คาดว่าจะมีพลงังาน ท่ีผลิตไดเ้พ่ิ มข้ึน
ในแต่ละปีประมาณ10%และจะมีประชากรมากกว่า 2 ลา้นคนท่ีใชพ้ลงังานชนิดน้ี 

Domac, Segon, Przulj and Rajic (2011: 4504-4510 อา้งถึงใน  ณิชยารัตน์ พาณิชย์ , 2556) 
ไดศ้ึกษาเร่ืองการวางแผนพลงังานระดบัภูมิภาคและการขบัเคล่ือนการด าเนินงานในประเท ศ 
Croatia ผลการศึกษาน้ีไดใ้หค้  า แนะน า เก่ียวกับมาตรการขององคก์รส า หรับการด า เนินงานของ
โครงการพลงังานทดแทนโดยการเติบโตในการจดัการในอนาคตตอ้งมีการบริหารจดัการแบบ 
องคร์วม โดยตอ้งมีการรวมการท า งานของรัฐบาลระดบัชาติและระดบัภูมิภาคใหเ้ป็นหุน้ส่วน
เดียวกบัชุมชนทอ้งถ่ิน ซ่ึงดว้ยวิธีการน้ีชุมชนจะไดรั้บประโยชน์จากการพ่ึงพาตนเองไดม้ากข้ึนเพ่ิม
ความนบัถือตนเองลดปัญหาสงัคมและลดช่องโหว่ในการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนได ้

Rogers, Simmons, Convery and Weatherall (2008: 4217-4226 อา้งถึงใน ณิชยารัตน์
พาณิชย,์ 2556) ไดศ้ึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนตามโครงการพลงังานทดแทนซ่ึงในงานวิจยั
แสดงใหท้ราบว่า ชุมชนท่ีมโีครงการพลงังานทดแทนท่ีประสบความส าเร็จจะมีการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และมี แนวโนม้ท่ีประชาชนจะใหก้ารยอมรับมาก กว่าก ารพฒันาจากบนลงล่างและ
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รูปแบบควรเป็นขนาดเลก็มากกว่าขนาดใหญ่  ซ่ึงจุดมุ่งหมายของการศึกษาน้ี  คือ การส า รวจการ
ตอบสนองความตอ้งการของชุมชนเพ่ือโครงการสร้างพลงังานอยา่งย ัง่ยนื  โดยมีการเก็บ
แบบสอบถามและสมัภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างเป็นแบบเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ซ่ึงผู ้ตอบ
แบบสอบถามและสมัภาษณ์  คือ ผูน้  าชุมชน  ในการวิจยัในคร้ังน้ีช้ีไปท่ีประโยชน์ของการใหก้าร
สนบัสนุนโครงการพลงังานและการจดัการพลงังานทดแทนในประเทศ ซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะมีการเขา้
ร่วมมากข้ึนแต่จะเกิดอุปสรรคข้ึนโดยท่ี เจา้หนา้ท่ีทอ้งถ่ิน จะตอ้งอ านวยความสะดวกในโครงการ
และการมีส่วนร่วมในการวางกรอบกระบวนการหรือมาตรฐานมากข้ึนรวมทั้งสร้างความตระหนกั
ของความเป็นไปไดข้องส่ิงท่ีแตกต่างกนัแต่ละโครงการ 

Koh Mok Poh and Hoi Why Kong (2002: 31-39 อา้งถึงใน วีระชาติ จริตงาม , 2551) 
ไดศ้ึกษานโยบายพลงังานหมุนเวียนของประเทศมาเลเซีย  พบว่า  พลงังานแสงอาทิตยแ์ละพลงังาน
ชีวมวลเป็นแหล่งพลงังานท่ีมีศกัยภาพในปัจจุบนั และรัฐยงัไดม้ีการวางแผนในการพฒันาพลงั งาน
น ้ า  ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสามารถท าไดใ้นอนาคตโดยมีจุดมุ่งหมายหลกัของนโยบาย  คือ  ลดการน าเขา้
เช้ือเพลิงจากต่างประเทศและพฒันาแหล่งพลงังานท่ีสามารถใชง้านไดท่ี้มีอยูภ่ายในประเทศ  โดย
การใชพ้ลงังานชีวมวลแทนการน าเขา้ถ่านหินหรือน ้ ามนัและสนบัสนุนใหโ้รงงานน ้ ามนัปาลม์และ
อุตสาหกรรมไมใ้หส้ามารถผลิตไฟฟ้าใชเ้องได ้

Usha Rao (2002: 59-73 อา้งถึงใน วีระชาติ  จริตงาม , 2551) ไดศ้ึกษานโยบายพลงังาน
หมุนเวียนของประเทศอินเดีย  พบว่า  รัฐบาลอินเดียไดใ้หค้วามส าคญัในการพฒันาเทคโนโลยี  
ดา้นพลงังานหมุนเวียนทางดา้นพลงังานชีวมวล ซ่ึงรวมถึง วสัดุท่ีเหลือใชจ้ากการเกษตรพลงังานท่ี
ไดจ้ากขยะและแผนงานภาคการเกษตรและเทคโนโลยใีหม่ โดยมีนโยบายทางดา้นเทคโนโลยขีอง
พลงังานหมุนเวียน คือ การจดัหาแหล่งเงินงบประมาณของรัฐบาลเพื่อการวิจยัและพฒันาสาธิตและ
ขยายแผนการด าเนินการต่างๆ  ไปสู่ภาคชนบทและสนบัสนุนก ารลงทุนทางดา้นการเงินและดา้น
ภาษีอากร ในการผลิตพลงังานท่ีมีการใชชี้วมวลเป็นเช้ือเพลิงและพยายามท าใหเ้ทคโนโลยขีองการ
ผลิตพลงังานชีวมวลนั้น  สามารถลดตน้ทุนลงไดแ้ละมีความน่าเช่ือถือในเทคโนโลยมีากยิง่ข้ึน
เพ่ือใหก้ารพฒันาการใชพ้ลงังานชีวมวลในอนาคตมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

 
จากการทบทวนวรรณกรรม  และแนวคิดต่างๆ ท าใหท้ราบถึงผลการวิจยัในดา้นต่างๆ 

ทราบการแนวทางในการส่งเสริมพลงังานแต่ละชนิด ความเหมาะสมในการส่งเสริมการใชพ้ลงังาน
ในแต่ละพ้ืนท่ี ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ และท าใหท้ราบแนวทางในการจดัท ากรอบ
แนวคิดส าหรับการก าหนดปัจจยั และประเด็นในการศึกษา ทั้งน้ี งานวิจยัเร่ือง ยทุธศาสตร์พลงังาน
สีเขียวจงัหวดัสิงห์บุรี ใชก้ารวิเคราะห์ SWOT Analysis ในการก าหนดกลยทุธป์ระกอบยทุธศาสตร์
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พลงังานสีเขียว ซ่ึงตอ้งมีการน าการทบทวนวรรณกรรม และแนวคิดต่างๆ มาเป็นปัจจยัในการ
ก าหนดสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร รวมทั้งการทบทวนวรรณกรรมน้ียงัสามารถน าผลงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งมาอภิปรายผลการศึกษาเปรียบเทียบเพื่อสรุปผลการวิจยัต่อไป 



 

บทที ่3 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
 

ในการศึกษาและจดัท ายทุธศาสตร์พลงังานสีเขียวจงัหวดัสิงห์บุรีไดม้ีการออกแบบการวิจยั
ในลกัษณะการวิจยัเชิงคุณภาพ ในการวิจยัคร้ังน้ีไดมี้การเลือกเคร่ืองมือการเก็บขอ้มลูเป็นแบบ
สมัภาษณ์เชิงลึก โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

3.1 กรอบความคิดการวิจยั 
3.2 ผูใ้หข้อ้มลูส าคญั 
3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มลู 
3.4 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
3.5 การวิเคราะห์ขอ้มลู 

 

3.1 กรอบความคดิการวจิยั 
 

งานวิจยัน้ีเป็นงานวิจยัในลกัษณะเชิงคุณภาพ จะตอ้งมีขอ้มลูท่ีหลากหลาย และครอบคลุม
ตามขอบเขตการศึกษา เพื่อใหเ้ขา้ใจในบริบทของกา รวิจยั จึงตอ้งมีการเก็บรายละเอียดเก่ียวกบั
ลกัษณะทัว่ไปของจงัหวดัสิงห์บุรี แผน ยทุธศาสตร์ พฒันาจงัหวดั แผนพฒันาพลงังานต่างๆ 
กฎหมายดา้นพลงังาน และยทุธศาสตร์กระทรวงพลงังาน  จึงสามารถสรุปเป็นกรอบ ความคิดการ
วิจยั ดงัภาพท่ี 3.1  
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ภาพที่ 3.1 กรอบความคิดการวจิยั 
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ในการวิจยัเร่ือง ยทุธศาสตร์พลงังานสีเขียวจงัหวดัสิงห์บุรี ผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บขอ้มลูดา้น
พ้ืนท่ีจงัหวดัสิงห์บุรี ศกัยภาพพลงังานสีเขียวในจงัหวดัสิงห์บุรี เพ่ือน าขอ้มลูท่ีไดม้าประเมินหา
ศกัยภาพพลงังานสีเขียวท่ีเหมาะแก่การส่งเสริมในพ้ืนท่ีจงัหวดัสิงห์บุ รี และไดท้ าการวิเคราะห์ จุด
แข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ์(SWOT Analysis) โดยใชข้อ้มลูดา้นศกัยภาพพลงังานสีเขียวในพ้ืนท่ี
จงัหวดัสิงห์บุรี และรายละเอียดการสมัภาษณ์เชิงลึกกบัผูบ้ริหารในจงัหวดัสิงห์บุรีเป็นขอ้มลู
วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มในองคก์าร โดยก าหนดปัจจยั 6 ดา้น คือ ประเด็นศกัยภาพพลงังาน
(Potential Energy) ประเด็นดา้นสงัคม  (Social) ประเด็นดา้นเศรษฐกิจ  (Economic) ประเด็นดา้น
ส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน (Environment and Energy) ประเด็นดา้นการบริหารจดัการและการพฒันา
พลงังาน  (Energy Management and Energy Development) และประเด็ นดา้นงบประมาณ (Cost) 
และขอ้มลูแผนพฒันาพลงังานต่างๆ เช่น แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก 25% 
ใน 10 ปี แผนพฒันาพลงังานทดแทน 15 ปี ยทุธศาสตร์กระทรวงพลงังาน เป็นตน้ มาใชเ้ป็นขอ้มลู
ในการก าหนดสภาพแวดลอ้มภายนอก โดยวิเคราะห์ปัจจยั 6 ดา้น คือ ประเด็นดา้นสงัคม  (Social) 
ประเด็นดา้นเศรษฐกิจ  (Economic) ประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน  (Environment and 
Energy) ประเด็นดา้นการบริหารจดัการและการพฒันาพลงังาน  (Energy Management and Energy 
Development) ประเด็นดา้นกฎหมาย (Law) และประเด็นดา้นการเมือง  (Political) เป็นตน้ จา กนั้น
น ากลยทุธท่ี์ไดม้าท าการวิเคราะห์เพ่ือจดักลุ่มกลยทุธแ์ละตั้งเป็นยทุธศาสตร์พลงังานสีเขียว และท า
การประเมินความเหมาะสมของยทุธศาสตร์พลงังานสีเขียวเบ้ืองตน้เพ่ือหาความเหมาะสม และ
ความเป็นไปไดใ้นการน ายทุธศาสตร์พลงังานสีเขียวไปใชใ้นพ้ืนท่ีจงัหวดัสิงห์บุรี 
 

3.2 ผู้ให้ข้อมูลส าคญั 
 
กลุ่มผูใ้หข้อ้มลูส าคญัส าหรับ ท ายทุธศาสตร์พลงังานสีเขียวจงัหวดัสิงห์บุรีในคร้ังน้ี 

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผูบ้ริหารท่ีมีหนา้ท่ีในการก าหนดนโยบายและยทุธศาสตร์ดา้นพลงังาน  
สีเขียว  จ านวน 3 ท่าน  และกลุ่มผูบ้ริหารท่ีมีหนา้ท่ีน ายทุธศาสตร์ดา้นพลั งงานสีเขียวไปป ฏิบติั 
จ านวน 27 ท่าน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1) กลุ่มผูบ้ริหารท่ีมีหนา้ท่ีในการก าหนดนโยบายและยทุธศาสตร์ดา้นพลงังานสีเขียว ไดแ้ก่  
(1) นกัวิชาการหรือผูบ้ริหารประจ าส านกังานพลงังานจงัหวดั  
(2) นกัวิชาการหรือผูบ้ริหารประจ าส านกังานเกษตรจงัหวดั  
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(3) นกัวิชาการหรือผูบ้ริหารประจ าส านกังานปศุสตัวจ์งัหวดั  
 

2) กลุ่มผูบ้ริหารท่ีมีหนา้ท่ีน ายทุธศาสตร์ดา้นพลงังานสีเขียวไปปฏิบติั ไดแ้ก่ 
(1) องคก์ารบริหารส่วนส่วนจงัหวดั 
(2) องคก์ารบริหารส่วนส่วนต าบล 
(3) ส านกังานเทศบาล 

 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

3.3.1 ข้อมูลทุตยิภูม ิ
ศึกษาคน้ควา้รวบรวมขอ้มลูจากเอกสาร แผนพฒันาพลงังานและนโยบายดา้นพลงังานของ

ประเทศไทย  เอกสารดา้นวิชาการจากหน่วยงานต่างๆ  รายงานผลงานทางวิชาการ  บทความจาก
วารสารส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง กบันโยบายดา้นพลงังาน การบริหารจดั
การพลงังาน 

 
3.3.2 ข้อมูลปฐมภูม ิ
เป็นการรวบรวมขอ้มลูจากการสมัภาษณ์เชิงลึกในระดบัผูบ้ริหารภาค รัฐท่ีมีอ  านาจในการ

ตดัสินใจ และมีส่วนในการก าหนดยทุธศาสตร์ดา้นพลงังาน ส านกังานพลงังานจงัหวดัส านกังาน
เกษตรจงัหวดั ส านกังานปศุสตัวจ์งัหวดั เป็นตน้ และผูบ้ริหารส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีหนา้ ท่ีน ายทุธศาสตร์
ไปปฏิบติัในแต่ละพ้ืนท่ี 
 

3.4 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 

การศึกษาและจดัท ายทุธศาสตร์พลงังานสีเขียวจงัหวดัสิงห์บุรี ใชแ้บบสมัภาษณ์เชิงลึกเป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มลู โดยมีรายละเอียดแบ่งเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 เป็นค าท่ีเก่ียวกบัศกัยภาพพลงังานสีเขียวในพ้ืนท่ีจงัหวดัสิงห์บุรี ประกอบไปดว้ย 
ประเด็นดา้นวตัถุดิบ ประเด็นดา้นการพฒันา ประเด็นดา้นบริหารจดัการ และประเด็นดา้นการ
ด าเนินการ 

ส่วนท่ี 2 เป็นค าถามท่ีเก่ียวขอ้ง นโยบายดา้นพลงังานของจงัหวดัสิงห์บุรี ความสอดคลอ้ง
ดา้นนโยบายกบัแผนพฒันาพลงังานต่างๆ ของประเทศ 
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ส่วนท่ี 3 เป็นค าถามเก่ียวการก าหนดยทุธศาสตร์พลงังานสีเขียวโดยสอบถามในดา้นจุดแข็ง 
จุดอ่อนดา้นพ้ืนท่ี และดา้นพลงังานของจงัหวดัสิงห์บุรี และขีดความสามารถในการพฒันาดา้น
พลงังานสีเขียวในจงัหวดัสิงห์บุรี 

ส่วนท่ี 4 เป็นค าถามท่ีเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะในกา รพฒันา และทิศทาง การส่งเสริมการใช้
พลงังานสีเขียวในพ้ืนท่ีจงัหวดัสิงห์บุรี 

 

3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

เป็นการน าขอ้มลูท่ีไดจ้ากขอ้มลูทุติยภูมิในดา้นพ้ืนท่ีของจงัหวดัสิงห์บุรีมาวิเคราะห์เพ่ือหา
ศกัยภาพดา้นพลงังานสีเขียว ก่อนน าศกัยภาพพลงังานสีเขียวท่ีสามารถส่งเสริ มไดม้าวิเคราะห์เป็น
กลยทุธด์า้นการพฒันาโดยวิเคราะห์ร่วมกบัขอ้มลูปฐมภูมิท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารใน
จงัหวดัสิงห์บุรี และขอ้มลูทุติยภูมิในดา้นแผนพฒันาพลงังานต่างๆ  ซ่ึงน า PESTLE Model มา
ประยกุตใ์ชใ้นการก าหนดปัจจยัในการศึกษาสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร (External 
Environment) ทั้งหมด 6 ปัจจยั ดงัน้ี ประเด็นดา้นสงัคม (Social) ประเด็นดา้นเศรษฐกิจ (Economic) 
ประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน  (Environment and Energy) ประเด็นดา้นการบริหารจดัการ
และการพฒันาพลงังาน  (Energy Management and Energy Development) ประเด็นด้ านกฎหมาย 
(Law) และประเด็นดา้นการเมือง  (Political) และการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร 
(Internal Environment) วิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ ทั้งหมด 6 ประเด็น ไดแ้ก่ ประเด็นศกัยภาพ
พลงังาน ประเด็นดา้นสงัคม (Social) ประเด็นดา้นเศรษฐกิจ  (Economic) ประเด็นดา้นส่ิงแว ดลอ้ม
และพลงังาน  (Environment and Energy) ประเด็นดา้นการบริหารจดัการและการพฒันาพลงังาน  
(Energy Management and Energy Development) และประเด็นดา้นงบประมาณ เป็นตน้  โดยใช ้
SWOT Analysis เป็นเคร่ืองมือในการวิเคราะห์  และใชป้ระเด็นกลยทุธใ์นการก าหนดยทุธศาสตร์
พลงังา นสีเขียวจงัหวดัสิงห์บุรี และท าการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดใ้นการ
น าไปใชจ้ริง จึงก  าหนดเป็นยทุธศาสตร์พลงังานสีเขียวท่ีเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 



 

บทที ่4 

ผลการศึกษา และวิเคราะห์ผลการศึกษา 
 

ในการศึกษาเร่ือง ยทุธศาสตร์พลงังานสีเขียว จงัหวดัสิงห์บุรี  ผูว้ิจยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มลู
โดยการศึกษาขอ้มลูทุติยภูมิจากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งในเร่ืองของศกัยภาพดา้นพลงังานสีเขียว และการ
เก็บรวบรวมขอ้มลูปฐมภูมิโดยการสมัภาษณ์ เชิงลึก  ซ่ึงมีผูใ้หข้อ้มลูส าคญั  คือ ผูท่ี้มีหนา้ท่ีก  าหนด
นโยบายพลงังานสีเขียวในระดบัจงัหวดั ผูท่ี้มีส่วนในการพฒันาระดบัจงัหวดั และระดบัทอ้งถ่ิน  

ในการศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดท้ าการแบ่งการเก็บขอ้มลูออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการ
เก็บขอ้มลูดา้นวตัถุดิบในการผลิตพลงังานในแต่ละทอ้งถ่ิน เช่น ปริมาณการปลกูขา้วในแต่ละอ าเภอ 
ปริมาณการเล้ียงสตัวใ์นแต่ละอ าเภอ เป็นตน้ ในส่วนท่ีสองเป็นการเก็บขอ้มลูดา้นการก าหนด
นโยบายพลงังานสีเขียว ซ่ึงใชเ้ป็นแบบสมัภาษณ์เชิงลึก ประกอบไปดว้ย 4 ส่วน  คือ ส่วนท่ี 1 
ศกัยภาพการผลิตพลงังานสีเขียวภ ายในพ้ืนท่ี  ส่วนท่ี 2 นโยบายดา้นพลงังานของจงัหวดัสิงห์บุรี
ส่วนท่ี 3 การก าหนดยทุธศาสตร์พลงังานสีเขียว  ส่วนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะในการพฒันา และการ
ส่งเสริมการใชพ้ลงังานสีเขียว ซ่ึงสามารถสรุปใจความส าคญัของเน้ือหาท่ีไดท้ าการศึกษา ดงัน้ี 
 

4.1 ศักยภาพเชิงพลังงานของจงัหวดัสิงห์บุรี 
 

4.1.1 ด้านพืน้ที่ 
จงัหวดัสิงห์บุรี มีเน้ือท่ีทั้งส้ิน 822.478 ตารางกิโลเมตรหรือ 514,049 ไร่ลกัษณะภูมิประเทศ

โดยทัว่ไปเป็นท่ีราบลุ่มและพ้ืนท่ีลกูคล่ืนลอนต้ืน มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดินและน ้ า เป็น
อยา่งมาก เป็นผลใหส้ามารถท าการเกษตรในลกัษณะกา้วหนา้ได ้(ส านกังานจงัหวดัสิงห์บุรี, 2557) 
 

4.1.2 ด้านเศรษฐกจิ 
จากขอ้มลูสถิติผลิตภณัฑม์วลรวมจงัหวดัปี  พ.ศ. 2554 พบว่า  จงัหวดัสิงห์บุรีมีอตัราการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ร้อยละ 2 และมีมลูค่าผลิตภณัฑม์วลรวมในสาขาการผลิตท่ีส าคญัอนัดบั
แรก ไดแ้ก่ สาขาอุตสาหกรรมรอง ลงมา  ไดแ้ก่  สาขาเกษตรกรรม  และสาขาการขายส่งขายปลีกฯ
ตามล าดบั 
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4.1.3 ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมทรัพยากรป่าไม้ 
จงัหวดัสิงห์บุรีไม่มีพ้ืนท่ีป่าไมข้นาดใหญ่ หรือป่าสงวนแห่งชาติ  แต่มีป่าไมใ้นลกัษณะป่า

ชุมชน โดยจงัหวดัสิงห์บุรี มีพ้ืนท่ีป่า ชุมชนประมาณ  49 ไร่ (ปี พ.ศ. 2549) ส่วนใหญ่อยูใ่กลแ้หล่ง
น ้ าป่าชุมชนปลกูโดยชุมชนและใหชุ้มชนดูแลรักษาพร้อมใชป้ระโยชน์จากป่าชุมชน 

ดา้นทรัพยากรน ้ า แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ ทรัพยากรน ้ าผวิดิน และทรัพยากรน ้ าบาดาล 
ในดา้นทรัพยากรน ้ าผวิดินมีแม่น ้ าสายหลกั ไดแ้ก่ แม่น ้ าเจา้พระยา แม่น ้ าสายรอง ไดแ้ก่  แม่น ้ านอ้ย
แม่น ้ าลพบุรีมีล  าราง  13 แห่ง หว้ย  5 แห่ง คู  /คลอง  729 แห่ง หนองบึง  853 แห่ง และอ่า งเก็บน ้ า   
2 แห่ง  และส่วนท่ี 2 คือ ทรัพยากรน ้ า บาดาล มีแหล่งน ้ า ใตดิ้นอยูท่ัว่ไป  ซ่ึงสามารถจ า แนกตาม
ปริมาณการไหลได ้2 บริเวณ ดงัน้ี 

1) บริเวณท่ีมีปริมาณน ้ า ใตดิ้นมาก  (50-200 ลบ.ม./ชม.) โดยทัว่ไปน ้ ามีคุณภาพดี
ครอบคลุมพ้ืนท่ีตอนกลางและแนวเหนือ -ใตข้องจงัหวดับางพ้ืนท่ีเป็น น ้ ากร่อยและมีตะกอนสนิม
เจือปนครอบคลุมพ้ืนท่ีตอนกลางของจงัหวดั 

2) บริเวณท่ีใหป้ริมาณน ้ า ใตดิ้นนอ้ย  (1-30 ลบ.ม./ชม.)โดยทัว่ไปคุณภาพน ้ า อยูใ่น
เกณฑดี์ครอบคลุมพ้ืนท่ีดา้นตะวนัออกของอ าเภออินทร์บุรี อ าเภอเมือง บางพ้ืนท่ีเป็นน ้ ากร่อยและมี
ตะกอนสนิมเหลก็เจือปนครอบคลุมพ้ืนท่ีตอนบนของอ า เภอพรหมบุรี  (ส านกังานจงัหวดัสิงห์บุรี , 
2557) 

 
4.1.4 ด้านอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมและการลงทุนในจงัหวดัเร่ิมมีการส่งเสริมดา้นอุตสาหกรรม แล ะมีการขยาย

โรงงานอุตสาหกรรมเขา้มาในพ้ืนเพ่ิมมากข้ึน เพราะดว้ยศกัยภาพดา้นการขนส่ง ทางบกก็มีถนน
สายหลกัผา่น คือ  ถนนสายเอเชีย ทางน ้ ามีแม่น ้ าเจา้พระยาท่ีเป็นแม่น ้ าสายหลกัของประเทศไหล
ผา่น อีกทั้งพ้ืนท่ีจงัหวดัสิงห์บุรียงัไม่เป็นพ้ืนท่ีจ  ากดัการปลดปล่อยมลพิษหรือพ้ื นท่ีคุม้ครองต่างๆ 
ท าใหม้ีศกัยภาพในการส่งเสริมดา้นอุตสาหกรรมค่อนขา้งสูง 
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4.2 ศักยภาพพลังงานสีเขียวในพืน้ที่จงัหวดัสิงห์บุรี 
 
การรวบรวมขอ้มลูทุติยภูมิส าหรับการผลิตพลงังานสีเขียวนั้น เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มลูในการ

ประเมินศกัยภาพของพลงังานสีเขียวในเร่ืองต่างๆ เช่น ความเพียงพอในการใชว้ตัถุดิบ คุณภาพของ
วตัถุดิบ การขนยา้ยวตัถุดิบ เป็นตน้ เหล่าน้ีจะเป็นส่วนส าคญัในการส่งเสริมการใชพ้ลงังานสีเขียว 
อน่ึงเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของโครงการต่อไป ส าหรับการประเมินศกัยภาพแหล่งพลงังานสีเขียว
แต่ละชนิดในพ้ืนท่ีจงัหวดัสิงห์บุรี มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

4.2.1 ศักยภาพด้านพลงังานแสงอาทิตย์ 
ศกัยภาพพลงังานแสงอาทิตย์ สามารถบอกไดใ้นรูปของปริมาณรังสีดวงอาทิตยท่ี์ตกกระทบใน

บริเวณนั้นๆ  ในรูปของค่าเฉล่ียระยะยาว  ซ่ึงจากตาราง ท่ี 4.1 แสดงใหเ้ห็นถึงศกัยภาพพลงังาน
แสงอาทิตยโ์ดยรวมของประเทศไทย จะเห็นว่า 39.8 % ของพ้ืนท่ีในประเทศไทย มีความเขม้รังสีดวง
อาทิตยร์ายวนัเฉล่ียต่อปีอยูใ่นช่วง  17-18MJ/m2-day และ 35.6% ของพ้ืนท่ีทั้งหมด  จะไดรั้บรังสี 
ดวงอาทิตยอ์ยูใ่นช่วง 18-19 MJ/m2-day ส่วนบริเวณท่ีมีศกัยภาพพลงังานค่อนขา้งต ่าในช่วง  15-16 
MJ/m2-day มีเพียงประมาณ 0.4% ของพ้ืนท่ีทั้งหมด ดงัแสดงในภาพท่ี  4.1 เมื่อท าการเฉล่ียค่าความ
เขม้รังสีดวงอาทิตยท์ัว่ประเทศไทยจากทุกพ้ืนท่ีเป็นค่ารายวนัเฉล่ียต่อปีจะไดเ้ท่ากบั  18.0 MJ/m2-
day เมื่อท าการเปรียบเทียบกบัขอ้มลูจากประเทศอ่ืนๆ  ไดแ้ก่ องักฤษ ไอร์แลนด ์ญ่ีปุ่น 
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และ อินเดีย  จะเห็นว่าประเทศไทยมีค่าศกัยภาพพลงังานแสงอาทิตย์
ค่อนขา้งสูง ดงัแสดงในตารางท่ี 4.2 
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ตารางที่ 4.1 ร้อยละของพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บรังสีรวมของดวงอาทิตยร์ายวนัเฉล่ียต่อปีในระดบัต่างๆ 
 
ช่วงความเข้มรังสีรวมของดวงอาทิตย์รายวนั

เฉลีย่ต่อปี (MJ/m2-day) 
ร้อยละของพืน้ที่เมือ่เทียบกบัพืน้ที่ทั้งหมดของ

ประเทศ 
15 – 16 
16 - 17 
17 - 18 
18 -19 
19 – 20 

0.4 
13.2 
39.8 
35.6 
11.0 

 
แหล่งที่มา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2554 ก. 
 

 
 
ภาพที่ 4.1 ร้อยละของพ้ืนท่ีท่ีไดรั้บรังสีดวงอาทิตยท่ี์ระดบัต่างๆ 
แหล่งที่มา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2554 ก. 
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ตารางที่ 4.2 การเปรียบเทียบความเขม้รังสีรวมของประเทศไทยกบัของประเทศอ่ืน  ๆ
 

ประเทศ ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์รวมรายวนัเฉลีย่ต่อปี 
(MJ/m2-day) 

องักฤษ 
ไอร์แลนด ์
ญ่ีปุ่น 

สหรัฐอเมริกา 
ออสเตรเลีย 
อินเดีย 
ไทย 

8.95 
9.95 
13.0 
19.0 
19.6 
20.3 
18.0 

 
แหล่งที่มา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2554 ก. 
 

 
 
ภาพที ่4.2 ความเขม้รังสีดวงอาทิตยร์ายวนัเฉล่ียต่อปีท่ีประเทศต่างๆ ไดรั้บ 
แหล่งที่มา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2554 ก. 
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ภาพที่ 4.3 แผนท่ีศกัยภาพพลงังานแสงอาทิตยเ์ฉล่ียตลอดปี 
แหล่งที่มา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2554 ก. 
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ภาพที ่4.4 แสดงถึงค่าความเขม้แสงในแต่ละเดือน 
แหล่งที่มา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2554 ก. 
 

ส าหรับศกัยภาพพลงังานแสงอาทิตยใ์นพ้ืนท่ีจงัหวดัสิงห์บุรีนั้น ประเมินไดจ้ากขอ้มลูของ
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน ดงัภาพท่ี  4.3 จะเห็นไดว้่า พ้ืนท่ีจงัหวดัสิงห์บุรีมี
ค่าเฉล่ียความเขม้แสงอาทิตยอ์ยูใ่นช่วง 19-20 MJ/ m2-day ถือว่าอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูงเมื่อ
เปรียบเทียบกบัพ้ืนท่ีในบริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีมีความเขม้แสงสูงสุดเฉล่ีย 20-23 MJ/ m2-
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day และจากรูปภาพท่ี 4.4 แสดงความเขม้ของแสงอาทิตยสู์งสุดในพ้ืนท่ีจงัหวดัสิงห์บุรีอยูใ่น
ระหว่างเดือนมีนาคมและพฤษภาคม  นอกจากน้ีแลว้  หากเปรียบเทียบความเขม้แสงอาทิตยใ์น
จงัหวดัสิงห์บุรีกบัจงัหวดัต่างๆ จะพบว่า จงัหวดัสิงห์บุรีมีระดบัความเขม้แสงอาทิตยม์ากกว่าหลาย
จงัหวดัในประเทศ ดงัแสดงรายละเอียดในภาพท่ี 4.5 
 

 
 
ภาพที ่4.5 ความเขม้แสงและศกัยภาพเชิงพลงังานแสงอาทิตยจ์  าแนกตามรายจงัหวดัปี 2554 
แหล่งที่มา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2554 ก. 
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ภาพที ่4.5 (ต่อ) 
แหล่งที่มา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2554 ก. 
 

จากคู่มือการพฒันาการลงทุนผลิตพลงังานทดแทน ชุดท่ี 2 (พลงังานแสงอาทิตย์ ) ไดก้ล่าว
สรุปความเป็นไดข้องการจดัท าโครงการโรงไฟฟ้าเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบต่อกบัระบบจ าหน่าย  
(Solar Farm) (กรณีการลงทุนจากบริษทัเอกชน) ไว ้คือ พลงังานแสงอาทิตย์  สามารถจดัแบ่งพ้ืนท่ี
ศกัยภาพเพื่อการลงทุนผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยส์ าหรับประเทศไทยออกไดเ้ป็น 3 กลุ่ม คือ 
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 1) พ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพสูง ค่าความเขม้แสงเฉล่ียตลอดทั้งปีไม่ต ่ากว่า  19-20 MJ/ตารางเมตร -
วนัหรือ 5.28 – 5.65 kWh ต่อวนั 

 2) พ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพปานกลาง ค่าความเขม้แสงเฉล่ียตลอดทั้งปีไม่ต ่ากว่า 18-19 MJ/ตาราง
เมตร-วนัหรือ 5 – 5.28 kWh ต่อวนั 

 3) พ้ืนท่ีท่ีมีศกัยภาพต ่า ค่าความเขม้แสงเฉล่ียตลอดทั้งปีต  ่ากว่า 18 MJ/ตารางเมตร-วนัหรือ
ต ่ากว่า 5 kWh ต่อวนั 

ซ่ึงจากขอ้มลูขา้งตน้ จงัหวดัสิงห์บุรีสามารถท าการส่งเสริ มธุรกิจดา้นพลงังานแสงอาทิตย์
ได้โดยในการผลิตพลงังานจากแสงอาทิตยข์องจงัหวดัสิงห์บุรีนั้น  จะมีศกัยภาพอยูใ่นระดบั  
ปานกลางของค่าเฉล่ียในระดบัประเทศ 
 

4.2.2 ศักยภาพด้านพลงัชีวมวล 
ขา้ว และออ้ย เป็นพืชท่ีนิยมปลกูอยา่งกวา้งขวางในประเทศไทย โดยท่ีข้ าวนั้นจะมีการ

เพาะปลกู 2 ลกัษณะ  คือ ขา้วนาปี และขา้วนาปรัง ซ่ึงมีพ้ืนท่ีเพาะปลกูประมาณ 68.337 ลา้นไร่
(เฉล่ีย ปี 2548 – 2552) มีผลผลิตต่อไร่อยูท่ี่ 447 กิโลกรัมต่อไร่ ดงัแสดงในภาพท่ี 4.6 ส่วนออ้ยนั้น
ส่วนใหญ่พบการเพาะปลกูในภาคกลางและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และไ ม่พบในภาคใต ้ซ่ึง  
มีพ้ืนท่ีเพาะปลกู 6.326 ลา้นไร่ (เฉล่ีย ปี 2548 – 2552) มีผลผลิตต่อไร่ อยูท่ี่ 9,555.2 กิโลกรัมต่อไร่ 
ดงัแสดงในภาพท่ี 4.7 

 

 
 

ภาพที่ 4.6 พ้ืนท่ีเพาะปลกู ผลผลิตและผลผลิตต่อไร่ของขา้วนาปีและนาปรังของประเทศ ปี2548 - 2552 
แหล่งที่มา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2554 ข. 
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ภาพที่ 4.7 พ้ืนท่ีเพาะปลกู ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ของออ้ยโรงงานของประเทศ ปี 2548 - 2552 
แหล่งที่มา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2554 ข. 
 

จากผลการประเมินศกัยภาพชีวมวล ประเภทขา้ว ของประเทศในปี 2551 พบว่า มีแ กลบ
เกิดข้ึนประมาณ 6.73 ลา้นตนั คิดเป็น 21% ของผลผลิตขา้วทั้งหมด และมีฟางขา้วเกิดข้ึน 15.69 
ลา้นตนั คิดเป็น 49% ของผลผลิตขา้วทั้งหมด และคาดว่า  จะมีฟางขา้วเหลือท้ิงประมาณ 4.63 ลา้น
ตนัต่อปี ซ่ึงหากคิดเป็นศกัยภาพพลงังานเท่ากบั 57,080 TJ หรือ 1,363.27 ktoe ดงัแสดงในภาพท่ี 
4.8 
 

 
 
ภาพที่ 4.8 การประเมินศกัยภาพชีวมวล ปี 2551 
แหล่งที่มา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2554 ข. 
 

ในดา้นความเหมาะสมในการผลิตพลงังานชีวมวลนั้น ปัจจยัหลกัอยา่งหน่ึงท่ีมีผลอยา่งมาก
คือ ปริมาณวตัถุดิบท่ีมีอยา่งสม ่าเสมอตลอดปี ซ่ึงหากเป็นขา้วนั้น จะมีการปลกูขา้วนาปรัง ในหลาย
พ้ืนท่ี ท าใหมี้วตัถุดิบส าหรับการผลิตพลงังานอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงในการผลิตไฟฟ้าจากฟางขา้วนั้น 
จะตอ้งใชฟ้างขา้วจ  านวน 10,500 ตนั/ปี สามารถผลิตไฟฟ้าได ้ 1 เมกะวตัต ์ดงัแสดงรายละเอียดใน
ภาพท่ี 4.9 
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ภาพที่ 4.9 การประเมินศกัยภาพชีวมวล ปี 2551 
แหล่งที่มา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2554 ข. 
หมายเหตุ: คิดค่าประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าท่ี 20% 
 

ชีวมวล  (Biomass) คือ อินทรียสารท่ีเกิดจากการท าเกษตรกรรมและป่าไมท้ าใหเ้กิดวสัดุ
เหลือใชท้างการเกษตรต่างๆ เช่น ฟืน ถ่านไม ้แกลบ ชานออ้ย เหง้ามนัส าปะหลงั  และวสัดุเหลือใช้
ทางการเกษตรอ่ืนๆ  ซ่ึงในพ้ืนท่ีจงัหวดัสิงห์บุรีนั้น  จะมีการปลกูพืชท่ีสามารถน ามาผลิตเป็น
พลงังานชีวมวลไดอ้ยู ่2 ชนิด คือ ขา้ว และออ้ย 

จงัหวดัสิงห์บุรี มีพ้ืนท่ีทั้งหมด 514,049 ไร่มีพ้ืนท่ีอยูใ่นเขตชลประทาน 411,781 ไร่ คิดเป็น 
ร้อยละ 80.11 ของพ้ืนท่ีจงัหวดั โดยพ้ืนท่ีท าการเกษตรส่วนใหญ่อยูใ่นเขตชลประทาน  มีการใชพ้ื้นท่ี
ท าการเกษตรทั้งหมด 418,565 ไร่ (ร้อยละ 82) จ าแนกเป็นท่ีนา 377,385 ไร่ (ร้อยละ 90 ของพ้ืนท่ี
การเกษตร) พ้ืนท่ีปลกูพืชไร่  11,102 ไร่ (ร้อยละ 3 ) พ้ืนท่ีสวน (พืชผกัไมผ้ลไม้ยนืตน้) 26,970 ไร่  
(ร้อยละ 6)พ้ืนท่ีเล้ียงสตัว์  1,187 ไร่ (ร้อยละ  0.28) และพ้ืนท่ีประมงเพาะเล้ียง  2,029 ไร่ (ร้อยละ  
0.48) ดงัแสดงในตารางท่ี 4.3และตารางท่ี 4.4 ซ่ึงสามารถบ่งบอกไดว้่า ยิง่มีการส่งเสริมมาก ก็ยิง่
ก่อใหเ้กิดเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรมากตามไปดว้ย และหากมีการน ามาใหใ้ชเ้ป็นวตัถุดิบใน
การผลิตชีวมวลแลว้ สามารถทดแทนพลงังานหลกัไดค่้อนขา้งมาก จากสถิติการผลิตการเกษตรจะ
เห็นไดว้่า พืชเศรษฐกิจหลกัท่ีส าคญัของจงัหวดั ไดแ้ก่ ขา้ว ออ้ยโรงงาน และถัว่ลิสง  เป็นตน้  และมี
เกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนเกษตรจ านวน 22,868 ครัวเรือน 

จงัหวดัสิงห์บุรีเป็นจงัหวดัท่ีมีอาชีพเพาะปลกูเป็นส่วนใหญ่ ในปี 2556 มีการเพาะปลกู
แบ่งเป็นขา้วนาปี 325,844.75 ไร่ และขา้วนาปรัง 536,724.00 ไร่(นาปรัง 3 คร้ัง/ปี) ซ่ึงแสดงใหเ้ห็น
ว่า มีวตัถุดิบเพียงพอท่ีจะผลิตเป็นพลงังานชีว มวลได ้แต่ทั้งน้ี จะเป็นในส่วนข องฟางขา้วเท่านั้น 
เน่ืองจากในส่วนของแกลบจะเป็นผลผลิตในโรงสี ซ่ึงจะไม่ถือเป็นวตัถุดิบทอ้งถ่ินท่ีสามารถหาและ
ใชเ้ป็นวตัถุดิบในทอ้งถ่ินได ้
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พืชอีกชนิดท่ีสามารถเป็นวตัถุดิบในการผลิตพลงังานชีวมวลได้  คือ ออ้ยโรงงาน มีพ้ืนท่ี
เพาะปลกู 9,287.88 ไร่ ซ่ึง ออ้ยเหล่าน้ีจะ ถกูขายใหก้บับริษทัท่ีผลิตน ้ าตาลในพ้ืนท่ี และถกูใช้
ประโยชน์ในลกัษณะของบริษทัเอกชน ซ่ึงถกูใชง้านอยา่งคุม้ค่าในตวัผลิตภณัฑ ์ตั้งแต่การหีบออ้ย
เพื่อน าน ้ าออ้ยไปผลิตเป็นน ้ าตาล และชานออ้ยท่ีเหลือก็น าไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า 
ซ่ึงหากมองในอีกมุมหน่ึง ก็ถือไดว้่าเป็นการใชพ้ลงังานสีเขียวแลว้ 
 

ตารางที ่4.3 การใชท่ี้ดินเพื่อการเกษตรแยกตามรายอ าเภอจงัหวดัสิงห์บุรี พ.ศ. 2555 
 

อ าเภอ 
พื้นที่ท าการเกษตร (ไร่) 

ที่นา พืชไร่ พืชสวน เล้ียงสัตว์ พื้นที่ประมง รวม 

เมืองสิงห์บุรี 46,915 381 5,019 91 248 52,654 
บางระจนั 97,692 6,314 9,001 435 416 113,858 
อินทร์บุรี 146,021 1,365 6,497 625 819 155,324 
พรหมบุรี 30,222 130 1,830 38 239 32,459 
ท่าชา้ง 14,374 - 2,668 - 300 17,342 
ค่ายบางระจนั 42,161  1,855 - - 46,928 

รวม 377,385 11,102 26,870 1,189 2,019 418,565 
 

แหล่งทีม่า: ส านกังานจงัหวดัสิงห์บุรี, 2557. 
 

ตารางที ่4.4 สถิติการผลิตการเกษตรพืชเศรษฐกิจหลกัของจงัหวดัสิงห์บุรีปีเพาะปลกู พ.ศ. 2553 ถึง  
        พ.ศ. 2555 
 

พืช 
เน้ือที่เพาะปลูก (ไร่) ผลผลิต/ไร่ (กก.) ผลผลิตรวม (ตัน) 

2553 2554 2555 2553 2554 2555 2553 2554 2555 
ขา้วนาปี 287,580 213,600 322,970 714 601 665 181,751 89,710 163,434 

ขา้วนาปรัง 331,600 317,098 352,951 622 577 718 196,970 215,687 234,331 

ออ้ยโรงงาน 32,295 57,234 8,040 13,000 15,029 15,804 357,871 694,427 127,077 

ถัว่ลิสง 1,560 1,019 1,019 738 877 800 1,423 1,008 815 

มะม่วง 8,792 11,072 1,554 788 1,214 619 639,788 1,469,006 431 
 

แหล่งที่มา: ส านกังานจงัหวดัสิงห์บุรี, 2557 
หมายเหตุ: ขา้วนาปีและขา้วนาปรังปลกูซ ้าในพ้ืนท่ีเดิม (บางส่วน). 
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ปริมาณชีวมวลท่ีสามารถผลิตได ้จะแปรผนัและข้ึนอยูก่บัปริมาณผลผลิตทางการเกษตรของ
จงัหวดั  ซ่ึงในปี 2555 จงัหวดัสิงห์บุรีมีผลผลิตขา้ว จ  านวน 397,765 ตนั คิดเป็นปริมาณฟางขา้ว 
194,904.85 ตนั ซ่ึงหากเป็นการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลแลว้ จะสามารถผลิตไฟฟ้าได ้18.56 เมกะวตัตต่์อปี 
 

4.2.3 ศักยภาพด้านพลงังานชีวภาพ 
พลงังานชีวภาพส่วนใหญ่ท่ีสาม ารถท าการแปรรูปเป็นพลงังานนั้นมาจาก 2 แหล่งใหญ่ๆ 

คือ น ้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมจ าพวกอาหารสด อุตสาหกรรมดา้นการเกษตร เป็นตน้ และ  
อีกส่วนมาจากการปศุสตัว ์ 

 ส าหรับประเทศไทยมีอาชีพเล้ียงสตัวใ์นลกัษณะฟาร์มค่อนขา้งมาก ทั้งฟาร์มสุกร ฟาร์มไก่ 
ฟาร์มววั และฟาร์มเป็ด เ ป็นตน้  โดยท่ีฟาร์มเล้ียงสตัวท่ี์มีการใชเ้ทคโนโลยรีะบบก๊าซชีวภาพ  
มากท่ีสุด คือ ฟาร์มสุกร โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

1) ฟาร์มขนาดใหญ่ หรือฟาร์มเล้ียงสุกร ประเภท ก เทียบเท่าจ านวนสุกรขุนมากกว่า 
5,000 ตวั หรือมากกว่า 600 หน่วยปศุสตัว ์

2) ฟาร์มขนาดกลาง หรือฟาร์มเล้ียงสุกร ประเภท ข เทียบเท่าจ านวนสุกรขุน ตั้งแต่ 
500 – 5,000 ตวั หรือ 60 – 600 หน่วยปศุสตัว ์

 3) ฟาร์มขนาดเลก็ หรือฟาร์มเล้ียงสุกร  ประเภท ค เทียบเท่าจ านวนสุกรขุน 50 – 
500 ตวั หรือ 6 – 60 หน่วยปศุสตัว ์
  

ในส่วนของพ้ืนท่ีจงัหวดัสิงห์บุรีมีเพียงส่วนของปศุสตัวเ์ท่านั้น  ท่ีสามารถท าการส่งเสริมได ้
โดยท่ีการปศุสตัวใ์นพ้ืนท่ีจงัหวดัสิงห์บุรีนั้น ประชาชนนิยมเล้ียงสตัวอ์ยู ่8 ประเภท ไดแ้ก่ โคเน้ีอ โค
นม กระบือ สุกร ไก่ เป็ด แพะ และแกะ เป็นตน้ สตัวท่ี์ นิยมเล้ียงกนัมากท่ีสุด  คือ ไก่  จ านวน 
2,104,798 ตวั เป็ด จ  านวน 347,525 ตวั และสุกร จ  านวน 59,316 ตวั และสตัวช์นิดอื่นๆ ดงัตารางท่ี 
4.5 ท่ีแสดงจ านวนสตัวใ์นแต่ละชนิด และแยกตามอ าเภอ (ส านกังานจงัหวดัสิงห์บุรี, 2557) 
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ตาราง 4.5 แสดงจ านวนสตัวท่ี์เล้ียงในแต่ละอ าเภอ 
 

 
แหล่งที่มา: ส านกังานปศุสตัวจ์งัหวดัสิงห์บุรี, 2556. 
หมายเหตุ: หน่วย (ตวั) 
 

ในการใชง้านพลงังานชีวภาพนั้น ก๊าซชีวภาพ 1 ลกูบาศกเ์มตร สามารถทดแทนพลงังานใน
รูปแบบต่างๆ ไดด้งัน้ี ก๊าซหุงตม้ (LPG) 0.46 กิโลกรัม น ้ ามนัเบนซิน 0.67 ลิตร น ้ ามนัเตา 0.55 ลิตร 
และพลงังานไฟฟ้า 1.40 กิโลวตัตต่์อชัว่โมง ซ่ึงเม่ือมีการผลิตก๊าซชีวภาพใชใ้นฟาร์มนั้น จะให้
ระยะเวลาในการคืนทุนประมาณ 3-5 ปี ข้ึนอยูก่บัการน าก๊าซชีวภาพไปใชป้ระโยชน์ (กรมพฒันา
พลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2557ค) 

พลงังานชีวภาพท่ีเกิดจากมลูสตัวแ์ต่ละชนิดนั้นสามารถค านวณไดด้งัน้ี (เฉพาะสตัวท่ี์มี
ปริมาณท่ีเล้ียงจ านวนมาก) 

 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอ โคเน้ือ โคนม กระบือ สุกร ไก่ เป็ด แพะ แกะ รวม 

เมืองสิงห์บุรี 469 55 - 12,250 97,096 36,887 221 28  

บางระจนั 354 - - 4,398 985,190 82645 1,536 3  

อินทร์บุรี 1,502 83 16 15,377 547,339 161,003 1,724 44  

พรหมบุรี 319 11 - 24,310 119,175 17,679 104 -  

ท่าชา้ง 162 - - 1,182 151,901 5,750 96 -  

ค่ายบางระจนั 732 60 7 1,799 204,097 43,571 569 -  

รวม 3,538 209 23 59,316 2,104,798 347,525 4,250 75 2,519,734 
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ตารางที่ 4.6 ปริมาณก๊าซชีวภาพท่ีเกิดข้ึนจากการเล้ียงสตัวใ์นพ้ืนท่ีจงัหวดัสิงห์บุรี 
 
ชนิดสัตว์ 

 
ปริมาณสัตว์ 

(ตัว) 
อัตราการเกิด
ก๊าซชีวภาพ

(กก.)/ สัตว์ 1 ตัว 

ปริมาณก๊าซ
ชีวภาพที่เกิดขึ้น 

(ลบ.ม.) 

การเปลี่ยนเป็นพลังงาน 

ก๊าซหุงต้ม  
(กก.) 

พลังงานไฟฟ้าที่
เกิดขึ้น (kW-h) 

สุกร 59,316 4.00 237.26 109.14 332.16 
ไก ่ 2,104,798 0.03 63.14 29.04 50.60 
เป็ด 347,525 0.03 10.43 4.80 14.62 
โคเน้ือ 3,538 8.00 28.30 13.02 39.62 

รวม 339.13 156 437 

 
แหล่งที่มา: ส านกัวิจยั สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2557. 
หมายเหตุ: อตัราการเกิดก๊าซชีวภาพของมลูเป็ด เทียบเคียงจากอตัราการเกิดก๊าซชีวภาพจากมลูไก่ 

 
จากขอ้มลูในตารางท่ี  4.6 นั้น แสดงใหเ้ห็นถึงศกัยภาพในการผลิตพลงังานจากมลูสตัว์  

แต่ละชนิด ซ่ึงจะเห็นไดว้่า มลูสุกรจะสามารถผลิตพลงังานไดม้ากท่ีสุด โดยสามารถผลิตก๊าซหุงตม้ 
(LPG) ไดถึ้ง 109.14 กิโลกรัม หรือสามารถผลิตเป็นพลงังานไฟฟ้าไดถึ้ง 332.16 กิโลวตัตต่์อชัว่โมง 
แต่จากการรวบรวมข้ อมลูจาก ส านกังานปศุสตัว์ นั้น ทราบว่า ไดม้ีการส่งเสริมการผลิตพลงังาน
ชีวภาพภายในฟาร์มไก่ ฟาร์มสุกร และฟาร์มโคเน้ือ ท่ีเป็นฟาร์มขนาดเลก็ข้ึนไป ซ่ึงในปัจจุบนัมีการ
ส่งเสริมจนครบทุกฟาร์มในพ้ืนท่ีจงัหวดัสิงห์บุรี 

 
4.2.4 ศักยภาพด้านพลงังานลม 
การใชพ้ลงังานลมข้ึนอยู่ กบัขนาดก าลงัลม  (Wind power classes) ซ่ึงแบ่งเป็นระดบัชั้น  

(classes) ต่างๆ ตั้งแต่ระดบั 1.1 ถึงระดบั 7 ดงัแสดงในภาพท่ี 4.10 ซ่ึงโดยปกติแลว้ ความเร็วลมท่ีจะ
ใชง้านผลิตไฟฟ้าไดเ้ร่ิมตั้งแต่ 4 m/s แต่ถา้จะใหคุ้ม้ทุนจะอยูท่ี่ 7 m/s หรือ 300-400 กิโลวตัต์ /ตาราง
เมตร ท่ีความสูง  50 เมตร  เพื่อสามารถพฒันากงัหนัลมผลิตไฟฟ้าไดแ้ละตอ้งมีระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าแรงสูงระดบั  22 หรือ 33 kV หรือ 115 kV ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผา่นหรืออยูใ่นรัศมี  
ไม่เกิน 10 กิโลเมตร เพื่อเช่ือมต่อระบบไฟฟ้าของกงัหนัลมผลิตไฟฟ้ากบัระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคได ้แมว้่าประเทศไทย จะเห็นว่ามีลมอยูม่ากในภาคใตแ้ต่การใชผ้ลิตไฟฟ้าจะตอ้งเป็น
พ้ืนท่ีๆ มีก  าลงัลมสม ่าเสมอไม่ใช่ลกัษณะเป็นลมประจ าฤดูกาล 
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ภาพที่ 4.10 มาตรฐานก าลงัลมในประเทศไทย 
แหล่งที่มา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2557. 
 

 
 

ภาพที ่4.11 แผนท่ีความเร็วลมของประเทศไทยท่ีระดบัความสูง 90 เมตร 
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แหล่งที่มา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2557ง. 
ศกัยภาพพลงังานลมในพ้ืนท่ีจงัหวดัสิงห์บุรีนั้น จะใชส้ถานีวดัของจงัหวดัชยันาท เพราะมี

พ้ืนท่ีติดต่อกนั จึงสามารถใชข้อ้มลูทดแทนกนัได ้โดยจากภาพท่ี 4.7 และภาพท่ี 4.8 แสดงใหเ้ห็นว่า 
ความเร็วลมของจงัหวดัสิงห์บุรีอยูใ่นช่วง 1.2 – 2.8 m/s ซ่ึงจดัอยูอ่ยูใ่นระดบั 1.1 เท่านั้น  
 

 
 

ภาพที่ 4.12 แผนท่ีศกัยภาพพลงังานลม จ.ชยันาท ไม่รวมช่วงลมสงบ – เฉล่ียรายปี 
แหล่งที่มา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2557. 
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ภาพที่ 4.13 แผนท่ีศกัยภาพพลงังานลม จ.ชยันาท รวมช่วงลมสงบ – เฉล่ียรายปี 
แหล่งที่มา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2557. 
 

จะเห็นไดว้่า ก  าลงัลมในพ้ืนท่ีจงัหวดัสิงห์บุรีนั้น อยูใ่นระดบัท่ีต ่า ไม่เหมาะแก่การผลิต
พลงังานจากลม เพราะในทางปฏิบติันั้นความเร็วลมควรอยู่ในระดบัประมาณ 3.6 - 4.4 เมตร/วินาที
หรือระดบั 1.3 ข้ึนไป จึงจะสามารถผลิตพลงังานไฟฟ้าได้ 

 
จากขอ้มลูขา้งตน้ เป็นขอ้มลูท่ีไดจ้ากการตรวจวดัความเร็วลมท่ีระดบัความสูง ตั้งแต่ 10 เมตร

ข้ึนไป จนถึงความสูง 90 เมตร จากพ้ืนดิน ซ่ึงจะใชเ้ป็นขอ้มลูในการประ เมินศกัยภาพในการผลิต
พลงังานไฟฟ้าจากลม และเลือกเทคโนโลยใีนการผลิตไฟฟ้า ซ่ึงจะเป็นเทคโนโลยขีนาดปานกลางไป
จนถึงขนาดใหญ่ และจะตอ้งมีค่าความเร็มลม หรือก าลงัลมท่ีอยูใ่นช่วงท่ีเหมาะสม เพื่อความคุม้คุน้ใน
การลงทุน แต่นอกจากนั้นแลว้ ยงัมีเทคโนโลยกีงัหนัขนาดเลก็ ซ่ึงจ ะใชค้วามเร็วลมท่ีต ่า ซ่ึงใช้
ความเร็วลมขั้นต ่าประมาณ 1.2 m/s สามารถผลิตพลงังานไฟฟ้าไดต้ั้งแต่ 50 W ข้ึนไป (ข้ึนอยูก่บั
เทคโนโลยกีงัหนัลมแต่ละชนิด ) ซ่ึงสามารถใชพ้ลงังานไฟฟ้าจากลมน้ีต่อเขา้กบัอุปกรณ์
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าท่ีใชก้  าลงัไฟฟ้าต ่าไดโ้ดยตรง เช่น หลอดไฟ พดัลม โทรทศัน์ เคร่ืองท าน ้ าร้อน เป็นตน้ 
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การส่งเสริมการผลิตพลงังานจากลมโดยใชเ้ทคโนโลยกีงัหนัลมขนาดเลก็นั้น ก็สามารถท า
การส่งเสริมได ้ซ่ึงตน้ทุนจะมีราคาท่ีไม่สูงมาก การใชง้านไม่ยุง่ยาก แต่ก็จะมีขอ้จ  ากดัท่ีส าคญัในหลาย
ปัจจยั เช่น พ้ืนท่ีติดตั้ง จะตอ้งไม่มีส่ิงกีดขวางทางเดินลม เช่น อาคารบา้นเรือน ตน้ไม ้ภูเขา  เป็นตน้ 
นอกจากน้ียงัรวมไปถึง ปริมาณการติดตั้งในพ้ืนท่ีท่ีเป็นชุมชนท่ีมีประชากรหนาแน่น ก็จะส่งผลต่อ
การใชง้าน เพราะความไม่เสถียรจากลมท่ีเกิดการเปล่ียนทิศทางจากส่ิงกีดขวาง หรือกงัหนัลมจากบา้น
ขา้งเคียง เป็นตน้ 
 

4.2.5 ศักยภาพด้านพลงังานจากขยะ 
ขยะมลูฝอย ในจงัหวดัสิงห์บุรี มีการรวบรวมข ยะจากเทศบาลเมืองสิงห์บุรี เทศบา ล

บางระจนั เทศบาลต าบลอินทร์บุรี และในเขตชุมชนขนาดใหญ่ ซ่ึงจากสถิติของปริมาณการเกิดขยะ
ตั้งแต่ปี 2548 – 2556 มีปริมาณขยะดงัตารางท่ี 4.6 
 
ตารางที่ 4.7 ปริมาณขยะมลูฝอยของจงัหวดัสิงห์บุรี  
 

ปี พ.ศ. ปริมาณขยะมูลฝอย (กก. / วัน) 

2548 25,190 
2550 124,000 
2552 122,000 
2556 240,850 

 
แหล่งที่มา:กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2556. 
 

จากสถิติปริมาณขยะมลูฝอย พ .ศ. 2556 พบว่า ปริมาณขยะมลูฝอยในพ้ืนท่ีจั งหวดัสิงห์บุรี   
มีอตัราเพ่ิมข้ึน จากปี 2548 ท่ีมีปริมาณขยะ 25.19 ตนัต่อวนั เป็น  240.85 ตนัต่อวนั หรือ 87,910 ตนัต่อปี 
ซ่ึงถือว่ามีอตัราเพ่ิมข้ึนถึงเกือบ 10 เท่า แต่ จะเห็นไดว้่าปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนนั้น ยงัมีปริมาณนอ้ย 
หากเทียบกบัจงัหวดัขา้งเคียงและจงัหวดัอื่ นๆ ท่ีมีพ้ืนท่ีไม่ต่างกนัมาก  เช่น จงัหวดั  ลพบุรี มีขยะ
จ านวน 282,767 ตนัต่อปี และจงัหวดั พระนครศรีอยธุยา มีจ  านวน 290,607 ตนัต่อปี  (กรมควบคุม
มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2556) 

ในการประเมินศกัยภาพพลงังานจากขยะ โดยทัว่ไปจะมีการวิเคราะห์ทั้งหมด  2 ปัจจยั คือ 
ปริมาณขยะ และงบประมาณในการก่อสร้าง (เทคโนโลยใีนการผลิตพลงังาน ) ซ่ึงปริมาณขยะท่ีจะ
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ใชผ้ลิตพลงังานนั้น  จะตอ้งมีปริมาณมากพอท่ีผลิตพลงังาน และ เทคโนโลยผีลิต  พลงังานนั้นก็
จะตอ้งเหมาะสมกบัประเภทของขยะ และงบประมาณอยูใ่นขอบเขต และคุม้ทุนในการก่อสร้าง 

จากคู่มือการพฒันาและการลงทุนผลิตพลงังานทดแทน (ชุดท่ี 6 พลงังานขยะ ) กรมพฒันา
พลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน ไดก้ล่าวถึงรายละเอียดของเทคโนโลยผีลิตพลงังานจากขยะท่ี
เหมาะสมส าหรับประเทศไทยทั้งหมด 7 ชนิด แต่เทคโนโลยเีตาเผา  (Incineration) เทคโนโลยกี๊าซ
ชีวภาพจากหลุม ฝังกลบขยะ  (Landfill Gas to Energy) และเทคโนโลยผีลิตก๊าซเช้ือเพลิง
(Gasification) จะเป็นเทคโนโลยท่ีีนิยมใช้ และเหมาะสมมากท่ีสุดในการผลิตพลงังานจากขยะชุมชน  
ดงัแสดงในตารางท่ี 4.7 
 

ตารางที่ 4.8 แสดงรายละเอียดเทคโนโลยผีลิตพลงังานขยะ 
 

เทคโนโลย ี ข้อด ี ข้อจ ากดั 
1. เทคโนโลยเีตาเผา
ขยะ(Incineration) 

1. มีความยดืหยุน่ต่อประเภทของ
ขยะสูง สามารถเผาท าลายขยะได้
หลากหลายประเภทในเวลา
เดียวกนั 
2. ลดมวลและปริมาตรไดม้าก 
3. เวลาก าจดัสั้น 
4. ผลิตพลงังานไดม้าก 
5. ใชพ้ื้นท่ีระบบนอ้ย 

1. เงินลงทุนและค่าใชจ่้ายในการ
ปฏิบติังานและบ ารุงรักษาสูง 
2. ขนาดของโรงก าจดัท่ีมีความคุม้ค่า
ทางเศรษฐศาสตร์ควรมีก  าลงัการ
ก าจดัไม่ต  ่ากว่า 250 ตนัต่อวนั 
3. เป็นเทคโนโลยขีั้นสูงยงัไม่
สามารถพฒันาเทคโนโลยไีดเ้องใน
ประเทศ 

2. เทคโนโลยกี๊าซ 
ชีวภาพจากหลุมฝัง
กลบขยะ (Landfill 
Gas to Energy) 
 

1. หลุมฝังกลบขยะมีอยูแ่ลว้
จ  านวนมากเทคโนโลยน้ีีจะช่วย
ลดการปล่อยมีเทนข้ึนสู่
บรรยากาศ 
2. ลดความเส่ียงในการระเบิด 
หรือเพลิงไหมใ้นบริเวณฝังกลบ 

1. ตอ้งมีปริมาณขยะในหลุมฝังกลบ
มากกว่า 1 ลา้นตนั จึงจะเกิดความ
คุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
2. การพยากรณ์อตัราการเกิดก๊าซ
ข้ึนอยูก่บัหลายปัจจยั ยากต่อการ
พยากรณ์ 
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ตารางที่ 4.8 (ต่อ)   
   

เทคโนโลย ี ข้อด ี ข้อจ ากดั 
3. เทคโนโลยผีลิตก๊าซ
เช้ือเพลิง 
(Gassification) 

3. เทคโนโลยไีม่ซบัซอ้นมากนกั 
สามารถพฒันาเทคโนโลยข้ึีนเอง
ไดใ้นประเทศ 
1. เป็นเทคโนโลยสีะอาด 
2. ลดมวลและปริมาตรไดดี้ 
3. เวลาก าจดัสั้น 
4. ผลิตพลงังานไดม้าก 
5. ใชพ้ื้นท่ีระบบนอ้ย 

3. องคค์วามรู้ยงัไม่แพร่หลาย 
 
1. ตอ้งมีการจดัการขยะเบ้ืองตน้ก่อน 
(เช่น การท า RDF) 
2. เงินลงทุนและค่าใชจ่้ายในการ
ปฏิบติังานและบ ารุงรักษาสูง 
3. ยงัขาดขอ้มลูโรงก าจดัท่ีมีการ
ด าเนินงานในเชิงพาณิชย ์

 

แหล่งที่มา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2554 จ. 
 

ตารางที่ 4.9 แสดงรายละเอียดค่าใช่จ่ายของแต่ละเทคโนโลย ี
 

เทคโนโลย ี ค่าใช้จ่าย 
1. เทคโนโลยเีตาเผาขยะ (Incineration) ขยะ 250 ตนั จะใชเ้งินทุน 750 ลา้นบาท 
2. เทคโนโลยกี๊าซชีวภาพจากหลุมฝัง
กลบขยะ(Landfill Gas to Energy) 

ในประเทศไทยยงัไม่มีขอ้มลูตน้ทุนซ่ึงสามารถน ามาอา้งอิง
ไดแ้ต่ในต่างประเทศ (สหรัฐอเมริกา 1994) ไดร้ะบุว่า ขยะ
มลูฝอย 1 ลา้นเมตริกตนั ใชค่้าก่อสร้าง 628,000 เหรียญ
สหรัฐ (21,980,000 ลา้นบาท) และค่าด าเนินการ 152,000 
เหรียญสหรัฐต่อปี (5,320,000 ลา้นบาท) 

3. เทคโนโลยผีลิตก๊าซเช้ือเพลิง  
(Gasification) 

ไม่พบขอ้มลูตน้ทุนในประเทศไทย แต่ในต่างประเทศ อยู่
ในช่วง 90 – 300 ปอนดต่์อตนั (15,600 บาทต่อตนั) ของ
ขนาดตนัต่อปี 

 
แหล่งที่มา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2554 จ. 
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จากการประเมินศกัยภาพพลงังานขยะนั้น เทคโนโลยท่ีีมีความเป็นไปไดท่ี้ใชง้านในจงัหวดั
สิงห์บุรี คือ เทคโนโลยเีตาเผา ซ่ึงจะตอ้งมีปริมาณขยะ 250 ตนั/วนัข้ึนไป (จงัหวดัสิงห์บุรี มีปริมาณ
ขยะ 240 ตนั/วนั) และใชเ้งินลงทุน 750 ลา้นบาท ซ่ึงในดา้นของปริมาณขยะนั้น มีความเป็นไปได้
ในการผลิตพลงังานในอนาคต แต่จะตอ้งใชจ้  านวนเงินลงทุนมาก 

หากมองในเร่ืองความเหมาะสมในการผลิตพลงังานสีเขียว ควรจะใชใ้นโครงการขนาดเลก็ 
หรือระดบัชุมชนก่อน จึงค่อยมีการพฒันาไปในระดบัใหญ่ และจากจ านวนเงินลงทุน แหล่งท่ีมาก
นั้น จะตอ้งมีการศึกษาขอ้มลูอยา่งละเอียด และงบประมาณนั้นอาจจะไม่มีใหด้  าเนินการในระยะสั้น 
จึงสามารถสรุปไดว้่า ขยะ มีศกัยภาพในการผลิตพลงังาน แต่จะเป็นการพฒันาในระยะยาว 

ในการจดัการขยะท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี จงัหวดัสิงห์บุรีนั้น ถึงแมว้่า ปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนจะมี
ปริมาณไม่มากพอในการน าไปผลิตพลงังานจากขยะ (ปริมาณตอ้งมากกว่า 250 ตนัต่อวนั เพ่ือใหม้ี
ความคุมทุนในการ ผลิตพลงังาน ) แต่สามารถท่ีจะท าการศึกษาศกัยภาพพลงังานขยะในพ้ืนท่ี
ใกลเ้คียง เช่น จงัหวดัลพบุรี จงัหวดัอ่างทอง และจงัหวดัชยันาท เพ่ือน าขยะท่ีเกิดข้ึนในแต่ละพ้ืนท่ี
มารวมกนัเป็นวตัถุดิบส าหรับผลิตพลงังานจากขยะ ซ่ึงจะท าใหม้ีปริมาณวตัถุดิบท่ีเพียงพอในการ
ผลิตพลงังาน แ ละในการผลิตพลงังานจากขยะจะมีความคุม้ค่าทางเศรษฐศาสตร์ เหมาะแก่การ
ลงทุน และการส่งเสริมการใชเ้ป็นพลงังานทางเลือกของจงัหวดัสิงห์บุรี 

จากการประเมินศกัยภาพดา้นพลงังานสีเขียวทั้งหมด 5 ประเภท ไดแ้ก่ พลงังานแสงอาทิตย ์
พลงังานชีวมวล พลงังานชีวภาพ พลงังานลม และพลงัง านจากขยะ ในพ้ืนท่ีจงัหวดัสิงห์บุรีนั้น
พลงังานสีเขียวท่ีมีศกัยภาพในการน ามาผลิตพลงังานสีเขียวนั้นมีเพียงพลงังานแสงอ าทิตย ์และ
พลงังานชีวมวลเท่านั้น  เพราะแสงอาทิตยใ์นพ้ืนท่ีจงัหวดัสิงห์บุรี  มีความเขม้แสงอยูใ่นช่วงท่ี
สามารถผลิตพลงังานแสงอาทิตยไ์ด ้และพลงังานชีวมวลก็มีปริมาณฟางขา้ว 194,904.85 ตนั ซ่ึงหาก
เป็นการสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลแลว้ จะสามารถผลิตไฟฟ้าได ้18.56 เมกะวตัตต่์อปี 
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4.3 ผลการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านพลังงานสีเขียว 
 

การสมัภาษณ์ผูท่ี้มีส่วนเก่ี ยวขอ้งในดา้นการพฒันาจงัหวดั การก าหนดนโยบายระดบั
จงัหวดั หน่วยงานราชการท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัพลงังานสีเขียว ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้  าการสมัภาษณ์ผูบ้ริหาร
ในส่วนของส านกังานพลงังานจงัหวดั 1 ท่าน ส านกังานเกษตรจงัหวดั 1 ท่าน ส านกังานปศุสตัว์
จงัหวดั 1 ท่าน องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 1 ท่าน ส านกังานเทศบาลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล
ครอบคลุมทัว่จงัหวดัสิงห์บุรีอีก 23 ท่าน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 
4.3.1 ศักยภาพการผลติพลงังานสีเขียวภายในพืน้ที ่
ในดา้นศกัยภาพพลงังานสีเขียวในพ้ืนท่ีจงัหวดัสิงห์บุรี ผูว้ิจยัไดท้  าการสมัภาษณ์ผูท่ี้

เก่ียวขอ้งในดา้นการบริหารจดัการ ดา้นการพฒันา ดา้นวตัถุดิบ ดา้นการด าเนินการ และการติดตาม
ตรวจสอบ โดยจดักลุ่มผูบ้ริหารเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผูบ้ริหารท่ีอยูใ่นส่วนการก าหนดยทุธศาสตร์
ดา้นพลงังาน และผูบ้ริหารท่ีอยูใ่นส่วนท่ีจะน ายทุธศาสตร์ดา้นพลงังานไปใช ้ โดยมีรายละเอียด  
ดงัตารางท่ี 4.10 
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ตารางที ่4.10 ผลการสมัภาษณ์ดา้นศกัยภาพพลงังานจงัหวดัสิงห์บุรี (ดา้นวตัถุดิบ) 
 

ล าดับ หน่วยงาน 

ด้านวัตถุดิบ 

ศักยภาพพลังงานสีเขียว  
ปัญหาด้านการ

ขนส่ง 
คุณภาพพลังงาน 

 แสงอาทิตย์ 

 ชีวมวล 

 ชีวภาพ 

 ลม 

 ขยะ 

 มาก 

 ปานกลาง 

 น้อย 

 มาก 

 ปานกลาง 

 น้อย 

1 สนง.พลงังานจงัหวดั 
 

1 
     

1 
 

1 
 

2 สนง.เกษตรจงัหวดั 
 

1 
     

1 
 

1 
 

3 สนง.ปศุสัตวจ์งัหวดั 1 
      

1 1 
  

4 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
 

1 
    

1 
  

1 
 

5 สนง.เทศบาล 3 
 

1 
 

1 1 3 1 3 2 
 

6 องคก์ารบริหารส่วนต าบล 9 3 1 1 4 3 8 7 7 9 2 

 
ตารางที ่4.11 ผลการสมัภาษณ์ดา้นศกัยภาพพลงังานจงัหวดัสิงห์บุรี (ดา้นการพฒันา) 
 

ล าดับ หน่วยงาน 

ด้านการพัฒนา 

รายจ่าย 
น าเข้า
พลังงาน 

การสร้างอาชีพ  การด าเนินชีวิต 
การลด
มลภาวะ ลด 

ไม่ลด 

ลด 

ไม่ลด 

มาก 

ปานกลาง 

น้อย 

มาก 

ปานกลาง 

น้อย 

มาก 

ปานกลาง 

น้อย 

1 สนง.พลงังานจงัหวดั 1 
 

1 
   

1 
  

1 1 
  

2 สนง.เกษตรจงัหวดั 1 
 

1 
  

1 
  

1 
 

1 
  

3 สนง.ปศุสัตวจ์งัหวดั 1 
 

1 
  

1 
  

1 
 

1 
  

4 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 1 
 

1 
  

1 
  

1 
 

1 
  

5 สนง.เทศบาล 5 
 

5 
 

2 3 
 

1 2 2 4 
 

1 

6 องคก์ารบริหารส่วนต าบล 18 
 

18 
 

7 8 3 8 4 6 15 2 1 
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ตารางที ่4.12 ผลการสมัภาษณ์ดา้นศกัยภาพพลงังานจงัหวดัสิงห์บุรี (ดา้นการบริหารจดัการ) 
 

ล าดับ หน่วยงาน 

ด้านการบริหารจัดการ  (บุคลากร) 

ความรู้ การเผยแพร่ ความเพียงพอ งบประมาณ 

มาก 

ปานกลาง 

น้อย 

มาก 

ปานกลาง 

น้อย 

มาก 

ปานกลาง 

น้อย 

พอ 

ไม่พอ 

1 สนง.พลงังานจงัหวดั 
 

1 
   

1 
  

1 
 

1 

2 สนง.เกษตรจงัหวดั 1 
    

1 
 

1 
 

1 
 

3 สนง.ปศุสัตวจ์งัหวดั 
  

1 
 

1 
   

1 
 

1 

4 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
  

1   1 
  

1 1 
 

5 สนง.เทศบาล 2 2 1 2 1 2 1 1 3 1 4 

6 องคก์ารบริหารส่วนต าบล 8 7 3 8 6 4 1 10 7 8 10 

 
ตารางที ่4.13 ผลการสมัภาษณ์ดา้นศกัยภาพพลงังานจงัหวดัสิงห์บุรี (ดา้นการด าเนินการ) 
 

ล าดับ หน่วยงาน 

ด้านการด าเนินการ  

นโยบาย หน่วยงานรับผิดชอบ การมีส่วนร่วม  

มี ไม่มี 

พลังงานจังหวัด 

อบจ. 

อปท. 

อบต 

มาก 

ปานกลาง 

น้อย 

1 สนง.พลงังานจงัหวดั 
 

1 1 
   

1 
  

2 สนง.เกษตรจงัหวดั 1 
 

1 
   

1 
  

3 สนง.ปศุสัตวจ์งัหวดั 
 

1 1 
   

1 
  

4 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
 

1 1 
   

1 
  

5 สนง.เทศบาล 1 4 5 
   

5 
  

6 องคก์ารบริหารส่วนต าบล 10 8 18 
   

13 4 1 
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1) ดา้นวตัถุดิบ 
จากการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารในพ้ืนท่ีจงัหวดัสิงห์บุรีนั้น ผูบ้ริหารร้อยละ 48 มีความเห็นควรท่ีจะ

ใหก้ารสนบัสนุนดา้นการใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์ โดยผู ้บริหารหลายท่านบอกว่า เพราะเป็นพลงังานท่ี
สะอาด สามา รถใชไ้ดไ้ม่มีวนัหมด  และในพ้ืนท่ีสิงห์บุรีก็มีแดดจดัตลอดเวลา  ซ่ึงจะสามารถใชไ้ดดี้  
ในพ้ืนท่ีจงัหวดัสิงห์บุรี ซ่ึงลกัษณะพ้ืนท่ีเป็นพ้ืนท่ีโล่ง ไม่มีแนวภูเขา และมีแสงแดดตลอดทั้งปี 

ในส่วนของการขนส่งวตัถุดิบไปยงัแหล่งผลิต และไปยงัปลายทางท่ีมีการใชง้านนั้น จะมี
ปัญหาค่อนขา้งนอ้ยในเร่ืองของการช ารุดของอุปกรณ์บางชนิด เช่น สายไฟ แผงวงจร เป็นตน้ โดยผูใ้ห้
ขอ้มลูจากส านกังานปศุสตัวไ์ดใ้หเ้หตุผลไวว้่า “ในการบ ารุงรักษา และการซ่อมแซม สามา รถหา
อุปกรณ์และผูช้  านาญการในดา้นการผลิตพลงังานแสงอาทิตย์ น้ีไดไ้ม่ยาก” หากในพ้ืนท่ีมีการใช้ อยา่ง
แพร่หลาย รวมไปถึงคุณภาพของแสงอาทิตยท่ี์ใชส้ าหรับผลิตพลงังานถือว่าอยูใ่นเกณฑท่ี์ดี 
 

2) ดา้นการพฒันา 
ในดา้นการพฒันาจะแบ่งการศึกษาเป็น 3 ส่วน โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

(1) ดา้นเศรษฐกิจ 
ในการส่งเสริมการใชพ้ลงังานสีเขียวนั้น หากเป็นการส่งเสริมการใชใ้นรูปแบบขอ ง

พลงังานในระดบัครัวเรือน หรือในระดบัชุมชนแลว้ จะสามารถลดค่าใชจ่้ายในครัวเรือนไดใ้นระดบั
หน่ึง และหากมีการส่งเสริมการใชอ้ยา่งแพร่หลาย ก็จะสามารถลดการน าเขา้พลงังานในรูปของแก๊สหุง
ตม้ และ น ้ ามนัไดค่้อนขา้งมาก และในอีกกรณีหน่ึง หากน าพลงังานสีเขียวมาเป็น วตัถุดิบในก าร
ด าเนินการต่างๆ หรือเป็นกิจการคา้ส่งพลงังานสีเขียว ก็สามารถท าไดใ้นระดบัท่ีมีการลงทุนค่อนขา้งสูง 
แต่หากมองในดา้นการสร้างอาชีพดา้นพลงังานทัว่ไป จะยงัสามารถสร้างเป็นอาชีพไดน้อ้ย  ผูใ้หข้อ้มลู
จากองคก์ารบริหารส่วนต าบลโพสงัโฆไดใ้หค้วามเห็นไวว้่า “การส่งเสริมการใ ชพ้ลงังานสีเขียวใน
ปัจจุบนัจะช่วยสร้างอาชีพใหก้บัประชาชนไดน้อ้ย เพราะประชาชนยงัไม่มีความเขา้ใจความหมายของ
พลงังานสีเขียว คุณประโยชน์ของพลงังานสีเขียว และขั้นตอนการผลิตพลงังานสีเขียวเลย” 

(2) ดา้นสงัคม 
การส่งเสริมการใชพ้ลงังานสีเขียวในระดบัต่างๆ เช่น ในระดบัครั วเรือน ระดบัชุมชน หรือ

ระดบัจงัหวดั  ลว้นแต่มีส่วนในการเปล่ียนแปลงวิ ถีชีวิตในการด าเนินชีวิตดว้ยกนัทั้งนั้น ถึงแมจ้ะไม่
ส่งผลในระดบัมาก แต่หากมีการส่งเสริมหรือการพฒันาข้ึนมาจริง จะท าใหป้ระชาชนมีการแสวงหา
วตัถุดิบมาใชใ้นการผลิตพลงังานสีเขียว เช่น การน าฟางขา้วมาผลิตเป็นพลงังานชีวภาพ เม่ือเสร็จส้ินฤดู
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การท านาแลว้ เกษตรกรก็จะมีการน าฟางเขา้มาเขา้สู่กระบวนการผลิตพลงังาน ซ่ึงจากเดิมจะเผาท้ิง ก็ท า
ใหเ้กิดรายไดเ้พ่ิมข้ึนมา หรือในกรณีการใชพ้ลงังานแสงอาทิตยน์ั้น ประชาชนก็จะเนน้การใชง้าน
ในช่วงกลางวนัมากกว่ากลางคืน เพราะการเกบ็พลงังานจะอยูไ่ดไ้ม่นาน ท าใหป้ระชาชนเร่ิมท่ีจะลดการ
ใชพ้ลงังานไฟฟ้าในช่วงกลางคืนลง เพราะเห็นว่าจะเสียค่าไฟฟ้าในจ านวนแหล่งท่ีมากข้ึน เป็นตน้ 

(3) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
การผลิตพลงังานสีเขียวนั้น ถึงแมจ้ะเป็นพลงังานท่ี เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม แต่ใน

กระบวนการผลิต หรือการไดม้าซ่ึงพลงังานนั้น ในบางส่วนของการผลิตก็อาจจะเป็นตวัปล่อยมลพิษได้
เช่นกนั หากไม่มีการจดัการท่ีดีพอ แต่การผลิตพลงังานสีเขียวก็ถือไดว้่าเป็นการลดมลพิษท่ีเกิดจาก
วตัถุดิบท่ีไม่ ได้ใชง้าน และควรจะถกูก าจดัในรูปแบบการเผา หรือฝัง กลบตามหลกัสุขาภิบาล แต่ ก็
สามารถน ากลบัมาใชป้ระโยชน์ต่อไดอี้ก 
 
 3) ดา้นการบริหารจดัการ 

การบริหารจดัการดา้นพลงังานสีเขียว ตั้งแต่การเร่ิมตน้ส่งเสริมการใชพ้ลงังานสีเขียว จะตอ้งมี
การจดัการใน 2 เร่ืองหลกั คือ ดา้นบุคลากร และดา้นงบประมาณ 

(1) ดา้นบุคลากร 
ดา้นบุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง คือ ส านกังานพลงังานจงัหวดั และผูบ้ริหารระดบัทอ้งถ่ินท่ี

จะคอยใหค้  าปรึกษา และคอยใหค้วามรู้ต่างๆ ในดา้นพลงังานสีเขียว จากการประเมินจากผูบ้ริหารท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการใชพ้ลงังานสีเขียวนั้น เจา้หนา้ท่ีของส านกังานพลงังานจงัหวดัมีความรู้ใน
ดา้นพลงังานอยูใ่นระดบัปานกลางจนถึงร ะดบัมาก  ส่งผลดีต่อการผลิตพลงังานสีเขียว รวมไปถึงการ
พฒันาพลงังานสีเขียว ในพ้ืนท่ีเป็นอยา่งมาก และการเผยแพร่ขอ้มลู และการส่งเสริมกิจกรรมดา้น
พลงังานสีเขียวในพ้ืนท่ีก็อยูใ่นระดบัปานกลางถึงมาก มีโครงการมากมายท่ีส านกังานพลงังานจงัหวดั
ไดเ้ผยแพร่และส่งเสริม เช่น กา รส่งเสริมการใชเ้ตาถ่านเพ่ือผลิตถ่านจากชีวมวล เป็นตน้ แต่ถึงแม้ ว่า
เจา้หนา้ท่ีดา้นพลงังานจะมีความรู้ค่อนขา้งมาก มีการส่งเสริมการใชพ้ลงังานสีเขียวค่อนขา้งมาก แต่มี
จ  านวนเจา้หนา้ท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงอาจจะส่งผลเสียต่อการจดัการได ้เช่น  หากมีโครงการดา้น
พลงังานท่ีหลากหลายมากข้ึน มีจ  านวนโครงการมากข้ึน อาจจะ ท าใหก้ารดูแลไม่ทัว่ถึง และอาจท าให้
โครงการดา้นพลงังานต่างๆ มีประสิทธิภาพนอ้ยลง 
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(2) ดา้นงบประมาณ 
ในดา้นของงบประมาณก็มีความส า คญัอยา่งมาก หากโครงการท่ีใหก้าร สนบัสนุนนั้นไม่

เพียงแค่พลงังานสีเขียวในระดบัครัวเรือน หรือระดบัหมู่บา้นแลว้ จ  านวนเงินท่ีใชใ้นการลงทุนก็จะมีสูง 
ส่งผลต่อการด าเนินโครงการอีกดว้ย ซ่ึงจากการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารท่ีเก่ียวขอ้ง  พบว่า งบประมาณท่ี
สนบัสนุนไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ และแหล่งทุนสนบัสนุนโครงการก็มีไม่เพียงพอเช่นกนั ซ่ึงหาก
มีการสนบัสนุนการใชพ้ลงังานสีเขียวอยา่งจริงจงั งบประมาณท่ีสนบัสนุนก็ตอ้งมีเพียงพอดว้ยเช่นกนั  
โดยผูบ้ริหารจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลทองเอนไดใ้หค้วามเห็นว่า “ตอ้งมีการจดัประชุมหรือ
ประชาคม เพื่อใหค้วามรู้ความเขา้ใจกบัประชาชนในเร่ืองของการใชพ้ลงังานสีเขียว ว่ามีประโยชน์
อยา่งไร และงบประมาณส่วนหน่ึงท่ีจะมาสนบัสนุนโครงการการใชพ้ลงังานสีเขียวนั้นอาจจะมาจาก
ประชาชนเป็นผูใ้หก้ารสนบัสนุนดว้ย” 
  

4) ดา้นการด าเนินการ 
การด าเนินการในการส่งเสริมการใชพ้ลงังานสีเขียวนั้น จะศึกษาครอบคลุมตั้งแต่การรับทราบ

เก่ียวกบันโยบาย และยทุธศาสตร์หลกัในระดบักระทรวงท่ีไ ดม้ีการจดัท าไวแ้ลว้ ไปจนถึงการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน ซ่ึงในส่วนน้ีแบ่งการศึกษาออกเป็น 4 หวัขอ้หลกั  คือ นโยบาย หรือยทุธศาสตร์
ในการส่งเสริมการใช ้หรือการผลิ ตพลงังานสีเขียวในจงัหวดัสิงห์บุรี หน่วยงานราชการท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้ง การมีส่วนร่วมของประชาชน และการติดตามประเมินผลโครงการ 

นโยบายหรือยทุธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังานสีเขียวของจงัหวดัสิงห์บุรีนั้นยงัไม่มีการ
ก าหนดเป็นนโยบาย หรือยทุธศาสตร์การพฒันาในระดบัจงัหวดัอยา่งเป็นรูปธรรม แต่มีการส่งเสริมการ
ใชพ้ลงังานสีเขียวเป็นระดบัโครงการ เช่น  การส่งเสริมการใช้ แก๊สชีวภาพจากฟาร์มเล้ียงสตัวม์าผลิต
ไฟฟ้าเพื่อใชภ้ายในฟาร์มและ บริเวณชุมชนขา้งเคียง โดยมีส านกังานปศุสตัวจ์งัหวดัสิงห์บุรีเป็น
หน่วยงานท่ีใหค้  าปรึกษา และด าเนินโครงการในฟาร์มเล้ียงสตัวข์นาดใหญ่และขนาดปานกลางท่ีมี
จ  านวนสตัวเ์ล้ียงตั้งแต่ 200 ตวัข้ึนไป เป็นตน้ 

หน่วยงานราชก ารท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการส่งเสริมการใชพ้ลงังานสีเขียว การให้
ค  าปรึกษา รวมถึงการเขา้มามีส่วนเก่ียวขอ้งในการบริหารจดัการดว้ยนั้น จะเก่ียวขอ้งกบั 5 องคก์รหลกัๆ 
คือ ส านกังานพลงังานจงัหวดั ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ส านกังานเกษตรจงัหวดั 
ส านกั งานปศุสตัวจ์งัหวดั และองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการ
รับผดิชอบโดยตรงในแต่ละส่วน ดงัน้ี 
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(1) ส านกังานพลงังานจงัหวดั  มีส่วนในการศึกษาความเหมาะสมในแต่ละโครงการท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพลงังานสีเขียว การใหค้  าปรึกษา การก าหนดนโยบาย และการก าหนดยุทธศาสตร์พลงังาน
สีเขียวของจงัหวดั และเผยแพร่ ส่งเสริมการใชพ้ลงังานสีเขียวทุกประเภท  ซ่ึงถือเป็นหน่วยงานหลกัใน
การพฒันาและส่งเสริมการใชพ้ลงังานสีเขียวดว้ย 

(2) ส านกังานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัสิงห์บุรี มีส่วนเก่ียวขอ้งอยา่งมาก
ในการตรวจสอบมลพิษท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินโครงการต่างๆ รวมไปถึงการสนบัสนุนทางวิชาการใน
เร่ืองของส่ิงแวดลอ้ม และพลงังานสีเขียวแต่ละชนิด 

(3) ส านกังานเกษตรจงัหวดัมีส่วนร่วมในการใหค้  าแนะน าในเร่ืองของวตัถุดิบในการผลิต
พลงังานชีวมวลเช่น ฟางขา้ว และพืชอ่ืนๆ ซ่ึงมีส่วนในการก าหนดนโยบาย  หรือยุทธศาสตร์ในการ
ส่งเสริมและการพฒันาวตัถุดิบในการผลิตพลงังานชีวมวลอีกดว้ย 

(4) ส านกังานปศุสตัวจ์งัหวดั มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการใชพ้ลงังานชีวภาพในฟาร์มเล้ียง
สตัว ์ซ่ึงเป็นส่วนท่ีอยูใ่นการดูแลของส านกังานปศุสตัวจ์งัหวดัอยูแ่ลว้ และรวมไปถึงการก าหนด
นโยบาย หรือยทุธศาสตร์ในการส่งเสริมการใชพ้ลงังานชีวภาพดว้ย 

(5) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและ องคก์ารบริหาร ส่วนทอ้งถ่ินมีส่วนส าคญัอยา่งมาก ใน
การส่งเสริมการใชพ้ลงังานสีเขียว เน่ืองจากเป็นหน่วยงานท่ีอยูใ่กลชิ้ดกบัประชาชนมากท่ีสุด และมี
อ  านาจในการออกนโยบายหรือยทุธศาสตร์การพฒันาใน พ้ืนท่ีของตนเอง และหางบประมาณในการ
สนบัสนุนการท าโครงการต่างๆ หรือการผลิตพลงังานสีเขียวต่างๆ รวมไปถึงการติดตามประเมินผลใน
แต่ละโครงการอีกดว้ย  

ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการในระดบัต่างๆ ของการใชพ้ลงังานสีเขียวนั้น
จากการศึกษาผูใ้หข้อ้มลูร้อยละ 95 เห็นสมควรว่า ควรมีอยูใ่นระดบัแหล่งท่ีมาก เน่ืองจากประชาชน คือ
ผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียโดยตรงในการใชพ้ลงังานสีเขียว ซ่ึงในการท างานต่างๆ ประชาชนตอ้งเขา้มามี
บทบาทในการด าเนินการทุกขั้นตอน  โดยท่ีผูใ้หข้อ้มลูจากส านกังานพลงังานจงัหวดัไดใ้หข้อ้มลูว่า   
“ควรใหมี้ส่วนร่วมตั้ งแต่การหาแหล่งวตัถุดิบ การผลิต การด าเนินการ การบริ หารจดัการ และการ
ติดตามประเมินผล” 

การติดตามประเมินผลโครงการ  คือ การประเมินความส าเร็จของแต่ละโครงการ  โดยตอ้ง
ประเมินอยา่งละเอียดในทุกขั้นตอน ทุกกระบวนการ  ตั้งแต่การวางแผน การด าเนินโครงการ การ
บริหารจดัการ จนถึงโครงการแลว้เสร็จ เพื่อหาปัจจยัหรือสาเหตุท่ีท าใหโ้ครงการประสบความส าเร็จ
หรือลม้เหลว รวมถึงปัญหาและอุปสรรค ในการด าเนินการดว้ย ส าหรับการติดตามผลของโครงการ  
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จะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือมีการเร่ิมตน้ใชพ้ลงังานสีเขียวแลว้ ยกตวัอยา่งเช่น โครงการผลิตพลงังานชีวภาพจาก
มลูสุกร เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้านั้น ก็ตอ้งมีการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลโครงการตั้งแต่การก่อสร้าง 
ปริมาณความเพียงพอของวตัถุดิบ คุณภาพของวตัถุดิบ ความสามารถในการผลิตแก๊สชีวภาพ ตน้ทุนท่ี
ลดได ้เป็นตน้ ซ่ึงหากตั้งเป้าหมายในเร่ืองของการลดค่าใชจ่้ายแลว้ ผลลพัธท่ี์ไดก้็จะตอ้งเป็นค่าใชจ่้ายท่ี
สามารถลดได ้

 
3.4.2 นโยบายด้านพลงังานของจงัหวดัสิงห์บุรี 
จากการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารในจงัหวดัสิงห์บุรี ร้อยละ 59.26 ระบุว่า จงัหวดัสิงห์บุรีไม่มีนโยบาย

ดา้นพลงังาน  ดงัตารางท่ี  4.11 ซ่ึงผูบ้ริหาร หลายท่านใหค้วามคิดเห็นว่า จงัหวดัสิงห์บุรีไม่ไดม้ีก าร
ประกาศใชน้โยบายดา้นพลงังาน และไม่มีประเด็นดา้นพลงังานบรรจุไวใ้นยทุธศาสตร์การพฒันา
จงัหวดัสิงห์บุรี 2556 – 2559 เพราะในพ้ืนท่ีจงัหวดัสิงห์บุรีไม่เคยเกิดวิกฤติดา้นพลงังาน และไม่เคยขาด
แคลนการใชพ้ลงังาน เน่ืองจากไม่ใช่จงัหวดัท่ีมีการพฒันาดา้นอุตสาหกรรม ประกอบกบั ผูบ้ริหาร
ระดบัสูงอาจจะมองถึงความส าคญัในการพฒันาจงัหวดัในดา้นอ่ืนๆ ท่ีมีความส าคญักว่า เช่น การพฒันา
คุณภาพชีวิตประชาชน การพฒันาระบบสาธารณูปโภค และการพฒันาดา้นการเกษตร เป็นตน้ 

นอกจากน้ีแลว้ ผูบ้ริหาร ร้อยละ 66.67ไม่ทราบถึงรายละเอียดแผนพฒันาพลงังานทดแทนและ
พลงังานทางเลือก 25% ใน 10 ปี และแผนพฒันาพลงังานทดแทน 15 ปี จึงไม่สามารถตอบค าสมัภาษณ์
ถึงความสอดคลอ้งระหว่างนโยบายกบัแผนพฒันาต่างๆ ได้  ดงัแสดงในตารางท่ี  4.11 ประกอบกบั
จงัหวดัสิงห์บุรีไม่ไดก้  าหนดนโยบายดา้น พลงังานอยา่งเป็นรูปธรรม จึง มีส่วนใหไ้ม่สามารถทราบถึง
ทิศทางการพฒันาดา้นพลงังานในจงัหวดัสิงห์บุรีว่า สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาดา้นพลงังานท่ีถกูก  าหนด
โดยกระทรวงพลงังาน  ซ่ึงเป็นผูดู้แลยทุธศาสตร์พลงังานและก าหนดนโยบายในระดบัประเทศได้
ดงัเช่น ผูใ้หข้อ้มลูจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลหลายท่านท่ีใหเ้หตุผลว่า “เพราะไม่ไดเ้ก่ียวขอ้ง กบั
หนา้ท่ีท่ีด  าเนินการอยู ่จึงไม่ทราบถึงรายละเอียดแผนพฒันาดา้นพลงังานต่างๆ” 

แมป้ระเด็นดา้นพลงังาน หรือนโยบายดา้นพลงังาน จะไม่ถกูบรรจุไวใ้นยทุธศาสตร์การพฒันา
จงัหวดั แต่ส านกังานพลงังานจงัหวดัสิงห์บุรีก็มีการด าเนินการ และการส่งเสริมดา้นพลงังานท่ี
สอดคลอ้งกบัแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก 25% ใน 10 ปี และแผนพฒันาพลงังาน
ทดแทน 15 ปี เช่น โครงการศึกษาความเหมาะสมในการน าวสัดุทางการเกษตร  จ าพวกฟางขา้วมาผลิต
เป็นพลงังานชีวมวล โดยด าเนินการในพ้ืนท่ีต าบลแม่ลา อ าเภอบางระจนั จงัหวดัสิงห์บุรีนอกจากน้ียงัมี
การส่งเสริมการลดใชพ้ลงังานต่างๆ เช่น การส่งเสริมภาคครัวเรือนใหใ้ชเ้ทคโนโลยปีระหยดัพลงังาน 
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การใหค้วามรู้และสร้างจิตส านึกในการประหยดัพลงังาน การส่งเสริมการใชปุ๋้ยหมกัชีวภาพ  เพื่อลด
ตน้ทุนทางการเกษตร เป็นตน้ 
 
ตารางที ่4.14 ผลการสมัภาษณ์ดา้นนโยบายพลงังานจงัหวดัสิงห์บุรี 
 

ล าดบั หน่วยงาน 

นโยบาย
ดา้น

พลงังาน
ของจงัหวดั
สิงห์บุรี 

แผนพฒันา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 11 

แผนพฒันา
พลงังาน 

ทดแทนและ
พลงังาน 

ทางเลือก 25% ใน 
10 ปี 

แผนพฒันา
พลงังาน 

ทดแทน 15 ปี 

มี ไม่มี 

สอดคลอ้ง 

ไม่สอดคลอ้ง 

ไม่ทราบ 

สอดคลอ้ง 

ไม่สอดคลอ้ง 

ไม่ทราบ 

สอดคลอ้ง 

ไม่สอดคลอ้ง 

ไม่ทราบ 

1 สนง.พลงังานจงัหวดั 
 

1 
 

1 
  

1 
  

1 
 

2 สนง.เกษตรจงัหวดั 
 

1 
 

1 
   

1 
  

1 

3 สนง.ปศุสัตวจ์งัหวดั 
 

1 
  

1 
  

1 
  

1 

4 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
 

1 
  

1 
  

1 
  

1 

5 สนง.เทศบาล 
 

5 1 
 

4 1 
 

4 1 
 

4 

6 องคก์ารบริหารส่วนต าบล 11 7 8 1 9 6 1 11 6 1 11 

รวม 11 16 9 3 15 7 2 18 7 2 18 

 
หมายเหตุ: หน่วย: จ านวนคน
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4.3.3 ข้อเสนอแนะในการพฒันา และการส่งเสริมการใช้พลงังานสีเขียว 
ผูบ้ริหารทั้งหมดเห็นพอ้งว่า ควรจะมีการเพ่ิมประเด็นดา้นพลงังาน หรือมีการเพ่ิมพลงังาน

สีเขียวเขา้เป็นส่วนหน่ึงในยทุธศาสตร์การพฒันาพลงังานจงั หวดั จะท าใหม้ีแนวทาง มีทิศทางใน
การด าเนินการดา้นพลงังานใหก้บัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ส านกังานพลงังานจงัหวดั ส านกังาน
เกษตรจงัหวดั ส านกังานปศุสตัวจ์งัหวดั เป็นตน้ ซ่ึงจะส่งผลดีต่อประชาชนส่วนใหญ่ของจงัหวดั
สิงห์บุรี ลดค่าใชจ่้ายดา้นพลงังาน ลดการปล่อยมลพิษสู่ บรรยากาศ และยกระดบัคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนได ้โดยผูใ้หข้อ้มลูจากส านกังานพลงังานจงัหวดัยงัใหข้อ้มลูเพ่ิมเติมว่า “ยงัสามารถลด
ตน้ทุนการผลิตทางการเกษตรได ้เช่น ใชปุ๋้ยชีวภาพท่ีท าข้ึนเอง หรือใชพ้ลงังานชีวภาพ พลงังานชีว
มวล พลงังานแสงอาทิตยม์าใชใ้นการสูบน ้ า เป็นตน้” 

การส่งเสริมการใชพ้ลงังานสีเขียวควรจะมีทิศทางในการด าเนินการ ดงัน้ี 
  1) ส่งเสริมจากระดบัจงัหวดัสู่ระดบัชุมชน  โดยก าหนดเป้าหมายหลกัของการ
พฒันาดา้นพลงังานในระดบัจงัหวดัก่อน เพ่ือก าหนดทิศทางในการพฒันาอยา่งชดัเจน 
  2) พฒันาบุคลากรดา้นพลงังาน และบุคลากรท่ีเก่ีย วขอ้ง เช่น นกัวิชาการดา้น
พลงังาน นกัวิชาการดา้นการเกษตร นกัวิชาการดา้นการพฒันา และผูบ้ริหารระดบัต่างๆ เพื่อรองรับ
การพฒันา และการส่งเสริมดา้นพลงังาน 
  3) จดัสรรงบประมาณใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการในแต่ละพ้ืนท่ี 
  4) ปูพ้ืนฐานดา้นพลงังานใหก้บัประชาชน เช่น สถานกา รณ์พลงังานในปัจจุบนั 
ความรู้เร่ืองการผลิตพลงังานสีเขียว และความรู้ดา้นมลพิษและส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ เพ่ือใหป้ระชน
ชนมีความเขา้ใจ และสามารถรองรับโครงการดา้นพลงังานต่างๆ ไดท้นัที 
  5) บริหารจดัการใหม้ีประสิทธิภาพและด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง เพื่อใหโ้ครงการท่ี
ด าเนินการอยูบ่รรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้
 



 

บทที ่5 

การวิเคราะห์กลยุทธ์ และยุทธศาสตร์พลังงานสีเขียว 
 

การก าหนดยทุธศาสตร์พลงังานสีเขียวนั้น ใช ้ SWOT Analysis เป็นเคร่ืองมือในการ
วิเคราะห์กลยทุธก์ารพฒันา โดยผูว้ิจยัเก็บขอ้มลูจาก 2 แหล่ง คือ การทบท วนจากเอกสารต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัพลงังาน เช่น นโยบายกระทรวงพลงังาน ยทุธศาสตร์การพฒันาของกระทรวงพลงังาน 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังาน
ทางเลือก 25% ใน 10 ปี และแผนพฒันาพลงังานทดแทน 15 ปี เพื่อเป็นการก าหนดประเด็นการ
วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร (External Environmental) และการเก็บขอ้มลูโดยการ
สมัภาษณ์ผูบ้ริหารในพ้ืนท่ีจงัหวดัสิงห์บุรี และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการก าหนดนโยบาย และ
ยทุธศาสตร์ดา้นพลงังานของจงัหวดัสิงห์บุรี รวมถึงการทบทวนเอกสารดา้นศกัยภาพพลงังาน
ภายในพ้ืนท่ีจงัหวดัสิงห์บุรี ส าหรับก าหนดเป็นประเด็นการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร 
(Internal Environmental) 

การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร (External Environmental) วิเคราะห์ถึงโอกาส 
(Opportunity) และอุปสรรค (Threat) โดยมีประเด็นการวิเคราะห์ทั้งหมด 6 ดา้น คือ ประเด็นดา้น
สงัคม  (Social) ประเด็นดา้นเศรษฐกิจ  (Economic) ประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน  
(Environmental and Energy) ประเด็นดา้นการบริหารจดัการและการพฒันาพลงังาน  (Management 
and Energy Development) ประเด็นดา้นกฎหมาย (Law) และประเด็นดา้นการเมือง (Political) 

ส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง และจุดอ่อนของดา้นพลงังาน
ของจงัหวดัสิงห์บุรี โดยใหจ้งัหวดัสิงห์บุรีเป็นองคก์ารท่ีท าการประเมิน ซ่ึงในการวิเคราะห์ ได้
ประยกุต์ ใชรู้ปแบบ  ท่ีเรียกว่า  PESTLE Model ในการวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ  ไดแ้ก่  ประเด็น
ศกัยภาพพลงังาน ประเด็นดา้นสงัคม  (Social) ประเด็นดา้นเศรษ ฐกิจ (Economic) ประเด็นดา้น
ส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน (Environment and Energy) ประเด็นดา้นการบริหารจดัการและการพฒันา
พลงังาน (Management and Energy Development) และประเด็นดา้นงบประมาณ (Budget) 

การก าหนดยทุธศาสตร์พลงังานสีเขียวมีขั้นตอนในการประเมิน มีรายละเอียดในก าร
ประเมิน และผลการประเมิน ดงัต่อไปน้ี 
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5.1 การวเิคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) 
 

SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์โดยรวมขององคก์ร หรือส่ิงท่ีตอ้งการศึกษา
โดยพิจารณาปัจจยัท่ี ส่งผลต่อสภาพแวดลอ้มภายในขององคก์ร  (Internal Environment) และ
พิจารณาจากปัจจยั ท่ีส่งผลต่อสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร  (External Environment) ในท่ีน้ีได้
ก  าหนดใหพ้ื้นท่ีทั้งหมดของจงัหวดัสิงห์บุรีเป็น ส่ิงท่ีตอ้งการศึกษา โดยการวิเคราะห์  SWOT 
Analysis ของการศึกษาในคร้ังน้ี คือ 
 

5.1.1 สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร (External Environment) 
การวิเคราะห์ ปัจจยัภายนอกองคก์ร ประยกุต์ ใช ้PESTLE MODEL ในการวิเคราะห์ และ

ปัจจยัภายนอกองคก์รท่ีก  าหนดในการวิเคราะห์ คือ ดา้นสงัคม ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นส่ิงแวดลอ้มและ
พลงังาน ดา้นบริหารจดัการและการพฒันา ดา้นกฎหมายและดา้นการเมือง โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
ตารางที่ 5.1 การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร 
 

ปัจจยั โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
สงัคม 1.เป็นสงัคมคาร์บอนต ่าตามแผนพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 
(1) 

1. การใชพ้ลงังานเพ่ิมข้ึน เพ่ือความ
สะดวกสบายในการด ารงชีวิตของ
แต่ละบุคคล หรือแต่ละครอบครัว
(1) 

เศรษฐกิจ 1.ลดการน าเขา้เช้ือเพลิงภายนอกจงัหวดั
(2, 4) 
2.นโยบายพลงังานมีการพึ่งพาพลงังาน
หลกั หากมีสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีท าให้
พลงังานมีราคาสูงข้ึน (4) 
3.ภาครัฐมีการสนบัสนุนอาชีพและ
รายไดใ้นการท าธุรกิจพลงังานสีเขียว 
(4) 

1. การพฒันาดา้นอุตสาหกรรมท า
ใหมี้การเพ่ิมการใชพ้ลงังาน ส่งผล
ต่อการผลิตพลงังานภายในประเทศ 
และการน าเขา้พลงังานจากภายนอก
(4) 
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ) 
   

ปัจจยั โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
ส่ิงแวดลอ้มและ
พลงังาน 

1.องคก์ารดา้นเอกชน หรือกลุ่มอิสระ
ใหก้ารสนบัสนุนมากกว่าพลงังานใน
รูปแบบอ่ืน (8) 
 

1. โครงการขนาดใหญ่ เช่น การ
สร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล หากมีการ
จดัการดา้นมลพิษท่ีไม่ดี จะท าให้
ระบบนิเวศรอบขา้งเกิดความเส่ือม
โทรมได ้(8) 

บริหารจดัการ
และการพฒันา
พลงังาน 

1. มีผูเ้ช่ียวชาญดา้นพลงังานสีเขียวคอย
ใหค้  าแนะน า และการใชพ้ลงังานสีเขียว
อยา่งถกูตอ้ง (2, 4) 
2. มีแผนยทุธศาสตร์การพฒันาดา้น
พลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก
รองรับการด าเนินการ การส่งเสริม และ
การพฒันาพลงังานสีเขียว (2, 3, 4) 
3. มีแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 รองรับในดา้นการ
เป็นสงัคมคาร์บอนต ่า ท่ีเป็นผลส าเร็จ
การส่งเสริมการใชพ้ลงังานสีเขียว ทั้ง
ในระดบัชุมชน และระดบัจงัหวดั (1) 
4. ภาครัฐส่งเสริมใหม้ีการผลิตพลงังาน
ทดแทนภายในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน ผา่น
โครงการส่งเสริมชุมชนลงทุนพลงังาน
ทดแทน (3, 4) 
5. พฒันาชุมชนตน้แบบ ไดแ้ก่ วิสาหกิจ
พลงังานทดแทนชุมชน ชุมชนตน้แบบ
การจดัการพลงังาน Low Carbon Model 
Town (4) 

1. ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มส่งผลให้
การด าเนินการการบริหารจดัการ
ตามนโยบายพลงังานสีเขียวมีความ
ยุง่ยากมากยิง่ข้ึน (8) 
2. การติดต่อสอบถาม หรือการหา
องคค์วามรู้ในการด าเนินการดา้น
พลงังานสีเขียวมีความยุง่ยาก และ
ใชเ้วลานาน ท าใหเ้กิดความล่าชา้ใน
การด าเนินการเม่ือมีปัญหาเกิดข้ึน 
(8) 
3. ไม่มีองคก์รรับผดิชอบโดยตรง
(8) 
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ) 
   

ปัจจยั โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
 6. ส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิจยั 

พฒันาและสาธิตเทคโนโลยพีลงังาน
ทดแทนและพลงังานสะอาดท่ีใช้
เทคโนโลยรูีปแบบใหม่ โดยร่วมมือกบั
แหล่งทุนต่างๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
และเอกชน พร้อมผลกัดนัใหม้ี
ผลงานวิจยัไดรั้บการต่อยอดเชิงพาณิชย ์
รวมถึงการสร้างบุคลากรดา้นพลงังาน
เพื่อรองรับการพฒันาในอนาคต (2, 3, 
5, 6, 8) 

 

กฎหมาย 1. มีกฎหมายดา้นการใชพ้ลงังาน การ
ประกอบกิจการดา้นพลงังาน และอ่ืนๆ 
รองรับการด าเนินการ (7) 

1. ไม่มีการน ากฎหมายดา้นพลงังาน
ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีมีอยูแ่ลว้มาใชใ้น
การด าเนินการอยา่งจริงจงั (8) 

การเมือง 1. การยกเวน้ภาษีน าเขา้ส าหรับวตัถุดิบ
ท่ีใชใ้นการผลิตพลงังานและการให้
ส่วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder)  
(7, 8) 

1. มีการเปล่ียนแปลงทางการเมือง
บ่อยคร้ัง ท าใหเ้กิดการไม่ต่อเน่ือง
ของนโยบาย (8) 
2. บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นการ
บริหารจดัการ หรือผูท่ี้มีความ
เช่ียวชาญ ช านาญการ มีการเปล่ียน
ถ่าย หรือเปล่ียนหนา้ท่ีบ่อย ท าให้
เกิดความไม่ต่อเน่ืองในนโยบาย 
และการจดัการดา้นพลงังาน (8) 

 
หมายเหตุ: (1) คือ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 

(2) คือ แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก 25% ใน 10 ปี 
(3) คือ แผนพฒันาพลงังานทดแทน 15 ปี 
(4) คือ ยทุธศาสตร์กระทรวงพลงังาน 
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(5) คือ ยทุธศาสตร์การวิจยัรายประเด็นดา้นบริหารจดัการพลงังาน 
(6) คือ ยทุธศาสตร์การวิจยัรายประเด็นดา้นพลงังานทดแทน 
(7) คือ พระราชบญัญติัการส่งเสริมอนุรักษพ์ลงังานพ.ศ. 2535 
(8) คือ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
จากตารางขา้งตน้ สามารถสรุปประเด็นส าหรับการวิเคราะห์กลยทุธ์ ไดด้งัน้ี 
1) ประเด็นท่ีเป็นโอกาส (O) ในการส่งเสริมการใชพ้ลงังานสีเขียว 

(1) การปรับตวัเป็นสงัคมคาร์บอนต ่า ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 
(2) นโยบายพลงังานมีการพึ่งพาพลงังานหลกั หากมีสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีท าใหพ้ลงังานมี

ราคาสูงข้ึน 
(3) องคก์ารดา้นเอกชน หรือกลุ่มอิสระใหก้ารสนบัสนุนมากกว่าพลงังานในรูปแบบอ่ืน 
(4) มีแผนยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก รองรับการ

ด าเนินการ การส่งเสริม และการพฒันาพลงังานสีเขียว 
(5) มีแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 รองรับในดา้นการเป็นสงัคม

คาร์บอนต ่า ท่ีเป็นผลส าเร็จการส่งเสริมการใชพ้ลงังานสีเขียวทั้งในระดบัชุมชน และระดบัจงัหวดั 
(6) ภาครัฐส่งเสริมใหม้ีการผลิตพลงังานทดแทนภายในชุมชนเพ่ิมมากข้ึน ผา่นโครงการ

ส่งเสริมชุมชนลงทุนพลงังานทดแทน ไดแ้ก่ ตน้แบบการเรียนรู้การผลิตไบโอแก๊ส 
(7) พฒันาชุมชนตน้แบบ ไดแ้ก่ วิสาหกิจพลงังานทดแทนชุมชน ชุมชนตน้แบบการจดั

การพลงังาน (Low Carbon Model Town) 
(8) ส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิจยั พฒันาแ ละสาธิตเทคโนโลยพีลงังานทดแทนและ

พลงังานสะอาดท่ีใชเ้ทคโนโลยรูีปแบบใหม่ โดยร่วมมือกบัแหล่งทุนต่างๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
และเอกชน พร้อมผลกัดนัใหม้ีผลงานวิจยัไดรั้บการต่อยอดเชิงพาณิชย ์รวมถึงการสร้างบุคลากร
ดา้นพลงังานเพ่ือรองรับการพฒันาในอนาคต 

(9) มีกฎหมายดา้นการใชพ้ลงังาน การประกอบกิจการดา้นพลงังาน และอ่ืนๆ รองรับการ
ด าเนินการ 

(10) การยกเวน้ภาษีน าเขา้ ส าหรับวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตพลงังานและการใหส่้วนเพ่ิม
ราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) 
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2) ประเด็นท่ีเป็นอุปสรรค (T) ในการส่งเสริมการใชพ้ลงังานสีเขียว 
(1) อาจมีการต่อตา้นในเร่ืองของเทคโนโลยกีารผลิตพลงังาน หรือโครงการใหญ่ๆ ท่ีอาจ

ส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต และสุขภาพของประชาชนท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณใกลเ้คียง 
(2)โครงการขนาดใหญ่ เช่น การสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล หากมีการจดัการดา้นมลพิษท่ีไม่ดี จะ

ท าใหร้ะบบนิเวศรอบขา้งเกิดความเส่ือมโทรมได ้
(3) ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มส่งผลใหก้ารด าเนินการ การบริหารจดัการตามนโยบายพลงังาน 

สีเขียวมีความยุง่ยากมากยิง่ข้ึน 
(4) การติดต่อสอบถาม หรือการหาองคค์วามรู้ในการด าเนินการดา้นพลงังานสีเขียวมีความ

ยุง่ยาก และใชเ้วลานาน ท าใหเ้กิดความล่าชา้ในการด าเนินการเมื่อมีปัญหาเกิดข้ึน 
(5) ไม่มีการน ากฎหมายดา้นพลงังานซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีมีอยูแ่ลว้ มาใชใ้นการด าเนินการอยา่ง

จริงจงั 
(6) มีการเปล่ียนแปลงทางการเมืองบ่อยคร้ัง ท าใหเ้กิดการไม่ต่อเน่ืองของนโยบาย 
(7) บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นการบริหารจดัการ หรือผูท่ี้มีความเช่ียวชาญ ช านาญการ มีการ

เปล่ียนถ่าย หรือเปล่ียนหนา้ท่ีบ่อย ท าใหเ้กิดความไม่ต่อเน่ืองในนโยบาย และการจดัการดา้นพลงังาน 
(8) การใชพ้ลงังานเพ่ิมข้ึน เพ่ือความสะดวกสบายในการด ารงชีวิตของแต่ละบุคคล หรือ 

แต่ละครอบครัว 
(9) การพฒันาดา้นอุตสาหกรรมท าใหมี้การเพ่ิมการใชพ้ลงังาน ส่งผลต่อการผลิตพลงังาน

ภายในประเทศ 
(10) ไม่มีองคก์รรับผดิชอบโดยตรง 

 
5.1.2 สภาพแวดล้อมภายในจงัหวดั (Internal Environmental) 
สภาพแวดลอ้มภายในองคก์รใชปั้จจยัในการวิเคราะห์ทั้งหมด 6 ดา้น คือ ดา้นศกัยภาพพลงังาน

ดา้นสงัคม ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน ดา้นบริหารจัดการ และดา้นงบประมาณ ซ่ึง
องคก์รท่ีท าการศึกษาน้ี คือ พ้ืนท่ีจงัหวดัสิงห์บุรีทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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ตารางที่ 5.2 การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในจงัหวดั 
 

ปัจจยั จุดแข็ง จุดอ่อน 
ศกัยภาพพลงังาน 1. มีความพร้อมดา้นศกัยภาพของ

แหล่งพลงังานสีเขียว  2 ชนิด คือ
พลงังานแสงอาทิตย ์และพลงังานชีว
มวล และสามารถพฒันาและส่งเสริม
ไดดี้ (1, 3) 

1. พลงังานสีเขียวบางชนิดมี
ปริมาณจ ากดั และอยูใ่นบางพ้ืนท่ี
เท่านั้น เช่น พลงังานชีวภาพ 
พลงังานจากขยะ (1, 3) 
2. การน าวตัถุดิบท่ีใชผ้ลิตพลงังาน
สีเขียวมาใชไ้ม่ถกูวิธี (2) 

สงัคม 1. ประชาชนใหค้วามร่วมมืออยา่งดีใน
การด าเนินการ และพร้อมในการ
รองรับโครงการดา้นพลงังานต่างๆ  
(2, 3) 
2. ประชาชนสามารถรวมกลุ่มกนัท า
กิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ไดอ้ยา่ง
เหนียวแน่น (2) 

1. ประชาชนยงัขาดความรู้เร่ือง
พลงังานสีเขียว และวตัถุดิบท่ีใช้
ผลิตพลงังานสีเขียวท่ีมีภายใน
ทอ้งถ่ิน (2) 
 

เศรษฐกิจ 1. มีการท าอาชีพ และการใชง้าน
พลงังานสีเขียวอยูใ่นหลายพ้ืนท่ี เช่น 
การน าพลงังานชีวมวลใชใ้นครัวเรือน
(1, 2, 3) 

 

ส่ิงแวดลอ้มและ
พลงังาน 

1. มีการรณรงคก์ารลดการใชพ้ลงังาน
อยูเ่สมอ (1, 2) 
2. ลดมลพิษในการก าจดัเศษวสัดุเหลือ
ใชท้างการเกษตร (1, 2) 

1. มีการก าจดัเศษวสัดุเหลือท้ิงจาก
การเกษตรไม่ถกูวิธี (2) 

บริหารจดัการและ
การพฒันาพลงังาน 

1. มีวิสาหกิจพลงังานทดแทนชุมชน
ตน้แบบท่ีประสบผลส าเร็จ สามารถ
ศึกษาดูงานได ้(1, 2) 
2. ผูบ้ริหาร และบุคลากรดา้นพลงังาน
ของจงัหวดั มีความรู้และความสามารถ  

1. ขาดงานวิจยัในระดบัเชิง
นโยบายและการน าเสนอนโยบาย
รูปแบบใหม่ๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั
พลงังาน (3) 
2. โครงสร้างในการปฏิบติังานของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งยงัไม่ชดัเจน 
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ตารางที่ 5.2 (ต่อ)   
   

ปัจจยั จุดแข็ง จุดอ่อน 
 สามารถส่งเสริม สนบัสนุน และให้

ค  าปรึกษาได ้(2) 
บางหน่วยงานมีการท างานซ ้าซอ้น 
(3) 
3. ยงัไม่มีแผนยทุธศาสตร์ดา้น
พลงังานสีเขียวในระดบัจงัหวดั 
และระดบัทอ้งถ่ิน (1, 3) 
4. ผูบ้ริหารในหน่วยงานราชกการ
หลายหน่วยงาน ผูบ้ริหารส่วน
ทอ้งถ่ิน ยงัไม่ทราบเก่ียวกบัการ
ส่งเสริมดา้นพลงังานสีเขียวใน
ระดบัประเทศ (2) 
5. ขาดการสนบัสนุนเชิงนโยบายท่ี
ดีจากภาครัฐ (3) 

งบประมาณ  1. ขาดการสนบัสนุนดา้น
เทคโนโลยผีลิตพลงังาน ซ่ึงมี
ตน้ทุนสูง เช่น เซลลพ์ลงังาน
แสงอาทิตยเ์ตาเผาชีวมวล เป็นตน้ 
(3) 

 
หมายเหตุ :   (1) คือ ขอ้มลูดา้นพ้ืนท่ีจงัหวดัสิงห์บุรี 

(2) คือ ขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารในจงัหวดัสิงห์บุรี 
(3) คือ ขอ้มลูจากการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 
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จากตารางขา้งตน้ สามารถสรุปประเด็นส าหรับการวิเคราะห์กลยทุธ์ ไดด้งัน้ี 
1) ประเด็นท่ีเป็นจุดแข็ง (S) ดา้นพลงังานของจงัหวดัสิงห์บุรี 

(1) มีความพร้อมดา้นศกัยภาพของแหล่งพลงังานสีเขียว  2 ชนิด คือ พลงังานแสงอาทิตย ์
พลงังานชีวมวล 

(2) คุณภาพของพลงังานแสงอาทิตย ์และพลงังานชีวมวลอยูใ่นระดบัสูง สามารถพฒันาและ
ส่งเสริมไดดี้ 

(3) ประชาชนใหค้วามร่วมมืออยา่งดีในการด าเนินการ และพร้อมในการรองรับโครงการ
ดา้นพลงังานต่างๆ  

(4) ประชาชนสามารถรวมกลุ่มกนัท ากิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ไดอ้ยา่งเหนียวแน่น 
(5) มีการท าอาชีพ และการใชง้านพลงังานสีเขียวอยูใ่นหลายพ้ืนท่ี เช่น การใชพ้ลงังาน

ชีวมวลใชใ้นครัวเรือน 
(6) มีการรณรงคก์ารลดใชพ้ลงังานอยูเ่สมอ 
(7) ลดมลพิษในการก าจดัเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร 
(8) มีวิสาหกิจพลงังานทดแทนชุมชนตน้แบบท่ีประสบผลส าเร็จ สามารถศึกษาดูงานได ้
(9) ผูบ้ริหาร และบุคลากรดา้นพลงังานของจงัหวดั มีความรู้และความสามารถ สามารถ

ส่งเสริม สนบัสนุน และใหค้  าปรึกษาได ้
 

2) ประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อน (W) ดา้นพลงังานของจงัหวดัสิงห์บุรี 
(1) พลงังานสีเขียวบางชนิดมีปริมาณจ ากดั และอยูใ่นบางพ้ืนท่ีเท่านั้น เช่น พลงังานชีวภาพ 

พลงังานจากขยะ 
(2) ประชาชนยงัขาดความรู้เร่ืองพลงังานสีเขียว และวตัถุดิบท่ีใชผ้ลิตพลงังานสีเขียวท่ีมี

ภายในทอ้งถ่ิน 
(3) การน าวตัถุดิบท่ีใชผ้ลิตพลงังานสีเขียวมาใชไ้ม่ถกูวิธี หรือไม่มีประสิทธิภาพ 
(4) มีการก าจดัเศษวสัดุเหลือท้ิงจากการเกษตรไม่ถกูวิธี 
(5) ขาดงานวิจยัในระดบัเชิงนโยบายและการน าเสนอนโยบายรูปแบบใหม่ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

พลงังาน 
(6) โครงสร้างในการปฏิบติังานของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งยงัไม่ชดัเจนบางหน่วยงานมีการ

ท างานซ ้าซอ้น 
(7) ยงัไม่มีแผนยทุธศาสตร์ดา้นพลงังานสีเขียวในระดบัจงัหวดั และระดบัทอ้งถ่ิน 
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(8) ผูบ้ริหารในหน่วยงานราชการหลายหน่วยงาน ผูบ้ริหารส่วนทอ้งถ่ิน ยงัไม่ทราบ
เก่ียวกบัการส่งเสริมดา้นพลงังานสีเขียวในระดบัประเทศ 

(9) ขาดการสนบัสนุนเชิงนโยบายท่ีดีจากภาครัฐ 
(10) ขาดการสนบัสนุนดา้นเทคโนโลยผีลิตพลงังาน ซ่ึงมีตน้ทุนสูง เช่น เซลลพ์ลงังาน

แสงอาทิตย ์เตาเผาใชเ้ช้ือเพลิงชีวมวล เป็นตน้ 
 

5.2 การวเิคราะห์กลยุทธ์ (SWOT Matrix) 
 

เมือ่ท าการวิเคราะห์ความสมัพนัธร์ะหว่างจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคแลว้  ผลของ
การวิเคราะห์ความสมัพนัธด์งักล่าว  ท าใหเ้กิดกลยทุธท่ี์ เก่ียวขอ้งกบันโยบายพลงังานสีเขียว  โดย 
กลยทุธท่ี์ไดจ้ากการวิเคราะห์ดงักล่าวสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 
 

1) กลยทุธจุ์ดแข็ง-โอกาส (SO) 
     (1) ศึกษาดา้นศกัยภาพพลงังานสีเขียวแต่ละชนิดในแต่ละพ้ืนท่ี 
     (2) พฒันาคุณภาพวตัถุดิบส าหรับการผลิตพลงังานสีเขียวใหมี้คุณภาพและมีหลากหลายข้ึน 
2) กลยทุธจุ์ดแข็ง-อุปสรรค (ST) 
     (1) ศึกษาพ้ืนท่ีเหมาะสมในการตั้งโครงการ เทคโนโลย ีงบประมาณ การมีส่วนร่วม 

เป็นตน้ 
     (2) ศึกษาและวิจยัความเป็นไปไดใ้นการน าเทคโนโลยพีลงังานมาใชใ้นแต่ละพ้ืนท่ี 
     (3) สนบัสนุนโครงการดา้นพลงังานท่ีมีอยูเ่ดิมท่ีประสบผลส าเร็จในการด าเนินงานมา

เป็นตน้แบบ และมีการเผยแพร่ไปยงัชุมชนขา้งเคียง หรือแต่ละชุมชนท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีจงัหวดัสิงห์บุรี 
3) กลยทุธจุ์ดอ่อน-โอกาส (WO) 
     (1) พฒันาระบบฐานขอ้มลูดา้นพลงังาน 

     (2) พฒันาระบบสาธารณูปโภคท่ีมีใหร้องรับการขยายตวัในการใชพ้ลงังานสีเขียว 
     (3) ส่งเสริมใหม้ีการแลกเปล่ียนความรู้ในทุกระดบั ทั้งเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ประชาชน และ

องคก์รอิสระ 
     (4) ฝึกอบรม ใหค้วามรู้ดา้นนโยบายพลงังาน และยทุธศาสตร์พลงังานของประเทศ  

แก่ผูบ้ริหารในทุกระดบั เพื่อรองรับการจดัท าโครงการต่างๆ ดา้นพลงังาน 

     (5) ถ่ายทอดความรู้ดา้นสถานการณ์ส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยพีลั งงานสีเขียวและการใช้
งานพลงังานสีเขียว 
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     (6) สนบัสนุนใหเ้อกชนมาลงทุนดา้นการผลิตพลงังานสีเขียวในจงัหวดั พร้อมก าหนด
เกณฑแ์ละมาตรฐานต่างๆ เพื่อส่งเสริมการลงทุน 

4) กลยทุธจุ์ดอ่อน-อุปสรรค (WT) 
     (1) ศึกษา วิจยัดา้นพลงังานสีเขียวในเชิงพาณิชยข์องพ้ืนท่ีจงัหวั ดสิงห์บุรี และพฒันา

เป็นอาชีพ 

     (2) พฒันากระบวนการในการบริหารจดัการและการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบาย
พลงังานสีเขียวใหม้ีความสอดคลอ้งกนัในทุกภาคส่วน 

     (3) จดัตั้งศนูย ์หรือหน่วยงานดา้นการจดัการพลงังานสีเขียวในระดบัจงัหวดั หรือระดบั
ภูมิภาค  

     (4) เปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินการตามนโยบายพลงังาน  
สีเขียวของจงัหวดัในทุกขั้นตอน 

     (5) สนบัสนุนการวิจยัพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม และพฒันาบุคลากรดา้นพลงังาน 
     (6) ยกระดบัการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการเสริมสมรรถนะขององคก์ร 
     (7) พฒันาขอบข่ายเน้ือหา รูปแบบ และช่องทางการน าเสนอขอ้มลูและองคค์วามรู้ดา้น

พลงังานสีเขียวอยา่งเหมาะสม ถกูตอ้ง และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของแต่ละชุมชนในพ้ืนท่ี 

     (8) เสริมสร้างความสมัพนัธท่ี์ดีกบัชุมชน  
 
ตารางที่ 5.3 SWOT Matrix 
 

 Opportunities O; Threat T; 

 
 
 
 
SWOT Matrix 

1) การปรับตวัเป็นสังคมคาร์บอนต ่าตาม
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบบัท่ี 11 
2) ลดการน าเขา้เช้ือเพลิง และลดการพึ่งพา
พลงังานหลกั หากมีสถานการณ์ฉุกเฉินที่ท  า
ใหพ้ลงังานมีราคาสูงข้ึน 
3) องคก์ารดา้นเอกชน หรือกลุ่มอิสระใหก้าร
สนบัสนุนมากกว่าพลงังานในรูปแบบอื่น 
4) มีแผนยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นพลงังาน
ทดแทนและพลงังานทางเลือกรองรับการ
ด าเนินการ การส่งเสริม และการพฒันา
พลงังานสีเขียว 

1) อาจมีการต่อตา้นในเร่ืองของ
เทคโนโลยกีารผลิตพลงังาน หรือ
โครงการใหญ่ๆ ที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อการด าเนินชีวิต และสุขภาพของ
ประชาชนที่อาศยัอยูบ่ริเวณ
ใกลเ้คียง 
2) โครงการขนาดใหญ่ เช่น การ
สร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล หากมีการ
จดัการดา้นมลพิษที่ไม่ดี จะท าให้
ระบบนิเวศรอบขา้งเกิดความเส่ือม
โทรมได ้
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ตารางที่ 5.3 (ต่อ)   

   

 Opportunities O; Threat T; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SWOT Matrix 

5) มีแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 11 รองรับในดา้นการเป็นสังคม
คาร์บอนต ่า ที่เป็นผลส าเร็จการส่งเสริม 
การใชพ้ลงังานสีเขียวทั้งในระดบัชุมชน  
และระดบัจงัหวดั 
6) ภาครัฐส่งเสริมใหมี้การผลิตพลงังาน
ทดแทนภายในชุมชนเพิ่มมากข้ึน ผ่าน
โครงการส่งเสริมชุมชนลงทุนพลงังาน
ทดแทน ไดแ้ก่ ตน้แบบการเรียนรู้  
7) พฒันาชุมชนตน้แบบ ไดแ้ก่ วิสาหกิจ
พลงังานทดแทนชุมชน ชุมชนตน้แบบการ 
จดัการพลงังาน (Low Carbon Model Town) 
8) ส่งเสริมและสนบัสนุนงานวิจยั พฒันาและ
สาธิตเทคโนโลยพีลงังานทดแทนและ
พลงังานสะอาดที่ใชเ้ทคโนโลยรูีปแบบใหม่ 
โดยร่วมมือกบัแหล่งทุนต่างๆ ทั้งภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน  
พร้อมผลกัดนัใหมี้ผลงานวิจยัไดรั้บการต่อ
ยอดเชิงพาณิชย ์รวมถึงการสร้างบุคลากรดา้น
พลงังานเพื่อรองรับการพฒันาในอนาคต 
9) มีกฎหมายดา้นการใชพ้ลงังาน  
การประกอบกิจการดา้นพลงังาน และอื่นๆ 
รองรับการด าเนินการ 
10) การยกเวน้ภาษีน าเขา้ส าหรับวตัถุดิบที่ใช้
ในการผลิตพลงังานและการใหส่้วนเพิ่มราคา
รับซ้ือไฟฟ้า (Adder) 
 
 
 
 
 

3) ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มส่งผลให้
การด าเนินการการบริหารจดัการ
ตามนโยบายพลงังานสีเขียวมีความ
ยุง่ยากมากยิง่ข้ึน 
4) การติดต่อสอบถาม หรือการหา
องคค์วามรู้ในการด าเนินการดา้น
พลงังาน 
สีเขียวมีความยุง่ยาก และใช้
เวลานาน ท าใหเ้กิดความล่าชา้ใน
การด าเนินการเม่ือมีปัญหาเกิดข้ึน 
5) ไม่มีการน ากฎหมายดา้น
พลงังานซ่ึงเป็นกฎหมายที่มีอยูแ่ลว้
มาใชใ้นการด าเนินการอยา่งจริงจงั 
6) มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
บ่อยคร้ัง ท าใหเ้กิดการไม่ต่อเน่ือง
ของนโยบาย 
7) บุคลากรที่เกี่ยวขอ้งในดา้นการ
บริหารจดัการ หรือผูท้ี่มีความ
เช่ียวชาญ ช านาญการ มีการเปลี่ยน
ถ่าย หรือเปลี่ยนหนา้ที่บ่อย ท าให้
เกิดความไม่ต่อเน่ืองในนโยบาย 
และการจดัการดา้นพลงังาน 
8)การใชพ้ลงังานเพิ่มข้ึน เพื่อความ
สะดวกสบายในการด ารงชีวิตของ
แต่ละบุคคล หรือแต่ละครอบครัว 
9)การพฒันาดา้นอุตสาหกรรมท า
ใหมี้การเพิ่มการใชพ้ลงังาน ส่งผล
ต่อการผลิตพลงังานภายในประเทศ 
10)ไม่มีองคก์รรับผิดชอบโดยตรง  
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ตารางที่ 5.3 (ต่อ)   

   

Strength S; SO; ST; 
1) มีความพร้อมดา้น
ศกัยภาพของแหล่ง
พลงังานสีเขียว  2 ชนิด คือ
พลงังานแสงอาทิตย ์
พลงังานชีวมวล 
2) คุณภาพของพลงังาน 
สีเขียวอยูใ่นระดบัสูง 
สามารถพฒันาและ
ส่งเสริมไดดี้ 
3) ประชาชนใหค้วาม
ร่วมมืออยา่งดีในการ
ด าเนินการ และพร้อมใน
การรองรับโครงการดา้น
พลงังานต่างๆ  
4) ประชาชนสามารถ
รวมกลุ่มกนัท ากิจกรรม 
หรือโครงการต่างๆ ได้
อยา่งเหนียวแน่น 
5) มีการท าอาชีพ และการ
ใชง้านพลงังานสีเขียวอยู่
ในหลายพื้นท่ี เช่น การท า
พลงังานชีวมวลใชใ้น
ครัวเรือน 
6) มีการรณรงคก์ารลดใช้
พลงังานอยูเ่สมอ 
7) ลดมลพิษในการก าจดัเศษ
วสัดุเหลือใชท้างการเกษตร 
8) มีวิสาหกิจพลงังาน
ทดแทนชุมชนตน้แบบที่
ประสบผลส าเร็จ สามารถ
ศึกษาดูงานได ้

1) ศึกษาดา้นศกัยภาพพลงังานสีเขียว 
แต่ละชนิดในแต่ละพื้นท่ี (S.1 - O.3, 4, 6) 
2) พฒันาคุณภาพวตัถุดิบส าหรับการผลิต
พลงังานสีเขียวใหมี้คุณภาพและมีหลากหลาย
ข้ึน (S.1 – O.4, 6, 8) 

1) ศึกษาพื้นท่ีเหมาะสมในการ 
ตั้งโครงการ เทคโนโลย ี
งบประมาณ การมีส่วนร่วม เป็นตน้  
(S.1, 2 – T.1, 2) 
2) ศึกษาและวิจยัความเป็นไปไดใ้น
การน าเทคโนโลยพีลงังานมาใช ้
ในแต่ละพื้นท่ี (S.2, 5, 8 – T.1) 
3) สนบัสนุนโครงการดา้นพลงังาน
ที่มีอยูเ่ดิมที่ประสบผลส าเร็จในการ
ด าเนินงานมาเป็นตน้แบบ และมี
การเผยแพร่ไปยงัชุมชนขา้งเคียง 
หรือ 
แต่ละชุมชนท่ีอยูใ่นพื้นที่จงัหวดั
สิงห์บุรี (S.5, 8, 9 – T.3, 4) 
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ตารางที่ 5.3 (ต่อ)   

   

Strength S; SO; ST ; 
9) ผูบ้ริหาร และบุคลากร
ดา้นพลงังานของจงัหวดั 
มีความรู้และ
ความสามารถ สามารถ
ส่งเสริม สนบัสนุน และ
ใหค้  าปรึกษาได ้

  

Weak W; WO; WT ; 
1) พลงังานสีเขียวบาง
ชนิดมีปริมาณจ ากดั และ
อยูใ่นบางพื้นท่ีเท่านั้น 
เช่น พลงังานชีวภาพ 
พลงังานจากขยะ 
2) ประชาชนยงัขาด
ความรู้เร่ืองพลงังานสี
เขียว และวตัถุดิบที่ใช้
ผลิตพลงังานสีเขียวที่มี
ภายในทอ้งถิ่น 
3) การน าวตัถุดิบที่ใชผ้ลิต
พลงังานสีเขียวมาใชไ้ม่
ถูกวิธี หรือไม่มี
ประสิทธิภาพ 
4) มีการก  าจดัเศษวสัดุ
เหลือท้ิงจากการเกษตร 
ไม่ถูกวิธี 
5) ขาดงานวิจยัในระดบั
เชิงนโยบายและการ
น าเสนอนโยบายรูปแบบ
ใหม่ๆที่เกี่ยวขอ้งกบั
พลงังาน 

1). พฒันาระบบฐานขอ้มูลดา้นพลงังาน  
(W.1, 2, 5, 6 – O.2, 4, 6, 8, 10, 11) 
2) พฒันาระบบสาธารณูปโภคที่มีใหร้องรับ
การขยายตวัในการใชพ้ลงังานสีเขียว 
 (W.1, 3, 9, 10 – O.1, 4, 6, 8, 10) 
3) ส่งเสริมใหมี้การแลกเปลี่ยนความรู้ 
ในทุกระดบั ทั้งเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ประชาชน 
และองคก์รอิสระ 
 (W.2, 3, 4, 7, 9 – O.3, 5, 6, 7) 
4) ฝึกอบรม การใหค้วามรู้ดา้นนโยบาย
พลงังาน และยทุธศาสตร์พลงังานของ
ประเทศ แก่ผูบ้ริหารในทุกระดบั เพื่อรองรับ
การจดัท าโครงการต่างๆ ดา้นพลงังาน 
(W.2, 3, 4, 7, 9 – O.6, 7, 8, 10) 
5) ถ่ายทอดความรู้ดา้นสถานการณ์
ส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยพีลงังานสีเขียวและ
การใชง้านพลงังานสีเขียว 
(W.2, 3, 4, 5, 8, 10  – O.1, 2, 4, 6, 7, 9) 

1) ศึกษา วิจยัดา้นพลงังานสีเขียวใน
เชิงพาณิชยข์องพื้นท่ีจงัหวดั
สิงห์บุรี และพฒันาเป็นอาชีพ 
(W.2, 3, 5, 10 – T.1, 2, 3) 
2) พฒันากระบวนการในการ
บริหารจดัการและการด าเนินการที่
เกี่ยวขอ้งกบันโยบายพลงังานสี
เขียวใหมี้ความสอดคลอ้งกนัในทุก
ภาคส่วน 
 (W.6, 7 – T.3, 4, 6, 7) 
3) จดัตั้งศูนย ์หรือหน่วยงานดา้น
การจดัการพลงังานสีเขียวในระดบั
จงัหวดั หรือระดบัภูมิภาค 
(W.2, 6, 8, 9 – T.4, 7) 
4) เปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการด าเนินการตาม
นโยบายพลงังานสีเขียวของจงัหวดั
ในทุกขั้นตอน 
(W.2, 3, 4, 7, 9 – T.1, 2, 4, 7) 
5) สนบัสนุนการวิจยัพฒันา
เทคโนโลยแีละนวตักรรม และ
พฒันาบุคลากรดา้นพลงังาน 
(W.2, 5, 6, 8, 9 – T.1, 3, 7) 
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ตารางที่ 5.3 (ต่อ)   

   

Weak W; WO; WT ; 
6) โครงสร้างในการ
ปฏิบติังานของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวขอ้งยงัไม่ชดัเจน
บางหน่วยงานมีการ
ท างานซ ้ าซอน 
7) ยงัไม่มีแผนยทุธศาสตร์
ดา้นพลงังานสีเขียวใน
ระดบัจงัหวดั และระดบั
ทอ้งถิ่น 
8) ผูบ้ริหารในหน่วยงาน
ราชการหลายหน่วยงาน 
ผูบ้ริหารส่วนทอ้งถิ่น ยงั
ไม่ทราบเกี่ยวกบัการ
ส่งเสริมดา้นพลงังานสี
เขียวในระดบัประเทศ 
9) ขาดการสนบัสนุนเชิง
นโยบายที่ดีจากภาครัฐ 
10) ขาดการสนบัสนุน
ดา้นเทคโนโลยผีลิต
พลงังาน ซ่ึงมีตน้ทุนสูง 
เช่น เซลลพ์ลงังาน
แสงอาทิตยเ์ตาเผาใช้
เช้ือเพลิงชีวมวล เป็นตน้ 

6) สนบัสนุนใหเ้อกชนมาลงทุนดา้นการผลิต
พลงังานสีเขียวในจงัหวดั พร้อมก าหนด
เกณฑแ์ละมาตรฐานต่างๆ เพื่อส่งเสริมการ
ลงทุน (W.2, 9, 10 – O.4, 6, 8, 9) 

6) ยกระดบัการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในการเสริมสมรรถนะของ
องคก์ร 
(W.5, 6, 7, 8 – T.3, 4, 6, 7) 
7) พฒันาขอบข่ายเน้ือหา รูปแบบ 
และช่องทางการน าเสนอขอ้มูลและ
องคค์วามรู้ดา้นพลงังานสีเขียวอยา่ง
เหมาะสม ถูกตอ้ง และสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของแต่ละชุมชน
ในพื้นท่ี 
(W.1, 2, 3, 4, 7, 8 – T.1, 2, 4, 7) 
8) เสริมสร้างความสัมพนัธ์ที่ดีกบั
ชุมชน (W.2, 3, 4, 7 – T.1, 2, 4, 7) 

 
จากการวิเคราะห์กลยทุธจ์ากปัจจยัต่างๆ  ดงัตารางท่ี 5.3 แลว้ สามารถสรุปเป็นกลยทุธ์  

ในการพฒันาพลงังานสีเขียวในพ้ืนท่ีจงัหวดัสิงห์บุรี ไดด้งัน้ี 
 1) ศึกษาดา้นศกัยภาพพลงังานสีเขียวแต่ละชนิดในแต่ละพ้ืนท่ี 
 2) ศึกษาพ้ืนท่ีเหมาะสมในการตั้งโครงการ เทคโนโลย ีงบประมาณ การมีส่วนร่วม เป็นตน้ 
 3) ศึกษาและวิจยัความเป็นไปไดใ้นการน าเทคโนโลยพีลงังานมาใชใ้นแต่ละพ้ืนท่ี 
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 4) พฒันาคุณภาพวตัถุดิบส าหรับการผลิตพลงังานสีเขียวใหม้ีคุณภาพและมคีวามหลากหลาย
ข้ึน 
 5) พฒันาระบบฐานขอ้มลูดา้นพลงังาน 
 6) พฒันาระบบสาธารณูปโภคท่ีมีใหร้องรับการขยายตวัในการใชพ้ลงังานสีเขียว 
 7) ส่งเสริมใหมี้การแลกเปล่ียนความรู้ในทุกระดบั ทั้งเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ประชาชน และ
องคก์รอิสระ 
 8) ฝึกอบรม การใหค้วามรู้ดา้นนโยบายพลงังาน และยทุธศาสตร์พลงังานของประเทศ แก่
ผูบ้ริหารในทุกระดบั เพื่อรองรับการจดัท าโครงการต่างๆ ดา้นพลงังาน 
 9) ถ่ายทอดความรู้ดา้นสถานการณ์ส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยพีลงังานสีเขียวและการใชง้าน
พลงังานสีเขียว 
 10) ศึกษา วิจยัดา้นพลงังานสีเขียวในเชิงพาณิชยข์องพ้ืนท่ีจงัหวดัสิงห์บุรี และพฒันาเป็น
อาชีพ 

11) พฒันากระบวนการในการบริหารจดัการแ ละการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบาย
พลงังานสีเขียวใหม้ีความสอดคลอ้งกนัในทุกภาคส่วน 
 12) จดัตั้งศนูย ์หรือหน่วยงานดา้นการจดัการพลงังานสีเขียวในระดบัจงัหวดั หรือระดบั
ภูมิภาค  
 13) สนบัสนุนโครงการดา้นพลงังานท่ีมีอยูเ่ดิมท่ีประสบผลส าเร็จในการด าเนินงานมาเป็น
ตน้แบบ และมีการเผยแพร่ไปยงัชุมชนขา้งเคียง หรือแต่ละชุมชนท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีจงัหวดัสิงห์บุรี 
 14) เปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินการตามนโยบายพลงังานสีเขียว
ของจงัหวดัในทุกขั้นตอน  
 15) สนบัสนุนใหเ้อกชนมาลงทุนดา้นการผลิตพลงังานสีเขียวในจงัหวดั พร้อมก า หนด
เกณฑแ์ละมาตรฐานต่างๆ เพื่อส่งเสริมการลงทุน 
 16) สนบัสนุนการวิจยัพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม และพฒันาบุคลากรดา้นพลงังาน 
 17) ยกระดบัการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการเสริมสมรรถนะขององคก์ร 
 18) พฒันาขอบข่ายเน้ือหา รูปแบบ และช่องทางการน าเสนอขอ้มลูและองคค์วามรู้ด้ าน
พลงังานสีเขียวอยา่งเหมาะสม ถกูตอ้ง และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของแต่ละชุมชนในพ้ืนท่ี 
 19). เสริมสร้างความสมัพนัธท่ี์ดีกบัชุมชน 
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5.3 แนวทางในการส่งเสริมการใช้กลยุทธ์ในการพฒันาพลังงานสีเขียว 
 

จากผลการวิเคราะห์กลยทุธใ์นหวัขอ้ท่ี 5.2 สามารถน ามาสรุปเป็นแนวทางในการส่งเสริม
การใชพ้ลงังานสีเขียวในพ้ืนท่ีจงัหวดัสิงห์บุรีโดยจ าแนกเป็น 3 ระยะ ดงัน้ี 

แนวทางการส่งเสริมระยะส้ัน 
 1) ศึกษาดา้นศกัยภาพพลงังานสีเขียวแต่ละชนิดในแต่ละพ้ืนท่ี 
 2) ศึกษาพ้ืนท่ีเหมาะสมในการตั้งโครงการ เทคโนโลย ีงบประมาณ การมีส่วนร่วม เป็นตน้ 
 3) ศึกษาและวิจยัความเป็นไปไดใ้นการน าเทคโนโลยพีลงังานมาใชใ้นแต่ละพ้ืนท่ี 
 4) ส่งเสริมใหมี้การแลกเปล่ียนความรู้ในทุกระดบั ทั้งเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ประชาชน และองคก์ร
อิสระ 
 5) ฝึกอบรม การใหค้วามรู้ดา้นนโยบายพลงังาน และยทุธศาสตร์พลงังานของประเทศ แก่
ผูบ้ริหารในทุกระดบั เพื่อรองรับการจดัท าโครงการต่างๆ ดา้นพลงังาน 
 6) ถ่ายทอดความรู้ดา้นสถานการณ์ส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยพีลงังานสีเขียวและการใชง้าน
พลงังานสีเขียว 
 7) เปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินการตามนโยบายพลงังานสีเขียว
ของจงัหวดัในทุกขั้นตอน  

8) พฒันาขอบข่ายเน้ื อหา รูปแบบ และช่องทางการน าเสนอขอ้มลูและองคค์วามรู้ดา้น
พลงังานสีเขียวอยา่งเหมาะสม ถกูตอ้ง และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของแต่ละชุมชนในพ้ืนท่ี 

9) เสริมสร้างความสมัพนัธท่ี์ดีกบัชุมชน  

แนวทางการส่งเสริมระยะกลาง 
 1) พฒันาคุณภาพวตัถุดิบส าหรับการผลิตพลงังานสีเขียวให้มีคุณภาพและมีความหลากหลายข้ึน 
 2) พฒันาระบบฐานขอ้มลูดา้นพลงังาน 
 3) พฒันาระบบสาธารณูปโภคท่ีมีใหร้องรับการขยายตวัในการใชพ้ลงังานสีเขียว 
 4) ศึกษา วิจยัดา้นพลงังานสีเขียวในเชิงพาณิชยข์องพ้ืนท่ีจงัหวดัสิงห์บุรี และพฒันาเป็นอาชีพ 

5) พฒันากระบวนการในการบริหารจั ดการและการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบาย
พลงังานสีเขียวใหม้ีความสอดคลอ้งกนัในทุกภาคส่วน 
 6) จดัตั้งศนูย ์หรือหน่วยงานดา้นการจดัการพลงังานสีเขียวในระดบัจงัหวดั หรือระดบัภูมิภาค  
 7) สนบัสนุนการวิจยัพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม และพฒันาบุคลากรดา้นพลงังาน 
 8) ยกระดบัการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการเสริมสมรรถนะขององคก์ร 
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แนวทางการส่งเสริมระยะยาว 
 1) สนบัสนุนโครงการดา้นพลงังานท่ีมีอยูเ่ดิมท่ีประสบผลส าเร็จในการด าเนินงานมาเป็น
ตน้แบบ และมีการเผยแพร่ไปยงัชุมชนขา้งเคียง หรือแต่ละชุมชนท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีจงัหวดัสิงห์บุรี 
 2) สนบัสนุนใหเ้อกชนมาลงทุนดา้นการผลิตพลงังานสีเขียวในจงัหวดั พร้อมก าหนดเกณฑ์
และมาตรฐานต่างๆ เพื่อส่งเสริมการลงทุน 
 

5.4 การก าหนดยุทธศาสตร์พลังงานสีเขียวจงัหวดัสิงห์บุรี 
 

การก าหนดยทุธศาสตร์พลงังานสีเขียวของจงัหวดัสิงห์บุรี เป็นการก าหนดข้ึนเพ่ือให้
เหมาะสมต่อการส่งเสริม และการพฒันาการใชพ้ลงังานสีเขียวท่ีมีอยูภ่ายในจงัหวดัสิงห์บุรี และให้
มีความสอดคลอ้งกนัแผนพฒันาพลงังานทดแทนและยทุธศาสตร์การพฒันาของกระทรวงพลงังาน 
และมีการก าหนดเป้าประสงค์  โดยพิจารณ าจากขอ้มลูดา้นศกัยภาพพลงังานและแผนพฒันาดา้น
พลงังานเพ่ือใหม้ีทิศทางการด าเนินการ และสอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาในระดบัประเทศ โดย
มีรายละเอียดประเด็นยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จดัหาและพฒันาศักยภาพพลงังานสีเขียว 
เป้าประสงค ์  

1) มีความเพียงพอต่อการใชพ้ลงังานในจงัหวดั   
2) การกระจายแหล่งและชนิดของเช้ือเพลิงท่ีหลากหลาย 
3) พฒันาคุณภาพวตัถุดิบท่ีมีอยูเ่ดิม และพฒันาพลงังานสีเขียวใหมี้ทางเลือกมากข้ึน 
4) มีโครงสร้างพ้ืนฐานสนบัสนุนการเติบโตของพลงังานสีเขียว 
5) มีแผนและระบบรองรับวิกฤตดา้นพลงังานเพ่ือป้องกนัและแกไ้ขการขาดแคลน

พลงังาน 
กลยทุธห์ลกั  

1) ศึกษาดา้นศกัยภาพพลงังานสีเขียวแต่ละชนิดในแต่ละพ้ืนท่ี 
2) ศึกษาพ้ืนท่ีเหมาะสมในการตั้งโครงการ เทคโนโลย ีงบประมาณ การมีส่วนร่วม 

เป็นตน้ 
3) ศึกษาและวิจยัความเป็นไปไดใ้นการน าเทคโนโลยพีลงังานมาใชใ้นแต่ละพ้ืนท่ี 
4) พฒันาคุณภาพวตัถุดิบส าหรับการผลิตพลงังานสีเขียวใหม้ีคุณภาพและมีหลากหลาย

ข้ึน 



100 

5) พฒันาระบบฐานขอ้มลูดา้นพลงังาน 
6) พฒันาระบบสาธารณูปโภคท่ีมีใหร้องรับการขยายตวัในการใชพ้ลงังานสีเขียว 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พฒันาองค์ความรู้ด้านส่ิงแวดล้อม และพลงังานสีเขียว 
เป้าประสงค ์  

1) ปรับทศันคติดา้นการใชพ้ลงังานของประชาชนในพ้ืนท่ี 
2) ประชาชนเขา้ถึงขอ้มลูดา้นพลงังานท่ีถกูตอ้ง 
3) ประชาชนมีความรู้สามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้

กลยทุธห์ลกั  
   1) ส่งเสริมใหมี้การแลกเปล่ียนความรู้ในทุกระดบั ทั้งเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ประชาชน และ
องคก์รอิสระ 
   2) ฝึกอบรม การใหค้วามรู้ดา้นนโยบายพลงังาน และยทุธศาสตร์พลงังานของ
ประเทศ แก่ผูบ้ริหารในทุกระดบั เพื่อรองรับการจดัท าโครงการต่างๆ ดา้นพลงังาน 
   3) ถ่ายทอดความรู้ดา้นสถานการณ์ส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยพีลงังานสีเขียวและการ
ใชง้านพลงังานสีเขียว 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจดัการและส่งเสริมการใช้พลงังานสีเขียว 
เป้าประสงค ์  

1) สามารถทดแทนพลงังานฟอสซิลมากข้ึน 
2) การบริหารจดัการมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
3) มีธุรกิจดา้นพลงังานในพ้ืนท่ี 
4) มีงานวิจยัท่ีสามารถใชใ้นการส่งเสริมการพฒันาพลงังานสีเขียวได ้

กลยทุธห์ลกั  
   1) ศึกษา วิจยัดา้นพลงังานสีเขียวในเชิงพาณิชยข์องพ้ืนท่ีจงัหวดัสิงห์บุรี และพฒันา
เป็นอาชีพ 

2) พฒันากระบวนกา รในการบริหารจดัการและการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
นโยบายพลงังานสีเขียวใหม้ีความสอดคลอ้งกนัในทุกภาคส่วน 

  3) จดัตั้งศนูย ์หรือหน่วยงานดา้นการจดัการพลงังานสีเขียวในระดบัจงัหวดั หรือระดบั
ภูมิภาค  
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4) สนบัสนุนโครงการดา้นพลงังานท่ีมีอยูเ่ดิมท่ีประสบผลส าเร็จในการด าเนินงาน
มาเป็นตน้แบบ และมีการเผยแพร่ไปยงัชุมชนขา้งเคียง หรือแต่ละชุมชนท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีจงัหวดัสิงห์บุรี 

  5) เปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินการตามนโยบาย
พลงังานสีเขียวของจงัหวดัในทุกขั้นตอน  

  6) สนบัสนุนใหเ้อกชนมาลงทุนดา้นการผลิตพลงังานสีเขีย วในจงัหวดั พร้อม
ก าหนดเกณฑแ์ละมาตรฐานต่างๆ เพื่อส่งเสริมการลงทุน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พฒันาองค์กร 
เป้าประสงค ์  

1) เป็นศนูยก์ลางในการกระจายขอ้มลูและใหค้  าปรึกษาดา้นพลงังาน 
2) มีการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลอยา่งมีส่วนร่วมกบัผูม้ีส่วนไดเ้สีย 
3) เป็นผูน้  าดา้นการจดัการพลงังานสีเขียวในระดบัภาค และระดบัประเทศ 

กลยทุธห์ลกั  
  1) สนบัสนุนการวิจยัพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม และพฒันาบุคลากรดา้น

พลงังาน 
2) ยกระดบัการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการเสริมสมรรถนะขององคก์ร 
3) พฒันาขอบข่ายเน้ือหา รูปแบบ และช่องทางการน าเสนอขอ้มลูและองคค์ วามรู้

ดา้นพลงังานสีเขียวอยา่งเหมาะสม ถกูตอ้ง และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของแต่ละชุมชนใน
พ้ืนท่ี 

  4) เสริมสร้างความสมัพนัธท่ี์ดีกบัชุมชน ใหโ้อกาสการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในดา้นต่างๆ  
 

5.5 การประเมินความเหมาะสมเบือ้งต้นของยุทธศาสตร์พลังงานสีเขียว 
 

การประเมินความเหมาะสมของยทุธศาสตร์พลงังานสีเขียว เป็นการประเมินความเป็นไป
ไดข้องแต่ละกลยทุธ ์โดยผูป้ระเมินทั้งหมด 6 ท่าน จากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา และการ
บริหารจดัการพลงังานสีเขียว โดยมีรายละเอียดสรุปได ้ดงัน้ี 
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ตารางที่ 5.4 แสดงรายละเอียดการประเมินความเหมาะสมเบ้ืองตน้ 
 

ผู้ให้ข้อมูล จ านวน 
(ท่าน) 

ความเหมาะสมในการน าไปใช้งาน 

เหมาะสม ไม่เหมาะสม 
สนง.พลงังานจงัหวดั 1 1  
องคก์ารบริหารส่วนต าบล 4 4  
ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 1 1  

 
  1) ผูช้  านาญการจากหน่วยงานราชการ คือ ส านกังานพลงังานจงัหวดั และบุคลากร

ท่ีมีงานวิจยัเก่ียวข้ องกบันโยบายพลงังานสีเขียว  ใหค้วามเห็นว่า ยทุธศาสตร์พลงังานสีเขียว และ 
กลยทุธห์ลกัมีความเป็นไปไดใ้นการพฒันา ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บักลยทุธย์อ่ย และกิจกรรมท่ีจะมีการใช้
เพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์ดา้นความเป็นไปไดใ้นการน ามาใชจ้ะตอ้งมีการท าประชาพิจารณ์ และ
การระดมความคิดเห็นจากผูช้  านาญการดา้นพลงังาน ผูช้  านาญการดา้นการวางแผนและพฒันาก่อน
ถึงจะสามารถประเมินถึงความเหมาะสมในการน ามาใชจ้ริงได ้

  2) ผูบ้ริหารหรือตวัแทนจากส านกังานเทศบาล และองคก์ารบริหารส่วนต าบล ให้
ความเห็นว่ามีความเป็นไปไดแ้ละมีความเหมาะสมในการน ามาใชง้านในพ้ืนท่ี จงัหวดัสิงห์บุรี 
เน่ืองจากบางกลยทุธเ์ป็นการส่งเสริมสามารถด าเนินการไดท้นัที ใชง้บประมาณไม่สูง แต่ยงัตอ้งมี
การก าหนดขอบเขตเวลาท่ีจะน ามาใชง้านดว้ย 
   นอกจากน้ีแลว้  ผูใ้หข้อ้มลูท่านหน่ึงยงัใหค้วามเห็นเพ่ิมเติมว่า อยากใหมี้การ
ประกาศใชย้ทุธศาสตร์พลงังานไปก่อน (ขอใหมี้การเร่ิมตน้ปฏิบติัก่อน ) โดยใหบ้รรจุไวเ้ป็นส่วน
หน่ึงของยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั และขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรน ามาปรับใชต้าม
บริบทของทอ้งถ่ิน  ซ่ึงในการปฏิบติัตามกลยทุธก์ารพฒันานั้น  อาจจะมีปัญหามากในช่วงแรก ก็
น่าจะสามารถแกไ้ขปัญหาได ้และค่อยๆ มีการป รับเปล่ียน และแกไ้ขกลยทุธก์ารพฒันาในคร้ัง
ต่อไป เพ่ือใหมี้ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน และเหมาะสมกบัแต่ละพ้ืนท่ีในจงัหวดัสิงห์บุรี 

  จากการประเมินความเหมาะสมของยทุธศาสตร์พลงังานสีเขียวเบ้ืองตน้ ท าให้
สามารถสรุปไดว้่างานวิจยัเร่ือง ยทุธศาสตร์พลงังานสีเขียว สามารถน ามาประยกุต ์และปฏิบติัใชไ้ด้
จริงในพ้ืนท่ีจงัหวดัสิงห์บุรี แต่ยงัตอ้งมีการท าประชาพิจารณ์เพ่ือประเมินความเหมาะสมอยา่ง
ละเอียดอีกคร้ังก่อนน ามาใช ้
 
 



 

บทที ่6 

สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 

 

6.1 สรุปผลการวจิยั 
 

การวิจยั เร่ืองยทุธศาสตร์พลงังานสีเขียวจงัหวดัสิงห์บุรี ผูว้ิจยัไดท้  าการศึกษาขอ้มลูใน 2 
ส่วน คือ การศึกษาขอ้มลูทุติยภูมิโดยการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาในเร่ืองสภาพ
พ้ืนท่ีทัว่ไปของจงัหวดัสิ งห์บุรี พลงังานสีเขียวชนิดต่างๆ ท่ีมีอยูใ่นพ้ืนท่ี และแผนพฒันาดา้น
พลงังานทดแทนและพลงังานสีเขียว นโยบายกระทรวงพลงังาน และยทุธศาสตร์กระทรวงพลงังาน 
เป็นตน้และการศึกษาขอ้มลูปฐมภูมิจากการสมัภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารในหน่วยงานต่างๆ คือ 
ส านกังานพลงังานจงัหวดัส านกังานเกษตรจงัหวดั ส านกังานปศุสตัวจ์งัหวดั องคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดั ส านกังานเทศบาลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล รวมทั้งผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในดา้นอ่ืนๆ
รวมทั้งหมด 27 ท่าน เพื่อน าขอ้มลูท่ีไดม้าประเมินศกัยภาพพลงังานสีเขียว แนวทางในการส่งเสริม
พลงังานสีเขียวแต่ละชนิด กลยทุธก์ารพฒันาพลงังานสีเขียว และยทุธศาสตร์พลงังานสีเขียวจงัหวดั
สิงห์บุรี โดยการศึกษาคร้ังน้ีไดน้ าเคร่ืองมือ SWOT Analysis เขา้มาร่วมในการวิเคราะห์กลยทุธ ์
และยทุธศาสตร์การพฒันาพลงังานสีเขียว ทั้งน้ีผูศึ้กษาไดน้ า PESTLE Model มาประยกุตใ์ชใ้น  
การก าหนดปัจจยัในก ารศึกษาสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์ร (External Environment) ทั้งหมด  
6 ปัจจยั ดงัน้ี ประเด็นดา้นสงัคม  (Social) ประเด็นดา้นเศรษฐกิจ  (Economic) ประเด็นดา้น
ส่ิงแวดลอ้มและพลงังาน (Environment and Energy) ประเด็นดา้นการบริหารจดัการและการพฒันา
พลงังาน  (Energy Management and Energy Development) ประเด็นดา้นกฎหมาย (Law) และ
ประเด็นดา้นการเมือง  (Political) และการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในองคก์ร (Internal 
Environment) วิเคราะห์ในประเด็นต่างๆ  ทั้งหมด 6 ประเด็น  ไดแ้ก่  ประเด็นศกัยภาพพลงังาน 
ประเด็นดา้นสงัคม  (Social) ประเด็นดา้นเศร ษฐกิจ  (Economic) ประเด็นดา้นส่ิงแวดลอ้มและ
พลงังาน  (Environment and Energy) ประเด็นดา้นการบริหารจดัการและการพฒันาพลงังาน  
(Energy Management and Energy Development) และประเด็นดา้นงบประมาณ เป็นตน้ และน า
ประเด็นกลยทุธท่ี์ไดม้าก  าหนดเป็นยทุธศาสตร์พลงังานสีเขียว โ ดยมีการประเมินความเป็นไดใ้น
การน าไปใชเ้ป็นยทุธศาสตร์พลงังานสีเขียวจงัหวดัสิงห์บุรี ซ่ึงมีผูช้  านาญการและผูบ้ริหารจาก
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หน่วยงานต่างๆ รวมถึงผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง ทั้งหมด 6 ท่าน เป็นผูเ้ป็นเมินความเหมาะสมในการน า
ยทุธศาสตร์พลงังานสีเขียวน้ีไปใช ้โดยสามารถสรุปรายละเอียดไดด้งัน้ี 

 
6.1.1 ศักยภาพพลงังานสีเขียว 

 จากการทบทวนเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัสภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ และขอ้มลูสถิติ
การเกิดพลงังานสีเขียว เช่น ปริมาณความเขม้แสงอาทิตย ์ปริมาณการเพาะปลกูพืช จ  านวนปศุสตัว ์
ความเร็วลม และปริมาณขยะท่ีมีอยูใ่นพ้ืนท่ี พร้อมด้ วยการบริหารจดัการ และไดศ้ึกษาขอ้มลูจาก
การสมัภาษณ์ผูบ้ริหารในพ้ืนท่ีจงัหวดัสิงห์บุรีทั้งหมด 27 ท่าน จาก 6 หน่วยงานหลกั คือ ส านกังาน
พลงังานจงัหวดั ส านกังานเกษตรจงัหวดั ส านกังานปศุสตัวจ์งัหวดั องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
ส านกังานเทศบาล และองคก์ารบริหารส่วนต าบล ซ่ึงจากการสมัภาษณ์ผูบ้ริหารในจงัหวดัสิงห์บุรี
ในดา้นศกัยภาพพลงังานสีเขียวท่ีควรส่งเสริม  พบว่า ร้อยละ 50 เห็นควรใหม้ีการส่งเสริมการใช้
พลงังานแสงอาทิตย ์ร้อยละ 21.4 เห็นควรใหส่้งเสริมพลงังานชีวมวล ร้อยละ 17.9 เห็นควรใหม้ีการ
ส่งเสริมพลงังานจากขยะ และพลงังานอ่ืนๆ เช่น พลงังานลม พลงังานชีวภาพ เป็นตน้ ร้อยละ 10.7 
สามารถสรุปผลการศึกษาดา้นพลงังานสีเขียวท่ีมีศกัยภาพในการส่งเสริมได้  คือ พลงังาน
แสงอาทิตย ์พลงังานชีวมวล ตามล าดบั ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

1) พลงังานแสงอาทิตย ์
  จงัหวดัสิงห์บุรี มีค่าเฉล่ียความเขม้แสงอาทิตยอ์ยูใ่นช่วง 19-20 MJ/m2-day มีความ

เขม้ของแสงอาทิตยสู์งสุดในอยูใ่นระหว่างเดือนมีนาคมและพฤษภาคม ซ่ึงมีค่าสูงสุด ท่ี 19-22 
MJ/m2-day ถือว่าอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสูงเม่ือเปรียบเทียบกบัพ้ืนท่ีในบริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ี 
มีความเขม้แสงสูงสุดเฉล่ีย 20-23 MJ/m2-day และมีค่าสูงกว่าพลงังานแสงอาทิตยข์องประเทศไทย
ท่ีมีขีดความสามารถในการรับความเขม้แสงอาทิตยเ์ฉล่ียอยูท่ี่ 17-19 MJ/m2-day ท าใหค้วรจะมีการ
ส่งเสริมดา้นการใชง้านพลงังานแสงอาทิตย ์เพ่ือเป็นพลงังานทางเลือกของจงัหวดั ทั้งน้ีศกัยภาพ
ดา้นพ้ืนท่ีจงัหวดัสิงห์บุรี  ลกัษณะภูมิประเทศโดยทัว่ไปเป็นท่ีราบลุ่ม ไม่มีพ้ืนท่ีป่าไมข้นาดใหญ่
และป่าสงวนแห่งชาติท าใหม้ีลกัษณะเป็นท่ีโล่งแจง้ เหมาะแก่การท าโซล่าฟาร์ม 

  ดา้นการบริหาร และการส่งเสริมนั้น พลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นพลงังานทดแทนท่ี
หากด าเนินการในลกัษณะธุรกิจพลงังาน เช่น โซล่าฟาร์ม  รัฐบาลก็มีการสนบัสนุนดา้นนโยบาย 
เช่น การยกเวน้ภาษีน าเขา้ส าหรับวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตพลงังานและการใหส่้วนเพ่ิมในการรับซ้ือ
ไฟฟ้า (Adder) แต่หากมีการส่งเสริมในลกัษณะของพลงังานชุมชน หรือพลงังานในครัวเรือน ก็จะ
ช่วยลดค่าใชจ่้ายดา้นไฟฟ้า และยงัเป็นพลงังานท่ีสะอาดอีกดว้ย 
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  2) พลงังานชีวมวล 
  จงัหวดัสิงห์บุรีเป็นจงัหวดัท่ีมีอาชีพเพาะปลกูเป็นส่วนใหญ่ มีการเพาะปลกูพืช

และสามารถผลิตเป็นพลงังานชีวมวลไดอ้ยู ่ 2 ชนิด คือ ขา้ว และออ้ย ในปี 2556 มีการเพาะปลกู
แบ่งเป็นขา้วนาปี 325,844.75 ไร่ และขา้วนาปรัง 536,724.00 ไร่ ซ่ึงแสด งใหเ้ห็นว่า มีวตัถุดิบเพียง
พอท่ีจะผลิตเป็นพลงังานชีวมวลได ้พืชอีกชนิดท่ีสามารถเป็นวตัถุดิบในการผลิตพลงังานชีวมวลได้
คือ ออ้ยโรงงาน มีพ้ืนท่ีเพาะปลกู 9,287.88 ไร่ ซ่ึงออ้ยเหล่าน้ีจะถกูขายใหก้บับริษทัท่ีผลิตน ้ าตาลใน
พ้ืนท่ี และถกูใชป้ระโยชน์ในลกัษณะของบริษทัเอ กชน ซ่ึงถกูใชง้านอยา่งคุม้ค่าในตวัผลิตภณัฑ ์
ตั้งแต่การหีบออ้ยเพ่ือน าน ้ าออ้ยไปผลิตเป็นน ้ าตาล และชานออ้ยท่ีเหลือก็น าไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงเพ่ือ
ผลิตกระแสไฟฟ้า  

  ในดา้นศกัยภาพพ้ืนท่ี จงัหวดัสิงห์บุรี  มีพ้ืนท่ีทั้งหมด  514,049 ไร่ มีพ้ืนท่ีอยูใ่นเขต
ชลประทาน 411,781 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 80.11 ของพ้ืนท่ีจงัหวดั โดยพ้ืนท่ีทางการเกษตรส่วนใหญ่อยูใ่น
เขตชลประทาน มีการใชพ้ื้นท่ีทางการเกษตรทั้งหมด 418,565 ไร่ จ าแนกเป็นท่ีนา 377,385 ไร่ พ้ืนท่ีปลกู
พืชไร่ 11,102 ไร่ พ้ืนท่ีสวน (พืชผกัไมผ้ลไมย้นืตน้) 26,970 ไร่ สามารถพฒันาดา้นท่ีดินใหเ้ป็นแหล่ง
เพาะปลกูเพ่ิมเติมได ้ซ่ึงหากยงัมีการท านาก็จะยงัมีวตัถุดิบในการผลิตพลงังานชีวมวลอยา่งไม่ขาด
แคลน 

  ดา้นการบริหารและการส่งเสริมนั้น จากการคิดความคุม้ทุน พลงังานชีวมวลมี
ความคุม้ค่าของงบประมาณท่ีใชใ้นการผลิตมากท่ีสุด โดยมีตน้ทุนเฉล่ียต่อหน่วยอยูท่ี่  2.69 บาท
รองลงมา คือ พลงังานน ้ าขนาดเลก็และพลงังานแสงอาทิตย์  มีตน้ทุนเฉล่ียต่อหน่วยอยูท่ี่ 3.10 และ 
17.42 ตามล าดบั  (ปวีนา หีมโหด , 2556) ซ่ึงถือว่านอ้ยกว่าพลงังานสีเขียวชนิดอื่นๆ แต่ถึงแม้
พลงังานชีวมวลจะมีปริมาณวตัถุดิบท่ีมากมาย และมีตน้ทุนในการผลิตต ่า แต่ ก็มีปัญหาใหญ่ๆ ใน
หลายดา้น เช่น ปัญหาในดา้นการเก็บรวมรวมวตัถุดิบ ปัญหาดา้นการขนส่ง และปัญหาดา้น
เทคโนโลยผีลิตพลงังาน เป็นตน้ 
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6.1.2 ยุทธศาสตร์พลงังานสีเขียว 
การจดัท ายทุธศาสตร์พลงังาน ไดน้ าแผนพฒันาดา้นพลงังานและยทุธศาสตร์ของกระทรวง

พลงังานมาร่วมในการจดัท า เพื่อใหม้ีความสอดคลอ้ง และมีทิศทางในการพฒันาไปในทางเดียวกนั 
สามารถน ามาสรุปเป็นยทุธศาสตร์การพฒันาทั้งหมด 4 ยทุธศาสตร์  และกลยทุธห์ลกัจ  านวน 19 
เร่ืองและไดม้ีการประเมินความเหมาะสมของยทุธศาสตร์ ดงัน้ี 
 
ยทุธศาสตร์ท่ี 1 จดัหาและพฒันาศกัยภาพพลงังานสีเขียว 
กลยทุธห์ลกั  

1) ศึกษาดา้นศกัยภาพพลงังานสีเขียวแต่ละชนิดในแต่ละพ้ืนท่ี 
2) ศึกษาพ้ืนท่ีเหมาะสมในการตั้งโครงการ เทคโนโลย ีงบประมาณ การมีส่วนร่วม 

เป็นตน้ 
3) ศึกษาและวิจยัความเป็นไปไดใ้นการน าเทคโนโลยพีลงังานมาใชใ้นแต่ละพ้ืนท่ี 
4) พฒันาคุณภาพวตัถุดิบส าหรับการผลิตพลงังานสีเ ขียวใหม้ีคุณภาพและมี

หลากหลายข้ึน 
5) พฒันาระบบฐานขอ้มลูดา้นพลงังาน 
6) พฒันาระบบสาธารณูปโภคท่ีมีใหร้องรับการขยายตวัการในการใชพ้ลงังานสีเขียว 

 
ยทุธศาสตร์ท่ี 2 พฒันาองคค์วามรู้ดา้นส่ิงแวดลอ้ม และพลงังานสีเขียว 
กลยทุธห์ลกั  
   1) ส่งเสริมใหมี้การแลกเปล่ียนความรู้ในทุกระดบั ทั้งเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ประชาชน และ
องคก์รอิสระ 
   2) ฝึกอบรม การใหค้วามรู้ดา้นนโยบายพลงังาน และยทุธศาสตร์พลงังานของ
ประเทศ แก่ผูบ้ริหารในทุกระดบั เพื่อรองรับการจดัท าโครงการต่างๆ ดา้นพลงังาน 
   3) ถ่ายทอดความรู้ดา้นสถานการณ์ส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยพีลงังานสีเขียวและการใช้
งานพลงังานสีเขียว 
 
ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การบริหารจดัการและส่งเสริมการใชพ้ลงังานสีเขียว 
กลยทุธห์ลกั  
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     1) ศึกษา วิจยัดา้นพลงังานสีเขียวในเชิงพาณิชยข์องพ้ืนท่ีจงัหวดัสิงห์บุรี และพฒันา
เป็นอาชีพ 
   2) พฒันากระบวนการในการบริหารจดัการและการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบาย
พลงังานสีเขียวใหม้ีความสอดคลอ้งกนัในทุกภาคส่วน 
   3) จดัตั้งศนูย ์หรือหน่วยงานดา้นการจดัการพลงังานสีเขียวในระดบัจงัหวดั หรือ
ระดบัภูมิภาค  
   4) สนบัสนุนโครงการดา้นพลงังานท่ีมีอยูเ่ดิมท่ีประสบผลส าเร็จในการด าเนินงาน
มาเป็นตน้แบบ และมีการเผยแพร่ไปยงัชุมชนขา้งเคียง หรือแต่ละชุมชนท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีจงัหวดัสิงห์บุรี 
   5) เปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินการตามนโยบาย
พลงังานสีเขียวของจงัหวดัในทุกขั้นตอน  
   6) สนบัสนุนใหเ้อกชนมาลงทุนดา้นการผลิตพลั งงานสีเขียวในจงัหวดั พร้อม
ก าหนดเกณฑแ์ละมาตรฐานต่างๆ เพื่อส่งเสริมการลงทุน 
 
ยทุธศาสตร์ท่ี 4 พฒันาองคก์ร 
กลยทุธห์ลกั  
    1) สนบัสนุนการวิจยัพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม และพฒันาบุคลากรดา้น
พลงังาน 
   2) ยกระดบัการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการเสริมสมรรถนะขององคก์ร 
   3) พฒันาขอบข่ายเน้ือหา รูปแบบ และช่องทางการน าเสนอขอ้มลูและองคค์วามรู้
ดา้นพลงังานสีเขียวอยา่งเหมาะสม ถกูตอ้ง และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของแต่ละชุมชนใน
พ้ืนท่ี 
   4) เสริมสร้างความสมัพนัธท่ี์ดีกบัชุมชน  
 

ในการก าหนดยทุธศาสตร์พลงังานสีเขียวนั้น ไดมี้ การประเมิ นความเหมาะสมของ
ยทุธศาสตร์พลงังานสีเขียว ซ่ึงเป็นการประเมินความเป็นไปไดข้องแต่ละกลยทุธ ์โดยผูป้ระเมิน
ทั้งหมด 6 ท่าน จากผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา และการบริหารจดัการพลงังานสีเขียว สามารถ
สรุปการประเมินความเหมาะสมของยทุธศาสตร์พลงังานสีเขียวเบ้ืองตน้ไดว้่ า ยทุธศาสตร์พลงังาน
สีเขียว สามารถน ามาประยกุต ์และปฏิบติัใชไ้ดจ้ริงในพ้ืนท่ีจงัหวดัสิงห์บุรี แต่ยงัตอ้งมีการท า
ประชาพิจารณ์เพ่ือประเมินความเหมาะสมอยา่งละเอียดอีกคร้ังก่อนน ามาใช ้
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6.2 อภปิรายผลการวจิยั 
 
การศึกษาคร้ังน้ีช้ีใหเ้ห็นว่า จงัหวดัสิงห์บุรีมีแหล่งพลงังานสีเขียวหลายชนิด และพลงังาน  

สีเขียว 2 ชนิด  ท่ีมีศกัยภาพในการส่งเสริมการใช ้คือ พลงังานแสงอาทิตย ์และพลงังานชีวมวล 
ตามล าดบั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั งานวิจยั เร่ือง  แนวทางในการปฏิบติัตามนโยบายพลงังานสีเขียวใน
ประเทศไทย (ปวีนา หีมโหด , 2556) ซ่ึงจากการศึกษา  พบว่า นโยบายพลงังานสีเขียวของประเทศ
ไทยเป็นนโยบายท่ีส่งเสริมการพฒันาพลงังานท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มหรือส่งผลกระทบ
ต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยมากคือพลงังานแสงอาทิตย์  พลงังานน ้ า  และชีวมวล และงานวิจยัเร่ือง
สถานการณ์การจดัการพลงังานหมุนเวียนระดบัชุมชนในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย (ณิชยารัตน์ 
พาณิชย์, 2556) ไดว้ิเคราะห์ปัจจยัในหลายๆ ดา้น พบว่า  การน าพลงังานหมุนเวียนมาใชภ้ายใน
ชุมชนทุกจงัหวดัข้ึนอยูก่บัการสนบัสนุนเทคโนโลย ีความรู้ และแนวทางการด าเนินงานของภาครัฐ
และเอกชนในพ้ืนท่ี โดยพลงังานชีวมวลมีการน ามาใชผ้ลิตพลงังานมากท่ีสุด รองลงมาเป็นพลงังาน
แสงอาทิตยซ่ึ์งจากการอา้งอิงท าใหม้ีทิศทางในการส่งเสริมและพฒันาไปในทิศทางเดียวกนั ซ่ึงจาก
ศกัยภาพพลงังานสีเขียวท่ีมีอยูส่ามารถพฒันาและใชเ้ป็นแหล่งพลงังานส ารองของจงัหวดัได ้ท าให้
ลดการน าเขา้พลงังานภายในจงัหวดั ลดมลพิษอากาศจากการก าจดัเศษวสัดุทางก ารเกษตรท่ีไม่ถกู
วิธี (การเผาฟางขา้ว ) ซ่ึงก่อใหเ้กิดปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มตามมา โดยในการศึกษาคร้ังน้ีเนน้
การศึกษาดา้นศกัยภาพพลงังานท่ีมีอยู ่และสามารถใชไ้ดจ้ริงในพ้ืนท่ีจงัหวดัสิงห์บุรี 

ในส่วนของการส่งเสริมการใชพ้ลงังานสีเขียวนั้น พบว่า การด าเนินงานดา้นพลงังา นของ
จงัหวดัสิงห์บุรียงัไม่มีแนวทางท่ีแน่ชดั ดงัเห็นไดจ้ากการท่ีจงัหวดัสิงห์บุรีไม่มีนโยบายและ
ยทุธศาสตร์พลงังานท่ีบรรจุไวใ้นยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั ถึงแมส้ านกังานพลงังานจงัหวดั
สิงห์บุรีไดม้ีการท าโครงการดา้นพลงังานหลายโครงการ และเป็นโครงการท่ีเป็นพลงังานสี เขียว  
เช่น โครงการผลิตชีวมวลในอ าเภอบางระจนั เป็นตน้ แต่การส่งเสริมการใชพ้ลงังานสีเขียว ก็ยงัไม่
สามารถเขา้ถึงในทุกชุมชน ซ่ีงสามารถอา้งอิงไดจ้ากงานวิจยั เร่ือง  สภาพการจดัการพลงังานชุมชน
ในประเทศไทย และปัญหาและอุปสรรคในการจดัการพลงังานในชุมชนของประเทศไทย (ศราพร 
ไกรยะปักษ,์ 2553) ท่ีกล่าวว่าในบางชุมชนมีปริมาณพลงังานไม่เพียงพอเพ่ือใชบ้ริโภคประจ าวนันั้น
อาจจะท าใหเ้กิดปัญหาการพฒันาเฉพาะจุด ท าใหอี้กหลายชุมชนจะไม่สา มารถรับการพฒันาและ
ส่งเสริมไดเ้ต็มท่ี ซ่ึงหากมีการก าหนดนโยบาย หรือยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นพลงังานและ จดัหา
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บุคลากรดา้นพลงังานเพ่ิมเติม จะท าใหส้ามารถส่งเสริม การใชพ้ลงังานสีเขียว ไดท้ัว่ทุกพ้ืนท่ี ของ
จงัหวดัสิงห์บุรี 

การก าหนดยทุธศาสตร์พลงังานสีเขียวของจงัหวดัสิงห์บุรีนั้น ควรจะมีการส่งเสริม และ
ประกาศใชย้ทุธศาสตร์ดา้นพลงังานสีเขียว เพื่อเป็นการช่วยเหลือชุมชนท่ียงัขาดแค ลนพลงังาน 
หรือมีค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานสูง รวมไปถึงเพื่อลดความเส่ียในดา้นวิกฤตพลงังานซ่ึงจะส่งผลเสียหาย
อยา่งมากหากจงัหวดัมีการพึ่งพาพลงังานจากภายนอกมากเกินไป และการก าหนดยทุธศาสตร์
พลงังานสีเขียวจะตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาพลงังานต่างๆ ของก ระทรวงพลงังาน และ
ยทุธศาสตร์การพฒันาของกระทรวงพลงังาน เพื่อใหม้ีทิศทางในการพฒันาไปในทิศทางเดียวกนั 
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

6.3 ข้อเสนอแนะ 
 

จากผลการศึกษา เร่ือง ยทุธศาสตร์พลงังานสีเขียวจงัหวดัสิงห์บุรีนั้น มีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 
6.3.1 การน ายุทธศาสตร์พลงังานสีเขียวไปใช้ 
การจดัท ายทุ ธศาสตร์พลงังานสีเขียวน้ี ไดมี้การก าหนดกลยทุธใ์นการพฒันาไวห้ลาย

ประเด็น ซ่ึงมีการส่งเสริมและพฒันาในหลายระยะ หากตอ้งมีการน าไปประยกุตใ์ช ้ผูว้ิจยัเสนอแนะ
ว่าควรจะมีการน าไปประเมินความเหมาะสมอยา่งละเอียด โดยการท าการประชาพิจารณ์และระดม
ความคิดเห็นจากผูท่ี้มีส่วนได้ เสียทั้งหมด เช่น ประชาชน ผูมี้อ  านาจในการก าหนดยทุธศาสตร์
พลงังานสีเขียว และผูบ้ริหารท่ีน ายทุธศาสตร์พลงังานสีเขียวไปใช ้เป็นตน้ และนอกจากนั้นจะตอ้ง
มีการก าหนดปัจจยัตวัช้ี วดั และแนวทางในการด าเนินการ เพื่อใหย้ทุธศาสตร์บรรลุผลส าเร็จดงั
เป้าประสงค ์
 

6.3.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
 ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาพิจารณาในเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี 

1) การศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาดา้นเทคโนโลยพีลงังานสีเขียวส าหรับชุมชน 
เพ่ือท่ีจะไดท้ราบความเหมาะสมของเทคโนโลยแีต่ละชนิดท่ีจะน ามาใชใ้นพ้ืนท่ีศึกษา รวมทั้งมี
การศึกษาดา้นความเหมาะสมของพ้ืนท่ีในการจดัตั้งเทคโนโลย ีรวมถึงดา้นงบประมาณและความ
คุม้ทุนดว้ย 
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2) ควรมีการศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมในการจดัตั้ง และจดัการพลงังานระดบัชุมชน 
โดยลงรายละเอียดเชิงลึกในแต่ละชุมชน เพราะแต่ละชุมชนมีประเพณี วฒันธรรม และ จ านวน
ประชากรท่ีต่างกนั หรือไม่เหมือนกนัทั้งหมด 

3) ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรจะมีการสอบถามความคิดเห็นของผูน้  าชุมชน และ
ประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นพลงังานสีเขียวดว้ย และศึกษาวิจยัแบบมีส่วนร่วมกบัชุมชน เพ่ือท่ีการ
ท าการวิจยัจะไดมี้ความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน 

4) งานวิจยัน้ีสามารถน าไปเป็นตน้แบบในการวิจั ยเร่ืองศกัยภาพพลงังานสีเขียวใน
จงัหวดัต่างๆ ได ้แต่จะตอ้งมีการก าหนดขอบเขตดา้นประชากร และขอบเขตดา้นเน้ือหาให้
สอดคลอ้งกบัแต่ละจงัหวดัท่ีศึกษาดว้ย 

5) ในการศึกษาคร้ังต่อไปสามารถน าขยะท่ีเกิดข้ึนในทอ้งท่ีของจงัหวดัสิงห์บุรี 
(ปริมาณขยะยงัมีไม่มากพอ ) ไปศึกษาต่อได ้ โดยการน าไปรวมกบัขยะจากแหล่งใกลเ้คียง เช่น 
จงัหวดัลพบุรี จงัหวดัอ่างทอง และจงัหวดัชยันาท เพ่ือหาศกัยภาพในการน าขยะทั้งหมดมาผลิต
พลงังานและใชภ้ายในพ้ืนท่ี 
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ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารในจงัหวดัสิงห์บุรี 
 
 ในการวิจยัเร่ืองยทุธศาสตร์พลงังานสีเขียว ผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บขอ้มลูปฐมภูมิโดยการสมัภาษณ์
เชิงลึกกบัผูบ้ริหารทั้งหมด 27 ท่าน โดยแบ่งเป็ นกลุ่มผูใ้หข้อ้มลู คือ ส านกังานพลงังานจงัหวดั 
ส านกังานปศุสตัวจ์งัหวดั ส านกังานเกษตรจงัหวดั องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั ส านกังานเทศบาลและ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล โดยมีรายละเอียดสรุปดงัน้ี 
 

1) ส านกังานพลงังานจงัหวดั 
ส านกังานพลงังานจงัหวดัสิงห์บุรีเป็นหน่วยงานหลกัใ นดา้นพลงังาน โดยจะข้ึนตรงต่อ

ส านกังานจงัหวดัสิงห์บุรี แต่ในดา้นการด าเนินงานนั้น จะรับนโยบายและแนวทางการด าเนินงานจาก
กระทรวงพลงังานโดยตรง และรายงานผลการด าเนินงานท่ีกระทรวงพลงังานโดยตรง 

ผูใ้หข้อ้มลูกล่าวว่าพลงังานสีเขียวท่ีเหมาะแก่การน ามาผลิตพลงังานมากท่ีสุดคื อ พลงังานชีว
มวล ซ่ึงประชาชนส่วนใหญ่ในจงัหวดัสิงห์บุรีมีอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลกูขา้ว ปลกูออ้ย ท าสวน ท า
ใหมี้วสัดุเหลือใชท้างการเกษตรเกิดข้ึนจ านวนมาก โดยท่ีฟางขา้วท่ีไดม้าจากหลงัการเก็บเก่ียวขา้วจะมี
ปริมาณมากท่ีสุด สามารถน ามาผลิตพลงังานไดโ้ดยท่ีอาจจะมีปัญหาใน เร่ืองการขนส่งท่ีตอ้งอาศยัการ
เก็บรวมรวมฟางขา้วจากหลากหลายแหล่งท่ีกระจายอยูใ่นแต่ละพ้ืนท่ี ในการใชพ้ลงังานสีเขียวในแต่ละ
พ้ืนท่ีนั้น ผูใ้หข้อ้มลูกล่าวจะช่วยลดค่าใชจ่้ายภายในครอบครัวได ้และยงัสามารถลดมลพิษท่ีเกิดข้ึนจาก
การก าจดัเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรไดอี้กกดว้ย  นอกจากน้ีแลว้ในดา้นบุคลากรดา้นพลงังานของ
จงัหวดัสิงห์บุรีนั้นยงัไม่เพียงพอต่อการท างาน และการด าเนินการประชาสมัพนัธโ์ครงการต่างๆ ก็ยงัไม่
ทัว่ถึงทุกพ้ืนท่ี และงบประมาณท่ีมีการสนบัสนุนมานั้นก็ยงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของแต่ละ
ชุมชน 

ในดา้นนโยบายและยทุธศาสตร์ดา้นพลงังานของจงัหวดัสิงห์บุรี ยงัไม่มีการประกาศใชอ้ยา่ง
เป็นทางการ แต่มีการด าเนินการท่ีสอดคลอ้งกบัทางนโยบายและยทุธศาสตร์กระทรวงพลงังาน ซ่ึงหาก
พิจารณายทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัมาวิเคราะห์ความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาพลงังานทดแทนและ
พลงังานทางเลือก 25% ใน 10 ปี และแผนพฒันาพลงังานทดแทน 15 ปี พบว่าจะไม่มีความสอดคลอ้ง
กนั กล่าวคือ ในยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัสิงห์บุรี จะไม่มีประเด็นดา้นพลงังาน รวมถึงยทุธศาสตร์
การบริหารงานในระดบัทอ้งถ่ินในแต่ละทอ้งท่ีก็ไม่ไดมี้ประเด็นดา้นพลงังานดว้ย 



การเพ่ิมยทุธศาสตร์พลงังานสีเขียวเข้ าเป็นยทุธศาสตร์หน่ึงในแผนยทุธศาสตร์การพฒันา
จงัหวดัสิงห์บุรีนั้น ผูใ้หข้อ้มลูเห็นดว้ยในประเด็นน้ี เพราะจะท าใหมี้ทิศทางท่ีแน่ชดัในการด าเนินการ
ต่างๆ มีความต่อเน่ืองในแต่ละกิจกรรมและสร้างความเขม้แข็งในการท างานอีกดว้ย โดยในการส่งเสริม
การใชแ้ละการพฒันาพลงังานสีเขียวในจงัหวดัสิงห์บุรีนั้น ผูใ้หข้อ้มลูไดแ้นะน าว่าควรจะเร่ิมจากการปู
พ้ืนฐานความรู้ดา้นพลงังานแก่ผูบ้ริหารและประชาชนก่อน เช่น การใหค้วามรู้ในเร่ืองสถานการณ์
พลงังานปัจจุบนั และดา้นผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยจะตอ้งเป็นการใหข้อ้มลูท่ีเป็นจริง 
 

2) ส านกังานเกษตรจงัหวดั 
ส านกังานเกษตรจงัหวดัมีหนา้ท่ีดา้นการส่งเสริม พฒันาดา้นการเกษตรในพ้ืนท่ีจงัหวดัสิงห์บุรี 

มีหนา้ท่ีโดยตรงในการผลกัดนัและส่งเสริมการเกษตร ซ่ึงจะส่งผลดีต่อการส่งเสริมพลงังานสีเขียว คือ 
พลงังานชีวมวล 
 ผูใ้หข้อ้มลูเป็นผูท่ี้ช  านาญการในดา้นการเกษตร และพบเจอปัญหาและโอกาสมากมาย จึงมอง
ว่า พลงังานชีวมวลเป็นพลงังานท่ีเหมาะสมท่ีสุดท่ีควรจะสงเสริมในพ้ืนท่ีจงัหวดัสิงห์บุรี เพราะเป็น
จงัหวดัท่ีเนน้ดา้นการเกษตร จึงมีเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรจ านวนมาก จึงควรจะน ามาใช้
ประโยชน์ และยงัเป็นการลดค่าใชจ่้ายและยงัลดการปล่อยมลพิษไดอี้กทางหน่ึง ในดา้นการใชพ้ลงังาน
สีเขียวมาสร้างเป็นอาชีพนั้น ผูใ้หข้อ้มลูมองว่าหากมีการส่งเสริมอยา่งจริงจงั จะสามารถสร้างอาชีพดา้น
พลงังานไดพ้อสมควร เช่น การท าพลงังานชีวมวลขาย เป็นตน้ ดา้นบุคลากรดา้นพลงังาน ผูใ้หขู้ม้ลู
ช้ีแจงว่าบุคคลากรดา้นพลงังานนั้นมีความรู้สูง แต่ยงัขาดการเผยแพร่ขอ้มลู หรือกิจกรรมส่งเสริมดา้น
พลงังาน อาจเน่ืองมาจากบุคลากรยงัมีนอ้ย ไม่เพียงพอต่อการด าเนินการในส่วนต่างๆ 
 ในดา้นนโยบายและยทุธศาสตร์ดา้นพลงังานของจงัหวดัสิงห์บุรี ผูใ้หข้อ้มลูว่า จงัหวดัสิงห์บุรีมี
นโยบายดา้นพลงังาน มีการด าเนิน การตามนโยบายต่างๆ อยา่งต่อเน่ือง  แต่ผูใ้หข้อ้มลูไม่ทราบถึง
รายละเอียดของแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก 25% ใน 10 ปี และแผนพฒันา
พลงังานทดแทน 15 ปี ถึงไม่สามารถระบุไดว้่ามีความสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั
หรือไม ่

การเพ่ิมยทุธศาสตร์พลงังานสีเ ขียวเขา้เป็นยทุธศาสตร์หน่ึงในแผนยทุธศาสตร์การพฒันา
จงัหวดัสิงห์บุรีนั้นผูใ้หข้อ้มลูแนะน าว่าควรจะบรรจุเขา้ไวเ้ป็นส่วนหน่ึงในแผนยทุธศาสตร์การพฒันา
จงัหวดั และใหม้ีการส่งเสริมอยา่งครบวงจร สนบัสนุนใหเ้กษตรกรมีอาชีพและมีรายไดเ้พ่ิมเติม ซ่ึงใน



การจดัท ายทุธศาสตร์พลงังานจงัหวดัสิงห์บุรีนั้น ควรจะมีการส่งเสริมการใหค้วามรู้กบัประชาชนดว้ย
เพราะหากประชาชนยงัไม่เขา้ใจถึงบทบาทหนา้ท่ี หรือประโยชน์ท่ีจะไดรั้บ อาจจะเกิดการต่อตา้นได  ้
 

3) ส านกังานปศุสตัวจ์งัหวดั 
ส านกังานปศุสตัวจ์งัหวดัมีหนา้ท่ีดา้นการส่งเสริม พฒันาดา้นการปศุสตัว์ ในพ้ืนท่ีจงัหวดั

สิงห์บุรี โดยมีการจดัการแบบครบวงจร ทั้งดา้นการส่งเสริมการเล้ียงสตัว ์การพฒันา และการจดัการใน
ฟาร์มสตัว ์

ผูใ้หข้อ้มลูมองว่าพลงังานแสงอาทิตยน์ั้นเหมาะท่ีสุดในการส่งเสริมการใชง้านในพ้ืนท่ีจงัหวดั
สิงห์บุรี เน่ืองจากมีแดจา้ตลอดทั้งวนั เป็นพลงังาน ท่ีสะอาด สามารถใชง้านไดห้ลากหลายรูปแบบ ทั้ง
อาคารพาณิชย ์ตามบา้นเรือนท่ีอยูห่่างไกล ไม่มีปัญหาดา้นการขนส่ง และยงัเป็นพลงังานท่ีสามารถใช้
เพ่ือลดปัญหาการขาดแคลนพลงังานท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั เช่น บางพ้ืนท่ีของจงัหวดัสิงห์บุรียงัไม่มีไฟฟ้าใช ้
ก็สามารถใชแ้ผงโซล่าร์เซลลใ์นการผลิตไฟฟ้าใชไ้ดโ้ดยไม่ตอ้งติดตั้งสายจ่ายไฟฟ้าไปยงัพ้ืนท่ีนั้น ซ่ึง
ใชง้บประมาณสูงและมีอุปสรรคปัญหามาก ซ่ึงพลงังานแสงอาทิตยน้ี์เป็นพลงังานท่ีมีคุณภาพสูง และยงั
ช่วยลดค่าใชจ่้ายไดค่้อยขา้งมากอีกดว้ย ในดา้นบุคลากรดา้นพลงังานนั้นยงัไม่เพียงพอในการด าเนินการ 
และยงัมีการส่งเสริมท่ีนอ้ย ท าใหก้ารพฒันาดา้นพลงังานยงัมีไม่มากและยงัไม่เขา้ถึงทัว่ทุกพ้ืนท่ี 

ในดา้นนโยบายและยทุธศาสตร์ดา้นพลงังานนั้นผูใ้หข้อ้มลูไม่ทราบถึงนโยบายดา้นพลงังาน
ของจงัหวดั และไม่ทราบถึงรายละเอียดของแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก 25% ใน 
10 ปี และแผนพฒันาพลงังานทดแทน 15 ปี จึงไม่สามารถใหข้อ้มลูได ้

ในการท ายทุธศาสตร์พลงังานสีเขียวนั้น ผูใ้หข้อ้มลูยงัมองว่า ควรจะมีการก าหนดกลยทุธก์าร
พฒันาในหลายๆ ดา้น รวมถึงดา้นบุคลากรท่ีมีไม่เพียงพอ และการเผยแพร่กิจกรรมยงัมีอยูน่อ้ยดว้ย รวม
ไปถึงการส่งเสริมใหมี้การวิจยัในเชิงพาณิชยท่ี์สามารถใชง้านไดจ้ริงในพ้ืนท่ีจงัหวดัสิงห์บุรีอีกดว้ย และ
ผูใ้หข้อ้มลูยงัมองว่าหากมีการส่งเสริมการใชพ้ลงังานสีเขียว ควรจะพฒันาในชุมชนใหม้าก เพราะเป็น
พ้ืนท่ีส าคญัในการพฒันาของจงัหวดัสิงห์บุรี 

 
4) องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัเป็นองคก์รท่ีมีหนา้ท่ีหลกัในการพฒันาจงัหวดัสิงห์บุรีในทุกๆ ดา้น 

โดยจะมีส่วนอยา่งมากในการส่งเสริมการใชพ้ลงังานสีเขียว 



 ผูใ้หข้อ้มลูใหค้วามเห็นว่าควรจะมีการส่งเสริมพลงังานชีวมวล โดยมุ่งเนน้ท่ีการใชผ้กัตบชวา
เป็นวตัถุดิบในการผลิตพลงังาน เพราะในพ้ืนท่ีจงัหวดัสิงห์บุรีมีล  าคลอง และแม่น ้ าอยูเ่ป็นจ านวนมาก 
ซ่ึงจะตอ้งใชเ้ป็นการชลประทานในการเกษตร จึงไดรั้บสารอาหารจากการท าการเกษตร ท าให้
ผกัตบชวามีการขยายพนัธุท่ีรวดเร็ว สร้างทศันียภ์าพท่ีไม่ดีต่อแม่น ้ า และล าคลอง และยงัเป็นสาเหตุท า
ใหน้ ้ าเน่าเสียอีกดว้ย ซ่ึงในกา รจดัการปัญหาน้ี ปัจจุบนัมีการจา้งด าเนินการขุดลอกข้ึนมาไวท่ี้ริมตล่ิง 
และจะมีประชาชนบางส่วนจากจงัหวดันนทบุ์รีมาด าเนินการรับไปเพื่อแปรรูปใชง้านต่อไป 
 ในดา้นบุคลากรดา้นพลงังานนั้น ผูใ้หข้อ้มลูมองว่าบุคลากรยงัมีไม่เพียงพอ และ การเผยแพร่
กิจกรรมยงัมีไม่มากเท่าท่ีควร และยงัไม่เคยมีการประสานงานกนักบัทางองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
เพ่ือร่วมกนัพฒันาในดา้นพลงังานในพ้ืนท่ีจงัหวดัสิงห์บุรี ผูใ้หข้อ้มลูยงัแนะน าเพ่ิมเติม หากมีการ
ส่งเสริมโดยการบรรจุประเด็นดา้นพลงังานในแผนยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัก็จะท าใหม้ีการพฒันา
ดา้นพลงังานไดม้าก และควรจะส่งเสริมใหเ้อกชนเขา้มาลงทุนดา้นพลงังานในพ้ืนท่ีดว้ย 
 

5) ส านกังานเทศบาลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
ส านกังานเทศบาลท่ีไดเ้ก็บขอ้มลูนั้นมีทั้งหมด 5 แห่ง และองคก์ารบริหารส่วนต าบล 18 แห่ง 

โดยร้ายละ 52.2 ไดเ้ห็นว่าควรจะส่งเสริมการใชพ้ลงังานแสงอาทิตย ์เน่ื องจากเป็นพลงังานท่ีสะอาด 
และยงัใชไ้ดต้ลอดไม่มีหมดไป มีการใชง้านท่ีง่าย สามารถซ่อมบ ารุงไดเ้องโดยไม่ตอ้งใชผู้เ้ช่ียวชาญ
โดยตรง ซ่ึงในปัจจุบนัน้ีอุปกรณ์ในการผลิตพลงังานแสงอาทิตยน์ั้น มีราคาลดลงอยา่งมาก สามารถ
ส่งเสริมการใชง้านไดโ้ดยไม่ตอ้งใชง้บประมาณท่ีสูง ไม่ มีปัญหาในดา้นการขนส่งพลงังานจาก
แหล่งก าเนิดไปยงัต าแหน่งท่ีใชง้าน และยงัมีคุณภาพพลงังานท่ีสูงดว้ย 

ในดา้นบุคคลากรผูบ้ริหารส่วนใหญ่มองว่าบุคลากรดา้นพลงังานของจงัหวดัสิงห์บุรีมีความ
รู้อยูร่ะดบัปานกลางถึงระดบัสูง มีการส่งเสริมและเผยแพร่กิจกรรมอยูใ่นระดบัปานกลาง  แต่จ านวน
บุคลากรยงัไม่เพียงพอต่อการปฏิบติังาน ท าใหโ้ครงการส่งเสริมดา้นพลงังานหลายโครงการไม่ได้
ด  าเนินการอยา่งต่อเน่ือง และยงัไม่เขา้ถึงทัว่ทุกพ้ืนท่ีของจงัหวดัสิงห์บุรี 

ในดา้นนโยบายและยทุธศาสตร์ดา้นพลงังานของจงัหวดัสิงห์บุรี ผูบ้ริหารส่วนใหญ่ไม่ทราบถึง
ไม่ทราบถึงรายละเอียดของแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก 25% ใน 10 ปี และ
แผนพฒันาพลงังานทดแทน 15 ปี จึงไม่สามารถระบุไดว้่ามีความสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์การ
พฒันาจงัหวดัหรือไม่แต่ผูบ้ริหารหลายท่านไดก้ล่าวว่าส านกังานพลงังานจงัหวดัไดม้ีการด าเนิน



โครงการดา้นพลงังานหลายโครงการ เช่น การผลิตเตามหาเศรษฐีท่ีต าบลบา้นจ่า และมีการสอนการใช้
เตาชีวมวลในการผลิตพลงังานใชใ้นหลายพ้ืนท่ีของอ าเภอค่ายบางละจนั และอ าเภอบางละจนัดว้ย 

การเพ่ิมยทุธศาสตร์พลงังานสีเขียวเขา้เป็นยทุธศาสตร์หน่ึงในแผนยทุธศาสตร์การพฒันา
จงัหวดัสิงห์บุรีนั้น ผู ้ บริหารทุกท่านเห็นพอ้งกนัว่า ควรจะมีการก าหนดประเด็นดา้นพลงังาน หรือ
พลงังานสีเขียวไวใ้นยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัสิงห์บุรี เพราะจะไดม้ีแนวทางในการพฒันา มีการ
ส่งเสริมการใชพ้ลงังานสีเขียวอยา่งจริงจงั และลดการพึ่งพาพลงังานจากภายนอกจงัหวดั ซ่ึงมีราคาแพง 
และยงัเป็นการช่วยยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกพ้ืนท่ีอีกดว้ย 

ในการส่งเสริมการใชพ้ลงังานสีเขียวนั้นผูบ้ริหารแนะน าว่าควรจะ ส่งเสริมจากระดบัจงัหวดัสู่
ระดบัชุมชน โดยก าหนดเป้าหมายหลกัของการพฒันาดา้นพลงังานในระดบัจงัหวดัก่อน เพ่ือก าหนด
ทิศทางในการพฒันาอยา่งชดัเจน หลงัจากนั้นจึงจะท าการพฒันาบุคลากรดา้นพลงังาน และบุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้ง เช่น นกัวิชาการดา้นพลงังาน นกัวิชาการดา้นการเกษตร นกัวิชาการดา้นการพฒันา และ
ผูบ้ริหารระดบัต่างๆ เป็นตน้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
ผู้บริหารด้านยุทธศาสตร์พลังงานสีเขียวของจงัหวดั 

นักวชิาการ และองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 

ช่ือผูใ้หส้มัภาษณ์………………………………………………………………………………………… 
ต าแหน่ง…………………………………………………………………………………………………. 
วนั /เดือน/ ปี…………………….……………...             เวลา……………………………………….. 
 

 

พลงังานสีเขียว  หมายถึง พลงังานสะอาด หรือพลงังานท่ีใชแ้ลว้ไม่หมดไป ไม่ก่อใหเ้กิด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มหรือเกิดข้ึนนอ้ยเช่น ไม่ก่อใหเ้กิดก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมเติมในชั้นบรรยากาศ 
หรือฝุ่ นละอองท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพทั้งคนและสตัว ์พลงังานน้ีเทียบเคียงไดก้บัพลงังานหมุน เวียน  
และไดก้  าหนดไวใ้นการศึกษา 5 ชนิด ประกอบดว้ยพลงังานแสงอาทิตยพ์ลงังานชีวมวล พลงังานก๊าซ
ชีวภาพ พลงังานลมและพลงัขยะ 

นโยบายพลงังานสีเขียว หมายถึง แนวทางกิจกรรมการกระท าหรือการตดัสินใจของหน่วยงาน
ราชการท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังานท่ีเป็นพลงังานท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อ ส่ิงแวดลอ้มหรือส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุดก าหนดไวล่้วงหนา้เพ่ือช้ีน าใหมี้กิจกรรมหรือการกระท าต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั
พลงังานสีเขียวเกิดข้ึนเพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีไดก้  าหนดไว ้

ยุทธศาสตร์พลงังานสีเขียว หมายถึง การมองทิศทางและวิเคราะห์ไปสู่อนาคต โดยพิจารณาถึง 
ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังานสีเขียว ความเป็นไปไดข้ององคก์ารเพื่อระดมมาใช ้และพิจารณาว่าสามารถ
น าองคก์ารไปสู่ภารกิจและเป้าหมายท่ีวางไว ้โดยมีการก าหนดกลยทุธไ์วเ้ป็นเคร่ืองมือท่ีก  าหนดทิศ
ทางการท างานเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมาย 
 

ค าถามประกอบการสัมภาษณ์ 
1.ศกัยภาพการผลิตพลงังานสีเขียวภายในพ้ืนท่ี 
2.นโยบายดา้นพลงังานของจงัหวดัสิงห์บุรี 
3.การก าหนดยทุธศาสตร์พลงังานสีเขียว 
4.ขอ้เสนอแนะในการใช ้การส่งเสริม และการพฒันาพลงังานสีเขียว 



ตอนที่ 1 ศักยภาพการผลติพลงังานสีเขียวภายในพืน้ที ่
ด้านวตัถุดิบ 
1.1 จากศกัยภาพของพลงังานสีเขียว ท่านคิดว่าพลงังานใดเหมาะแก่การน ามาผลิตพลงังานสีเขียวมาก
ท่ีสุด เพราะเหตุใด 
พลงังานแสงอาทิตย์ พลงังานชีวมวล พลงังานชีวภาพ พลงังานลมพลงังานขยะ 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
1.2 หากมีการผลิตพลงังานสีเขียว ท่านคิดว่าการขนส่งจากพ้ืนท่ีไปยงัแหล่งผลิตพลงังาน จะมีปัญหา
มากนอ้ยเพียงใด เพราะเหตุใด 
 มาก                          ปานกลาง   นอ้ย 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
1.3 ท่านคิดว่า หากน าวตัถุดิบมาผลิตเป็นพลงังานสีเขียวแลว้ พลงังานสีเขียวท่ีไดอ้อกมาจะมีคุณภาพ
มาก นอ้ยเพียงใด เพราะเหตุใด 
 มาก                          ปานกลาง   นอ้ย 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
ด้านการพฒันา 
1.4 ท่านคิดว่า การใชพ้ลงังานสีเขียวจะช่วยลดรายจ่าย และการน าเขา้พลงังานหรือไม่ อยา่งไร 
ลดรายจ่าย………………….      ลด       ไม่ลด 
………………………………………………………………………………………………………… 
ลดการน าเขา้พลงังาน………………….      ลด      ไม่ลด 
………………………………………………………………………………………………………… 
1.5 ท่านคิดว่า หากมีการส่งเสริมการผลิตและการใชพ้ลงังานสีเขียว จะสามารถสร้างอาชีพแต่ประชน
ชนในทอ้งถ่ินหรือไม่ และมากนอ้ยเพียงใด 
 มาก                          ปานกลาง   นอ้ย 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 



1.6 ท่านคิดว่า การส่งเสริมการใชพ้ลงังานสีเขียว จะส่งผลต่อการใชชี้วิตของประชาชนหรือไม่ และมาก 
นอ้ยเพียงใด 
 มาก                          ปานกลาง   นอ้ย 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
1.7 ท่านคิดว่า การผลิตพลงังานสีเขียว ในกระบวนการต่างๆ ตั้งแต่การไดม้าซ่ึงวตัถุดิบ จนไปถึงการ
ผลิตพลงังาน จะเป็นการช่วยเพ่ิม หรือลดมลพิษหรือไม่ อยา่งไร 
          ช่วยเพ่ิมมลภาวะทางส่ิงแวดลอ้ม         มาก  ปานกลาง  นอ้ย 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
          ช่วยลดมลภาวะทางส่ิงแวดลอ้ม           มาก  ปานกลาง  นอ้ย 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
ด้านการบริหารจดัการ 
1.8 หากมีการส่งเสริมการใชพ้ลงังานสีเขียว ท่านคิดว่าบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัพลงังานสีเขียว จะมี
ความรู้ความเขา้ใจ และสามารถส่ือสารแก่ประชาชนท่ีสนใจไดม้ากนอ้ยเพียงใด 
ความรู้ความเขา้ใจดา้นพลงังานสีเขียว         มาก   ปานกลาง   นอ้ย 
………………………………………………………………………………………………………… 
ดา้นการจดักิจกรรม/การใหค้วามรู้     มาก   ปานกลาง   นอ้ย 
………………………………………………………………………………………………………… 
ความเพียงพอของบุคลากร             มาก   ปานกลาง   นอ้ย 
………………………………………………………………………………………………………… 
1.9 ท่านคิดว่า ทางหน่วยงานราชการมีงบประมาณในการสนบัสนุนเพียงพอหรือไม่ และมาจากแหล่ง
ใดบา้ง 

 พอ    ไม่พอ 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 



ด้านการด าเนินการ 
1.10 จงัหวดัสิงห์บุรีมีนโยบาย หรือยทุธศาสตร์ดา้นพลงังานสีเขียวหรือไม่ ยกตวัอยา่ง เช่น 

 มี   ไม่มี 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
1.11 หากมีการส่งเสริมการใชพ้ลงังานสีเขียว หน่วยงานใดบา้งท่ีจะมีส่วนในการรับผดิชอบ และจะมี
แนวทางการด าเนินการอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
1.12 ท่านคิดว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการ ในระดบัต่างๆ ของการใชพ้ลงังานสี
เขียวนั้น ควรจะมีมาก นอ้ยเพียงใด เพราะเหตุใด 

 มาก                          ปานกลาง   นอ้ย 
………………………………………………………………………………………………………… 
และประชาชนควรมีส่วนร่วมในขั้นตอนใดบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………… 
1.13 การติดตามประเมินผล ควรจะตอ้งมีปัจจยัอะไรบา้งในการด าเนินการติดตามผลการด าเนินการ 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนท่ี 2นโยบายดา้นพลงังานของจงัหวดัสิงห์บุรี 
2.1 นโยบายดา้นพลงังานของจงัหวดัสิงห์บุรีในปัจจุบนัมีอะไรบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
2.2 ท่านคิดว่านโยบาย หรือยทุธศาสตร์การพฒันาของจงัหวดัสิงห์บุรี สอดคลอ้งกบัแผนพฒันา
เศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบบัท่ี 11 ในดา้นของการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้มหรือไม่ 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 



2.3 ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัสิงห์บุรี มีความสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังาน
ทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ.2555-2564) และแผนพฒันาพลงังานทดแทน 15 ปี (พ.ศ. 2551 - 2565) 
หรือไม่ อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
2.4 ในแผนพฒันาจงัหวดัสิงห์บุรี มีประเด็นดา้นการส่งเสริมการใชพ้ลงังานสีเขียวหรือไม ่
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
2.5 หน่วยงานส่วนทอ้งถ่ินทั้งเทศบาลและองคก์ารบริหารส่วนต าบลต่างๆ มีนโยบาย หรือยทุธศาสตร์
ดา้นพลงังานสีเขียวบา้งหรือไม ่
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนท่ี 3 การก าหนดยทุธศาสตร์พลงังานสีเขียว 
3.1 ท่านคิดว่าพลงังานสีเขียวชนิดใดควรมีการส่งเสริมมากท่ีสุด เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
3.2 ท่านคิดว่าจงัหวดัสิงห์บุรีมีจุดแข็งและจุดอ่อนดา้นการพฒันาพลงังาน การส่งเสริม และการใชง้าน
อยา่งไร 
 จุดแข็ง………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………... 
 จุดอ่อน…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………... 
 



3.3 ท่านคิดว่าจงัหวดัสิงห์บุรีมีขีดความสามารถในการพฒันาพลงังานสีเขียวมากนอ้ยเพียงใด 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
3.4 ท่านคิดว่าภาครัฐใหก้ารส่งเสริมดา้นพลงังานสีเขียวมากหรือนอ้ยเพียงใด 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะในการพฒันา และการส่งเสริมการใช้พลงังานสีเขียว 
4.1 ท่านมีความเห็นอยา่งไรในการเพ่ิมยทุธศาสตร์พลงังานสีเขียวเป็นยทุธศาสตร์การพฒันาของจงัหวดั 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
4.2 การส่งเสริมการใช ้และการพฒันาพลงังานสีเขียวควรจะพฒันาไปทางทิศใด 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
4.3 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
แบบประเมินยุทธศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินยุทธศาสตร์พลังงานสีเขียวจงัหวดัสิงห์บุรี 
 

การจากวิเคราะห์ขอ้มลูดา้นสภาพพ้ืนท่ี ศกัยภาพพลงังานสีเขียว ทศันคติดา้นการบริหาร และ
ยทุธศาสตร์ของกระทรวงพลงังานสามารถก าหนดเป็นกลยทุธก์ารพฒันา และยทุธศาสตร์พลงังาน  
สีเขียวไดด้งัน้ี 
 

ยทุธศาสตร์ที่ 1 จัดหาและพัฒนาศักยภาพพลังงานสีเขียว  
กลยทุธ์หลัก  

1. ศึกษาดา้นศกัยภาพพลงังานสีเขียวแต่ละชนิดในแต่ละพื้นท่ี 
2. ศึกษาพื้นท่ีเหมาะสมในการตั้งโครงการเทคโนโลย ีงบประมาณ การมีส่วนร่วม เป็นตน้ 
3. ศึกษาและวิจยัความเป็นไปไดใ้นการน าเทคโนโลยพีลงังานมาใชใ้นแต่ละพื้นท่ี 
4. พฒันาคุณภาพวตัถุดิบส าหรับการผลิตพลงังานสีเขียวใหมี้คุณภาพและมีหลากหลายข้ึน 
5. พฒันาระบบฐานขอ้มูลดา้นพลงังาน 
6. พฒันาระบบสาธารณูปโภคที่มีใหร้องรับการขยายตวัการในการใชพ้ลงังานสีเขียว 

ยทุธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาองค์ความรู้ด้านส่ิงแวดล้อม และพลังงานสีเขียว  
กลยทุธ์หลัก  

1. ส่งเสริมใหมี้การแลกเปลี่ยนความรู้ในทุกระดบั ทั้งเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ประชาชน และองคก์รอิสระ 
2. ฝึกอบรม การใหค้วามรู้ดา้นนโยบายพลงังาน และยทุธศาสตร์พลงังานของประเทศ แก่ผูบ้ริหารใน

ทุกระดบั เพื่อรองรับการจดัท าโครงการต่างๆ ดา้นพลงังาน 
3. ถ่ายทอดความรู้ดา้นสถานการณ์ส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยพีลงังานสีเขียวและการใชง้านพลงังานสีเขียว 

ยทุธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการและส่งเสริมการใช้พลังงานสีเขียว  
กลยทุธ์หลัก  

1. ศึกษา วิจยัดา้นพลงังานสีเขียวในเชิงพาณิชยข์องพื้นท่ีจงัหวดัสิงห์บุรี และพฒันาเป็นอาชีพ 
2. พฒันากระบวนการในการบริหารจดัการและการด าเนินการทีเ่กี่ยวขอ้งกบันโยบายพลงังานสีเขียวให้

มีความสอดคลอ้งกนัในทุกภาคส่วน 
3. จดัตั้งศูนย ์หรือหน่วยงานดา้นการจดัการพลงังานสีเขียวในระดบัจงัหวดั หรือระดบัภูมิภาค  
4. สนบัสนุนโครงการดา้นพลงังานที่มีอยูเ่ดิมที่ประสบผลส าเร็จในการด าเนินงานมาเป็นตน้แบบ และ

มีการเผยแพร่ไปยงัชุมชนขา้งเคียง หรือแต่ละชุมชนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีจงัหวดัสิงห์บุรี 
5. เปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินการตามนโยบายพลงังานสีเขียวของจงัหวดั

ในทุกขั้นตอน 
6. สนบัสนุนใหเ้อกชนมาลงทุนดา้นการผลิตพลงังานสีเขียวในจงัหวดั พร้อมก าหนดเกณฑแ์ละ

มาตรฐานต่างๆ เพื่อส่งเสริมการลงทุน 



ยทุธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กร 
กลยทุธ์หลัก  

1. สนบัสนุนการวิจยัพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรม และพฒันาบุคลากรดา้นพลงังาน 
2. ยกระดบัการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการเสริมสมรรถนะขององคก์ร 
3. พฒันาขอบข่ายเน้ือหา รูปแบบ และช่องทางการน าเสนอขอ้มูลและองคค์วามรู้ดา้นพลงังานสีเขียว

อยา่งเหมาะสม ถูกตอ้ง และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของแต่ละชุมชนในพื้นท่ี  
4. เสริมสร้างความสัมพนัธ์ที่ดีกบัชุมชน ใหโ้อกาสการมีส่วนร่วมของประชาชนในดา้นต่างๆ  

 

รายละเอยีดประกอบยุทธศาสตร์ 
 

ยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยทุธ์หลัก 

การ
น าไป 
ใช้งาน 

ระยะใน
การ

ด าเนินการ 

เหมาะสม 
ไม่เหมาะสม 
ระยะสั้ น 
ระยะกลาง 
ระยะยาว 

1. จดัหาและ
พฒันา
ศกัยภาพ
พลงังานสี
เขียว 
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อความเพียงพอต่อการ
ใชพ้ลงังานในจงัหวดั 
2. มีการกระจายแหล่งและ
ชนิดของเช้ือเพลิงท่ี
หลากหลาย 
3. พฒันาคุณภาพวตัถุดิบที่มี
อยูเ่ดิม และพฒันาพลงังานสี
เขียวใหมี้ทางเลือกมากข้ึน 
4. มีโครงสร้างพื้นฐาน
สนบัสนุนการเติบโตของ
พลงังานสีเขียว 
5. มีแผนและระบบรองรับ
วิกฤตดา้นพลงังานเพื่อ
ป้องกนัและแกไ้ขการขาด
แคลนพลงังาน 
 

1. ศึกษาดา้นศกัยภาพพลงังานสีเขียวแต่ละ
ชนิดในแต่ละพื้นท่ี 

     

2. ศึกษาพื้นท่ีเหมาะสมในการตั้งโครงการ       

3. ศึกษาและวิจยัความเป็นไปไดใ้ นการน า
เทคโนโลยพีลงังานมาใชใ้นแต่ละพื้นท่ี 

     

4. จดัท าแผนยทุธศาสตร์ และนโยบาย
พลงังานสีเขียว 

     

5. พฒันาฐานขอ้มูลดา้นพลงังาน      

6. พฒันาสาธารณูปโภคที่มีใหร้องรับการ
ขยายตวัในการใชพ้ลงังาน   สีเขียว 

     



ยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยทุธ์หลัก 

การ
น าไป 
ใช้งาน 

ระยะใน
การ

ด าเนินการ 
เหมาะสม 
ไม่เหมาะสม 
ระยะสั้ น 
ระยะกลาง 
ระยะยาว 

2. พฒันาองค์
ความรู้ดา้น
ส่ิงแวดลอ้ม 
และพลั งงาน
สีเขียว 
 
 
 

1. ปรับทศันคติดา้นการใช้
พลงังานของประชาชนใน
พื้นท่ี 
2. ประชาชนเขา้ถึงขอ้มูล
ดา้นพลงังานที่ถูกตอ้ง 
3. ประชาชนมีความรู้
สามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ด  ้

1. ส่งเสริมใหมี้การแลกเปลี่ยนความรู้ในทุก
ระดบั ทั้งเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ประชาชน และ
องคก์รอิสระ 

     

2. ฝึกอบรม การใหค้วามรู้ดา้นนโยบาย
พลงังาน และยทุธศาสตร์พลงังานของ
ประเทศ แก่ผูบ้ริหารในทุกระดบั เพื่อ
รองรับการจดัท าโครงการต่างๆ ดา้น
พลงังาน 

     

  3. ถ่ายทอดความรู้ดา้นสถานการณ์
ส่ิงแวดลอ้ม เทคโนโลยพีลงังานสีเขียวและ
การใชง้านพลงังานสีเขียว 

     

3. การบริหาร
จดัการและ
ส่งเสริมการ
ใชพ้ลงังาน 
สีเขียว 
 

1. สามารถทดแทนพลงังาน
ฟอสซิลมากข้ึน 
2. การบริหารจดัการมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
3.มีธุรกิจดา้นพลงังานในพื้นท่ี 
4. มีงานวิจยัที่สามารถใชใ้น
การส่งเสริมการพฒันา
พลงังานสีเขียวได ้

1. พฒันาคุณภาพวตัถุดิบส าหรับการผลิต
พลงังานสีเขียวใหมี้คุณภาพมากข้ึน 

     

2. จดัหาวตัถุดิบใหม่ๆ ที่สามารถน ามาพฒันา
เป็นวตัถุดิบในการผลิตพลงังานสีเขียว 

     

3. พฒันาระบบฐานขอ้มูลดา้นพลงังาน      

4. พฒันาระบบสาธารณูปโภคที่มีใหร้องรับ
การขยายตวัการในการใชพ้ลงังานสีเขียว 

     

4. การบริหาร
จดัการและ
ส่งเสริมการ
ใชพ้ลงังานสี
เขียว 
 

 1. ศึกษา วิจยัดา้นพลงังานในเชิงพาณิชย์
ของพื้นท่ีจงัหวดัสิงห์บุรี  

     

2. พฒันากระบวนการในการบริหารจดัการ
และการด าเนินการที่เกี่ยวขอ้งกบันโยบาย
พลงังานสีเขียวใหมี้ความสอดคลอ้งกนัใน
ทุกภาคส่วน 

     



ยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยทุธ์หลัก 

การ
น าไป 
ใช้งาน 

ระยะใน
การ

ด าเนินการ 
เหมาะสม 
ไม่เหมาะสม 
ระยะสั้ น 
ระยะกลาง 
ระยะยาว 

 
 
 
 

3. จดัตั้งศูนย ์หรือหน่ วยงานดา้นการจดั
การพลงังานสีเขียวในระดบัจงัหวดั หรือ
ระดบัภูมิภาค  

     

4. สนบัสนุนใหเ้อกชนมาลงทุนดา้นการ
ผลิตพลงังานสีเขียวในจงัหวดั 

     

5. สนบัสนุนโครงการดา้นพลงังานที่มีอยูเ่ดิมที่
ประสบผลส าเร็จในการด าเนินงานมาเป็น
ตน้แบบ และมีการเผยแพร่ไปยงัชุมชนขา้งเคียง 
หรือแต่ละชุมชนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีจงัหวดัสิงห์บุรี 

     

6. ส่งเสริมใหผ้ลิตพลงังานสีเขียวในชุมชน
มากข้ึน 

     

7. เปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วม
ในการด าเนินการตามนโยบายพลงังานสี
เขียวของจงัหวดัในทุกขั้นตอน  

     

8. สนบัสนุนงานวิจยัและการพฒันาอา ชีพ
ดา้นพลงังาน 

     

9. ก าหนดเกณฑแ์ละมาตรฐานต่างๆ เพื่อ
ส่งเสริมการลงทุน 

     

4. พฒันา
องคก์ร 
 
 

1. เป็นศูนยก์ลางในการ
กระจายขอ้มูลและให้
ค  าปรึกษาดา้น
พลงังาน 

1. สนบัสนุนการวิจยัพฒันาเทคโนโลยแีละ
นวตักรรม และพฒันาบุคลากรดา้นพลงังาน 

     

2. ยกระดบัการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน
การเสริมสมรรถนะขององคก์ร 

     



ยทุธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยทุธ์หลัก 

การ
น าไป 
ใช้งาน 

ระยะใน
การ

ด าเนินการ 
เหมาะสม 
ไม่เหมาะสม 
ระยะสั้ น 
ระยะกลาง 
ระยะยาว 

 
 
 

2. มีการบริหารจดัการตาม
หลกัธรรมาภิบาลอยา่งมีส่วน
ร่วมกบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
3. เป็นผูน้  าดา้นการจดั
การพลังงานสีเขียวในนะดบั
ภาค และระดบัประเทศ 
 

3. พฒันาขอบข่ายเน้ือหา รูปแบบ และ
ช่องทางการน าเสนอขอ้มูลและองคค์วามรู้
ดา้นพลงังานสีเขียวอยา่งเหมาะสม ถูกตอ้ง 
และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของแต่ละ
ชุมชนในพื้นท่ี 

     

4. เสริมสร้างความสัมพนัธ์ที่ดีกบัชุมชน ให้
โอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชนในดา้น
ต่างๆ  
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