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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษารูปแบบและการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน
ชุมชน จังหวัดสิงห์บุรี ถอดบทเรียนความส าเร็จและปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในชุมชน จังหวัดสิงห์บุรี และเสนอแนวทางการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ในชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยท าการศึกษาข้อมูลจาก 
เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง และใช้การสัมภาษณ์และการสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ กลุ่มสมาชิก
พลังงานทดแทนจังหวัดสิงห์บุรีจ านวน 22 คน จาก 6 อ าเภอ ที่มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในที่อยู่อาศัย ผู้น าชุมชน และเจ้าหน้าที่ส านักงานพลังงานจังหวัด 6 คน โดยน าข้อมูลที่ได้มา
พรรณนาความ สรุปประเด็น และวิเคราะห์ความสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ผลการศึกษา พบว่า การจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในจังหวัดสิงห์บุรี ที่ประสบ
ความส าเร็จในระยะเวลาเพียงไม่ก่ีปีนั้น มาจากการด าเนินการที่สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ดังนี้ 

1) ด้านความพอประมาณ  คือ สมาชิกกลุ่มพลังงานทดแทนรู้คุณค่าของพลังงาน   เลือกใช้
ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน 

2) ด้านความมีเหตุผล คือ เลือกใช้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกที่
มีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ และมีราคาสมเหตุสมผล 

3) ด้านการมีภูมิคุ้มกันที่ดี คือ สามารถจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชนได้
ด้วยตนเองตั้งแต่การศึกษาหาความรู้ ไปจนถึงการติดตั้งใช้งาน การบ ารุงรักษา  และพร้อมรับมือกับ
ปัญหาด้านการใช้งานในอนาคต 

ประกอบกับด้านเงื่อนไขความรู้และคุณธรรม ที่สมาชิกกลุ่มพลังงานทดแทนมีความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ในระดับสูง มีความสามารถในการวางแผน การติดตั้ง ไป
จนถึงการดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์ มีความพยายามในการเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานให้แก่ผู้คนรอบข้าง 
รวมไปถึงการด าเนินงานแบบเชิงรุกของเจ้าหน้าที่ส านักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกันแก้ไขปัญหา
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ไปกับสมาชิกกลุ่มพลังงานทดแทน  ท าให้ระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มอยู่ในระดับสูงมาก  และ
งบประมาณที่เพียงพอจากกระทรวงพลังงาน และจากการรวบรวมเงินกันภายในกลุ่ม  เหล่านี้ถือเป็น
ปัจจัยส าคัญที่ท าให้การจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชน จังหวัดสิงห์บุรีด าเนินไปได้
อย่างต่อเนื่อง 

ส าหรับแนวทางการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงนั้ น  ประชาชนต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ ถูกต้องเกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าพลั งงาน
แสงอาทิตย์  และมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือเข้าถึงใน
ด้านการติดตั้ง ดูแลรักษาอุปกรณ์ และใช้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในการตอบสนองความ
ต้องการที่แท้จริงในชุมชน 
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The purposes of this research were to study model and management of Solar 
Photovoltaic Electricity Generation in communities of Singburi province, to investigate 
the key success factors and to propose guidelines for Solar Photovoltaic Electricity 
Generation management in the community according to Philosophy of Sufficiency 
Economy. A combination of qualitative and quantitative research was used to gather 
data from related documents and interviewing to 22 members of Singburi Renewable 
Energy Groups and officers in Singburi Office of Energy. The data was described and 
analyzed in accordance with the Philosophy of Sufficiency Economy. 

The results showed that Solar Photovoltaic Electricity Generation management in 
communities of Singburi province is successful even it has been carried out just a few 
years as follows. 

1) Moderation: The members of Singburi Renewable Energy Group are energy 
conservationist, they choose to use the products that reduce energy costs such as 
energy saving lamps, Solar Photovoltaic Electricity Generation. 

2) Reasonableness: They choose Solar Photovoltaic Electricity generation with 50-
watt solar panel that is affordable and appropriate to the area. 

3) Self-immunity: They can manage solar photovoltaic electricity generation by 
themselves i.e. installation, maintenance including preparation to handle with future 
usage problems. 

For knowledge and moral conditions, the members have high-knowledge on 
energy and solar photovoltaic electricity generation management, also have a 
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perseverance in spreading the knowledge of energy to other communities. In addition, 
they have cooperation with Singburi renewable energy group in planning, implementing 
and problem solving. The level of participation of the group members is very high. 

The key success factors involve local people, officers with having knowledgeable 
about the social landscape in Singburi province and having good relationships with 
local people, build awareness and understanding of the energy and solar photovoltaic 
generation systems as well as community leaders and members of Singburi renewable 
energy group with high knowledge about energy and solar photovoltaic generation 
systems. Adequate budget from the Ministry of Energy and from collecting money 
within the group are also the key success factors that make Solar Photovoltaic 
Electricity Generation in communities of Singburi province continuing to operate. 

It can be concluded that the guidelines for solar photovoltaic electricity 
generation based on sufficiency economy philosophy are that people must have a 
good understanding about solar photovoltaic electricity generation.and the public 
participation is very important for Solar Photovoltaic Electricity Generation e.g. 
installation, maintain once of equipment and use of solar photovoltaic electricity 
generation to meet real needs in the community. 
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กิตติกรรมประกาศ  

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนั้น เนื่องจากได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนจาก
บุคคลหลายท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รองศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
ที่มีความกรุณาสละเวลาเพ่ือให้ค าปรึกษาชี้แนะอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาครั้งนี้  รวมไปถึงก าลังใจ
และแรงผลักดัน แรงกระตุ้นให้แก่ผู้ศึกษาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ 
ดร.จ าลอง โพธิ์บุญ ส าหรับข้อเสนอแนะและค าแนะน าในการจัดท าวิทยานิพนธ์ รวมถึงเจ้าหน้าที่คณะ
บริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อมทุกท่านที่ช่วยอ านวยความสะดวกในการด าเนินการต่าง ๆ และขอขอบคุณ
ส านักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี และพ่ี ๆ สมาชิกกลุ่มพลังงานทดแทนจังหวัดสิงห์บุรี ส าหรับการ
ต้อนรับที่อบอุ่น และความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์  จนได้เป็นข้อมูลที่
ครบถ้วนในการศึกษาครั้งนี้ 

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล ส าหรับค าแนะน าและข้อคิดเห็นดี 
ๆ ในการศึกษาครั้งนี้ ท าให้การศึกษาครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอบคุณเพ่ือนๆ จส.28 ทุกท่านที่คอยให้
ก าลังใจผ่านเรื่องเล่าสนุกสนานเมื่อได้พบเจอกันทุกครั้ง ขอขอบคุณคุณดวงกมล อิศรางพร ,คุณทิพย์วิมล 
แสงสุวรรณ และ คุณปิยรัฐ กล่ าทอง ส าหรับมิตรภาพอันน่าชื่นใจ และความช่วยเหลือในทุกๆด้าน ถือ
เป็นอีกหนึ่งแรงส าคัญในการท าให้วิทยานิพนธ์นี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณครอบครัวที่เป็นผู้สนับสนุนอยู่เสมอ ทั้งก าลังใจและก าลังทรัพย์ ขอบคุณ
ส าหรับทุกพลังบวกท่ีมอบให้ลูกมาโดยตลอด 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 
 

 ที่มาและความส าคัญ 
 

พลังงานถือเป็นปัจจัยขั้นพ้ืนฐานที่มีความส าคัญในการด ารงชีวิตและการด าเนินการของ
ภาคอุตสาหกรรม ภาคคมนาคมและขนส่ง ภาคธุรกิจและอาคารส านักงาน และภาคครัวเรือน ซึ่งการ
ผลิตพลังงานส่วนใหญ่นั้นมาจากการแปรรูปจากทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่สามารถทดแทนได้ (Non-
Renewable Resource)  เพ่ือตอบสนองความต้องการแก่ทุกภาคส่วนที่มีการใช้พลังงานมาก ท าให้
ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่สามารถทดแทนได้นั้นใกล้หมดลง และกลายเป็นวิกฤตการณ์ด้านพลังงานใน
ท้ายที่สุด สวนทางกับความต้องการด้านพลังงานที่มีแต่จะเพ่ิมมากขึ้นตามอัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ อัตราการเพิ่มของประชากร และอัตราการขยายตัวของเขตเมือง นานาประเทศจึงเริ่มมีการ
แสวงหาพลังงานทางเลือกโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในประเภททรัพยากรที่สามารถทดแทนได้ 
(Renewable Energy) เช่น แสงอาทิตย์ แรงลม คลื่น ความร้อนใต้พิภพ ชีวมวล ฯลฯ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาวิกฤตการณ์ด้านพลังงานที่ก าลังจะหมดไป ให้มีพลังงานทางเลือกที่เพ่ิมมากข้ึน  และสามารถใช้
เป็นพลังงานหลักได้ในอนาคตต่อไป  
  ส าหรับประเทศไทยนั้นมีค่าใช้จ่ายในการน าเข้าพลังงานจากต่างประเทศสูงมาก โดยในปี 
2558 ประเทศไทยมีการน าเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 1,408,807 ล้านบาท  
(กระทรวงพลังงาน ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2559ก) เนื่องด้วยวิกฤตการณ์ด้านพลังงานที่
มีค่าใช้จ่ายการน าเข้าสูง  ทางรัฐบาลจึงได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงาน จัดท าแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 – 2579 (Alternative Energy Development Plan: 
AEDP 2015)  การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าจึงเป็นทางเลือกที่ได้รับความสนใจ
จากทั้งในภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาชน ส าหรับประเทศไทยนั้น พลังงานหมุนเวียนที่
สามารถผลิตไฟฟ้าได้มีหลายประเภทด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ า พลังงาน
ลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานชีวมวล และมีการน าพลังงานเหล่านี้มาใช้เพ่ือผลิตกระเเส
ไฟฟ้าแล้วในบางส่วน เช่น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ท าการผลิตไฟฟ้าผ่านโรงไฟฟ้าเซลล์
แสงอาทิตย์เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์เป็นอีกทางเลือกที่
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเพิ่มสัดส่วนเข้ามาทดแทนพลังงานประเภทใช้แล้วหมดไป  เ พ่ื อ ต อ บ ส น อ งต่ อ
นโยบายของภาครัฐที่ต้องการกระจายแหล่งเชื้อเพลิง ผลิตไฟฟ้าที่สะอาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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ในราคาที่เป็นธรรม (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กองพัฒนาพลังงานทดแทนฝ่ายแผนงาน
พัฒนาโรงไฟฟ้า, 2552)  . . . . . . 
 ในปี 2549 กระทรวงพลังงานได้จัดท าโครงการพลังงานระดับท้องถิ่น (Local Energy Plan: 
LEP) เพ่ือให้แต่ละชุมชนสามารถใช้พลังงานที่เหมาะสมกับแหล่งพลังงานในพ้ืนที่ ที่มีศักยภาพและ
รูปแบบการจัดการแตกต่างกันไปตามลักษณะภูมิประเทศและพ้ืนฐานทางสังคม โดยน าเอาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการส่งเสริมทัศนคติด้านพลังงานร่วมกับการใช้
เทคโนโลยีอย่างง่ายที่เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนด้วย
การมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกบทบาทจนจบกระบวนการ อย่างไรก็ตามการด าเนินการในการบริหาร
จัดการพลังงานชุมชนนั้นยังมีปัญหาและอุปสรรคที่ท าให้ไม่สามารถประสบความส าเร็จในด้านการจัด
การพลังงานอย่างยั่งยืนได้ ไม่ว่าจะในชุมชนตัวอย่างที่ใดก็ตาม อันเนื่องมาจากการขาดความรู้ ความ
เข้าใจ ในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ท าให้ชุมชนไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได้
อย่างแท้จริง.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  ส าหรับในจังหวัดสิงห์บุรีที่ผู้วิจัยสนใจท าการศึกษานั้น มีการใช้พลังงานชุมชนในทุกเขต
อ าเภอ ผ่านการขับเคลื่อนของเครือข่ายด้านพลังงานชุมชน ภายใต้ “โครงการสร้างเสริมต าบลอยู่ดีมี
สุขด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม” โดยได้รับการสนับสนุนจากส านักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม 
(ส านัก 6) และ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งมีการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ด้านการใช้พลังงานให้กับชาวบ้านเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
และอนุรักษ์พลังงาน หนึ่งในพลังงานทางเลือกที่ใช้กันในชุมชน จังหวัดสิงห์บุรี คือ พลังงาน
แสงอาทิตย์ มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพ้ืนที่ของกลุ่มอาสาสมัครพลังงาน
กระจายอยู่ทั้ง 6 อ าเภอ ทั่วจังหวัด ด้วยงบประมาณจากกระทรวงพลังงาน และมีการติดตั้งเพ่ิมเติม
กันเองภายในกลุ่มอาสาสมัครพลังงานภายในแต่ละชุมชน ผ่านการเรียกเก็บเงินรายเดือนกันภายใน
กลุ่มสมาชิกอาสาสมัครพลังงานเพ่ือน าไปซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ นอกจากนี้ หลายชุมชนในจังหวัด
สิงห์บุรียังได้รับรางวัลด้านการบริหารจัดการพลังงานในระดับชุมชนจากกระทรวงพลังงานและ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และถูกจัดตั้งให้เป็นชุมชนตัวอย่างด้านศูนย์การ
เรียนรู้พลังงาน ถือเป็นจังหวัดที่ประสบความส าเร็จในด้านการบริหารจัดการพลังงานชุมชน 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดสิงห์บุรี นั้นมีการด าเนินการอย่างไร และประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในเทคโนโลยีด้านพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ในชุมชนมากน้อยเพียงใด รวมไปถึงแนวทางการ
แก้ไขปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น โดยท าการศึกษาในชุมชนที่มีการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ เพ่ือน าผลการศึกษาที่ได้มาเสนอแนะแนวทางการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้เกิดการวางแผนการจัดการระบบ
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ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่อ่ืนๆได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จในด้านการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนในที่สุด 

 

 ค าถามงานวิจัย  
 
         1)  ชุมชนมีรูปแบบและการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อย่างไร  
         2)  แนวทางการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชนควรเป็นอย่างไร  

 

 วัตถุประสงค์งานวิจัย  
 

1)  เพ่ือศึกษารูปแบบและการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชน จังหวัด
สิงห์บุรี 

2)  เพ่ือถอดบทเรียนความส าเร็จและปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในชุมชน จังหวัดสิงห์บุรี 

3)  เพ่ือเสนอแนวทางการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชน ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 

1)  ได้แนวทางการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชน ตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  

2)  สามารถใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการพลังงานชุมชนในจังหวัดสิงห์บุรี 

3)  เป็นต้นแบบให้แก่ชุมชนอ่ืนๆ ในการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชน 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เหมาะสมส าหรับโครงการเพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับโครงการใน

ลักษณะเดียวกันที่น าไปต่อยอดขยายผล  
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 ขอบเขตงานวิจัย  
 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน จังหวัดสิงห์บุรี มีขอบเขตในการวิจัยดังนี้ 

1)  ขอบเขตด้านเนื้อหา คือ การจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชน ใน
จังหวัดสิงห์บุรี 

2)  ขอบเขตด้านประชากร คือ เจ้าหน้าที่ส านักงานพลังงานจังหวัด ผู้น าชุมชน และกลุ่ม
อาสาสมัครพลังงานในจังหวัดสิงห์บุรี 

3)  ขอบเขตด้านพ้ืนที่ คือ ท าการศึกษาข้อมูลในพ้ืนที่ชุมชนจาก 6 อ าเภอ จังหวัดสิงห์บุรี 
ได้แก่ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี อ าเภอบางระจัน อ าเภอค่ายบางระจัน อ าเภอพรหมบุรี อ าเภอท่าช้าง 
อ าเภออินทร์บุรี ที่มีการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับใช้เองในพ้ืนที่  
  4) ขอบเขตด้านเวลา คือ ท าการศึกษาในช่วง ตุลาคม 2559 ถึง กุมภาพันธ์ 2560 

 

 นิยามศัพท์เฉพาะ  
 

  1)  ความส าเร็จ ในการศึกษานี้ หมายถึง การที่ชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และมีส่วนร่วมในการด าเนินการตั้งแต่ การวางแผน การติดตั้ง การดูแล
รักษา ไปจนถึงการประเมินผล 

2)  ความยั่งยืน ในการศึกษานี้ หมายถึง การที่ชุมชนสามารถรักษาระดับความส าเร็จในด้าน
การจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง 

3)  ชุมชนพ่ึงตนเอง ในการศึกษานี้ หมายถึง ชุมชนสามารถดูแลตนเองได้ในด้านการจัดการ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน แสงอาทิตย์ ทั้งในด้านการศึกษาหาความรู้ การเลือกซื้ออุปกรณ์ การติดตั้ง 
ไปจนถึงการบ ารุงรักษา 

4)  ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในการศึกษานี้ หมายถึง การผลิตไฟฟ้าจากแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ส าหรับให้แสงสว่างเพ่ือใช้เองภายในครัวเรือน 



บทท่ี 2 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

ในการศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน จังหวัดสิงห์บุรี ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษา ค้นคว้า แนวคิด ทฤษฏี และ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาดังนี้  

2.1  สถานการณ์พลังงานและพลังงานทดแทนในประเทศไทย 
2.2  นโยบายด้านพลังงานของประเทศไทยและจังหวัดสิงห์บุรี 
2.3  พลังงานแสงอาทิตย์และระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
2.4  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.5  การจัดการพลังงานชุมชน 
2.6  ข้อมูลของพ้ืนที่ศึกษา 
2.7  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

 สถานการณ์พลังงานและพลังงานทดแทนในประเทศไทย  
 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้น าเสนอข้อมูล
สถานการณ์พลังงานของประเทศไทยในช่วงเดือนมกราคม – สิงหาคม ของปี 2559 (กระทรวง
พลังงาน ส านักนโยบายและแผนพลังงาน , 2559จ) ไว้ดังนี้ ประเทศไทยมีการใช้พลังงานในช่วง 8 
เดือนของปี 2559 มีปริมาณ 53,587 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน
ร้อยละ 1.5 คิดเป็นมูลค่ากว่า 533,587 ล้านบาท การใช้พลังงานยังคงเพ่ิมขึ้นตามการเติบโตทาง
เศรษฐกิจโดยที่น้ ามันส าเร็จรูปยังคงเป็นพลังงานที่ใช้มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 49.5 ของการใช้พลังงาน
ขั้นสุดท้ายทั้งหมด รองลงมาประกอบด้วย ไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน ก๊าซธรรมชาติ พลังงาน
หมุนเวียนดั้งเดิม และถ่านหิน/ลิกไนต์ คิดเป็น ร้อยละ 20.3, 8.7, 7.5, 7.5 และ 6.5 ตามล าดับ ดัง
ภาพที่ 2.1   
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ภาพที่ 2.1  การใช้พลังงานข้ันสุดท้าย   
แหลง่ท่ีมา: กระทรวงพลังงาน ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2559ข.  
 

ส าหรับการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายนั้นมีการเพ่ิมขึ้นในแทบจะทุกสาขาโดยพบว่า สาขา
อุตสาหกรรม สาขาธุรกิจการค้า และสาขาขนส่ง เพ่ิมข้ึนจากช่วงเดียวกัน ของปีก่อน ร้อยละ 4.0, 9.2 
และ 2.3 ตามล าดับ ส่วน สาขาเกษตรกรรม และสาขาบ้านอยู่อาศัย ลดลงจากช่วง เดียวกันของปี
ก่อนร้อยละ 20.8 และ 2.3 ตามล าดับโดย สาขาขนส่ง เป็นสาขาที่มีการใช้พลังงานในสัดส่วนที่สูงกว่า 
สาขาอ่ืน โดยมีสัดส่วนการใช้ ร้อยละ 37.0 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด รองลงมาเป็นสาขา
อุตสาหกรรม บ้านอยู่อาศัย ธุรกิจการค้า และเกษตรกรรม โดยมีการใช้ ร้อยละ 36.6, 14.5, 7.8 และ 
4.1 ตามล าดับ และจากนโยบายส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนของรัฐบาล พบว่า ในช่วง 8 เดือนของ
ปี 2559 ประเทศไทยมีการใช้พลังงานทดแทน 7,489 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 15.7 
จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนสัดส่วนการใช้พลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมยังคงมีแนวโน้มลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกับปี 2553 ซึ่งเป็นปีฐานที่เริ่มด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554 – 
2573) และแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 - 2579 การใช้ไฟฟ้าในประเทศไทย ในช่วง 6 เดือนแรก
ของปี 2559 อยู่ที่ปริมาณ 90,802 กิกะวัตต์ชั่วโมง เพิ่มข้ึนจากเดิมร้อยละ 5.4 เนื่องจากสภาพอากาศ
ที่ร้อนมากขึ้น และการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่มีทิศทางที่ดีขึ้น ด้วยสาเหตุนี้ ท าให้การคาดการณ์
แนวโน้มในการใช้พลังงานไฟฟ้าในปี 2559 มีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.9 ซึ่งตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 
2559 ได้มีการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าของประเทศไทยท าให้ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้า
อัตโนมัติ (Ft) เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2559 อยู่ที่อัตรา -33.29 สตางค์ต่อหน่วย ลดลงจากเดิมที่
ระดับ -29.49 สตางค์ต่อหน่วย (กระทรวงพลังงาน ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน 2559) ดัง
ภาพที่ 2.2 
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ภาพที่ 2.2  การใช้พลังงานข้ันสุดท้ายในช่วง มกราคม – สิงหาคม 2559   
แหล่งที่มา:  กระทรวงพลังงาน ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2559ค.  
 

 นโยบายด้านพลังงานของประเทศไทยและจังหวัดสิงห์บุรี 
 

  2.2.1 นโยบายพลังงานในค าแถลงนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (12 
กันยายน 2557)   
  ส่งเสริมและผลักดันให้อุตสาหกรรมพลังงานสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศ ซึ่งถือเป็น
ส่งเสริมและผลักดันให้อุตสาหกรรมพลังงานสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศ ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรม
เชิงยุทธศาสตร์ เพ่ิมการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานและพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจ
พลังงานของภูมิภาคโดยใช้ความได้เปรียบเชิงภูมิยุทธศาสตรสร้างเสริมความมั่นคงทางพลังงาน โดย
แสวงหาและพัฒนาแหล่งพลังงานและระบบไฟฟ้าจากทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งให้มีการกระจาย
แหล่งและประเภทพลังงานให้มีความหลากหลาย เหมาะสม และยั่งยืน ก ากับราคาพลังงานให้มีราคา
เหมาะสม เป็นธรรมและมุ่งสู่การสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง โดยปรับบทบาทกองทุนน้ ามันให้เป็นกองทุน
ส าหรับรักษาเสถียรภาพราคา ส่วนการชดเชยราคานั้นจะด าเนินการอุดหนุนเฉพาะกลุ่ม ส่งเสริมให้มี
การใช้ก๊าซธรรมชาติมากขึ้นในภาคขนส่ง และส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซลในภาค
ครัวเรือนส่งเสริมการผลิต การใช้ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
โดยตั้งเป้าหมายให้สามารถทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลได้อย่างน้อยร้อยละ 25 ภายใน 10 ปี ทั้งนี้ ให้มี
การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร ส่งเสริมและผลักดันการอนุรักษ์พลังงานอย่างเต็มรูปแบบ โดย
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ลดระดับการใช้พลังงานต่อผลผลิตลงร้อยละ 25 ภายใน 20 ปี และมีการพัฒนาอย่างครบวงจร 
ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์และอาคารสถานที่ที่มีประสิทธิภาพสูง ส่งเสริมกลไกการพัฒนาพลังงานที่
สะอาดเพ่ือลดก๊าซเรือนกระจกและแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน สร้างจิตส านึกของผู้บริโภคในการใช้
พลังงานอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพให้เป็นระบบจริงจังและต่อเนื่องทั้ง ภาคการผลิต ภาคการ
ขนส่ง และภาคครัวเรือน โดยที่นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการเป็นอันดับแรก คือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและราคาน้ ามันเชื้อเพลิง
ชะลอ การเก็บเงินเข้ากองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับน้ ามันเชื้อเพลิงบางประเภทชั่วคราว เพ่ือให้ราคา
น้ ามันเชื้อเพลิงลดลงทันที และปรับโครงสร้างราคาพลังงานทั้งระบบให้มุ่งสู่การสะท้อนราคาต้นทุน
พลังงานจัดให้มีบัตรเครดิตพลังงาน ส าหรับผู้ประกอบอาชีพรถรับจ้างขนส่งผู้โดยสารสาธารณะใน
วงเงินที่เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายน้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้จริง ต่อเดือนดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและ
ราคาพลังงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคและผู้ผลิตแก้ไขปัญหาค่าครองชีพ
โดยการดูแลราคาสินค้าและการมีรายได้เพ่ือเพ่ิมก าลังซื้อสุทธิของประชาชนโดยป้องกันและแก้ไขการ
ผูกขาดท้ังทางตรงและทางอ้อม 

 
  2.2.2  ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน 2559-2563  
  กระทรวงพลังงานมีภารกิจหลักในการก าหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านพลังงานของ
ประเทศ เพ่ือให้มีการจัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการและความมั่นคงของประเทศ และ
ค านึงถึงการอนุรักษ์พลังงาน การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การก ากับกิจการ
พลังงานและราคาพลังงานให้มีความเหมาะสม รวมถึงท าหน้าที่ในการเป็นศูนย์ข้อมูลด้านพลังงาน 
และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านพลังงาน ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการตามภารกิจของกระทรวง
พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศไทยใน
ปัจจุบัน จึงมียุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดหาพลังงานที่เพียงพอต่อความต้องการ มีความมั่นคงและส่งเสริมการ
ลงทุน  เพ่ือให้มีพลังงานเพียงพอต่อความต้องการใช้ของประเทศ และมีโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ
การบริหารจัดการที่เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ผ่านการสนับสนุนและผลักดันในการแสวงหา
แหล่งพลังงานภายในประเทศ และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ก าลังการผลิตทั้งระบบไฟฟ้า น้ ามัน
เชื้อเพลิง และก๊าซธรรมชาติ รวมไปถึงสนับสนุนด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของพลังงาน.........   
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การก ากับดูแลกิจการพลังงานและราคาพลังงาน เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้
พลังงานที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และราคาที่เหมาะสม มีการวางมาตรการก ากับดูแลคุณภาพของสถาน
ประกอบการด้านพลังงาน ส่งเสริมและสนับสนุนด้านงานชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
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(SSHE) แก่ผู้ประกอบการอย่างเคร่งครัด....   
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพภายในประเทศ โดยมีมาตรการแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ดังนี้. 

- ภาคบังคับ ได้แก่ มาตรการการจัดการโรงงานและอาคารควบคุม มาตรการใช้เกณฑ์
มาตรฐานอาคาร และมาตรการใช้เกณฑ์มาตรฐานและติดฉลากอุปกรณ์.. 

- ภาคความร่วมมือ ได้แก่ มาตรการสนับสนุนด้านการเงิน มาตรการส่งเสริม LED มาตรการ
อนุรักษ์พลังงานภาคขนส่ง และมาตรการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน 

- ภาคสนับสนุน ได้แก่ มาตรการพัฒนาบุคลากรด้านอนุรักษ์พลังงาน และมาตรการ
ประชาสัมพันธ์สร้างปลูกจิตส านึกการอนุรักษ์พลังงาน และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมแก่ชุมชน  
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ผ่านการยกระดับ
การทั้งในด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากรและด้านสมรรถนะของบุคลากรในกระทรวงพลังงานเพ่ือ
เสริมสมรรถนะองค์กรให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลและเครือข่ายองค์ความรู้ด้านพลังงานของประเทศที่
ได้รับความเชื่อถือ และมุ่งสู่รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  (กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน. 2559ค)   
 
  2.2.3  แผนแม่บทพลังงาน. . . 
  กรอบของการก าหนดนโยบายพลังงานจากอดีตจนถึงปัจจุบันก็มีทิศทางที่สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศโดยได้เน้นหนักไปที่การสร้างความม่ันคงทางพลังงานควบคู่กับการส่งเสริมด้าน
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพลังหมุนเวียน ภายใต้ราคาที่เป็นธรรมและสะท้อนกับต้นทุน พร้อม
ผลักดันให้เกิดการสร้างรายได้ให้กับประเทศ กรอบความคิดดังกล่าวได้ถูกน ามาหารือในการประเทศ
และนโยบายการพัฒนาในด้านต่างๆ รวมถึงด้านพลังงานพิจารณาเพ่ือก าหนดเป้าหมายของการจัดท า
แผนแม่บทพลังงาน ผลที่ได้ประกอบไปด้วยเป้าหมายหลัก 2 ประการ ได้แก่ เป้าหมายในการสร้าง 
“ความมั่นคงทางพลังงาน” และ “สังคมยอมรับและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ประเทศไทยมีการ
ก าหนดนโยบายและจัดท าแผนพลังงานอยู่หลายด้าน เช่น แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า แผนจัดหาก๊าซ
ธรรมชาติแผนอนุรักษ์พลังงาน แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก อย่างไรก็ตามแผน
พลังงานเหล่านี้มักผ่านการพิจารณาจากส่วนกลางหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง โดย
มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายเฉพาะเรื่องที่ได้รับมอบหมาย จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงจ าเป็นต้องมีการ
ก าหนดแผนพลังงานในองค์รวม ที่น าเอาแผนและนโยบายทั้งหมดมาประกอบกันให้เห็นความ
เชื่อมโยงทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน ท าให้การบริหารจัดการพลังงานมีประสิทธิภาพ และประสานให้
การด าเนินการตามแผนต่าง ๆ ให้มีความชัดเจนและมีเป้าหมายสูงสุดร่วมกัน ทั้งนี้พลังงานมี
ความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ การมีวิสัยทัศน์ในอนาคต ทั้งด้านโครงสร้างราคา ความต้องการใช้
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และแหล่งทรัพยากรพลังงาน จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินนโยบายพลังงาน ให้เกิดความสมดุลของ
การใช้พลังงานการใช้พลังงานมีประสิทธิภาพ และสามารถก าหนดทิศทางนโยบายการพัฒนาพลังงาน
ได้อย่างเป็นรูปธรรม (ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2559ง)  
  ส าหรับประเทศไทยนั้น กระทรวงพลังงาน ได้วางกรอบแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ โดย
ให้ความส าคัญใน 3 ด้านด้วยกัน ดังนี้ (ส านักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2559ค)
  
  1)  ความมั่นคงทางพลังงาน (Security) เพ่ือตอบสนองต่อปริมาณความต้องการพลังงานให้
สอดคล้องกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราการเพ่ิมของประชากร และอัตราการขยายตัว
ของเขตเมือง รวมไปถึงการกระจายสัดส่วนของเชื้อเพลิงให้มีความเหมาะสม 

2)  ด้านเศรษฐกิจ (Economy)  ค านึงถึงต้นทุนพลังงานที่เหมาะสม ไม่เป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว  การปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภท
ต่างๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุน และให้มีภาระภาษีที่เหมาะสม เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ
ประเทศไม่ให้เกิดการใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือยรวมถึงส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
  3)  ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) เพ่ิมสัดส่วนการผลิตพลังงานหมุนเวียนภายในประเทศ 
และการผลิตพลังงานด้วยเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน  
 
  2.2.4  แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy 
Development Plan : AEDP 2015)  
  ในการจัดท าแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative Energy 
Development Plan : AEDP 2015) นั้นจะให้ความส าคัญในการส่งเสริมการผลิตพลังงานจาก
วัตถุดิบพลังงานทดแทนที่มีอยู่ภายในประเทศให้ได้เต็มตามศักยภาพ การพัฒนาศักยภาพการผลิต
พลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม และการพัฒนาพลังงานทดแทนเพ่ือผลประโยชน์
ร่วมในมิติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
กระทรวงพลังงาน, 2558ข)  
  การพัฒนาพลังงานทดแทนเป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดนโยบายพลังงานในภาพรวมที่
จ าเป็นต้องบูรณาการร่วมกับแผนพลังงานอ่ืน ๆ เพ่ือให้การขับเคลื่อนสอดคล้องกัน ในการจัดท าแผน 
AEDP2015 ได้น าค่าพยากรณ์ความต้องการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (Energy 
Efficiency Plan : EEP 2015) กรณีที่สามารถบรรลุเป้าหมายลดความเข้มการใช้พลังงาน (Energy 
Intensity) ลงร้อยละ 30 ในปี 2579 เมื่อเทียบกับปี 2553 แล้วคาดการณ์ความต้องการใช้พลังงาน
ขั้นสุดท้าย ณ ปี 2579 จะอยู่ที่ระดับ 131,000 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ (ktoe) ค่าพยากรณ์ความ
ต้องการพลังงานไฟฟ้าสุทธิของประเทศจากแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (Power 
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Development Plan : PDP 2015) ในปี 2579 มีค่า 326,119 ล้านหน่วยหรือเทียบเท่า 27,789 
ktoe ค่าพยากรณ์ความต้องการใช้พลังงานความร้อน ในปี 2579 เท่ากับ 68,413 ktoe และค่า
พยากรณ์ความต้องการใช้เชื้อเพลิงในภาคขนส่งจากแผนบริหารจัดการน้ ามันเชื้อเพลิง ในปี 2579มีค่า 
34,798 ktoe มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน รวมทั้ง
พิจารณาถึงศักยภาพแหล่งพลังงานทดแทนที่สามารถน ามาพัฒนาได้ ทั้งในรูปของพลังงานไฟฟ้า 
ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพภายใต้แผน AEDP2015 เป็นร้อยละ 30 ของการใช้พลังงานขั้น
สุดท้ายในปี 2579 ดังแสดงในตารางที่ 2.1  
 
ตารางท่ี 2.1  เป้าหมายการพัฒนาพลังงานทดแทนภายใต้แผน AEDP ในปี 2579 

พลังงาน 
สัดส่วนพลังงานทดแทน (ร้อยละ) การใช้พลังงานขั้น

สุดท้าย ณ ปี 
2579 

สถานภาพ ณ ปี 
2557 

เป้าหมาย ณ ปี 
2579 

ไฟฟ้า : ไฟฟ้า 9 15-20 27,789 
ความร้อน : ความร้อน 17 30-35 68,413 
เชื้อเพลิงชีวภาพ : เชื้อเพลิง 7 20-25 34,798 
พลังงานทดแทน : การใช้พลังงาน
ขั้นสุดท้าย 

12 30 131,000 

แหล่งที่มา:  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2558. 
 
ตารางท่ี 2.2  ผลการด าเนินการด้านพลังงานทดแทนปี 2559  

แหล่งที่มา:  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2559ก.  
 
  เป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน กระทรวงพลังงานมีประเด็นการพิจารณาเพ่ือ
ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานทดแทนให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับ
ศักยภาพของเชื้อเพลิงวัตถุดิบ และความสามารถในการรองรับระบบไฟฟ้า ดังนี้\  
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  1)  ค านึงถึงศักยภาพแหล่งพลังงานทดแทนคงเหลือของแต่ละเทคโนโลยี ประเมินจาก
ศักยภาพของเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนที่มีอยู่ทั้งหมด หักด้วยปริมาณเชื้อเพลิง พลังงานทดแทนส่วนที่
น าไปใช้แล้วส าหรับแต่ละประเภทเชื้อเพลิงพลังงานทดแทน   
  2)  ความต้องการการใช้ไฟฟ้า ประเมินจากการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้ารายสถานี
ไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) น ามาปรับค่าให้สอดคล้อง
กับแผน EEP 2015 ซึ่งมีค่าพยากรณ์ ความต้องการใช้ไฟฟ้าขั้นสุดท้ายของทั้งประเทศ ณ ปี 2579 
เท่ากับ 326,119 ล้านหน่วย  
  3)  ความสามารถของสายส่งในการรองรับไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานทดแทน ในแผน 
PDP2015 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ประเมินศักยภาพสายส่งใน การรองรับการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนรายสถานีไฟฟ้าและรายปี ตั้งแต่ปี 2558 - 2567 ซึ่งมีข้อจ ากัดใน การ
รองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยหลังจากปี 2567 เป็นต้นไป ปัญหาข้อจ ากัดจะหมดไป 
ซึ่งจะ สามารถวางแผนพัฒนาสายส่งไฟฟ้าให้สอดรับกับเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
ที่จะเพ่ิมข้ึนได้อย่างเต็มที ่  
  กระทรวงพลังงานจึงก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนในปี 2558 – 
2579 ดังนี้ (ส านักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2558) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การเตรียมความพร้อมด้านวัตถุดิบและเทคโนโลยีพลังงานทดแทน โดยมี
จุดประสงค์เพ่ือการพัฒนาความสามารถในการผลิต บริหารจัดการวัตถุดิบ ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
ผ่านการพัฒนาทั้งด้านวัตถุดิบทางเลือกอ่ืน พัฒนาพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการผลิตพลังงานทดแทน และ
พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการและการใช้วัตถุดิบพลังงานทดแทนให้มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการ
ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีให้ที่เหมาะสมกับความสามารถการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน ..
 ยุทธศาสตร์ที่  2  การเพ่ิมศักยภาพการผลิต การใช้ และตลาดพลังงานทดแทนโดยมี
จุดประสงค์เพ่ือผลักดันความสามารถในการผลิตและความต้องการพลังงานทดแทน สนับสนุน
ครัวเรือนและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการผลิตการใช้พลังงานทดแทน ผ่านการการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างเหมาะสม และส่งเสริมให้เกิด
การลงทุนด้านพลังงานทดแทนอย่างเหมาะสมแก่ผู้ผลิตและผู้ใช้ทั้งในและต่างประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  การสร้างจิตส านึกและเข้าถึงองค์ความรู้ข้อเท็จจริงด้านพลังงาน สร้างความ
ตระหนักและความรู้ความเข้าใจต่อการผลิตการใช้พลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดย
พัฒนาระบบสารสนเทศให้เข้าถึงฐานข้อมูลด้านพลังงานทดแทนได้อย่างสะดวก และพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานทดแทนเพ่ือท าหน้าที่ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
องค์ความรู้ และข้อมูลสถิติพลังงานทดแทน ให้แก่ประชาชน  
  โดยมีการขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานทดแทนตามยุทธศาสตร์ ทั้งด้านการเตรียมความ
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พร้อมด้านวัตถุดิบและเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เพ่ือก่อให้เกิด การพัฒนาความสามารถในการผลิต 
บริหารจัดการวัตถุดิบ ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมด้านการเพ่ิมศักยภาพการผลิต การใช้ และตลาด
พลังงานทดแทน ผ่านการสนับสนุนระบบการผลิตไฟฟ้าในชุมชน,ในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่ห่างไกล และในกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนสีเขียว ท าให้เกิดการผลิตไฟฟ้าใช้เองในบ้านพักอาศัย หน่วยงานในภาครัฐ อาคาร
ธุรกิจ (Self Consumption) ก่อให้เกิด การผลักดันความสามารถในการผลิตและความต้องการ
พลังงานทดแทน ด้านการสร้างจิตส านึกและเข้าถึงองค์ความรู้ข้อเท็จจริงด้านพลังงานทดแทน มีการ
พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านพลังงานทดแทนที่ถูกต้อง ทันสมัย กระจาย
ไปตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ และท าการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร องค์
ความรู้ สถิติพลังงานทดแทน ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น รวมไปถึง
การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจในด้านพลังงานทดแทน เพ่ือเกิดการน าไปประยุกต์ใช้ และ
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานในระดับชุมชน หรือระดับภูมิภาคเพ่ือพัฒนาเครือข่ายด้านพลังงาน
ทดแทนในระดับชุมชนให้มีการยอมรับ ก่อให้เกิด การสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจต่อ
การผลิตการใช้พลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 
  2.2.6  นโยบายพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี......................................................................  
  ในด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านพลังงานของจังหวัดสิงห์บุรีนั้น ยังไม่มีการประกาศใช้
อย่างเป็นทางการส่วนใหญ่แผนพัฒนาจังหวัดในช่วง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 จะมุ่งเน้นใน
ด้านส่งเสริมการเกษตร, พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว และพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคม 
ตามล าดับ แต่ก็มีการด าเนินการที่สอดคล้องกับทางนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน จาก
งบประมาณของส านักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรีที่ด าเนินการในเชิงรุกในการให้ความรู้ด้านพลังงาน 
จัดอบรมตามสถานที่ทางการศึกษา การพากลุ่มผู้น าชุมชนไปศึกษาดูงานตามพ้ืนที่ต่างๆที่จัดท า
โครงการพลังงานชุมชน และในปี 2559 มีการริเริ่มโครงการกิจกรรมพลังงานซึ่งชุมชนขับเคลื่อน
ตนเอง โดยเป็นการเพ่ิมสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับต าบล 
ผ่านการช่วยเหลือเงินทุนสนับสนุน และเป็นที่ปรึกษาด้านพลังงานทดแทน หลังจากที่ได้มีการจัด
อบรม สัมนา พาไปศึกษาดูงาน กิจกรรมพลังงานซึ่งชุมชนขับเคลื่อนตนเองนี้จึงเป็นการต่อยอดจาก
การด าเนินงานเชิงรุกในปีก่อนหน้า และประสบความส าเร็จในด้านการเกิดความรู้ ความเข้าใจที่
ถูกต้องด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในระดับชุมชนได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน 
(ส านักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี, 2559) 
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2.3  พลังงานแสงอาทิตย์และระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  

 
ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุด โดยมีลักษณะเป็นกลุ่มก๊าซร้อนรูปทรงกลมที่มี

ความหนาแน่นสูง เปรียบได้กับเตาปฏิกรณ์ที่เกิดปฏิกิริยาฟิวชันของก๊าซที่เป็นส่วนประกอบอย่าง
ต่อเนื่อง ดวงอาทิตย์มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 1.39 ล้านกิโลเมตร มีมวลเท่ากับ 1.99 x 1030 
กิโลกรัม และมีความหนาแน่นเฉลี่ยเท่ากับ 1,410 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร ดวงอาทิตย์ประกอบด้วย
ธาตุไฮโดรเจนในปริมาณ 75% ที่เหลือเป็นธาตุฮีเลียมและธาตุหนักอ่ืน ๆ เช่น เหล็ก พลังงานคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้าที่แผ่ออกจากดวงอาทิตย์เป็นพลังงานที่ได้จากปฏิกิริยาการแตกตัวหลายชนิด ปฏิกิริยา
ที่ส าคัญที่สุดปฏิกิริยาหนึ่งคือการรวมตัวกันของไฮโดรเจนเป็นฮีเลียม ปฏิกิริยาดังกล่าวจะท าให้มวล
บางส่วนของไฮโดรเจนสูญหายไป มวลส่วนที่หายไปคือมวลที่เปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานซึ่งจะเกิดขึ้น
ภายในดวงอาทิตย์ที่อุณหภูมิหลายล้านองศาเซลเซียส พลังงานนี้จะถ่ายเทมาที่ผิวของดวงอาทิตย์และ
แผ่ออกสู่อวกาศ 

พลังงานแสงอาทิตย์ที่ผิวดวงอาทิตย์พ้ืนที่ 1 ตารางหลา มีค่าถึงประมาณ 65,000 แรงม้า แต่
ที่ผิวโลกบนพ้ืนที่ 1 ตารางหลาเท่ากันนั้นมีพลังงานแสงอาทิตย์เดินทางมาถึงเพียงประมาณ 1.33 
แรงม้า หรือ 1 กิโลวัตต์เท่านั้น ในส่วนของประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตร จึงได้รับ
พลังงานจากแสงอาทิตย์ในเกณฑ์สูง พลังงานโดยเฉลี่ยซึ่งรับได้ทั่วประเทศประมาณ 4 ถึง 4.5 
กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อตารางเมตรต่อวัน แต่ปริมาณพลังงานแสงอาทิตย์บนผิวโลกที่ดูมีค่าเพียงเล็กน้อย 
เมื่อคิดเป็นปริมาณของพลังงานจากแหล่งเชื้อเพลิงที่มีอยู่ และความจ าเป็นของมนุษย์ในการใช้
พลังงานเพ่ือกิจกรรมต่าง ๆ นั้นไม่น้อยเลย เพราะพลังงานแสงอาทิตย์ที่มาถึงโลกในช่วงเวลา 1 เดือน
นั้น หากคิดเป็นปริมาณพลังงานก็เท่ากับถ่านหินถึง 18 x 1012 ตัน หรือ สิบแปดล้านล้านตัน ทั้งนี้ 
ดวงอาทิตย์ถือเป็นแหล่งก าเนิดพลังงานที่ส าคัญที่สุดทั้งทางตรงและทางอ้อมให้แก่โลก พลังงานที่ดวง
อาทิตย์ให้แก่โลกทางตรงคือแสงสว่าง ซึ่งมีผลท าให้เกิดความร้อน สร้างความอบอุ่นให้แก่โลก 
พลังงานทางอ้อมคือดวงอาทิตย์ท าให้สิ่งมีชีวิตด ารงชีพอยู่ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส าหรับพื ชที่
เจริญเติบโต โดยอาศัยการสังเคราะห์แสง ขณะที่มนุษย์ได้อาศัยพลังงานจากต้นไม้ คือการน ามาท า
เป็นฟืนและถ่าน นอกจากนั้นเมื่อพืชและสัตว์ตายทับถมกันเป็นเวลานาน ๆ จะกลายเป็นถ่านหิน
ปิโตรเลียม ซึ่งสามารถน าหลักการย่อยสลายของพืชมาท าเป็นก๊าซชีวภาพได้อีกด้วย  
 

2.3.1  ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย. . . . 
   โดยทั่วไปศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ของพ้ืนที่แห่งหนึ่งจะสูงหรือต่ าขึ้นกับปริมาณรังสี
อาทิตย์ที่ตกกระทบพ้ืนที่นั้น หรือที่เรียกว่า “ค่าความเข้มรังสีอาทิตย์” (Global Radiation) มีหน่วย
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ทางด้านพลังงานเป็น เมกกะจูลต่อตารางเมตร (MJ/m2) โดยบริเวณที่ได้รับรังสีอาทิตย์มากก็จะมี
ศักยภาพในการน าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้สูง แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของค่าความเข้มรังสีอาทิตย์
จะเป็น ไปตามพ้ืนที่ มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาในรอบวันและการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลในรอบปี 
กล่าวคือ ในพ้ืนที่หนึ่ง ๆ ค่าความเข้มรังสีอาทิตย์จะเพ่ิมข้ึนจากช่วงเช้าจนถึงค่าสูงสุดในช่วงเวลาเที่ยง
วัน และลดต่ าลงจนถึงช่วงเย็น ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของมวลอากาศ (Air mass) ซึ่งรังสี
อาทิตย์เคลื่อนที่ผ่านเข้ามายังพ้ืนผิวโลก และผลจากมุมตกกระทบของแสงอาทิตย์ ซึ่งเปลี่ ยน แปลง
ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็น ส าหรับการเปลี่ยนแปลงตามพ้ืนที่เป็นผลมาจากสภาพทางอุตุนิยมวิทยาโดยมีเมฆ
เป็นตัวแปรที่ส าคัญ..กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ท าการศึกษาศักยภาพของ
รังสีของแสงจากดวงอาทิตย์ที่ตกลงมายังพ้ืนที่ในประเทศไทยโดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียม
และข้อมูลภาคพ้ืน เพ่ือท าแผนที่แสดงศักยภาพศักยภาพ ซึ่งพบว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของประเทศจะได้รับ
รังสีดวงอาทิตย์สูงสุดอยู่ระหว่างเดือน เมษายนถึงพฤษภาคม โดยมีค่าอยู่ในช่วง 20 ถึง 23 MJ/m2 

ต่อวัน และรังสีรวมของดวงอาทิตย์รายวันเฉลี่ยต่อปีของพ้ืนที่ทั่ว ประเทศมีค่า 18 MJ/m2 ต่อวัน  
(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2559ง) 
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ภาพที่ 2.3  ปริมาณรังสีเฉลี่ยจากดวงอาทิตย์รายเดือน 
แหล่งที่มา:  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2554. 
  
  โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร พบว่า การกระจายของความเข้มรังสีอาทิตย์ตามบริเวณต่าง ๆ ในแต่ละเดือนของประเทศ 
ได้รับอิทธิพลส าคัญจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และพ้ืนที่ส่วน
ใหญ่ของประเทศได้รับรังสีอาทิตย์สูงสุดระหว่างเดือนเมษายนและพฤษภาคม โดยมีค่าอยู่ในช่วง 20 
ถึง 24 MJ/m2-day เมื่อพิจารณาแผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์รายวันเฉลี่ยต่อปี พบว่าบริเวณที่



17 
 

ได้รับรังสีอาทิตย์สูงสุดเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยครอบคลุมบางส่วนของจังหวัด
นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี และอุดรธานี และบางส่วนของ
ภาคกลางที่จังหวัดสุพรรณบุรี ชัยนาท อยุธยา นครสวรรค์ และลพบุรี โดยได้รับรังสีอาทิตย์เฉลี่ยทั้งปี 
19-20 MJ/m2-day พ้ืนที่ดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 14.3 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศ และนอกจากนี้
ยังพบว่าร้อยละ 50.2 ของพ้ืนที่ทั้งหมดได้รับรังสีอาทิตย์เฉลี่ยทั้งปีในช่วง 18-19 MJ/m2-day ส่วน
ใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบางส่วนของภาคกลาง บริเวณที่มีศักยภาพค่อนข้างต่ ามีเพียง
ร้อยละ 0.5 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศ (บริเวณภูเขาทางด้านตะวันออกและตะวันตกของ
ภาคเหนือ) จากการค านวณรังสีรวมของดวงอาทิตย์รายวันเฉลี่ยต่อปีของพ้ืนที่ทั่วประเทศพบว่ามีค่า
เท่ากับ18.2 MJ/m2-day จากผลที่ได้นี้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์
ค่อนข้างสูง ดังภาพที่ 2.3  
 
ตารางที่ 2.3  โครงการด้านพลังงานแสงอาทิตย์ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
(พพ.) ที่ด าเนินการติดตั้งระหว่างปี พ.ศ. 2536-2550 

ภาค จ านวน(แห่ง) ขนาดติดตั้ง (กิโลวัตต์) 

ภาคเหนือ 678 1,758.466 
ภาคกลาง 136 407.350 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 63 186.750 
ภาคใต้ 163 548.250 
รวม 1,040 2,900.816 

แหล่งที่มา:  โครงการจัดท าแผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์จากข้อมูลดาวเทียมส าหรับประเทศ
ไทย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2558ก.  
 
  จากข้อมูลด้านศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น สรุปได้
ว่าประเทศไทยนั้นมีศักยภาพทางด้านพลังงานแสงอาทิตย์ค่อนข้างสูง จึงได้มีการพัฒนาเพ่ือน า
พลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเสนอ
ให้การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นหนึ่งในพลังงานงานทางเลือกทดแทนทางหนึ่ง โดยเริ่ม
ด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 แต่พลังงานทางเลือกยังไม่เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายมากนักใน
ตอนนั้น เนื่องจากราคาน้ ามันนั้นยังมีราคาถูก แต่ในช่วงปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา พลังงานทดแทน
ได้รับความส าคัญอีกครั้งหนึ่ง และพลังงานแสงอาทิตย์นั้นได้ถูกน ามาพัฒนาเพ่ือเป็นพลังงานทดแทน
อีกทางเลือกหนึ่ง โดยมีรายละเอียดการด าเนินการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับประเทศไทยตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่มีโครงการด้านพลังงานแสงอาทิตย์โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
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พลังงาน กระจายตัวอยู่ในทุกๆภาคทั่วประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 1,040 แห่ง ที่ภาคกลาง 136 แห่ง 
ภาคเหลือ 678 แห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 63 แห่ง และภาคใต้ 136 แห่ง ดังแสดงในตารางที่ 
2.3  
 
  2.3.2   เซลล์แสงอาทิตย์ 
  เซลล์แสงอาทิตย์ หรือ โซลาร์เซลล์ (อังกฤษ: solar cell) หรือ เซลล์สุริยะ หรือ เซลล์โฟโต
โวลตาอิก (Photovoltaic cell) เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวน าซึ่งหน้าที่แปลงพลังงานแสงหรือโฟตอนเป็น
พลังงานไฟฟ้า โดยใช้ปรากฏการณ์โฟโตวอลเทอิก นั่นก็คือ คุณสมบัติของสารเช่น ค่าความต้านทาน 
แรงดัน และกระแส จะเปลี่ยนไปเมื่อมีแสงตกกระทบ ปรากฏการณ์ดังกล่าวถูกสาธิตให้ดูครั้งแรกในปี 
1839 โดยนักฟิสิกซ์ชาวฝรั่งเศสวัย 19 ปีชื่อ A.E. Becquerel โดยสาธิตว่า เมื่อแสงตกกระทบวัตถุ
บางอย่าง จะเกิดกระแสไฟฟ้าขึ้น เขาได้ทดลองโดยการใช้โลหะสองขั้วจุ่มลงในสารละลายอิออน แล้ว
ให้แสงตกกระทบได้แค่ขั้วเดียว จะปรากฏกระแสไฟฟ้าไหลจากข้ัวทั้งสอง แสดงให้เห็นถึงกระแสไฟฟ้า
เกิดขึ้นในวัตถุ เมื่อมีแสงกระทบเขายังพบด้วยว่าเมื่อเปลี่ยนสี (ความยาวคลื่น พลังงาน) ของแสง 
ปริมาณของกระแสไฟฟ้าก็เกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย 
  ผู้ที่ สร้างเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นคนแรก ในปี  1883 คือ นักวิจัย Charles Fritts เซลล์
แสงอาทิตย์ในยุคแรกนี้ท าจากซีลีเนียม โดยมีประสิทธิภาพเพียง 1% เท่านั้น แต่เซลล์แสงอาทิตย์ก็ยัง
ไม่ถูกสร้างขึ้นมาในเชิงพานิชย์ จนกระทั่งใน ปี ค.ศ. 1954 และได้ถูกน าไปใช้เป็นแหล่งจ่ายพลังงาน
ให้กับดาวเทียมในอวกาศ เมื่อปี ค.ศ. 1959 เซลล์แสงอาทิตย์ คือ สิ่งประดิษฐ์ที่ท าจากสารกึ่งตัวน า 
เช่น ซิลิคอน (Silicon), แกลเลี่ยม อาร์เซไนด์ (Gallium Arsenide), อินเดียม ฟอสไฟด์ (Indium 
Phosphide), แคดเมียม เทลเลอไรด์ (Cadmium Telluride) และคอปเปอร์ อินเดียม ไดเซเลไนด์ 
(Copper Indium Diselenide) เป็นต้น ซึ่งเมื่อได้รับแสงอาทิตย์โดยตรงก็จะเปลี่ยนเป็นพาหะน า
ไฟฟ้า และจะถูกแยกเป็นประจุไฟฟ้าบวกและลบเพ่ือให้เกิดแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วทั้งสองของเซลล์
แสงอาทิตย์ เมื่อน าขั้วไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ต่อเข้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง กระแสไฟฟ้าจะ
ไหลเข้าสู่อุปกรณ์เหล่านั้น ท าให้สามารถท างานได.้........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
  ส าหรับในประเทศไทย เริ่มมีการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้ามาตั้งแต่ปี 2526 จนถึง
ปี 2553 มียอดติดตั้งรวม 100.39 MW แจกจ่ายไฟฟ้า (เฉพาะเชื่อมกับสายส่งของ กฟผ แล้ว) ทั้งปี 
2553 รวม 21.6 GWh หรือ 0.0134% ของปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด 161,350 GWh 
โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ผลิตไฟฟ้าได้ 2.2 GWh ผู้ผลิตรายย่อย 19.4 GWh ตามพระราชบัญญัติการ
พัฒนาพลังงานหมุนเวียน 15 ปีนับจากปี 2552 ก าหนดเป้าหมายการใช้พลังงานหมุนเวียนไว้ที่ 
20.3% ของพลังงานทั้งหมด โดยมีสัดส่วนของพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์อยู่ที่ 6% ดังนั้น ตาม
แผนงานในปี 2565 ประเทศไทยต้องมีโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์มีก าลังการ
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ผลิตรวม 500 MW ตัวเลขในปี 2554 อยู่ระหว่างด าเนินการติดตั้ง 265 MW และอยู่ระหว่างการ
พิจารณาจาก กฟผ อีก 336 MW โรงไฟฟ้าที่สร้างที่จังหวัดลพบุรีด้วยเทคโนโลยี amorphous thin 
film ต้องใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ถึง 540,000 ชุด มีก าลังการผลิต 73 MW จะเป็นโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ระบบโฟโตโวลตาอิคส์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
กระทรวงพลังงาน, 2559ข)  
 
  2.3.2.1  โครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์  . . . . . 
   โครงสร้างที่นิยมมากที่สุด ได้แก่ รอยต่อพีเอ็นของสารกึ่งตัวน า สารกึ่งตัวน าที่ราคา
ถูกที่สุดและมีมากที่สุดบนโลก คือ ซิลิคอน จึงถูกน ามาสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ โดยน าซิลิคอนมาถลุง 
และผ่านขั้นตอนการท าให้บริสุทธิ์ จนกระทั่งท าให้ เป็นผลึก จากนั้นน ามาผ่านกระบวนการแพร่ซึม
สารเจือปนเพ่ือสร้างรอยต่อพีเอ็น โดยเมื่อเติมสารเจือฟอสฟอรัส จะเป็นสารกึ่งตัวน าชนิดเอ็น (เพราะ
น าไฟฟ้าด้วยอิเล็กตรอนซึ่งมีประจุลบ) และเมื่อเติมสารเจือโบรอน จะเป็นสารกึ่งตัวน าชนิดพี (เพราะ
น าไฟฟ้าด้วยโฮลซึ่งมีประจุบวก) ดังนั้น เมื่อน าสารกึ่งตัวน าชนิดพีและเอ็นมาต่อกัน จะเกิดรอยต่อพี
เอ็นขึ้น โครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิคอน อาจมีรูปร่างเป็นแผ่นวงกลมหรือสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
ความหนา 200-400 ไมครอน (0.2-0.4 มม.) ผิวด้านรับแสงจะมีชั้นแพร่ซึมที่มีการน าไฟฟ้า ขั้วไฟฟ้า
ด้านหน้าที่รับแสงจะมีลักษณะคล้ายก้างปลาเพ่ือให้ได้พ้ืนที่รับแสงมากท่ีสุด ส่วนขั้วไฟฟ้าด้านหลังเป็น
ขั้วโลหะเต็มพ้ืนผิว 

  ชนิดของเซลล์แสงอาทิตย์สามารถแบ่งตามวัสดุที่ใช้ในการผลิต 3 ชนิดหลัก (การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2558ข) ดังนี้ 

1)  เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกเดี่ยวซิลิกอน (Single Crystalline Silicon Solar 
Cell หรือ c-Si) ซิลิกอนเป็นวัสดุสารกึ่งตัวน าที่มีราคาถูกที่สุด เนื่องจากซิลิกอนเป็นธาตุที่มีมากที่สุด
ในโลกชนิดหนึ่ ง สามารถถลุงได้จากหินและทราย นิยมใช้ธาตุซิลิกอนในงานอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ใช้ท าทรานซิสเตอร์และไอซี และเซลล์แสงอาทิตย์ เทคโนโลยี c-Si ได้รับความ
นิยมและใช้งานกันอย่างแพร่หลาย นิยมใช้งานในพื้นที่เฉพาะได้แก่ ในชนบทที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เป็นหลัก 

2)  เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกโพลีซิลิกอน (Polycrystalline Silicon Solar Cell 
หรือ pc-Si) การที่จะลดต้นทุนการผลิตของ c-Si จึงท าให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี pc-Si ขึ้นเป็นผล
ให้ต้นทุนการผลิตของ pc-Si ต่ ากว่า c-Si ร้อยละ 10  

3)  เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางอะมอร์ฟัสซิลิกอน (Amorphous Silicon Solar 
Cell หรือ a-Si) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ธาตุซิลิกอนเช่นกัน แต่จะไม่เป็นผลึก แต่ผลของสารอะมอร์ฟัสจะ
ท าให้เกิดเป็นฟิล์มบางของซิลิกอน ซึ่งมีความบางประมาณ 300 นาโนเมตร ท าให้ไม่สิ้นเปลืองเนื้อ
วัสดุ น้ าหนักเบา การผลิตท าได้ง่าย และข้อดีของ a-Si ไม่เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อม จึงเหมาะที่จะ
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ประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กินไฟฟ้าน้อย เช่น เครื่องคิดเลข นาฬิกาข้อมือ วิทยุทรานซิสเตอร์ เป็น
ต้น 

  นอกจากซิลิกอนแล้ว วัสดุสารกึ่งตัวน าอ่ืน ๆ ก็ใช้ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ได้เช่นกัน 
ได้แก่ แกลเลียมอาร์เซไนด์ (GaAs : Gallium Arsenide) แคดเมียมเทลลูไรด์ (CdTe : Cadmium 
Telluride) คอป เปอร์ อิน เดี ยม ได เซ เล ไนด์  (CIS : Copper Indium Diselenide) โดย เซลล์
แสงอาทิตย์ที่ผลิตจาก GaAs จะมีประสิทธิภาพการแปรพลังงานที่สูงที่สุด จึงเหมาะกับงานด้าน
อวกาศ ซึ่งราคาจะแพงมากเมื่อเทียบกับที่ผลิตจากซิลิกอน นอกจากนี้มีการคาดหมายกันว่า เซลล์
แสงอาทิตย์ที่ผลิตจาก CIS จะมีราคาถูกและมีประสิทธิภาพสูง 

 

 
 

ภาพที่ 2.4  ชนิดของเซลล์แสงอาทิตย์ที่ท าจากสารกึ่งตัวน าประเภทซิลิคอน 
แหล่งที่มา:  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2559. 

 
 

แบบผลกึเดีย่ว 
(Single Crystal) 

แบบผลกึรวม 
(Poly Crystal) 

แบบอะมอร์ฟัส 
(Amorphous) 
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การใช้งานแผงเซลล์แสงอาทิตย์นั้นมีรูปแบบที่หลากหลายต่างกัน แต่ทั้งหมดจะมีรูปแบบการ
ใช้งานหลัก ๆ อยู่ 3 รูปแบบ ดังนี้   
  1)  ระบบติดตั้งแบบอิสระ (Stand Alone system) เป็นระบบที่เหมาะสมส าหรับการใช้งาน
ในพ้ืนที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบสายส่งไฟฟ้าเข้าถึง หลักการท างานของระบบติดตั้งแบบอิสระ แบ่งได้เป็น 
2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเวลากลางวันและช่วงเวลากลางคืน โดยในช่วงเวลากลางวัน เซลล์แสงอาทิตย์ซึ่ง
ได้รับแสงแดดจะ สามารถผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่โหลดพร้อมทั้งประจุพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินไว้ใน
แบตเตอรี่พร้อม ๆ กัน ส่วนในช่วงเวลากลางคืน เซลล์แสงอาทิตย์ไม่ได้รับแสงแดดจึงไม่สามารถผลิต
ไฟฟ้าได้ ดังนั้นพลังงานจากแบตเตอรี่ที่เก็บประจุไว้ในช่วงกลางวันจะถูกจ่ายให้แก่โหลด จึงกล่าวได้ว่า 
เซลล์แสงอาทิตย์ระบบติดตั้งแบบอิสระนี้ สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้โหลดได้ทั้งกลางวั นและ
กลางคืน  
 

 
ภาพที่ 2.5  ระบบติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ … 
แหล่งที่มา:  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2559จ.   
 
   รายละเอียดของระบบติดตั้งอิสระ ประกอบด้วย   
   (1)  แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ท าหน้าที่ในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็น
พลังงานไฟฟ้า  

(2)  เครื่องควบคุมการประจุแบตเตอรี่ ท าหน้าที่ในการปรับระดับแรงดันไฟฟ้าให้
เหมาะสมกับการประจุไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่ 

(3)  แบตเตอรี่ เป็นอุปกรณ์เก็บพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพ่ือไว้ใช้
ในตอนทีไ่ม่มีแสงอาทิตย์ เช่น กรณีท่ีฟ้า ครึ้ม หรือตอนกลางคืน. 4 
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   (4)  เครื่องแปลงไฟฟ้าจากกระแสตรงเป็นกระแสสลับ เป็นอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่ใน
การแปลงกระแสไฟฟ้าให้เหมาะสมกับเครื่องใช้ ไฟฟ้า เช่น หากเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องการไฟฟ้าที่แรงดัน 
220Vac 50Hz เครื่องแปลงไฟฟ้าจะเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง จากแบตเตอรี่ เป็นไฟฟ้า
กระแสสลับ 220Vac 50Hz เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ เป็นต้น ส่วนในกรณีที่เครื่องใช้ไฟฟ้าต้องการ 
แรงดันกระแสตรง สามารถใช้งานโดยตรงจากแบตเตอรี่ได้ (กองพัฒนาพลังงานทดแทน, การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย)  
  2) ระบบติดตั้งแบบเชื่อมต่อระบบจ าหน่าย (Grid connected system) เป็นระบบที่ได้รับ
ความนิยมมากในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นระบบที่ไม่ซับซ้อน การลงทุนไม่สูงมากเท่าแบบติดตั้งอิสระ แต่
ต้องติดตั้งในพ้ืนที่ที่มีระบบสายส่งไฟฟ้าอยู่แล้ว ระบบนี้จะไม่มีการเก็บพลังงานลงแบตเตอรี่ ผลิต
ไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แล้วก็จ่ายเข้าระบบได้ เลย ท าให้ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในส่วนของการดูแล
รักษาแบตเตอรี่ แต่หากระบบไฟฟ้าหลักขัดข้อง ระบบนี้ก็จะหยุดจ่ายกระแส ไฟฟ้าเข้าระบบด้วย 
เนื่องจากเป็นมาตรฐานความปลอดภัยส าหรับช่างไฟฟ้าที่จะซ่อมบ ารุงระบบ เป็นมาตรฐานบังคับใช้
ทั่วโลก  
 
ภาพที่ 2.6  เซลล์แสงอาทิตย์ระบบติดตั้งแบบเชื่อมต่อระบบจ าหน่าย   
แหล่งที่มา:  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน , 2559จ.  

 
รายละเอียดของระบบติดตั้งแบบเชื่อมต่อระบบจ าหน่าย ประกอบด้วย  

  (1)  แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ท าหน้าที่ในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็น
พลังงานไฟฟ้า 
  (2)  เครื่องแปลงกระแสสลับชนิดเชื่อมต่อกับระบบจ าหน่าย เป็นอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่

ในการแปลงกระแสไฟฟ้าที่ได้จากชุดแผง เซลล์แสงอาทิตย์ซึ่งเป็นไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นไฟฟ้า
กระแสสลับที่มีขนาดและแรงดันเท่ากับระบบไฟฟ้าหลัก เช่น ระบบ ไฟฟ้าหลักมีแรงดัน 220Vac 
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50Hz ก็จะต้องใช้เครื่องแปลงไฟฟ้าเป็นรุ่นที่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าที่แรงดัน 220Vac 50Hzด้วย ซึ่ง
ระบบแบบต่อร่วมระบบจ าหน่ายนี้มีการติดตั้งใช้งานกันมากในปัจจุบันเนื่องจากมีการส่งเสริมจากทาง
ภาครัฐ ท าให้ในปัจจุบันจะเห็นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพ้ืนที่ต่าง ๆ กันมาก (กระทรวง
พลังงาน,กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)  
    3) ระบบติดตั้งแบบผสมผสาน (Hybrid system)   
  เป็นระบบซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันมากในพ้ืนที่ห่างไกลหรือพ้ืนที่ตามเกาะต่าง ๆ และเหมาะ
ส าหรับออกแบบให้เป็นแหล่งไฟฟ้าหลักได้เลย เนื่องจากจะใช้แหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าจากหลาย ๆ 
แหล่งมาช่วยจ่ายกระแสไฟฟ้า ท าให้ระบบไฟฟ้ามีเสถียรภาพมากขึ้น เช่น มีแหล่ง จ่ายจากชุดแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ จากชุดกังหันลมผลิตไฟฟ้า จากชุดเครื่องยนต์ก าเนิดไฟฟ้า เป็นต้น  

 
ภาพที่ 2.7 รูปแบบเซลล์แสงอาทิตย์ระบบติดตั้งแบบผสมผสาน.... ... .. .. ... .. ... .. ... .. ... .. .. . .. .. . 
แหล่งที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน , 2559จ   
 

รายละเอียดของระบบติดตั้งแบบผสมผสาน ประกอบด้วย  
   (1)  แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ท าหน้าที่ในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็น
พลังงานไฟฟ้า  

(2)  เครื่องควบคุมการประจุแบตเตอรี่ ท าหน้าที่ในการปรับระดับแรงดันไฟฟ้าให้
เหมาะสมกับการประจุไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่   
   (3) แบตเตอรี่ เป็นอุปกรณ์เก็บพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เพ่ือไว้ใช้
ในตอนที่ไม่มีแสงอาทิตย์ เช่น กรณีท่ีฟ้า ครึ้ม หรือตอนกลางคืน  

(4)  เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าชนิด 2 ทิศทาง จะท าหน้าที่ในการแปลงกระแสไฟฟ้า
ให้เป็นกระแสสลับเพ่ือจ่ายไฟฟ้าให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า และในขณะเดียวกันหากแรงดันชุดแบตเตอรี่
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ต่ าลง หรือไม่มีแสงอาทิตย์ส าหรับประจุลงแบตเตอรี่ เครื่องแปลงก็จะ ท าหน้าที่ในการเป็นเครื่อง
ประจุแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติ เมื่อมีแหล่งจ่ายไฟฟ้าจากเครื่องยนต์ที่จ่ายกระแสเข้ามาและเมื่อ
เครื่องยนต์ที่มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้าจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์เครื่องแปลงไฟฟ้า
ท าการประจุไฟฟ้าจนแบตเตอรี่เต็มแล้ว เครื่องยนต์ก าเนิดไฟฟ้าก็จะหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้า  อุปกรณ์
เครื่องแปลงไฟฟ้าก็จะกลับมาท าหน้าที่ในการจ่ายกระแสไฟฟ้าโดยอัตโนมัติทันที ท าให้ระบบสามารถ
จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง 

 2.3.2.2  คุณสมบัติและตัวแปรที่ส าคัญของเซลล์แสงอาทิตย์   
    ตัวแปรที่ส าคัญที่มีส่วนท าให้เซลล์แสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพการท างานในแต่ละ
พ้ืนที่ต่างกัน และมีความส าคัญในการพิจารณาน าไปใช้ในแต่ละพ้ืนที่ ตลอดจนการน าไปค านวณระบบ 
หรือค านวณจ านวนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ต้องใช้ในแต่ละพ้ืนที่ มีดังนี้……  
    1)  ความเข้มของแสง กระแสไฟ (Current) จะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเข้มของ
แสง หมายความว่าเมื่อความเข้มของแสงสูง กระแสที่ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ก็จะสูงขึ้น ในขณะที่
แรงดันไฟฟ้าหรือโวลต์แทบจะไม่แปรไปตามความเข้มของแสงมากนัก ความเข้มของแสงที่ใช้วัดเป็น
มาตรฐานคือ ความเข้มของแสงที่วัดบนพ้ืนโลกในสภาพอากาศปลอดโปร่งปราศจากเมฆหมอก และ
วัดที่ระดับน้ าทะเลในสภาพที่แสงอาทิตย์ตั้งฉากกับพ้ืนโลก ซึ่งความเข้มของแสงจะมีค่าเท่ากับ 100 
mW ต่อตารางเซนติเมตร หรือ 1,000 W ต่อตารางเมตร ซึ่งมีค่าเท่ากับ AM 1.5 (Air Mass 1.5) 
และถ้าแสงอาทิตย์ท ามุม 60 องศากับพ้ืนโลกความเข้มของแสงจะมีค่าเท่ากับประมาณ 75 mW ต่อ
ตารางเซนติเมตร หรือ 750 W ต่อตารางเมตร ซึ่งมีค่าเท่ากับ AM 2 กรณีของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
นั้นจะใช้ค่า AM 1.5 เป็นมาตรฐานในการวัดประสิทธิภาพของแผง  
    2)  อุณหภูมิ กระแสไฟ (Current) จะไม่แปรตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป ในขณะ
ที่แรงดันไฟฟ้า (โวลท์) จะลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วทุก ๆ 1 องศาที่เพ่ิมขึ้น จะท าให้
แรงดันไฟฟ้าลดลง 0.5% และในกรณีของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ มาตรฐานที่ใช้ก าหนดประสิทธิภาพ
ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์คือ ณ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส เช่น ก าหนดไว้ว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์มี
แรงดันไฟฟ้าที่วงจรเปิด (Open Circuit Voltage หรือ Volt) ที่ 21 V ณ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
ก็จะหมายความว่า แรงดันไฟฟ้าที่จะได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เมื่อยังไม่ได้ต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้า ณ 
อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส จะเท่ากับ 21 V ถ้าอุณหภูมิสูงกว่า 25 องศาเซลเซียส เช่น อุณหภูมิ 30 
องศาเซลเซียส จะท าให้แรงดันไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ลดลง 2.5% (0.5% x 5 องศาเซลเซียส) 
นั่นคือ แรงดันของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่  Volt จะลดลง 0.525 V (21 V x 2.5%) เหลือเพียง 
20.475 V (21V – 0.525V)  ดังนั้น เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น แรงดันไฟฟ้าก็จะลดลง ซึ่ งมีผลท าให้
ก าลังไฟฟ้าสูงสุดของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ลดลง (กองพัฒนาพลังงานทดแทน, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทย)  
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   จากข้อก าหนดดังกล่าวข้างต้น ก่อนที่ผู้ใช้จะเลือกใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จะต้องค านึงถึง
คุณสมบัติของแผงที่ระบุไว้ในแผงแต่ละชนิดด้วยว่า ใช้มาตรฐานอะไร หรือมาตรฐานที่ใช้วัดแตกต่าง
กันหรือไม่ เช่น แผงชนิดหนึ่งระบุว่า ให้ก าลังไฟฟ้าสูงสุดได้ 80 วัตต์ ที่ความเข้มแสง 1,200 W ต่อ
ตารางเมตร ณ อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ขณะที่อีกชนิดหนึ่งระบุว่า ให้ก าลังไฟฟ้าสูงสุดได้ 75 วัตต์ 
ที่ความเข้มแสง 1,000 W ต่อตารางเมตร และอุณหภูมิมาตรฐาน 25 องศาเซลเซียสแล้ว จะพบว่า
แผงที่ระบุว่าให้ก าลังไฟฟ้า 80 W จะให้ก าลังไฟฟ้าต่ ากว่า จากสาเหตุดังกล่าว ผู้ที่จะใช้แผงจึงต้อง
ค านึงถึงข้อก าหนดเหล่านี้ในการเลือกใช้แผงแต่ละชนิดด้วย... . . . . . . 
  ส าหรับประเทศไทยนั้น ในการติดตั้งวาง แผงเซลล์แสงอาทิตย์ เพ่ือผลิตไฟฟ้าให้ได้
ประสิทธิภาพสูงสุดควรติดตั้งให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์หันหน้าไปทางทิศใต้ เนื่องจากประเทศไทยอยู่ใน
เขตซีกโลก เหนือ แนวเส้นทางของดวงอาทิตย์ที่ ขึ้นจากทิศตะวันออกและไปตกในทิศตะวันตกจะเป็น
แนวอ้อมใต้นอกจากนั้นควรวางแผงเซลล์แสงอาทิตย์เอียงท ามุมประมาณ 10 องศา ถึง 20 องศา กับ
พ้ืนดินตามแนว องศาละติจูดของพ้ืนที่ เพ่ือให้แสงตกกระทบตั้งฉากกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในเวลา
เที่ยงตรงมากที่สุด ตัวอย่างเช่น พ้ืนที่จัง หวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ที่ละติจูดที่ ประมาณ 14 องศา
เหนือ แผงจึงควร เอียงท ามุมประมาณ 15 องศาจากพ้ืนดิน และหันหน้าแผงไปทางทิศใต้ อีกทั้ง
ต าแหน่งการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ควรติดตั้งโดยไม่ให้เกิดเงาจากสิ่งปลูก สร้างรอบข้าง เพ่ือให้ได้
ปริมาณไฟฟ้าสูงสุด (บางจากปิโตรเลียม จ ากัด, 2555)  
 

2.3.2.3 การบ ารุงรักษาแผงเซลล์แสงอาทิตย์  
   การบ ารุงรักษาแผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการ
ช่วยยืดอายุการใช้งานและคงรักษาประสิทธิภาพ ให้แก่ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ไว้ ดังนี้
การบ ารุงรักษา (Maintenance) ที่จะกล่าวนี้เป็นการดูแลรักษาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เพ่ือสามารถผลิตไฟฟ้าได้ยาวนานเท่าที่เป็นไปได้ เมื่อเทียบค่าบ ารุงรักษากับระบบผลิตไฟฟ้าที่ใช้ใน
บ้านเรือนด้วยวิธีอ่ืน ๆ เช่น เครื่องปั่นไฟโดยใช้น้ ามันดีเซล เป็นต้น ถือว่าค่าบ ารุงรักษาระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีราคาที่ถูกกว่ามาก โดยทั่วไปจะมีการตรวจสอบและบ ารุงรักษาอุปกรณ์
หลัก ๆ ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังนี้ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2558ก)
   

1)  แผงเซลล์แสงอาทิตย์  
  แผงเซลล์แสงอาทิตย์ถือเป็นหัวใจส าคัญในการผลิตพลังงานไฟฟ้า ฉะนั้นผู้ใช้งานควรมีการ
ตรวจสอบดูแลและบ ารุงรักษาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ดังนี้. . . . 
   (1)  ท าความสะอาดคราบสกปรกและฝุ่นที่เกาะบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ด้วยการ
ล้างด้วยน้ าสะอาดและเช็ดคราบสกปรกออก บางครั้งคราบสกปรกจะเป็นพวกยางหรือมูลนกให้ใช้น้ า
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เย็นท าล้างและขัดด้วยฟองน้ า ข้อควรระวังในการท าความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์คือ ห้ามใช้
แปรงที่มีขนเป็นโลหะท าความสะอาดผิวของแผงโซล่าเซลล์ นอกจากนี้ผงซักฟอกก็ไม่ควรใช้ในการท า
ความสะอาดเพราะอุปกรณ์และน้ ายาท าความสะอาดดังกล่าวจะท าให้เกิดรอยที่ผิวแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ได้    
    (2)  ตรวจสอบดูสภาพแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ว่ายังมีสภาพที่สมบูรณ์หรือไม่ เช่น รอย
ร้าว, รอยแตก, รอยฝ้าบริเวณผิว, มีรอยรั่วของน้ าภายในผิวแผงพลังงานแสงอาทิตย์ และ สีของแผง
เปลี่ยน เป็นต้นให้มีการจดบันทึกและสังเกตการณ์สิ่งผิดปรกติต่าง ๆ ถ้าประสิทธิภาพลดลง อาจจะมี
การซ่อมบ ารุงหรือเปลี่ยนแผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีปัญหาดังกล่าว...............  
   (3)  ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้
งานเสมอ หากมีข้อผิดพลาดให้ท าการแก้ไขให้เร็วที่สุด.. ......... . . . 
  2)  ตัวแปลงกระแสไฟฟ้าและระบบควบคุมต่างๆ (Inverter and Controller)  

ระบบแปลงกระแสไฟฟ้าและระบบควบคุมต่าง ๆ ควรมีสภาพที่สะอาดปราศจากฝุ่นเกาะ
สะสม ฉะนั้นควรใช้ผ้าแห้งเช็คท าความสะอาดฝุ่นที่เกาะอุปกรณ์เหล่านี้ และใช้ไฟฉาย LED ส่องดูใน
ช่องที่ตรวจสอบได้ยากเช่น รอยต่อต่างๆ ภายในอุปกรณ์ว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์หรือไม่ หากมีสภาพที่
ไม่พร้อมใช้งานหรือช ารุด เช่น สายไฟมีการหลุดออกมา ถ้าตรวจพบให้ท าการแก้ไขให้เร็ วที่สุด 
นอกจากนี้ต้องตรวจสอบกล่องที่ครอบอุปกรณ์ควบคุมต่าง ๆ นี้ต้องไม่มีแมลงหรือหนูมาท ารัง หากมี
ให้ก าจัดทิ้งเพ่ือป้องกันแมลงและหนูมาท าให้ระบบมีปัญหา  . . . . . . 
  3)  ระบบสายไฟและระบบเชื่อมต่อ (Wiring and Connections).......................... 
  การตรวจสอบระบบสายไฟและระบบเชื่อมต่อต่าง ๆ นั้นควรตรวจสอบว่าอุปกรณ์ดังกล่าวมี
สภาพที่บ่งบอกถึงความไม่สมบูรณ์หรือช ารุดหรือไม่ เช่น รอยร้าว รอยแตก ความเสื่อมสภาพของ
ฉนวนและท่อ รอยกัดกร่อนต่าง ๆ รอยไหม้ การเกิดประกายไฟตอนสับสวิตช์ไฟ สภาพของสายดิน 
เป็นต้น หากเกิดปัญหาดังกล่าวให้แจ้งผู้ที่มาติดตั้งมาซ่อมบ ารุงให้เร็วที่สุดเท่าที่ท าได้ . . . . . . . . . 
  4)  แบตเตอรี่ (Battery, The system with Battery Back-up)   
  แบตเตอรี่ใช้ในระบบที่ต้องการส ารองไฟฟ้าเอาไว้ใช้งานั้น ต้องมีการตรวจสอบสภาพ
แบตเตอรี่ เช่น ปริมาณสารละลายอิเล็กโทรไลท์ รอยแตกร้าวบริเวณก้อนแบตเตอรี่ รอยกัดกร่อน
บริเวณขั้วแบตเตอรี่ ระดับแรงดันของแบตเตอรี่ เป็นต้น แบตเตอรี่ที่มีสภาพดีควรสะอาด ไม่มีฝุ่นหรือ
คราบสกปรก และไม่ควรมีรอยกัดกร่อน และการรั่วของสารละลายอิเล็กโทรไลท์ การเกิดปัญหาที่
กล่าวมาให้ท าการซ่อมบ ารุงดังนี้  
    (1)  หากปริมาณสารละลายอิเล็กโทรไลท์น้อยเกินไปให้ท าการเติมสารละลายเข้าไป
เพ่ิมให้อยู่ในระดับที่ใช้งานปรกติ...................................................................... ............................ 
    (2)  การเกิดรอยกัดกร่อนบริเวณขั้วให้ท าความสะอาดซึ่งลักษณะการกัดกร่อน
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บริเวณข้ัวจะเป็นคราบสีขาว โดยปรกติให้ท าความสะอาดเดือนละครั้ง. . . 
   (3)  ระดับแรงดันของแบตเตอรี่ควรมีการตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้าอย่าง
สม่ าเสมอ เมื่อมีความผิดปรกติให้ท าการตรวจสอบ ซ่อมบ ารุง หรือเปลี่ยนก้อนแบตเตอรี่  
 

2.4 หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมี
พระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมานานกว่า 25 ปี เป็นปรัชญาแห่งวิถี
ชีวิตที่มีความหลากหลาย ยืดหยุ่น เป็นแนวทางในการด ารงชีวิตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแส
โลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ.... . . . 
  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานความหมายของค าว่า
พอเพียงไว้ตามพระราชด ารัส ที่พระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 4 
ธันวาคม พ.ศ. 2541 ดังนี้ (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง, 2550: 
1) 
  “...ค าว่าพอเพียงมีความหมายกว้างออกไปอีก ไม่ได้หมายถึงการมีพอส าหรับใช้เองเท่านั้น 
แต่มี ความหมายว่ าพอมีพอกิน ... พอมีพอกินนี้ ก็ แปลว่ าเศรษฐกิ จพอเพี ยงนั่ น เอง..." … 
  “...ให้พอเพียงนี้ก็หมายความว่า มีกินมีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหราก็ได้ แต่ว่าพอแม้บางอย่าง
อาจจะดูฟุ่มเฟือย แต่ถ้าท าให้มีความสุข ถ้าท าได้ก็สมควรที่จะท า สมควรที่จะปฏิบัติ..." ….  
  “...Self-sufficiency (พ่ึงพาตนเอง) นั่นหมายความว่า ผลิตอะไร มีพอที่จะใช้ไม่ต้องไปขอซื้อ
คนอ่ืน อยู่ได้ด้วยตนเอง...”   
 “...แต่พอเพียงนี้ มีความหมายกว้างขวางยิ่งกว่านี้อีก คือค าว่า พอ ก็พอเพียง เพียงเท่านี้ก็พอ 
ดังนั้นเอง คนเราถ้าพอในความต้องการก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอ่ืน
น้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ มีความคิดว่าท าอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า
พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข...” 
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ภาพที่ 2.8  องค์ประกอบของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
แหล่งที่มา:  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2548. 

 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นปรัชญาที่แสดงให้เห็นถึงแนวทางการด ารงอยู่และ

ปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มที่ ตนเอง ครอบครัว ภายในชุมชน 
สถาบันการศึกษา จนถึงระดับภาครัฐที่ใช้ในการบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง และ
พัฒนาเศรษฐกิจให้ก้าวทันยุคโลกาภิวัฒน์   
  หลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียงนั้นประกอบไปด้วย 3 คุณลักษณะด้วยกัน ดังนี้ (ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2548) 

1)  ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ไม่น้อยและไม่มากเกินไป ไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้อ่ืน  
  2)  ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไป
อย่างมีเหตุผล ต้องมีเป้าหมายและวิธีการที่เหมาะสม พิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้นๆอย่างรอบคอบ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
  3)  การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึ ง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล โดยที่องค์ประกอบทั้ง 3 คุณลักษณะนี้ วางอยู่บน 2 เงื่อนไขในการ
ปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คือ เงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม 
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.1)  เงื่อนไขความรู้ ประกอบไปด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องในรอบด้าน 
มีความรอบคอบที่จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน และมีความระมัดระวัง ในขั้นการ
ปฏิบัติ  
 2)  เงื่อนไขคุณธรรม ความตระหนักในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ความเพียร 
การใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต  
 
  2.4.1  การจัดการพลังงานโดยหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง  
  กระทรวงพลังงานได้น้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในกิจการ
พลังงาน โดยยึดมั่นพันธกิจและด าเนินภารกิจหลักด้านการจัดหาแหล่งพลังงาน เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งด้านพลังงาน ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานได้มีแนวคิดของการวางแผนพลังงานชุมชน ภายใต้
แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชด าริมาบูรณาการเข้ากับวิธีการใช้พลังงานของชุมชน
เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของประเทศไทยให้เป็นรูปธรรมบนพ้ืนฐาน
ของหลักแห่งความพอเพียง 3 องค์ประกอบ 2 เงื่อนไข (กระทรวงพลังงาน ส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์, 2559ก)  
  การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการพลังงานด้วยการ
พ่ึงพาตนเองด้านพลังงาน ผลิตพลังงานได้อย่างพอประมาณ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในธรรมชาติให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด สร้างภูมิคุ้มกันด้านพลังงานของประเทศไทยด้วยการลดการน าเข้าพลังงานจาก
ต่างประเทศ มีแหล่งพลังงานที่หลากหลาย ผ่านความรอบรู้และคุณธรรม (วิสาขา ภู่จินดา , 2552ข) 
  ความพอประมาณ คือ การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์อันสูงสุด พร้อมกับลด
รายจ่ายด้านพลังงานควบคู่กันไป..... ................  
  ความมีเหตุผล คือ การเลือกใช้พลังงานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ ผ่านการสนับสนุน 
ส่งเสริม การจัดพลังงานจากแหล่งผลิตภายในประเทศหรือภายในชุมชนเป็นอันดับแรก ก่อนการ
น าเข้าพลังงานจากต่างประเทศ ตามหลักของทางสายกลาง  
  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน คือ การพึ่งพาตนเองด้วยการคิดค้น การพัฒนาโดยใช้ทรัพยากรจาก
ในท้องถิ่นและจากภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน รวมถึงเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ภายในชุมชน
  
  เงื่อนไขของการแสวงหาความรู้ คือ ความใฝ่รู้ แสวงหาความรู้ใหม่ๆ คิดค้นแหล่งพลังงานใหม่
ให้สามารถน ามาปรับใช้ให้ เหมาะสมกับวิถีชีวิต ท าให้ เกิดการพัฒนาพลังงานอย่างต่อเนื่อง  
  เงื่อนไขของการยึดมั่นในคุณธรรม คือ การด าเนินการด้านพลังงานโดยสุจริต ค านึงถึง
ประโยชน์สูงสุดต่อส่วนร่วมเป็นหลัก ไม่เห็นแก่ตัว ดังภาพที่ 2.9....................... 
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ภาพที่ 2.9  การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกิจการพลังงานของประเทศ 
แหล่งที่มา:  กระทรวงพลังงาน, ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์, 2552: 14. 
 

2.5 การจัดการพลังงานชุมชน 
 
  2.5.1  แผนพลังงานชุมชน (Locel Energy Plan: LEP) ...... ... . . . . . . . . 
   กระทรวงพลังงานได้ด าเนินโครงการสนับสนุนการวางแผนการจัดการพลังงานระดับท้องถิ่น 
(Locel Energy Plan: LEP) โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ดังภาพที่ 2.10 มีเป้าหมายที่ส าคัญคือ เพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ และพัฒนาพลังงานอย่างมีดุลยภาพ ควบคู่กับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและการมี ส่วนร่วมของประชาชน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกประสานงาน
หลัก (ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน , 2556) โดยที่การวางแผน
พลังงานระดับชุมชนนั้น มุ่งเน้นกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการพลังงาน 
สิ่งแวดล้อม และแผนงบประมาณท้องถิ่นจองตนเองให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึนในอนาคต ผ่านการให้
ความรู้เพ่ือท าความเข้าใจในเรื่องพลังงาน ศึกษาเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก วิเคราะห์ข้อมูลในชุมชน 
แล้วน ามาประเมินผลกระทบของระบบพลังงานในอนาคต จากนั้นจึงร่วมกันวางแผนปฏิบัติในการ
จัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ ซึ่งเป็นการวางแผนตาม
ศักยภาพและความเหมาะสมภายในพื้นที่ การเน้นที่การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนนั้นจะท าให้เกิดการ
จัดการพลังงานโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  
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ภาพที่ 2.10  แผนพลังงานชุมชนที่ผ่านมา 
แหล่งที่มา:  ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน, 2558. 
 
 การวางแผนพลังงานชุมชน แบ่ งการด าเนินงานออกเป็น 10 ขั้นตอน (ส านั กงาน
ปลัดกระทรวงพลังงาน, 2557) ดังนี้.... . . . . . . . . . . .  ………………………………. . . . .  . . . . . . . . . . . 
  ขั้นตอนที่ 1 สร้างความเข้าใจร่วมกันกับชุมชน : การวางแผนพลังงานจะส าเร็จได้ชุมชนต้อง
เข้าใจที่มาของโครงการ และยอมรับการเข้าร่วมโครงการในรูปของตัวแทนอาสาสมัครคณะท างาน
พลังงานชุมชน ทั้งนี้เพ่ือให้เข้าใจเรื่องพลังงานเบื้องต้นเพ่ิมมากขึ้น และเกิดความตระหนักที่จะ
แก้ปัญหาร่วมกัน  
  ขั้นตอนที่ 2 สร้างทีมงานคณะท างานพลังงานชุมชน : คณะท างานพลังงานของชุมชนต้อง
เข้าใจและพร้อมผลักดันกระบวนการท างาน เพ่ือให้เป้าหมายของโครงการ ให้สัมฤทธิ์ผล......
 ขั้นตอนที่ 3 เก็บข้อมูลพลังงานในพ้ืนที่ : ให้ตัวแทนและเยาวชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในการ
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ส ารวจข้อมูลพลังงานชุมชนของตนเอง........... . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  ขั้นตอนที่ 4 ประมวลผลข้อมูล จัดท าสถานภาพพลังงาน : เพ่ือให้ได้ข้อมูลพลังงานของชุมชน 
ท าให้ทราบรอยรั่วของการใช้พลังงาน ส าหรับน ามาใช้วางแผนพลังงานต่อไป.............    
   ขั้นตอนที่ 5 สะท้อนข้อมูลพลังงานคืนสู่ชุมชน : เพ่ือให้ชุมชนได้รับรู้และตรวจสอบข้อมูล
พลังงานของชุมชน ทั้งปริมาณการใช้และการสูญเสียเงินส าหรับการบริโภคพลังงานประเภทต่างๆ 
เพ่ือให้คนในชุมชนหันกลับมามองดูวิถีการใช้พลังงานของตนเอง เพราะหากไม่มีการเก็บข้อมูลไว้ก็ไม่
สามารถทราบข้อมูลเหล่านี้ได้................. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  ขั้นตอนที่ 6 ศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานที่ยั่งยืน : จุดประกายความคิดและสร้างแรง
บันดาลใจในการใช้เทคโนโลยีพลังงานอย่างยั่งยืน..... .......... ................................................. 
  ขั้นตอนที่ 7 ประชุมระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดท าร่างแผนพลังงานระดับชุมชน : เพ่ือให้มีการ
วางแผนหาทางออกร่วมกัน ริเริ่มการจัดการ เกิดแผนพลังงานของชุมชน...  . . .  
  ขั้นตอนที่ 8 ประชาพิจารณ์ร่างแผนพลังงานกับประชาชนเพ่ือจัดท าแผนพลังงานฉบับ
สมบูรณ์ : เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดท าแผนพลังงานร่วมกันของชุมชน..... . . . . .  
  ขั้นตอนที่ 9 ปฏิบัติตามแผนพลังงานที่วางไว้ (โครงการน าร่อง) : น าแผนพลังงานชุมชนมา
ปฏิบัติจริงตามกิจกรรมต่างๆ ที่วางไว้ จนสามารถเกิดวิทยากรตัวคูณด้านพลังงาน   . .  
  ขั้นตอนที่ 10 สรุปบทเรียนการท างานร่วมกัน : ประเมินปัญหาอุปสรรค และผลกระทบที่
เกิดข้ึน พร้อมวางแผนการท างานในปีต่อๆ ไป 
 
  2.5.2 การจัดการพลังงานชุมชน...... .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  จากรายงานการติดตามประเมินผลโครงการจัดท าแผนพลังงานในระดับชุมชน (ส านัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน, 2551) สรุปแนวทางการจัดการพลังงานชุมชนจากปัญหา 
อุปสรรค  และข้ อ เส นอแนะของโครงการที่ ได้ ด า เนิ นการไปแล้ ว  ดั งต่ อ ไปนี้ .. ... ......... 
  1)  เน้นการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม ท าให้เกิดกระบวนการเชิงระบบตั้งแต่ขั้นริเริ่มจัดท า
โครงการ การวางแผนและพัฒนาโครงการ การลงมือท า การติดตามผล การรับผลประโยชน์ร่วมกันทั้ง
ในแบบรูปธรรมและนามธรรม ก่อให้เกิดความต่อเนื่องและเกิดการเป็นเจ้าของ......  
  2)  การบูรณาการ จัดกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน การให้ความรู้และจัดการพลังงานต้อง
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ชีวิตจริง สามารถเชื่อมโยงกับกิจกรรมชุมชน เพ่ือความกลมกลืนกับ
วิถีชีวิตในชุมชน  
   3)  เกิดการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และจัดการพลังงาน น าไปสู่การพัฒนาภูมิปัญญาเดิม จน
เกิดเป็นแนวทางใหม่ๆ............. ............... ... ... .. ... ... .. ... . ... ... .. ... .. ... ... .. ... ... .. ... .. ... ... .. ... .. . 
  4)  การจัดหาเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับศักยภาพของชุมชน เพ่ือให้เกิดประโยชน์และ
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ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง รวมไปถึงความสอดคล้องของเทคโนโลยีกับ
ศักยภาพในการดูแลรักษาของประชาชนด้วย....... ....... .  . . . . . . . . . . . 
  5)  เสริมสร้างความตระหนักรู้ และพัฒนาศักยภาพขององค์กรในระดับท้องถิ่น การจัดการ
ความรู้และประสานความร่วมมือกับภาคีหน่วยงานองค์กรท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหาในชุมชนร่วมกันอย่าง
มีระบบและเกิดการขยายผล.. ...... ..............  
  6)  ยกระดับความรู้ที่บูรณาการใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับวิชาการ ระดับการจัดการ ระดับวิถี
วัฒนธรรมชุมชนในแต่ละบริบท ให้เกิดการขยายผลที่เป็นรูปธรรใ โดยใช้ประเด็นของแต่ละชุมชนเป็น
ตัวเดินเรื่องให้เกิดการจัดการความรู้ในพื้นที่นั้นๆ 
 7)  เสริมสร้างพลังการขับเคลื่อนทางสังคมและชุมชน สู่การผลักดันในระดับนโยบาย
สาธารณะ เกิดความตระหนักร่วมแก่ชุมชนและสังคม น าไปสู่การแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับแต่ละชุมชน
  
  8)  เสริมสร้างความรู้ให้กับบุคลากรในการจัดการความรู้ที่สามารถต่อยอดหรือเชื่อมโยงกับ
งานเดิม และใช้ทุนทางสังคมเป็นสื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน ท าให้เกิดการขับเคลื่อนด้าน
พลังงานที่ต่อเนื่องและยั่งยืน.. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . 
  การด าเนินการจัดการพลังงานชุมชนให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนนั้น จ าเป็นต้องมี
ระบบการจัดการพลังงานที่เหมาะสม และก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน การพ่ึงตนเองด้านพลังงาน
ภายในชุมชน น าไปสู่การก าหนดนโยบาย เป้าหมาย รวมไปถึงการวางแผน และการน าไปปฏิบัติได้
จริง 
 

2.6 ข้อมูลของพื้นที่ศึกษา 
 
  2.6.1 สภาพทั่วไปของจังหวัดสิงห์บุรี....... .. .. .. . .. . . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .  
  สิงห์บุรีเป็นเมืองเก่าแก่เมืองหนึ่งสันนิษฐานว่าเป็นเมืองเก่าแก่ก่อนสุโขทัย สร้างขึ้นราว พ.ศ. 
1650 โดยพระเจ้าไกรสรราช โอรสพระเจ้าพรหม (พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎก) ซึ่งครองเมืองชัยปราการ 
(ฝาง) ได้สร้างขึ้น ครั้งเมื่อเสด็จพาไพร่พลมาครองเมืองลพบุรีตามรับสั่งพระราชบิดา ซึ่งเข้าใจว่าคงจะ
มาพักขึ้นบก ณ ที่เป็นที่ตั้ง เมืองสิงห์เดิม คือ ตั้งอยู่ล าน้ าจักรสีห์ ต าบลจักรสีห์ อ าเภอเมือง จั งหวัด
สิงห์บุรีในปัจจุบันใกล้วัดหน้าพระธาตุ มีเมืองเก่า เรียกว่า"บ้านหน้าพระลาน" เพ่ือที่พระองค์จะ
เดินทางลงเรือที่วัดปากน้้าแม่น้ าลพบุรีต่อมาได้ย้ายเมืองไปตั้งทางแม่น้ าน้อย ต าบลโพสังโฆใต้ วัดสิงห์ 
ปัจจุบันอยู่ในท้องที่อ าเภอค่ายบางระจัน   เมื่อ พ.ศ. 2310 เสียกรุงศรีอยุธยาให้แก่พม่าแล้ว จึงย้าย
เมืองสิงห์มาตั้งทางแม่น้ าเจ้าพระยา  ริมปากคลองนกกระทุง ต าบลบางมอญ (ปัจจุบัน คือ ต าบลต้น



34 
 

โพธิ์ จังหวัดสิงห์บุรี) การย้ายครั้งนี้น่าจะเป็นสมัยเดียวกับการตั้งเมืองอ่างทองในสมัยธนบุรี  ต่อมาใน
สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ราว พ.ศ. 2473 (รัชสมัยพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) ได้มีการจัด
รูปการปกครองเมืองระบอบมณฑลเทศาภิบาล จึงได้จัดตั้งกรุงเก่า (มณฑล อยุธยา) ขึ้นประกอบด้วย
เมือง 8 เมือง คือ กรุงเก่า พระพุทธบาท พรหมบุรีลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรี อ่างทอง และ อินทร์บุรีใน 
พ.ศ. 2439-2440 ได้มีการยุบเมืองพรหมบุรี เมืองอินทร์บุรีลง  ให้เป็นอ าเภอขึ้นกับเมืองสิงห์บุรี และ 
ย้ายไปตั้งท่ีต าบลบางพุทรา อันเป็นที่ตั้งจังหวัดสิงห์บุรีในปัจจุบัน  เนื่องจากมีชัยภูมิที่ดีกว่าเดิม เพราะ
พ้ืนที่เป็นเนินสูง น้ าท่วมไม่ถึง (กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานจังหวัดสิงห์บุรี, 
2559)  
 

2.6.2  ขนาดที่ตั้ง 
  จังหวัดสิงห์บุรี ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 142 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 
822.478 ตารางกิโลเมตร หรือ 514,049 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือ ติดอ าเภอสรรพยา
จังหวัดชัยนาท และอ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ทิศตะวันออก ติดอ าเภอบ้านหมี่ และอ าเภอท่า
วุ้ง จังหวัดลพบุรี ทิศใต้ ติดอ าเภอไชโย อ าเภอโพธิ์ทอง และอ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ทิศ
ตะวันตก ติดอ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท และอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัด สุพรรณบุรี  (กลุ่ม
งานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานจังหวัดสิงห์บุรี, 2559). 
 
  2.6.3  ลักษณะภูมิประเทศ ......... ............................... ..................................................  
  1)  ลักษณะภูมิประเทศ จังหวัดสิงห์บุรีมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีลักษณะเป็นลูกคลื่น
ลอนตื้นซึ่งเกิดจากการทับถมของ ตะกอนบริเวณแม่น้ าเจ้าพระยาเป็นเวลานาน มีความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรดิน เหมาะแก่การท ากสิกรรม พ้ืนที่ กว่าร้อยละ 80 เป็นที่ราบเรียบกว้างขวาง มีความ
ลาดเอียงของพ้ืนที่น้อยมาก จึงเกิดเป็นหนองบึงขนาดต่าง ๆ ทั่วไป พ้ืนที่มีระดับความสูงเฉลี่ย
ประมาณ 17 เมตร จากระดับน้ าทะเล ดังนั้นในฤดูน้ าหลากจึงมักมีน้ าท่วมขังเป็น เวลานานๆ พ้ืนที่
ทางด้านทิศตะวันตกและด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้มีสภาพค่อนข้างราบ พ้ืนดินเป็นลูกคลื่นลอนลาด 
อันเกิดจากการกัดเซาะของน้ าบนผิวดิน จนเกิดเป็นร่องกว้างทั่วไป  (กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและ
การสื่อสาร ส านักงานจังหวัดสิงห์บุรี, 2559)   
  2)  ลักษณะทางธรณี สัณฐานของพ้ืนที่ แบ่งออกได้เป็น 4 แบบ คือ   
   (1)  พื้นที่ที่เป็นคันดินตามธรรมชาติ อยู่ตามสองฝั่งแม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าน้อย และ
ร่องน้ าเก่า มี ลักษณะเป็นที่ราบแคบ ๆ กว้างไม่เกินหนึ่งกิโลเมตร มีความยาวขนานตามแนวล าน้ า มี
ระดับค่อนข้างสูงกว่าที่ราบข้างเคียง ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัยของประชาชนและเป็นแหล่งชุมชนใหญ่ๆ 
เช่น อ าเภอเมืองสิงห์บุรี อ าเภออินทร์บุรี อ าเภอพรหมบุรี และอ าเภอท่าช้าง        
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(2)  พ้ืนที่ที่เป็นที่ราบลุ่ม น้ าท่วมถึงอยู่ใกล้แม่น้ า มีหลังคันดินธรรมชาติที่เกิดจาก
การเอ่อล้นของแหล่งน้ า จึงมี ลักษณะแบนราบเรียบกว้างขวาง มีระดับค่อนข้างต่ า มักมีน้ าท่วมในฤดู
น้ าหลาก ใช้เป็นพื้นที่ท าการเกษตรจ าพวกนาข้าว........ . . .  
  -  (3)  พ้ืนที่เป็นลอนลาด อยู่ทางด้านทิศตะวันตกบริเวณอ าเภอค่ายบางระจัน และ
บางส่วนของอ าเภอบางระจัน มีลักษณะเป็นลูกระนาด หรือลูกคลื่นลอนลาด เกิดจากน้ าผิวพ้ืนพัดพา
มากัดเซาะจนเป็นร่องกว้าง มีระดับ ค่อนข้างสูง น้ าท่วมไม่ถึง ใช้เป็นพื้นที่เพ่ือการเกษตรจ าพวกพืชไร่ 
เช่น อ้อย ข้าวโพด เป็นต้น  
     (4)  พ้ืนที่เป็นหนองบึง อยู่ทางตอนกลางของพ้ืนที่ใกล้แม่น้ าล าคลองและที่ราบลุ่ม 
น้ าท่วมถึง มี ลักษณะเป็นที่ราบลุ่มต่ า มีน้ าขังอยู่ตลอดเวลาที่มีระดับต่ ามาก น้ าจากบริเวณข้างเคียง
จึงไหลมารวมกัน มีลักษณะ สัณฐานกลมมน ในบริเวณที่มีระดับน้ าขังค่อนข้างตื้น มักใช้ท านาน้ าลึก 
ส่วนที่มีน้ าขังมากๆ มักปล่อยให้ว่างเปล่า (กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานจังหวัด
สิงห์บุรี, 2559) ...... . . . . . . . . . . 
   3)  ลักษณะภูมิอากาศ........ . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
   โดยทั่วไปคล้ายกับจังหวัดอ่ืนในภาคกลาง แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ตั้ งแต่ เดือน
กุมภาพันธ์-เมษายน ฤดูฝน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม และฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – 
มกราคม (กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานจังหวัดสิงห์บุรี, 2559) 
  4)  การปกครองและประชากร.. ...... ........  
  แบ่ งการปกครองออกเป็น 6 อ าเภอ 43 ต าบล 364 หมู่บ้ าน 14 ชุมชน ดังนี้ ...... . 
   (1)  อ าเภอเมืองสิงห์บุรี มี 8 ต าบล 58 หมู่บ้าน 14 ชุมชน  
    (2)  อ าเภออินทร์บุรี มี 10 ต าบล 105 หมู่บ้าน   
    (3)  อ าเภอพรหมบุรี มี 7 ต าบล 42 หมู่บ้าน  
    (4)  อ าเภอบางระจัน มี 8 ต าบล 77 หมู่บ้าน............ .  . . . . 
   (5)  อ าเภอท่าช้าง มี 4 ต าบล 23 หมู่บ้าน ......... . . . . . . . .  
   (6)  อ าเภอค่ายบางระจัน มี 6 ต าบล 59 หมู่บ้าน ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง จ านวน 2 
แห่ง เทศบาลต าบล จ านวน 6 แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 33 แห่ง (กลุ่มงานข้อมูล
สารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานจังหวัดสิงห์บุรี, 2559) 
  5)  พลังงานชุมชน จังหวัดสิงห์บุรี........... . .  . . . .  . . . . . . . . . 
  จังหวัดสิงห์บุรี มีกลุ่มพลังงานทดแทน จังหวัดสิงห์บุรี (Singburi Renewable Energy 
Group: SREG) เกิดจากการรวมตัวกันของประชาชนที่สนใจในการใช้พลังงานทดแทนเพ่ืออนุรักษ์
พลังงาน ในจังหวัดสิงห์บุรีจากทั้ง 6 อ าเภอ ที่ผ่านการอบรม รับฟังความรู้ และศึกษาดูงานด้าน



36 
 

พลังงานทดแทน โดยการสนับสนุนจากส านักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งในแต่ละอ าเภอนั้นต่างมี
การใช้พลังงานทดแทนทั้งจากพลังงานแสงอาทิตย์, ชีวมวล, เตาเผาถ่านไร้ควัน ฯลฯ กันอย่าง
แพร่หลาย โดยเริ่มจากผู้น าชุมชนในแต่ละต าบล เริ่มใช้พลังงานทดแทนให้ดูเป็นตัวอย่าง มีการติดตั้ง
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ไว้ในจุดที่สังเกตุได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพ่ือให้แสงสว่างบริเวณ
หน้าบ้าน เครื่องสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ในสวน แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ให้แสงสว่างในที่จอดรถ เป็น
ต้น เมื่อเกิดปัญหาไฟดับ บ้านของกลุ่มผู้น าชุมชนนั้นยังมีแสงสว่างอยู่ ท าให้ประชาชนเริ่มสังเกตุเห็น
และสนใจเข้ามาซักถามและอยากใช้พลังงานทดแทนเหล่านี้บ้าง ท าให้กลุ่มพลังงานทดแทน จังหวัด
สิงห์บุรี (Singburi Renewable Energy Group: SREG) เป็นกลุ่มที่เข้มแข็งและมีการขยายตัวของ
สมาชิกกลุ่มเพิ่มขึ้นในทุกๆเดือน 
  ส าหรับพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นจุดริเริ่มของกลุ่มพลังงานทดแทน จังหวัดสิงห์บุรี (Singburi 
Renewable Energy Group: SREG)  เนื่องจากแต่ก่อนนั้นการใช้พลังงานทดแทนในชุมชนของ
จังหวัดสิงห์บุรี ส่วนมากมักเลือกใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ชื่อเก่าของกลุ่มพลังงานทดแทน จังหวัด
สิงห์บุรี  (Singburi Renewable Energy Group: SREG) แต่ เดิมคือ “กลุ่มพลังงานแสงอาทิตย์
สิงห์บุรี”  ทั้ง 6 อ าเภอ ในจังหวัดสิงห์บุรีนั้นมีการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ส าหรับใช้ในเรื่องของ
แสงสว่างมากที่สุด โดยงบประมาณในการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์มาจากการตั้งกองทุนเก็บเงินราย
เดือน เดือนละ 200 บาท ต่อคน แล้วหมุนเวียนกันไปติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในแต่ละบ้านของ
กลุ่มสมาชิกโดยการจับฉลาก และเงินทุนอีกส่วนมาจากการสนับสนุนของส านักงานพลังงานจังหวัด
สิงห์บุรี (ศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี ส านักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี) 
  แม้จะเริ่มต้นในระยะเวลาสั้นๆ แต่กลุ่มพลังงานทดแทน จังหวัดสิงห์บุ รี  (Singburi 
Renewable Energy Group: SREG) นั้นถือเป็นกลุ่มที่ประสบความส าเร็จด้านการบริหารจัด
การพลังงานชุมชนในระดับพึ่งพาตนเอง แต่ละต าบล, อ าเภอ ในจังหวัดสิงห์บุรี ต่างได้รับรางวัลการัน
ตีเครือ่งหมายความส าเร็จในการบริหารจัดการพลังงานในชุมชน ดังนี้... . . . . . . .  
   (1)  เป็นชุมชนตัวอย่าง โครงการสร้างเสริมต าบลอยู่ดีมีสุขด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม โดยได้รับการสนับสนุนจากส านักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (ส านัก6) และ 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   
   (2)  ศูนย์การเรียนรู้พลังงานชุมชนต าบลบ้านจ่า อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 
จากการสนับสนุนของกระทรวงพลังงาน  
   (3)  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง ต าบลคอทราย อ าเภอค่าย
บางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จากการสนับสนุนของกระทรวงพลังงาน.. . . . . .  
   (4)  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนแฝก ต าบลทับยา อ าเภออินทร์บุรี 
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จังหวัดสิงห์บุรี จากการสนับสนุนของกระทรวงพลังงาน  (ส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
กระทรวงพลังงาน, 2559) 
 

2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 

  จ าลอง โพธิ์บุญ (2545) ได้ศึกษาเรื่อง ความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม โดย
ท าการศึกษาจาก 3 ชุมชน คือ ชุมชนวัดพระประทานพร ชุมชนบ้านนาเก่า และชุมชนวัดกลาง โดยมี
วิธีการเก็บข้อมูลจากเอกสารและรวบรวมจากภาคสนามโดยใช้การสัมภาษณ์แกนน าชุมชน ประชาชน 
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ส านักงานเขต และการสังเกตการณ์ แล้วจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วย SWOT 
Analysis ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมได้แก่ 
ผู้น าชุมชน ความร่วมมือของประชาชน และความสามารถในการสร้างรายได้ของชุมชนจากการด าเนิน
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการสนับสนุนด้านงบประมาณและนโยบายจากหน่วยงานต่างๆ
และองค์กรพัฒนาเอกชน  
  McLaren (2006)  ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของพลังงานลมในประเทศ
อังกฤษ เวลล์ และเดนมาร์ค พบว่า ปัจจัยที่ส าคัญคือการเพ่ิมระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
พ้ืนที่และชุมชนในกระบวนการวางแผนพลังงาน ท าให้การพัฒนาพลังงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
ราบรื่น นอกจากนี้ยังท าการศึกษาถึงผลวัตของพลังงานลมในประเทศอังกฤษ เวลล์ และเดนมาร์ก 
พบว่า ปัจจัยที่ท าให้ชุมชนเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานลมและน าไปสู่ความส าเร็จของการ
ใช้พลังงานลมคือระดับการมีปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชน และความมั่นคงของเครือข่ายทั้งในระดับ
บุคคลและระดับองค์กร โดยที่ขึ้นอยู่กับการยอมรับโครงการและผลที่จะตามมาจากโครงการของ
ชุมชน  
  Rogers และคณะ (2008) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการด้าน
พลังงานทดแทนในชุมชน โดยท าการศึกษาด้วยการใช้แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์และการ
สังเกตการณ์ ส ารวจความคาดหวังของสาธารณชนเกี่ยวกับโครงการด้านพลังงานทดแทนในชุมชน ผล
การศึกษาพบว่า โครงการด้านพลังงานทดแทนในชุมชนที่มีการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นอยู่
ในระดับสูง มีแนวโน้มที่จะได้รับการยอมรับจากสาธารณชนมากกว่าโครงการขนาดใหญ่ที่มาจากการ
ด าเนินการแบบบนลงล่าง และโครงการด้านพลังงานทดแทนในชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี
จากประชาชนในท้องถิ่นนั้นเกิดจากความตระหนักด้านพลังงานที่เพ่ิมขึ้น และความต้องการที่จะ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมไปถึงประชาชนมีความต้องการที่จะแสดงความคิดเห็นในฐานะที่
ปรึกษาโครงการไม่เพียงแต่เป็นผู้ปฏิบัติตามโครงการเท่านั้น  
  วิสาขา ภู่จินดา (2552ข) ได้ศึกษาเรื่องการประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัด
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การพลังงานในระดับชุมชน ผลการศึกษาพบว่าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการจัดการพลังงานได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชุมชนเพราะเป็นหน่วยเล็ก
ที่บริหารจัดการได้ง่าย และทางภาครัฐเองก็ได้มีการสนับสนุนนโยบายและแผนในการจัดการพลังงาน
ชุมชน รวมไปถึงการสนับสนุนการผลิตพลังงานใช้เองในระดับชุมชนและในภาคอุตสาหกรรมทั้งด้าน
เทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากรและงบประมาณ และมีการรับซื้อพลังงานที่ผลิตจากพลังงานหมุนเวียน
ในราคาที่เพ่ิมขึ้น หลักส าคัญคือการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการพลังงาน
ของประเทศ คือ การลดการพ่ึงพาพลังงานจากต่างประเทศโดยการผลิตพลังงานใช้เองและใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างคุ้มค่า เลือกใช้ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์และสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น การหาแหล่งพลังงานให้มีความหลากหลายเพ่ือลดการพ่ึง
พลังงานจากแหล่งเดียว และเพ่ือแก้ปัญหาปริมาณพลังงานส ารองจ าพวกพลังงานฟอสซิลที่ลดลง และ
สร้างการมีส่วนร่วมรวมถึงความตระหนักของประชาชนในการจัดการพลังงาน การพึ่งแรงงานแทนการ
ใช้เทคโนโลยีซึ่งเป็นการสร้างงานให้กับชุมชน ถือเป็นการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาประยุกต์ใช้ 
  วิสาขา ภู่จินดา (2552ก) ได้ศึกษาเรื่องการจัดท าตัวชี้วัดการจัดการพลังงานชุมชน โดยใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน
เมืองและชุมชนชนบทโดยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีในชุมชน 
ภาคีเครือข่าย การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การบริหารจัดการชุมชน ขั้นตอนและกิจกรรมการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในชุมชน และผลผลิตที่ได้จากการจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ปัญหาสิ่งแวดล้อมลดลง 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนดีขึ้น เกิดนโยบายหรือแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม เกิดแหล่งเรียนรู้ 
ประชาชนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีจิตสานึกที่ดี
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม มีการใช้ทรัพยากรในชุมชนอย่างพอเพียง และช่วยสร้างอาชีพเสริมให้คน
ในชุมชน การเป็นตัวอย่างส าหรับชุมชนอ่ืน ชุมชนมีความสามัคคี และลดการพ่ึงพาภายนอก 

ศราพร ไกรยะปักษ์ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง สภาพการจัดการพลังงานชุมชนในประเทศไทย 
และ ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการพลังงานในชุมชนของประเทศไทย ซึ่งพบว่า การน าพลังงาน
หมุนเวียน พลังงานทางเลือกและอุปกรณ์พลังงานมาใช้ในชุมชน ในบางชุมชนมีปริมาณพลังงาน ไม่
เพียงพอเพ่ือใช้บริโภคและเห็นว่าการจัดการพลังงานในชุมชนไม่มีผลต่อค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเพราะ
ไม่มีการใช้หรือมีการใช้ประโยชน์จากพลังงานหรืออุปกรณ์เหล่านั้นน้อย เนื่องจาก อุปกรณ์ช ารุด 
ประชาชนในชุมชนไม่สามารถบ ารุงรักษาอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตื่นตัวกับการจัด
การพลังงานในช่วงแรกของโครงการเท่านั้น ดังนั้นรูปแบบที่เหมาะสมในการจัด การพลังงานชุมชน 
คือ ประชาชนต้องมีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในเรื่องพลังงาน ซึ่งจะน าไปสู่การมีส่วนร่วม
ในกระบวนการจัดการพลังงานชุมชนและการวางแผนพลังงานชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม และผลที่ได้
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จากการวางแผนพลังงาน คือ การลดค่าใช้จ่ายในด้านพลังงานและมีพลังงานเพียงพอต่อความต้องการ
พ้ืนฐานของคนในชุมชน นอกจากนี้ ยังต้องมีการศึกษา ปรับปรุงเทคโนโลยีและกระบวนการจัดการที่
เหมาะสม และการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง จะน ามาซึ่งการจัดการพลังงานชุมชนอย่างยั่ง ยืน
และสามารถขยายผลสู่ชุมชนอ่ืนๆ ได้อีกด้วย  
  ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล (2552) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาแบบจ าลองคอมพิวเตอร์ส าหรับการ
วางแผนพลังงานระดับท้องถินแบบชุมชนมีส่วนร่วม โดยท าการพัฒนาแบบจ าลองคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือสนับสนุนการจัดท าแผนพลังงานระดับท้องถิ่นแบบชุมชนมีส่วนร่วม โดยแบบจ าลองนี้ใช้
เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอ ข้อมูลและเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
วางแผนพลังงาน ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก คือ การประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพ่ือจัดท า
ระบบสารสนเทศพลังงานเชิงพ้ืนที่ ท าให้สามารถวิเคราะห์ศักยภาพของพลังงานในชุมชนได้ โดยง่าย 
ถูกต้อง รวดเร็ว ทั้งศักยภาพในภาพรวมของทั้งพ้ืนที่ศึกษาและการวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะในระดับ
พ้ืนที่ และ การพัฒนาตารางสมดุลพลังงานที่พัฒนาขึ้นจากการวิจัยนี้สามารถใช้งานได้สะดวกขึ้น ทั้ง
ด้านการป้อนข้อมูลเข้า การวิเคราะห์ข้อมูล และการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล และสามารถใช้
เป็นเครื่องมือในกระบวนการวางแผนพลังงานระดับท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการป้อน
ข้อมูลเงื่อนไขในช่องก าหนดเงื่อนไขที่จัดท าขึ้น ท าให้สามารถวิเคราะห์และแสดงผลสถานการณ์
พลังงานของชุมชนทั้งในปัจจุบัน อนาคต และวิเคราะห์ถึงศักยภาพที่มีอยู่ในท้องถิ่น ท า ให้สามารถ
วางแผนพัฒนาระบบพลังงานท้องถิ่นได้สะดวกและแม่นย ามากยิ่งขึ้น.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
  ถนัด ไชยพันธ์ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง การจัดการพลังงานชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบล
ตาอ็อง ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ผลการศึกษาพบว่า องค์กรบริหารส่วนต าบลตาอ็อง 
จังหวัดสุรินทร์ เป็นต าบลที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นต าบลน าร่องในการเข้าร่วมโครงการแผนพลังงาน
ชุมชน สนองพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง มีการด าเนินการด้านพลังงานชุมชนตามนโยบายของ
กระทรวงพลังงาน คือ ยึดหลักในการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ พัฒนาการผลิต
พลังงานจากทรัพยากรภายในท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ท าการด าเนินงานโดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ผ่านการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน 
ได้แก่ ส านักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์ มูลนิธิพัฒนาอีสาน ส านักงานพลังงานภูมิภาคท่ี 5 และองค์กร
บริหารส่วนต าบลตาอ็อง   ผ่านการสนับสนุนด้านความรู้แก่ชุมชน จนเกิดการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีที่
เหมาะสม เกิดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในครัวเรือน 
เกิดอาชีพเสริม เกิดการสร้างพลังภายในชุมชน.......................  

วิสาขา ภู่จินดา (2555) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียนเพ่ือผลิต
พลังงานใช้ในระดับชุมชนและระดับครัวเรือน ผลการศึกษาพบว่า วัตถุหรือสารอินทรีย์สามารถ
เปลี่ยนเป็นพลังงานได้ เศษหรือสิ่งที่เหลือใช้ทางการเกษตรหรืออุตสาหกรรมการเกษตร เช่น แกลบ 
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ชานอ้อย กะลา ปาล์ม ฟางข้าว กากมันส าปะหลัง ซังข้าวโพด สามารถน ามาใช้ในการผลิตพลังงาน
ความร้อน เป็นการเปลี่ยนของเสียให้กลายเป็นพลังงานทดแทนในประเทศไทยได้ ส าหรับเทคโนโลยี
พลังงานชีวมวลที่มีการส่งเสริมให้ใช้ในระดับครัวเรือนและในระดับชุมชนมากที่สุดนั่นคือ เตาหุงต้ม
ประสิทธิภาพสูง (เตาอ้ังโล่)  
  สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2555) ได้ท าการประเมินผล
โครงการวางแผนพลังงานชุมชนภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบ
วงจรในชุมชนระดับต าบล ประจ าปี 2554 มีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี 2549-2553 จ านวน 
641 ชุมชน โดยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มตัวอย่างชุมชนที่เข้าร่วมโครงการวางแผนพลังงานชุมชน 
82 ชุมชน ภาคละ 20 ชุมชน จากทั้ง 4 ภาค และใช้ทฤษฏีการประเมิน Context Input Process 
Product และ Impact ผลการประเมิน พบว่าโครงการวางแผนพลังงานชุมชนประสบความส าเร็จใน
ระดับสูงพอสมควร เห็นได้จากการเกิดกิจกรรมหรือโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงาน
ทดแทนในชุมชน การเกิดวิทยากรที่สามารถถ่ายทอดความรู้ต่อได้ มีบ้านต้นแบบ มีแหล่งเรียนรู้ด้าน
พลังงานชุมชนเกิดขึ้น ท าให้เกิดผลทางบวกต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในชุมชน แต่ประสบ
ปัญหาและอุปสรรคใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ปัจจัยน าเข้า ได้แก่ งบประมาณ บุคลากร เทคโนโลยี
พลังงานที่ส่งเสริม 2) กระบวนการ ได้แก่ การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ 
การด าเนินกิจกรรม และการบูรณาการกับกิจกรรมอ่ืน 3)บริบทที่เป็นปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการ
ด าเนินโครงการของชุมชนเอง ได้แก่ นโยบาย สภาพเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งในการจัดกลุ่มชุมชนจาก
ผลการประเมิน พบว่า ชุมชนระดับดี คือ สามารถไปได้ต่อ ถือว่าประสบความส าเร็จจากการด าเนิน
โครงการวางแผนพลังงานชุมชนและสามารถสานต่อโครงการได้ด้วยตนเอง มีประมาณร้อยละ 30 
ชุมชนระดับปานกลาง คือ ชุมชนที่พอไปได้ เป็นชุมชนที่สามารถด าเนินโครงการวางแผนพลังงานได้
ตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายหรือท าตามนโยบายของส่วนกลาง แต่ไม่มีความ
กระตือรือร้นมากนัก ไม่มีการด าเนินการต่อยอดของชุมชนเอง มีประมาณร้อยละ 45 และชุมชนระดับ
ต่ า คือ ชุมชนที่ไปต่อไม่ได้ เป็นชุมชนที่ถือว่ามีข้อจ ากัดในการด าเนินโครงการวางแผนพลังงานชุมชน
มาก ท าให้โครงการไม่ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย ไม่ได้รับความสนใจจากชุมชน มีประมาณ
ร้อยละ 25  
  Asif และคณะ (2012) ได้ท าการศึกษาเรื่องความท้าทายด้านการผลิตไฟฟ้าเพ่ืออนาคตอย่าง
ยั่งยืนในบังคลาเทศ ผลการศึกษาพบว่า บังคลาเทศนั้นมีศักยภาพสูงในการจัดการพลังงาน แต่มี
ทรัพยากรธรรมชาติที่จ ากัด และก าลังเผชิญกับปัญหาด้านพลังงานที่มีแนวโน้มลดลงในอนาคต
ข้างหน้า ปัญหาด้านการผลิตไฟฟ้าในปัจจุบันนี้ได้แก่ การเข้าถึงไฟฟ้าที่จ ากัด ไม่ครอบคลุม เนื่องจาก
มีเชื้อเพลิงฟอสซิลเพียงอย่างเดียวในการผลิตกระแสไฟฟ้า และการด าเนินงานของภาครัฐที่ไม่
น่าเชื่อถือ สวนทางกับปริมาณความต้องการใช้งานและเข้าถึงไฟฟ้าของประชาชน ภายใต้ราคาที่เป็น
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ธรรม เนื่องจากไฟฟ้านั้นเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จึงจ าเป็นต้องสร้างความ
หลากหลายในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการผลิตกระแสไฟฟ้าที่มากขึ้น และยั่งยืน ส าหรับ
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีศักยภาพมากพอในบังคลาเทศนั้น ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ และ พลังงาน
แสงอาทิตย ์  
  ณิชยารัตน์ พาณิชย์ (2556) ได้ท าการศึกษาสถานการณ์การจัดการพลังงานหมุนเวียนระดับ
ชุมชนในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย โดยวิเคราะห์ปัจจัยด้านกายภาพ สังคมและวัฒนธรรม รวมทั้ง
ด้านบริหารจัดการที่มีผลต่อการบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียนในแต่ละภูมิภาคของ ประเทศไทย 
พบว่าการน าพลังงานหมุนเวียนมาใช้ภายในชุมชนทุกจังหวัดนั้นขึ้นอยู่ กับการสนับสนุน เทคโนโลยี
ความรู้และแนวทางการด าเนินงานของภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่ โดยพลังงานชีวมวลถูกน ามาใช้ผลิต
พลังงานมากที่สุด รองลงมาคือพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งส่วนใหญ่น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ให้เข้ากับ
สภาพความเป็นอยู่และผสมผสานกับภูมิปัญญาชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการและ
งบประมาณ ในบางพ้ืนที่ยังคงมีบุคลากรและงบประมาณไม่เพียงพอ และยังต้องการความรู้ความ
เข้าใจเพ่ิมเติม ด้านการมีส่วนร่วมจะช่วยให้การด าเนินโครงการด้านพลังงานทดแทนต่างๆประสบ
ความส าเร็จได้อย่างยั่งยืน การให้ความรู้แก่ประชาชนมีผลต่อการสร้างจิตส านึก ความรู้ความเข้าใจ 
ของประชาชนอีกด้วย ดังนั้น แนวทางการบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียนในระดับประเทศไทย ควร
เริ่มต้นจากระดับครัวเรือน ก่อนจะขยายไปเป็นระดับชุมชน ระดับจังหวัด และระดับประเทศ 
ตามล าดับ โดยศึกษาความเหมาะสมและศักยภาพของแต่ละชุมชน ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทุก
ขั้นตอนเพื่อปลูกจิตส านึกให้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนของตนเอง............. ....... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 
   บุญพิทักษ์ คงเขียว (2557) ได้ศึกษาเรื่องยุทธศาสตร์พลังงานสีเขียวจังหวัดสิงห์บุรี ผล
การศึกษาพบว่าพลังงานสีเขียวในจังหวัดสิงห์บุรีที่มีศักยภาพในการส่งเสริมมี 2 ชนิด คือ พลังงาน
แสงอาทิตย์ และพลังงานชีวมวล ตามล าดับ เป็นพลังงานที่สามารถพัฒนาให้เป็นพลังงานส ารอง ของ
จังหวัดได้ อีกทั้งยังเป็นการลดการน าเข้าพลังงานจากภายนอก และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้ว 
นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยในด้านสังคมและเศรษฐกิจ เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนมีการน าเศษวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นพลังงาน สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และสามารถพัฒนาเป็น
อาชีพได้................. . . . . . . . . . . . . . . . 
  Nyholm และคณะ (2016) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน
ครัวเรือนของประเทศสวีเดน – การบริโภคและการพ่ึงพาตนเอง พบว่า ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในครัวเรือนของประเทศสวีเดนนั้น ใช้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดที่มี
แบตเตอรี่ มีก าลังการผลิตอยู่ที่ 0.15-100 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง และน าไปใช้แทนไฟฟ้าในครัวเรือนได้สูง
ถึงร้อยละ 20-50 ตามขนาดของพ้ืนที่ในแต่ละครัวเรือนเมื่อเทียบกับการใช้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
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แสงอาทิตย์ในระบบแสตนด์อโลนที่น ามาใช้แทนไฟฟ้าในครัวเรือนได้ที่ร้อยละ 15 ทั้งนี้ สมาชิกใน
ครัวเรือนที่มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศสวีเดนนั้นมีความรู้ด้านการ
ติดตั้งและจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี และมีแนวโน้มที่จะมี
การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ิมเติม เพ่ือลดการใช้พลังงานหลักในอนาคต.............
 ฅ 
  Hameed และคณะ (2017) ได้ท าการศึกษาเรื่องการสร้างอาคารพลังงานเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืนในประเทศมาเลเซีย ผลการศึกษาพบว่า ประชากรในประเทศมาเลเซียมีความต้องการด้าน
พลังงานเพ่ิมข้ึน และพลังงานหลักท่ีใช้อยู่ภายในประเทศนั้นมาจากฟอสซิลที่ใกล้จะหมดไป ดังนั้นเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพด้านพลังงานในประเทศมาเลเซีย ไม่เพียงแต่ต้องประหยัดการใช้พลังงานหลัก แต่
ต้องเลือกใช้พลังงานทางเลือกให้เพ่ิมมากขึ้น และเนื่องจากประเทศมาเลเซียตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร มี
ภูมิอากาศร้อน ศักยภาพพลังงานธรรมชาติที่น่าสนใจคือ พลังงานแสงอาทิตย์ จึงได้ท าการทดลองด้วย
การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในอาคารบริเวณเขตที่อยู่อาศัยและเขตพาณิชยกรรม พบว่า อาคาร
ดังกล่าวใช้พลังงานไฟฟ้าจากฟอสซิลเพียงร้อยละ 53 เป็นอาคารประหยัดพลังงานที่ลดการใช้พลังงาน
หลักและอาจน าไปสู่การพัฒนาด้านพลังงานที่ยั่งยืนในอนาคต  
  จากการศึกษางานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง ท าให้ทราบถึงแนวทางการจัดการพลังงานชุมชนที่
เหมาะสมนั้น เกิดจากการร่วมมือกันและรู้จักปรับใช้ทรัพยากรของแต่ละท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวคือ เมื่อชุมชนได้รับความรู้ที่ถูกต้อง มีสามัญส านึกที่
ดี จะน าไปสู่ความส าเร็จที่เข้มแข็ง พร้อมรับมือและแก้ไขกับปัญหาต่างๆได้ ดังนั้น การวางแผน หรือ
แนวทางต่างๆส าหรับพลังงานชุมชน ไม่เพียงแต่จะต้องวางแผนให้ครอบคลุมในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ยังต้องรวมไปถึงความสอดคล้องกับวิถีชีวิตในท้องถิ่น ที่จะน าไปสู่การได้รับการ
ยอมรับจากชุมชน ท าให้ชุมชนสามารถน าไปใช้ได้จริง อีกท้ังการให้ความรู้นั้นเป็นสิ่งส าคัญมากในการ
ก่อให้เกิดความยั่งยืนเพราะชุมชนต้องมีความสามารถในการดูแลเทคโนโลยีด้านพลังงานได้ด้วยตนเอง 
รวมไปถึงการมีส่วนร่วมที่ชุมชนต้องอยู่ในระดับสูง เนื่องจากการมีบทบาทด้านการวางแผนพลังงาน
ภายในพ้ืนที่นั้นท าให้เกิดความตระหนักถึงการจัดการพลังงาน และสามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จึงเป็นเรื่องที่ต้องร่วมมือกันจากทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ในการเข้ามาให้ความรู้ 
สนับสนุนงบประมาณและการวิจัยในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและน าไปสู่
ความส าเร็จคือการที่ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ งานวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน จังหวัดสิงห์บุรี ใช้
การวิเคราะห์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ  SWOT Analysis ในการศึกษาแนวทางที่
เหมาะสมของการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชน อีกทั้งการทบทวนวรรณกรรม
โดยน าผลของงานวิจัยที่เก่ียวข้องมาอภิปรายผลการศึกษาเปรียบเทียบเพ่ือสรุปผลการวิจัยต่อไป 



ภาพที ่3.1 ขั้นตอนการศึกษา 

บทท่ี 3 
 

วิธีการศึกษา 

การศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน จังหวัดสิงห์บุรี โดยศึกษาจากหนังสือ เอกสาร รายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ร่วมกับการใช้แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ประชาชนในชุมชน และสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้าน
การจัดการพลังงาน เจ้าหน้าที่พลังงานจังหวัด ผู้น าชุมชน กลุ่มอาสาสมัครพลังงานภายในจังหวัด 
จากนั้นจึงน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือให้ได้แนวทางการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ในชุมชน ซึ่งวิธีในการศึกษา กรอบแนวคิด วิธีการศึกษา เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวม
ข้อมูล และวิธีวิเคราะห์ข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้ 

 

3.1 ขัน้ตอนการศึกษา 
 

 
 
 
 

การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ 
- ส ารวจสภาพทั่วไปของชุมชน 
และการจัดการระบบผลิตไฟฟา้พลังงานแสงอาทิตย์ 
ในชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี 
- สัมภาษณ์เจ้าหนา้ที่พลังงานจังหวัด/ 
 ผู้น าชุมชน/ กลุ่มอาสาสมัครพลังงาน  
- สอบถามประกอบการสัมภาษณ์ 
เกี่ยวกบัการจัดการระบบผลิตไฟฟ้า 
พลังงานแสงอาทิตย ์

 
 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูลทุตยิภมูิ 
- ข้อมูลด้านการจัดการระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย์ภายในจังหวัดสิงห์บุรี 
- ข้อมูลการจัดการแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

 

แนวทางการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน จังหวัดสิงห์บุรี 

- สภาพทั่วไปของจังหวัดสิงห์บุรี  
- ความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์  
- การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
- การจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชน
ของจังหวัดสิงห์บุรีในปัจจุบัน  
 

- วิเคราะห ์SWOT  
- วิเคราะห์ความส าเร็จของการจัดการแผงเซลล์
แสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้าในชุมชน  โดยใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวชี้วัด 
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3.2  กรอบแนวคิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
            
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3.2  กรอบแนวคิดงานวิจัย 
 

3.3  กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลกั 
 
   3.3.1  ผู้น าชุมชน 

ผู้น าชุมชนในกลุ่มพลังงานทดแทนจังหวัดสิงห์บุรี 6 ท่านจากทั้ง 6 อ าเภอในจังหวัดสิงห์บุรี 
ได้แก่ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี อ าเภอบางระจัน อ าเภอค่ายบางระจัน อ าเภอพรหมบุรี อ าเภอท่าช้าง 
อ าเภออินทร์บุรี โดยเลือกแบบเจาะจงผู้น าชุมชน ที่ได้รับการอบรมด้านพลังงานทดแทน และระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จากส านักงานพลังงานจังหวัด ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 

1)  สถานการณ์พลังงานภายในชุมชน 

  เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม 
- ค านึงถึงการใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
- เกิดความตระหนักถึงปัญหาพลังงาน 
- ประชาชนมีส่วนร่วมด้านการจัดการพลังงาน 
- ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองดา้นพลังงานได ้
- มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกีย่วกับระบบผลติ
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย ์
 
 

- ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน 
- ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 

- เลือกใช้พลังงาน
ทางเลือก 
- ติดตั้งระบบผลติ
ไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในพื้นที่ท่ี
เกิดประโยชน์สูงสุด 

- สามารถใช้งานระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ได้ตั้งแต่การตดิตั้งไปจนถึง
บ ารุงรักษาได้ด้วยตนเอง 
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2)  การบริหารจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชน 
3)  บทบาทของผู้น าชุมชน  
4)  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 

  3.3.2  ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี  
ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดสิงห์บุรี ที่มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับให้

แสงสว่างภายในที่อยู่อาศัย จ านวน 22 ท่าน  โดยเก็บประชาชนทุกคนที่มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ  
   1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย ์
   2) การมีส่วนร่วมในการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
   3) ประเภทของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งในพ้ืนที่ 
   4) การจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยตนเอง 
   5) บทบาทของผู้น าชุมชนและหน่วยงานรัฐในการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย ์
    6) ความต้องการเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความรู้ด้านการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย ์
   7) ข้อเสนอแนะ 
 
  3.3.3.  เจ้าหน้าที่จากส านักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี  
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ จ านวน 2 ท่าน  
  นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ จ านวน 3 ท่าน 
  นายช่างเทคนิคปฎิบัติงาน  จ านวน 1 ท่าน 
  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ 
   1)  สถานการณ์พลังงานในจังหวัดสิงห์บุรี 
   2)  การสนับสนุนด้านพลังงานทางในจังหวัดสิงห์บุรี 
   3)  ข้อเสนอแนะ 
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3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 
3.4.1  ข้อมูลทุติยภูมิ  

  รวบรวมข้อมูลจากเอกสารด้านวิชาการจากหน่วยงานต่างๆและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
สถานการณ์พลังงานและพลังงานทดแทนในประเทศไทย นโยบายด้านพลังงานของประเทศไทยและ
จังหวัดสิงห์บุรี พลังงานแสงอาทิตย์ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ข้อมูลของพ้ืนที่ศึกษา และ
งานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง   
 
  3.4.2  ข้อมูลปฐมภูมิ  
  รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน เจ้าหน้าที่ส านักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี และ
ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดสิงห์บุรีที่มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และการ
สังเกตการณ์การจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของชุมชนนั้นๆประกอบ ดังนี้ 
  1)  ติดต่อเจ้าหน้าที่ส านักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี เพ่ือท าเอกสารขอข้อมูลและสัมภาษณ์ 
  2)  ลงพ้ืนที่ครั้งที่ 1 สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ส านักงานพลังงานจังหวัด ผู้น าชุมชน และสมาชิก
กลุ่มพลังงานทดแทน ณ ส านักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี 
  3)  ส ารวจพ้ืนที่ในชุมชน จังหวัดสิงห์บุรี ที่มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ใช้แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ประกอบในการเก็บข้อมูล 
 

3.5  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  

 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์และแบบ

สัมภาษณ์ มีรายละเอียดดังนี้   
แบบสัมภาษณ์ ส าหรับเจ้าหน้าที่พลังงานจังหวัดสิงห์บุรีนั้นแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้  
  ส่วนที่ 1. ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ให้สัมภาษณ์  
  ส่วนที่ 2. สถานการณ์พลังงานของชุมชน และของจังหวัดสิงห์บุรี  
  ส่วนที่ 3. การจัดการพลังงานของพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี  
  ส่วนที่ 4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
 แบบสัมภาษณ์ ส าหรับผู้น าชุมชน แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้  
  ส่วนที่ 1. ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ให้สัมภาษณ์  
  ส่วนที่ 2. สถานการณ์พลังงานของชุมชน  
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  ส่วนที่ 3. การบริหารจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายในชุมชน  
  ส่วนที่ 4. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 ส่วนที่ 5. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ ส าหรับประชาชนกลุ่มอาสาสมัครพลังงาน แบ่งออกเป็น 5 ส่วน 
ดังนี้  
  ส่วนที่ 1. ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ให้สัมภาษณ์  
  ส่วนที่ 2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
  ส่วนที่ 3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
 ส่วนที่ 4. บทบาทของผู้น าชุมชน หน่วยงานรัฐ ในการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์  
  ส่วนที่ 5. ความต้องการเพ่ิมเติมด้านการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
  ส่วนที่ 6. ข้อเสนอแนะ  
แบบสัมภาษณ์ ส าหรับประชาชนที่มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ จ านวน 22 
หลังคาเรือน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้  
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ให้สัมภาษณ์  
  ส่วนที่ 2 การจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
   1)  ประเภทของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
   2)  ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
   3)  การจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (การติดตั้ง, ท าความสะอาด, 
ดูแลรักษา)  
   4)  การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
  
  ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

  

3.6 การสร้างเคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล  

  
  แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ และแบบสัมภาษณ์ (Interview) เพ่ือน ามาเสนอแนว
ทางการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
จังหวัดสิงห์บุรี มีข้ันตอนการสร้างเครื่องมือ ดังนี้  
  1)  ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
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ในชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชน การอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ แล้ว
น าผลที่ได้มาก าหนดในเนื้อหาของแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ และแบบสัมภาษณ์ 
  2)  ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ต ารา และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับแนวทางการจัดการระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือก าหนดค าถามให้ครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการทั้งหมด  
  3)  สร้างข้อค าถาม เครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด โดยมี
รายละเอียดตามที่กล่าวไปข้างต้น  
  4)  น าแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ที่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล (IOC : Index of item Objective Congruence) ซึ่งข้อค าถาม
ที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาจะมีค่า IOC เข้าใกล้ 1.00 และข้อใดที่มีค่า IOC ต่ ากว่า 0.5 ควรน าข้อ
ค าถามนั้นมาปรับปรุงใหม่ให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ โดยท าการส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
ค าถาม โดยได้ผลการประเมินความเที่ยงตรง (IOC) ของเครื่องมือวิจัยดังนี้แต่ละข้อค าถามมีค่าเกิน 
0.5 ผลการทดสอบพบว่าค าถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ จึงน ามาใช้เก็บข้อมูล โดยมี
รายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ข 
 

3.7 เกณฑ์การให้คะแนน  

 
  3.7.1  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
    1)  หาค่าเฉลี่ยในเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ โดยน าคะแนนสูงสุดและต่ าสุดมาลบกัน หารด้วยจ านวนชั้นที่ต้องการวัดระดับความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
    ค าถามด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน
ภาพรวมก าหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  
                                     ค าถามเชิงบวก     ค าถามเชิงลบ  
   ใช่    ให้คะแนน           1           0 
      ไม่ใช่  ให้คะแนน             0           1 

  มีข้อค าถามทั้งหมด 15 ข้อ มีคะแนนสูงสุด 15 คะแนน คือ ตอบถูกหมดทุกข้อ และต่ าสุด 0 
คะแนน คือ ตอบผิดทุกข้อ มีระดับการวัด 3 ระดับ ดังนี้  

อันตรภาคชั้น  =   
คะแนนสูงสุด−คะแนนต่ าสุด

จ านวนช้ัน (ระดับการวัด)
 

         

     =  
15−0

3
 =  5 
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ตารางท่ี 3.1  เกณฑ์คะแนนในเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์     
  (ภาพรวม) 
 
 
 
    

   
 
 
     2)  หาค่าเฉลี่ยในเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในรายข้อ โดยน าคะแนนสูงสุดและต่ าสุดมาลบกัน หารด้วยจ านวนชั้นที่ต้องการวัดระดับ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
  ค าถามด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์รายข้อ ก าหนด
เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  
                                   ค าถามเชิงบวก     ค าถามเชิงลบ  
  ใช่   ให้คะแนน           1             0 
      ไม่ใช่ ให้คะแนน         0             1 

  โดยข้อค าถามในแต่ละข้อ มีคะแนนสูงสุด 1 คะแนน คือ ตอบถูก และต่ าสุด 0 คะแนน คือ 
ตอบผิด มีระดับการวัด 3 ระดับ ดังนี้  
 

อันตรภาคชั้น  =   
คะแนนสูงสุด−คะแนนต่ าสุด

จ านวนช้ัน (ระดับการวัด)
 

         

     =  
1−0

3
 

     =  0.33 
 
 
 
 
 
 

ระดับความรู้ความเข้าใจ คะแนน 

ระดับความรู้ความเข้าใจมาก 10.01 – 15.00 
ระดับความรู้ความเข้าใจปานกลาง 5.01 – 10.00 
ระดับความรู้ความเข้าใจน้อย 0.00 – 5.00 
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ตารางท่ี 3.2  เกณฑ์คะแนนในเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์   
  (รายข้อ) 
 
 
 
 
 
 
3.7.2  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
  1)  การหาช่วงคะแนนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ โดยน าคะแนนสูงสุดและต่ าสุดมาลบกันแล้วหารด้วยจ านวนชั้นที่ต้องการวัดระดับในเรื่อง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
  ค าถามเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
เป็น แบบ Rating Scale   
ได้ก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้  
      ค าถามเชิงบวก   ค าถามเชิงลบ  
  มีส่วนร่วมมากท่ีสุด        5          1 

 มีส่วนร่วมมาก      4        2 
 มีส่วนร่วมปานกลาง   3        3 
 มีส่วนร่วมน้อย    2        4 

 มีส่วนร่วมน้อยที่สุด   1        5 
  มีข้อค าถามทั้งหมด 12 ข้อ มีคะแนนสูงที่สุด 5 คะแนน คือ มีส่วนร่วมในการจัดการระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มากที่สุด และต่ าที่สุด 1 คะแนน คือ มีส่วนร่วมในการจัดการระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์น้อยที่สุด มีระดับการวัด 5 ระดับ ดังนี้ 

 อันตรภาคชั้น  =   
คะแนนสูงสุด−คะแนนต่ าสุด

จ านวนช้ัน (ระดับการวัด)
 

 

=  
5−1

5
 

 
= 0.8 

 

ระดับความรู้ความเข้าใจ คะแนน 
ระดับความรู้ความเข้าใจมาก 0.68 – 1.00 
ระดับความรู้ความเข้าใจปานกลาง 0.34 – 0.67 
ระดับความรู้ความเข้าใจน้อย 0.00 – 0.33 



51 
 
ตารางท่ี 3.3  เกณฑ์คะแนนในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ (รายข้อ) 
 
  
 
  
 
    
 
 
  2)  การหาช่วงคะแนนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในภาพรวม โดยน าคะแนนสูงสุดและต่ าสุดมาลบกันแล้วหารด้วยจ านวนชั้นที่ต้องการวัด
ระดับในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ มีข้อ
ค าถามทั้งหมด 12 ข้อ มีคะแนนรวมสูงที่สุด 60 คะแนน คือ มีส่วนร่วมในการจัดการระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์มากที่สุดทุกข้อ และต่ าที่สุด 12 คะแนน คือ มีส่วนร่วมในการจัดการระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์น้อยที่สุดทุกข้อ มีระดับการวัด 5 ระดับ ดังนี้ 

 อันตรภาคชั้น  =   
คะแนนสูงสุด−คะแนนต่ าสุด

จ านวนช้ัน (ระดับการวัด)
 

 

=  
60−12

5
 

 
= 9.6 

ตารางท่ี 3.4   เกณฑ์คะแนนในเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ (ภาพรวม) 

 
 
 
 
 
 
 

ระดับการมีส่วนร่วม คะแนน 
มีส่วนร่วมมากท่ีสุด   4.20-5.00 
มีส่วนร่วมมาก   3.40-4.20 
มีส่วนร่วมปานกลาง   2.60-3.40 
มีส่วนร่วมน้อย   1.80-2.60 
มีส่วนร่วมน้อยที่สุด   1.00-1.80 

ระดับการมีส่วนร่วม คะแนน 
มีส่วนร่วมมากท่ีสุด 50.44-60.00 
มีส่วนร่วมมาก 40.83-50.43 
มีส่วนร่วมปานกลาง 31.22-40.82 
มีส่วนร่วมน้อย 21.61-31.20 
มีส่วนร่วมน้อยที่สุด 12.00-21.60 
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3.8  การวิเคราะห์ข้อมูล  
 
  หลังจากที่ผู้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จึงน าข้อมูลที่ ได้มาท าการ
ตรวจสอบความถูกต้องและท าการวิเคราะห์ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS for 
Windows ดังนี้  

1)  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ได้แก่ เพศ ต าแหน่งในกลุ่มอาสาสมัครพลังงาน ที่
อยู่ 
 2)  การศึกษาด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ท าการวิเคราะห์โดยใช้ ค่าเฉลี่ย 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3)  การวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นค าถามปลายเปิด (ปัจจัยใดที่มีผลต่อการเป็นชุมชนต้นแบบด้าน
การจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชน,  การรับทราบข้อมูลความรู้ด้านการจัดการ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านสื่อ) น าเสนอเป็นข้อความบรรยาย 
 4)  ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์ โดยการหาปัจจัยร่วมที่สอดคล้องตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีผลต่อการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์น ามา
เสนอผลเป็นแนวทางการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน จังหวัดสิงห์บุรี ด้วยการเขียนเชิงบรรยาย เพ่ือเสนอแนวทางที่เหมาะสม
ของการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 



 

บทท่ี 4 
 

ผลการศึกษา 

การศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน จังหวัดสิงห์บุรี ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการศึกษาข้อมูล
ทุติยภูมิจากเอกสารที่เกี่ยวข้องในเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์ การจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์และการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่ผู้ที่เก่ียวข้องกับการจัดการ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชน จังหวัดสิงห์บุรี ได้แก่ พลังงานจังหวัดสิงห์บุรี ผู้น ากลุ่ม
อาสาสมัครพลังงานทั้ง 6 อ าเภอในจังหวัดสิงห์บุรีและประชาชนในกลุ่มอาสาสมัครพลังงานในจังหวัด
สิงห์บุรี โดยใช้แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์และแบบสัมภาษณ์ รวมทั้งประเมินรูปแบบระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชนของจังหวัดสิงห์บุรี เพ่ือน ามาเสนอ แนวทางการจัดการระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ทั้งนี้ผู้ศึ กษาได้ท าการ
วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลเป็น 4 ส่วนด้วยกัน ดังนี้ 
 

  การจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้าในชุมชน 
 
 การจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชน ในจังหวัดสิงห์บุรีนั้น มีการจัดการ
ผ่านจัดกลุ่มอาสาสมัครพลังงาน ใช้ชื่อว่า กลุ่มพลังงานทดแทนสิงห์บุรี (Singburi Renewable 
Energy Group: SREG) โดยเป็นกลุ่มเกี่ยวกับพลังงานทดแทนโดยตรง สมาชิกส่วนใหญ่ในกลุ่มเป็นที่
รู้จักและเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนในพื้นที่ เป็นกลุ่มที่ดูแลกิจกรรมด้านการจัดการพลังงานทดแทน
ภายในชุมชน ตั้งแต่ในขั้นตอนการประชุมเพ่ือร่วมกันวางแผนในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ การส ารวจพ้ืนที่ เลือกซื้ออุปกรณ์ในการติดตั้ง และมีการวางแผนการเงิน จัดตั้งกองทุน 
เก็บเงินกันเองภายในกลุ่มเพ่ือติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่บ้านของสมาชิกกลุ่ม 
โดยมีจ านวนสมาชิกเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ ผ่านการประชาสัมพันธ์ของกลุ่มพลังงานทดแทนสิงห์บุรี และจาก
การเห็นผลประโยชน์ที่ชัดเจนในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  เช่น มีไฟใช้ในช่วงที่
ไฟดับ พบว่ากลุ่มอาสาสมัครพลังงานทั้งหมดสามารถติดตั้ง ดูแล และซ่อมแซมแผงเซลล์แสงอาทิตย์
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ได้ด้วยตนเอง อันเป็นผลมาจากการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทุกขั้นตอนของกระบวนการวางแผนพลังงาน
ชุมชน ท าให้ได้อุปกรณ์ที่สอดคล้องกับความต้องการภายในพ้ืนที่ และได้รับการถ่ายทอดความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องในด้านการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ นอกจากนี้กลุ่มอาสาสมัคร
พลังงานยังมีการแต่งตั้งประธานกลุ่ม ที่ปรึกษากลุ่ม รวมไปถึงประชาสัมพันธ์กลุ่มที่คอยเผยแพร่
ความรู้ด้านการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และมีคณะกรรมการเพ่ือการจัดการระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ท าให้การจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์นั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ขาดการดูแลรักษาผ่านการจัดการโดยกลุ่มอาสาสมัครพลังงาน
ในพ้ืนที่ตั้งแต่การหาพ้ืนที่ติดตั้ง ซื้ออุปกรณ์ ติดตั้งอุปกรณ์ ไปจนถึงการบ ารุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์   นอกจากการใช้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ในชุมชนแล้ว กลุ่ม
อาสาสมัครพลังงานยังมีการแนะน า ให้ความรู้ เผยแพร่วิธีการประหยัดพลังงานในรูปแบบต่างๆไปยัง
ประชาชนทั่วไปในท้องถิ่นและตามสถานศึกษา จนเกิดการรณรงค์ด้านพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม
ชัดเจนและต่อเนื่องภายในจังหวัดสิงห์บุรี ผ่านการร่วมมือของพลังงานจังหวัด องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และกลุ่มอาสาสมัครพลังงาน ท าให้เกิดความเข้มแข็งและความสามัคคีขึ้นในชุมชน โดยก่อน
หน้านี้ ทางพลังงานจังหวัดได้เข้าไปดูแลและอบรมสมาชิกในกลุ่ม รวมถึงพาไปศึกษาดูงานตามสถานที่
ต่างๆ ท าให้เกิดความสนใจด้านการใช้พลังงานทดแทน ก่อนจะเริ่มให้ความรู้ รายละเอียดในเชิงลึก
มากขึ้น จนกลายเป็นกลุ่มอาสาสมัครพลังงานที่เข้มแข็ง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ
กระบวนการ  
  ส าหรับการติดตามประเมินผลการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชนนั้น มี
การประชุมของกลุ่มอาสาสมัครพลังงานร่วมกับส านักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรีทุก 2 เดือน เพ่ือแจ้ง
ผลการด าเนินงานของการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชน และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นกันในกลุ่มอาสาสมัครพลังงานแต่ละชุมชนภายในจังหวัดสิงห์บุรีร่วมกับ เจ้าหน้าที่พลังงาน
จังหวัด เกิดการมีส่วนร่วมในการวางแผนเพราะทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นในด้านการ
ด าเนินการ ท าให้มีการด าเนินการด้านพลังงานที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่เกิดปัญหาความขัดแย้ง  ผ่าน
การให้ค าปรึกษาด้านพลังงานทดแทนจากเจ้าหน้าที่พลังงานจังหวัด และให้ค าปรึกษาด้านกิจกรรม
กลุ่มพลังงานทดแทนโดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพกรวม ซึ่งจะมีการท ารายงานการประชุม
ทุกครั้ง และมีการรวมตัวกันระหว่างพลังงานจังหวัดและกลุ่มอาสาสมัครพลังงานนี้ว่า “คณะท างาน
เพ่ือติดตามให้ค าแนะน ากิจกรรมพลังงานซึ่งชุมชนขับเคลื่อนตนเอง โครงการเพ่ิมสมรรถนะด้านการ
บริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับต าบลและวิสาหกิจชุมชน” 
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  4.1.1  การจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในอ าเภอเมืองสิงห์บุรี ...........  
  การจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในอ าเภอเมืองสิงห์บุรีนั้น เป็นการติดตั้งใน
กลุ่มอาสาสมัครพลังงาน ใช้ในเรื่องการให้แสงสว่างตามบริเวณหน้าบ้าน โรงรถ รั้วบ้าน การบริหาร
จัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จึงเป็นเรื่องของอาสาสมัครพลังงานเจ้าของบ้าน ทั้งด้าน
การบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ในส่วนของการติดตั้ง การหาพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นั้น เป็นการช่วยเหลือร่วมกันภายในกลุ่มอาสาสมัครพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี 
นอกจากนี้ยังมีการรวมตัวกันของกลุ่มชาวบ้านกว่า 30 คน ในต าบลบางกระบือ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี ที่
ใช้เวลาว่างจากการท าเกษตรกรรมหารายได้เสริมจากการท าปลาช่อนแม่ลาแดดเดียวที่เป็นของขึ้นชื่อ
ประจ าจังหวัด ด้วยการตากปลาโดยใช้ตู้พลังงานแสงอาทิตย์ ท าให้ปลาแดดเดียวนั้นอร่อย สะอาด 
และปลอดภัย  ผ่านการสนับสนุนจากทางประมงจังหวัด ทั้งในด้านการให้ความรู้เกี่ยวกับการท าปลา
แดดเดียว และการสนับสนุนอุปกรณ์ (ตู้พลังงานแสงอาทิตย์) ดังภาพที่ 4.1 รวมไปถึงการให้ความรู้ใน
ด้านการบ ารุงรักษาอุปกรณ ์
  
 

 
 

 
 
 
  
 

ภาพที่ 4.1  ตู้พลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับตากปลา ของกลุ่มแม่บ้านในอ าเภอเมืองสิงห์บุรี 
 
4.1.2  การจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในอ าเภอบางระจัน...  

   การจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในอ าเภอบางระจัน ส่วนมากเป็นการติดตั้ง
ในกลุ่มอาสาสมัครพลังงาน ใช้ในเรื่องการให้แสงสว่าง ผ่านการดูแลจัดการกันเองในกลุ่มอาสาสมัคร
พลังงานของจังหวัดสิงห์บุรี นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากพลังงานจังหวัด ในการติดตั้งเครื่ อง
สูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับเลี้ยงสัตว์และปลูกพืช ดังภาพที่ 4.2 รวมไปถึงมีศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่คอยให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจทั้งในด้านการใช้ชีวิตแบบพอเพียง 
ตามรอยพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
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ภาพที่ 4.2  ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับสูบน้ าบาดาล อ าเภอบางระจัน 
 
  4.1.3  การจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในอ าเภอค่ายบางระจัน 
  การจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในอ าเภอค่ายบางระจัน ส่วนมากเป็นการ
จัดการกันเองภายในกลุ่มอาสาสมัครพลังงานในพ้ืนที่ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้ง
เพ่ือให้แสงสว่างและระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือสูบน้ าบาดาลส าหรับท ากิจกรรมทางการ
เกษตร  นอกจากนี้ยังมีโครงการฟาร์มตัวอย่างในพระราชด าริ (หนองลาด) ตั้งอยู่ในต าบลท่าข้าม 
อ าเภอค่ายบางระจัน เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านกิจกรรมการเกษตรเผยแพร่ความรู้ให้แก่เกษตรกร และ
บุคคลทั่วไป ทั้งความรู้ด้านการท าการเกษตร และแปรรูปสินค้าทางการเกษตรด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์โดยการใช้เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ดังภาพที่ 4.3 

 
ภาพที่ 4.3  โครงการฟาร์มตัวอย่างในพระราชด าริต าบลท่าข้าม อ าเภอค่ายบางระจัน 
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  4.1.4  การจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในอ าเภอพรหมบุรี.......  
  การจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในอ าเภอพรหมบุรีนั้น ไม่มีศูนย์การเรียนรู้ที่
เด่นชัดเหมือนอ าเภออ่ืนๆ เป็นการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือให้แสงสว่างในแต่ละ
บ้านของสมาชิกกลุ่มอาสาสมัครพลังงานและระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ในพ้ืนที่ท าการเกษตร  
ผ่านการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยเจ้าของบ้านนั้นๆ ทั้งการบ ารุงรักษาและท า
ความสะอาด ดังภาพที่ 4.4.... 
......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.4  แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
 
....   4.1.5  การจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในอ าเภอท่าช้าง  
  การบริหารจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในอ าเภอท่าช้างนั้นไม่โดดเด่นนัก เป็น
การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กเพ่ือให้แสงสว่างในแต่ละบ้านของสมาชิกกลุ่ม
อาสาสมัครพลังงาน ผ่านการดูแลจัดการกันเองในกลุ่มอาสาสมัครพลังงานของจังหวัดสิงห์บุรีในพ้ืนที่ 
และจากการรับฟังความเห็นโดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ ง จึงมีโครงการ
เครื่องสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ผ่านการสนับสนุนโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ดังภาพที่ 4.5 
  



58 
 

 
ภาพที่ 4.5  เครื่องสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์  
 

4.1.6  การจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในอ าเภออินทร์บุรี.......  
  การบริหารจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในอ าเภออินทร์บุรี นอกจากมีการ
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยตนเองในกลุ่มอาสาสมัครพลังงาน เพื่อใช้ในเรื่องการให้
แสงสว่างตามบริเวณหน้าบ้าน โรงรถ รั้วบ้าน การบริหารจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
จึงเป็นเรื่องของอาสาสมัครพลังงานเจ้าของบ้าน นอกจากนี้ยังมีชุดสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับ
สูบน้ าบาดาลโดยกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่บ้านไผ่ด า และ โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ ดังภาพที่ 4.6  ที่
จัดตั้งโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขนมหวานบ้านทองเอน ผ่านการดูแลรักษาอุปกรณ์กันเองภายในกลุ่ม มี
การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานเพ่ือเผยแพร่ความรู้และสาธิตเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ไป
ยังบุคคลภายในชุมชนและบุคคลจากภายนอกที่เข้ามาศึกษาดูงาน 

 

ภาพที่ 4.6  แผงเซลล์แสงอาทิตย์ส าหรับให้แสงสว่างบริเวณบ้าน 
 



59 
 
4.1.7  ภาพรวมในการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในจังหวัดสิงห์บุรี 

ส าหรับภาพรวมในการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในจังหวัดสิงห์บุรี ถูก
น ามาใช้ในด้านการให้แสงสว่างในพ้ืนที่อยู่อาศัยมากที่สุด โดยที่จุดประสงค์ในการเลือกใช้ระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของสมาชิกกลุ่มพลังงานทดแทนจังหวัดสิงห์บุรี คือ เพ่ือลดการใช้ไฟฟ้าจาก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และเพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนในชุมชนในการ
เลือกใช้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในครัวเรือน 

 
ตารางท่ี 4.1  ภาพรวมการใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในจังหวัดสิงห์บุรี 

อ าเภอ ประเภท ผู้ใช้งาน ผู้สนับสนุน การดูแลรักษา 

อ าเภอเมือง
สิงห์บุร ี

- ระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อใหแ้สงสว่าง 

- สมาชิกกลุ่ม
พลังงานทดแทน 

- สมาชิกกลุ่มพลังงาน
ทดแทน 

- สมาชิกกลุ่มพลังงาน
ทดแทนที่เป็นเจ้าของ

บ้าน 
อ าเภอบางระจัน - ระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน

แสงอาทิตย์เพื่อใหแ้สงสว่าง 
 

- เครื่องสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย ์

- สมาชิกกลุ่ม
พลังงานทดแทน 

 
- กลุ่มเกษตรกร 

- สมาชิกกลุ่มพลังงาน
ทดแทน 

 
- ส านักงานพลังงาน

จังหวัด 

- สมาชิกกลุ่มพลังงาน
ทดแทนที่เป็นเจ้าของ

บ้าน 
- กลุ่มเกษตรกร 

อ าเภอค่าย
บางระจัน 

- ระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อใหแ้สงสว่าง 

 
- เครื่องสูบน้ าพลังงาน

แสงอาทิตย ์

- สมาชิกกลุ่ม
พลังงานทดแทนที่
เป็นเจ้าของบ้าน 

 
- กลุ่มเกษตรกร 

- สมาชิกกลุ่มพลังงาน
ทดแทน 

 
- กรมชลประทาน 

- สมาชิกกลุ่มพลังงาน
ทดแทนที่เป็นเจ้าของ

บ้าน 
- กลุ่มเกษตรกร 

อ าเภอพรหมบุร ี - ระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อใหแ้สงสว่าง 

 
- เครื่องสูบน้ าพลังงาน

แสงอาทิตย ์

- สมาชิกกลุ่ม
พลังงานทดแทนที่
เป็นเจ้าของบ้าน 

 
- กลุ่มเกษตรกร 

- สมาชิกกลุ่มพลังงาน
ทดแทน 

 
- กรมชลประทาน 

- สมาชิกกลุ่มพลังงาน
ทดแทนที่เป็นเจ้าของ

บ้าน 
- กลุ่มเกษตรกร 

อ าเภอทา่ช้าง - ระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อใหแ้สงสว่าง 

 
- เครื่องสูบน้ าพลังงาน

แสงอาทิตย ์

- สมาชิกกลุ่ม
พลังงานทดแทนที่
เป็นเจ้าของบ้าน 

 
- กลุ่มเกษตรกร 

 

- สมาชิกกลุ่มพลังงาน
ทดแทน 

 
- ผู้วา่ราชการจังหวัด

สิงห์บุร ี

- สมาชิกกลุ่มพลังงาน
ทดแทนที่เป็นเจ้าของ

บ้าน 
- กลุ่มเกษตรกร 

อ าเภออินทร์บุร ี - ระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อใหแ้สงสว่าง 

 
- เครื่องสูบน้ าพลังงาน

แสงอาทิตย ์

- สมาชิกกลุ่ม
พลังงานทดแทนที่
เป็นเจ้าของบ้าน 

 
- กลุ่มเกษตรกร 

- สมาชิกกลุ่มพลังงาน
ทดแทน 

 
- องค์การบริหารส่วน

ต าบล 

- สมาชิกกลุ่มพลังงาน
ทดแทนที่เป็นเจ้าของ

บ้าน 
- กลุ่มเกษตรกร 
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ภาพรวมในการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในจังหวัดสิงห์บุรีนั้น ส าหรับการ
จัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับให้แสงสว่างที่ติดตามบ้าน มีการด าเนินการกันเอง
ภายในกลุ่มสมาชิกพลังงานทดแทนจังหวัดสิงห์บุรี ตั้งแต่ขั้นตอนของการวางแผน หาพ้ืนที่ติดตั้ง 
รวบรวมเงินเพ่ือซื้อแผงเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง และท าการติดตั้งใช้งานโดย
สมาชิกพลังงานทดแทนจังหวัดสิงห์บุรีเอง ไปจนถึงการดูแลรักษาเป็นประจ าโดยสมาชิกพลังงาน
ทดแทนที่เป็นเจ้าของบ้าน รวมไปถึงคอยให้ความรู้แก่ผู้สนใจที่เข้ามาศึกษาดูงานในพ้ืนที่  ส าหรับ
เครื่องสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนส าหรับอุปกรณ์ การให้ความรู้ ไป
จนถึงการติดตั้งอุปกรณ์ จากทางภาครัฐในจังหวัด ได้แก่ พลังงานจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ว่าราชการจังหวัด
สิงห์บุรี และองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีเกษตรกรในพ้ืนที่เป็นผู้ใช้งานเครื่องสูบ
น้ าพลังงานแสงอาทิตย์ และมีหน้าที่คอยบ ารุงรักษา ดังแสดงในตารางที่ 4.1 
 

 ผลการศึกษาจากแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ 

  
  ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ จากสมาชิก
ในกลุ่มพลังงานทดแทนจังหวัดสิงห์บุรีจากทั้ง 6 อ าเภอในจังหวัดสิงห์บุรี รวมจ านวนตัวอย่างทั้งสิ้น 
22 ตัวอย่าง ได้ผลการศึกษาดังนี้ 
 
  4.2.1  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์.... .................... 
  ในการศึกษาเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ในระดับสูง ทุก
ข้อ ดังแสดงในตารางที่ 4.2 
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ตารางท่ี 4.2  แสดงจ านวนและค่าร้อยละ ด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
 

*** แผงโซล่าเซลล์ในแบบสอบถาม =  แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
 

ค าถาม จ านวน
ผู้ตอบถูก 

ร้อยละ x ̄ เกณฑ์ระดับ
ความรู้ความ

เข้าใจ 
จังหวัดสิงห์บุรีนั้นมีศักยภาพทางด้านพลังงาน
แสงอาทิตย์เพียงพอในการผลิตไฟฟ้า 

19 86.4 0.86 ระดับสูง 

พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์นั้นเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

21 95.5 0.96 ระดับสูง 

แผงโซล่าเซลล์จะท าหน้าท่ีเปลี่ยนรูปพลังงาน
แสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า 

22 100 1.00 ระดับสูง 

แบตเตอรี่ มีหน้าที่เก็บประจไุฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล ์ 21 95.5 0.96 ระดับสูง 
ส าหรับประเทศไทยนั้น ต้องตดิตั้งแผงโซล่าเซลลร์ับ
แสงให้หันไปทางด้านทิศใต ้

18 81.8 0.82 ระดับสูง 

ความชันของแผงโซล่าเซลล์ในจังหวัดสิงห์บุรีอยู่ที่
ประมาณ 13 องศา 

12 54.5 0.55 ระดับปาน
กลาง 

แผงโซล่าเซลล์มีอายุการใช้งานอยูท่ี่ 20 ปี 20 90.9 0.91 ระดับสูง 
สามารถใช้แผงโซล่าเซลล์ในพ้ืนท่ีที่ไฟฟ้าไมส่ามารถ
เข้าถึงได ้

2 9.1 0.09 ระดับน้อย 

แผงโซล่าเซลล์จ าเป็นต้องท าความสะอาด 19 86.4 0.86 ระดับสูง 
แผงโซล่าเซลล์ใช้งานไดด้ีในพ้ืนท่ีรม่ 21 95.5 0.96 ระดับสูง 
แผงโซล่าเซลลไ์ม่จ าเป็นต้องติดตั้งเฉพาะบนหลังคา
บ้านเท่าน้ัน 

22 100 1.00 ระดับสูง 

แผงโซล่าเซลล์ทนความร้อนได้ด ี 19 86.4 0.86 ระดับสูง 
แผงโซล่าเซลลส์ามารถผลิตไฟฟ้าในบริเวณที่ใช้งานได้  
ไม่จ าเป็นต้องมีระบบน าส่ง 

16 72.7 0.72 ระดับสูง 

แผงโซล่าเซลลผ์ลติไฟฟ้าได้แมม้ีแสงแดดอ่อนหรือมี
เมฆ 

16 72.7 0.72 ระดับสูง 

การผลิตไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ไม่ก่อให้เกิดเสียง
รบกวน 

21 95.5 0.96 ระดับสูง 
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  จากตารางที่ 4.2 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในเรื่อง แผง
เซลล์แสงอาทิตย์จะท าหน้าที่เปลี่ยนรูปพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า และ แผงเซลล์
แสงอาทิตย์ไม่จ าเป็นต้องติดตั้งเฉพาะบนหลังคาบ้านเท่านั้น ที่มีผู้ตอบถูก จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อย
ละ 100 รองลงมาได้แก่ พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์นั้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  แบตเตอรี่ มีหน้าที่
เก็บประจุไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ใช้งานได้ดีในพ้ืนที่ร่ม และ การผลิต
ไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่ก่อให้เกิดเสียงรบกวน จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 95.5 แผ ง
เซลล์แสงอาทิตย์มีอายุการใช้งานอยู่ที่ 20 ปี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 90.9 จังหวัดสิงห์บุรีนั้นมี
ศักยภาพทางด้านพลังงานแสงอาทิตย์เพียงพอในการผลิตไฟฟ้า แผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่จ าเป็นต้องท า
ความสะอาด และ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ทนความร้อนได้ดี จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 86.4 
ส าหรับประเทศไทยนั้น ต้องติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์รับแสงให้หันไปทางด้านทิศใต้ จ านวน 18 คน 
คิดเป็นร้อยละ 81.8 แผงเซลล์แสงอาทิตย์สามารถผลิตไฟฟ้าในบริเวณที่ใช้งานได้ ไม่จ าเป็นต้องมี
ระบบน าส่ง และ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าได้แม้มีแสงแดดอ่อนหรือมีเมฆ จ านวน 16 คน คิด
เป็นร้อยละ 72.7 ความชันของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในจังหวัดสิงห์บุรีอยู่ที่ประมาณ 13 องศา จ านวน 
12 คน คิดเป็นร้อยละ 54.5 สามารถใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ในพ้ืนที่ที่ไฟฟ้าไม่สามารถเข้าถึงได้ 
จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 4.3  แสดงระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย ์  
 

ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

จ านวนผู้ตอบ ร้อยละ 

ระดับความรู้ความเข้าใจมาก 21 95.46 
ระดับความรู้ความเข้าใจปานกลาง 1 4.54 
ระดับความรู้ความเข้าใจน้อย 0 0 

 
  จากตารางที่ 4.3 พบว่ากลุ่มตัวอย่างเกือบทั้งหมดมีระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระดับมาก จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 95.46 และมี
ระดับความรู้ความเข้าใจปานกลาง จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.54 ตามล าดับ 
  
 



63 
 
  4.2.2  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในภาพรวม
พบว่า อยู่ในระดับสูง เมื่อพิจารณาตามลักษณะการมีส่วนร่วมซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่  ด้าน
ปัญหาและสาเหตุ ด้านการวางแผนกิจกรรมการจัดการแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในชุมชน ด้านการ
ด าเนินการ และ ด้านการประเมินผล พบว่าแต่ละลักษณะของการมีส่วนร่วมนั้น มีการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง ดังแสดงในตารางที่ 4.4 โดย ด้านการร่วมค้นหาปัญหาและสาเหตุ มี
ระดับค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ 3.96 รองลงมาคือ ด้านการประเมินผล มีระดับค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.98 ด้านการ
ด าเนินการ มีระดับค่าเฉลี่ยคือ 4.0 และด้านการวางแผนกิจกรรมการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในชุมชน มีระดับค่าเฉลี่ยคือ 3.89 ตามล าดับ โดยคะแนนเต็มในแต่ละด้านอยู่ที่ 5. 00 
คะแนน 
 
ตารางที่ 4.4  ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการมีส่วนร่วมของกลุ่มตัวอย่างรายข้อ  
 

การมีส่วนร่วม x ̄ S.D. ระดับการมี
ส่วนร่วม 

1. ด้านปัญหาและสาเหต ุ
    1.1 ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย ์

4.00 0.97 ระดับสูง 

     1.2 ให้ความสะดวกแก่เจา้หน้าที่ในการหาสาเหตุของปัญหา 3.86 0.83 ระดับสูง 
      1.3 ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการศึกษาปัญหา 4.09 0.92 ระดับสูง 
คะแนนเฉลี่ยรวมด้านปญัหาและสาเหต ุ 3.96  ระดับสูง 
2. ด้านการวางแผนกิจกรรมการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชน 
     2.1 แสดงความคิดเห็นในการวางแผนการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในชุมชน 

4.14 0.99 ระดับสูง 

   2.2 ประสานงานกับภาครัฐ/หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งในการวางแผนระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชน 

3.68 1.04 ระดับสูง 

   2.3 อ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าทีร่ัฐในการจัดท าแผนการจัดการระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชน 

3.86 1.08 ระดับสูง 

คะแนนเฉลี่ยด้านการวางแผนกิจกรรมการจัดการระบบผลิตไฟฟา้พลังงานแสงอาทิตย์ใน
ชุมชน 

3.89  ระดับสูง 

3. ด้านการด าเนินการ  
   3.1 ร่วมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดการระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย์ในชุมชน 

4.05 1.13 ระดับสูง 

    3.2 ให้ความรู้แก่เพื่อนบ้านดา้นการใช้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 3.95 1.13 ระดับสูง 
    3.3 ปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหนา้ที่พลังงานจังหวัด 4.09 1.02 ระดับสูง 
คะแนนเฉลี่ยรวมด้านการด าเนินการ 4.03  ระดับสูง 
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 ตารางท่ี 4.4  (ต่อ)   

การมีส่วนร่วม x ̄ S.D. ระดับการมี
ส่วนร่วม 

4. ด้านการประเมินผล 
    4.1 ร่วมตอบค าถาม ชี้แจงรายละเอยีดเกี่ยวกับการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในชุมชน 

3.95 1.21 ระดับสูง 

    4.2 ร่วมประสานงานกับหนว่ยงานทีเ่กี่ยวขอ้งในการติดตามประเมินผล 3.95 1.21 ระดับสูง 
    4.3 ร่วมประเมินผลการด าเนินการทีผ่่านมากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.05 1.17 ระดับสูง 
คะแนนเฉลี่ยรวมด้านการประเมินผล 3.98  ระดับสูง 
คะแนนเฉลี่ยรวม  3.97  ระดับสูง 

 
  จากตารางที่ 4.4 พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในชุมชนอยู่ในระดับสูง โดยที่แต่ละด้านของการมีส่วนร่วมนั้น มีการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนอยู่ในระดับสูงทั้งสิ้น โดย การแสดงความคิดเห็นในการวางแผนการจัดการระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชน มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ 4.14 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
และข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ประสานงานกับภาครัฐ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผน
จัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชน โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.68 จากคะแนนเต็ม 5.00 
คะแนน  
 
ตารางท่ี 4.5  แสดงระดับการมีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

ระดับการมีส่วนร่วม จ านวน ร้อยละ 

ระดับการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด 12 54.55 
ระดับการมีส่วนร่วมมาก 4 18.19 
ระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง 3 13.63 
ระดับการมีส่วนร่วมน้อย 3 13.63 
ระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด 0 0 

  
  จากตารางที่ 4.5 พบว่ากลุ่มตัวอย่างเกินกว่ากึ่งหนึ่งมีระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุดจ านวน 
12 คน คิดเป็นร้อยละ 54.55 รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมระดับมาก จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 
18.19 และการมีส่วนร่วมระดับปานกลาง การมีส่วนร่วมระดับน้อย จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
13.63 ตามล าดับ  
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  4.2.3  ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชน  
  ผลจากตารางที่ 4.6 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นชุมชนต้นแบบด้าน
การจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือผลิตไฟฟ้าในระดับชุมชนของผู้ตอบแบบสอบถาม
ประกอบการสัมภาษณ์จ านวน 22 คน พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชน ได้แก่ การมีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ถูกต้อง ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถามประเด็นนี้จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อย
ละ 86.4 รองลงมาได้แก่ ผู้น าชุมชนเข้มแข็ง การประชาสัมพันธ์ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จ านวน 
16 คน คิดเป็นร้อยละ 72.7  เท่ากับการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างสม่ าเสมอและการร่วมกันรับมือ
แก้ไขปัญหา จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 68.2 การร่วมแสดงความคิดเห็นและการด าเนินการ
ต่อเนื่อง จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 59.1 และอ่ืน ๆ เช่น การพาไปศึกษาดูงาน จ านวน 3 คน คิด
เป็นร้อยละ 13.6 ตามล าดับ  
 
ตารางที่ 4.6  แสดงจ านวนและค่าร้อยละ ปัจจัยที่มีผลต่อการเป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชน  

   

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้าในระดับชุมชน 

จ านวน
ผู้ตอบ 

ร้อยละ 

ผู้น าชุมชนเข้มแข็ง   16 72.7 
การสนับสนุนจากภาครัฐอย่างสม่ าเสมอ 15 68.2 
การประชาสัมพันธ์ 16 72.7 
การร่วมแสดงความคิดเห็น 13 59.1 
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน   16 72.7 
การด าเนินการต่อเนื่อง 13 59.1 
การมีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่
ถูกต้อง 

19 86.4 

การร่วมกันรับมือและแก้ไขปัญหา 15 68.2 
อ่ืนๆ เช่น การเป็นศูนย์การเรียนรู้ 3 13.6 
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4.2.4  ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการเพิ่มเติมด้านการรับข้อมูลและความรู้ด้านการจัดการระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านสื่อ  
 
ตารางที่ 4.7  แสดงจ านวนและค่าร้อยละ ความต้องการเพ่ิมเติมด้านการรับข้อมูลความรู้ด้านการ
จัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านสื่อ 

  
จากตารางที่ 4.7 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการเพ่ิมเติมด้านการรับข้อมูล

ความรู้ด้านการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านสื่อของผู้ตอบแบบสอบถามกึ่ง
สัมภาษณ์ จ านวน 22 คน พบว่า สื่อชนิดที่มีความต้องการมากที่สุด ได้แก่ การจัดอบรม จ านวน 16 
คน คิดเป็นร้อยละ 94.1 รองลงมา ได้แก่ คู่มือ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 70.6  แผ่นพับ จ านวน 
10 คน คิดเป็นร้อยละ 58.8 โปสเตอร์ จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 52.9 Roll-Up จ านวน 4 คน คิด
เป็นร้อยละ 23.5 เสียงตามสาย จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 14.6 อ่ืนๆ คือ การพาไปศึกษาดูงาน 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.9 ตามล าดับ 
 

 ผลการศึกษาจากแบบสัมภาษณ์ 

 
จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ เจ้าหน้าที่พลังงานจังหวัดสิงห์บุรี  

และผู้น าชุมชนรวมถึงกลุ่มสมาชิกอาสาสมัครพลังงานทั้ง 6 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี อ าเภอ
บางระจัน อ าเภอค่ายบางระจัน อ าเภอพรหมบุรี อ าเภอท่าช้าง อ าเภออินทร์บุรี  

สามารถสรุปสาระส าคัญของการสัมภาษณ์ได้ดังนี้ 

ท่านต้องการรับข้อมูลความรู้ด้านการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ผ่านสื่อชนิดใด 

จ านวน
ผู้ตอบ 

ร้อยละ 

การจัดอบรม 16 94.1 
เสียงตามสาย 3 14.6 
คู่มือ 12 70.6 
แผ่นพับ 10 58.8 
โปสเตอร์ 9 52.9 
Roll-Up 4 23.5 
อ่ืนๆ 1 5.9 
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    4.3.1  สถานการณ์พลังงานของชุมชน................ ........................ ........................ ...  
  จังหวัดสิงห์บุรี มีการเข้าถึงไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ครอบคลุมทั้งจังหวัด จึงไม่มี
ปัญหาเรื่องไฟฟ้าไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต พลังงานหลักๆที่ใช้ในชุมชนนั้นก็ยังเป็นพลังงานไฟฟ้า 
น้ ามัน ฟืน การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือผลิตไฟฟ้านั้นอยู่ที่ร้อยละ 10 จากการใช้พลังงานทั้งหมด 
เนื่องจากพลังงานจังหวัดสิงห์บุรีได้จัดอบรมความรู้ด้านพลังงานทดแทนให้แก่ผู้น าชุมชนในจังหวั ด 
ตามนโยบายพลังงานชุมชน ที่ทางรัฐบาลสนับสนุนให้เกิดการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนจาก
ทรัพยากรในชุมชนให้เพ่ิมมากขึ้นร้อยละ 5 – 10  โดยการใช้ศักยภาพของทรัพยากรที่มีอยู่ภายใน
พ้ืนที่ของแต่ละจังหวัด ซึ่งส าหรับจังหวัดสิงห์บุรีนั้น ศักยภาพด้านพลังงานทดแทนที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด 
คือ พลังงานแสงอาทิตย์ และผู้น าชุมชนเกิดความสนใจจากการได้ไปศึกษาดูงาน อบรมด้านความรู้ จึง
มีการส่งต่อความรู้ด้านพลังงานทดแทนไปยังประชาชนในพ้ืนที่ มีการไปมาหาสู่เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การประหยัดพลังงาน การวิเคราะห์การใช้พลังงาน โดยพิจารณาจากบิลค่าไฟ เกิดเป็นกลุ่มพลังงาน
ทดแทนจังหวัดสิงห์บุรี (Singburi Renewable Energy Group: SREG) โดยที่ผู้น าชุมชนจากอ าเภอ
ท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ได้ให้ความเห็นไว้ว่า “หลังจากไปดูงาน ก็เริ่มจากอะไรง่ายๆอย่างเปลี่ยนมาใช้
หลอดประหยัดไฟก่อน แล้วค่าไฟมันถูกลง ทีนี้ก็เริ่มสนใจแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เพราะที่ไปดูงานมา 
เขาไม่ต้องเสียค่าไฟ มันก็จะประหยัดลงไปอีก เพราะเรารู้ว่าเดี๋ยวพวกฟอสซิล อะไรพวกนี้มันใช้แล้ว
หมดไป ก็ต้องหาอะไรมาแทน เราก็เลือกแสงอาทิตย์”  เมื่อเกิดการรวมกลุ่มสมาชิกที่มีความสนใจ
ด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน  จังหวัดสิงห์บุรีจึงมีการใช้พลังงานทดแทนกระจายอยู่
ทั่วทั้งจังหวัด ไม่ว่าจะเป็น ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับสูบน้ า เตาเผาถ่าน เตาชีวมวล
ไร้ควัน เป็นต้น พลังงานทดแทนที่น ามาใช้มากที่สุด ได้แก่ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
เพ่ือให้แสงสว่างในครัวเรือน ในพ้ืนที่ส่วนบุคคล  รองลงมา ได้แก่ ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์  
นอกจากนี้ยังมีพลังงานทดแทนอ่ืนๆ คือ พลังงานชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และพลังงานขยะ ตามล าดับ
 กลุ่มอาสาสมัครพลังงานที่กระจายอยู่ทุกอ าเภอในจังหวัดสิงห์บุรีมีการด าเนินงานที่ชัดเจน
และต่อเนื่อง เป็นกลุ่มประชาชนที่มีความเข้มแข็ง แรกเริ่มนั้นเป็นการเปลี่ยนมาใช้ชุดหลอดไฟ
ประหยัดพลังงาน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด และเห็นผลชัดเจนในด้านค่าไฟที่น้อยลงกว่าหลอดไฟ
ชนิดอ่ืน ต่อมาจึงเริ่มน าระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการท ากิจกรรมทางการเกษตร 
เป็นระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ผ่านการส่งเสริมจากพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งการที่แต่ละ
ชุมชนจะสามารถติดตั้งระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ต้องมีการรวมกลุ่มและยื่นใบสมัครไปยัง
พลังงานจังหวัด ภายใต้เงื่อนไขด้านที่ดิน ความเข้มแข็งในชุมชน จ านวนครัวเรือนที่ได้ใช้งาน ซึ่งทั้ ง 6 
อ าเภอในจังหวัดสิงห์บุรีนั้นมีความสนใจในด้านพลังงานทดแทนอีกทั้งยังมีคุณสมบัติครบตามที่ทาง
พลังงานจังหวัดก าหนดในโครงการส่งเสริมสนับสนุนเทคโนโลยีผลิตพลังงานทดเเทน ได้แก่ เงื่อนไข
ด้านขนาดพ้ืนที่ จ านวนครัวเรือนที่สนใจมีมากกว่า 3 ครัวเรือน และมีความพร้อมในการเข้ารับการให้
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ความรู้  จึงมีระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้รับการสนับสนุนจากพลังงานจังหวัดติดตั้งอยู่
กระจายออกไปในแต่ละอ าเภอโดยงบประมาณจากจังหวัดสิงห์บุรี รวมไปถึงเครื่องตากแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ตามกลุ่มแม่บ้านที่ผลิตปลาตากแห้งจ าหน่าย และปัจจุบันยังใช้งานได้ดีเนื่องจากการดูแล
ภายในชุมชน ผ่านการให้ความรู้จากผู้น าชุมชนที่ได้ไปศึกษาดูงาน อบรมความรู้โดยการสนับสนุนจาก
พลังงานจังหวัด และในปี พ.ศ. 2560 ก็จะมีการติดตั้งระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ิมอีก 15 จุด 
จากงบประมาณของกลุ่มสี่จังหวัดภาคกลางตอนบน 2 (ลพบุรี ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี)  
  นอกจากระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์  ทางกลุ่มพลังงานทดแทนจังหวัดสิงห์บุรียังมีการ
เรียกเก็บเงินภายในกลุ่มเป็นรายเดือน เดือนละ 200 บาท เพ่ือซื้ออุปกรณ์ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็กที่ให้ความสว่างแก่บริเวณไฟหน้าบ้าน พ้ืนที่ท าการเกษตร โดยจะ
หมุนเวียนกันไปตามแต่ละพ้ืนที่จนครบ ผ่านการจับฉลาก นอกจากจะเป็นการใช้พลังงานสะอาด 
ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนแล้ว ยังช่วยในการสร้างความสนใจให้กับชาวบ้านในชุมชน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ งในช่วงที่ เกิดไฟดับ จึงท าให้จ านวนสมาชิกกลุ่มอาสาสมัครพลังงาน เพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ 
เช่นเดียวกับที่ผู้น าชุมชนจากอ าเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ได้กล่าวว่า “บ้านเรามีแผงโซล่าเซลล์ ไฟ
สว่างตลอดคืน ค่าไฟไม่เสียเพ่ิม ไฟดับก็ยังสว่างอยู่ ตรงนี้พอคนในชุมชนเริ่มสนใจ เขาก็เข้ามาคุย มา
ถาม เราก็ตอบเขาได้ละเอียด เขาก็เห็นข้อดีของพลังงานทดแทน ก็มีสมาชิกพลังงานทดแทนเพ่ิม มีคน
ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพ่ิม ถึงจะมีไฟฟ้าใช้ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องพ่ึงแต่ไฟฟ้าอย่างเดียว”   
   

4.3.2 การมีส่วนร่วมของประชาชน........................................... ........................ .........  
   การมีส่วนร่วมนับเป็นปัจจัยส าคัญของการประสบความส าเร็จในการจัดการระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ภายในชุมชน ในจังหวัดสิงห์บุรี  โดยที่ผู้น าชุมชนจากอ าเภอท่าช้าง จังหวัด
สิงห์บุรี ได้ให้ความเห็นไว้ว่า “การมีส่วนร่วม คือ ต้องมีส่วนร่วมจริงๆ ต้องได้รับรู้ตั้งแต่เริ่มโครงการ 
ต้องได้แสดงความคิดเห็น เพราะมันต้องตอบโจทย์ความต้องการของชาวบ้านได้ ถ้าชาวบ้านรับรู้ 
เข้าใจ มีส่วนร่วมจริงๆ ในการออกความเห็น ชาวบ้านก็อยากจะท า อยากจะดูแลรักษา เพราะเป็น
เรื่องที่ชาวบ้านเขาต้องการจริงๆ โครงการต่างๆก็จะเกิดความส าเร็จ” คือชุมชนได้รับรู้โครงการในทุก
กระบวนการของการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากมีการประชุมแจ้งความ
คืบหน้ารวมไปถึงการร่วมแสดงความคิดเห็นในทุกขั้นตอนของการด าเนินงาน อีกทั้งกลุ่มอาสาสมัคร
พลังงานในจังหวัดสิงห์บุรีนั้นถือเป็นกลุ่มขับเคลื่อนหลักที่ท าให้เกิดความส าเร็จในด้านการจัดการ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยการพ่ึงตนเอง ทั้ง 6 อ าเภอในจังหวัดสิงห์บุรีนั้น มีชุมชนที่
เป็นต้นแบบการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ มีการให้ความรู้โดยผู้น าชุมชนไปยังประชาชนในท้องที่ในด้าน
การใช้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ต่างๆตามพ้ืนที่ราชการ เช่น 
โรงเรียน  โรงพยาบาล เป็นต้น  ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นระหว่างชุมชนกับพลังงานจังหวัดทั้งในด้าน
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ปัญหาการใช้งาน การซ่อมแซม ร่วมวางแผนกิจกรรมการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ในชุมชน ร่วมประสานงานและอ านวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ ไปจนถึงการร่วมประเมินผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมา กลุ่มอาสาสมัครพลังงานจังหวัดสิงห์บุรีนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในทุกบทบาทของการ
จัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังงานจังหวัด   
  เรียกได้ว่าระดับการมีส่วนร่วมของกลุ่มอาสาสมัครพลังงานในการจัดการระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์นั้นอยู่ในระดับที่สูง (ตารางที่ 4.3) ไม่เพียงแต่การมีส่วนร่วมในรูปแบบของการรับ
ผลประโยชน์และปฏิบัติตามแผนที่ได้วางเอาไว้แล้ว กลุ่มอาสาสมัครพลังงานยังเข้ามามีส่วนร่วมในการ
เสนอแผนพลังงานในชุมชน ร่วมระดมทุนในการติดตั้งอุปกรณ์ และร่วมประชุมในระดับยุทธศาสตร์
ร่วมกับพลังงานจังหวัด ท าให้การมีส่วนร่วมของกลุ่มอาสาสมัครพลังงานจังหวัดสิงห์บุรีนั้นอยู่ใน
ระดับสูง 
 
  4.3.3  แนวทางการจัดการพลังงาน ........................ ........................ ........................  
  ผลการสัมภาษณ์นี้ได้มีการเสนอแนะการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และการ
จัดการพลังงานชุมชนในอนาคต โดยที่กลุ่มผู้น าชุมชนจากอ าเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี กล่าวว่า 
"การให้ความรู้ด้านพลังงานนั้นเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก ควรมีการเพ่ิมองค์ความรู้ด้านพลังงาน การอนุรักษ์
พลังงานเข้าไปในหลักสูตรการศึกษา เริ่มสอนตั้งแต่อนุบาลเหมือนท่อง ก.ไก่ ข.ไข่ และเพ่ิมระดับขึ้น
เรื่อยๆตามล าดับชั้นเรียน เพ่ือให้เกิดการซึมซับด้านพลังงานที่ถูกต้อง และท าให้อนาคตของชาติใน
ภายภาคหน้ามีความตระหนักในการใช้พลังงาน"  
  เจ้าหน้าที่ส านักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี  กล่าวว่า "ทุกหน่วยงานต้องได้รับความรู้ความ
เข้าใจที่ถูกต้องในด้านพลังงาน จะท าให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน บุคลากรที่มีองค์ความรู้จะสามารถ
ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และน ามาประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง"..เห็นได้ว่าความส าคัญขององค์
ความรู้นั้นเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องให้ความส าคัญ เพ่ือที่จะก่อให้เกิดการจัดการพลังงานที่ถูกต้อง และ
สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงภายในชุมชน ส าหรับจังหวัดสิงห์บุรีที่ประสบความส าเร็จในด้าน
การจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แม้เพ่ิงเริ่มเพียงไม่ก่ีปีนั้น สืบเนื่องมาจากการถ่ายทอด
ความรู้ไปยังกลุ่มอาสาสมัครพลังงาน ท าให้ชุมชนเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และได้รับการ
สนับสนุนที่ดีจากหน่วยงานรัฐ ท าให้เกิดเป็นความส าเร็จในการจัดการแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพ่ือผลิต
ไฟฟ้าในระดับชุมชน ที่มีทั้งสภาพชุมชนที่เข้มแข็ง สามัคคี มีความรู้ และการสนับสนุนจากพลังงาน
จังหวัดอย่างจริงจัง   
  แนวทางในการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายในชุมชนนั้นคือ การ
สอดแทรกองค์ความรู้ให้เข้าถึงประชาชน ทั้งในรูปแบบการประชาสัมพันธ์ การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
ภายในชุมชน เสียงตามสาย ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย รวมถึงงบประมาณทั้งจากภายในกลุ่มชุมชนเอง 
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และจากการสนับสนุนของหน่วยงานรัฐ และต่อยอดโครงการให้ตอบสนองความต้องการ ใช้งานได้จริง
อย่างสมบูรณ์ แม้สิงห์บุรีจะมีไฟฟ้าใช้ทั่วทั้งจังหวัด แต่การรวมกลุ่มจนกลายเป็นอาสาสมัครนั้นแสดง
ให้เห็นถึงความตระหนักที่ดีในด้านการเลือกใช้พลังงานสะอาด ดังที่ประธานกลุ่มพลังงานทดแทน 
จังหวัดสิงห์บุรี ได้ให้ความเห็นไว้ว่า  “สมาชิกกลุ่มพลังงานทดแทนจังหวัดสิงห์บุรี ทุกคนมีใจรัก มี
ความพร้อมที่จะเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานจริงๆ เราพร้อมให้ความรู้ คนอ่ืนในชุมชนที่ไม่เข้าใจเรื่อง
พลังงาน เราสามารถแนะน าได้” และการเข้ามาส่งเสริมความรู้ พาไปศึกษาดูงานในพ้ืนที่ต่างๆ ซึ่ง
ประชาชนและผู้น าชุมชนที่ไปศึกษาดูงานได้น าความรู้มาท าประโยชน์ในด้านพลังงานทดแทน เช่น 
การถ่ายทอดความรู้ไปยังประชาชนอ่ืนๆในชุมชน การรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มพลังงานทดแทนจังหวัด
สิงห์บุรี ร่วมกันเก็บเงินเป็นรายเดือนเพ่ือน ามาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยตนเอง 
ไม่เพียงแต่รองบประมาณจากทางพลังงานจังหวัดเท่านั้น ความเข้มแข็งจากผู้น าชุมชนและจาก
หน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้อง ประกอบกับองค์ความรู้ที่ถูกต้อง ก่อให้เกิดการพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืน 
  
  
  4.3.4  การจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชน  
  กลุ่มสมาชิกอาสาสมัครพลังงานที่มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นั้น ผ่าน
การเลือกซื้ออุปกรณ์จากร้านอมรในจังหวัดสิงห์บุรี ทางสมาชิกกลุ่มได้เลือกใช้ระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ชนิดหลายผลึก (Poly Crystalline) ขนาด 50 วัตต์ และอุปกรณ์ดังต่อภาพที่ 
4.7……… ………………  
  ชาร์จเจอร์ 10 A 12-24... . . . . . . . . . . . . . . . 
   แบตเตอรี่ 12 V 7A........ . . . . . . . . . . . . . . .  
  กล่องพลาสติกกันน้ า   
  สวิทซ์แสงแดด.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
  หลอดไฟ 10 วัตต์ 12 โวลล์... . . . .  
  ฝาโคมไฟ..............  . . . . . . . . .  . 
   ขั้วไฟ E27 กันน้ า......  ......  
 ขายึดแผง............... ..........................................................................................................  
  ยู-แคล้มป์ (Forged Swivel Clamp)   
  น็อตยึด 2 หุน 4 ตัว...  ...... ........................................................  
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ภาพที่ 4.7  อุปกรณ์ระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์  
แหล่งที่มา:  อมรศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส์  
 
  เป็นการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือใช้ในการให้แสงสว่างบริเวณหน้าบ้าน
ในเวลากลางคืน และบางส่วนใช้ในการให้แสงสว่างแปลงผักและสวนผลไม้ โดยกลุ่มสมาชิก
อาสาสมัครพลังงานทดแทนได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
จากทางพลังงานจังหวัดสิงห์บุรีที่เข้าไปดูแลให้ความรู้ และพาไปศึกษาดูงานตามสถานที่ต่าง ๆ 
นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเพ่ิมเติมจากทางอินเตอร์เน็ต, หนังสือ รวมไปถึงสอบถามกับบริษัทที่ขาย
อุปกรณ์ของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยตรง จนกลุ่มสมาชิกอาสาสมัครพลังงานสามารถ
ดูแลระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้ตั้งแต่การติดตั้งไปจนถึงการดูแลรักษาอุปกรณ์ที่มีการ
ติดตั้งในพ้ืนที่ของตนเองได้ การดูแลรักษาอุปกรณ์ที่สมาชิกในกลุ่มท าเป็นประจ าคือหมั่นท าความ
สะอาดแผงระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยดูแลไม่ให้มีฝุ่นผง
หรือใบไม้มาบดบังแสงแดด ตรวจสอบขั้วแบตเตอรี่ไม่ให้เกิดอาการหลุดหลวม ส าหรับแบตเตอรี่ชนิด
แห้ง สมาชิกจะท าการตรวจดูจากภายนอกว่ามีอาการบวมของแบตเตอรี่หรือไม่ ถ้าเป็นแบตเตอรี่แบบ
มีน้ ากลั่น จะท าการตรวจเช็คน้ ากลั่นให้อยู่ในสภาพที่เต็มอยู่เสมอ ถ้าน้ ากลั่นลดก็ควรเติมให้อยู่ ใน
สภาพพร้อมใช้งาน และหากสมาชิกในกลุ่มพลังงานทดแทนจังหวัดสิงห์บุรีคนใดคนหนึ่งพบปัญหาด้าน
การใช้งาน จะเริ่มจากการตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ด้วยตนเองก่อนในเบื้องต้น หากยังแก้ไขไม่ได้ จะ
ติดต่อกับประธานกลุ่มพลังงานทดแทนจังหวัดสิงห์บุรีเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาต่อไป ในปัจจุบันยังไม่
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เกิดปัญหาด้านอุปกรณ์และด้านเทคนิคที่ยังแก้ไขไม่ได้ด้วยตนเอง อาจเป็นเพราะยังอยู่ในช่วงแรกๆ
ของการติดตั้งอุปกรณ์ และมีการติดตามประเมินผลเป็นประจ าทุกเดือนผ่านการประชุมกันภายใน
กลุ่มสมาชิกพลังงานทดแทนจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและเข้าไปติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติม
ในพ้ืนที่ของสมาชิกพลังงานทดแทนจังหวัดสิงห์บุรีคนอ่ืน ๆ ตามก าหนด มีการเก็บเงินรายเดือนกับ
สมาชิก แล้วเวียนไปเรื่อย ๆว่าเดือนนี้ เงินจ านวนนี้จะเอาไปติดตั้งแผงที่บ้านใครบ้าง ตามล าดับที่เข้า
มาในกลุ่ม ผ่านการประชุมกันในแต่ละเดือน เพ่ือพิจารณาเลือกบ้านของสมาชิกกลุ่มพลังงานทดแทน
จังหวัดสิงห์บุรีในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ท าให้ในแต่ละเดือนจะมีจ านวนบ้าน
ของสมาชิกกลุ่มพลังงานทดแทนจังหวัดสิงห์บุรีที่มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากปรึกษาและประชุมกันในกลุ่มพลังงานทดแทนจังหวัดสิงห์บุรีเพ่ือแลกเปลี่ยน
ความรู้กันเองภายในกลุ่มแล้ว ก็ยังมีการถ่ายทอดความรู้ส่งต่อไปยังเพ่ือนบ้านรอบข้าง ท าให้เกิดความ
สนใจในด้านพลังงานทดแทน และเกิดความสนใจในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มากขึ้น กลุ่ม
พลังงานทดแทนจังหวัดสิงห์บุรีจึงมีจ านวนสมาชิกเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ และได้รับการสนับสนุนที่ดีจากทาง
พลังงานจังหวัดสิงห์บุรีในด้านงบประมาณ และการพาไปศึกษาดูงาน  
 
  4.3.5  สรุปผลการสัมภาษณ์  
  ส าหรับปัจจัยที่มีต่อการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชน จังหวัดสิงห์บุรี 
พบว่า มีปัจจัยดังต่อไปนี้   
   1)  การด าเนินการเชิงรุกของส านักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี ที่ลงพ้ืนที่น าแผนพลังงาน
ชุมชนมาแนะน าให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดการรับรู้ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง คือ การ
สร้างความรู้ความเข้าใจในด้านพลังงาน ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสม การสร้ างการเรียนรู้ด้วย
การศึกษาดูงานจากของจริงที่สามารถจับต้องได้ และน าไปปฏิบัติตามได้ จนเกิดความสนใจขึ้นจาก
ผู้น าชุมชน และน าไปสู่การเกิดเป็นสมาชิกกลุ่มพลังงานทดแทน ที่เข้ามาก าหนดทิศทางการเลือกใช้
พลังงานภายในชุมชน และได้ผลสรุปออกมาเป็นระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
   2)  ผู้น าชุมชน และกลุ่มสมาชิกพลังงานทดแทนจังหวัดสิงห์บุรี เป็นปัจจัยส าคัญที่กระตุ้นให้
ประชาชนในชุมชนเกิดความตื่นตัวด้านพลังงาน ด้วยการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์พลังงาน และการใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ รวมไปถึงเป็นตัวอย่าง ให้เกิด
ความสนใจที่จะหันมาใช้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บ้าง เพราะสมาชิกกลุ่มพลังงานทดแทน
มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายในพ้ืนที่อาศัยที่สามารถเห็นได้ชัดเจน สามารถ
สร้างความสนใจให้กับประชาชนในชุมชนได้เป็นอย่างดี ท าให้เกิดการกระจายความรู้ด้านพลังงาน 
นอกจากนี้ กลุ่มสมาชิกพลังงานทดแทนยังมีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจกรรมด้าน
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พลังงาน รวมไปถึงการเดินสายให้ความรู้ตามสถานศึกษา สถานที่ราชการ เป็นกลุ่มที่มีบทบาทส าคัญ
ในการเข้าถึงประชาชนได้ดีท่ีสุด 
   3)  งบประมาณในการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชน จังหวัดสิงห์บุรี
นั้น ไม่เพียงแต่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพลังงาน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ แต่ยังมาจากการรวบรวมเงินกันภายในกลุ่มพลังงานทดแทนจังหวัดสิงห์บุรีซึ่งเป็นทุนส่วน
ใหญ่ที่ใช้ในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพ้ืนที่อยู่อาศัยของสมาชิกแต่ละคน 
เนื่องจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์ส าหรับการติดตั้งนั้นเป็นราคาที่ทางสมาชิกกลุ่มเต็มใจที่จะ
จ่าย 
 

4.4  โครงสร้างการบริหารจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชนจังหวัด
สิงห์บุร ี

 

 
 
ภาพที่ 4.8  โครงสร้างการบริหารจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
 

การจัดการระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ (ส าหรับให้แสงสว่าง)

เจ้าหน้าที่ส านักงาน
พลังงานจังหวัด/ องค์กร

ปกครองท้องถิ่น

- สร้างการเรียนรู้
- สนับสนุนงบประมาณ
- ร่วมวางแผน

- ให้ความช่วยเหลือ

ผู้น าชุมชน

- ส่งต่อความรู้/ หาความรู้เพิ่มเติม
- แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
-ร่วมวางแผนกิจกรรมการจัดการระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์
- ตัดสินใจลงมือปฏิบัติ (เลือกอุปกรณ/์ พ้ืนที่ติดตั้ง 
รวมกลุ่ม/ รวมเงิน/ ดูแลรักษา)
- ร่วมประเมินผลและวางแผนในอนาคต

สมาชิกกลุ่มพลังงาน
ทดแทนจังหวัดสิงห์บุรี
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 จากการศึกษา แนวทางการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชน จังหวัด
สิงห์บุรี ท าให้ทราบว่า การจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในจังหวัดสิงห์บุรีนั้น 
ด าเนินการตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานจากทรัพยากร
ภายในท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเน้นกระบวนการที่ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
ท าให้เกิดการมีส่วนร่วมผ่านการวางแผนพลังงานระดับท้องถิ่น โครงสร้างการบริหารจัดการระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชน จังหวัดสิ งห์บุรีนั้น ประกอบไปด้วยการร่วมมือกันระหว่าง 
ส านักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี เจ้าหน้าที่ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบล และ สมาชิกกลุ่มพลังงาน
ทดแทนจังหวัดสิงห์บุรี ผ่านการร่วมกันวางแผนการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
สามารถแบ่งได้เป็น 2 ช่วงหลัก ได้แก่   
  1)  ช่วงวางแผน ที่เป็นช่วงท าการเก็บข้อมูล ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมผ่านการไปดูงาน เข้า
อบรม และศึกษาทางอินเตอร์เน็ต เพ่ือสร้างศักยภาพด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผน
พลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน และพลังงานทางเลือกให้แก่กลุ่มสมาชิกพลังงานทดแทน ให้สามารถ
เผยแพร่ความรู้ต่อไปยังประชาชนที่สนใจภายในท้องถิ่นได้ จากนั้นจึงร่วมกันตัดสินใจในการเลือกใช้
พลังงานทางเลือก โดยการน าแผนพลังงานทางเลือกเข้าสู่การประชุมร่วม เพ่ือตัดสินใจร่วมกันในการ
เลือกใช้แผนพลังงานทางเลือกท่ีเหมาะสมกับท้องถิ่น แล้วน ามาลงรายละเอียดในด้านการใช้ประโยชน์ 
งบประมาณ อุปกรณ์ สถานที่ติดตั้ง และการดูแลรักษา สู่แผนการปฏิบัติการ ซึ่งได้ผลสรุปคือการ
เลือกใช้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ส าหรับให้แสงสว่างภายในพ้ืนที่อยู่อาศัยของสมาชิกกลุ่ม
พลังงานทดแทน  
  2)  ช่วงด าเนินการปฏิบัติการ คือ การน าแผนที่ร่วมตกลงกันไว้มาปฏิบัติใช้ในพ้ืนที่จริง เป็น
ขั้นตอนส าคัญที่อาศัยการมีส่วนร่วมของสมาชิกพลังงานทดแทนจังหวัดสิงห์บุรีเป็นแกนหลักในการ
ผลักดันและขับเคลื่อนให้เกิดการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชนไปอย่างต่อเนื่อง
และเข้มแข็ง ตั้งแต่การเลือกพ้ืนที่ติดตั้ง ร่วมกันออกค่าใช้จ่ายส าหรับอุปกรณ์การติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายในกลุ่ม เลือกซื้ออุปกรณ์ ท าการติดตั้ง และบ ารุงรักษา  โดยที่เจ้าหน้า
ส านักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี มีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนในด้านการเพ่ิมความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ การจัดสรรงบประมาณ หรือหาแหล่งทุนเพ่ือส่งเสริม
ต่อไป นอกจากการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือใช้ให้แสงสว่างภายในที่อยู่อาศัย 
กลุ่มพลังงานทดแทนจังหวัดสิงห์บุรียังมีความรู้ความเข้าใจในด้านการอนุรักษ์พลังงาน พลังงาน
ทางเลือก และการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นอย่างดี จึงเกิดเป็นวิทยากรที่
สามารถส่งต่อความรู้ด้านพลังงานให้แก่บุคคลที่สนใจภายในชุมชน กลายเป็นเครือข่ายด้านพลังงานที่
เข้มแข็ง   
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4.5  การจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในชุมชน จังหวัดสิงห์บุร ี
 
   4.5.1  การวิเคราะห์การจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชนของจังหวัด
สิงห์บุรี ตามหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียง ได้ดังต่อไปนี้  
 
  1)  ด้านคุณลักษณะ........................... ............................................................................. 
   (1)  ความพอประมาณ.............. . . . . . . . . . . .  
   หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและ
ผู้ อ่ืน เช่น การผลิตและการบริโภคที่ อยู่ ในระดับพอประมาณ ส าหรับด้านคุณลักษณะความ
พอประมาณในการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชุมชน จังหวัดสิงห์บุรี คือการที่สมาชิกกลุ่มพลังงานทดแทนจังหวัดสิงห์บุรีมีความสามารถในการพึ่งพา
ตนเอง รู้จักการอนุรักษ์พลังงาน เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ไม่ว่าจะเป็น หลอด
ประหยัดไฟ, ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์, เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีเครื่องหมายรับรอง
มาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 เป็นต้น สมาชิกในกลุ่มพลังงานทดแทนจังหวัดสิงห์บุรีเป็นกลุ่มชุมชนที่
รู้จักใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า เลือกซื้อ เลือกใช้พลังงานตามความจ าเป็น มีความสามารถในการ
อนุรักษ์พลังงานและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในครัวเรือน   
  (2)  ความมีเหตุผล..... 

  หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมี
เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท า
นั้นๆ อย่างรอบคอบ ส าหรับด้านคุณลักษณะความมีเหตุผลในการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน จังหวัดสิงห์บุรี  คือ การเลือกใช้พลังงาน
หมุนเวียนตามศักยภาพที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ได้แก่ การใช้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด
เล็กเพ่ือให้แสงสว่างบริเวณท่ีต้องเปิดใช้งานทิ้งไว้ ไม่ว่าจะเป็น บริเวณหน้าบ้าน ศาลพระภูมิ แปลงผัก 
เป็นต้น โดยเป็นระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดหลายผลึก ขนาด 50 วัตต์ ซึ่งมีราคาที่กลุ่ม
สมาชิกพลังงานทดแทนเต็มใจที่จะจ่ายโดยไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนในการด ารงชีวิต ไม่เบียดเบียน
ค่าใช้จ่ายประจ าภายในครัวเรือน .....  
   (3)  การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . 
   หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้าน ที่
จะเกิดขึ้นตามความเป็นไปได้ของสถานการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้และไกล ส าหรับด้าน
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คุณลักษณะการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวในการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน จังหวัดสิงห์บุรี  คือ การที่กลุ่มสมาชิกพลังงานทดแทนจังหวัดสิงห์บุรี 
สามารถจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่การศึกษาหาความรู้ ไปจนถึง
การติดตั้งใช้งาน และการบ ารุงรักษา รวมไปถึงพร้อมรับมือหากระบบผลิตไฟฟ้าพลั งงานแสงอาทิตย์
เกิดปัญหาด้านการใช้งาน ด้านเทคนิค ด้วยการศึกษาและสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมจากทางอินเตอร์เน็ต 
หนังสือ เจ้าหน้าที่พลังงานจังหวัด และพนักงานขายอุปกรณ์การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย ์  
  2)  ด้านเงื่อนไข........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . 
   (1)  เงื่อนไขความรู้............ . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . 
   ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีความรอบคอบที่
จะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน และเกิดความระมัดระวัง
ในขั้นปฏิบัติ ส าหรับด้านเงื่อนไขความรู้ในการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน จังหวัดสิงห์บุรี  ได้แก่ การที่กลุ่มสมาชิกพลังงานทดแทนจังหวัด
สิงห์บุรี มีความรู้ในด้านพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน การจัดการระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ และน าความรู้ดังกล่าวที่ได้รับมาจากการไปศึกษาดูงาน ศึกษาเพ่ิมเติมด้วยตนเอง 
มาประกอบการวางแผนการเลือกใช้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตามพ้ืนที่ต่างๆภายใน
ครัวเรือนของสมาชิกกลุ่มพลังงานทดแทนจังหวัดสิงห์บุรี ตั้งแต่ก่อนการติดตั้ง ไปจนถึงการดูแล
บ ารุงรักษาอุปกรณ ์  
   (2)  เงื่อนไขคุณธรรม........ . . . . . . . . . . .  
   ประกอบไปด้วย ความตระหนักในคุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน และ
ความเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต ส าหรับด้านเงื่อนไขคุณธรรมในการจัดการระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน จังหวัดสิงห์บุรี ได้แก่ การที่สมาชิก
กลุ่มพลังงานทดแทนจังหวัดสิงห์บุรี เกิดความตระหนักถึงปัญหาด้านพลังงาน ซึ่งการใช้พลังงานหลัก
เพียงอย่างเดียวนั้น ในอนาคตไม่อาจเกิดความยั่งยืนได้ เนื่องจากปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหามลพิษทางอากาศ สมาชิกกลุ่มพลังงานทดแทนจังหวัดสิงห์บุรีจึง
เลือกใช้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือช่วยลดการใช้พลังงานหลักอีกทางหนึ่ง ผ่านการ
ร่วมมือกันอย่างเข้มแข็งด้วยความต้องการที่จะเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการ
เลือกใช้พลังงานทดแทนไปยังประชาชนภายในชุมชน จนเกิดเป็นกลุ่มสมาชิกพลังงานทดแทนที่
ประสบความส าเร็จแม้ในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปี รวมไปถึงระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกพลังงาน
ทดแทนจังหวัดสิงห์บุรี ที่ระดับการมีส่วนร่วมกับทางพลังงานจังหวัดอยู่ในระดับสูง ตั้งแต่ในขั้นตอน
ของการวางแผน ไปจนถึงการปฏิบัติ และติดตามประเมินผล ท าให้สามารถตอบสนองความต้องการที่
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แท้จริงของชุมชนได้ตรงประเด็น เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่พลังงานจังหวัดและ
ประชาชนในชุมชน รวมถึงความเอ้ืออาทรในการแบ่งปันความรู้ด้านพลังงาน ด้านการติดตั้งและดูแล
รักษาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่ผู้ที่สนใจโดยไม่หวงความรู้     
 สรุปได้ว่า ปัญหาของความไม่ยั่งยืนในการจัดการพลังงานชุมชนในหลายพ้ืนที่ ที่ชาวบ้านไม่
สามารถด าเนินการต่อไปได้ อุปกรณ์ที่ได้รับจากหน่วยงานรัฐที่ไม่สามารถใช้งานได้จริงจึงกลายเป็น
อนุสาวรีย์ ไม่ว่าจะเป็นระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เตาเผาถ่าน กังหันวิดน้ า ฯลฯ เนื่องจาก
ขาดการให้ความรู้แก่ชุมชน หรือมีการให้เทคโนโลยีที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการแก่พ้ืนที่ และการมี
ส่วนร่วมในการเข้าไปแสดงความคิดเห็น การวางแผนการจัดการของประชาชนนั้นอยู่ในระดับน้อย ท า
ให้ประชาชนขาดการใส่ใจกับสิ่งที่ได้รับจากทางภาครัฐ และการด าเนินการของบุคลากรนั้นไม่ใช่การ
ด าเนินการแบบเชิงรุก ขาดการประสานงานที่ดีระหว่างหน่วยงานในท้องถิ่นและชุมชน จึงไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของชุมชนได้  ไม่ก่อให้เกิดความยั่งยืน 

ส าหรับกลุ่มพลังงานทดแทนจังหวัดสิงห์บุรีนั้น มีการด าเนินการที่ต่างออกไป กล่าวคือ ชุมชน
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ กลุ่มพลังงานทดแทนจังหวัดสิงห์บุรีมีความสนใจในด้านพลังงานทดแทนอยู่
แล้ว ท าให้การสร้างความรู้นั้นเกิดผลชัดเจน เกิดเป็นเครือข่ายอาสาสมัครพลังงานที่เข้มแข็ง ที่
ชาวบ้านสามารถด าเนินการด้วยตนเอง สามารถพัฒนาต่อยอดได้ผ่านการศึกษาเพ่ิมเติมกันเองทั้งจาก
อินเตอร์เน็ตและหนังสือวิชาการ มีการเก็บเงินภายในกลุ่มสมาชิก เกิดเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุ่ม ไม่
เพียงแต่รองบประมาณจากภาครัฐเท่านั้น รวมถึงการด าเนินงานของทางส านักงานพลังงานจังหวัด
สิงห์บุรี ที่ด าเนินการแบบเชิงรุก เข้าหาประชาชนอย่างสม่ าเสมอ พร้อมกับมีการรับฟังความคิดเห็น 
ความต้องการที่แท้จริงของประชาชน เพ่ือตอบสนองได้ตรงจุด ท าให้ไม่เกิดความขัดแย้ง และสามารถ
สนับสนุนทั้งด้านความรู้ การพาไปศึกษาดูงานในพ้ืนที่ต่างๆ รวมไปถึงการหางบประมาณ การ
ประสานงานกับกระทรวงพลังงาน มีการประชุมพูดคุยกันระหว่างกลุ่มพลังงานทดแทนจังหวัดสิงห์บุรี
และเจ้าหน้าที่พลังงานจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประจ าทุกไตรมาส เพ่ือรายงานผลที่ผ่านมาและเสนอความ
ต้องการเพิ่มเติมของกลุ่มสมาชิกในที่ประชุม และร่วมกันวางแผนการจัดการที่สามารถท่ีจะตอบสนอง
ความต้องการส่วนใหญ่ของสมาชิกในกลุ่ม จุดเด่นของกลุ่มพลังงานทดแทนจังหวัดสิงห์บุรีคือความ
เข้มแข็งและสามารถรวมกลุ่มกันจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้ดี และมีระดับการมี
ส่วนร่วมสูง ท าให้ช่องว่างระหว่างชุมชนกับส านักงานพลังงานจังหวัดมีน้อย กลุ่มพลังงานทดแทน
จังหวัดสิงห์บุรีสามารถที่จะเสนอความเห็น ความต้องการของตนเองกับเจ้าหน้าที่ส านักงานพลังงาน
จังหวัดได้อย่างตรงจุด และเข้าร่วมกันแก้ไขปัญหากับเจ้าหน้าที่ส านักงานพลังงานจังหวัด มีความ
กลมกลืนระหว่างเจ้าหน้าที่ส านักงานพลังงานจังหวัดและกลุ่มพลังงานทดแทนจังหวัด สิงห์บุรี  ท าให้
กลุ่มอาสาสมัครพลังงานมีความเข้มแข็ง มีก าลังใจในการเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับส่งต่อไปยังบุคคลรอบ
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ข้าง จนเติบโตได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปี และเป็นกลุ่มอาสาสมัครพลังงานที่มีความรู้จริง 
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ น าไปสู่การบริหารจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน  

 
4.5.2  การวิเคราะห์สภาพปัจจัยภายในและสภาพปัจจัยภายนอก  

  เพ่ือให้เกิดการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่แนวทางการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในชุมชน ควรมีการสร้างแนวทางการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาศัยการวิเคราะห์สภาพปัจจัยภายในและสภาพปัจจัย
ภ ายนอก (วิส าขา ภู่ จิ นดา , 2555: 129-136 ดัดแปลงจาก  สมพร แสงชั ย , 2548: 83-88, 
Markovska, Taseska and Jordanov, 2009: 752-756) ผลจากการวิเคราะห์สภาพปัจจัยภายใน
และสภาพปัจจัยภายนอกที่มีความส าคัญต่อการเป็นต้นแบบการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในระดับชุมชนด้วยการพ่ึงตนเอง จังหวัดสิงห์บุรี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
  1)  สภาพปัจจัยภายใน พิจารณาจากปัจจัยด้านบุคลากร งบประมาณ อุปกรณ์ โครงสร้างใน
การจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการจัดการระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งแต่ละปัจจัยสามารถวิเคราะห์ได้
เป็นจุดอ่อน และจุดแข็งที่ส าคัญต่อไปนี้..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . 
          (1)  จุดแข็ง..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . 
    1. กลุ่มอาสาสมัครมีความเข้มแข็ง มีความรู้ด้านการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในระดับสูง กลุ่มอาสาสมัครพลังงานในจังหวัดสิงห์บุรีนั้นมีความเข้มแข็งและเหนียวแน่น
มาก รวมไปถึงมีจ านวนสมาชิกกลุ่มที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการจัดอบรมให้ความรู้ จนก่อให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในด้านการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยตนเอง รวมไป
ถึงความรู้ด้านพลังงานทดแทน การอนุรักษ์พลังงาน ท าให้กลุ่มอาสาสมัครพลังงานในจังหวัดสิงห์บุรี
นั้นสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน   
    2. ประธานกลุ่มมีความรู้ มีแนวคิดใหม่ๆมาน าเสนอ ประธานกลุ่มพลังงานทดแทน
สิงห์บุรี (Singburi Renewable Energy Group: SREG) มีความสนใจในด้านพลังงานทดแทน มี
การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . 
   3. ความสนใจจากประชาชนในชุมชนมากขึ้น จากการที่กลุ่มอาสาสมัครพลังงานใน
จังหวัดสิงห์บุรี  (Singburi Renewable Energy Group: SREG) ได้มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ตามจุดต่างๆในบริเวณบ้านเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าท าให้เกิดแสงสว่างแม้ในเวลาที่
ไฟดับ ประชาชนภายในชุมชนที่สังเกตเห็นก็ เริ่มให้ความสนใจ มีการพูดคุยเผยแพร่ความรู้ 
ประชาสัมพันธ์กันภายในชุมชนโดยกลุ่มอาสาสมัครพลังงาน  (Singburi Renewable Energy 
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Group: SREG) ท าให้เกิดความสนใจจากประชาชนและเข้าร่วมกลุ่มอาสาสมัครพลังงานขึ้น เกิดเป็น
เครือข่ายอาสาสมัครพลังงานที่มีขนาดใหญ่  
    4. ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ส าหรับการใช้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เพ่ือให้แสงสว่างในบางจุด เช่น ศาลพระภูมิ ไฟหน้าบ้าน พ้ืนที่ท าการเกษตร ที่มักต้องเปิดทิ้งไว้ตลอด 
การใช้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้าในส่วนนี้สามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
ลงได ้  
    5. ประชาชนมีความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน ไม่
เพียงแต่สมาชิกในกลุ่มอาสาสมัครพลังงานเท่านั้นที่มีความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้
พลังงานทดแทน ประชาชนในชุมชนด้วยก็เช่นกันที่มีความรู้เบื้องต้นในด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
พลังงานทดแทน สืบเนื่องมาจากการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความรู้โดยกลุ่มอาสาสมัครพลังงานที่
มีอยู่ในทั้ง 6 อ าเภอ ภายในจังหวัดสิงห์บุรีอย่างสม่ าเสมอ ท าให้ประชาชนเข้าถึงความรู้ด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนได้ง่าย  
    (2)  จุดอ่อน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . 
   1. ประชาชนบางคนไม่เห็นความจ าเป็นในการใช้พลังงานทดแทน เนื่องจากจังหวัด
สิงห์บุรีนั้นมีไฟฟ้าเข้าถึงทั่วทั้งจังหวัด ท าให้ประชาชนเคยชินกับความสะดวกสบาย และบางส่วนกังวล
กับเรื่องค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . 
   2. ยังไม่มีมาตรการรับมือกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่หมดอายุ อายุการใช้งานของแผง
เซลล์แสงอาทิตย์อยู่ที่ 20 ปีโดยประมาณ กลุ่มอาสาสมัครพลังงานยังมีความกังวลกับการก าจัดแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ที่จะหมดอายุในอนาคตข้างหน้า เนื่องจากเป็นเพียงแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดเล็ก 
การส่งกลับให้ทางโรงงานน าไปท าลายจึงเป็นเรื่องยาก  
    3. ความสัมพันธ์ของกลุ่มสมาชิกท่ีเข้ามาใหม่นั้นยังไม่แน่นเฟ้น สมาชิกใหม่หลายคน
ต้องมีการเรียนรู้ด้านพลังงานเพิ่มเติม  
    4. สมาชิกในกลุ่มพลังงานทดแทนจังหวัดสิงห์บุรีหลายท่านติดภารกิจ ไม่สามารถเข้า
ร่วมประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้  
  2)  สภาพปัจจัยภายนอก พิจารณาจากปัจจัยทางด้านสังคมและวัฒนธรรม สภาพเศรษฐกิจ
ทั่วไป นโยบายจากภาครัฐ และการสนับสนุนในการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในชุมชน ซึ่งแต่ละสภาพปัจจัยสามารถน ามาวิเคราะห์เป็นโอกาส และอุปสรรคที่ส าคัญ
ดังต่อไปนี้  
    (3)  โอกาส.................................... .................. . . . . 
   1. การสนับสนุนจากพลังงานจังหวัด ทางพลังงานจังหวัดสิงห์บุรีมีการด าเนินการ
แบบเชิงรุก คือมีการลงพ้ืนที่เพ่ือพบปะประชาชน มอบความรู้ รวมไปถึงการพาไปดูงานนอกสถานที่ 
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จัดอบรม ให้ความส าคัญในด้านการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนด้านพลังงานทดแทน รวมไปถึง
ช่วยส่งเสริม สนับสนุน ในการหางบประมาณเพ่ือติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ระบบสูบน้ า
พลั งงานแสงอาทิ ตย์  เครื่ อ งอบแห้ งพลั งงานแสงอาทิ ตย์ ........... ........................... .... 
     2. ศักยภาพด้านพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดสิงห์บุรีมีค่าเฉลี่ยความเข้มแสงอยู่ใน
ระดับที่ค่อนข้างสูง 19-20 MJ/ m2-day (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน , 2554) 
ถือเป็นศักยภาพพลังงานทดแทนที่เหมาะสมในจังหวัดสิงห์บุรี (บุญพิทักษ์ คงเขียว, 2557)    
    3. ราคาอุปกรณ์ถูกลง ส าหรับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ในครัวเรือน
นั้น มีราคาท่ีถูกลงจากในอดีต ส าหรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดเล็กปัจจุบันเริ่มต้นที่ 3,000 บาท ท า
ให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้ง่ายขึ้น.......... . . . . . . . . .  . . . . .  . . . . . 
     4. การเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่สะดวกมากยิ่งขึ้น 
เนื่องจากในจังหวัดสิงห์บุรีนั้นมีการใช้อินเตอร์เน็ตกันอย่างแพร่หลาย สมาชิกในกลุ่มพลังงานทดแทน
จังหวัดสิงห์บุรีนั้นได้ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยตนเองผ่าน
การค้นหาด้วยเว็บไซต์ช่วยค้นหา (Search engine)   
    5. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ที่มีใจรักในการให้ความช่วยเหลือ ให้
ค าแนะน า คอยช่วยประสานงานระหว่างชุมชนกับหน่วยงานท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี    
    (4)  อุปสรรค............................ ............................................................................  
    1. ความล่าช้าในการอนุมัติงบประมาณและส่งมอบอุปกรณ์ ด้วยการส่งเอกสารของ
ทางการที่ใช้เวลานานในการอนุมัติ ท าให้เกิดความล่าช้า  
    2. การประสานงานเพ่ือของบประมาณสนับสนุนระหว่างพลังงานจังหวัดกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความล่าช้า เนื่องจากเป็นการติดต่อกันระหว่างหน่วยงานกับอีกหน่วยงาน การ
ท าเอกสาร การขอข้อมูลต่างๆ จึงท าให้เกิดความล่าช้า ไม่เป็นไปตามก าหนดเวลา   3 
สภาพอากาศในช่วงฤดูฝน เนื่องจากจังหวัดสิงห์บุรีนั้นอยู่บริเวณภาคกลางตอนบน มีฝนตกหนักในช่วง
ฤดูฝน ท าให้ศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีน้อยลง และมีความ
เสี่ยงเก่ียวกับอุปกรณ์ช ารุดเสียหายจากปริมาณน้ าฝนในช่วงฝนตกหนัก   
  จากการวิเคราะห์สภาพปัจจัยภายในและสภาพปัจจัยภายนอกของการจัดการระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถสรุปได้ดังปรากฏ
ในตารางที่ 4.8  
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ตารางที่ 4.8  สรุปผลการวิเคราะห์สภาพปัจจัยภายใน และสภาพปัจจัยภายนอก ของการจัดการ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 

สภาพปัจจัย ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 
ทางบวก จุดแข็ง  

1) กลุ่มอาสาสมัครมีความเข้มแข็ง มีความรู้ด้าน
การจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ในระดับสูง 
2) ประธานกลุ่มมีความรู้ มีความคิดใหม่ๆมา
น าเสนอ 
3) ความสนใจจากประชาชนในชุมชนมากขึ้น 
4) ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน 
5) ประชาชนมีความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และการใช้พลังงานทดแทน 
6) การขยายตัวของกลุ่มอาสาสมัครพลังงานที่
เพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ  
7) การด าเนินการด้านพลังงานอย่างต่อเนื่อง 

โอกาส  
1) การสนับสนุนจากพลังงาน
จังหวัด 
2) ศักยภาพด้านพลังงาน
แสงอาทิตย์ในพ้ืนที่ 
3) ราคาอุปกรณ์ถูกลง 
4) การเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่สะดวกมากขึ้น 
5) เจ้าหน้าวิเคราะห์นโยบาย
และแผน ที่มีใจรักในการให้
ความช่วยเหลือ 
 

ทางลบ จุดอ่อน  
1) ประชาชนบางคนไม่เห็นความจ าเป็นในการ
ใช้พลังงานทดแทน 
2) ยังไม่มีมาตรการรับมือกับแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ที่หมดอายุ 
3) ความสัมพันธ์ของกลุ่มสมาชิกท่ีเข้ามาใหม่นั้น
ยังไม่แน่นเฟ้น สมาชิกใหม่หลายคนต้องมีการ
เรียนรู้ด้านพลังงานเพ่ิมเติม  
4) สมาชิกในกลุ่มพลังงานทดแทนจังหวัด
สิงห์บุรีหลายท่านติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ 

อุปสรรค  
1) ความล่าช้าในการอนุมัติ
งบประมาณและส่งมอบ
อุปกรณ์ 
2) การประสานงานระหว่าง
พลังงานจังหวัดกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการขอ
งบประมาณมีความล่าช้า 
3) สภาพอากาศในช่วงฤดูฝน 
 

 
 เมื่อพิจารณาสภาพปัจจัยภายในและสภาพปัจจัยภายนอก ของการจัดการระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือผลิตไฟฟ้าในชุมชน ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์แนวทางการจัดการระบบผลิต
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ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชน โดยวิธีการ SWOT Matrix  ดังตารางที่ 4.9  ร่วมกับหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
  1)  ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระดับชุมชนให้มาก
ยิ่งขึ้น โดยให้กลุ่มสมาชิกพลังงานทดแทนจังหวัดสิงห์บุรีเป็นแกนหลักในการให้ความรู้ และเป็น
ตัวอย่างที่ดีด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนกับประชาชนในชุมชน   
  2)  จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ เพ่ือให้ผู้สนใจจากพ้ืนที่อ่ืนๆที่ได้เข้ามาศึกษาดูงาน   
  .3)  ก าหนดวันที่ เวลา กฏกติกา ระเบียบวาระในการประชุมในเรื่องของการจัดการระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกันทั้งสามฝ่าย (พลังงานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่ม
อาสาสมัครพลังงาน) อย่างชัดเจน ท าให้ไม่เกิดความผิดพลาดในการสื่อสาร. . . . . . .  
  4)  จัดตั้งกองทุนส ารองจ่าย เนื่องจากการอนุมัติงบประมาณนั้นมีความล่าช้าอยู่พอสมควร 
หากมีกองทุนภายในกลุ่มอาสาสมัครพลังงานส ารองจ่ายไปก่อน จะท าให้การด าเนินงานรวดเร็วขึ้น       
  5)  สร้างกลไกให้เกิดการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็น
วาระส าคัญของชุมชน   
  6)  ภาครัฐควรสนับสนุนด้านงานวิจัยและพัฒนา การใช้ประโยชน์จากระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ที่หลากหลายมากขึ้น เพ่ือตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของคนในชุมชน 
เพ่ือสร้างฐานข้อมูลความรู้.   
  7)  จัดการประกวดด้านการใช้งาน/ความรู้เกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือ
จูงใจให้ประชาชนหันมาใช้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในครัวเรือนมากขึ้น  
  8)  รักษาโครงการที่ด าเนินการส าเร็จแล้วให้มีความสามารถในการด าเนินการต่อเนื่อง โดย
การให้ความส าคัญในการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติ เพ่ือร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
การด าเนินโครงการที่ผ่านมา เพ่ือให้โครงการสามารถด าเนินการต่อไปได้และยังสามารถน าไปขยาย
ผลเพ่ือเป็นแนวทางให้กับพ้ืนที่อ่ืน   
  9)  กระทรวงพลังงานและพลังงานจังหวัดควรมีแนวทางส าหรับการจัดการแผงเซลล์
แสงอาทิตยใ์นระดับชุมชนที่หมดอายุในอนาคต  
  10)  สอดแทรกข้อมูลด้านพลังงานแสงอาทิตย์ในโครงการย่อยด้านอ่ืนๆของภาครัฐ เพ่ือให้
เกิดความรับรู้ และกระตุ้นความสนใจให้ประชาชนหันมาใช้พลังงานทดแทนกันมากขึ้น   
 
 ทั้ง 10 แนวทางการเป็นแนวทางการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน โดยพิจารณาจากปัจจัยส่งเสริมเพ่ือผลักดันให้การจัดการระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชนของจังหวัดสิงห์บุรีที่มีประสิทธิภาพนั้นเป็นต้นแบบให้แก่พ้ืนที่
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จังหวัดอ่ืนๆต่อไป ผ่านการสอบถามความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่างอาสาสมัครพลังงานในจังหวัดสิงห์บุรี
จากทั้ง 6 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี อ าเภอบางระจัน อ าเภอค่ายบางระจัน อ าเภอพรหมบุรี 
อ าเภอท่าช้าง และ อ าเภออินทร์บุรี พบว่า ปัจจัยที่จะมีผลต่อการเป็นแนวทางการจัดการระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ได้แก่ ผู้น าชุมชน งบประมาณ 
ความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  การ
สนับสนุนจากภาครัฐ และการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
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ตารางท่ี 4.9  SWOT Matrix   

 
SWOT Matrix 

โอกาส (Opportunity: O) 
(O1) การสนับสนุนจากพลังงานจังหวัด 
(O2) ศักยภาพดา้นพลังงานแสงอาทิตย์ 
(O3) ราคาอุปกรณ์ถูกลง 

อุปสรรค (Threat: T) 
(T1) ความล่าชา้ในการอนุมัติ
งบประมาณและส่งมอบอุปกรณ์ 
(T2) การประสานงานระหวา่ง
พลังงานจังหวัดกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีความล่าชา้ 

จุดแข็ง (Strength: S) 
(S1) กลุ่มอาสาสมัครมีความเข้มแข็ง มี
ความรู้ด้านการจัดการระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ในระดับสูง 
(S2) ประธานกลุ่มมีความรู้ มีไอเดียใหม่ๆ
มาน าเสนอ 
(S3) ความสนใจจากประชาชนในชุมชน
มากขึ้น 
(S4) ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน 
(S5) ประชาชนมีความรู้ด้านการอนุรักษ์
พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน 
(S6) การขยายตวัของกลุ่มอาสาสมัคร
พลังงานที่เพิ่มขึ้น  
(S7) การด าเนินการจัดการระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตยอ์ย่างต่อเนื่อง  

- ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ในชุมชนให้มากยิ่งขึ้น 
(S1,S2,S3,S4,O1,O2,O3) 
- จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้าน
การจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อผลิตไฟฟ้าด้วยการพึ่งตนเองไปยังพืน้ที่อื่นๆ
ที่ได้เข้ามาศึกษาดูงาน (S1,S2,S3,S5,S6, 
S7,O1,O2,O3) 
 

- ก าหนดวันที ่เวลา กฏกติกา 
ระเบียบวาระในการประชุมรว่มกัน
ทั้งสามฝ่าย (พลังงานจังหวัด, 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กลุ่ม
อาสาสมัครพลังงาน) อยา่งชัดเจน 
(S1,S2,S3,S6,T2) 
- จัดตั้งกองทุนส ารองจ่าย ออก
ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับอุปกรณ์ของระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
กันเองภายในกลุ่มพลังงานทดแทน
จังหวัดสิงห์บุรี ก่อนทีจ่ะได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากพลังงาน
จังหวัด (S1,S6,T1) 

จุดอ่อน (Weakness: W) 
(W1) ประชาชนบางคนไม่เห็นความ
จ าเป็นในการใช้พลังงานทดแทน 
(W2) ยังไม่มีมาตรการรับมือกบัแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ที่หมดอาย ุ
(W3) สมาชิกใหมย่ังมีความรู้ด้านการ
จัดการระบบผลิตไฟฟา้พลังงาน
แสงอาทิตย์ค่อนข้างน้อย 

- สร้างกลไกให้เกิดการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า
จากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็น
วาระส าคัญของชุมชน (W1,W3,O1,O2,O3) 
- วจิัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใหห้ลากหลายมากขึ้น 
รวมถึงด้านการก าจัดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของคนใน
ชุมชน (W1,W2,W3,O1,O2,O3) 
- จัดการประกวดด้านพลังงานแสงอาทติย์เพื่อจูง
ใจให้ประชาชนหันมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์กัน
มากขึ้น (W1,O1,O2) 
- ภาครัฐมีการจัดเตรียมมาตรการส าหรบัจัดการ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่หมดอายุในอนาคต 
(W2,O1,O2) 

 - รักษาโครงการที่ด าเนินการส าเร็จ
แล้วให้มีความสามารถในการ
ด าเนินการต่อเนื่อง (W1,w2, 
T1,T2) 
- สอดแทรกข้อมูลด้านพลังงาน
แสงอาทิตย์ในโครงการย่อยด้าน
อื่นๆของภาครัฐ 
(W1,W2,W3,T1,T2) 
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บทท่ี 5 
 

สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

  การศึกษาเรื่องแนวทางการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน จังหวัดสิงห์บุรี เพ่ือศึกษาถอดบทเรียนความส าเร็จด้านการจัดการระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชน และน าเสนอเป็นแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือผลิตไฟฟ้าในชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากผลการศึกษา
สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 

 สรุปผลการศึกษา  
 
  ในการศึกษาครั้งนี้ได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่พลังงาน
จังหวัด ผู้น าชุมชน และประชาชนในกลุ่มอาสาสมัครพลังงานที่มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในที่อยู่อาศัย เพ่ือทราบถึงรูปแบบและการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน
ชุมชน จังหวัดสิงห์บุรี ความส าเร็จและปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ในชุมชน จังหวัดสิงห์บุรี แนวทางการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   โดยสรุป ภาพรวมของการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดสิงห์บุรีนั้นด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ คือ ผู้น าชุมชนให้
ความส าคัญในการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระดับครัวเรือน ประชาชนในชุมชนมี
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของพลังงานทดแทน และกลุ่มอาสาสมัครพลังงานมีระดับความรู้
ในด้านการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระดับสูง  ร่วมกับการสนับสนุนจากทาง
พลังงานจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านงบประมาณ อุปกรณ์ ความรู้ความเข้าใจ และ
ให้ประชาชนได้เข้ามาเป็นส่วนหลักในการด าเนินการ ตั้งแต่ในขั้นการวางแผน ไปจนถึงการด าเนินการ 
และติดตามประเมินผล  
  ส าหรับความส าเร็จของการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตามปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน จังหวัดสิงห์บุรีนั้น ถือว่าประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง เนื่องจากมีการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนแม้จะเป็นระยะเวลาเพียงไม่ก่ีปี (เริ่มก่อตั้งกลุ่มอาสาสมัครพลังงาน
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2558) แต่กลุ่มอาสาสมัครพลังงานได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทั้งด้าน
งบประมาณ อุปกรณ์ และด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
รวมไปถึงความรู้ด้านพลังงานทดแทนอ่ืนๆ ท าให้กลุ่มอาสาสมัครพลังงานสามารถด าเนินการและแก้ไข
ปัญหาเองได้ รวมไปถึงการได้เข้าร่วมประชุมเพ่ือแสดงความต้องการที่แท้จริงของชุมชนในการเลือกใช้
พลังงานทดแทน ท าให้ชุมชนมีแรงจูงใจที่จะด าเนินการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่องและสามารถต่อยอดไปยังพลังงานทดแทนอ่ืนๆได้ เช่น พลังงานจากชีวมวล
ในท้องถิ่น ทั้งนี้ เพราะกลุ่มอาสาสมัครพลังงานมองเห็นความส าคัญในด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
เห็นประโยชน์จากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ที่สามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการด ารงชีวิต เช่น มีแสงสว่างใช้แม้ในเวลาที่ไฟดับ ให้แสงสว่างในพ้ืนที่ท า
การเกษตร ศาลพระภูมิ ที่จอดรถ รั้วหน้าบ้าน เกิดการดูแลกันเองภายในกลุ่ม และเห็นประโยชน์ที่จับ
ต้องได้ด้วยตนเอง ซึ่งปัจจัยส าคัญที่ท าให้จังหวัดสิงห์บุรีประสบความส าเร็จในการจัดการระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชน คือ บุคลากร ที่มีความตั้ งใจจริงในการด าเนินงาน การ
ประสานงาน การแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน ความไว้เนื้อเชื่อใจกันระหว่างบุคลากรของภาครัฐ ผู้น า
ชุมชน และสมาชิกในกลุ่มพลังงานทดแทนจังหวัดสิงห์บุรี ที่น ามาซึ่ง งบประมาณที่เพียงพอ ความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ การสนับสนุนจากภาครัฐ 
และการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
 
 แนวทางการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสิงห์บุรี  
   1)  การวิเคราะห์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง. . . . . 
   หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นสามารถน ามาประยุกต์ในการจัดการพลังงานได้เป็น
อย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชุมชนเพราะเป็นหน่วยเล็กที่สามารถบริหารจัดการได้ง่าย โดยมี
หลักส าคัญคือลดการพ่ึงพาจากภายนอก เน้นการผลิตใช้เองและใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด (วิสาขา ภู่จินดา, 2552) และการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในชุมชนของจังหวัดสิงห์บุรีนั้น ได้น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ภายใน
ชุมชน เป็นการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช มาด าเนินให้เกิดผลส าเร็จเป็นรูปธรรม ดังภาพที่ 5.1 
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ภาพที่ 5.1  การประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในชุมชน จังหวัดสิงห์บุรี  
 

แนวทางการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
ชุมชนสามารถน ามาวิเคราะห์ได้เป็น 2 ระดับ ดังนี้....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
               1)  ระดับชุมชน  
   (1)  เลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อน เช่น การผลิต

  พอประมาณ 
- การเก็บค่าสมาชิกของอาสาสมคัร
พลังงานในราคาที่เป็นธรรม ส าหรบัซื้อ
และตดิตั้งอุปกรณ ์
- ใช้พลังงานอย่างประหยัด/รูคุ้ณค่าของ
พลังงาน 
 
 
 

 
 
 
 
 

       มีเหตุผล 
- เลือกใช้พลังงานตามความเหมาะสม 
- ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในท้องถิ่นให้
เกิดประโยชน์สูงสุด (เครื่องสูบน้ า/ให้
แสงสว่างในพ้ืนท่ี/เครื่องตากแห้ง) 
 
 
 
 
 
 

 
         
              

       มีภูมิคุ้มกัน 

-  สามารถจัดการระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ได้ด้วยตนเอง 
ตั้งแต่การตดิตั้งไปจนถึงการดูแลรกัษา 

- ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าท่ีไม่จ าเปน็ 

 
 

     เง่ือนไขความรู้และคุณธรรม 
- สมาชิกในกลุ่มอาสาสมัครพลังงานมีส่วนร่วมในการวางแผน แสดงความคิดเห็น และตัดสินใจเลือกใช้/ติดตั้ง ระบบผลติไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย ์

- สมาชิกในกลุ่มอาสาสมัครพลังงานมีความร่วมมือกันภายในกลุ่ม ในการติดตั้งอุปกรณ์/ให้ความรู้แก่ประชาชน เน้นการพึ่งพา

กันเองเป็นหลัก 
- สมาชิกในกลุ่มอาสาสมัครพลังงานมีความตระหนกัถึงปัญหาดา้นพลังงาน จึงหันมาใช้พลังงานทดแทน แม้จะมีไฟฟ้าเข้าถึงทั่ว
ทั้งจังหวัดสิงห์บุรีแล้วก็ตาม 
- การถ่ายทอด/แบ่งปันความรู้ด้านพลังงานให้แก่ประชาชนทัว่ไปภายในชุมชน เกิดการกระจายความรู้ 
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ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ น าแสงอาทิตย์ที่มีอยู่แล้วมาแปรรูปเป็นไฟฟ้า เพ่ือลดการใช้ไฟฟ้าจาก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ทั้งประหยัดพลังงาน และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน  
   (2)  ชุมชนต้องพ่ึงพาตัวเองเป็นหลัก ผ่านการสนับสนุนด้านความรู้และเทคโนโลยี
จากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง และน ามาบูรณาการกับภูมิปัญญาเดิมที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น การผลิต
เครื่องตากปลาแดดเดียวด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เครื่องสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ . . . . . 
    (3)  สร้างความมั่นคงทางด้านความรู้ ก่อให้เกิดการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน การ
สนับสนุนด้านความรู้จากภาครัฐเป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะท าให้ชุมชนมีศักยภาพในการจัดการพลังงาน เช่น 
ในระบบการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ การให้ความรู้ด้านการติดตั้ง การดูแลรักษา รวมไปถึงการ
พาไปศึกษาดูงานตามสถานที่ต่างๆถือเป็นสิ่งส าคัญ เมื่อชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ก็จะ
สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน สามารถดูแลระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้ด้วยตนเอง 
และท าให้เกิดการขยายผลไปยังประชาชนผู้สนใจ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
   (4)  ให้ชุมชนบริหารจัดการพลังงานด้วยตนเอง ผ่านการรวมกลุ่มกันภายใน มีการ
เข้าร่วมประชุมเพ่ือวางแผนและติดตามผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้น เพ่ือวิเคราะห์ถึงผลส าเร็จรวมถึง
ปัญหาและอุปสรรค และช่วยกันหาแนวทางการแก้ไข  
   (5)  ใช้เทคโนโลยีตามความเหมาะสมกับงบประมาณ การใช้งาน และสถานที่ 
เหมือนกับที่สมาชิกกลุ่มพลังงานทดแทนเลือกใช้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ส าหรับให้แสง
สว่างในที่อยู่อาศัย ซึ่งเป็นแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดเล็ก ที่มีราคาไม่แพง และสามารถดูแลรักษาได้
ด้วยตนเอง  
   (6)  ให้สมาชิกกลุ่มพลังงานทดแทนเป็นแกนหลักในการเป็นเครือข่ายสร้าง
กระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชน ถ่ายทอดความรู้ทั้ง
ความรู้เบื้องต้นและการลงมือปฏิบัติให้ดูเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนในท้องถิ่น ก่อให้เกิดการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้รู้จักพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน การเลือกใช้พลังงานทางเลือก และการจัดการ
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์   
   (7)  การที่สมาชิกกลุ่มพลังงานทดแทนจังหวัดสิงห์บุรีประสบความส าเร็จในการ
จัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ นอกจากระดับความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมอยู่ใน
ระดับที่สูงแล้ว ยังมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานอีกด้วย ดังนั้น ความมีคุณธรรมซึ่งเป็น
องค์ประกอบทางจิตใจนั้นเป็นอีกหนึ่งหลักส าคัญที่ก่อให้เกิดการแบ่งปัน และเสียสละอุทิศตนเองใน
การเข้ามาเป็นแนวร่วมเพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านพลังงานและการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ท าให้เกิดเป็นเครือข่ายพลังงานทดแทนที่เข้มแข็ง  
              2)  ระดับจังหวัด...................................... ..................................................................  
   (1)  ส่งเสริมนโยบายและมาตรการสนับสนุนเกี่ยวกับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
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พลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชนให้มากขึ้น สู่การเป็นจังหวัดต้นแบบด้านการใช้พลังงานทดแทน  
   (2)  สนับสนุนด้านงบประมาณให้มากขึ้น ทั้งในด้านอุปกรณ์เก่ียวกับระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ที่เหมาะสมกับชุมชน และด้านการให้ความรู้ทั้งเรื่องของการติดตั้งและบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ เพ่ือให้ชุมชนสามารถดูแลรักษาอุปกรณ์ได้ด้วยตนเอง   
   (3)  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และมีใจรักในการท างานร่วมกับชุมชนอย่างเป็น
ธรรม ไม่ย่อท้อ มีความอดทนในการด าเนินการเพ่ือส่งต่อความรู้ด้านพลังงาน และสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชน  
   (4)  เพ่ิมหลักสูตรเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทางเลือกลงในบทเรียน
ตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกท่ีดีด้านพลังงาน   
   (5)  มุ่งเน้นในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพลังงานตั้งแต่เบื้องต้น ไปจนถึงการ
อนุรักษ์พลังงานและการใช้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือให้เกิดความตระหนักถึงปัญหา
พลังงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะท าให้ประชาชนภายในจังหวัดมีความภูมิคุ้มกันด้านพลังงานที่ดี มี
ความพร้อมที่จะรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างไม่เป็นกังวล  
   (6)  มีมาตรการรับมือกบัการก าจัดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่จะหมดอายุในอนาคต 

 

 อภิปรายผล  
 

  จากการศึกษาครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงการจัดการด้านระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน
ชุมชนที่ประสบผลส าเร็จ มาจากการเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนของชุมชน ทัศนคติที่
ดีในด้านการใช้พลังงาน และการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ผ่านการสนับสนุนของเจ้าหน้าที่ใน
ท้องถิ่นที่คอยให้ความรู้ น าเสนอข้อเท็จจริงด้านพลังงานทดแทน และพาไปศึกษาดูงานในพ้ืนที่ต่างๆ 
อีกทั้งยังรับฟังความต้องการที่แท้จริงของชุมชน ท าให้ไม่มีช่องว่างระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชน 
เกิดการด าเนินการด้านพลังงานที่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพราะสามารถใช้งานได้จริง ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนได้จริง ท าให้กลุ่มพลังงานทดแทนจังหวัดสิงห์บุรีมีการใช้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพ่ึงพาตนเองได้ แม้ภายในจังหวัดจะมีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอแล้วก็ตาม ไม่เพียงแต่ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เท่านั้น สมาชิกในกลุ่มพลังงาน
ทดแทนจังหวัดสิงห์บุรียังมีการใช้พลังงานทดแทนกระจายอยู่ทั่วทั้งจังหวัด ไม่ว่าจะเป็น เตาเผาถ่าน 
เตาชีวมวลไร้ควัน น้ าส้มควันไม้ เป็นต้น เนื่องจากสมาชิกกลุ่มมีความรู้ด้านพลังงานทดแทน จึงมีการ
ใช้พลังงานที่หลากหลายเพ่ือกระจายความเสี่ยงด้านพลังงานและตอบสนองความต้องการด้าน
พลังงานให้เพียงพอ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพ้ืนที่ ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ถนัด ไชยพันธ์ (2554)  ที่กล่าวว่า การจัดการพลังงานชุมชน ผ่านการให้
ความรู้แก่ชุมชน จนเกิดเป็นกระบวนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสม เกิดการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในครัวเรือน เกิดอาชีพเสริม เกิดการสร้างพลัง
ภายในชุมชน อีกทั้งยังสอดคล้องกับ ศราพร ไกรยะปักษ์ (2553) ที่กล่าวว่า รูปแบบที่เหมาะสมในการ
จัดการพลังงานชุมชน คือ ประชาชนต้องมีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในเรื่องพลังงาน ซึ่ง
จะน าไปสู่การมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการพลังงานชุมชนและการวางแผนพลังงานชุมชนอย่าง
เป็นรูปธรรม 

แนวทางการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าในชุมชนของจังหวัดสิงห์บุรีที่ประสบในทางที่ดีนั้นมาจาก
การมีส่วนร่วมของชุมชนที่ได้รับรู้โครงการในทุกกระบวนการของการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ และประชาชนในกลุ่มพลังงานทดแทนจังหวัดสิงห์บุรีเป็นกลุ่มขับเคลื่อนหลักในการ
จัดการระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์เอง ตั้งแต่ขั้นแรกของการวางแผน หาพ้ืนที่ติดตั้ง ไปจนถึง
การบ ารุงรักษาอุปกรณ์หลังจากติดตั้ง นอกจากนี้สมาชิกในกลุ่มพลังงานทดแทนจังหวัดสิงห์บุรี ยังเข้า
ร่วมในการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ด้านพลังงานร่วมกับเจ้าหน้าที่พลังงานจังหวัดตามสถานศึกษา
ต่างๆในจังหวัดสิงห์บุรี ท าให้เกิดความภูมิใจ และรักที่จะด าเนินการด้านพลังงานต่อไป เนื่องจากได้รับ
การสนับสนุนและการยอมรับที่ดีจากประชาชนทั่วไป และเจ้าหน้าที่พลังงานจังหวัด ซึ่งสอดคล้องกับ 
จ าลอง โพธิ์บุญ (2545) ที่กล่าวว่า ปัจจัยภายในที่ส าคัญในการสร้างความเข้มแข็งในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม คือ ผู้น าชุมชน ความร่วมมือของประชาชนในชุมชน ผ่านการสนับสนุนด้านงบประมาณ
จากหน่วยงานต่างๆ และการมีนโยบายที่ช่วยเสริมสร้างความร่วมมือของประชาชน และสอดคล้องกับ 
McLaren (2006 อ้างถึงใน สุริชาติ จงจิตต์, 2550: 81)  ที่กล่าวว่า ปัจจัยที่ส าคัญคือการเพ่ิมระดับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่และชุมชนในกระบวนการวางแผนพลังงาน จะท าให้การพัฒนา
พลังงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความราบรื่น ทั้งนี้นอกจากการมีส่วนร่วมแล้ว องค์ความรู้ก็เป็นอีกปัจจัย
ส าคัญที่ก่อให้เกิดการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ถูกต้อง ผ่านการสนับสนุนองค์
ความรู้ที่ดีจากหน่วยงานรัฐ ในเรื่องของพลังงานทดแทน และระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใน
ชุมชน และเกิดการถ่ายทอดจากสมาชิกกลุ่มพลังงานทดแทนจังหวัดสิงห์บุรีที่ช่วยสอดแทรกองค์
ความรู้ให้เข้าถึงประชาชนที่สนใจภายในชุมชน ในรูปแบบการประชาสัมพันธ์ การจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้ภายในชุมชน เสียงตามสาย ที่เข้าถึงได้ง่าย รวมถึงการส ารองทุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอุปกรณ์
ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานอาทิตย์กันเองภายในกลุ่มพลังงานทดแทน เพ่ือต่อยอดโครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนจากพลังงานจังหวัดให้ตอบสนองความต้องการ ใช้งานได้จริงอย่างสมบูรณ์ สอดคล้องกับ ณิ
ชยารัตน์ พาณิชย์ (2556) ที่กล่าวว่า การจัดการพลังงานหมุนเวียนระดับชุมชนในแต่ละภูมิภาคของ
ประเทศไทย ขึ้นอยู่กับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีความรู้และแนวทางการด าเนินงานของภาครัฐและ
เอกชนในพ้ืนที่ โดยที่การสนับสนุนนั้นจะต้องสอดคล้องกับความเหมาะสมและศักยภาพของแต่ละ
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ชุมชน จะช่วยให้การด าเนินโครงการด้านพลังงานทดแทนต่างๆประสบความส าเร็จได้อย่างยั่งยืน  อีก
ทั้งยังสอดคล้องกับ สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2555) ที่กล่าวว่า 
การเกิดกิจกรรมหรือโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทดแทนในชุมชน การเกิ ด
วิทยากรที่สามารถถ่ายทอดความรู้ต่อได้ มีบ้านต้นแบบ มีแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานชุมชนเกิดขึ้น ท า
ให้เกิดผลทางบวกต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมใน 

อีกหนึ่งปัจจัยส าคัญที่ท าให้การจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชน จังหวัด
สิงห์บุรีนั้นประสบความส าเร็จ คือ บุคลากร ทั้งเจ้าหน้าที่ส านักงานพลังงานจังหวัดที่ด าเนินการเชิงรุก 
ลงพ้ืนที่เพ่ือให้ค าปรึกษา แนะน า และให้ความรู้ด้านพลังงานจนเริ่มจุดประกายให้กับผู้น าชุมชน จน
เกิดเป็นกลุ่มพลังงานทดแทนจังหวัดสิงห์บุรีขึ้นในที่สุด และกลุ่มพลังงานทดแทนจังหวัดสิงห์บุรีเองก็มี
ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และให้ความส าคัญกับการเลือกใช้พลังงานทดแทน อีกทั้งยังมีความ
พร้อมในการเปิดรับความรู้ใหม่ๆ พร้อมที่จะค้นหาความรู้เพ่ิมเติมด้วยตนเอง และพร้อมที่จะแบ่งปัน
ความรู้ให้แก่ผู้คนรอบข้าง มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกภายในกลุ่ม จนเกิดเป็นกลุ่มพลังงาน
ทดแทนที่เข้มแข็ง สามารถด าเนินการ สานต่อจากที่ได้เรียนรู้มาจากการไปศึกษาดูงานได้ด้วยตนเอง 
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนที่ท าหน้าที่ประสานงานระหว่างชุมชนกับหน่วยงาน
ภายในจังหวัดที่ด าเนินการอย่างรวดเร็ว มีการด าเนินงานที่ชัดเจน ลงพ้ืนที่ เพ่ือรับฟังความคิดเห็น
ประชาชน มีความรู้เกี่ยวกับภูมิสังคมในพ้ืนที่จังหวัดสิงห์บุรีเป็นอย่างดี และมีความสัมพันธ์อันดีกับ
ประชาชนในท้องถิ่น ท าให้ไม่เกิดปัญหาความขัดแย้ง ง่ายต่อการแนะน าความรู้ใหม่ๆให้กับประชาชน
ในพ้ืนที่   
  ดังนั้น การจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชนนั้นจะต้องอาศัยความรู้ ความ
เข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ให้ประชาชนเป็นแกนหลักในการแสดงความคิดเห็น 
ความต้องการที่แท้จริงภายในพ้ืนที่ จะน าไปสู่การเกิดความตระหนักด้านพลังงาน และปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการใช้พลังงาน ท าให้ประชาชนหันมาใช้พลังงานทดแทนกันมากขึ้น ผ่านการน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาบูรณาการในการสร้างแนวทางในการจัดการพลังงาน เพ่ือสร้าง
ผลประโยชน์ที่แท้จริงภายในชุมชน ให้ชุมชนมีความรู้ด้านพลังงานที่มากขึ้น มีภูมิคุ้มกันที่ดี และรู้จัก
เลือกใช้พลังงานอย่างมีเหตุผลและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ สามารถดูแลตนเองได้ 
สอดคล้องกับ วิสาขา ภู่จินดา (2552) ที่กล่าวว่า หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามา
ประยุกต์ในการจัดการพลังงานได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชุมชนเพราะเป็นหน่วยเล็กที่
บริหารจัดการได้ง่าย และสร้างการมีส่วนร่วมรวมถึงความตระหนักของประชาชนในการจัด
การพลังงาน การพ่ึงแรงงานแทนการใช้เทคโนโลยีซึ่งเป็นการสร้างงานให้กับชุมชน ถือเป็นการน้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ 
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 ข้อเสนอแนะ 
 
  จากผลการศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน จังหวัดสิงห์บุรี ที่พบว่าการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในชุมชนที่ประสบผลส าเร็จนั้นมาจากการมีบุคลากรที่เข้มแข็ง มีความตระหนักด้าน
พลังงาน และ ดังนั้นจึงมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 
  5.3.1  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ   
  1)  สร้างความร่วมมือจากหลายๆ กลุ่ม เช่น สถาบันการศึกษาช่วยให้ความรู้เรื่องระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในโรงเรียน มีการน าระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้เพ่ือให้แสง
สว่างในโรงเรียน ไม่ใช่แค่ให้พลังงานจังหวัดหรือกลุ่มอาสาสมัครพลังงานที่คอยด าเนินการเท่านั้น  
  2)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรน าระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้ผลิตไฟฟ้าใน
พ้ืนที่สาธารณะ เช่น วัด โรงเรียน สวนสาธารณะ ถนน.... ....... . . .  
  3)  ควรมีการเพ่ิมข้อมูลความรู้ความเข้าใจในด้านการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลั งงาน
แสงอาทิตย์แบบลงรายละเอียดมากขึ้นให้กับสมาชิกกลุ่มพลังงานทดแทนจังหวัดสิงห์บุรี  
  4)  ควรมีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ด้านพลังงานให้แก่บุคลากรที่ท าหน้าที่
ประสานงานระหว่างชุมชนกับภาครัฐ เพ่ือที่จะสามารถส่งต่อความรู้ที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนที่สนใจ 
เป็นที่พ่ึงด้านความรู้ที่น่าเชื่อถือ  และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชน  5 )  
ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ควรส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ให้สิงห์บุรีเป็นเมืองแห่งพลังงาน
แสงอาทิตย์  เป็นเมืองต้นแบบด้านการใช้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในครัวเรื อน  
  6)  ควรมีการสนับสนุน และน าเสนอ ผู้น าชุมชนและสมาชิกกลุ่มพลังงานทดแทนจังหวัด
สิงห์บุรี ให้เป็นบุคคลตัวอย่างด้านพลังงาน เพื่อเสริมสร้างก าลังใจที่ดีในการด าเนินกิจการด้านพลังงาน 
และถ่ายทอดความรู้ต่อไปยังประชาชนทั่วไปที่สนใจต่อไป  
  7)  เพ่ิมระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนทั่วไปไม่เพียงแต่สมาชิกพลังงานทดแทนเท่านั้น 
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาดูงาน รับฟังความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพ่ือน าไปสู่
การกระตุ้นความสนใจให้ เกิดการเลือกใช้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ิมมากขึ้น  
  8)  ก าหนดบทบาทที่ชัดเจนระหว่างภาครัฐ ส่วนท้องถิ่น และสมาชิกกลุ่มพลังงานทดแทน 
เพ่ือให้เกิดพลังในการร่วมกันพัฒนาซึ่งกันและกัน เนื่องจากแต่ละภาคส่วนนั้นมีหน้าที่แตกต่างกันไป 
เช่น ภาครัฐมีความสามารถในด้านการให้ความรู้ งบประมาณ แต่ขาดความคล่องตัว ขณะที่สมาชิก
กลุ่มพลังงานทดแทนนั้นมีความคล่องตัวสูง ใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่น แต่ขาดงบประมาณในการ
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ประชาสัมพันธ์ความรู้ หากมีการพัฒนาร่วมกันจะท าให้การด าเนินการในการจัดการระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ประสบความส าเร็จมากข้ึนอีก   
  9)  ควรมีการสนับสนุนเพ่ิมเติมจากองค์กรพัฒนาเอกชนในด้านอุปกรณ์ งบประมาณ และ
การประชาสัมพันธ์ความรู้  
 
  5.3.2  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
  1)  กระทรวงศึกษาธิการควรสอดแทรกความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน
เข้าไปในบทเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล เพ่ือให้เยาวชนได้ซึมซับและมีจิตส านึกด้านพลังงานที่ดี  
  2) เสริมบทบาทความเข้มแข็งของประชาชนโดยการจัดตั้งกลุ่มสมาชิกเครือข่ายพลังงาน
ทดแทน ผนึกก าลังระหว่างผู้น าชุมชนด้านพลังงานทั่วประเทศ  เพ่ือเสริมบทบาทความเข้มแข็งภาค
ประชาชน ในการเสนอความคิดเห็น การวางแผน การพัฒนา และการประเมินผล  
 3)  สร้างข้อตกลงร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐและชุมชนในการจัดการระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์    
  4)  เสริมสร้างระบบสวัสดิการชุมชนให้กลุ่มสมาชิกพลังงานทดแทนโดยสมทบกองทุนตาม
ความสามารถในการพ่ึงตนเอง คือ หากกลุ่มพลังงานทดแทนมีความสามารถในการจัดการระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยตนเองได้มาก ก็จะได้รับเงินสมทบมากตามไปด้วย  เพ่ือกระตุ้นให้
ประชาชนทั่วไปในท้องถิ่นเกิดความสนใจ และเพ่ิมแรงจูงใจในการด าเนินกิจกรรมด้านพลังงานแก่
สมาชิกกลุ่ม   
  5)  ทางภาครัฐควรมีนโยบายส าหรับการจัดการแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่เสื่อมสภาพในชุมชน  
 
  5.3.3  ข้อเสนอแนะในการเสนอหัวข้องานวิจัยครั้งต่อไป  
  ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการศึกษาพิจารณาในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ . 
  1)  การศึกษาครั้งต่อไปควรมีการศึกษาด้านพลังงานทดแทนอ่ืนๆที่ประสบความส าเร็จใน
พ้ืนที่จังหวัดสิงห์บุรี เช่น เตาเผาถ่านแบบไร้ควัน เพ่ือประเมินประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจากการใช้พลังงาน
ทดแทนดังกล่าว .................................................... .................................................... ...  
  2)  ควรน าเอาแนวทางการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน จังหวัดสิงห์บุรี ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ไปศึกษาวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนในพ้ืนที่อ่ืนที่มีการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือประเมินข้อบกพร่องและ
ประสิทธิผลที่เกิดจากแนวทางที่ได้ในการศึกษาครั้งนี้ แล้วน ามาปรับปรุงเพ่ือให้ได้แนวทางที่เหมาะสม
ในการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป  
  3)  น าแนวทางและวิธีการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชน จังหวัด
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สิงห์บุรี ที่ประสบผลส าเร็จไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทในชุมชนอ่ืนที่มีการจัดการระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  
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ภาคผนวก ก  

 

แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ ์

หมายเลขแบบสอบถาม................... 
แบบสอบถาม  

“แนวทางการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในชุมชน  จังหวัดสิงห์บุรี” 

_____________________________________________________________________
ค าชี้แจง  
1.แบบสอบถามการศึกษาต้นแบบการจัดการการผลิตไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์ในระดับชุมชน จังหวัด
สิงห์บุรี โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ท าแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ 
 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ 
 ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของผู้น าชุมชน หน่วยงานรัฐ ในการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ 
 ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการเพ่ิมเติมด้านการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
 ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะ 
2.การตอบข้อมูลในแบบสอบถามจะไม่มีผลใดๆ ต่อท่าน ทั้งนี้ ผู้วิจัยจะน าข้อมูลมาวิเคราะห์ใน
ภาพรวม 
3.ขอความร่วมมือทุกท่านตอบข้อค าถามในแบบสอบถามอย่างครบถ้วนตามจ านวนข้อใน
แบบสอบถาม 
        ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ 
                  ผู้วิจัย 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

1. เพศ  ชาย  หญิง     
2. อายุ …………………………… ปี  
3. ระดับการศึกษาสูงสุด  

 ไม่ได้รับการศึกษา   ประถมศึกษา     มัธยมศึกษา/ปวช.    อนุปริญญา/ปวส.  

 ปริญญาตรี       สูงกว่าปริญญาตรี     อ่ืนๆ(ระบุ)….........  
 
4. อาชีพหลักของท่าน  

 เกษตรกรรม     ค้าขาย      รับจ้าง      รับราชการ    

 รัฐวิสาหกิจ     อ่ืนๆ(ระบุ)…...........................  
 
5. ระยะเวลาทีท่่านอาศัยอยู่ที่ชุมชนแห่งนี้  

 ต่ ากว่า 10 ปี     11- 20 ปี       21-30 ปี      มากกว่า 30 ปีขึน้ไป  
 
6. สถานภาพของท่านในชุมชน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

 ประธานชุมชน     รองประธานชุมชน     กรรมการชุมชน   ประธานกลุ่ม
อาสาสมัครพลังงาน 

 กลุ่มอาสาสมัครพลังงาน   ประชาชนทั่วไป      อ่ืน ๆ (ระบุ)….........   
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ส่วนที่ 2  ข้อมูลด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ 
ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย   ในช่องที่ท่านคิดว่าเหมาะสม 

ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ไม่
ทราบ 

1. จังหวัดสิงห์บุรีนั้นมีศักยภาพทางด้านพลังงานแสงอาทิตย์เพียงพอ
ในการผลิตไฟฟ้า 

   

2. พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์นั้นเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม    

3. แผงโซล่าเซลล์จะท าหน้าที่เปลี่ยนรูปพลังงานแสงอาทิตย์เป็น
พลังงานไฟฟ้า 

   

4. แบตเตอรี่ มีหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์    
5. ส าหรับประเทศไทยนั้น ต้องติดตั้งแผงโซล่าเซลล์รับแสงให้หันไป
ทางด้านทิศใต้ 

   

6. ความชันของแผงโซล่าเซลล์ในจังหวัดสิงห์บุรีอยู่ที่ประมาณ 13 
องศา 

   

7. แผงโซล่าเซลล์มีอายุการใช้งานอยู่ที่ 20 ปี    
8. สามารถใช้แผงโซล่าเซลล์ในพื้นที่ท่ีไฟฟ้าไม่สามารถเข้าถึงได้    

9. แผงโซล่าเซลล์ไม่จ าเป็นต้องท าความสะอาด    

10. แผงโซล่าเซลล์ใช้งานได้ดีในพ้ืนที่ร่ม    
11. แผงโซล่าเซลล์ติดตั้งได้เฉพาะบนหลังคาบ้านเท่านั้น    

12. แผงโซล่าเซลล์ทนความร้อนได้ดี    
13. แผงโซล่าเซลล์สามารถผลิตไฟฟ้าในบริเวณที่ใช้งานได้ ไม่
จ าเป็นต้องมีระบบน าส่ง 

   

14. แผงโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าได้แม้มีแสงแดดอ่อนหรือมีเมฆ    
15. การผลิตไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ไม่ก่อให้เกิดเสียงรบกวน    

**** แผงโซล่าเซลล์ในแบบสอบถาม คือ ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
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ส่วนที่ 3  ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ 
ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย   ในช่องที่ท่านคิดว่าเหมาะสม 
 โดยท่ี  5 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด   4 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมมาก 
  3 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง  2 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมน้อย 
  1 หมายถึง ระดับการมีส่วนร่วมน้อยท่ีสุด 

 
 
 
 

ค าถาม ระดับการมีส่วนร่วม 

5 4 3 2 1 
1. ด้านปัญหาและสาเหตุ 

1.1 ร่วมแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกบัปัญหาการใช้งานแผงโซล่าเซลล ์      
1.2 ให้ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการหาสาเหตุของปัญหา      
1.3 ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการศึกษาปัญหา      

2. ด้านการวางแผนกิจกรรมการจัดการแผงโซล่าเซลล์ในชุมชน 
2.1 แสดงความคิดเห็นในการวางแผนการจดัการแผงโซล่าเซลลเ์พื่อผลิต
ไฟฟ้าในชุมชน 

     

2.2 ประสานงานกับภาครัฐ/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการวางแผนจัดการแผง
โซล่าเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าในชุมชน 

     

2.3 อ านวยความสะดวกแกเ่จ้าหนา้ที่รัฐในการจัดท าแผนการจดัการแผงโซ
ล่าเซลลเ์พื่อผลติไฟฟ้าในชุมชน 

     

3. ด้านการด าเนินการ 
3.1 ร่วมเผยแพร่ ประชาสมัพันธ์เกี่ยวกับการจัดการแผงโซล่าเซลล์ในชุมชน      
3.2 ให้ความรู้แก่เพื่อนบ้านด้านการใช้แผงโซล่าเซลล ์      

3.3 ปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ีพลังงานจังหวัด      
4. ด้านการประเมินผล 

4.1 ร่วมตอบค าถาม ช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการแผงโซล่าเซลล์
เพื่อผลิตไฟฟ้าในชุมชน 

     

4.2 ร่วมประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการติดตามประเมนิผล      
4.3 ร่วมประเมินผลการด าเนินการที่ผ่านมากับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง      
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ส่วนที่ 4  ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทของผู้น าชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการระบบผลิต
ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย   ในช่องที่ท่านคิดว่าเหมาะสม 
1. ท่านคิดว่าปัจจัยใดที่มีผลต่อการเป็นชุมชนต้นแบบด้านการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์เพ่ือผลิตไฟฟ้าในระดับชุมชน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 ผู้น าชุมชนเข้มแข็ง    การสนับสนุนจากภาครัฐอย่างสม่ าเสมอ    

 การประชาสัมพันธ์ 

 การร่วมแสดงความคิดเห็น  ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน     

 การด าเนินการต่อเนื่อง 

 การมีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ถูกต้อง   

 การร่วมกันรับมือและแก้ไขปัญหา  

 อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................... 
2. ผู้น าชุมชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้องมีการจัดการการผลิตไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์อย่างไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 การจัดอบรมให้ความรู้    การจัดตั้งกองทุนสนับสนุน   การรับฟังปัญหา 

 การสร้างสื่อความรู้เกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  

 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................. 
 
ส่วนที่ 5  ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการเพิ่มเติมด้านการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ 
ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย   ในช่องที่ท่านคิดว่าเหมาะสม 
1. ท่านต้องการความรู้เพ่ิมเติมในด้านการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

 ใช่ (ท าต่อข้อ 1.1)  ไม่ใช่ (ท าต่อส่วนที่ 6) 
1.1 ด้านความรู้เพิ่มเติมในการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์  การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ 

 การดูแลรักษา    

 ข้อควรระวังด้านการใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์   

 อ่ืนๆ (ระบุ) ................................ 
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1.2 ท่านต้องการรับข้อมูลผ่านสื่อชนิดใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 การจัดอบรม     เสียงตามสาย    คู่มือ    แผ่นพับ   โปสเตอร์ 

 Roll-Up (อุปกรณ์แสดงภาพขนาดใหญ่)     อ่ืนๆ (ระบุ) ................................................... 
 
ส่วนที่ 6  ข้อเสนอแนะ 
1. ปัจจุบันท่านมีปัญหาและอุปสรรคในการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชน
หรือไม่ และได้รับการแก้ไขอย่างไร 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................. ...............................................................................
2. ท่านต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นๆ หรือไม่และอย่างไร 
................................................................................................ ................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................................................ .... 
3. ท่านพึงพอใจในการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชนในขณะนี้หรือไม่ อย่างไร 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
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ภาคผนวก ข 

 

ผลการตรวจความสอดคล้องของเครื่องมือ 

เกณฑ์การประเมินความสอดคล้อง (Index  of  Consistency : IOC) ของผู้เชี่ยวชาญ  มีดังนี้ 
 
ให้คะแนนเท่ากับ  + 1 หมายถึง   แน่ใจว่าถูกต้อง  สอดคล้องตรงกับวัตถุประสงค์ 

 
ให้คะแนนเท่ากับ  0 หมายถึง  ไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้อง 

 
ให้คะแนนเท่ากับ – 1 หมายถึง  ยังไม่ถูกต้อง  ไม่สอดคล้อง  ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ 

 

ล าดับ ประเด็นค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ผลรวม

คะแน
น 

IO
C 

1 2 3 

1.  จังหวัดสิงห์บุรีนั้นมีศักยภาพทางด้านพลังงาน
แสงอาทิตย์เพียงพอในการผลิตไฟฟ้า 

+1 +1 +1 3 1 

2. พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์นั้นเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

+1 +1 +1 3 1 

3. แผงโซล่าเซลล์จะท าหน้าที่เปลี่ยนรูปพลังงาน
แสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า 

+1 +1 +1 3 1 

4. แบตเตอรี่ มีหน้าที่เก็บประจุไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ +1 +1 +1 3 1 

5. ส าหรับประเทศไทยนั้น ต้องติดตั้งแผงโซล่าเซลล์รับ

แสงให้หันไปทางด้านทิศใต้ 

+1 +1 +1 1 1 

6. ความชันของแผงโซล่าเซลล์ในจังหวัดสิงห์บุรีอยู่ที่
ประมาณ 13 องศา 

+1 +1 +1 3 1 

7. แผงโซล่าเซลล์มีอายุการใช้งานอยู่ที่ 20 ปี +1 +1 +1 3 1 

8. สามารถใช้แผงโซล่าเซลล์ในพ้ืนที่ที่ไฟฟ้าไม่สามารถ +1 +1 +1 3 1 
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ล าดับ ประเด็นค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ ผลรวม

คะแน
น 

IO
C 

1 2 3 

เข้าถึงได้ 
9. แผงโซล่าเซลล์ไม่จ าเป็นต้องท าความสะอาด +1 +1 +1 3 1 

10. แผงโซล่าเซลล์ใช้งานได้ดีในพ้ืนที่ร่ม +1 +1 +1 3 1 

11. แผงโซล่าเซลล์ติดตั้งได้เฉพาะบนหลังคาบ้านเท่านั้น +1 +1 0 2 0.6
7 

12. แผงโซล่าเซลล์ทนความร้อนได้ดี +1 +1 +1 3 1 

13. แผงโซล่าเซลล์สามารถผลิตไฟฟ้าในบริเวณท่ีใช้งานได้ 
ไม่จ าเป็นต้องมีระบบน าส่ง 

+1 +1 +1 3 1 

14. แผงโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าได้แม้มีแสงแดดอ่อนหรือมีเมฆ +1 +1 +1 3 1 

15. การผลิตไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ไม่ก่อให้เกิดเสียง
รบกวน 

+1 +1 +1 3 1 



ภาคผนวก ค 

 

แบบสัมภาษณ ์

 
แบบสัมภาษณ์  

“แนวทางการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ในชุมชน จังหวัดสิงห์บุรี” 

ส าหรับ ผู้น าชุมชน 
_________________________________________________________________________ 
               วันที่สัมภาษณ์...................  เวลาที่สัมภาษณ์.......................
            สถานที่............................... ผู้สัมภาษณ์............................. 
 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ให้สัมภาษณ์  
  1.1  ชื่อ-นามสกุล ...................................................................................  
  1.2  ต าแหน่ง...........................................................................................  
 
2. สถานการณ์พลังงานของชุมชน  
  2.1  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันประชาชนในชุมชนของท่านใช้พลังงานจากแหล่งใดบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
  2.2  ปัจจุบันภายในชุมชนมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเท่าใด และในอนาคตนั้นมีแนวโน้มความ
ต้องการใช้ไฟฟ้าอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  2.3  ปัจจุบันในชุมชนของท่าน พลังงานแสงอาทิตย์มีความเพียงพอต่อความต้องการของ
ชุมชนหรือไม่ อย่างไร 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.  การบริหารจัดการพลังงานของชุมชน 
  3.1  ภายในชุมชนของท่านมีนโยบาย มาตรการ และโครงการรณรงค์ด้านการอนุรักษ์
พลังงานหรือไม่ อย่างไร และมีปัญหาในการด าเนินการอย่างไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  3.2  ในชุมชนของท่านมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในชุมชนในรูปแบบใด และอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  3.3  ในชุมชนของท่านมีเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของทางจังหวัด หรือเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาล ได้เข้ามาดูแลให้ความช่วยเหลือในการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือไม่ 
อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  3.4  เมื่อเกิดปัญหาในด้านอุปกรณ์แผงโซล่าเซลล์ หรือด้านเทคนิค ท่านมีวิธีแก้ไขอย่างไร 
หรือแจ้งหน่วยงานใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  3.5  ในปัจจุบัน ชุมชนของท่านมีการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่สอดคล้อง
กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นท่ีหรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4.  การมีส่วนร่วมของประชาชน  
  4.1  ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายในชุมชน
อย่างไร เช่น การแสดงความคิดเห็น การให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาอุปกรณ์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  4.2  ปัญหาและอุปสรรคในการเข้ามีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนด้านการจัดการระบบ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์คืออะไร และท่านมีข้อเสนอะแนะเพ่ือแก้ไขปัญหาและอุปสรรคนั้น
อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  4.3 ท่านมีแนวทางการเพ่ิมระดับของการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนหรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.4  ท่านคิดว่าการที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
นั้น จะก่อให้เกิดผลส าเร็จด้านการจัดการพลังงานภายในชุมชนหรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 4.5 ท่านคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ประชาชนควรรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
  5.1  ท่านคิดว่า อะไรคือสิ่งส าคัญในการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายใน
ชุมชน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 5.2  ข้อเสนอแนะและแนวทางการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายในชุมชน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสัมภาษณ์ 

 “แนวทางการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน จังหวัดสิงห์บุรี” 

ส าหรับ เจ้าหน้าที่รัฐ 

_____________________________________________________________________ 

              วันที่สัมภาษณ์...................  เวลาที่สัมภาษณ์.................... 
              สถานที่............................... ผู้สัมภาษณ์............................. 
 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ให้สัมภาษณ์  
  1.1 ชื่อ-นามสกุล ...................................................................................  
  1.2 ต าแหน่ง...........................................................................................  
 
2.  สถานการณ์พลังงาน 

2.1  ปัจจุบันการใช้พลังงานหมุนเวียนในชุมชนของท่านเป็นอย่างไรบ้าง และในอนาคตการ
ใช้พลังงานหมุนเวียนจะเป็นอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2.2  ชุมชนของท่านมีแผน นโยบาย หรือแนวทางการจัดการพลังงานชุมชนและการใช้
พลังงานหมุนเวียนอย่างไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  2.3  ชุมชนท่านมีการใช้พลังงานจากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อย่างไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2.4  โครงการแผงโซล่าเซลล์เพื่อพลังงานหมุนเวียนในชุมชน มีผลส าเร็จเป็นอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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  2.5  ในพื้นที่ชุมชนที่มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นั้นมีปัญหา อุปสรรค 
หรือการเรียกร้องสิ่งใดอีกบ้าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดการอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.  การจัดการพลังงานของหน่วยงานรัฐ 
  3.1  หน่วยงานของท่านได้เข้าไปดูแลในด้านการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ภายในชุมชนหรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  3.2  หน่วยงานของท่านมีการก าหนดนโยบาย หรือแผนที่เกี่ยวข้องกับพลังงานเพ่ือเข้าไป
จัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชนอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  3.3  หน่วยงานของท่านจัดสรรงบประมาณ และบุคลากรเพ่ือการจัดการระบบผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชน รวมถึงการให้ความรู้ หรือรณรงค์เรื่องการอนุรักษ์พลังงานหรือไม่ 
อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  3.4  หน่วยงานของท่านมีมาตรการในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการ
หรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  3.5  การเลือกพลังงานแสงอาทิตย์และติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็น
พลังงานในชุมชน มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีหรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 3.6  ท่านคิดว่าการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายในชุมชนนั้นมีจุดเด่น จุด
ด้อย หรือควรมีทิศทางต่อไปอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  3.7  ท่านคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ประชาชนควรรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
  4.1  ท่านคิดว่าอะไรเป็นสิ่งส าคัญในการด าเนินการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในชุมชนให้ประสบความส าเร็จ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 4.2  ข้อเสนอะแนะแนวทางการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายในชุมชน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสัมภาษณ์ 
 “แนวทางการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน  จังหวัดสิงห์บุรี” 
ส าหรับ อาสาสมัครพลังงานที่มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ใช้เองในบ้าน 

_________________________________________________________________________ 
     วันที่สัมภาษณ์...................  เวลาที่สัมภาษณ์.................... 
     สถานที่............................... ผูส้ัมภาษณ์............................. 
 
1. ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ให้สัมภาษณ์  
  1.1  ชื่อ-นามสกุล ................................................................................ ... 
  1.2  ต าแหน่ง...........................................................................................  
 
2.  การจัดการแผงเซลล์แสงอาทิตย์  

2.1  ในพ้ืนที่ของท่าน มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดใด และเพ่ือใช้งาน
ในด้านใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2  ท่านมีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อย่างไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.3  ท่านได้รับความรู้ด้านการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากที่ไหน อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.4  เมื่อเกิดปัญหาในด้านอุปกรณ์แผงเซลล์แสงอาทิตย์ หรือด้านเทคนิค ท่านมีวิธีแก้ไข
อย่างไร หรือแจ้งหน่วยงานใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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2.5  ท่านได้รับความช่วยเหลือจาก เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของทางจังหวัด หรือเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาล ในด้านการให้ความช่วยเหลือในการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือไม่ 
อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  

3.1  ท่านคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ประชาชนควรรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.2  ข้อเสนอแนะและแนวทางการจัดการระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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