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การศึกษานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ของระบบ
ไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ กรณีศึกษา สระเก็บน  าห้วยเกษียร จังหวัดปราจีนบุรีโดยมีกลุ่มเป้าหมายที่
ท าการศึกษาคือ ประชาชน และคณะกรรมการบริหารจัดการน  า ของต าบลดงขี เหล็ก อ าเภอเมือง 
จังหวัดปราจีนบุรี การวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยการเก็บข้อมูลภาคสนาม  และการ
วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการโดยศึกษาพารามิเตอร์ อุณหภูมิ ความขุ่น ความเป็นกรด – เบส ปริมาณ
ของแข็งละลายทั งหมด การน าไฟฟ้า ปริมาณออกซิเจนละลายน  า(DO) ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์
ต้องการใช้ในการย่อยสลายอินทรีย์สารในน  า(BOD) ปริมาณไนเตรต และปริมาณคอลิฟอร์มแบคทีเรีย
ทั งหมด โดยท าการเก็บตัวอย่างในเดือนธันวาคม 2559 และมีนาคม 2560 และการวิเคราะห์ผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจ โดยใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์คือ  มูลค่าปัจจุบันเงินก าไรสุทธิ  (NPV) อัตรา
ผลตอบแทนภายใน (IRR) ระยะเวลาคืนทุน และทางสังคมคือผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 
(SROI)  และ การวิเคราะห์ SWOT ส าหรับการพิจารณาในผลกระทบด้านสังคม 

ผลการวิจัยพบว่า ผลการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม ได้ค่าเฉลี่ยของการตรวจวัดในเดือนธันวาคม 
ดังนี  อุณหภูมิ 27.8 oC ความขุ่น 26.57 เซนติเมตร ความเป็นกรด – เบส 8.06 ปริมาณของแข็งละลาย
ทั งหมด 14.1 ppm การน าไฟฟ้า 21.31 µS/cm  DO 5.03 มิลลิกรัมต่อลิตร BOD 5.77 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร  ปริมาณไนเตรต 0.881 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร และปริมาณคอลิฟอร์มแบคทีเรียทั งหมด 1449 
MPN/100 มิลลิลิตร และค่าเฉลี่ยของการตรวจวัดในเดือนมีนาคม ดังนี  อุณหภูมิ 30.9 oC ความขุ่น 
32.57 เซนติเมตร ความเป็นกรด – เบส 7.32 ปริมาณของแข็งละลายทั งหมด 8.88 ppm การน าไฟฟ้า 
18.51 µS/cm  DO 5.55 มิลลิกรัมต่อลิตร  BOD 5.74 มิลลิกรัมต่อลิตร   ปริมาณไนเตรต  1.02 
มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร และปริมาณคอลิฟอร์มแบคทีเรียทั งหมด 758.57 MPN/100 มิลลิลิตร ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 พบว่าการผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  าไม่ส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่อคุณภาพน  าในช่วงเดือนธันวาคม 2559 ถึงมีนาคม 2560 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์
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จากการค านวณมูลค่าปัจจุบันเงินก าไรสุทธิ (NPV) มีค่า 149,617.47 บาท, 109,290.89 บาท และ 
109,290.89 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ได้ร้อยละ 21 ระยะเวลาคืนทุนอยู่ที่ 8.51 ปี, 8.99 ป ี
และ 10.83 ปี และผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) มีค่าเป็น 1:1.82, 1:1.62 และ 1:1.45 
ที่อัตราคิดลดร้อยละ 8, 10 และ12 ตามล าดับ พบว่าโครงการระบบไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  ามี
ความคุ้มค่าแก่การลงทุน และผลการวิเคราะห์ทางสังคมโดยใช้การวิเคราะห์  SWOT พบว่าประชาชน
เห็นความส าคัญของโครงการ มีการจัดตั งศูนย์การเรียนรู้ของชุมชุน สามารถเป็นต้นแบบในการจัดการ
ทรัพยากรน  าในชุมชนได้อย่างเข้มแข็ง โดยเน้นการจัดการไปยังสังคมและชุมชนเพ่ือให้โครงการผลิต
ไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  าเกิดความยั่งยืน  ส าหรับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมพบว่า
ขนาดของโครงการซึ่งมีขนาดเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของสระเก็บน  าจึงเป็นข้อจ ากัดซึ่งยังไม่
สามารถบ่งชี ถึงผลกระทบที่เกิดขึ นได้ จึงต้องมีการดูแลโครงการอย่างต่อเนื่องเพ่ือป้องกันผลกระทบที่จะ
เกิดขึ นต่อไป 
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The purpose of this study was to study impacts of the Environmental, Economic 
and Social of solar floating photovoltaic electricity generation: a case study of Huai 
Kasian reservoir, Prachinburi province. The target groups were local people and the 
Water Management Committee of Dong Khilek Mueang Prachinburi district: Prachinburi 
province. For the environmental impact analysis, a field study to collected water in the 
reservoir was employed. The parameter studies are temperature, turbidity, pH, 
conductivity, total dissolve solid, Dissolve Oxygen (DO), Biochemical Oxygen Demand 
(BOD), nitrate and total coliform bacteria were collected on December 2016 and March 
2017. Economic impact analysis was carried out using Net Present Value (NPV), Internal 
Rate of Return (IRR) and Payback Period. Social impact analysis was undertaken by 
using SWOT analysis and Social Return on Investment. 

The results showed that environmental impact measured by using water quality 
in December 2016 were temperature (27.8 oC), turbidity (26.57 cm)., pH (8.06), 
conductivity (21.31 µS/cm), total dissolve solid (14.1 ppm), DO (5.03 mg/l), BOD (5.77 
mg/l), nitrate (0.881 mg-N/l) and total coliform bacteria (1449 MPN/100 ml) and those 
in March 2017 were temperature (30.9 oC), turbidity (32.57 cm)., pH (7.32), conductivity 
(18.51 µS/cm)., total dissolve solid (8.88 ppm), DO (5.55 mg/l), BOD (5.74 mg/l), nitrate 
(1.02 mg-N/l) and total coliform bacteria (758.57) MPN/100 ml. Economic impact 
analysis when calculated by using discount rate at 8% 10% and 12% respectively have 
Net Present Value (149,617.47 Bath, 109,290.89 Bath and 109,290.89 Bath), Internal Rate 
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of Return is 21%, Payback Period (8.51 years, 8.99 years and 10.83 years) and Social 
Return of Investment (1:1.82, 1:1.62 and 1:1.45) shows that every case is worth invest, 
and SWOT analysis found that people are aware of the importance of this project. 
Establishment of Community Learning Center can be a model for dealing with a strong 
community. The management should focus on social and community for the 
sustainability and success of solar floating photovoltaic electricity generation project. 
For environmental management, the limit of this study is the size of this project, which 
is small compared to the size of the reservoir, which couldn’t indicate the effects 
occured. It must be an ongoing project to prevent impacts that will be occurred. 
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วิทยานิพนธ์ฉบับนี  ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนั นเป็นไปได้ด้วยความอนุเคราะห์ของบุคคลหลาย
ท่าน ซึ่งไม่อาจจะน ามากล่าวได้ทั งหมด ซึ่งผู้มีพระคุณสองท่านแรกที่ผู้เขียนใคร่ขอกราบพระคุณคือ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก และ รองศาสตราจารย์ ดร.จ าลอง โพธิ์บุญ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ที่ได้ให้ความรู้ ค าแนะน าตรวจทาน และแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอา
ใจใส่ในทุก ๆ ขั นตอน เพ่ือให้การเขียนรายงานการวิจัยฉบับนี  สมบูรณ์ที่สุด ท่านที่สามคือ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล ที่ให้ค าแนะน าตรวจทาน และแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ และให้
เกียรติมาเป็นประธานในการสอบหัวข้อ  และการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ ผู้ เขียนใคร่ขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี  นอกจากนี  ผู้เขียนใคร่ขอขอบพระคุณ คณาจารย์คณะบริหาร
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ได้ประสิทธิประสาทวิชา องค์ความรู้ในด้าน
ต่าง ๆ ที่มีบทบาทส าคัญในการด าเนินการวิจัย และขอขอบคุณ คุณโกสุม เมฆมงคลชัย คุณประเดิม 
สุดสงวน คุณอภิชาติ คงแป้น และคุณรัชชนิดา กันทะวงศ์ จากส่วนพลังงานชุมชน ฝ่ายกิจการเพ่ือสังคม 
กลุ่ม บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) และกลุ่มภาคีเครือข่าย ที่ได้ด าเนินโครงการนี ขึ นมาเพ่ือเป็น
ประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

ขอขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรรณพ หอมจันทร์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์พื น
พิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ด้านเครื่องมือในการตรวจวัด
คุณภาพน  าต่าง ๆ ขอขอบคุณ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ที่ได้สนับสนุนเงินทุนในการตรวจวัด
คุณภาพน  าในห้องปฏิบัติการ และขอขอบคุณสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ได้ให้เงินทุนสนับสนุน
งานวิจัยจนกระทั่งงานวิจัยชิ นนี ส าเร็จลุล่วงลงได้ 

ขอขอบพระคุณคุณแม่รัชนีย์ มิตรทอง อีกทั งเพ่ือน ๆ ในคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ที่
อยู่เบื องหลังในความส าเร็จ ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนและให้ก าลังใจตลอดมา 
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บทท่ี 1 
 

บทน้า 
 

   ที่มาและความส้าคัญ 
 

พลังงานไฟฟ้ามีความส าคัญต่อการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในปัจจุบัน อาทิเช่น การให้แสง
สว่างในยามค่ าคืน การคมนาคม การผลิตในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีความส าคัญต่อการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ อีกทั งพลังงานไฟฟ้ายังเป็นตัวแปรส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 
ความต้องการพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย ตามแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 
2558 – 2579 (PDP 2015) โดยค่าประมาณความต้องการไฟฟ้าสูงสุดสุทธิของประเทศไทยในปี 
2558 มีค่าเป็น 27,345.80 เมกะวัตต์ ซึ่งเพ่ิมขึ นจากปี 2557 ที่มีค่าเป็น 26 ,942.10 เมกะวัตต์หรือ
เพ่ิมขึ นจากเดิมร้อยละ 1.50 และปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าสุทธิของประเทศในปี 2558 มีค่า
เพ่ิมขึ นจากปี 2557 จ านวน 5,933.58 ล้านหน่วย หรือเพ่ิมขึ นจากเดิมร้อยละ 3.31 ดังนั น จึงจ าเป็น
ที่จะต้องมีการพัฒนาโรงไฟฟ้าใหม่เพ่ิมขึ นเพ่ือให้ทันแก่ความต้องการในการบริโภคที่เพ่ิมมากขึ นในแต่
ละปี (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, กองสารสนเทศ, 2559) โดยการผลิตไฟฟ้าภายในประเทศ
นั นจะผลิตมาจากก๊าซธรรมชาติประมาณร้อยละ 70 ถ่านหินประมาณร้อยละ 20 และส่วนที่เหลือจะ
เป็นการผลิตจากพลังงานหมุนเวียน และการซื อไฟฟ้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน โดยในปี 2558 ประเทศ
ไทยได้ผลิตปริมาณไฟฟ้าสะสมทั งสิ น 168,461.51 ล้านหน่วย (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย , 
กองสารสนเทศ, 2559) ปริมาณก๊าซธรรมชาติส ารองของประเทศไทยที่พิสูจน์แล้วมีอัตราลดลงร้อยละ 
6-7 ต่อปี (กระทรวงพลังงาน, 2559) และปริมาณส ารองถ่านหินในประเทศไทยที่พิสูจน์แล้วมีปริมาณ
ส ารองอยู่ที่ 1,239 ล้านตันในสิ นปี 2558 และมีแนวโน้มที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง (British Petroleum, 
2016) หากมีการบริโภคเชื อเพลิงอย่างต่อเนื่องในอัตราที่เท่าเดิมหรือเพ่ิมขึ นไปจนกระทั่งถึงภาวะ
วิกฤตของพลังงานนั นจะเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนทุกคน 

พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก เป็นหนทางหนึ่งที่จะเข้ามาจัดการกับปัญหาทางด้าน
วิกฤตการณ์พลังงานที่ก าลังจะเกิดขึ นในอนาคตอันใกล้ กระทรวงพลังงานจึงเห็นถึงความส าคัญที่จะ
เพ่ิมปริมาณในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก โดยก าหนดไว้ในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 (AEDP 2015) เป้าหมายในการเพ่ิมก าลังการผลิตไฟฟ้า โดยมี
การเพ่ิมขึ นของสัดส่วนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนจากร้อยละ 9.87 เป็น ร้อยละ 20.11 ของ
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ปริมาณความต้องการไฟฟ้ารวมสุทธิ โดยการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนตามแผนนั นมีทั งสิ น 9 
ประเภทพลังงาน ได้แก่ ขยะชุมชน ขยะอุตสาหกรรม ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ (น  า เสีย/ของเสีย) พลังน  า
ขนาดเล็ก ก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน) พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน  าขนาดใหญ่ โดย
ผู้วิจัยได้สนใจศึกษาพลังงานแสงอาทิตย์เป็นหลัก ตามแผนนั นจากเดิมที่มีการผลิตในสิ นปี 2557 คือ 
1,298.51 เมกะวัตต์ ต้องการเพ่ิมขึ นเป็น 6 ,000 เมกะวัตต์ภายในปี 2579 ซึ่งนับว่าเป็นการ
ตั งเป้าหมายในการเพิ่มการผลิตในสัดส่วนนี สูงมาก การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ที่ใช้แผงเซลล์
แสงอาทิตย์นั นมีการผลิตกันมาก แต่เกิดปัญหาการใช้งานทั งการใช้พื นที่ และประสิทธิภาพในการผลิต
ไฟฟ้า ซึ่งการผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ผลิตในเชิงพาณิชย์นั นจ าเป็นต้องใช้พื นที่เป็น
บริเวณกว้างจึงท าให้สูญเสียการใช้ประโยชน์ของพื นที่ และการให้ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าของ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพตั งแต่ร้อยละ 5 ถึง 35 ขึ นอยู่กับชนิดของวัสดุ (นพดล รุ่งสวาท , 
2559) อีกทั งอัตราการผลิตไฟฟ้าสูงสุดที่ท าการทดลองอยู่ที่ 25 องศาเซลเซียส และอัตราการผลิต
ไฟฟ้ายังขึ นอยู่กับอุณหภูมิโดยอุณหภูมิใต้แผงที่เพ่ิมสูงขึ นจะท าให้ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าลดลง
ร้อยละ 0.5 ทุก ๆ 1 องศาเซลเซียส (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, กองพัฒนาพลังงานทดแทน
, 2558) ดังนั นจึงได้มีการออกแบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ระบบลอยน  าขึ นมาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ด้วยการท าให้อุณหภูมิใต้แผงมีค่าลดลง ซึ่งแผงเซลล์แสงอาทิตย์
ระบบลอยน  าจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้เพ่ิมขึ นประมาณร้อยละ 20 ของการผลิตในสภาพปกติ 
(ประสาท มีแต้ม, 2559) ถือว่าเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพให้มากขึ นแต่ค่าใช้จ่ายในการดูแลน้อยลง 
และยังไม่เป็นการสูญเสียที่ดินที่สามารถจะน าไปใช้ประโยชน์ และยังเป็นการเพ่ิมประโยชน์ในด้าน
อ่ืนๆเช่น การน าพื นที่ไปใช้ท าเกษตรกรรม เลี ยงสัตว์ หรือเพ่ืออยู่อาศัย 

ดังนั นผู้วิจัยจึงได้มีความสนใจศึกษาถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม 

ที่มาพร้อมกับระบบไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  า โดยท าการศึกษาผลกระทบจาก

โครงการแผงเซลล์แสงอาทิตย์สูบน  าแบบลอยน  าเพื่อการอุปโภคและการเกษตรบริเวณสระเก็บน  าห้วย

เกษียร ต าบลดงขี เหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเป็นโครงการของ บริษัท ปตท. จ ากัด 

(มหาชน) เพ่ือเป็นการหาแนวทางการจัดการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เพ่ือไม่เป็นการท าลายระบบ

นิเวศในบริเวณโดยรอบของสถานที่ติดตั ง และเป็นการไม่สร้างความขัดแย้งให้แก่ประชาชนโดยรอบ 

อีกทั งเพ่ือเป็นการขยายผลน าไปสู่การผลิตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์จากพลังงานทดแทนที่เพ่ิมมากขึ นให้

สอดคล้องกับแผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 (AEDP 2015) 
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  ค้าถามงานวิจัย  
 

ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ที่เกิดขึ นจากการผลิตไฟฟ้าจากแผง
เซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  ามีอะไรบ้าง และจะมีแนวทางในการจัดการอย่างไร และจะสามารถน า
ผลการวิจัยนี สร้างเป็นแนวทางการจัดการเพื่อความยั่งยืนได้หรือไม่ 

 

  วัตถุประสงค์งานวิจัย  
 

1) เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ นจากการผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์

แสงอาทิตย์แบบลอยน  า  

2) เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และสังคมจากการผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์

แสงอาทิตย์แบบลอยน  า 

3) เพ่ือเสนอแนะแนวทางการจัดการผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมที่

เหมาะสมในการผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  า 

 

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 

จากการศึกษาผลกระทบของโครงการระบบไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  าต่อ

สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม โดยผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจะท าให้ทราบว่าโครงการนี ท าให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงต่อคุณภาพน  าอย่างไร ผลกระทบด้านเศรษฐกิจเพ่ือพิจารณาว่ามูลค่าการลงทุนของ

โครงการนั นมีความคุ้มค่าในการลงทุนหรือไม่ และผลกระทบด้านสังคมจะทราบถึ งการยอมรับ

โครงการ การด าเนินกิจกรรมทางสังคมที่มีต่อโครงการ และการได้มาซึ่งรูปแบบการจัดการที่เหมาะสม

ส าหรับโครงการเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับโครงการในลักษณะเดียวกันที่น าไปต่อยอดและขยายผล  
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  ขอบเขตงานวิจัย  
 

ในการท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมของระบบ
ไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  า กรณีศึกษา สระเก็บน  าห้วยเกษียร จังหวัดปราจีนบุรี มีขอบเขตใน
การด าเนินการวิจัยดังนี  

ขอบเขตด้านเนื อหา คือ การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเฉพาะคุณภาพน  า ผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจ และผลกระทบด้านสังคม 

ขอบเขตด้านประชากร คือ ประชาชนในพื นที่ต าบลดงขี เหล็ก จังหวัดปราจีนบุรี 
คณะกรรมการบริหารจัดการน  า จังหวัดปราจีนบุรี และผู้บริหารโครงการ 

ขอบเขตด้านพื นที่ คือ บริเวณอ่างเก็บน  าห้วยเกษียร ต าบลดงขี เหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัด 
ปราจีนบุรี 

ขอบเขตด้านเวลา คือ ท าการศึกษาในช่วง ตุลาคม 2559 ถึง กุมภาพันธ์ 2560 
 

 นิยามศัพท์เฉพาะ  
 

ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ ส าหรับงานวิจัยนี หมายถึง ผลกระทบที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ต่อเศรษฐกิจของประชาชนในพื นที่ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงต่อรายรับ -รายจ่ายของประชาชน 
คณะกรรมการบริหารจัดการน  า และผู้บริหารโครงการ ซึ่งเป็นผลมาจากการผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์
แสงอาทิตย์แบบลอยน  าโดยผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจนั นจะใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ได้แก่ 
NPV IRR และ Payback Period  

ผลกระทบด้านสังคม ส าหรับงานวิจัยนี หมายถึง ผลกระทบที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ
ลักษณะหรือกิจกรรมทางสังคมของประชาชนที่ใช้ประโยชน์จากการผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์
แสงอาทิตย์แบบลอยน  า อาทิเช่น การมีความตระหนักถึงเรื่องพลังงานทดแทน การจัดตั งศูนย์การ
เรียนรู้ การร่วมมือระหว่างรัฐ และประชาชน 

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม  ส าหรับงานวิจัยนี  หมายถึง ผลกระทบที่ท าให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่อสภาพแวดล้อมที่เกิดจากการผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  า โดยท า
การพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญ คือ ผลกระทบต่อคุณภาพน  าเท่านั น โดยศึกษา
ภายในบริเวณท่ีท าการผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  า  

ระบบไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน ้า  หมายถึง กระบวนการนับตั งแต่การติดตั ง
โครงสร้างระบบลอยน  าจนถึงการผลิตไฟฟ้าเพ่ือการสูบน  าจ่ายให้แก่ชุมชนโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ 



 

บทท่ี 2 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

งานวิจัย ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ของระบบไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์

แบบลอยน  า กรณีศึกษา สระเก็บน  าห้วยเกษียร จังหวัดปราจีนบุรี ได้มีการศึกษาเอกสารและงานวิจัย

ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการวิจัย เนื อหาจากการศึกษาค้นคว้านั นเพ่ือเป็นการเพ่ิมเติม และตอบปัญหาใน

ประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมของระบบไฟฟ้าเซลล์

แสงอาทิตย์แบบลอยน  า กรณีศึกษา สระเก็บน  าห้วยเกษียร จังหวัดปราจีนบุรี โดยคลอบคลุมในหัวข้อ

ต่างๆ ดังต่อไปนี  

2.1  พลังงานแสงอาทิตย์ และเซลล์แสงอาทิตย์  

2.2  นโยบายและแผนพลังงานทดแทนในประเทศไทย 

2.3  แผงเซลล์แสงอาทิตย์ระบบลอยน  า 

2.4  การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจและสังคม 

2.5  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ระบบลอยน  า 

 

   พลังงานแสงอาทิตย์ และเซลล์แสงอาทิตย์  
 

พลังงานแสงอาทิตย์นับว่าเป็นพลังงานที่อยู่คู่กับโลกมานับตั งแต่โลกถือก าเนิด แต่เดิมนั น

มนุษย์ยังไม่สามารถเอาพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพ และเนื่ องด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่มีอย่างไม่จ ากัด หรือพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) อีกทั งยัง

เป็นพลังงานที่สะอาดปราศจากมลพิษ และมีศักยภาพสูง โดยในปัจจุบันการน าพลังงานแสงอาทิตย์มา

ใช้นั นจะท าอยู่ด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ 1) ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ และ 2) ผลิตพลังงาน

ความร้อนจากแสงอาทิตย์ (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2558) 
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 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า 
เซลล์แสงอาทิตย์ (Photovoltaic Cell) หรือเซลล์สุริยะ หรือท่ีรู้จักกันในชื่อเซลล์แสงอาทิตย์ 

เป็นชื่อที่มีความหมายว่าการแปลงแสงแดดโดยตรงให้เป็นไฟฟ้า เป็นสิ่งประดิษฐ์โดยใช้เทคโนโลยีการ

สร้างรอยต่อ P-N ของผลึกซิลิกอน โดยเริ่มต้นของการประดิษฐ์แผงเซลล์แสงอาทิตย์นั นมี

ประสิทธิภาพเพียง 6% แต่ด้วยการพัฒนาท าให้มีประสิทธิภาพมากกว่า 15 % (กรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2558) ซึ่งสามารถน ามาใช้งานได้ทันทีเมื่อมีแสงอาทิตย์ตกกระทบลงบน

หน้าแผง ซึ่งค่าแรงดันและกระแสที่ได้จะมากหรือน้อย ขึ นกับความเข้มของแสงอาทิตย์ที่มาตกกระทบ

รวมไปถึงคุณสมบัติทางไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (นพดล รุ่งสวาท, 2559) 

เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า จ าแนกตามรูปแบบระบบผลิต

กระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ได้ 3 ระบบ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย , กองพัฒนา

พลังงานทดแทน, 2559) คือ 

1)  เซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ (PV Stand-Alone System) เป็นระบบผลิตไฟฟ้า

ที่ได้รับการออกแบบส าหรับใช้งานในพื นที่ชนบทที่ไม่มีระบบสายส่งไฟฟ้า อุปกรณ์ระบบที่ส าคัญ

ประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อุปกรณ์ควบคุมการประจุแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ และอุปกรณ์เปลี่ยน

ระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับแบบอิสระ 

2)  เซลล์แสงอาทิตย์แบบต่อกับระบบจ าหน่าย (PV Grid Connected System) 

เป็นระบบผลิตไฟฟ้าที่ถูกออกแบบส าหรับผลิตไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็น

ไฟฟ้ากระแสสลับเข้าสู่ระบบสายส่งไฟฟ้าโดยตรง ใช้ผลิตไฟฟ้าในเขตเมือง หรือพื นที่ที่มีระบบ

จ าหน่ายไฟฟ้าเข้าถึง อุปกรณ์ระบบที่ส าคัญประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อุปกรณ์เปลี่ยนระบบ

ไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับชนิดต่อกับระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 

3)  เซลล์แสงอาทิตย์แบบผสมผสาน (PV Hybrid System) เป็นระบบผลิตไฟฟ้าที่

ถูกออกแบบส าหรับท างานร่วมกับอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าอ่ืนๆ เช่น ระบบเซลล์แสงอาทิตย์กับพลังงานลม 

และเครื่องยนต์ดีเซล ระบบเซลล์แสงอาทิตย์กับพลังงานลม และไฟฟ้าพลังน  า เป็นต้น  โดยรูปแบบ

ระบบจะขึ นอยู่กับการออกแบบตามวัตถุประสงค์ 

 

 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

เซลล์แสงอาทิตย์ (Photovoltaic Cell) หรือเซลล์สุริยะ หรือท่ีรู้จักกันในชื่อเซลล์แสงอาทิตย์ 

เป็นชื่อที่มีความหมายว่าการแปลงแสงแดดโดยตรงให้เป็นไฟฟ้า เป็นสิ่งประดิษฐ์โดยใช้เทคโนโลยีการ
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สร้างรอยต่อ P-N ของผลึกซิลิกอน โดยเริ่มต้นของการประดิษฐ์แผงเซลล์แสงอาทิตย์นั นมี

ประสิทธิภาพเพียง 6 % แต่ด้วยการพัฒนาท าให้มีประสิทธิภาพมากกว่า 15 % (กรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2558) ซึ่งสามารถน ามาใช้งานได้ทันทีเมื่อมีแสงอาทิตย์ตกกระทบลงบน

หน้าแผง ซึ่งค่าแรงดันและกระแสที่ได้จะมากหรือน้อย ขึ นกับความเข้มของแสงอาทิตย์ที่มาตกกระทบ

รวมไปถึงคุณสมบัติทางไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (นพดล รุ่งสวาท, 2559) 

  

 

 

ภาพที่ 2.1  หลักการท างานทั่วไปของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

แหลง่ท่ีมา: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, กองสารสนเทศ, 2559. 

 

 ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ท าการศึกษาศักยภาพของรังสีของแสง

จากดวงอาทิตย์ที่ตกลงมายังพื นที่ในประเทศไทยโดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียมและข้อมูล

ภาคพื น เพ่ือท าแผนที่แสดงศักยภาพศักยภาพ ซึ่งพบว่าพื นที่ส่วนใหญ่ของประเทศจะได้รับรังสีดวง

อาทิตย์สูงสุดอยู่ระหว่างเดือน เมษายนถึงพฤษภาคม โดยมีค่าอยู่ในช่วง 20 ถึง 23 MJ/m2 ต่อวัน 

และรังสีรวมของดวงอาทิตย์รายวันเฉลี่ยต่อปีของพื นที่ทั่วประเทศมีค่า 18 MJ/m2 ต่อวัน 
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ภาพที่ 2.2  ปริมาณรังสีเฉลี่ยจากดวงอาทิตย์รายเดือน 

แหล่งที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2558. 
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ภาพที่ 2.3  ปริมาณรังสีเฉลี่ยจากดวงอาทิตย์ในรอบปี 

แหล่งที่มา:  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2558. 
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 ชนิดของเซลล์แสงอาทิตย์ 

ชนิดของเซลล์แสงอาทิตย์สามารถแบ่งตามวัสดุที่ใช้ในการผลิตแบ่งเป็น 3 ชนิดหลัก (การ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, กองพัฒนาพลังงานทดแทน, 2558) คือ 

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 นิยมใช้งานในพื นที่เฉพาะได้แก่ ในชนบทที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เป็นหลัก 

2)  เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกโพลีซิลิกอน (Polycrystalline Silicon Solar Cell 

หรือ pc-Si) การที่จะลดต้นทุนการผลิตของ c-Si จึงท าให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยี pc-Si ขึ นเป็นผล

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 าให้ไม่สิ นเปลืองเนื อ

วัสดุ น  าหนักเบา การผลิตท าได้ง่าย และข้อดีของ a-Si ไม่เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อม จึงเหมาะที่จะ

ประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่กินไฟฟ้าน้อย เช่น เครื่องคิดเลข นาฬิกาข้อมือ วิทยุทรานซิสเตอร์ เป็น

ต้น 

นอกจากซิลิกอนแล้ว วัสดุสารกึ่งตัวน าอ่ืน ๆ ก็ใช้ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ได้เช่นกัน ได้แก่ 

แกลเลียมอาร์ เซไนด์  (GaAs : Gallium Arsenide) แคดเมียมเทลลู ไรด์  (CdTe : Cadmium 

Telluride) คอป เปอร์ อิน เดี ยม ได เซ เล ไนด์  (CIS : Copper Indium Diselenide) โดย เซลล์

แสงอาทิตย์ที่ผลิตจาก GaAs จะมีประสิทธิภาพการแปรพลังงานที่สูงที่สุด จึงเหมาะกับงานด้าน

อวกาศ ซึ่งราคาจะแพงมากเมื่อเทียบกับที่ผลิตจากซิลิกอน นอกจากนี มีการคาดหมายกันว่า เซลล์

แสงอาทิตย์ที่ผลิตจาก CIS จะมีราคาถูกและมีประสิทธิภาพสูง 
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ภาพที่ 2.4  เซลล์แสงอาทิตย์ที่ท าจากสารกึ่งตัวน าประเภทซิลิคอน 

แหล่งที่มา: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, กองสารสนเทศ, 2559. 

 

 ข้อดี และข้อจ้ากัดของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 

จากการน าเทคโนโลยีแผงเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้ท าให้เกิดการผลิตไฟฟ้าอย่างแพร่หลายทั ง

ขนาดเล็กระดับครัวเรือน ธุรกิจผลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็กถึงเล็กมาก จนกระทั่งมาเป็นส่วนหนึ่งของ

แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (AEDP 2015) อย่างไรก็ตาม นพดล รุ่งสวาท 

(2559) ได้สรุปข้อดีและข้อจ ากัดของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ไว้ดังนี  

ข้อดีของระบบเซลล์แสงอาทิตย ์

1) เซลล์แสงอาทิตย์สามารถออกแบบและประยุกต์ใช้ได้หลากหลายรูปแบบ การ
ท างานของระบบการขยายขนาดระบบ รวมไปถึงการขนส่งท าได้ง่ายและสะดวก 

2) ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ซึ่งมีอยู่อย่างมหาศาล เป็นพลังงานได้เปล่า และไม่มี
วันหมด การท างานของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของ
เทคโนโลยีนี  

แบบผลึกเดี่ยว 

(Single Crystal) 

แบบผลึกรวม 

(Poly Crystal) 

แบบอะมอร์ฟัส 

(Amorphous) 
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3) ระบบไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์สามารถใช้ผลิตไฟฟ้าได้ทั งแบบรวมศูนย์ 
(Centralize) และแบบกระจายศูนย์ (Decentralize) 

4) ระบบไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่ได้รับการออกแบบอย่างถูกต้องและเหมาะสม 
จะมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุง ดูแลรักษาที่ต่ ามาก และมีอายุการใช้งานนานกว่า 20 ปีมีความมั่นคง
ในระบบสูง (ยกเว้น แบตเตอรี่ และอุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่น ามาต่อร่วม อายุการใช้งานอาจ
สั นลงตามแต่คุณภาพการผลิต) 

 
ข้อจ้ากัดของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 

1) เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา ราคาเริ่มต้นหรือเงิน
ลงทุนของระบบยังสูงอยู่ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ได้ใช้เงินลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมหาศาล
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา 

2) ปัจจุบันประสิทธิภาพการแปลงรูปพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้เป็นไฟฟ้าของเซลล์
แสงอาทิตย์ยังต่ าอยู่ ปริมาณและคุณภาพของแสงอาทิตย์ที่ขึ นอยู่กับธรรมชาติ ท าให้ระบบเซลล์
แสงอาทิตย์ต้องใช้พื นที่ในการติดตั งมาก ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วจะใช้พื นที่ประมาณ 8 – 12 ตารางเมตรต่อ
การผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์หนึ่งกิโลวัตต์สูงสุด 
 

 เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อน 

เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือผลิตความร้อน ได้แก่ การผลิตน  าร้อนด้วยพลังงาน

แสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ การผลิตน  าร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบ่ง

ออกเป็น 3 ชนิด (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, กองพัฒนาพลังงานทดแทน, 2558) 

1) การผลิตน  าร้อนชนิดไหลเวียนตามธรรมชาติ เป็นการผลิตน  าร้อนชนิดที่มีถังเก็บ
อยู่สูงกว่าแผงรับแสงอาทิตย์ ใช้หลักการหมุนเวียนตามธรรมชาติ 

2) การผลิตน  าร้อนชนิดใช้ปั๊มน  าหมุนเวียน เหมาะส าหรับการใช้ผลิตน  าร้อนจ านวน
มาก และมีการใช้อย่างต่อเนื่อง 

3) การผลิตน  าร้อนชนิดผสมผสาน เป็นการน าเทคโนโลยีการผลิตน  าร้อนจาก
แสงอาทิตย์มาผสมผสานกับความร้อนเหลือทิ งจากการระบายความร้อนของเครื่องท าความเย็น หรือ
เครื่องปรับอากาศ โดยผ่านอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน  

การอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ปัจจุบันมีการใช้งานอยู่ 3 ลักษณะ คือ 
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1)  การอบแห้งระบบ Passive คือระบบที่เครื่องอบแห้งท างานโดยอาศัยพลังงาน

แสงอาทิตย์และกระแสลมที่พัดผ่าน  

2)  การอบแห้งระบบ Active คือระบบอบแห้งที่มีเครื่องช่วยให้อากาศไหลเวียนใน

ทิศทางที่ต้องการ เช่น จะมีพัดลมติดตั งในระบบเพ่ือบังคับให้มีการไหลของอากาศผ่านระบบ พัดลม

จะดูดอากาศจากภายนอกให้ไหลผ่านแผงรับแสงอาทิตย์เพ่ือรับความร้อนจากแผงรับแสงอาทิตย์ 

อากาศร้อนที่ไหลผ่านพัดลมและห้องอบแห้งจะมีความชื นสัมพัทธ์ต่ ากว่าความชื นของพืชผล จึงพา

ความชื นจากพืชผลออกสู่ภายนอกท าให้พืชผลที่อบไว้แห้ง 

3)  การอบแห้งระบบ Hybrid คือระบบอบแห้งที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และยังต้อง

อาศัยพลังงานในรูปแบบอ่ืนๆ ช่วยในเวลาที่มีแสงอาทิตย์ไม่สม่ าเสมอหรือต้องการให้ผลิตผลทางการ

เกษตรแห้งเร็วขึ น เช่น ใช้ร่วมกับพลังงานเชื อเพลิงจากชีวมวล พลังงานไฟฟ้า วัสดุอบแห้งจะได้รับ

ความร้อนจากอากาศร้อนที่ผ่านเข้าแผงรับแสงอาทิตย์ และการหมุนเวียนของอากาศจะอาศัยพัดลม

หรือเครื่องดูดอากาศช่วย 

 

 ข้อมูลทางเทคนิคที่ใช้ในโครงการแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน ้า 
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV module) ที่เลือกใช้มีขนาด 310 Wp ต่อ 1 แผง ต่อวงจรแบบ

อนุกรมเข้าด้วยกันทั งหมด 8 แผง รวมก าลังการผลิตสูงสุดเป็น 2.48 kWp แผงฯจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง

เข้าอินเวอร์เตอร์ขนาด 3 แรงม้า (2,238 Watt) เพ่ือแปลงไฟฟ้าเป็นไฟฟ้ากระแสสลับแบบ 3 เฟส ต่อ

วงจรแบบเดลต้า เพ่ือจ่ายไฟฟ้าให้กับมอเตอร์สูบน้าขนาด 2 แรงม้า (1,496 Watt) ต่อไป นอกจากนี 

ระบบควบคุมไฟฟ้าได้ติดตั งวงจรป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินและป้องกันไฟฟ้าดูดอีกด้วย  

ตาม Datasheet ของผู้ผลิต PV Module ระบุไว้ว่า ค่า Temperature Coefficient of 

Power (Pmax) มีค่าเท่ากับ -0.45% / oC หมายถึง อุณหภูมิที่เพ่ิมขึ น 1 oC จะท าให้เกิดการสูญเสีย

ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า (Power Loss) ไป 1.395 Watt ต่อ 1 แผง ต่อชั่วโมง หรือหากรวมกัน 

8 แผง จะมีค่าเท่ากับ 11.16 Watt ต่อชั่วโมง ตัวอย่างเช่น หากอุณหภูมิปกติของบรรยากาศอยู่ที่ 45 
oC จะท าให้ส่วนต่างของอุณหภูมิใช้งานและอุณหภูมิปกติ คือ 45 oC - 25 oC = 20 oC หมายถึง จะ

เกิด Power Loss ขึ น 20 x 11.16 = 223.2 Watt ต่อชั่วโมง 

 

 



 14 

   แผนพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกในประเทศไทย 
 

ก่อนที่จะได้มาซึ่งแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 

(Alternative Energy Development Plan: AEDP 2015) กระทรวงพลังงานได้มอบหมายให้กรม

พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเป็นผู้จัดท า และทางกระทรวงพลังงานได้ให้ความส าคัญ

ไว้ด้วยกัน 3 ด้าน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2558) คือ  

1) ด้านความมั่นคงทางพลังงาน (Security) ในการตอบสนองต่อปริมาณความ
ต้องการพลังงานที่สอดคล้องกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราการเพ่ิมของประชากร และ
อัตราการขยายตัวของเขตเมือง รวมถึงการกระจายสัดส่วนของเชื อเพลิงให้มีความเหมาะสม 

2) ด้านเศรษฐกิจ (Economy) ที่ต้องค านึงถึงต้นทุนพลังงานที่มีความเหมาะสม
และไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว การปฏิรูป
โครงสร้างราคาเชื อเพลิงประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุน และให้มีภาระภาษีที่เหมาะสม เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศไม่ให้เกิดการใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือย รวมถึงส่งเสริมการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

3) ด้ านสิ่ งแวดล้ อม  (Ecology) เพ่ิ มสั ดส่ วนการผลิ ตพลั งงานหมุน เวียน
ภายในประเทศ และการผลิตพลังงานด้วยเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และชุมชน 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกขึ นมานั น 
เพ่ือที่จะส่งเสริมการผลิตพลังงานจากวัตถุดิบพลังงานทดแทนที่มีอยู่ภายในประเทศให้ได้เต็มตาม
ศักยภาพ การพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม และการ
พัฒนาพลังงานทดแทนเพ่ือผลประโยชน์ร่วมในมิติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน 
 

 สถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 

กระทรวงพลังงานเริ่มต้นนโยบายรับซื อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็ก (Small 

Power Plant: SPP) มาตั งแต่ปี พ.ศ. 2532 เพ่ือเป็นการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าและช่วยแบ่งเบาภาระ

การลงทุนของทางภาครัฐโดยเริ่มต้นจากการผลิตพลังงานไฟฟ้าและความร้อนร่วมจากเศษวัสดุเหลือ

ใช้จากการเกษตร และขยายผลมารับซื อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทอ่ืนๆ จากผู้ผลิตไฟฟ้า

เอกชนขนาดเล็กมาก (Very Small Power Plant: VSPP) ที่ก าลังผลิตไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ โดย

พลังงานหมุนเวียนที่น ามาใช้คือ พลังงานแสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ขยะ พลังงานน  า พลังงานลม เพ่ือ
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เป็นการกระจายโอกาสไปยังพื นที่ห่างไกลให้มีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้า ช่วยลดความสูญเสียในระบบ

ไฟฟ้า และลดการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพ่ือการจ าหน่ายไฟฟ้า โดยลดขนาดเป็นโรงไฟฟ้า

ขนาดเล็กหรือขนาดเล็กมากที่หันมาใช้พลังงานหมุนเวียน อีกทั งยังมีมาตรการสนับสนุนส่วนเพ่ิมราคา

รับซื อไฟฟ้า (Adder) และจากมาตรการสนับสนุนนี ท าให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนมีสัดส่วน

เพ่ิมขึ นทุกปี โดยในปี 2550 มีสัดส่วนในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทั งประเทศร้อยละ 4.3 

และเพ่ิมเป็นร้อยละ 9.87 ในปี 2557 (ไม่รวมพลังน  าขนาดใหญ่) 

 
 

ภาพที่ 2.5  ปริมาณไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในปี 2550-2557 

แหล่งที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2558. 

 

 เป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 

การก าหนดเป้าหมายการผลิตพลังงานในแผน AEDP 2015 นั นได้มีการค านวณมาจากค่า

พยากรณ์ความต้องการใช้พลังงานขั นสุดท้ายตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency Plan: 

EEP 2015) คาดการณ์ความต้องการใช้พลังงานขั นสุดท้ายในปี 2579 จะอยู่ที่ระดับ 131,000 พันตัน

เทียบเท่าน  ามันดิบ (ktoe) โดยมีการก าหนดเป้าหมายในการผลิตพลังงานต่าง ๆ ดังตารางที่ 2.1 

การก าหนดเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับ

ศักยภาพของเชื อเพลิงที่เป็นวัตถุดิบ กระทรวงพลังงานได้มีประเด็นในการพิจารณาเอาไว้ดังนี  
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1)  ศักยภาพแหล่งพลังงานทดแทนคงเหลือของแต่ละเทคโนโลยี 

ประเมินจากศักยภาพของเชื อเพลิงพลังงานทดแทนที่มีอยู่ทั งหมด หักด้วยปริมาณ

เชื อเพลิงพลังงานทดแทนส่วนที่น าไปใช้แล้วส าหรับแต่ละประเภทเชื อเพลิงพลังงานทดแทน 

2)  ความต้องการใช้ไฟฟ้า 

ประเมินจากการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้ารายสถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้านคร

หลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 

 

ตารางท่ี 2.1  เป้าหมายในการผลิตพลังงานต่าง ๆ จากพลังงานทดแทนตามแผน AEDP 2015 

 

พลังงาน 
สัดส่วนพลังงานทดแทน (ร้อยละ) การใช้พลังงานขั น

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 
เชื อเพลิงชีวภาพ : เชื อเพลิง 7 20-25 34,798 
พลังงานทดแทน : การใช้พลังงานขั น
สุดท้าย 

12 30 131,000 

 

แหล่งที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2558. 

 

3)  ความสามารถของสายส่งในการรองรับไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานทดแทน 

ในช่วงปี 2558-2567 ได้มีการประเมินความสามารถในการรองรับการผลิตไฟฟ้า

ผ่านสายส่งในแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP 2015) พบว่ายังคงมีข้อจ ากัดอยู่ โดย

หลังจากปี 2567 เป็นต้นไป ปัญหาข้อจ ากัดจะหมดไป ซึ่งจะสามารถวางแผนพัฒนาสายส่งไฟฟ้าให้

สอดรับกับเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่จะเพ่ิมขึ นได้อย่างเต็มที่ 

4)  การจัดล าดับเทคโนโลยีตามราคาต้นทุนส าหรับการผลิตไฟฟ้าจากเชื อเพลิง

พลังงานทดแทนประเภทต่าง ๆ (Merit Order from Levelized Cost of Electricity: LCOE ) และ

ตามนโยบายของรัฐบาลในด้านผลประโยชน์เชิงสังคมและสิ่งแวดล้อมจากพลังงานทดแทน (Society 

Cost) พิจารณาจาก ต้นทุนค่าก่อสร้าง (Construction Cost) ค่าเดินระบบ (Operation Cost) และ
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ค่าบ ารุงรักษา (Maintenance Cost) ของโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน รวมถึงค่าเชื อเพลิงวัตถุดิบ (Fuel 

Cost) ในกรณีที่เป็นพลังงานจากชีวมวล พลังงานจากขยะ และพลังงานจากก๊าซชีวภาพที่ผลิตจากพืช

พลังงาน ทั งนี  ราคาต้นทุนสุทธิในการผลิตไฟฟ้าจากจะคิดเป็นช่วงตลอดอายุโครงการโรงไฟฟ้า

พลังงานทดแทน และพิจารณาตามล าดับความส าคัญตามนโยบายการส่งเสริมของรัฐบาลจากปริมาณ

ผลกระทบที่จะลดได้ (เทียบเป็นมูลค่าเงิน) จากการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเมื่อน าพลังงาน

ทดแทนมาใช้ผลิตไฟฟ้า รวมถึงมูลค่าการจ้างงานที่จะเกิดขึ น 

5)  การจัดสรรการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทนเชิงพื นที่ (RE Zoning) 

เป็นการก าหนดเป้าหมายปริมาณก าลังการผลิตไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทน

ประเภทต่าง ๆ โดยใช้หลักการ Renewable Energy Supply-Demand Matching โดยน าศักยภาพ

คงเหลือของแหล่งพลังงานทดแทนมาจัดเรียงตาม Merit Order เชิงนโยบายของเทคโนโลยีพลังงาน

ทดแทนต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื นที่ 

คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (2548) ได้นิยาม Merit order คือการควบคุม

ต้นทุนในการผลิตไฟฟ้า เช่น การเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า จะเริ่มสั่งจ่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าหลักที่มี

ความสามารถในการสร้างความมั่นคงในแต่ละพื นที่ ตามมาด้วยโรงไฟฟ้าที่มีความสามารถในการ

รองรับการผลิตในล าดับถัดมา จากนั นจึงสั่งเดินเครื่องโรงไฟฟ้าที่มีอยู่ในระบบตามความต้องการใช้

ไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลา เริ่มจากโรงไฟฟ้าที่มีต้นทุนต่ าที่สุดเป็นล าดับแรก ในทางกลับกัน เมื่อความ

ต้องการไฟฟ้าลดลง จะสั่งหยุด หรือลดการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าที่มีต้นทุนการผลิตสูงก่อน 

Merit Order ตามต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนและมูลค่าผลประโยชน์เชิงสังคม

และสิ่งแวดล้อม และปรับล าดับ Merit Order ให้สอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมพลังงานขยะและ

พลังงานชีวภาพของภาครัฐ เพ่ือสร้างประโยชน์ร่วมกับเกษตรกรและชุมชน รวมถึงการเข้าถึงพลังงาน

ไฟฟ้าของประชาชนในพื นท่ีห่างไกล ได้ล าดับ Merit Order ดังต่อไปนี  

1)  ขยะ 

2)  ชีวมวล 

3)  ก๊าซชีวภาพจากของเสีย/น  าเสีย 

4)  พลังน  าขนาดเล็ก 

5)  ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน 

6)  พลังงานลม 

7)  พลังงานแสงอาทิตย์ 
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8)  พลังงานความร้อนใต้พิภพ 

เป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนแต่ละประเภทเชื อเพลิงตามแผน AEDP 2015 มี

สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื อเพลิงพลังงานทดแทนในภาพรวมของทั งประเทศ ที่ร้อยละ 20 ของ

ปริมาณความต้องการพลังงานไฟฟ้า (Energy) รวมสุทธิ ซึ่งสอดคล้องตามกรอบการก าหนดสัดส่วน

เชื อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของแผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 (PDP 

2015) ที่ระบุว่าจะให้มีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนอยู่ในช่วงร้อยละ 15 - 20 ภายในปี 

2579 (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2558) 

 

ตารางท่ี 2.2  เป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในปี 2579 

ประเภทเชื อเพลิง 
สถานภาพ สิ นปี 

2557* (เมกะวัตต์) 

เป้าหมายปี 
2579 (เมกะ

วัตต์) 

1. ขยะชุมชน 65.72 500.00 
2. ขยะอุตสาหกรรม - 50.00 
3. ชีวมวล 2,451.82 5,570 
4. ก๊าซชีวภาพ (น  าเสีย/ของเสีย) 311.50 600.00 
5. พลังน  าขนาดเล็ก 142.01 376.00 
6. ก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน) - 680.00 
7. พลังงานลม 224.47 3,002.00 
8. พลังงานแสงอาทิตย์ 1,298.51 6,000.00 
9.พลังน  าขนาดใหญ่ - 2,906.00** 
รวมเมะวัตต์ติดตั ง (เมกะวัตต์) 4,494.03 19,684.40 
รวมพลังงานไฟฟ้า (ล้านหน่วย) 17,217 65,588.07 
ความต้องการพลังงานไฟฟ้าทั งประเทศ  
(ล้านหน่วย) 

174,467 326,119.00 

สัดส่วนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (%) 9.87 20.11 
 

แหล่งที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2558. 
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หมายเหตุ: * รวมการผลิตไฟฟ้านอกระบบ (Including off grid power generation) และไม่รวม

การผลิตไฟฟ้าจากพลังน  าขนาดใหญ่ 

** เป็นก าลังการผลิตติดตั งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน โดยพลังน  าขนาดใหญ่ถูกรวมเป็น

เป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในแผน AEDP2015 

 

 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพลังงานทดแทน 

กระทรวงพลังงานก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนในปี 2558 – 

2579 ไว้ดังนี  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมความพร้อมด้านวัตถุดิบและเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

เป้าประสงค์ การพัฒนาความสามารถในการผลิต บริหารจัดการวัตถุดิบ ด้วยเทคโนโลยีที่

เหมาะสม 

กลยุทธ์ 1.1  พัฒนาวัตถุดิบทางเลือกอ่ืน และพื นที่ที่มีศักยภาพเพ่ือผลิตพลังงาน

ทดแทน 

กลยุทธ์ 1.2  พัฒนาการรูปแบบการบริหารจัดการและการใช้วัตถุดิบพลังงาน

ทดแทนให้มีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ 1.3  ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีให้ที่เหมาะสมกับความสามารถการผลิต

และการใช้พลังงานทดแทน 

กลยุทธ์ 1.4  ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื นฐานเพ่ือรองรับการผลิตการใช้พลังงาน

ทดแทนอย่างเหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมศักยภาพการผลิต การใช้ และตลาดพลังงานทดแทน 

เป้าประสงค์ การผลักดันความสามารถในการผลิตและความต้องการพลังงานทดแทน 

กลยุทธ์ 2.1  สนับสนุนครัวเรือนและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการผลิตการใช้พลังงาน

ทดแทน 

กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านพลังงานทดแทนอย่างเหมาะสมแก่ผู้ผลิต

และผู้ใช้ทั งในและต่างประเทศ 

กลยุทธ์ 2.3  ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมประสิทธิภาพธุรกิจพลังงาน

ทดแทน 
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กลยุทธ์ 2.4 พัฒนากฎหมายด้านพลังงานทดแทน พร้อมทั งเร่งรัดการปรับปรุง

แก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างเหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างจิตสานึกและเข้าถึงองค์ความรู้ ข้อเท็จจริงด้านพลังงานทดแทน 

เป้าประสงค์ การสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจต่อการผลิตการใช้พลังงาน

ทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านพลังงาน

ทดแทน 

กลยุทธ์ 3.2  เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ และข้อมูลสถิติ

พลังงานทดแทน 

กลยุทธ์ 3.3  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานทดแทน เพ่ือสร้าง

ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทนทั งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

กลยุทธ์ 3.4  พัฒนาเครือข่ายด้านพลังงานทดแทนที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการมี

ส่วนร่วมของเครือข่ายทั งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ 

 

   แผงเซลล์แสงอาทิตย์ระบบลอยน ้า 
 

 ประสาท มีแต้ม (2559) ได้ศึกษาสถานการณ์พลังงานที่ประเทศญี่ปุ่น และประเทศต่าง ๆ

แล้วได้สรุปใจความส าคัญเกี่ยวกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ระบบลอยน  าไว้ 4 ประการด้วยกัน คือ  

1) ที่ประเทศญี่ปุ่นหันมาให้ความสนใจแผงเซลล์แสงอาทิตย์ระบบลอยน  านั น

เพราะว่าเหตุการณ์วิกฤตด้านพลังงานนิวเคลียร์ เมื่อปี พ.ศ. 2554 จนต้องมีการระงับโรงไฟฟ้า

พลังงานนิวเคลียร์ ญี่ปุ่นจึงต้องหาทางเพ่ิมการผลิตพลังงานไฟฟ้า โดยการผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์

แสงอาทิตย์ก็เป็นวิธีหนึ่ง 

2) ช่วยในเรื่องการลดการระเหยของน  า โดยปกติประเทศไทยจะได้รับน  าฝนเฉลี่ย

ต่อหนึ่งตารางเมตรประมาณปีละ 1,572.5 มิลลิเมตร ในจ านวนนี จะระเหยขึ นไปในอากาศประมาณ 

650-750 มิลลิเมตร (กรมอุตุนิยมวิทยา, 2559) ทั งนี ขึ นอยู่กับอุณหภูมิของอากาศและความแรงของ

ลม ดังนั น ถ้ามีแผงเซลล์แสงอาทิตย์มาบังแสงแดดและบังลม จะท าให้ช่วยในการลดการระเหยของน  า 

3) ช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า การที่แผงเซลล์แสงอาทิตย์จะผลิต

ไฟฟ้าได้ปริมาณท่ีมากนั นไม่เพียงแต่ต้องการแสงอาทิตย์ที่มีความเข้มเพียงอย่างเดียว แต่หากอุณหภูมิ
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ที่ตัวแผงหรือใต้แผงก็เป็นปัจจัยที่มีส่วนในประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า การที่อุณหภูมิใต้แผงเพ่ิมขึ น

ทุกๆ 1 องศาเซลเซียส จะท าให้ประสิทธิภาพลดลงร้อยละ 0.5 ซึ่งผิวน  าที่อยู่ด้านใต้แผงจะคอยช่ วย

ระบายความร้อนจึงท าให้บริเวณใต้แผงนั นอุณหภูมิไม่สูงจนมากเกินไป ท าให้ประสิทธิภาพในการผลิต

เพ่ิมมากขึ น 

4) ความคุ้มค่าทางการเงิน ตัวอย่างการติดตั งที่ประเทศอังกฤษ Chow (2016) ได้
ระบุไว้ว่าโซล่าฟาร์มลอยน  าของอังกฤษที่อ่างเก็บน  าควีน อลิซาเบธที่ 2 มีขนาด 6.3 เมกะวัตต์ ใช้เงิน
ลงทุน 6 ล้านปอนด์ เฉลี่ย 952 ปอนด์ต่อกิโลวัตต์ คาดว่าสามารถผลิตไฟฟ้าได้ปีละ 5.8 ล้านหน่วย 
เมื่อน ามาเฉลี่ยเพ่ือจะพบว่า ต้นทุนเฉลี่ย 47,645 บาทต่อกิโลวัตต์ (50.027 บาท/ปอนด์) ซึ่งถูกกว่า
ราคาติดตั งบนหลังคาบ้านในประเทศไทยเล็กน้อย ผลิตไฟฟ้าได้ปีละ 921 หน่วยต่อกิโลวัตต์ ต้นทุนค่า
ไฟฟ้าเฉลี่ยตลอดอายุโครงการ 25 ปี (LCOE) เท่ากับ 2.07 บาท 

Thurston (2012) กล่าวว่า ความเย็นของผิวน  าใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์นั นจะช่วยเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานอย่างน้อย 1 เปอร์เซ็นต์ซึ่งเป็นที่คาดหวังโดยทั่วไป อีกทั งเงาที่บดบัง

จากตัวแผงเซลล์แสงอาทิตย์นั นยังจะช่วยลดการระเหยน  าได้กว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งนับว่าเป็น

ประโยชน์ต่อพื นที่ที่มีความไม่แน่นอนหรือความจ ากัดกับปริมาณน  าฝน 

Eureka (2011) กล่าวว่าในตลาดปัจจุบันของแผงเซลล์แสงอาทิตย์นั นยังมีจุดอ่อนที่ส าคัญอยู่

ด้วยกัน 2 ประการ คือ 1. ต้องการพื นที่เป็นบริเวณกว้างในการติดตั ง 2. ค่าใช้จ่ายในการสร้างและ

บ ารุงรักษายังคงมีมูลค่าที่สูง ดังนั นเทคโนโลยีแผงเซลล์แสงอาทิตย์ระบบลอยน  าจึงเป็นสิ่งที่เข้าช่วยแก้

เรื่องเหล่านี  อีกทั ง Eureka (2011) ยังได้เปรียบเทียบการติดตั งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ระบบลอยน  าไว้

เหมือนกับ สถานการณ์ที่ชนะทั งคู่ (Win-Win Situation) เนื่องจากการติดตั งนั นท าการติดตั งบนผิว

น  าที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวแต่อย่างไร จึงไม่ส่งผลกระทบต่อภาคส่วน

ของการท่องเที่ยวเพราะไปใช้แหล่งน  าอ่ืนๆ ซึ่งนับว่าพื นที่บนพื นดินก็ไม่สูญเสียไปกับการติดตั งอีกทั ง

ยังเกิดประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้า และเกิดประโยชน์กับแหล่งน  า นอกจากนั นแล้วยังมีอีกหนึ่งประการ

คือด้านต้นทุน การท าให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์มีอุณหภูมิที่ลดต่ าลงได้จะเป็นการช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการผลิตไฟฟ้าที่ตัวแผงใช้ซิลิกอนเป็นองค์ประกอบ โดยไม่ต้องเสียต้นทุนไปกับองค์ประกอบที่แพง

กว่าซิลิกอน ซึ่งบางครั งก็จะให้ประสิทธิภาพที่สูงกว่าค่ามาตรฐานที่ผลิตได้ 
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   การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
 

 ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 
ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment: SROI) หมายถึง 

การน าผลลัพธ์ ด้านสังคม (Social Impact) ในด้านต่างๆ ที่ กิจการสร้างมาค านวณหา “มูลค่า 

(Monetized Value)”เป็นตัวเงิน แล้วเปรียบเทียบกับมูลค่า ทางการเงินของต้นทุนที่ใช้ไปในการ

ด าเนินการกิจการ เพ่ือดูว่ากิจการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมคิดเป็น มูลค่าเท่าไร ต่อเงิน 1 บาทที่ลงทุนไป 

(สฤณี อาชวานันทกุล และภัทราพร แย้มละออ, 2557) 

2.4.1.1 กรอบคิดและเครื่องมือส าคัญในการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจาก   

การลงทุน 

การประเมินผลลัพธ์ทางสังคมและผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนต้องอยู่

ภายใต้กรอบในการประเมินเดียวกัน โดยการก าหนดนิยามเป้าหมายให้ชัดเจน แล้วแปลงผลลัพธ์

ออกมาเป็นมูลค่าทางการเงินเพ่ือเปรียบเทียบกับต้นทุน แล้วค านวณอัตราส่วนผลตอบแทนทางสังคม

จากการลงทุน 

 

 

ภาพที่ 2.6  กรอบแนวคิดและเครื่องมือในการประเมิน SROI 

แหล่งที่มา : ดัดแปลงจาก สฤณี อาชวานันทกุล และภัทราพร แย้มละออ, 2557: 28. 

 

1) ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง (Theory of Chang) หมายถึง การตอบค าถาม

โดยใช้ประโยคในรูป “ถ้า...แล้ว...” เช่น ถ้า ชุมชนได้ประโยชน์เพ่ิมเติมจากการแยกขยะก่อนทิ ง แล้ว 

กรอบแนวคิดและ
เคร่ืองมือในการ

ประเมิน

ทฤษฎีการเปล่ียนแปลง

(Theory of Chnage)

ห่วงโซ่ผลลพัธ์

(Impact Value Chain)

กรณีฐาน

(Base Case Scenario)
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พวกเขาจะแยกขยะได้มากขึ น เป็นการพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงถ้ามีสิ่งนี แล้วจะเกิดอะไร และถ้า

ไม่มีสิ่งนี จะเกิดอะไรนั่นเอง 

2) ห่วงโซ่ผลลัพธ์  ( Impact Value Chain) คือการแจกแจงกิจกรรม 

(Activities) และผลผลิต (Output) โดยมีขั นตอนในการวิเคราะห์ 2 ขั นตอน ดังนี  

ขั นที่หนึ่ง จะต้องระบุกิจกรรมต่างๆ ที่โครงการจะด าเนินการ โดยการแปลงปัจจัย

น าเข้า (Input) ในส่วนแรกของทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง ให้เป็นผลลัพธ์ (Outcome หรือ Impact) ที่

ต้องการจะให้เกิดขึ น 

ขั นที่สอง ระบุผลผลิต (Output) ที่ เป็นรูปธรรม สามารถวัดได้ และสะท้อนว่า

ผลลัพธ์ทางสังคมนั นเกิดขึ นจริง โดยผลผลิตที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้และวัดได้สามารถใช้เป็นตัวชี วัด 

(Indicators) ในการพิจารณาว่าโครงการนั นได้สร้างผลลัพธ์ตรงกับเป้าหมายที่ได้ตั งไว้ 

 
 

ภาพที่ 2.7  กระบวนการห่วงโซ่ผลลัพธ์ 

แหล่งที่มา : สฤณี อาชวานันทกุล และภัทราพร แย้มละออ, 2557: 70. 

 

3) กรณีฐาน (Base Case Scenario) การประเมินผลลัพธ์และผลตอบแทน

ทางสังคมจากการลงทุนไม่มีทางเป็นรูปธรรม (Objective) ได้อย่างสมบูรณ์แบบ (สฤณี อาชวานันท

กุล และภัทราพร แย้มละออ, 2557) เนื่องจากผลลัพธ์ทางสังคมหลายข้อเป็นนามธรรม ท าได้โดยการ

ก าหนด “ตัวชี วัด” และ “ค่าแทนทางการเงิน” ที่ใกล้เคียงที่สุด อีกทั งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มก็

อาจมีมุมมองที่แตกต่างกันว่าผลลัพธ์ที่สร้างคืออะไร จึงเรียกการประเมินที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริง

มากที่สุดว่า “กรณีฐาน (Base Case Scenario)” 

องค์ประกอบของกรณีฐานในบริบทการประเมินผลตอบแทนทางสังคม มีดังนี  

ปัจจยัน าเขา้

(Input)

กิจกรรม

(Activities)

ผลผลิต

(Output)

ผลลพัธ์

(Outcome)
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1) ถ้าต้องใช้สมมุติฐานก็ใช้เฉพาะกรณีที่มีแหล่งอ้างอิง และใกล้เคียงกับ

บริบทของกิจการมากที่สุด 

2) ยอมรับว่าองค์กรอ่ืนๆ อาจมีส่วนสร้างผลกระทบที่คล้ายคลึงกันได้ 

(Attribution) 

3) ยอมรับว่าผลกระทบบางส่วนอาจเกิดขึ นได้เองต่อให้ไม่มีองค์กรไหน

ท างานด้านนี  (ผลลัพธ์ส่วนเกิน - Deadweight) 

4) ยอมรับว่าผลกระทบบางส่วนอาจไม่ใช่ส่วนเพ่ิม แต่เป็นการทดแทน

ผลกระทบที่อ่ืน (ผลลัพธ์ทดแทน - Displacement) 

5) ในกรณีที่ประมาณการผลลัพธ์ทางสังคมในอนาคตตลอดช่วงเวลา

มากกว่า 1 ปี โดยที่กิจการจะไม่มีการลงทุนเพ่ิมเติมระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวควรท าประมาณการ

อัตราการลดลง (Drop Off) ของผลลัพธ์ทางสังคมด้วย 

ผลลัพธ์ส่วนเกิน (Deadweight) (สฤณี อาชวานันทกุล และภัทราพร แย้มละออ, 

2557) หมายถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ นอยู่ดีต่อให้ไม่มีองค์กรไหนท างานเรื่องนี  ผู้รับประโยชน์บางคนอาจ

พบวิธีบรรเทาปัญหาด้วยตัวเอง หรือสภาพสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมอาจดีขึ นก็ได้ 

ผลลัพธ์ทดแทน (Displacement) (สฤณี อาชวานันทกุล และภัทราพร แย้มละออ

, 2557) หมายถึงกรณีที่ผลลัพธ์เชิงบวกส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มหนึ่งถูก “ชดเชย” ด้วยผลลัพธ์

เชิงลบส าหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรายอ่ืน ยกตัวอย่าง เช่น การที่คนหนึ่งคนได้งานท าอาจแปลว่าคนอีก

คนหนึ่งต้องตกงาน ผลลัพธ์ทางสังคม “คนมีงานท ามากขึ น” ในกรณีนี จะไม่เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็

ตาม ส าหรับกิจการเพ่ือสังคมที่มีขนาดเล็กหรือท างานในประเด็นปัญหายากๆ ที่ถูกละเลยมานาน

ผลลัพธ์ทดแทนก็น่าจะมีขนาดเล็กจนไม่จ าเป็นต้องค านวณ 
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2.4.1.2  ขั นตอนการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 

 

ภาพที่ 2.8  ขั นตอนในการประเมิน SROI 

แหล่งที่มา: ดัดแปลงจาก สฤณี อาชวานันทกุล และภัทราพร แย้มละออ, 2557: 52-133. 

 

ในแต่ละขั นตอนในการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (สฤณี อาชวานันทกุล 

และ ภัทราพร แย้มละออ, 2557) ได้มีการท าในขั นตอนย่อย ๆ ดังนี  

1) ขั นการวางแผน 
 ขั นที่ 1 เข้าใจเป้าหมายในการวิเคราะห์ 

 ขั นที่ 2 เข้าใจองค์กรของคุณและบอกเล่าเรื่องราวของคุณ 

 ขั นที่ 3 ระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ขั นที่ 4 ก าหนดขอบเขตการวิเคราะห์ 

 ขั นที่ 5 จัดท าห่วงโซ่ผลลัพธ์ (Impact Value Chain) 

 ขั นที่ 6 เลือกตัวชี วัด 

 ขั นที่ 7 พัฒนาแผนการเก็บข้อมูล 

2) ขั นการน าไปปฏิบัติ 

ขั นที่ 8 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวชี วัด 

ขั นที่ 9 รวบรวมมาตรฐานและบรรทัดฐาน เพื่อประเมินกรณีฐาน  

ขั นที่ 10 แปลงค่าตัวชี วัดเป็นมูลค่าทางการเงิน (Monetization) 

4 ขั้นตอนในการ
ประเมิน SROI

การวางแผน

ก าหนดขอบเขตการ
วิเคราะห์ วางแผนขั้นตอน 
รายช่ือกิจกรรมและค าถาม

หลกั

การน าไป
ปฎบิัติ

เตรียมเน้ือหาเพ่ือวิเคราะห์ 
แปลงค่าต่างๆให้อยูใ่น
รูปแบบทางการเงินเพื่อ

วิเคราะห์ SROI

การรายงานผล

น าเสนอผลการวิเคราะห์ไป
ยงักลุ่มผูมี้ส่วนไดเ้สีย

การแปลงเป็น
กจิกรรม

น าผลท่ีไดจ้ากการประเมิน
ไปท าเป็นกิจกรรมประจ า

องคก์ร
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ขั นที่ 11 แยกแยะระหว่าง “ค่าใช้จ่าย” กับ “เงินลงทุน” 

ขั นที่ 12 วิเคราะห์รายรับและรายจ่ายขององค์กร 

ขั นที่ 13 วิเคราะห์รายรับ-รายจ่ายที่สัมพันธ์กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ขั นที่ 14 ประเมินมูลค่าในอนาคต (Projection) 

ขั นที่ 15 ค านวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) 

3) ขั นการรายงานผล 

4) ขั นการแปลงเป็นกิจกรรม 

 
2.4.2 การวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน 
การวิเคราะห์โครงการทางด้านเศรษฐศาสตร์นั นเกิดมาจากความคาดการณ์ถึงก าไรของหน่วย

ลงทุนใหม่ โดยก าไรหรือผลลัพธ์นั นเกิดจากผลต่างของยอดรวมกระแสรายได้และยอมรวมของกระแส

ต้นทุนในระยะเวลาอายุโครงการ (สมพจน์ กรรณนุช, 2558) 

ในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ ในชุดคู่มือการพัฒนาและการ

ลงทุนการผลิตพลังงานทดแทนชุดที่ 2 (พลังงานแสงอาทิตย์) มีการศึกษาและประเมินผลตอบแทน

ทางการเงินและการลงทุนโดยมีพารามิเตอร์ที่ใช้ตรวจวัดคือ (กระทรวงพลังงาน, 2559)   

1) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value, NPV) 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการคือมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดของโครงการ ซึ่ง
สามารถน าไปค านวณ ซึ่งการวิเคราะห์มูลค่าปัจจุบันสุทธิจะมีการประเมินดังนี  

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ  (NPV)  > 0  แสดงว่าเป็นโครงการที่มีผลตอบแทนเมื่อ

เปรียบเทียบกับปัจจุบันมากกว่าค่าใช้จ่าย 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV)  = 0  แสดงว่าเป็นโครงการที่มีผลตอบแทนเมื่อ

เปรียบเทียบกับปัจจุบันเท่ากับค่าใช้จ่าย 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ  (NPV)  < 0  แสดงว่าเป็นโครงการที่มีผลตอบแทนเมื่อ

เปรียบเทียบกับปัจจุบันน้อยกว่าค่าใช้จ่าย 

ดังนั นโครงการที่ควรจะด าเนินการลงทุนต่อจะต้องเป็นโครงการที่มีผลตอบแทน
ปัจจุบันมากกว่าค่าใช้จ่าย 

2) อัตราผลตอบแทนโครงการ (Internal Rate of Return, IRR) 
อัตราผลตอบแทนของโครงการคืออัตราดอกเบี ยเงินกู้ที่ท าให้ค่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิ

เท่ากับศูนย์ (NPV = 0)  ถ้า 
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IRR มากกว่า ต้นทุนทางการเงิน แสดงว่า การลงทุนให้ผลก าไร เห็นควรท าการ

ลงทุน 

IRR น้อยกว่า ต้นทุนทางการเงิน แสดงว่า การลงทุนให้ผลขาดทุน ควรปฏิเสธการ

ลงทุน 

IRR เท่ากับ ต้นทุนทางการเงิน แสดงว่า การลงทุนให้ผลเท่าทุน 

 
2.4.3 ประโยชน์ของการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 
ประโยชน์ที่เกิดขึ นจากการประเมินและวิเคราะห์ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน คือ

เป็นเครื่องมือที่ใช้ทบทวนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจการเพ่ือสังคม เพ่ือน ามาปรับปรุงกล

ยุทธ์ กระบวนการหรือโมเดลในการจัดการในอนาคต จึงเป็นที่นิยมใช้ในกลุ่มนักลงทุนเพ่ือสังคม เช่น 

มูลนิธิต่างๆ นอกจากการประเมินการท างานขององค์กรแล้วนั น การน าอัตราส่วนผลตอบแทนทาง

สังคมจากการลงทุนมาใช้ในการสื่อสารในเชิงของ “ตัวเลข” ซึ่งเป็นการสื่อสารที่เข้าใจได้ง่ายแก่ทั ง

บุคลากรของโครงการ หรือประชาชนทั่วไป เช่น หากเราค านวณผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน

ได้ 2 บาท ต่อ 1 บาท หมายความว่าทุกๆ การลงทุน 1 บาท จะได้กลับคืนมา 2 บาท ซึ่งเป็นตัวชี ถึง

ความคุ้มค่าของโครงการอย่างง่าย โดยสรุปแล้ว เราสามารถใช้ SROI เป็นเครื่องมือ ในการวางแผนกล

ยุทธ์ และปรับปรุงองค์กร ตลอดจนสื่อสารผลลัพธ์และดึงดูดนักลงทุน (สฤณี อาชวานันทกุล และภัท

ราพร แย้มละออ, 2557: 10-11)   

 

2.5  การประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม 
 

จ าลอง โพธิ์บุญ (2557) ได้ให้ความหมายและประโยชน์ของการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมไว้ว่า เป็นเครื่องมือส าคัญประการหนึ่งที่ได้น ามาใช้กันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศและ

ประเทศไทย เพ่ือลด หรือบรรเทาผลกระทบจากการด าเนินโครงการพัฒนาต่างๆ ซึ่งแต่เดิมนั นมิได้มี

การให้ความส าคัญถึงผลเสียหายที่จะเกิดต่อสิ่งแวดล้อมในการตัดสินใจว่าจะท าโครงการนั นๆ หรือไม่ 

การตัดสินใจโครงการในอดีตนั นจะให้ความส าคัญเพียงด้านเทคนิค หรือวิศวกรรม และด้าน

เศรษฐศาสตร์ หรือการเงิน เป็นหลัก ต่อมาเมื่อผลกระทบจากโครงการพัฒนาต่างมีมากขึ น ท าให้เกิด

ความเดือนร้อนเสียหายต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการน าหลักการประเมินผล
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กระทบสิ่งแวดล้อมมาใช้เพ่ือประกอบการพิจารณาก่อนการอนุมัติโครงการต่าง ๆ ซึ่งประโยชน์ของ

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมีดังนี  

1) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนส าคัญในการวางแผนการใช้

ประโยชน์ทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ และจะช่วยในการมองปัญหาต่าง ๆ ได้อย่าง

กว้างขวางยิ่งขึ น รวมทั งมีการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ นนอกเหนือจากการมองผลประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจเป็นประเด็นหลักอย่างที่เคยปฏิบัติมา อันก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมแก่ทรัพยากรธรรมชาติ

เป็นอย่างมาก 

2) การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นวิธีการที่มีระบบที่จะช่วยพิจารณาว่า

โครงการที่จะเกิดขึ นอาจก่อให้เกิดผลเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือไม่ หรือในระดับมากน้อย

เพียงใด และหากมีโอกาสจะก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมขึ นไม่ว่าในระดับใดผู้ประกอบการจะต้อง

มีมาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ นนั นอย่างเหมาะสมก่อนด าเนินการ 

3) เพ่ือให้เกิดความแน่ใจว่าได้คาดการณ์ประเด็นปัญหาส าคัญอันอาจเกิดขึ นอย่าง

ถูกต้องตามหลักการวิชาการและได้ก าหนดวิธีการป้องกันและแก้ไขไว้ตั งแต่ขั นเตรียมโครงการ รวมทั ง

สามารถช่วยในการเลือกมาตรการที่มีค่าใช้จ่ายน้อยและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ซึ่งจะยุ่งยากน้อยกว่า

การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ นภายหลัง  

4) รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจใน

การลงทุนหรือพัฒนาโครงการ การเตรียมแผนแผนงาน แผนการเงินในการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้มี

ความเป็นไปได้และไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอันมีคุณค่า นอกจากนี 

ยังสามารถใช้ผลการศึกษาเป็นข้อมูลที่ให้ความกระจ่างต่อสาธารณชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ

ป้องกันความขัดแย้งของการใช้ทรัพยากรได้ด้วย 

5) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางก าหนดแผนการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบต่างๆ ทั งที่เกิดขึ นภายหลังจากได้มีการก่อสร้างและด าเนินการอันเป็นส่วน

สนับสนุนในการด าเนินโครงการด้วย 

6) เพ่ือเป็นหลักประกันระยะยาวให้มีทรัพยากรเพ่ือการใช้ที่ยาวนาน 
 

2.5.1 ระบบนิเวศแหล่งน ้า 
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ระบบนิเวศแหล่งน  าสามารถจ าแนกออกได้เป็น 3 รูปแบบ คือ ระบบนิเวศน  าจืด ระบบนิเวศ

น  าเค็มหรือระบบนิเวศทางทะเล และระบบนิเวศน  ากร่อย การแบ่งแหล่งน  าออกเป็นประเภทต่าง นี 

นิยมใช้ค่าความเค็มเป็นตัวก าหนด โดยทั่วไป แหล่งน  าจืด  (Freshwater) จะมีเกลือน้อยกว่าร้อยละ 1 

และแหล่งน  าเค็ม (Marine) จะมีเกลือโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 3.5 ส่วนแหล่งน  ากร่อยนั นค่าความ

เค็มจะอยู่ในช่วงกว้างเพราะเนื่องจากเป็นบริเวณรอยต่อของแหล่งน  าจืดและน  าเค็ม ส าหรับงานวิจัย

ชิ นนี จะพิจารณาถึงระบบนิเวศท่ีเป็นส่วนของน  าจืดเท่านั น  

 

2.5.2 มาตรฐานคุณภาพของแหล่งน ้าผิวดิน 

ส านักการจัดการน  า กรมควบคุมมลพิษ ด าเนินการตาม มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ตั งมาตรฐานคุณภาพของแหล่งน  าผิวดิน 

เพ่ือประโยชน์ดังต่อไปนี  

1)  เพ่ือควบคุมและรักษาคุณภาพน  าในแหล่งน  าให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ 

และมีความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 

2)  เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากร และสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ 

หลักการส าคัญในการก าหนดมาตรฐานคุณภาพแหล่งน  า ได้แก่ การก าหนดค่ามาตรฐานเพ่ือ

รักษาคุณภาพน  า ให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์การจัดแบ่งลักษณะการใช้ประโยชน์ของแหล่งน  า 

และการก าหนดหลักเกณฑ์และ วิธีการตรวจสอบคุณภาพน  า โดยมีหลักเกณฑ์ที่ส าคัญดังนี  

1)  ความเหมาะสมต่อการน ามาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมแต่ละประเภทในกรณีที่

แหล่งน  านั นมีการใช้ประโยชน์หลายด้าน (Multi Purposes) โดยค านึงถึงการใช้ประโยชน์หลักเป็น

ส าคัญ ทั งนี  ระดับมาตรฐานจะไม่ขัดแย้งต่อการใช้ประโยชน์หลายด้านพร้อมกัน 

2)  สถานการณ์คุณภาพน  าในแหล่งน  าหลักของประเทศและแนวโน้มของคุณภาพน  า

ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจาการพัฒนาด้านต่าง ๆ ในอนาคต 

3)  ค านึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของชีวิตมนุษย์และสัตว์น  าส่วนใหญ่ 

4)  ความรู้สึกพึงพอใจในการยอมรับระดับคุณภาพน  าในเขตต่าง ๆ ของประชาชนใน

พื นที่ลุ่มน  าหลักและของ ประชาชนส่วนใหญ่ 

ส านักจัดการคุณภาพน  า กรมควบคุมมลพิษ ได้ส าเสนอมาตรฐานคุณภาพน  าจ าแนกตาม

ประเภทของแหล่งน  าไว้ดังภาคผนวก ก. 
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แหล่งน  า 5 ประเภทที่ก าหนดโดยกรมควบคุมมลพิษ (2537) มีดังนี   

ประเภทที่ 1  ได้แก่ แหล่งน  าที่คุณภาพน  ามีสภาพตามธรรมชาติโดยปราศจากน  าทิ งจาก

กิจกรรมทุกประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 

1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื อโรคตามปกติก่อน 

2) การขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตระดับพื นฐาน 

3) การอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ของแหล่งน  า 

ประเภทที่ 2  ได้แก่ แหล่งน  าที่ได้รับน  าทิ งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็น

ประโยชน์เพื่อ 

1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่ านการฆ่าเชื อ โรคตามปกติและผ่ าน

กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน  าทั่วไปก่อน 

2) การอนุรักษ์สัตว์น  า 

3) การประมง 
4) การว่ายน  าและกีฬาทางน  า 

ประเภทที่ 3  ได้แก่ แหล่งน  าที่ได้รับน  าทิ งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็น

ประโยชน์เพือ่ 

1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่ านการฆ่าเชื อ โรคตามปกติและผ่ าน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน  าทั่วไปก่อน 

2) การเกษตร 
ประเภทที่ 4  ได้แก่ แหล่งน  าที่ได้รับน  าทิ งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็น

ประโยชน์เพื่อ 

1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่ านการฆ่าเชื อ โรคตามปกติและผ่ าน

กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน  าเป็นพิเศษก่อน 

2) การอุตสาหกรรม 

ประเภทที่ 5  ได้แก่ แหล่งน  าที่ได้รับน  าทิ งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็น

ประโยชน์เพื่อการคมนาคม 

 

2.5.3 การแปลผลดัชนีคุณภาพน ้า 
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ตามคู่มือการปฏิบัติงานการวิเคราะห์คุณภาพน  า (กรมชลประทาน , ส านักวิจัยและพัฒนา, 

2550) ได้ระบุการแปลผลดัชนีคุณภาพน  าไว้ดังนี  

1) ความขุ่น หากสามารถวัดความโปร่งแสงได้มากก็แสดงว่าน  านั นมีความใสมาก ซึ่ง

มีประโยชน์ต่อสัตว์น  าและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน  ามาก แต่ถ้าหากน  ามีค่าความขุ่น มากเท่าไหร่ ก็

แสดงว่าน  านั นมีตะกอนมาก  เนื่องจากความขุ่นของน  าเพ่ิมขึ น ตามปริมาณสารแขวนลอยที่อยู่ในน  า 

ซึ่งจะเป็นตัวลดการส่องผ่านของแสงลงไปใน แหล่งน  า สารแขวนลอยที่อยู่ในน  ามาจากวัตถุต่างๆ 

มากมาย นับตั งแต่ โคลน ฝุ่น แพลงค์ตอน ไปจนถึงของเสียที่ถูกปล่อยออกมาจากน  าเสียของโรงงาน  

โดยเอกสาร วิชาการสถาบันประมงน  าจืดแห่งชาติ ฉบับที่ 75/2530 เรื่องเกณฑ์คุณภาพน  าเพ่ือ การ

คุ้มครองทรัพยากรสัตว์น  าจืด ได้ก าหนดค่าของแข็งทั งหมดโดยการตรวจวัดด้วย Secchi Disc เท่ากับ 

30-60 เซนติเมตร 

2) อุณหภูมิ อุณหภูมิของน  าใน แหล่งน  านั น ไม่ควรมีค่ามากกว่าอุณหภูมิของน  า

ตามธรรมชาติ 3 oC ซึ่งโดยปกติ ประเทศไทยจะมีค่าอุณหภูมิอยู่ในช่วง 28-32 oC อุณหภูมิที่เพ่ิมขึ น

หรือลดลง อย่างมากผิดปกติ  อาจเกิดจากการระบายน  าจากโรงงานอุตสาหกรรม และหากอุณหภูมิ

น  า ที่ตรวจวัดมีค่าสูงกว่า 40 oC จะเป็นอันตรายต่อการด ารงชีวิตของสัตว์น  าและพืชน  า  

3) ค่าความเป็นกรด-เบส ความเป็นกรด-เบส ในแหล่งน  านั นควรมีค่าอยู่ในช่วง 6.5 
- 9  โดยค่าความเป็นกรด-เบส แยกได้ดังนี  

pH = 4 หรือต่ ากว่า ส่งผลอันตรายต่อสัตว์น  าท าให้ปลาตายได้ 

pH = 4 - 6 ปลาบางชนิดไม่ตาย แต่มักมีผลผลิตต่ า เจริญเติบโตช้า ระบบสืบพันธุ์ 

หยุดชะงัก 

pH = 6.5 - 9 เหมาะสมต่อการเพาะเลี ยงสัตว์น  า 

pH = 9 - 11 เหมาะสมต่อการเพาะเลี ยงสัตว์น  า ให้ผลผลิตต่ า 

pH = 11 หรือมากกว่า เป็นพิษต่อปลา และสิ่งมีชีวิตในแหล่งน  า 

4) ค่าความน าไฟฟ้า ค่าความน าไฟฟ้าของน  าไม่ได้บอกให้ทราบถึงชนิดของสารใน

น  า บอกแต่เพียงว่ามีการเพ่ิมขึ นหรือลดลงของไอออนที่ละลายในน  าเท่านั น กล่าวคือ ถ้าค่าความน า

ไฟฟ้าเพ่ิมขึ นก็แสดงว่าสารในน  าเพ่ิมขึ น หรือถ้าค่าความน าไฟฟ้า ลดลงก็แสดงว่าสารในน  าลดลง

นั่นเอง โดยปกติ ค่าความน าไฟฟ้าในแหล่งน  าจืด จะประมาณ 150-300 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร  

แหล่งน  าที่มีค่าการน าไฟฟ้า มากกว่า 1,000 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร อาจไม่เหมาะส าหรับการผลิต
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น  าประปา เพราะจะเริ่มมีรสเค็ม หรือมีการปนเปื้อนสารละลาย ส่วนในน  าทะเลจะมีค่า ความน าไฟฟ้า

สูงประมาณ 30,000-40,000 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตรเนื่องจาก มีไอออนของเกลือละลายอยู่มาก 

5) ค่าออกซิเจนละลายน  า ค่าออกซิเจนละลายน  าที่ตรวจวัดได้สามารถน าไป

เปรียบเทียบ กับมาตรฐาน คุณภาพน  าได้ดังนี  

มากกว่า 10 มิลลิกรัม/ลิตร อาจมีการเจริญเติบโตของพืชน  าอย่างผิดปกติ 
4-6  มิลลิกรัม/ลิตร แหล่ งน  าที่ เหมาะสมแก่การด ารงชีวิต  การ 

                     ขยายพันธุ์และการอนุรักษ์สัตว์ 
  3 มิลลิกรัม/ลิตร สัตว์น  าส่วนใหญ่ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติ 
น้อยกว่า 2  มิลลิกรัม/ลิตร ไม่เหมาะสมกับการด ารงชีวิตของปลาและสัตว์ 

                     น  าส่วนใหญ่ 
6) ของแข็งทั งหมดที่ละลายในน  า ของแข็งทั งหมดที่ละลายในแหล่งน  าจะแสดง

ปริมาณเจือปนทั งหมดในน  าว่ามีมากน้อยเพียงใด โดยค่าของแข็งทั งหมดที่ละลายในน  าจะสัมพันธ์

โดยตรงกับค่าความความขุ่นของน  า โดยมีเกณฑ์ดังนี  

น้อยกว่า 300  ppm  คุณภาพน  าอยู่ในระดับดีมาก 
300-600  ppm  คุณภาพน  าอยู่ในระดับดี 
600-900  ppm  คุณภาพน  าอยู่ในระดับพอใช้ 
มากกว่า 900  ppm  คุณภาพน  าไม่เหมาะสม 
7) ค่าบีโอดี ค่าบีโอดีนั นเป็นการบ่งบอกถึงความสกปรกในแหล่งน  าในรูปของการใช้

ออกซิเจนของจุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลากสารอินทรีย์ในแหล่งน  า ส าหรับแหล่งน  าผิวดินมีมาตรฐาน

ดังนี  

น้อยกว่า 1.5  มก./ลิตร  ดี 
1.5-2.0   มก./ลิตร  พอใช้ 
2.0 - 4.0 มก./ลิตร เสื่อมโทรม 
มากกว่า 4.0  มก./ลิตร  เสื่อมโทรมมาก 
8) ปริมาณไนเตรท จะพบในปริมาณค่อนข้างน้อยในน  าธรรมชาติ โดยปกติจะ

สามารถพบความเข้มข้นของไนเตรท ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตรในน  าเสียจะมีปริมาณของไน

เตรท มากเป็นพิเศษและอาจท าให้เกิดการเพ่ิมประชากรของพืชน  าอย่างรวดเร็ว และเป็นสาเหตุ ให้

สิ่งมีชีวิตในแหล่งน  านั นได้รับผลกระทบจากการลดปริมาณของออกซิเจนในเวลากลางคืนด้วย 

9) Total Coliform Bacteria  
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วิธี MPN เป็นการวิเคราะห์หาปริมาณของโคลิฟอร์ม โดยอาศัยความสามารถในการ
ย่อย สารอาหารให้เกิดแก๊สในหลอดทดลอง เมื่อน ามาอบเพาะเชื อไว้ตามเวลาและอุณหภูมิที่ก าหนด 
และจาก จ านวนของหลอดทดลองที่ ให้ผล Positive น าไปอ่านค่า MPN Index ซึ่งจะเป็นการ
ประมาณทางสถิติถึง ปริมาณของโคลิฟอร์มที่น่าจะตรวจพบได้ในน  าโดยมีหน่วยเป็น MPN/100 ml 

ปริมาณที่ยอมรับได้ตามก าหนดของกรมควบคุมมลพิษ มีอยู่อยู่ที่ 5 ,000 -20,000 
MPN/100ml โดย   

5,000 -19,999   MPN/100ml  จัดอยู่ในน  าประเภทที่ 2 
มากกว่า 20,000   MPN/100ml  จัดอยู่ในน  าประเภทที่ 3 

 

2.6   งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

จากรายงานสรุปงานติดตั งเซลล์แสงอาทิตย์สูบน  าแบบติดตั งลอยน  าเพ่ืออุปโภคและ

การเกษตร บริเวณสระเก็บน  าห้วยเกษียร ต าบลดงขี เหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี ที่กลุ่ม 

บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ร่วมกับคณะกรรมการบริหารจัดการน  า ต าบลดงขี เหล็ก อ าเภอเมือง

ปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน  าและการเกษตร (องค์การมหาชน) 

หรือ สสนก. ที่ได้ด าเนินแล้วนั นได้ข้อสรุปต่าง ๆ ดังนี  

1) สรุปค่าใช้จ่ายทั งหมดจากโครงการคือ 171,873 บาท  

2) เซลล์แสงอาทิตย์สูบน  าแบบลอยน  าส าหรับชุมชน  สูบน  าได้ 120 – 30,000 ลิตร

ต่อชั่วโมง 

3) ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 2.26 MWh ต่อปี 

4) ลดค่าใช้จ่ายในการสูบน  าดิบลงได้ประมาณ 11 ,000  บาทต่อปี (ค่าไฟฟ้าเฉลี่ย 

4.85 บาทต่อหน่วย) 

5) ลดโอกาสการซ่อมมอเตอร์ที่ช ารุดเสียหายจากแรงดันไฟฟ้าตก 

6) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ปีละประมาณ 1.28 tonCO2eq ต่อปี (0.5661 

tCO2/ 1 MW) 

7) ลดการระเหยของน  า บริเวณใต้โครงสร้างลอยน  าได้ไม่ต่ ากว่า 70% 

8) เป็นแหล่งการเรียนรู้และทีมผู้เชี่ยวชาญด้าน Floating PV 
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นิคม ผึ่งค า (2551) ได้ศึกษาการเพ่ิมสมรรถนะของแผงเซลล์แสงอาทิตย์โดยระบบหล่อเย็น 

และท าการสรุปผลของการหล่อเย็นของอุปกรณ์ที่น ามาติดตั งเพ่ิมเติมไว้ว่าสามารถจะท าให้

ประสิทธิภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้าของตัวแผงนั นเพ่ิมมากขึ น โดยท าการทดสอบระบบหล่อเย็น 2 

ชนิดคือ ระบบหล่อเย็นแบบน  า และระบบหล่อเย็นแบบแผ่นครีบ ซึ่งระบบหล่อเย็นแบบน  านั น

สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพได้ร้อยละ 0.51 ส่วนระบบหล่อเย็นแบบแผ่นครีบสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ

ได้ร้อยละ 0.28 เมื่อเทียบกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ไม่มีระบบหล่อเย็น  

ธนิท เรืองรุ่งชัยกุล (2552) ได้สรุปความในหัวข้อ การพัฒนาพลังงานเพ่ือชุมชนชนบทอย่าง

ยั่งยืน เอาไว้ว่าการวางแผนพลังงานชุมชน เป็นอีกแนวทางหนึ่ งที่ช่วยให้ เกิดการบริหารจัด

การพลังงานเป็นไปอย่างมีสมดุลทั งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยท้องถิ่นจะเข้มแข็งได้

จ าเป็นต้องมีกระบวนการเรียนรู้ที่ผ่านประสบการณ์การจริง ทั งการศึกษาท าความเข้าใจ การเก็บ

ข้อมูลน ามาวิเคราะห์ การตัดสินใจก าหนดแนวทางและร่วมกันลงมือปฏิบัติ รวมทั งการสรุปบทเรียน 

ติดตามประเมินผลเพ่ือปรับปรุงแก้ไข บนพื นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื นท่ี 

วิวัฒน์ ชโนวิทย์ (2557) ได้ท าการสรุปจากการศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน

ของโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ ติดตั งบนหลังคาประเภทที่พักอาศัย ในพื นที่แตกต่างกัน

ของประเทศไทย เพ่ือทราบถึงประโยชน์สูงสุดที่สังคมจะได้รับจากโครงการ  การพิจารณาค่าใช้จ่าย

และรายรับของโครงการจะเน้นที่การเพ่ิมขึ นของรายได้ประชาชาติ หรือการที่โครงการมีประสิทธิภาพ 

(Economic Efficiency) ในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั นราคา

ของปัจจัยการผลิต และ ผลผลิตที่ใช้ในการวิเคราะห์จะเป็นราคาทางเศรษฐกิจ (Economic Price) ที่

สะท้อนให้เห็นต้นทุนค่าเสียโอกาส ของปัจจัยการผลิต โดยการค านวณค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์นั น

จะรวมทั งทางตรงและทางสังคมที่เกิดจากโครงการ อีกทั งเมื่อพิจารณาการผลิตไฟฟ้าเพ่ือใช้งานเอง

พบว่ามีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์เพราะเกิดประโยชน์ต่อทั ง ผู้ผลิตพลังงานใช้เองและเกิด

ผลกระทบทางบวกต่อสังคมได้แก่การลดการปล่อยก๊าซ CO2 และลดการใช้ แหล่งพลังงานฟอสซิลมา

ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า และพื นที่ที่มีความคุ้มค่าในการลงทุนมากที่สุดได้แก่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคกลางและภาคเหนือ ตามล าดับ ซึ่งแสดงให้ว่าปัจจัยด้านภูมิศาสตร์ก็มีผลต่อความคุ้มค่าของ

โครงการ 

Choi, Lee and Kim (2013) ได้ท าการศึกษาวิจัยเชิงประจักษ์ของประสิทธิภาพของระบบ

ผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  าเปรียบเทียบกับบนพื นดิน โดยคณะผู้วิจัยนั นได้กล่าวว่าระบบ

ผลิตไฟฟ้าโดยใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ไปลอยน  านั นนับว่าเป็นวิธีการใหม่ที่สามารถใช้ได้ในเขื่อน แหล่ง
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เก็บน  า หรือ แหล่งน  าอ่ืนๆ ซึ่งวิธีการนี มีข้อดีคือสามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินได้ และไม่ท าลาย

สิ่งแวดล้อม โดยผู้วิจัยนั นได้ท าการศึกษาเปรียบเทียบการผลิตกระแสไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์แบบ

ลอยน  า และบนดิน ที่ขนาด 100 กิโลวัตต์ และ 500 กิโลวัตต์ ซึ่งได้ผลการเปรียบเทียบออกมาว่าการ

ผลิตของเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  าให้อัตราการผลิตได้สูงกว่าบนบกเฉลี่ยมากกว่า 11% โดย Choi 

et al. (2013) ยังให้ความเห็นว่าระบบการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  านั นจะเป็นการเปิด

ตลาดใหม่ของการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ 

 

 

 

ภาพที่ 2.9  การเปรียบเทียบการผลิตไฟฟ้าระหว่างติดตั งลอยน  า และบนบก 

แหล่งที่มา: Choi, Lee and Kim, 2013. 

 

Sharma, Muni and Sen (2015) ได้ข้อสรุปจากการศึกษาการติดตั งแผงเซลล์แสงอาทิตย์

ดังนี  

1) การระบายความร้อนของตัวแผงเซลล์แสงอาทิตย์นั นบริเวณด้านบนของตัวแผง
เกิดจากการพัดพาของลมจากธรรมชาติ แต่เนื่องด้วยความชื นของอากาศที่มาจากน  าบริเวณใต้แผงจึง
เป็นผลให้ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าเพ่ิมมากขึ นเพราะไม่สูญเสียประสิทธิภาพไปกับความร้อนที่
มากเกินไป 

2) ช่วยลดอัตราการระเหยน  าได้เพ่ิมขึ นถึง 70% 
3) ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นคอนกรีต เพ่ือความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
4) ช่วยเพ่ิมคุณภาพของแหล่งน  า เนื่องจากตัวโครงสร้างบดบังดวงอาทิตย์จะส่งผล

ต่อพืชน  าที่เจริญเติบโตด้วยการสังเคราะห์ด้วยแสง เช่น สาหร่าย การที่มีเงามาบดบังแสงจากดวง
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อาทิตย์จะท าให้สาหร่ายหยุดการเจริญเติบโต หรือเจริญเติบโตได้น้อยลงจะส่งผลให้ลดงบประมาณใน
การบ าบัด และก าจัดสาหร่ายเหล่านั น 

Krishnaveni, Anbarasu and Vigneshkumar (2016) ได้ท าการศึกษา ส ารวจระบบการ

ผลิตไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  า โดยคณะผู้วิจัยได้กล่าวไว้ว่า แม้ว่าการผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานแสงอาทิตย์จะเป็นทางเลือกที่มีข้อดีก็ตาม แต่ปัญหาหลักคือ ความต้องการในการใช้พื นที่

เนื่องจากพื นที่นั นมีไม่เพียงพอ และมีราคาที่สูง ดังนั นยุคใหม่ของพลังงานแสงอาทิตย์ เช่น การผลิต

ไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  า นั นจะช่วยตอบโจทย์ปัญหาเหล่านี ได้ โดยรูปแบบลอยน  า

นี สามารถไปติดตั งที่แหล่งน  าใดก็ได้แต่ก็ไม่ได้ช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายว่าจะประหยัดกว่าการติดตั งบนพื นดิน

มากนัก แต่จะเป็นการช่วยเพ่ิมปริมาณการผลิตไฟฟ้าได้อันเนื่องมาจากความเย็นที่มาจากน  าที่

โครงการลอยอยู่ โดยโครงการลักษณะนี เป็นผลมาจากการรวมกันของเทคโนโลยีแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

และเทคโนโลยีลอยน  า นอกเหนือจากระบบจ่ายไฟต่างๆนั นจะมีลักษณะเช่นเดียวกับบนแผ่นดิน แต่สิ่ง

ที่ต้องเพ่ิมเข้ามาคือระบบการผูกมัดต่างๆ เพ่ือตรึงให้ตัวแผงนั นไม่ลอยไปมา และอาจจะเป็นผลต่อ

ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าได้ 

 

 

 

ภาพที่ 2.10  ลักษณะทั่วไปของการติดตั งแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  า 

แหล่งที่มา: Krishnaveni, Anbarasu and Vigneshkumar, 2016. 

 

จากการศึกษาของ Krishnaveni et al. (2016) นั นยังกล่าวอีกว่าค่าใช้จ่ายของแบบลอยน  า

นั นจะมีราคาสูงกว่าการติดตั งบนแผ่นดินเล็กน้อย เนื่องมากจากจะต้องเพ่ิมระบบทุ่นลอยน  า และ

ระบบผูกยึด แต่แบบลอยน  านั นจะช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อม เช่น การช่วยลดการระเหย
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น  า เป็นต้น โดยสรุปแล้วรูปแบบติดตั งลอยน  าจะมีบทบาทส าคัญ เนื่องมาจากข้อดีที่ได้กล่าวมา 

โดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนที่รุนแรงการมีแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  าเนื่องจากประชาชนจะมี

ไฟฟ้าใช้แล้ว ยังจะสามารถช่วยรักษาระดับน  าไว้ได้อีกด้วย 

การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการพลังงานชุมชน (ศราพร ไกรยะปักษ์ , 2553) ได้

ข้อสรุปในการศึกษาว่า รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการพลังงานชุมชน ต้องมีปัจจัยส่งเสริมต่ าง ๆ 

เพ่ือให้การจัดการพลังงานชุมชนนั นมีประสิทธิผลและเป็นการจัดการพลังงานชุมชนยั่งยืน ความรู้

ความเข้าใจและความตระหนักเป็นพื นฐานของการจัดการพลังงานชุมชน ทั งนี ยังรวมถึงการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานให้เป็นไปในทิศทางที่มีประสิทธิภาพ ใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์

สูงสุด การด าเนินการจัดการพลังงานชุมชนนั นยังต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื นที่ในการ

จัดการพลังงานชุมชน ซึ่งจะน าไปสู่การตอบสนองความต้องการของประชาชนในชุมชนได้อย่างแท้จริง 

และการมีแผนพลังงานชุมชนที่เป็นรูปธรรมโดยน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการใน

การวางแผนพลังงานชุมชน เมื่อมีแผนพลังงานชุมชนแล้วชุมชนยังต้องมีการจัดการและอนุรักษ์

พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการลดการใช้พลังงานและหาแหล่งพลังงานทดแทนอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 

เมื่อมีการด าเนินการข้างต้นมาแล้วการจัดการพลังงานชุมชนยังต้องมีการติดตามประเมินผลเพ่ือให้

ทราบถึงผลการด าเนินงาน ข้อบกพร่องหรือข้อจ ากัดของรูปแบบการจัดการพลังงานชุมชนเพ่ือน ามา

ปรับปรุงเทคโนโลยีและกระบวนการจัดการให้เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพราะในแต่ละชุมชนจะมี

ข้อจ ากัดและศักยภาพแตกต่างกันดังนั นรูปแบบของเทคโนโลยีและกระบวนการจัดการย่อมแตกต่าง

กัน การติดตามประเมินผลจะช่วยให้มีการจัดสรรงบประมาณได้อย่างเหมาะสม รวมถึงประเภทของ

เทคโนโลยี และวิธีการบ ารุงรักษาที่เหมาะสม รวมทั งโครงสร้างการบริหารจัดการให้สอดคล้อง 

เหมาะสมกับชุมชนและพื นที่มากที่สุด เพ่ือน าไปสู่การจัดการพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืนทั งนี ต้อง

สามารถน ากระบวนการจัดการขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆได้ด้วยเพ่ือสร้างแนวร่วมและเกิดการแลกเปลี่ยน

องค์ความรู้ระหว่างชุมชนต่อไปในอนาคต 

ในทางปฏิบัติการด าเนินการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักรู้เรื่องพลังงาน

และพัฒนาศักยภาพชุมชน เพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรมการใช้พลังงานนั น ต้อง

มีการจัดการความรู้โดยประสานความร่วมมือกับภาคี หน่วยงานองค์กรท้องถิ่น มีการก่อตั งศูนย์การ

เรียนรู้ในระดับชุมชน หน่วยงานองค์กรท้องถิ่น และหน่วยงานการศึกษาในพื นที่เป็นศูนย์กลางในการ

ดูแลรับผิดชอบ น าองค์ความรู้มาแลกเปลี่ยนกันระหว่างภาคี เนื่องจากหน่วยงานในพื นที่ย่อมมีความ
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เข้าใจถึงศักยภาพและวิถีชุมชนในพื นที่ท้องถิ่นของตนเองได้เป็นอย่างดี และการก่อตั งศูนย์การเรียนรู้

ระดับชุมชนขนาดเล็กท าให้ง่ายต่อการเข้าถึงของประชาชนในพื นท่ีและมีความเหมาะสม 

ในทางปฏิบัติ ให้ความส าคัญกับองค์ความรู้ของบุคลากรทั งในหน่วยงานท้องถิ่นเอง และใน

พื นที่สร้างวิทยากรตัวคูณในพื นที่ชุมชน เพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้จากภาคีต่างๆขยายผลสู่ชุมชนของ

ตนเองและชุมชนอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการจัดการวางแผนพลังงานชุมชน (ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ และคณะ , 2555) จะเป็น

การด าเนินงานตามแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวทางที่เหมาะสมในการ

แก้ไขปัญหาพลังงานของประเทศ แต่ก็ยังต้องประสบปัญหาในกระบวนการด าเนินงานอีกหลาย

ประการ เช่น ปัญหาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานของชาวบ้านในชุมชน ปัญหาการรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารด้านพลังงานของชาวบ้านในชุมชน ปัญหาการบริหารงานภายในของคณะกรรมการ ได้แก่ 

ความขัดแย้งของผู้น า การมีบทบาทและหน้าที่ที่ซ  าซ้อนของคณะท างาน (จิตติมา ไพบูลย์ , 2553) 

รวมทั งปัญหาในเรื่องการขาดความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ปัญหาจากเจ้าหน้าที่ส่วน

ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น ที่ผ่านมาการด าเนินโครงการภาครัฐเน้นการวางแผนจากบนสู่ล่าง (Top-

Down) มีรูปแบบการตัดสินใจจากส่วนกลาง (Centralized) โดยกลุ่มนักวิชาการเพียงไม่กี่คน ท าให้

ไม่ก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้เรื่องพลังงานในแต่ละบุคคลเท่าที่ควร (ยรรยงศ์ อัมพวา , 2550) 

รูปแบบกระบวนการด าเนินงานที่ถูกก าหนดโดยภาครัฐหรือส่วนกลาง บางขั นตอนจึงไม่สอดคล้องกับ

ห้วงระยะเวลาในการด าเนินชีวิตของชุมชน หากมีการปรับกระบวนการขั นตอนการด าเนินงาน

สามารถให้ชุมชนด าเนินการได้เองทั งหมด จะท าให้ชุมชนมีความตระหนักและเข้าใจปัญหาและ

ศักยภาพชุมชนเพ่ิมมากขึ น 

 

ผลการทบทวนวรรณกรรม 

 จากการทบทวนวรรณกรรมทั ง 6 หัวข้อนั น ได้เป็นการสร้างองค์ความรู้เพิ่มเติม อีกทั งยังเป็น
การท าความเข้าใจเกี่ยวกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  า โดยประเด็นที่ส าคัญจากการศึกษา
งานวิจัยของต่างประเทศนั นต่างให้ผลออกมาในแนวทางเดียวกันถึงเรื่องประสิทธิภาพของการผลิต
ไฟฟ้า อีกทั งยังไม่เกิดผลกระทบอะไรที่ถึงขั นท าลายสิ่งแวดล้อมให้สูญเสียไป แต่กลับช่วยเพ่ิม
ประโยชน์มากกว่า ไม่ว่าจะเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดิน หรือปัญหาเรื่องความขาดแคลนพื นที่ดินในการ
ติดตั ง การช่วยลดอัตราการระเหยน  า เป็นต้น และนอกจากนั นการพิจารณาเรื่องของทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม ก็เป็นเรื่องที่จ าเป็นเพราะโครงการที่จะเกิดขึ นส าหรับประเทศไทยนั นต้อง
สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชน และต้องสอดคล้องไปกับแผนและนโยบายของ
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ประเทศ เพ่ือความสมบูรณ์ของการวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจและสังคมจึงจ าเป็นต้องมีเครื่องมือต่าง ๆ 
อาทิเช่น NPV, IRR, Payback Period และ SROI ก็จะช่วยตอบโจทย์ได้ว่าโครงการที่เกิดขึ นมีนั น
สอดคล้อง และมีผลกระทบกับภาคส่วนต่าง ๆ หรือไม่ อย่างไร 
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บทท่ี 3 

 
วิธีการศึกษา 

 

การศึกษาเรื่อง ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ของระบบไฟฟ้ าเซลล์

แสงอาทิตย์แบบลอยน  า กรณีศึกษา สระเก็บน  าห้วยเกษียร จังหวัดปราจีนบุรี มีวิธีในการศึกษาดังนี  

กรอบแนวคิด วิธีการศึกษา เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีวิเคราะห์

ข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี  

 

3.1 กรอบแนวคิด 
 

ในการด าเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้ท าการออกแบบกรอบแนวคิด เพ่ือแสดงให้เห็นถึงประเด็นที่

จะใช้ในการศึกษา เก็บข้อมูล ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ของระบบไฟฟ้าเซลล์

แสงอาทิตย์แบบลอยน  า กรณีศึกษา สระเก็บน  าห้วยเกษียร จังหวัดปราจีนบุรี ดังแสดงในภาพที่ 3.1  

การน าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ระบบลอยน  าเข้ามาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย หลังจากหลายๆ

ประเทศได้เริ่มด าเนินการไปแล้วนั น ได้ปรากฏประโยชน์ในหลายๆด้าน ที่ส าคัญคือในแง่ของ

ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าที่มากขึ น และยังได้ประโยชน์อื่นๆตามมาที่ส าคัญ เช่น การช่วยในเรื่อง

การป้องกันการระเหยของแหล่งน  า เป็นต้น ดังนั นการศึกษานี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญที่คาดว่าจะเกิดจากการติดตั งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ระบบลอยน  า ผลกระทบ

ด้านเศรษฐกิจ และผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน ซึ่งผลการศึกษาที่ได้มานั นจะน าไปสู่การ

ขยายผลการผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ระบบลอยน  า ให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ นต่อไปจนกระทั่ง

กลายเป็นการผลิตเพ่ือการพาณิชย์ แต่อย่างไรก็ตามต้องพิจารณาผลกระทบที่มีนัยส าคัญ เพ่ือป้องกัน

มิให้เกิดความสูญเสียต่อระบบนิเวศ ต้องไม่เป็นการสร้างความขัดแย้งให้แก่ชุมชนในบริเวณโดยรอบ 

และเกิดความคุ้มค่าต่อสังคม  
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แผงเซลล์แสงอาทิตย์ระบบลอยน ้า 

 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า 

ป้องกันการระเหยน  า 

เพิ่มประโยชน์การใช้ที่ดิน  

ลดการใช้ทรัพยากรพลังงาน 

เพิ่มการใช้พลังงานทดแทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- คุณภาพน  า 
อุณหภูมิ ความขุ่น ความเป็นกรด-

เบส ปรมิาณของแข็งละลาย

ทั งหมด ความน าไฟฟ้า ปริมาณ

ออกซิเจนละลายน  า(DO) บีโอดี 

(BOD) คอลิฟอร์มแบคทีเรีย

ทั งหมด ปริมาณไนเตรต 

ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 

- ด้านเศรษฐกิจ 
 การเงิน(ค่าไฟฟ้า)ในการจดั

การพลังงานหมุนเวียน(แสงอาทิตย์) ของภาครัฐ 

และประชาชน, สรา้งรายได้สร้างอาชีพ โดยใช้

เครื่องมือ NPV IRR Payback Period 

- ด้านสังคม 

 การรวมกลุ่มของประชาชน, การจัดตั ง

ศูนย์การเรียนรู,้ การให้ความร่วมมอืกับภาครัฐ, 

เกิดเครือข่ายวิทยากรตัวคูณ, การเข้าถึง

สาธารณูปโภคยามเข้าสูห่น้าแล้งเพิ่มโอกาสเพิม่

ผลผลติทางการเกษตร โดยใช้เครือ่งมือ

ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) 

 

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม 

 



 42 

3.2 นิยามเชิงปฏิบัติการ 
 

1) การเข้าถึงสาธารณูปโภค เป็นการจ่ายน  าเพ่ิมเติมให้กับประปาหมู่บ้าน และเป็น

การเก็บน  าไว้ใช้ยามเข้าสู่ฤดูแล้ง ท าให้ประชาชนในพื นท่ีได้มีน  าใช้กันอย่างสม่ าเสมอ 

2) การจัดตั งศูนย์การเรียนรู้ สามารถจัดตั งเป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องการผลิตไฟฟ้า

จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  าเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้แก่หน่วยงาน และองค์กรต่างๆมาศึกษา

และน าไปปรับใช้ 

3) การรวมกลุ่มของประชาชน การที่ประชาชนรวมกลุ่มกันเพ่ือดูแลรักษาอุปกรณ์

ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  า เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  

4) เกิดเครือข่ายวิทยากรตัวคูณ เกิดการเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้แบบต่อ

ยอด อย่างต่อเนื่องแบบทวีคูณ ท าให้มีการเผยแพร่รูปแบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ลอยน  ากระจายตัวได้

อย่างรวดเร็ว 

5) คุณภาพน ้า การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน  าหลังจากการติดตั งแผงเซลล์

แสงอาทิตย์แบบลอยน  า เปรียบเทียบกับพื นที่ที่ยังไม่มีการติดตั ง และเทียบกับค่ามาตรฐานแหล่งน  าผิว

ดินจากกรมควบคุมมลพิษ 

6) ต้นทุนในการจัดการพลังงานของภาครัฐ และประชาชน ภาครัฐมีการประหยัด

ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรน  าโดยใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์มาผลิตไฟฟ้าเพ่ือสูบน  า

แจกจ่ายให้กับประชาชน โดยจะประหยัดค่าไฟฟ้าที่ใช้ในการเดินเครื่องสูบน  า  

7) ป้องกันการระเหยน ้า การที่แผงเซลล์แสงอาทิตย์ติดตั งเหนือผิวน  าจะท าให้เกิด

เงาทอดลงบนผิวน  าท าให้น  าไม่ได้รับแสงอาทิตย์โดยตรงท าให้อัตราการระเหยน  าลดลง 

8) เพิ่มการใช้พลังงานทดแทน เป็นการด าเนินการตามแผนพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP 2015) ที่ต้องการขยายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 

ให้ได้ 6,000 เมกะวัตต์ภายในปี 2579  

9) เพิ่มประโยชน์การใช้ที่ดิน เป็นการเพ่ิมประโยชน์ที่ดินที่ว่าง เพราะน าแผงเซลล์

แสงอาทิตย์ไปติดตั งบนผิวน  าซึ่งไม่ได้มีการใช้ประโยชน์อยู่แล้วในปัจจุบัน 

10)  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า หมายถึง ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าของ

แผงเซลล์แสงอาทิตย์จะเพ่ิมขึ นหากปัจจัยด้านอุณหภูมิใต้แผงมีค่าใกล้เคียง 25 องศาเซลเซียสซึ่งเป็น

ค่าอุณหภูมิที่ท าให้มีการผลิตไฟฟ้าได้สูงสุด ซึ่งแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  าจะให้ค่าอุณหภูมิใต้

แผงต่ ากว่าแบบตั งบนพื นดิน 
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11)  ลดการใช้ทรัพยากรพลังงาน ลดการใช้พลังงานที่มาจากเชื อเพลิงฟอสซิล ทั ง

น  ามัน ที่น ามาใช้ในด้านการขนส่ง และเดินเครื่องสูบน  า และก๊าซธรรมชาติที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า  

12)  สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เกิดอาชีพเพ่ิมเติมหลังจากการติดตั งแผงเซลล์

แสงอาทิตย์แบบลอยน  า เนื่องจากจะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อระบบนิเวศ ท าให้ปริมาณสิ่งมีชีวิต

เพ่ิมมากขึ น(ปลา) เกิดอาชีพประมงพื นบ้าน ท าให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ น 

 

3.3 วิธีการศึกษา 
 

 ในการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ของโครงการผลิตไฟฟ้าจาก

แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  า ได้ท าการศึกษาใน 2 ประเด็นหลักคือ  ประเด็นทางด้านสิ่งแวดล้อม 

โดยศึกษาในผลกระทบที่มีนัยส าคัญคือทางด้านกายภาพ ท าการศึกษาถึงคุณภาพของแหล่งน  า เมื่อ

เปรียบเทียบกับ ค่ามาตรฐานของคุณภาพน  าของน  าผิวดินของกรมควบคุมมลพิษ และประเด็น

ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยใช้วิธีการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ คือ มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) 

อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) และระยะเวลาคืนทุน (PP) การวิเคราะห์ทางสังคมพิจารณาตาม

แนวคิดของการหาผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return on Investment: SROI) 

โดยมีรายละเอียดดังนี   

 

3.3.1 ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 การพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั นมีอยู่ด้วยกัน 4 ด้าน คือ ด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่า

การใช้ประโยชน์ และคุณค่าคุณภาพชีวิต การวิเคราะห์ในการวิจัยครั งนี แยกการพิจารณาด้าน

สิ่งแวดล้อมกับเศรษฐกิจและสังคมออกจากกัน ในด้านสังคมและเศรษฐกิจ พิจารณาโดยใช้หลักการ

ของผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน และการพรรณนา โดยอธิบายในหัวข้อ 3.3.2 ส าหรับการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมนั นมีประเด็นในการพิจารณาคือ ด้านกายภาพซึ่งแยกเป็น ภูมิประเทศ 

การเกิดแผ่นดินไหว การพังทลายของดิน ทิศทางลม คุณภาพอากาศ เสียงรบกวน คุณภาพและ

ปริมาณของน  าผิวดิน คุณภาพและปริมาณของน  าใต้ดิน โดยผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญที่

เกี่ยวกับการติดตั งแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  านั นทางด้านกายภาพคือ คุณภาพของน  าในแหล่ง

น  า โดยมีรายละเอียดคือ 
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 ด้านกายภาพ 

 สระเก็บน  าห้วยเกษียรมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีความยาวที่สุดอยู่ที่ประมาณ 190 

เมตร ความกว้างที่สุดอยู่ที่ประมาณ 78 เมตร พื นที่โดยรวมทั งหมดประมาณ 10,500 ตารางเมตรหรือ

คิดเป็น 6.5 ไร่ โดยมีความลึกโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 5.6 เมตร ความจุของสระเก็บน  าคือ 59,480 ลูกบาศ์ก

เมตร ดังภาพที่ 3.2 โครงการผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  าใช้พื นที่ 25 ตารางเมตร 

คิดเป็นร้อยละ 0.24 ของพื นที่ทั งหมด ดังภาพที่ 3.3 โดยท าการศึกษาคุณภาพน  าในอ่างเก็บน  าห้วย

เกษียร ต าบลดงขี เหล็ก อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพ

น  าผิวดิน จากกรมควบคุมมลพิษ (2537) โดยพารามิเตอร์ที่ท าการเปรียบเทียบได้พิจารณาจาก

ลักษณะของการใช้ประโยชน์ของพื นที่คือเป็นบริเวณที่เป็นพื นที่เกษตรกรรม และพื นที่ชุมชน จึงมี

พารามิเตอร์ดังต่อไปนี คือ อุณหภูมิ ความขุ่น ของแข็งทั งหมดที่ละลายในน  า (Total Dissolved 

Solid: TDS) ความเป็นกรด-เบส ออกซิเจนละลายน  า (DO) ปริมาณไนเตรท ความน าไฟฟ้า บีโอดี คอ

ลิฟอร์มแบคทีเรียทั งหมด 

 

 

 

ภาพที่ 3.2  แผนผังที่ตั งของอ่างเก็บน  าภายในต าบลดงขี เหล็ก 

แหล่งที่มา: บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน), 2559. 
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ภาพที่ 3.3  บริเวณติดตั งแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  าภายในอ่างเก็บน  าห้วยเกษียร 

 

3.3.2  ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และสังคม 
 การประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และสังคมใช้เครื่องมือทางด้านเศรษฐศาสตร์ คือ NPV, 

IRR, Payback Period และ SROI โดย SROI นั นส าหรับการวิจัยนี ได้ใช้เป็นแนวทางการค านวณเพ่ือ

หาความคุ้มค่าส าหรับสังคม  

 ส าหรับวิธีการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์

แสงอาทิตย์แบบลอยน  านั นเพ่ือหาความคุ้มค่าที่สังคมจะได้รับโดยรวมทั งหมดทั งทางด้านเศรษฐกิจ 

และสังคม ว่าในทุกๆการลงทุน 1 บาทนั นจะได้ผลตอบแทนกลับมาในปริมาณเท่าใด ซึ่งในการ

พิจารณาความคุ้มค่าทางสังคมของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  านั นจะคิดในช่วงระยะเวลาในการ

รับประกันของตัวแผงเซลล์แสงอาทิตย์ซึ่งอายุการใช้งานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะมีอายุการใช้งาน

ประมาณ 20 ปี โดยในการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนได้ก าหนดกรอบของห่วงโซ่

ผลลัพธ์ (Impact Value Chain) ไว้ดังนี  
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ภาพที่ 3.4  ห่วงโซ่ผลลัพธ์ในการประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน 

 

 จากภาพที่ 3.4 กรอบห่วงโซ่ผลลัพธ์ ท าให้ทราบประเด็นที่น าไปสร้างเครื่องมือการเก็บ

รวบรวมข้อมูล เพ่ือน ามาวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยประเด็นส าคัญของสิ่งที่จะต้องท าการ

วิเคราะห์คือ สิ่งที่ประชาชนจะได้รับ ส าหรับโครงการนี คือ การมีน  าอุปโภคบริโภค การสร้างเครือข่าย 

และงบประมาณในการจัดการน  าในพื นที่ต าบลดงขี เหล็ก เมื่อน ากรอบห่วงโซ่ผลลัพธ์มาหากลุ่มผู้มีส่วน

ได้เสีย และประเด็นต่างๆในการพิจารณาได้ดังตารางที่ 3.1 

  

Input
• การสูบน  าด้วยพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตมาจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  า

Activities
• ติดตั งแผงโซล่าเซลล์แบบลอยน  าเพ่ือสูบน  าเพ่ือการเกษตรและอุปโภค

• เปรียบเทียบการใช้งานกรณีปั้มน  าใช้ไฟฟ้า และน  ามัน

Output
• เกษตรกรได้ใช้น  าใช้ท าให้ได้ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ นในช่วงแล้ง

• ปริมาณค่าไฟฟ้าเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีใช้จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Outcome

• ภาครัฐประหยัดงบประมาณในการบริหารจัดการในระยะยาว

• เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนื่องจากพลังงานที่ใช้เป็นพลังงานสะอาด
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ตารางท่ี 3.1  กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและประเด็นในการพิจารณา 

ผู้มีส่วนได้เสีย
ที่ส้าคัญ 

ผลลัพธ ์ ประเด็นพิจารณา  วิธีเก็บ
ข้อมูล 

ผู้ให้ข้อมูล 

ประชาชนใน
พื นที่อ่างเก็บ
น  า  

-ลดค่าใช้จ่าย 
-เพิ่มการใช้ประโยชน์
ที่ดิน 
-การรวมกลุ่มของ
ประชาชน 
-เกิดเครือข่ายวิทยากร
ตัวคูณ 
-มีน  าเพื่อใช้ในการ
อุปโภค และ
เกษตรกรรมตลอดทั ง
ปี  

-งบประมาณที่ใช้ในการ
สูบน  า กรณีใช้ไฟฟ้า 
-การน าพื นที่ดินเทียบเท่า
ไปใช้ประโยชน์ เช่น ปลูก
ไม้ดอก ไม้ประดับ 
-การจัดตั งกลุม่โดยมีแกน
น าชุมชน เพื่อท า
ประโยชน์ต่อพื นท่ี 
-การร่วมมือกันท างาน
ระหว่างภาครัฐ และภาค
ประชาชน 
-การถ่ายทอดความรู้ของ
องค์กรชุมชน  

 เก็บข้อมูล
โดยการ
สัมภาษณ์ 
และเทียบ
ข้อมูล
ค่าใช้จ่ายใน
แต่ละส่วน  

ประชาชน  

คณะกรรมการ
จัดการน  า  

-ลดค่าใช้จ่ายการดูแล
รักษา ซ่อมบ ารุง
เครื่องสูบน  า และ
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินเครื่องสูบน  า  

-ค่าดูแลรักษาท่ีผูกพัน
ระยะยาว  

 สัมภาษณ์  คณะกรรม
การ  

ปตท. -เกิดการผลักดันธรุกิจ
พลังงานทดแทน  

-เกิดโครงการในลักษณะ
เดียวกัน หรือใกลเ้คียง 
-การประชาสัมพันธ์
โครงการในช่องทางต่างๆ  

 สัมภาษณ์  ผู้ดูแลและ
จัดท า
โครงการ  

สถาบัน
สารสนเทศ 
ทรัพยากรน  า
และ
การเกษตร 
(สสนก.)  

-เพิ่มวิธีการบริหาร
จัดการน  าในพื นท่ีทั่ว
ประเทศได้อย่าง
เหมาะสม  

-น าโครงการไปใช้กับพื นท่ี
ชุมชน / แหล่งน  าทาง
การเกษตรอื่นๆ  

 สัมภาษณ์  ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง
ใน สสนก.  
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ตัวชี วัดมูลค่าจากการลงทุนนั นอิงจากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี  

1) ปัจจัยทางสังคม 

(1)  การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

(2)  การจัดตั งศูนย์การเรียนรู้ 

(3)  การรวมกลุ่มชุมชน 

เนื่องจากปัจจัยทางสังคมนั นไม่สามารถแปลงค่าออกมาเป็นตัวเงินได้ ดังนั นจึงใช้

การพรรณนา เพ่ือแสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่สังคมจะได้รับ 

การใช้ประโยชน์ที่ดินจะเปรียบเทียบรายได้ที่เกิดขึ นจากการใช้ที่ดินในการปลูก

ต้นไม้เพ่ือจ าหน่ายเมื่อเทียบกับขนาดพื นที่เดียวกันกับพื นที่ติดตั ง เนื่องจากมีการติดตั งบนผิวน  าจึงเกิด

การใช้ประโยชน์ที่ดินได้เพ่ิมขึ น โดยเปรียบเทียบรายได้จากอาชีพที่ประชาชนในพื นที่ท ากันเป็นส่วน

ใหญ ่

การจัดตั งศูนย์การเรียนรู้ พิจารณาการสร้างเครือข่ายวิทยากรเผยแพร่ความรู้ โดย

การให้ประชาชนในพื นที่ หรือบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นวิทยากรเพ่ือการเผยแพร่องค์

ความรู้ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  า 

การรวมกลุ่มชุมชน พิจารณาจากการเสริมสร้างความเข้มแข็ง สร้างอาชีพหรือ

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในพื นที่ติดตั งแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  า 

2) ปัจจัยทางเศรษฐกิจ 

(1)  ประหยัดค่าใช้จ่ายของประชาชน 

(2)  ประหยัดค่าใช้จ่ายของภาครัฐ 

โดยพิจารณาจาก  
(1) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) 
บ่งบอกถึงจ านวนผลประโยชน์ที่ได้รับตลอดระยะเวลาของโครงการทั งหมด ซึ่งมี

ค่าเป็นลบ เป็นบวก หรือเป็นศูนย์ก็ได้ โดยสามารถค านวณได้จากสมการที่ (1) หลักในการตัดสินใจ 

เมื่อ NPV > 0 หรือมีค่าเป็นบวก แสดงว่าโครงการมีความเหมาะสมที่จะลงทุนได้ หรือกล่าวได้ว่า

มูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์รวมมากกว่ามูลค่าปัจจุบันของต้นทุนรวม 

(2) อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) 
คือผลตอบแทนร้อยละต่อโครงการ หรือหมายถึง อัตราดอกเบี ยในกระบวนการ

คิดลดที่ท าให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการมีค่าเท่ากับศูนย์ ซึ่งความคุ้มค่าจะเกิดขึ นเมื่อ IRR มีค่าสูง
และต้องสูงกว่าค่าเสียโอกาสของทุน โดยสามารถค านวณได้จากสมการที่ (2) 
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(3) ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PP) 
คือระยะเวลาของการลงทุนที่กระแสเงินสดรับสุทธิจากโครงการเท่ากับกระแส

เงินสดจ่ายสุทธิพอดี หรือกล่าวได้ว่าการลงทุนไม่มีก าไรและไม่ขาดทุนซึ่งหาได้จากสมการ (3) 
 
Net Present Value (NPV) 
การค านวณมูลค่าปัจจุบันสุทธิสามารถท าได้จากสูตร 
 

NPV = (∑
Ct

(1 + r)t

n

t=1

) − I 

 
โดยที่ NPV = มูลค่าปัจจุบันสุทธิ     
I = เงินจ่ายลงทุนครั งแรก  
Ct = กระแสเงินสดได้รับสุทธิในแต่ละงวด     
t = ปีที่ 1 ถึงปีท่ี n  
n = จ านวนปี     
r = อัตราคิดลด 
 
Internal Rate of Return (IRR) 
อัตราผลตอบแทนภายใน หรือค่า IRR  
 

0 = (∑
Ct

(1 + r)t

n

t=1

) − I 

 

โดยที่ IRR คือ อัตราผลตอบแทนที่ท าให้ NPV = 0 

I = เงินจ่ายลงทุนครั งแรก  
Ct = กระแสเงินสดได้รับสุทธิในแต่ละงวด     
t = ปีที่ 1 ถึงปีท่ี n  
n = จ านวนปี     
r = อัตราคิดลด 
 

............... (2) 

............... (1) 
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ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 

การค านวณจะคิดจากกระแสเงินสดสะสมที่จะได้รับในอนาคต โดยท าให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน 

(Present Value of Cash Flows) 

ระยะเวลาคืนทุน =  
มูลค่าลงทุนสุทธิ

รายได้สุทธิในแต่ละปี
  .   ............... (3) 

 

Social Return of Investment  

ค านวณจากการคิดผลประโยชน์จากโครงการที่ได้รับทั งจากด้านเศรษฐกิจและสังคมที่น ามา

แปรเป็นตัวเงินตลอดระยะเวลา 20 ปี โดยมีสูตรในการค านวณ  

 

SROI  =  
มูลค่าปัจจุบันทั งหมด

มูลค่าการลงทุนที่ใช้ไป
      ............... (4) 

 

การค านวณใช้อัตราคิดลด กับมูลค่าทางเศรษฐกิจในอนาคต โดยส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พรรณ์ธิดา เหล่าพวงศักดิ์ , 2556) ได้ก าหนดอัตราคิดลด 

(Discount Rate) อยู่ที่ร้อยละ 9 – 12 สอดคล้องกับ จุฬารัตน์ จ าปีรัตน์ (2558) ที่ได้ท าการศึกษา

ข้อมูลความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั งบนหลังคาโดยใช้อัตราคิดลด

ในช่วง 8 -12 เช่นเดียวกัน อีกทั งตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2556 ได้

ก าหนดอยู่ที่ ร้อยละ 12 ดังนั นเพ่ือให้เห็นมูลค่าของโครงการผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบ

ลอยน  า ของสระเก็บน  าห้วยเกษียร ใช้อัตราคิดลดที่ร้อยละ 8, 10 และ 12 เพ่ือเป็นเปรียบเทียบว่าจะ

เกิดความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์หรือไม่ (พลภัทร บุราคม, 2547)โดยเปรียบเทียบต้นทุนและ

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ นของโครงการในปีต่าง ๆ ในระยะเวลา 20 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุโครงการที่ผู้ผลิต

รับประกัน 

โดยในแต่ละปัจจัยจะได้มาจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักดังนี  

1) กลุ่มประชาชนที่อยู่ในพื นที่โดยรอบที่มีการใช้น  าจากการสูบน  าจากอ่างเก็บน  า

ห้วยเกษียร 
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ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื นที่ต าบลดงขี เหล็กมี 10,374 คน (3,566 ครัวเรือน) ข้อมูล 

ณ วันที่ 18 มกราคม 2560 แบ่งเป็น 14 หมู่บ้าน โดยกลุ่มประชาชนที่ใช้น  าจากอ่างเก็บน  า คือ หมู่ 

10 บ้านขอนขว้าง ดังภาพที่ 3.1 ซึ่งจ านวนประชากรของบ้ านขอนขว้างมีด้วยกัน 642 ครัวเรือน

(1,530 คน) (กรมการปกครอง, ส านักบริหารการทะเบียน, 2560) ใช้วิธีการสนทนาอภิปรายกลุ่มย่อย 

ซึ่งได้ผู้ร่วมสนทนามาจากการชักชวนของแกนน าชุมชน โดยชักชวนจากประชาชนที่มาท าธุระที่

สถาบันการเงินบ้านขอบขว้าง ซึ่งเป็นสถานที่ในการสนทนาอภิปรายกลุ่มย่อย  

2)  เจ้าอาวาสส านักสงฆ์เขาชีปิด สอบถามข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ 
3) คณะกรรมการบริหารจัดการน  าจังหวัดปราจีนบุรี 

คณะกรรมการบริหารจัดการน  าในพื นที่ประกอบด้วยสมาชิกทั งสิ น 33 คน โดยมีการ

คัดเลือกมาจากประชาชนในพื นที่ต าบลดงขี เหล็ก เก็บข้อมูลโดยการสนทนาอภิปรายกลุ่มย่อย โดยท า

การนัดหมายคณะกรรมการเพื่อท าการสนทนาอภิปรายกลุ่มย่อย 

4) ผู้บริหารโครงการแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  า 

ผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  า ประกอบไป

ด้วย บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน  าและการเกษตร (สสนก.) ท า

การสัมภาษณ์ด้วยแบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้บริหาร 

 

 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั งนี แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือข้อมูลด้านคุณภาพน  า 

ซึ่งต้องมีการเก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ และการตรวจวัดในภาคสนาม ซึ่งใช้เครื่ องมือ

ตรวจวัดภาคสนามประกอบด้วย  

1) Water sampler 

2) Bottle  

3) Do meter 

4) pH meter 

5) Thermometer  

6) TDS meter 

7) Secchi dish  
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ข้อมูลทางเศรษฐกิจและสังคม การได้มาซึ่งข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่มประชาชนผู้ใช้น  า

ประชาชนในบริเวณโดยรอบอ่างเก็บน  าห้วยเกษียรโดยแบบสัมภาษณ์ส าหรับกลุ่มประชาชนและผู้น า

ชุมชน สัมภาษณ์คณะกรรมการบริหารจัดการน  า และผู้บริหารโครงการ  

 

ตารางท่ี 3.2  ประเด็นค าถามในแบบสัมภาษณ์ 

ประชาชน 
คณะกรรมการบริหารจัดการน ้า และผู้บริหาร

โครงการ 

- การประกอบอาชีพ 

- รายรับ-รายจ่าย ด้านพลังงาน 

- ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการแผงเซลล์

แสงอาทิตย์แบบลอบน  า 

- ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม 

- ข้อเสนอแนะ 

- อ านาจหน้าที่รับผิดชอบ 

- วัตถุประสงค์ จุดแข็ง จุดอ่อน โครงการ 

- ค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

- ความร่วมมือกับชุมชน 

- ความคิดเห็นต่อโครงการ  

- วิสัยทัศน์ด้านพลังงานทดแทน 

- ข้อเสนอแนะ 

 

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

การเก็บข้อมูลด้านคุณภาพน  า เก็บตัวอย่างน  า ในพื นที่คืออ่างเก็บน  าห้วยเกษียร ในวันที่ 15 

ธันวาคม พ.ศ. 2559 และวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560 โดยมีการก าหนดจุดเก็บตัวอย่างในอ่างเก็บน  า

ห้วยเกษียรดังภาพที่ 3.5 และ 3.6 ซึ่งเก็บตัวอย่างน  าที่ระดับความลึกเดียวกันที่ระดับ 50 เซนติเมตร

จากผิวน  าเนื่องจากระดับความลึกเฉลี่ยของสระเก็บน  าห้วยเกษียรนั นลึกประมาณ 5.6 เมตร ซึ่งกรม

ควบคุมมลพิษ ส านักจัดการน  า (2553) ถ้าน  าลึกไม่เกิน 2 เมตร ควรเก็บที่กึ่งกลางล าน  า ถ้าเกินกว่า 2 

เมตรให้เก็บลึกจากผิวน  าอย่างน้อย 50 เซนติเมตร (ไม่ควรเก็บใกล้ฝั่ง) เพ่ือเป็นตัวแทนน  าของบริเวณ

นั นๆ แต่ส าหรับการเก็บตัวอย่างเพ่ือวิเคราะห์แบคทีเรียต้องเก็บตัวอย่างที่ระดับความลึก 30 
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เซนติเมตรจากผิวน  า เนื่องจากเป็นช่วงความลึกที่แบคทีเรียด ารงชีวิตอยู่ได้ดี ซึ่งในการลงพื นที่

ภาคสนามท าการบันทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกดังแสดงในภาคผนวก ค   

 

 

 

ภาพที่ 3.5  ต าแหน่งในการเก็บตัวอย่างน  าบริเวณโดยรอบบริเวณติดตั งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 

 

การก าหนดจุดเก็บตัวอย่างดังภาพที่ 3.5 นั น เพ่ือเป็นตัวแทนของ ต้นน  า (น  าไหลเข้าสู่อ่าง

เก็บน  า) กลางน  า ปลายน  า (บริเวณ ที่สูบน  าจ่ายสู่ชุมชน) อยู่ในแนวเดียวกันกับที่ติดตั งแผงเซลล์

แสงอาทิตย์ลอยน  า 

 

 

ภาพที่ 3.6  ต าแหน่งในการเก็บตัวอย่างน  าบริเวณติดตั งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
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ภาพที่ 3.7  ต าแหน่งในการเก็บตัวอย่างน  าบริเวณท่ีสูบน  า อ่างเก็บน  าห้วยเกษียร 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลทางเศรษฐกิจ และสังคม เพื่อน้ามาวิเคราะห์ผลตอบแทน 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลประชาชน และคณะกรรมการบริหารจัดการน  าจังหวัดปราจีนบุรีนั นใช้

วิธีการสนทนาอภิปรายกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) เพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ส าคัญ

เพ่ือที่จะน ามาวิเคราะห์หามูลค่าทางสังคมจากการลงทุนผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอย

น  า และท าการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SWOT เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะที่เหมาะสมแก่โครงการและพื น

ภายในโครงการแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  า โดยมีการเลือกผู้ให้ข้อมูล ดังรายละเอียด 

1) กลุ่มประชาชน  
เลือกประชาชนผู้ที่ใช้น  าโดยตรงจากสระเก็บน  าห้วยเกษียร คือ ประชาชนในหมู่ 10 

บ้านขอนขว้าง เลือกผู้ให้ข้อมูลแบบบังเอิญ ซึ่งผู้ให้ข้อมูลคือผู้ที่มาท าธุระที่สถาบันการเงินเพ่ือ
การเกษตรของต าบลดงขี เหล็กหลังจากเสร็จกิจธุระจึงเรียนเชิญให้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน
ประเด็นที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  า ซึ่งสถาบันการเงินเป็นสถานที่ประชุม
อภิปรายกลุ่มย่อย จึงได้ใช้เวลาประมาณ 30 นาทีเพ่ือเชิญประชาชนที่มาท าธุระที่สถานที่นี ที่มีความ
สะดวกเป็นผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ผู้เข้าร่วมประชุมทั งสิ นจ านวน 15 คน 

2) คณะกรรมการบริหารจัดการน  า 
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ติดต่อกับผู้น ากลุ่มของคณะกรรมการเพ่ือให้ติดต่อผู้เข้าร่วมประชุม โดยคัดเลือก

คณะกรรมการที่เป็นผู้ใหญ่บ้านในแต่ละหมู่ โดยคณะกรรมการที่เป็นผู้ใหญ่บ้านมาร่วมอภิปรายกลุ่ม

ย่อย 13 ท่าน และผู้น ากลุ่มอีก 1 ท่านรวมเป็น 14 ท่าน จากจ านวนคณะกรรมการ 33 ท่าน 

 

 การตรวจสอบเครื่องมือ 
 

แบบสัมภาษณ์ ที่ น าไปสัมภาษณ์ ประชาชนและชุมชุน  และผู้ มี ส่ ว น เกี่ ยวข้องคือ 

คณะกรรมการบริหารจัดการน  าจังหวัดปราจีนบุรี และกลุ่มผู้ดูแลโครงการแผงเซลล์แสงอาทิตย์ระบบ

ลอยน  า ซึ่งได้มีการคิดประเด็นค าถามตามกรอบแนวคิด แล้วท าการส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบค าถาม 

ก่อนน าลงพื นที่ปฏิบัติ ความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์  มีค่าอยู่ระหว่าง 1 ถึง – 1 

ข้อค าถามที่มีความตรงตามเนื อหาจะมีค่า IOC เข้าใกล้ 1.00 ถ้าข้อใดมีค่า IOC ต่ ากว่า  0.5  ควรจะ

ปรับปรุงข้อค าถามใหม่ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัดโดยผลการประเมินความเที่ยงตรง 

(IOC) ของเครื่องมือวิจัยดังนี มีรายละเอียดดังแสดงในภาคผนวก ข 

 

  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของคุณภาพน  านั น มีการเก็บตัวอย่างทั งสิ น 2 ครั งคือเดือน

ธันวาคม 2559 และมีนาคม 2560 เพ่ือวิเคราะห์ค่าการตรวจวัดที่ได้ว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ ซึ่ง

การตรวจวัดนั นแบ่งออกเป็น 2 ขั นตอนคือ วิเคราะห์ทันทีในภาคสนามแล้วท าการบันทึกหาค่าเฉลี่ย

เป็นตัวแทนของพารามิเตอร์ดังนี  อุณหภูมิ ความขุ่น ความเป็นกรด-เบส ปริมาณออกซิเจนละลายน  า 

ค่าความน าไฟฟ้า ปริมาณของแข็งละลายทั งหมด และอีกส่วนเก็บตัวอย่างเพ่ือส่งวิเคราะห์ที่

ห้องปฏิบัติการโดยวิเคราะห์พารามิเตอร์ดังนี  ค่าบีโอดี ปริมาณไนเตรต และโคลิฟอร์มแบคทีเรีย

ทั งหมด โดยเลือกส่งที่ห้องปฏิบัติการเอกชนที่มีรายชื่ออยู่ในคู่มือวิธีปฏิบัติส าหรับการเก็บตัวอย่างน  า

จากแหล่งน  า (กรมควบคุมมลพิษ, ส านักจัดการน  า, 2553) แล้วน าผลมาบันทึก วิเคราะห์เปรียบเทียบ

ว่าบริเวณที่ติดตั งแผงเซลล์แสงอาทิตย์และบริเวณอ่ืนของสระเก็บน  านั นแตกต่างกันหรือไม่ 

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเดือนธันวาคม และมีนาคม ซึ่งเป็นตัวแทนของปลายฤดูหนาว และ

ฤดูร้อน ตามล าดับ และเปรียบเทียบพารามิเตอร์ ปริมาณออกซิเจนละลายน  า บีโอดี ปริมาณไนเตรต 

ความเป็นกรด-เบส และโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั งหมด กับค่ามาตรฐานน  าผิวดินที่ก าหนดโดยกรม
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ควบคุมมลพิษ (2537) โดยใช้การทดสอบความแตกต่างจากค่าเฉลี่ย (t-test) ส าหรับการตรวจสอบ

ความแตกต่างของแต่ละพารามิเตอร์ในแต่ละจุดเก็บตัวอย่าง ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 และใช้

การทดสอบค่าเฉลี่ย 2 กลุ่มที่สัมพันธ์กัน (Paired Samples t-test) เพ่ือตรวจสอบความแตกต่าง

ระหว่างเดือนธันวาคม และมีนาคม ว่ามีความแตกต่างที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 หรือไม่ 

การวิเคราะห์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ และสังคม น าผลการสัมภาษณ์ และการอภิปรายกลุ่ม

ย่อยมาวิเคราะห์ แปลงปัจจัยต่างๆเป็นมูลค่าทางการเงิน แล้วน ามาค านวณหาอัตราผลตอบแทนของ

โครงการ โดยการค านวณจะพิจารณาค่าใช้จ่ายทั งหมด และรายได้ทั งหมดตลอดช่วงระยะเวลา 20 ปี

นับตั งแต่การติดตั ง (2560-2580) โดยใช้อัตราการคิดลดทางการเงิน (Discount Rate) อยู่ที่ร้อยละ 

8, 10 และ 12 โดยใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์คือ ค่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราผลตอบแทน

ภายใน (IRR) ระยะเวลาคืนทุน และการวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านสังคมใช้การวิเคราะห์ SWOT 

และผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (SROI) เป็นเครื่องมือในการพิจารณาวัตถุประสงค์ของ

โครงการว่าตอบโจทย์ทางสังคมหรือไม่ และน าข้อมูลที่สรุปผลมาได้ไปท าแนวทางการจัดการที่

เหมาะสมส าหรับโครงการแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  าต่อไป 
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บทท่ี 4 
 

ผลการศึกษา 
 

ในการศึกษาวิจัยผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมจากระบบไฟฟ้าเซลล์

แสงอาทิตย์แบบลอยน  านั นมีผลการด าเนินการวิจัย 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์ข้อมู ลผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ศึกษาเฉพาะผลกระทบทางคุณภาพน  าเนื่องจากเป็นส่วนที่คาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 

ซึ่งได้ข้อมูลมาจากการวิเคราะห์ภาคสนาม และการวิเคราะห์ข้อมูลจากห้องปฏิบัติการ โดยใช้

มาตรฐานคุณภาพน  าผิวดินจาก กรมควบคุมมลพิษ กรมชลประทาน และสถาบันประมงน  าจืด ในการ

พิจารณา และการวิเคราะห์ข้อมูลผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม ได้ข้อมูลมาจากการอภิปราย

กลุ่มย่อย และสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและข้อมูลเอกสาร เพ่ือน าไปวิเคราะห์ข้อมูลทาง

เศรษฐศาสตร์  และการวิเคราะห์เชิงพรรณนาความทางด้านสังคม 

 

4.1  ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้า 
 

 การวิเคราะห์คุณภาพน  าท าการวิเคราะห์ 2 ครั ง ครั งที่ 1 เก็บตัวอย่างในเดือนธันวาคม 2559 

เป็นตัวแทนของปลายช่วงฤดูฝน และครั งที่ 2 ในเดือนมีนาคม 2560 เป็นตัวแทนในช่วงฤดูร้อน ซึ่ง

การตรวจวัดโครงการนี ไม่มีการเก็บตัวอย่างน  าเพ่ือเปรียบเทียบก่อนมีโครงการ จึงท าการเปรียบเทียบ

การเปลี่ยนแปลงหลังจากการติดตั ง โดยท าการวัดค่าแต่ละพารามิเตอร์ 3 ซ  า แล้วหาค่าเฉลี่ยของแต่

ละพารามิเตอร์ หาความแตกต่างในการตรวจวัดแต่ละครั ง และหาความแตกต่างระหว่างเดือน

ธันวาคม และมีนาคม ที่ท าการตรวจวัดและเก็บตัวอย่าง โดยใช้ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0. 05 

ก าหนดตัวอักษร A แทนบริเวณพื นที่ติดตั งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และตัวอักษร B แทนบริเวณพื นที่

ภายในสระเก็บน  าห้วยเกษียร ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี   
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ภาพที่ 4.1  บริเวณจุดเก็บตัวอย่างรอบพื นที่ติดตั งแผง (ซ้าย) และภายในสระเก็บน  า (ขวา)  

ตารางท่ี 4.1  ผลการวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนละลายน  า 

พารามิเตอร์ จุดเก็บตัวอย่าง ธันวาคม 2559 มีนาคม 2560 

ออกซิเจนละลายน  า 
(DO) 

(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

A1 4.10 5.00 

A2 4.60 6.23 
A3 4.70 5.33 

A4 5.50 5.33 

B1 5.27 5.90 
B2 5.03 4.83 

B3 6.07 6.20 

 

 

ภาพที่ 4.2  การเปรียบเทียบออกซิเจนละลายน  า ในครั งที่ 1 (ธันวาคม 2559) และครั งที่ 2  

               (มีนาคม 2560) 

แหล่งที่มา: * มาตรฐานคุณภาพน  าผิวดิน กรมควบคุมมลพิษ, 2537. 
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4.1.1 ออกซิเจนละลายน ้า 

ผลการตรวจวัดปริมาณออกซิเจนละลายน  าของสระเก็บน  าห้วยเกษียรดังตารางที่ 4.1 พบว่า

ในการเก็บตัวอย่างวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนละลายน  าครั งที่ 1 (ธันวาคม 2559) มีค่าอยู่ระหว่าง 

4.1 - 6.07 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5.03 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ 

0.65 มิลลิกรัมต่อลิตร และการเก็บตัวอย่างวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนละลายน  าครั งที่ 2 (มีนาคม 

2560) มีค่าอยู่ระหว่าง 4.83 – 6.23 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5.55 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ 0.52 มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อแปลผลตามกรมชลประทาน ส านักวิจัย

และพัฒนา (2550) พบว่าอยู่ในช่วงของแหล่งน  าที่เหมาะสมแก่การด ารงชีวิต การขยายพันธุ์ และการ

อนุรักษ์สัตว์น  า ที่มีการก าหนดค่าเอาไว้อยู่ที่ 4-6 มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐาน

คุณภาพน  าผิวดิน กรมควบคุมมลพิษ (2537) ในภาคผนวก ก.  พบว่าค่าเฉลี่ยของปริมาณออกซิเจน

ละลายน  าของสระเก็บน  าอยู่ในเกณฑ์ของแหล่งน  าประเภทที่ 3 ซึ่งก าหนดค่าต่ าสุดของปริมาณ

ออกซิเจนละลายน  าอยู่ที่ 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยค่าเฉลี่ยในการตรวจวัดทั งสองครั งในเดือนธันวาคม 

และมีนาคม อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน  าผิวดินซึ่งเป็นช่วงค่าที่เหมาะสมแก่การด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตใน

อ่างเก็บน  า 

เมื่อเปรียบเทียบค่าออกซิเจนละลายน  าระหว่างต าแหน่ง A และ B พบว่าในการตรวจวัดทั ง

สองครั ง ในแต่ละครั งของการตรวจวัดปริมาณออกซิเจนละลายน  านั นได้ไม่แตกต่างกันอย่างมีระดับ

นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ในการเปรียบเทียบค่าออกซิเจนละลายน  าระหว่างเดือนธันวาคม และ

มีนาคมพบว่า ปริมาณออกซิเจนละลายน  านั นไม่แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  

และอยู่ในเกณฑ์คุณภาพน  าผิวดิน และอยู่ในช่วงที่เหมาะสมแก่การด ารงชีวิต การขยายพันธุ์และการ

อนุรักษ์สัตว์น  า ดังนั นสรุปได้ว่าการติดตั งแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  านั นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ

ปริมาณออกซิเจนละลายน  า ของสระเก็บน  าห้วยเกษียร 
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ตารางท่ี 4.2  ผลการวิเคราะห์ปริมาณ BOD 

พารามิเตอร์ จุดเก็บตัวอย่าง ธันวาคม 2559 มีนาคม 2560 

BOD 
(มิลลิกรัมต่อลิตร) 

A1 6.3 5.0 

A2 7.1 5.5 
A3 6.4 6.2 

A4 5.2 5.9 

B1 6.0 5.5 
B2 3.9 6.4 

B3 5.5 5.7 
 

 

 

 

ภาพที่ 4.3  การเปรียบเทียบปริมาณบีโอดี ในครั งที่ 1 (ธันวาคม 2559) และครั งที่ 2 (มีนาคม 2560) 

แหล่งที่มา: * มาตรฐานคุณภาพน  าผิวดิน กรมควบคุมมลพิษ, 2537. 
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4.1.2 บีโอดี……………………………………………………………………………………………………… 

ผลการตรวจวัดค่าบีโอดีของสระเก็บน  าห้วยเกษียรดังตารางที่ 4.2 พบว่าในการเก็บตัวอย่าง

วิเคราะห์ค่าบีโอดีครั งที่ 1 (ธันวาคม 2559) มีค่าอยู่ระหว่าง 3.9 - 7.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 

5.77 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ 1.03 มิลลิกรัมต่อลิตร และในการเก็บ

ตัวอย่างวิเคราะห์ค่าบีโอดีครั งที่ 2 (มีนาคม 2560) มีค่าอยู่ระหว่าง 5.0 – 6.2 มิลลิกรัมต่อลิตร 

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5.74 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ 0.44 มิลลิกรัมต่อลิตร เมื่อ

แปลผลตาม กรมชลประทาน ส านักวิจัยและพัฒนา (2550) พบว่าคุณภาพน  าของอ่างเก็บน  าห้วย

เกษียรนั นถือว่าเสื่อมโทรม เนื่องจากมาตรฐานคุณภาพแหล่งน  าผิวดินก าหนดค่าไว้ไม่เกิน 4 มิลลิกรัม

ต่อลิตร และในการเก็บตัวอย่างทั งสองครั งค่าที่วัดได้ในแต่ละจุดก็มีค่าใกล้เคียงกัน เมื่อเปรียบเทียบ

กับมาตรฐานคุณภาพน  าผิวดิน กรมควบคุมมลพิษ (2537) ดังภาคนวก ก พบว่าค่าเฉลี่ยของการ

ตรวจวัดทั งสองครั งท าให้สามารถจัดแหล่งน  านี เป็นคุณภาพน  าในประเภทที่ 4 และ 5 ซึ่งเป็นแหล่งน  า

ที่ค่อนข้างเสื่อมโทรม แต่เมื่อพิจารณาร่วมกับพารามิเตอร์อ่ืนๆ ก็พบว่ามีเพียงค่าของ BOD ที่สูงกว่า

ปกติ ซึ่งคาดว่าจะเป็นผลมาจากสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่จ าเป็นในการใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายมีอยู่ใน

ตัวอย่างน  า จึงท าให้ค่าในการตรวจวัดมีปริมาณ BOD สูงกว่ามาตรฐานก าหนด 

เมื่อเปรียบเทียบปริมาณบีโอดีระหว่างต าแหน่ง A และ B พบว่าในการตรวจวัดทั งสองครั ง ใน

แต่ละครั งของการตรวจวัดปริมาณบีโอดีนั นไม่แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 โดย

ในแต่ละจุดที่ตรวจวัดนั นมีค่าเกินมาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษ และส านักวิจัยและพัฒนาได้ก าหนด

ไว้ ในการเปรียบเทียบปริมาณบีโอดีระหว่างเดือนธันวาคม และมีนาคมพบว่า ค่าบีโอดีนั นไม่แตกต่าง

กันอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ดังนั นควรที่จะมีการศึกษาพารามิ เตอร์อ่ืนที่มีผลต่อ

ค่าพารามิเตอร์นี ร่วมด้วย ดังนั นสรุปได้ว่าการติดตั งแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  านั นไม่ได้ส่งผล

กระทบต่อปริมาณบีโอดี ของสระเก็บน  าห้วยเกษียร เนื่องจากผลจากการตรวจวัดทั งสองเดือนไม่

แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี 4.3  ผลการวิเคราะห์ความเป็นกรด-เบส 

พารามิเตอร์ จุดเก็บตัวอย่าง ธันวาคม 2559 มีนาคม 2560 

ความเป็นกรด-เบส 

A1 7.91 7.43 

A2 7.95 7.43 
A3 8.10 7.43 

A4 8.08 7.29 

B1 8.10 7.22 
B2 8.10 7.32 

B3 8.20 7.14 
 

 

 

 

ภาพที่ 4.4  การเปรียบเทียบความเป็นกรด-เบส ในครั งที่ 1 (ธันวาคม 2559) และครั งที่ 2 

               (มีนาคม 2560) 

แหล่งที่มา: * มาตรฐานคุณภาพน  าผิวดิน กรมควบคุมมลพิษ, 2537. 
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4.1.3 ความเป็นกรด-เบส 

ผลการตรวจวัดความเป็นกรด-เบส ของสระเก็บน  าห้วยเกษียรดังตารางที่ 4.3 พบว่าในการ

เก็บตัวอย่างวิเคราะห์ความเป็นกรด-เบส ครั งที่ 1 (ธันวาคม 2559) มีค่าอยู่ระหว่าง 7.91 - 8.10 

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 8.06  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ 0.09 และในการเก็บตัวอย่างวิเคราะห์ความ

เป็นกรด-เบส ครั งที่ 2 (มีนาคม 2560) มีค่าอยู่ระหว่าง 7.14 – 7.43 ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 7.32  ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ 0.11 เมื่อแปลผลตามกรมชลประทาน ส านักวิจัยและพัฒนา (2550) 

พบว่าอยู่ในช่วงที่เหมาะสมแก่การด ารงชีวิตและขยายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตในแหล่งน  าซึ่งมีค่าอยู่ระหว่าง 

6.5 – 9 ซ่ึงค่าเฉลี่ยของสระเก็บน  าห้วยเกษียรอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมทั งในการตรวจวัดในเดือน

ธันวาคม และเดือนมีนาคม เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน  าผิวดิน กรมควบคุมมลพิษ (2537) 

ภาคผนวก ก พบว่าค่าเฉลี่ยของสระเก็บน  าห้วยเกษียร จัดอยู่ในแหล่งน  าประเภทที่ 2 – 4 โดยมีการ

ก าหนดค่าอยู่ที่ 5-9 ซึ่งเป็นค่าท่ีเหมาะสมส าหรับแหล่งน  าผิวดินตามธรรมขาติ ซึ่งในครั งเดือนธันวาคม

ค่าที่ตรวจวัดได้จะมีค่าไปทางเบสเล็กน้อย เนื่องมาจากมีฝนที่ตกเติมลงสู่สระเก็บน  าจึงท าให้มีการชะ

ล้างแร่ธาตุในดินบางชนิด เช่น กลุ่มธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ลงไปละลายในสระเก็บน  า

จึงท าให้มีผลเป็นเบส แต่ในช่วงเดือนมีนาคมนั นไม่มีฝนตกลงมาชะล้างสารตามหน้าดินจึงให้ค่าที่วัดได้

ใกล้เคียงกับความเป็นกลางมากยิ่งขึ น 

เมื่อเปรียบเทียบความเป็นกรด – เบส ระหว่างต าแหน่ง A และ B พบว่าในการตรวจวัดทั ง

สองครั ง ในแต่ละครั งของการตรวจวัดความเป็นกรด – เบส นั นได้ไม่แตกต่างกันอย่างมีระดับ

นัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ในการเปรียบเทียบความเป็น กรด – เบส ระหว่างเดือนธันวาคม และ

มีนาคมพบว่า ความเป็นกรด-เบส นั นแตกต่างกันอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 เนื่องจากไม่มี

ฝนตกจึงท าให้แร่ธาตุในดินไม่ถูกชะล้างลงสู่สระเก็บน  า โดยรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์คุณภาพน  าผิวดิน 

และอยู่ในช่วงที่เหมาะสมแก่การด ารงชีวิต และเพาะเลี ยงสัตว์น  า ดังนั นสรุปได้ว่าการติดตั งแผงเซลล์

แสงอาทิตย์แบบลอยน  านั นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความเป็นกรด – เบส ของสระเก็บน  าห้วยเกษียร 
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ตารางที่ 4.4  ผลการวิเคราะห์ปริมาณไนเตรต 

พารามิเตอร์ จุดเก็บตัวอย่าง ธันวาคม 2559 มีนาคม 2560 

ไนเตรต  
(มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อ

ลิตร) 

A1 0.871 1.10 

A2 0.909 1.06 
A3 0.909 1.06 

A4 0.871 1.01 

B1 0.871 0.967 
B2 0.871 0.967 

B3 0.871 0.967 
 

 

 

 

ภาพที่ 4.5  การเปรียบเทียบปริมาณไนเตรตในครั งที่ 1 (ธันวาคม 2559) และครั งที่ 2  

    (มีนาคม 2560) 

หมายเหตุ: * มาตรฐานคุณภาพน  าผิวดิน กรมควบคุมมลพิษ, 2537. 
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4.1.4 ไนเตรต………………………………………………………………………………………………… 

ผลการตรวจวัดปริมาณไนเตรตของสระเก็บน  าห้วยเกษียรดังตารางที่ 4.4 พบว่าในการเก็บ

ตัวอย่างวิเคราะห์ปริมาณไนเตรตครั งที่น  า 1 (ธันวาคม 2559) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.871- 0.909 

มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.881 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) อยู่ที่ 0.01 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร และในการเก็บตัวอย่างวิเคราะห์ปริมาณไนเตรตครั งที่ 2 

(มีนาคม 2560) มีค่าอยู่ระหว่าง 0.976 – 1.10 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร ค่าเฉลี่ยอยู่ที่  1.02 

มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ 0.05 มิลลิกรัมไนโตรเจนต่อลิตร เมื่อ

แปลผลตามกรมชลประทาน ส านักวิจัยและพัฒนา (2550) พบว่า ซึ่งไนเตรตจะพบได้ค่อนข้างน้อยใน

ธรรมชาติโดยจะพบไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลิตร ไนโตรเจน ค่าเฉลี่ยในการตรวจวัดทั ง 2 ครั งนั นมีค่าต่ า

กว่าที่ก าหนด หมายถึงอนุมูลของสารในรูปไนเตรทมีค่าน้อยซึ่งถือว่าเป็นแหล่งน  าที่มีคุณภาพดี เมื่อ

เปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน  าผิวดิน กรมควบคุมมลพิษ (2537) ดังภาคผนวก ก แหล่งน  าอ่าง

เก็บน  าห้วยเกษียรนั นจัดอยู่ในแหล่งน  าประเภทที่ 1 คือเป็นไปตามธรรมชาติ ปราศจากน  าทิ งจาก

กิจกรรมทุกประเภท โดยในช่วงเดือนธันวาคม ปริมาณไนเตรตมีค่าน้อยเพราะยังมีฝนตก แต่เมื่อเวลา

ผ่านไป ไนเตรตซึ่งเป็นสารที่เกิดการเปลี่ยนแปลงมาจากกลุ่มแอมโมเนีย และไนไตรท์ กล่าวคือ ไน

เตรตเป็นผลิตภัณฑ์สุดท้ายจึงท าให้เมื่อเวลาผ่านไปค่าของไนเตรตที่วัดได้มีค่าสูงขึ น  

เมื่อเปรียบเทียบปริมาณไนเตรตระหว่างต าแหน่ง A และ B พบว่าในการตรวจวัดทั งสองครั ง 

ในแต่ละครั งของการตรวจวัดปริมาณไนเตรตนั นได้ไม่แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 

0.05 ในการเปรียบเทียบปริมาณไนเตรต ระหว่างเดือนธันวาคม และมีนาคมพบว่า ปริมาณไนเตรต

นั นแตกต่างกันอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 เนื่องจากไนเตรตเป็นอนุมูลสุดท้ายที่ถูกเปลี่ยน

มาจาก แอมโมเนีย และไนไตรด์ เมื่อเวลาผ่านไปจึงท าให้มีค่าสูงมากขึ นซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติของ

สารชนิดนี   และอยู่ในเกณฑ์คุณภาพน  าผิวดิน ดังนั นสรุปได้ว่าการติดตั งแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบ

ลอยน  านั นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อปริมาณไนเตรท ของสระเก็บน  าห้วยเกษียร 
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ตารางท่ี 4.5  ผลการวิเคราะห์ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั งหมด 

พารามิเตอร์ จุดเก็บตัวอย่าง ธันวาคม 2559 มีนาคม 2560 

Total Coliform 
Bacteria 

(MPN / 100 
มิลลิลิตร) 

A1 1,600 970 

A2 1,600 540 
A3 1,600 540 

A4 540 970 

B1 1,600 970 
B2 1,600 970 

B3 1,600 350 
 

 

 

 

ภาพที่ 4.6  การเปรียบเทียบโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั งหมดในครั งที่ 1 (ธันวาคม 2559) และครั งที่ 2 

               (มีนาคม 2560) 

แหล่งที่มา: * มาตรฐานคุณภาพน  าผิวดิน กรมควบคุมมลพิษ, 2537. 
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4.1.5 คอลิฟอร์มแบคทีเรียทั งหมด 

ผลการตรวจวัดปริมาณคอลิฟอร์มแบคทีเรียทั งหมดของสระเก็บน  าห้วยเกษียรดังตารางที่ 
4.5 พบว่าในการเก็บตัวอย่างวิเคราะห์ปริมาณคอลิฟอร์มแบคทีเรียทั งหมดครั งที่ 1 (ธันวาคม 2559) 
มีค่าอยู่ระหว่าง 540-1,600 MPN ต่อ 100 มิลลิลิตร ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1,449 MPN ต่อ 100 มิลลิลิตร 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ 400.64 MPN ต่อ 100 และในการเก็บตัวอย่างวิเคราะห์ปริมาณ
คอลิฟอร์มแบคทีเรียทั งหมดครั งที่ 2 (มีนาคม 2560) มีค่าอยู่ระหว่าง 350 - 970 MPN ต่อ 100 
มิลลิลิตร ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 758.57 MPN ต่อ 100 มิลลิลิตร ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ 251.07 
MPN ต่อ 100 มิลลิลิตรมิลลิลิตร โดยต าแหน่งในการเก็บตัวอย่าง ที่มีร่มเงาไม่ว่าจากแผงเซลล์หรือ
จากต้นไม้ใหญ่จึงท าให้ไม่ได้รับแสงแดด แบคทีเรียจึงไม่มาอาศัย ท าให้บริเวณนี ตรวจวัดปริมาณคอลิ
ฟอร์มแบคทีเรียทั งหมดออกมาได้ต่ า จึงสรุปได้ว่ากลุ่มคอลิฟอร์มแบคทีเรียที่อาศัยในสระเก็บน  าห้วย
เกษียรนั นเป็นประเภทที่สามารถเจริญเติบโตในบริเวณที่มีอากาศ (พิมพ์เพ็ญ พรเฉลิมพงศ์ และนิธิยา 
รัตนาปนนท์, 2559) เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน  าผิวดิน กรมควบคุมมลพิษ (2537) ดัง
ภาคผนวก ก พบว่าค่าเฉลี่ยของของการตรวจวัดทั ง 2 ครั งนั นจัดอยู่ในแหล่งน  าประเภทที่ 1 คือมีค่า
เป็นไปตามธรรมชาติ เนื่องมาจากค่าเฉลี่ยที่วัดได้นั น ต่ ากว่าเกณฑ์ต่ าที่สุดที่ก าหนดไว้คือที่ 5 ,000 
MPN ต่อ 100 มิลลิลิตร ซึ่งเป็นผลมาจากการเป็นแหล่งต้นน  าจึงยังไม่มีการปนเปื้อนท าให้ปริมาณคอ
ลิฟอร์มแบคทีเรียยังมีค่าที่ต่ าอยู่  

เมื่อเปรียบเทียบปริมาณคอลิฟอร์มแบคทีเรียทั งหมดระหว่างต าแหน่ง A และ B พบว่าในการ

ตรวจวัดทั งสองครั ง ในแต่ละครั งของการตรวจวัดปริมาณคอลิฟอร์มแบคทีเรียทั งหมดนั นได้ไม่

แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที 0.05 ในการเปรียบเทียบปริมาณคอลิฟอร์มแบคทีเรีย

ทั งหมดระหว่างเดือนธันวาคม และมีนาคมพบว่า ปริมาณคอลิฟอร์มแบคทีเรียทั งหมดนั นแตกต่างกัน

อย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 และอยู่ในเกณฑ์คุณภาพน  าตามธรรมชาติ ดังนั นสรุปได้ว่าการ

ติดตั งแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  านั นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อปริมาณคอลิฟอร์มแบคทีเรียทั งหมด 

ของสระเก็บน  าห้วยเกษียร 
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ตารางท่ี 4.6  ผลการวิเคราะห์อุณหภูมิ 

พารามิเตอร์ จุดเก็บตัวอย่าง ธันวาคม 2559 มีนาคม 2560 

อุณหภูมิ 
(องศาเซลเซียส) 

A1 27.4 31.03 

A2 27.8 31.20 
A3 28.0 31.03 

A4 27.6 31.07 

B1 28.0 30.96 
B2 28.2 30.60 

B3 27.6 31.06 
 

 

 

 

ภาพที่ 4.7  การเปรียบเทียบอุณหภูมิในครั งที่ 1 (ธันวาคม 2559) และครั งที่ 2 (มีนาคม 2560) 

แหล่งที่มา: * กรมชลประทาน ส านักวิจัยและพัฒนา, 2550. 
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4.1.6 อุณหภูมิ……………………………………………………………………………………………….. 

ผลการตรวจวัดอุณหภูมิของสระเก็บน  าห้วยเกษียรดังตารางที่ 4.6 พบว่าในการเก็บตัวอย่าง

วิเคราะห์อุณหภูมิครั งที่ 1 (ธันวาคม 2559) มีค่าอยู่ระหว่าง 27.4 -28.2 องศาเซลเซียส ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 

27.8 องศาเซลเซียส ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ 0.28 องศาเซลเซียส และ ในการเก็บ

ตัวอย่างวิเคราะห์อุณหภูมิครั งที่ 2 (มีนาคม 2560) มีค่าอยู่ระหว่าง 30.60 – 31.20 องศาเซลเซียส 

ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 30.99 องศาเซลเซียส ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ 0.17 องศาเซลเซียส เมื่อ

แปลผลตาม กรมชลประทาน ส านักวิจัยและพัฒนา (2550) พบว่าอุณหภูมิของแหล่งน  าตามธรรมชาติ

นั นควรมีค่าไม่เกินกว่า 3 องศาเซลเซียสจากอุณหภูมิปกติ ส าหรับประเทศไทยได้ก าหนดอุณหภูมิตาม

ธรรมชาติอยู่ที่ 28-32 องศาเซลเซียส ซึ่งในการเก็บตัวอย่างครั งที่ 1 พบว่าค่าเฉลี่ยของสระเก็บน  ามีค่า

ต่ ากว่าอุณหภูมิปกติของแหล่งน  าในประเทศไทย เนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูหนาว จึงส่งผลต่ออุณหภูมิของ

แหล่งน  า ซึ่งนับว่าเป็นไปตามธรรมชาติของแหล่งน  า และในการเก็บตัวอย่างครั งที่ 2 โดยท าการเก็บ

ตัวอย่างในเวลาเดียวกันกับเดือนธันวาคม พบว่าอุณหภูมิของแหล่งน  ามีค่าสูงขึ นเห็นได้ชัด เนื่องจาก

เก็บตัวอย่างในช่วงฤดูร้อน ซึ่งเป็นไปตามค่าธรรมชาติของแหล่งน  าในประเทศไทย 

เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดอุณหภูมิระหว่างต าแหน่ง A และ B พบว่าในการตรวจวัดทั ง

สองครั ง ในแต่ละครั งของการตรวจวัดอุณหภูมินั นได้ไม่แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 

0.05 ในการเปรียบเทียบอุณหภูมิ ระหว่างเดือนธันวาคม และมีนาคม พบว่าอุณหภูมิน  านั นแตกต่าง

กันอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 เป็นผลมาจากฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงไป จากฤดูหนาวเข้าสู่

ฤดูร้อน ซึ่งค่าที่ตรวจวัดได้อยู่ในเกณฑ์คุณภาพน  าตามธรรมชาติ ดังนั นสรุปได้ว่าการติดตั งแผงเซลล์

แสงอาทิตย์แบบลอยน  านั นไม่ได้ส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิ ของสระเก็บน  าห้วยเกษียร 
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ตารางท่ี 4.7  ผลการวิเคราะห์ความน าไฟฟ้า 

พารามิเตอร์ จุดเก็บตัวอย่าง ธันวาคม 2559 มีนาคม 2560 

ความน าไฟฟ้า 
(ไมโครซีเมนต์ต่อ

เซนติเมตร : µS/cm) 

A1 24.1 19.67 

A2 20.5 19.33 
A3 21.2 18.30 

A4 20.6 19.67 

B1 21.4 17.33 
B2 21.0 18.00 

B3 20.4 17.30 
 

 

 

 

ภาพที่ 4.8  การเปรียบเทียบความน าไฟฟ้าในครั งที่ 1 (ธันวาคม 2559) และครั งที่ 2 (มีนาคม 2560) 

แหล่งที่มา: * กรมชลประทาน ส านักวิจัยและพัฒนา, 2550. 
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4.1.7 ความน้าไฟฟ้า 

ผลการตรวจวัดค่าความน าไฟฟ้าของสระเก็บน  าห้วยเกษียรดังตารางที่ 4.7 พบว่าในการเก็บ

ตัวอย่างวิเคราะห์ความน าไฟฟ้าครั งที่ 1 (ธันวาคม 2559) มีค่าอยู่ระหว่าง 20.4 -24.1 ไมโครซีเมนต์

ต่อเซนติเมตร(µS/cm) ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 21.31 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร (µS/cm) ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ 1.28 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร (µS/cm) และในการเก็บตัวอย่างวิเคราะห์

ความน าไฟฟ้าครั งที่ 2 (มีนาคม 2560) มีค่าอยู่ระหว่าง 17.30 – 19.67 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร 

(µS/cm) ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 18.51 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร (µS/cm) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

อยู่ที่ 0.97 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร (µS/cm) เมื่อแปลผลตามกรมชลประทาน ส านักวิจัยและ

พัฒนา (2550) ได้ก าหนดค่าความน าไฟฟ้าของแหล่งน  าทั่วไปอยู่ที่ 150 – 300 ไมโครซีเมนต์ต่อ

เซนติเมตร โดยการตรวจวัดคุณภาพน  าทั งสองครั งในเดือนธันวาคม และมีนาคม พบว่าได้ ค่าเฉลี่ยต่ า

กว่าค่าที่ก าหนดไว้ เป็นผลมาจากไอออนของสารที่ละลายในแหล่งน  ามีค่าต่ ามาก ซึ่งเหมาะแก่การ

น าไปอุปโภค บริโภค ได้มีการก าหนดค่าความน าไฟฟ้าที่เหมาะแก่การท าน  าประปาจะต้องไม่เกิน 

1,000 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร ซึ่งน  าในอ่างเก็บน  าห้วยเกษียรมีความเหมาะสมเป็นอย่างมาก 

เมื่อเปรียบเทียบความน าไฟฟ้าระหว่างต าแหน่ง A และ B พบว่าในการตรวจวัดทั งสองครั ง 

ในแต่ละครั งของการตรวจวัดความน าไฟฟ้านั นค่าที่ได้ไม่แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที 

0.05 ในการเปรียบเทียบค่าความน าไฟฟ้าระหว่างเดือนธันวาคม และมีนาคม พบว่า  ความน าไฟฟ้า 

นั นแตกต่างกันอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 เนื่องมาจากไม่มีการเติมน  าลงสู่แหล่งน  าท าให้

สารที่น าไฟฟ้าที่ละลายอยู่ในแหล่งน  าตกตะกอนลงสู่ท้องน  า โดยค่าที่ตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพน  า

ในระดับดีมาก เหมาะแก่การอุปโภค บริโภค สรุปได้ว่าการติดตั งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่มีผลกระทบ

ต่อค่าการน าไฟฟ้า ของสระเก็บน  าห้วยเกษียร 
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ตารางท่ี 4.8  ผลการวิเคราะห์ปริมาณของแข็งละลายทั งหมด 

พารามิเตอร์ จุดเก็บตัวอย่าง ธันวาคม 2559 มีนาคม 2560 

ของแข็งละลายทั งหมด 
(ppm) 

A1 15.5 9.30 

A2 13.7 9.30 
A3 14.4 9.00 

A4 13.8 9.67 

B1 14.2 8.33 
B2 14.0 8.00 

B3 13.6 9.00 
 

 

 

 

ภาพที่ 4.9  การเปรียบเทียบปริมาณของแข็งละลายทั งหมดในครั งท่ี 1 (ธันวาคม 2559)  

     และครั งที่ 2 (มีนาคม 2560) 

แหล่งที่มา: * กรมชลประทาน ส านักวิจัยและพัฒนา, 2550. 
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4.1.8 ของแข็งละลายทั งหมด (TDS) 

ผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งละลายทั งหมดของสระเก็บน  าห้วยเกษียรดังตารางที่ 4.8 

พบว่าในการเก็บตัวอย่างวิเคราะห์ปริมาณของแข็งละลายทั งหมดครั งที่ 1 (ธันวาคม 2559) มีค่าอยู่

ระหว่าง 13.6 -15.5 ppm ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 14.1 ppm ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ 0.65 ppm 

และในการเก็บตัวอย่างวิเคราะห์ปริมาณของแข็งละลายทั งหมดครั งที่ 2 (มีนาคม 2560) มีค่าอยู่

ระหว่าง 8.00 – 9.67 ppm ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 8.88 ppm ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ 0.54 

ppm เมื่อแปลผลตาม กรมชลประทาน ส านักวิจัยและพัฒนา (2550) ได้ก าหนดไว้ว่าถ้า ปริมาณ

ของแข็งละลายทั งหมดมีค่าน้อยกว่า 300 ppm คุณภาพน  าของแหล่งน  านั นถือว่าอยู่ในระดับดีมาก 

โดยการตรวจวัดคุณภาพน  าทั งสองครั งในเดือนธันวาคม และมีนาคม พบว่าได้ค่าเฉลี่ยต่ ากว่า 300 

ppm นับว่าอ่างเก็บน  าห้วยเกษียรนั นคุณภาพน  าอยู่ในระดับดีมาก 

เมื่อเปรียบเทียบปริมาณของแข็งทั งหมดระหว่างต าแหน่ง A และ B พบว่าในการตรวจวัดทั ง

สองครั ง ในแต่ละครั งของการตรวจวัดปริมาณของแข็งละลายทั งหมดนั นค่าที่ได้ไม่แตกต่างกันอย่างมี

ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05 ในการเปรียบเทียบปริมาณของแข็งทั งหมดระหว่างเดือนธันวาคม 

และมีนาคม พบว่าปริมาณของแข็งละลายทั งหมดนั นแตกต่างกันอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 

0.05 เนื่องมาจากไม่มีการเติมน  าลงสู่แหล่งน  าท าให้สารที่เป็นของแข็งละลายน  าได้ที่ อยู่ในแหล่งน  า

ตกตะกอนลงสู่ท้องน  า โดยค่าที่ตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพน  าในระดับดีมาก สรุปได้ว่าการติดตั งแผง

เซลล์แสงอาทิตย์ไม่มีผลกระทบต่อปริมาณของแข็งละลายทั งหมด ของอ่างเก็บน  าห้วยเกษียร 
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ตารางท่ี 4.9  ผลการวิเคราะห์ความขุ่น 

พารามิเตอร์ จุดเก็บตัวอย่าง ธันวาคม 2559 มีนาคม 2560 

ความขุ่น 
(เซนติเมตร) 

A1 26 36 

A2 26 32 
A3 26 32 

A4 26 32 

B1 30 32 
B2 26 32 

B3 26 32 
 

 

 

 

ภาพที่ 4.10  การเปรียบเทียบความขุ่นในครั งที่ 1 (ธันวาคม 2559) และครั งที่ 2 (มีนาคม 2560) 

แหล่งที่มา: * เกณฑ์คุณภาพน  าเพื่อการคุ้มครองทรัพยากรสัตว์น  าจืด กรมประมง, ส านักวิจัยและ 

                 พัฒนาประมงน  าจืด, 2530. 
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4.1.9 ความขุ่น 

ผลการตรวจวัดระดับความขุ่นของสระเก็บน  าห้วยเกษียรดังตารางที่ 4.9 พบว่าในการเก็บ

ข้อมูลวิเคราะห์ระดับความขุ่นครั งที่ 1 (ธันวาคม 2559) มีค่าอยู่ระหว่าง 26 -30 เซนติเมตร ค่าเฉลี่ย

อยู่ที่ 26.57 เซนติเมตร ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ 1.51 เซนติเมตร และในการเก็บข้อมูล

วิเคราะห์ระดับความขุ่นครั งที่ 2 (มีนาคม 2560) มีค่าอยู่ระหว่าง 32-36 เซนติเมตร ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 

32.57 เซนติเมตร ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยู่ที่ 1.40 เซนติเมตร  โดยการแปลผลนั นกรม

ควบคุมมลพิษไม่ได้ก าหนดระดับความขุ่นในการพิจารณา ดังนั นจึงใช้การแปลผลตามสถาบันประมง

น  าจืดแห่งชาติ ฉบับที่ 75/2530 เรื่องเกณฑ์คุณภาพน  าเพ่ือการคุ้มครองทรัพยากรสัตว์น  าจืด โดยได้

ก าหนดค่าของแข็งทั งหมดโดยการตรวจวัดด้วย Secchi Disc โดยมีค่าที่เหมาะสมต่อสิ่งมีชีวิตต้องมีค่า

ไม่เกิน 60 เซนติเมตร ดังนั นระดับความขุ่นของสระเก็บน  าห้วยเกษียร จึงอยู่ในระดับที่เหมาะสมแก่

การด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 

เมื่อเปรียบเทียบระดับความขุ่นระหว่างต าแหน่ง A และ B ในทั งสองครั งที่ได้ท าการตรวจวัด

นั นพบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  ในการเปรียบเทียบระดับความขุ่น

ระหว่างเดือนธันวาคม และมีนาคม พบว่า ความขุ่นนั นแตกต่างกันอย่างมีระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 

0.05 โดยในครั งเดือนธันวาคมนั นยังเป็นช่วงที่มีฝนตกจึงท าให้มีการเติมน  าเข้าสู่อ่างเก็บน  าท าให้

ตะกอนยังไม่จมสู่ท้องน  า น  าจึงยังคงมีความขุ่นมีผลให้ค่าเฉลี่ยของเดือนธันวาคม ต่ ากว่าของเดือน

มีนาคม (ระดับความใสที่สามารถมองเห็นจากผิวน  า) ซึ่งในช่วงเดือนมีนาคมฝนได้มีการขาดช่วงแล้ว

เข้าสู่ฤดูร้อนจึงไม่มีการรบกวนกระแสน  าท าให้ตะกอนจมสู่ท้องน  า น  าจึงมีความใสมากกว่าหรือวัด

ระดับได้สูงกว่า สรุปได้ว่า ระดับความขุ่นของแหล่งน  ามีค่าใกล้เคียงกันในช่วงเวลาเดียวกันที่ท าการ

เก็บตัวอย่าง และอยู่ในช่วงมาตรฐานจึงกล่าวได้ว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไม่ส่งผลกระทบต่อความขุ่น 

ของอ่างเก็บน  าห้วยเกษียร 
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ตารางท่ี 4.10  ผลสรุปคุณภาพน  าในครั งที่ 1 (ธันวาคม 2559) และครั งที่ 2 (มีนาคม 2560) 

พารามิเตอร์ 
ธันวาคม 
2559 

มีนาคม 
2560 

มาตรฐานน ้าผิวดิน 

DO (mg/l) 5.03 5.55 2-10 
BOD (mg/l) 5.77 5.74 <1.5-4 
กรด-เบส 8.06 7.32 6.5-9 
ปริมาณไนเตรต (mg-N/l) 0.881 1.02 <5 
โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั งหมด  
(MPN/100 ml) 

1,449  758.57 5,000-20,000 

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 27.8 30.9 28 - 32 
ความน้าไฟฟ้า (µS/cm) 21.31 18.51 <150-300 
ของแข็งละลายทั งหมด (ppm) 14.1 8.88 <300-900 
ความขุ่น (เซนติเมตร) 26.57 32.57 30-60 
 

 จากตารางที่ 4.10 ได้ข้อสรุปโดยภาพรวมว่า คุณภาพน  าของอ่างเก็บน  าห้วยเกษียรไม่ได้มีการ

เปลี่ยนแปลงที่เป็นผลมาจากการติดตั งและผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  าในกรณีที่

เปรียบเทียบระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม แต่มีบางพารามิเตอร์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล 

เช่น อุณหภูมิ ความน าไฟฟ้า ปริมาณของแข็งละลายทั งหมด และความขุ่น ซึ่งอุณหภูมิเปลี่ยนแปลง

เนื่องจากเป็นผลมาจากการที่อุณหภูมิมีค่าสูงขึ นอย่างเป็นปกติในรอบปี อีกทั งการที่ไม่มีฝนตกลงมาจึง

ท าให้ไม่เกิดการกวนกระแสน  าให้มีความขุ่น ปริมาณสารที่ละลายอยู่จึงไม่แขวนลอยอยู่ในน  า แต่จะ

ตกตะกอนอยู่ใต้ท้องน  า โดยค่าปริมาณของแข็งละลายทั งหมด และความน าไฟฟ้าส่งผลโดยตรงต่อกัน 

คือ ถ้าความน าไฟฟ้ามีค่าน้อย หมายความว่ามีสารที่ละลายอยู่ในน  าน้อย จึงท าให้ผลที่วัดปริมาณ

ของแข็งละลายทั งหมดมีค่าน้อยตาม อีกทั งยังส่งผลต่อระดับของความขุ่นเมื่อตะกอนตกลงสู่ท้องน  า 

จะท าให้น  าในแหล่งน  ามีความใสมากขึ น ดังนั นผลในการใช้ Secshi Dish ในการวัดระดับความขุ่นจึง

ได้ค่าท่ีสูงขึ น กล่าวคือน  าในอ่างเก็บน  ามีความใสมากขึ น 

 ค่าพารามิเตอร์แต่ละชนิดที่ท าการตรวจวัดโดยรอบบริเวณโครงการที่ท าการติดตั ง และ

บริเวณรอบข้างโครงการภายในสระเก็บน  า พบว่าค่าท่ีท าการตรวจวัดนั นไม่มีความแตกต่างกัน จึงสรุป
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ได้ว่าการติดตั งและผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  า ภายในอ่างเก็บน  าห้วยเกษียรนั น

ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพน  า 

 

ตารางท่ี 4.11  ค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบบริเวณพื นที่โครงสร้างและบริเวณโดยรอบ 

พารามิเตอร์ 
ค่าเฉลี่ยรอบโครงสร้าง (A) ค่าเฉลี่ยสระเก็บน ้า (B) 

ธันวาคม 
2559 

มีนาคม 2560 
ธันวาคม 
2559 

มีนาคม 
2560 

DO (mg/l) 4.73 5.47 5.46 5.64 
BOD (mg/l) 6.25 5.65 5.13 5.86 

กรด-เบส 8.01 7.40 8.13 7.23 
ปริมาณไนเตรต  

(mg-N/l) 
0.89 1.058 0.87 0.967 

โคลิฟอร์มแบคทีเรีย
ทั งหมด (MPN/100 ml) 

1,335 755 1,600 970 

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 27.7 31.08 27.93 30.87 
ความน้าไฟฟ้า (µS/cm) 21.6 19.24 20.93 17.54 
ของแข็งละลายทั งหมด 

(ppm) 
14.35 9.32 13.93 8.44 

 

จากการเปรียบเทียบพารามิเตอร์ที่ท าการตรวจวัดบริเวณติดตั งโครงสร้างแผงเซลล์

แสงอาทิตย์แบบลอยน  า กับบริเวณภายในสระเก็บน  าห้ วยเกษียรดังตารางที่ 4.11 พบว่าแต่ละ

พารามิเตอร์จะมีความแตกต่างกัน แต่ก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน จนสังเกตได้ชัด เนื่องด้วย

มีความเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยจึงมีแนวโน้มที่เป็นไปได้ว่าหากขนาดของโครงการมีขนาดใหญ่มาก

ขึ น จะท าให้ผลในการตรวจวัดแต่ละพารามิเตอร์มีความแตกต่างกันได้อย่างชัดเจน ส าหรับโครงการที่

ติดตั งภายในสระเก็บน  าห้วยเกษียรนั นไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ท าให้คุณภาพของแหล่งน  า

เปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใดเมื่อเทียบกับคุณภาพของน  าของทั งสระเก็บน  า 
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4.2   ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม 
 

 การวิเคราะห์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคม ได้ผลสรุปจากการสัมภาษณ์ ซึ่งจะน าไปสู่

การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ และสังคม โดยมีหัวข้อดังนี  

 

4.2.1 ผลการสัมภาษณ์ประชาชน 
ผลจากการอภิปรายกลุ่มย่อยประชาชนจ านวน 15 คน และการสัมภาษณ์เจ้าอาวาสส านัก

สงฆ์เขาชีปิดสรุปได้ดังนี   

 อาชีพหลักของประชาชนในพื นที่ต าบลดงขี เหล็กนั น จากการสัมภาษณ์กลุ่มประชาชน 

ร่วมกับการศึกษาเอกสารแล้ว พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมี

การเพาะปลูกพืช ไม้ดอก ไม้ประดับ ทั งขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ อีกทั งยังมีการจ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์

ทางการเกษตรอีกมาก ส่วนประชาชนที่เหลือประกอบอาชีพเบ็ดเตล็ดคละกันไป อาทิเช่น การเปิด

ร้านขายของช า ร้านซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านขายอาหาร เป็นต้น โดยส่วนมากเกษตรกรที่ปลูก

ไม้ดอก ไม้ประดับขายจะใช้พื นที่ถือครองในการท าการเกษตรแตกต่างกันไป  

 ปัจจุบันประชาชนในพื นที่ส่วนใหญ่ของพื นที่ต าบลดงขี เหล็ก สามารถเข้าถึงทรัพยากร

พลังงานได้ ทั งไฟฟ้า และประปา ซึ่งรายได้หรือรายจ่ายเกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์นั นประชาชนใน

พื นที่ต าบลดงขี เหล็กเองยังไม่ได้มีการน าแผงเซลล์แสงอาทิตย์เข้ามาใช้เองภายในครัวเรือนจึงไม่มี

ค่าใช้จ่ายในส่วนนี  ส่วนค่าใช้จ่ายของแต่ละครัวเรือนเกี่ยวกับสาธารณูปโภคนั นก็มีมูลค่าแตกต่างกันไป

ตามแต่ละครัวเรือน โดยบางครัวเรือนจะอยู่ห่างไกลต่อการเข้าถึงไฟฟ้า ซึ่งในการด าเนินการติดตั งสาย

ส่งมีราคาสูงจึงท าให้ขาดความสะดวกสบาย ซึ่งหากตัดเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไปนั น

ประชาชนส่วนใหญ่เห็นชอบที่จะมีการติดตั งไว้ในครัวเรือนของตน เพ่ือการผลิตไฟฟ้าใช้เองในด้าน

ต่างๆ เช่น การสูบน  า หรือ ใช้ภายในครัวเรือน เป็นต้น แต่ติดปัญหาเรื่องงบประมาณในการซื อ

อุปกรณ์ยังคงมีมูลค่าที่สูงซึ่งไม่สามารถจะท าได้ อีกทั งในปัจจุบัน ไฟฟ้า และประปา ก็ได้เข้าถึง

ครัวเรือนส่วนใหญ่ในพื นท่ีต าบลดงขี เหล็กแล้ว 

 ประชาชนที่เข้าร่วมสัมภาษณ์นั นทุกคนได้รับรู้ถึงโครงการแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  านี 

ทั งนี มาจากการที่ประชาชนเข้ามาร่วมในโครงการด้วยตนเองโดยมาจากการบอกกล่าวของผู้น าทั ง 14 

หมู่บ้าน โดยเฉพาะประชาชนในหมู่ 10 บ้านขอนขว้าง เพราะเป็นพื นที่ที่อยู่ติดกับโครงการ และได้

ประโยชน์จากโครงการมากที่สุด ส่วนประชาชนคนอ่ืนๆ รับรู้มาจากการประชาสัมพันธ์โครงการแบบ
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ปากต่อปาก จากแผ่นพับ หรือป้ายน าเสนอ อีกทั งบริเวณพื นที่โครงการเป็นพื นที่ในเขตส านักสงฆ์ เมื่อ

ถึงเทศกาลงานบุญต่างๆ ประชาชนก็จะมากันที่ส านักสงฆ์ จะพบกับโครงการได้มีการสอบถามกับท่าน

เจ้าอาวาสจึงท าให้ได้ทราบว่ามีโครงการนี  ซึ่งประชาชนที่ได้รับรู้ถึงโครงการต่างก็มองเห็นถึงประโยชน์ 

ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งประชาชนที่เป็นเกษตรกรในบริเวณพื นที่โครงการก็จะมีน  าใช้ในช่วง

หน้าแล้ง โดยไม่ต้องเสียค่าไฟฟ้าในการสูบน  า ส าหรับประชาชนที่อยู่ภายนอกพื นที่โครงการนั น บาง

แห่งก็ยังต้องใช้ไฟฟ้าจากทางการเพ่ือการสูบน  า และบางแห่งก็ใช้เครื่องสูบน  าแบบน  ามันอยู่ ซึ่ง

ประชาชนที่มาสัมภาษณ์นั นต่างก็ให้ความร่วมมือเพราะเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่ตนจะได้รับ และ

อยากจะให้มีโครงการเช่นเดียวกันนี เกิดขึ นในบริเวณใกล้เคียงกับพื นที่ของตน ส่วนการท าเป็นเชิง

พาณิชย์นั น กลุ่มประชาชนยังไม่ได้มีความคิดในเรื่องนี  เพราะเนื่องจากการเป็นพื นที่สาธารณะทาง

กลุ่มเกรงว่าจะเกิดปัญหาด้านผลประโยชน์ แต่ถ้าหากเป็นไปได้อยากจะให้มีแผงเซลล์แสงอาทิ ตย์

ขนาดย่อย (300 – 600 Watt) ในแต่ละครัวเรือนไป 

 ผลกระทบที่โครงการจะก่อให้เกิดขึ นแก่ประชาชนนั นสามารถจ าแนกได้คือ ด้านสิ่งแวดล้อม 

ประชาชนเห็นว่าการมีแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  านั นไม่ได้ส่งผลกระทบด้านลบใดๆเลย มีแต่จะ

ท าให้สภาพแวดล้อมน่าอยู่มากยิ่งขึ น อีกทั งโครงสร้างของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  ามีร่มเงา

สามารถให้ปลาในสระนั นได้ว่ายมาอาศัยหลบแสงแดด โดยปลาที่อาศัยอยู่ในสระเก็บน  าห้วยเกษียรนั น

มีหลากหลายสายพันธุ์ เช่น ปลาตะเพียน ปลาดุก ปลาคาร์พ ปลาบึก ปลาทับทิม และอีกมากมาย 

ส่วนคุณภาพของน  านั นประชาชนได้แสดงความคิดเห็นว่าคงไม่ได้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

ชัดเจนมากนัก เพราะเนื่องมาจากโครงการนั นมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับบริเวณทั งหมดของสระเก็บ

น  า  

 ด้านสังคม คือ ประชาชนในพื นที่โครงการ บ้านขอนขว้างนั นได้มีน  าใช้ในยามเข้าสู่หน้าแล้ง 

หากประชาชนในพื นที่มีความรู้เรื่องพลังงานก็จะเพ่ิมโอกาสในการสร้างรายได้ สร้างงานเพ่ิมมากขึ น 

อีกทั งหากมีการเยี่ยมชมโครงการ ประชาชนในละแวกใกล้เคียงอาจมีการขายสินค้า หรืออาหารให้กับ

ผู้มาเยี่ยมชมได้ และสิ่งที่เป็นผลทางสังคมอย่างชัดเจน คือ การรวมกลุ่มกันของประชาชนเพ่ือรับรู้ 

รับทราบ การด าเนินการต่างๆของโครงการ ไม่ว่ากับทั งทางหน่วยงานของภาครัฐ เช่น ปตท. สสนก. 

และการให้ความร่วมมือกับทางสถาบันการศึกษาที่มีความสนใจ ยังเป็นการสร้างเครือข่ายให้กับ

ประชาชนในต่างพื นที่ที่มีความสนใจในตัวโครงการที่อยากจะด าเนินการติดตั งโครงการเช่นเดียวกัน  

และเป็นการจัดตั งศูนย์การเรียนรู้เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจด้านการบริหารจัดการน  าโดยที่ประชาชน

นั นเป็นผู้ที่ให้ความรู้ด้วยตนเอง 
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 ด้านเศรษฐกิจ การมีโครงการนี ในปัจจุบันไม่ได้ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ

กับทุกๆครัวเรือนในต าบลดงขี เหล็ก เพราะประชาชนบางท่านก็แค่เข้ามาเพ่ือเป็นการสร้างเครือข่าย

แต่ก็ไม่ได้มีส่วนได้เสียกับมูลค่าของโครงการ สิ่งที่จะเห็นได้คือในยามหน้าแล้ง ประชาชนในพื นที่หมู่ 

10 บ้านขอนขว้างจะประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องทรัพยากรน  า เพราะไม่ต้องไปเสียเงินสูบน  าเองอีกต่อไป 

ส่วนประชาชนในหมู่อื่นๆ ยังไม่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจแต่อย่างใด  

 จากการสัมภาษณ์ท่านเจ้าอาวาสส านักสงฆ์เขาชีปิด ได้มีความกังวลเกี่ยวกับการจัดการแผง

เซลล์แสงอาทิตย์ ว่าหากหมดอายุการใช้งานไปแล้วจะต้องด าเนินการอย่างไรต่อ มีผู้มารับช่วงตรงนี 

หรือไม่ เพราะหากทิ งเอาไว้ก็จะกลายเป็นปัญหาของทางวัด ซึ่งจะกลายเป็นแค่ทุ่นขยะที่ลอยน  าไปมา 

และอาจจะเป็นสาเหตุท าให้เกิดภาวะน  าเสียได้ เนื่องจากหากเกิดน  าเสียในสระเก็บน  านี  ประชาชนที่

อยู่ท้ายน  าก็จะได้รับผลกระทบไปด้วย 

 

4.2.2 ผลการสัมภาษณ์คณะกรรมการบริหารจัดการน ้า 
ผลจากการอภิปรายกลุ่มย่อย กลุ่มของคณะกรรมการบริหารจัดการน  าโดยมีเข้าร่วมอภิปราย

จ านวน 15 คน ได้ผลดังนี   

 กลุ่มคณะกรรมการบริหารจัดการน  าเกิดขึ นมาจากการรวมตัวกันของกลุ่มประชาชน โดยเริ่ม

มาจากการประสบปัญหาเรื่องการดูแลแหล่งน  าสาธารณะ ชุมชนได้มีแหล่งน  าสาธารณะมาจากส่วน

ราชการ (อบต.) แต่ปรากฏว่าเมื่อถึงเวลาในการบริหารจัดการเกิดความไม่มีประสิทธิภาพบางฤดูก็มีน  า

มาก บางฤดูก็ขาดแคลนน  า อีกทั งการใช้น  าของชุมชนที่ต่างคนต่างใช้จึงท าให้การจัดสรรทรัพยากรไม่

มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และยังประสบกับปัญหาเรื่องอ านาจหน้าที่การบริหาร มักจะเกิดเหตุการณ์

การโยนภาระความรับผิดชอบไปมาระหว่างหน่วยงานของรัฐ ดังนั นจึงเกิดการรวมกลุ่มของประชาชน

เพ่ือเข้ามาร่วมในการบริหารจัดการ โดยผู้ให้สัมภาษณ์ได้กล่าวว่าเริ่มต้นจากการก าหนดขนาดของท่อ

สูบน  าไม่ให้เกิน 3 นิ วครึ่ง เพ่ือป้องกันการใช้น  าในปริมาณที่มากเกินไป รวมถึงการวางแผนรับมือกับ

ทั งช่วงฤดูน  ามาก และฤดูแล้งอีกด้วย ส าหรับโครงการแผงเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าเพ่ือการสูบน  า

แบบลอยน  านั น ทางคณะกรรมการได้ร่วมมือกับทาง ปตท. และ สสนก. เพ่ือการจัดสรรน  าอย่าง

เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง โดยการร่วมมือเกิดขึ นจากทั งสองฝ่ายคือทั งประชาชนที่ช่วยในการลงแรง

ก่อสร้าง และแรงงาน ส่วนทางปตท. ได้เข้ามาช่วยสนับสนุนเงินทุนในการจัดซื ออุปกรณ์ต่างๆ โดยเมื่อ

ติดตั งแล้วเสร็จทางกลุ่มก็ได้มีการพัฒนาพื นที่เพ่ือให้เหมาะแก่การเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยการดูแลมา
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จากประชาชนภายในพื นที่ และแกนน าผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการดูแลทางเทคนิค และบางส่วน

ก็ได้รับความช่วยเหลือจากทางปตท. และ สสนก. 

 การเกิดโครงการดังกล่าวนั นจะเกิดขึ นไม่ได้หากขาดความร่วมมือจากทั งภาคประชาชน ปตท. 

และสสนก. โดยทาง ปตท. และ สสนก. นั นได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอย

น  าว่าจะมีผลดีต่อประชาชนในพื นที่ อีกทั งเป็นโครงการน าร่องก่อนน าไปสู่การขยายผลในขั นต่อไป ซึ่ง

ทางภาคส่วนของประชาชนต าบลดงขี เหล็กนั นได้ให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐอย่างเต็มที่ ซึ่งทาง

ภาครัฐได้แจ้งวัตถุประสงค์ของโครงการว่าการติดตั งโครงการนี จะสามารถช่วยพื นที่ต าบลดงขี เหล็ก 

บริหารจัดการน  าได้มีประสิทธิภาพมากขึ น และช่วยทางกลุ่มประหยัดงบประมาณในการใช้ไฟฟ้าเพ่ือ

การสูบน  า หรือการขนส่งน  าไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลน ซึ่งผู้ที่จะได้

ประโยชน์นั นในระยะเริ่มต้นก็จะเป็นประชาชนในพื นที่ใกล้เคียงคือบ้านขอนขว้าง และเมื่อผ่านไป

ประชาชนในละแวกใกล้เคียงก็จะได้รับประโยชน์เช่นเดียวกัน อีกทั งยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจใน

ระบบไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  าของโครงการ กล่าวคือสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้อ่ืนได้ 

โดยทางกลุ่มได้กล่าวว่าการที่จะเกิดโครงการใดๆขึ นมา มิใช่ว่าท าโครงการให้เกิดขึ นมาแล้วปล่อย ให้

จบไป แต่หากจะต้องปลูกฝังให้ประชาชนนั นรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ เมื่อประชาชนเป็นเจ้าของ

โครงการนั นๆก็จะสามารถท าให้อยู่ได้ยาว ซึ่งการที่โครงการมาติดตั งอยู่ที่ส านักสงฆ์เขาชีปิด ยิ่งเป็น

การท าให้ประชาชนรู้สึกว่านี่เป็นสิ่งของภายในวัด จะต้องคอยดูแลรักษาไม่ปล่ อยให้เป็นภาระของ

พระสงฆ์ หรือของศาสนา 

 จากการสัมภาษณ์กลุ่มพบว่าทางกลุ่มมีความต้องการให้เกิดโครงการในลักษณะเดียวกันนี ใน

พื นที่อ่ืนๆ เนื่องจากยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการน  าคือ ต้องการให้ทุกพื นที่มีแหล่งน  าใช้เป็นของ

ตนเอง และหากน าไปผนวกกับโครงนี ด้วยก็จะช่วยให้ประชาชนสามารถมีน  าใช้ได้ตลอดฤดูกาล แต่ใน

ปัจจุบันยังไม่ได้มีการขยายโครงการไปที่พื นที่อ่ืน ๆ เนื่องจากโครงการนี เป็นโครงการน าร่อง ต้อง

ท าการศึกษาดูถึงผลลัพธ์ที่จะได้มาก่อน  

 การด าเนินการศูนย์การเรียนรู้เดิมทีทางชุมชนดงขี เหล็กได้จัดตั งเส้นทางการเรียนรู้  การ

จัดการน  าชุมชน ตามแนวพระราชด าริมาอยู่ก่อนแล้ว การเพ่ิมโครงการนี เข้าไปก็จะยิ่งท าให้องค์

ความรู้ในการจัดการน  าชุมชนยิ่งเข้มแข็งมากขึ น โดยทางกลุ่มยังกล่าวอีกด้วยว่าการมีเส้นทางการ

เรียนรู้ท าให้ประชาชนที่อยู่รอบพื นที่โครงการ ไม่ว่าจะเป็นตัวโครงการแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอย

น  า หรือโครงการทางชุมชนอ่ืน เช่น ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทน มีความรู้ความสามารถเพียงพอที่จะ
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ท าให้เป็นวิทยากรพิเศษโดยไม่ต้องพ่ึงพาคนจากนอกพื นที่ หรือจากหน่วยงานราชการ ซึ่งถือว่าเป็น

การบริหารทั งทรัพยากรธรรมชาติ และประชาชนในพื นท่ี 

 จากการสัมภาษณ์ผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องการเงินส าหรับการใช้จ่าย และจัดการด้านทรัพยากร

น  าได้กล่าวว่า การบริหารจัดการน  าไม่ได้ท าตลอดทั งปี แต่จะท าเมื่อเกิดภาวะต่าง ๆ เช่น ปริมาณน  า

มากเกินไป หรือเกิดภาวะความแห้งแล้ง ซึ่งภายในหนึ่งปีก็จัดการเพียงไม่กี่ครั ง โดยงบประมาณที่ทาง

คณะกรรมการได้น ามาบริหารจัดการน  าก็มาจาก 2 ส่วนคือรัฐที่ให้เงินสนับสนุน และประชาชนที่

ช่วยกันลงขัน ดังนั นการที่มีโครงการลักษณะเช่นนี ขึ นมาก็จะท าให้ค่าใช้จ่ายของทางคณะกรรมการ

ลดลง เนื่องจากไม่ต้องไปคอยหาเครื่องสูบน  า ไม่ว่าจะใช้ไฟฟ้าหรือน  ามันก็ตาม  

 ประชาชนในพื นที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีการสนับสนุนในเรื่องของแรงงานที่มาช่วยกัน

ติดตั งในครั งแรก อีกทั งโครงการนี ยังเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในเส้นทางการศึกษาตามแนวพระราชด าริ ยิ่ง

เป็นสิ่งที่ประชาชนในพื นที่ต าบลดงขี เหล็กเกิดความภาคภูมิใจ และการติดตั งที่อยู่ภายในบริเวณส านัก

สงฆ์เขาชีปิด เมื่อถึงเวลาวันส าคัญทางศาสนาก็ย่อมที่จะมีประชาชนเข้ามาท าบุญ ไหว้พระ ก็นับว่า

เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบ โดยประชาชนทั่วๆไปสามารถที่จะเข้ามาสอบถาม

กับทางคณะกรรมการได้โดยตรง เพราะคณะกรรมการเองก็เป็นเพียงประชาชนที่อยู่ ในพื นที่ต่างๆกัน

ไป เพียงแต่เข้ามาท าหน้าที่เพื่อสังคมเท่านั น จึงมีความใกล้ชิดกับประชาชนโดยทั่วไปอยู่แล้ว 

 จากการสอบความถึงความคิดเห็นต่อโครงการนี  ทางกลุ่มมีความพึงพอใจและเห็นด้วยกับ

โครงการนี ว่าจะน าประโยชน์มาสู่ประชาชนในพื นที่ได้ ซึ่งเมื่อถามทางเทคนิคแล้วว่าการติดตั งบน

พื นดินกับแบบลอยน  านั น ทางกลุ่มต่างเห็นว่าการติดตั งแบบลอยน  าจะให้ประโยชน์ที่มากกว่า ราคาจะ

ต่างกันไม่มาก เพราะสิ่งที่ทางกลุ่มได้เห็นจากโครงการนี นอกจากจะไม่ต้องเสียพื นที่บนพื นดินแล้ว ยัง

เกิดร่มเงาให้สิ่งมีชีวิตมาอาศัยได้อีก อีกทั งเรื่องของประสิทธิภาพ ถึงแม้ทางกลุ่มจะไม่ทราบถึง

รายละเอียดข้อมูลทางเทคนิค แต่ทางกลุ่มก็ได้ให้ความเห็นในลักษณะที่ว่าบนผิวน  านั นมีความเย็นก็จะ

ท าให้บริเวณใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์มีความเย็น จึงจะท าให้ผลิตไฟฟ้าได้มากขึ น และยังช่วยป้องกัน

การระเหยของน  าได้อีกเพราะจะมีผืนน  าบางส่วนไม่โดนแดดโดยตรง 

 ทางคณะกรรมการนั นทราบว่าการผลิตไฟฟ้าต่อการใช้นั นมีน้อยมาก จึงท าให้เหลือปริมาณ

ไฟฟ้าที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ ซึ่งทางกลุ่มให้ความเห็นใน 2 ลักษณะว่า ให้ทางวัดน าไปใช้ภายในพื นที่

เพ่ือไม่เป็นการเสียเปล่า แต่ก็จะเกิดปัญหาเรื่องแบตเตอรี่ ซึ่งส่วนนี ทางกลุ่มต้องขอความร่วมมือกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือขอซื อแบตเตอรรี่มือสองเพ่ือน ามาเก็บไฟฟ้าใช้ในเวลากลางคืนได้ และในอีก

ลักษณะคือส่งไฟขายคืนให้กับการไฟฟ้า เพ่ือน าเงินที่ได้เข้ากองกลางและน าไปบริหารจัดการใน
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ลักษณะเดียวกันกับพื นที่อ่ืนๆ ในต าบลดงขี เหล็กต่อไป และเมื่อถามถึงประเด็นด้านผลกระทบในด้าน

ต่างๆ ทางกลุ่มได้ให้ความเห็นมาดังนี  

 ผลกระทบด้านระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม ทางกลุ่มเชื่อมั่นว่าโครงการนี เป็นการใช้พลังงาน

ที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั งยังเป็นการลดการใช้ทรัพยากรพลังงานจ าพวกถ่ านหิน 

และน  ามันที่จะต้องน ามาผลิตไฟฟ้าในการสูบน  าตั งแต่ต้นทาง เพราะฉะนั นทางกลุ่มเลยไม่คิดว่า

โครงการนี จะมีผลท าให้ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงในทางลบแต่อย่างใด 

 ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ การเกิดโครงการในลักษณะเช่นนี เป็นการเพ่ิมโอกาสท าให้

ประชาชนในพื นที่สามารถเข้าถึงพลังงานได้ง่ายขึ นซึ่งทางกลุ่มได้ให้ความเห็นว่าเป็นการด าเนินการ

ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่  9 ถ้าหากประชาชนขาด

สาธารณูปโภคก็จะท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ล าบาก ขัดสน ซึ่งทางกลุ่มเห็นว่าความคุ้มค่าของโครงการที่

ประชาชนได้รับนั นหากไม่มองในด้านของเศรษฐศาสตร์อย่างแท้จริง ประชาชนที่ท าอาชีพเพาะปลูก

ต้นไม้ขายนั นสามารถคืนทุนได้ตั งแต่ในปีแรก และปีที่เหลือเป็นผลก าไร ซึ่งประชาชนในพื นที่ที่ไม่

สามารถจะเสริมรายได้ให้กับครอบครัวก็เนื่องมาจากขาดเรื่องการเข้าถึงด้านพลังงาน ดังนั นพอมี

โครงการนี เข้ามาก็จะท าให้ประชาชนมีเงินเก็บ เงินออมได้มากขึ น 

 ผลกระทบด้านสังคม สิ่งที่ได้อย่างชัดเจนแก่ชุมชนคือได้หลักแนวคิดเรื่องพลังงานทดแทน 

เพ่ือการน าไปต่อยอดขยายผลให้กับผู้คนอ่ืนๆ ทั งในต าบลดงขี เหล็ก และพื นที่ต่างๆซ่ึงเป็นแหล่งเรียนรู้

ที่เปิดกว้างส าหรับทุกๆคน ที่เห็นคุณประโยชน์กับโครงการนี  อีกทั งยังเป็นการสร้างอาชีพ ถ้าเกิดพื นที่

ตั งอยู่ในแหล่งน  าทั่วไปก็จะสามารถท าอาชีพเพาะสัตว์น  าขายได้ และหากเกิดมีโครงการมากขึ นก็จะมี

อาชีพช่างซ่อมบ ารุง เพ่ือคอยบริการ และยังเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่า ง ชุมชน 

ภาครัฐ และสถาบันการศึกษา เพ่ือการต่อยอดในอนาคต 

 

4.2.3 ผลการสัมภาษณ์ผู้บริหารโครงการ 
จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารโครงการ คือทางกลุ่ม ปตท. และ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน  า

และการเกษตร (สสนก.) ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มและด าเนินการติดตั งในประเทศไทย โดยได้บทสรุปการ

สัมภาษณ์โครงการดังนี  

ที่มาของการด าเนินโครงการนั นเริ่มต้นมาจาก ดร. รอยล จิตรดอน และ ดร. สุเมธ ตันติเวช

กุล ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของพลังงานทดแทนโดยใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ ผนวกกับการที่หลาย

ประเทศได้มีการด าเนินการโดยใช้เทคโนโลยีลอยน  าเข้ามาร่วมกับตัวแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จึงได้เกิด
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ความคิดว่าประเทศไทยควรที่จะเริ่มด าเนินการบ้าง อีกทั งยังเป็นการด าเนินรอยตามในพระราชด ารัส

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 ในแง่ของคุณภาพชีวิต คือ ต้องมีความมั่นคงของน  า 

ไฟฟ้า และอาหาร จึงจะเกิดความมั่นคงในการด ารงชีวิต  ในการด าเนินการติดตั งโครงการนี  ที่ต าบล

ดงขี เหล็ก บริเวณอ่างเก็บน  าห้วยเกษียร เพ่ือเป็นการทดสอบระบบว่าประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า

นั นจะให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าบนบกในแง่ของทางวิศวกรรมคือ ประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ้า และ

เพ่ือเป็นโครงการน าร่องก่อนที่จะท าโครงการในลักษณะที่ใหญ่ขึ น ณ สระเก็บน  าพระราม 9 ของ

มูลนิธิชัยพัฒนา และพื นที่ชุมชนอื่นๆ  ซึ่งสิ่งที่กลุ่มผู้บริหารอยากจะทราบคือ ผลกระทบในแง่มุมต่างๆ 

หากได้ติดตั งไปแล้วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อชุมชน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร โดย

ในเบื องต้นทางคณะผู้บริหาร เห็นว่าการมีลักษณะโครงสร้างแบบลอยน  าขึ นมาจะเป็นที่ให้พักอาศัย

ของปลาได้ จึงเกิดข้อสงสัยว่าแล้วผลกระทบอย่างอ่ืนจะเป็นอย่างไร ซึ่งทางผู้บริหารเองได้ให้

ข้อแนะน าในการด าเนินโครงการว่า ไม่ควรจัดท าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะเสี่ยงต่อการเสื่อมโทรม

ของพื นที่ แต่จัดท าเป็นแหล่งเรียนรู้จึงจะเหมาะสม และทางด้านผู้บริหารโครงการจาก ปตท. ก็สนใจ

เรื่องทางด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมเช่นเดียวกัน แต่เนื่องจากลักษณะของโครงการมีขนาด

เล็กมากเมื่อเทียบกับพื นที่จึงอาจไม่ส่งผลชัดเจนนัก แต่ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมน่าจะมีความ

ชัดเจนมากกว่า ซึ่งทางคณะผู้บริหารได้ท างานร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆ ทั งสถาบันการศึกษา แกนน า

ชุมชน เพื่อท าให้โครงการที่เกิดขึ นได้สร้างประโยชน์ได้คุ้มค่ามากท่ีสุด 

 

4.2.4 สรุปผลการสัมภาษณ์ 
ผลจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั งหมดนั นท าให้ทราบได้ว่า ผู้บริหารมีความสนใจใน

โครงการระบบไฟฟ้าโดยใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอย เนื่องจากเป็นวิธีการรูปแบบใหม่ในการใช้

งานแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ น อีกทั งเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนให้ดีขึ น เป็นการสานต่อพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 ที่

ต้องการให้ประชาชนอยู่แบบพ่ึงพาตัวเองได้ อีกทั งยังทราบถึงปัจจัยในการด าเนินการโดยชุมชมของ

โครงการแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  า ไม่ว่าจะเป็นการมีผู้น าชุมชนที่เข้มแข็ง สามารถติดต่อได้กับ

ทั งหน่วยงานของภาครัฐ และภาคประชาชน การสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชนเพ่ือเสริมสร้างองค์กร

ภาคประชาชนให้เข้มแข็ง กระทั่งผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ นประชาชนก็ได้มีความเข้าใจทั งด้าน

สิ่งแวดล้อมที่ชุมชนยอมรับได้ว่าไม่เกิดผลกระทบใดๆที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ด้านเศรษฐกิจ 

ชุมชนก็ยอมรับได้ในปริมาณของการเงินในการลงทุน เนื่องจากการลงทุนนั นอยู่ที่ประมาณ 170 ,000 
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บาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ปตท. และหากไปด าเนินการด้วยตนเองทางชุมชนก็พร้อมเพราะมี

กองทุนเพื่อการจัดสรรน  าเพ่ือการเกษตรอยู่โดยตรง และยังตระหนักได้ถึงความคุ้มค่าต่อเงินที่ได้ลงทุน

ไป ประหยัดพลังงานได้เพ่ิมขึ น และด้านสังคม ชุมชนได้ตระหนักว่าจะท าให้เกิดการร่วมมือกันของ

ประชาชน มีการสร้างงาน สร้างอาชีพ ขึ นหากมีโครงการผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอย

น  าที่มากขึ น  

 

4.2.5 ผลการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 
ผลการค านวณทางเศรษฐศาสตร์โดยใช้เครื่องมือ  

1) มูลค่าปัจจุบันเงินก าไรสุทธิ (Net Present Value; NPV)  
2) อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return; IRR ) 
3) ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 
4) ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน (Social Return of Investment; SROI) 

โดยเครื่องมือในข้อที่ 1- 3 จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับในการวิเคราะห์โครงการตลอดอายุ

โครงการว่าในการลงทุนมีความคุ้มค่าหรือไม่ และเครื่องมือในข้อที่ 4 จะเป็นตัวบ่งชี มูลค่าที่สังคม

ได้รับ 

 ผลจากการสัมภาษณ์และการวิเคราะห์เอกสาร ท าให้ทราบถึงตัวแปรที่สามารถแปรเป็นตัว

เงินเพ่ือน ามาวัดมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ โดยตัวแปรเหล่านี เป็นตัวแปรที่เป็นผลจากที่กลุ่มประชาชนใน

พื นที่ต าบลดงขี เหล็กจะได้รับโดยตรงจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  า 

โดยจะแยกพิจารณาเป็นรายได้ที่ได้รับจากโครงการ และรายจ่ายในการด าเนินโครงการตลอด 20 ปี 

เนื่องจากอายุการใช้งานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้ถูกรับรองให้มีการใช้งานตั งแต่ 20 ปีขึ นไป 

 การค านวณทางเศรษฐศาสตร์จะแยกประเด็นในการพิจารณา โดยในแต่ละประเด็นจะคิด

เฉพาะช่วงเวลาในการใช้งานคือช่วงฤดูแล้ง โดยมีระยะเวลาประมาณ 6 เดือนต่อปี และมูลค่าที่น ามา

พิจารณาคือมูลค่าตลาด ดังนี   

1) การเปรียบเทียบทางเศรษฐศาสตร์กรณีใช้ระบบการสูบน  าแบบเดิม เทียบกับ
การใช้ไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  า โดยระบบสูบน  าแบบเดิมนั นจะเทียบทั งการใช้
ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการใช้น  ามัน มาเป็นเชื อเพลิงในการเดินเครื่องสูบน  า 

2) การเปรียบเทียบผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์กรณีในการติดตั งโครงสร้างแบบ
ลอยน  าเทียบกับการติดตั งโครงสร้างบนแผ่นดิน 
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อัตราการใช้น  าในช่วงฤดูแล้งระยะเวลา 6 เดือน ค านวณจากอัตราการใช้น  าในเขตเทศบาล

อยู่ที่ 0.12 ลูกบาศก์เมตรต่อคนต่อวัน  

อัตราการใช้น  า     0.12 ลูกบาศก์เมตร/คน/วัน 

ประชากร      1,530 คน 

อัตราการใช้น  าต่อวันต่อหัวประชากร  183.6 ลูกบาศก์เมตร 

ระยะเวลาฤดูแล้ง     180 วัน 

อัตราการใช้น  าช่วงฤดูแล้ง    33,048 ลูกบาศก์เมตร 

 

จากตารางที่ 4.12 แสดงให้เห็นถึงการเปรียบเทียบมูลค่าต้นทุนของการผลิตไฟฟ้าเพ่ือการสูบ

น  าให้แก่ประชาชนในพื นที่หมู่ 10 บ้านขอนขว้าง ต าบลดงขี เหล็ก จังหวัดปราจีนบุรี โดยเปรียบเทียบ

ระบบสูบน  า 3 ระบบ คือ สูบน  าด้วยไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สูบน  าด้วยเครื่องสูบน  าทาง

การเกษตรด้วยเชื อเพลิงเบนซีน และสูบน  าด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  า ซึ่งการเปรียบเทียบ

กับระบบไฟฟ้าแบบปกติ และแบบเครื่องสูบน  าโดยใช้น  ามัน เนื่องจากทั งสองระบบนี เป็นระบบที่ใช้กัน

อยู่โดยทั่วไป ซึ่งจากตารางที่ 4.12 ได้แสดงให้เห็นถึงต้นทุนคงที่ และต้นทุนผันแปร ในการสูบน  า

ทั งสิ น 20 ปี ในกรณีที่สูบน  าเป็นปริมาณเท่ากัน โดยต้นทุนคงที่ของระบบสูบน  าโดยใช้ไฟฟ้าจากการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คือ ปั้มน  า สายไฟฟ้า และเสายูคาลิปตัส ต้นทุนคงที่ของระบบสูบน  าโดยใช้

เชื อเพลิงเบนซีนมีต้นทุนคงที่คือ ปั้มสูบน  า ต้นทุนคงที่ของระบบสูบน  าโดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบ

ลอยน  ามีต้นทุนคงที่ คือ ปั้มน  า และแผงเซลล์แสงอาทิตย์กับโครงสร้างลอยน  า โดยต้นทุนคงที่ของทั ง

สามระบบ ระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  าจะมีมูลค่าสูงที่สุด เนื่องจากอุปกรณ์ของแผงเซลล์

แสงอาทิตย์มีมูลค่าสูง อีกทั งยังมีโครงสร้างลอยน  าเพ่ิมเติม ด้านต้นทุนผันแปรของระบบไฟฟ้าจากการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คือ ค่าไฟฟ้าที่จะต้องจ่าย ต้นทุนผันแปรของระบบสูบน  าโดยใช้เชื อเพลิงเบนซีน คือ 

น  ามันเชื อเพลิง และน  ามันเครื่อง และต้นทุนผันแปรของระบบสูบน  าโดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบ

ลอยน  า คือ ค่าดูแลรักษารายปี และค่าดูแลรักษาราย 5 ปี โดยต้นทุนผันแปรรวมออกมาพบว่าระบบ

สูบน  าโดยแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  ามีมูลค่าต่ าท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.12  เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของระบบสูบน  าแต่ละประเภท 

ระบบไฟฟ้า ระบบน ้ามัน 
ระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์

แบบลอยน ้า 
ต้นทุนคงท่ี ต้นทุนคงท่ี ต้นทุนคงท่ี 
- ปั้มน  าขนาด 1.5 kW (2 HP) 
อัตราการสูบน  า 600 ลิตรต่อ
นาที ราคา 3,000 บาท 
 
- ค่าสายไฟระยะทาง 500 
เมตร (VAF2x4 mm2) เป็นเงิน
7,700 บาท 
 
- ค่าเสายูคาลิปตัส (3 นิ ว)
ส าหรับเดินสายไฟ 10 ต้น เป็น
เงิน 250 บาท 
 
ต้นทุนผันแปร 
- ต้องใช้ไฟฟ้าทั งสิ น 1,377 
หน่วย x ราคาค่าไฟฟ้าต่อ
หน่วย 4.85 บาท เป็นเงิน 
6,678.45 บาท 
 

- ปั้มน  าขนาด 3.0 kW (4HP) 
อัตราการสูบน  า 600 ลิตรต่อ
นาที ราคา 10,000 บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ต้นทุนผันแปร 
- เชื อเพลิงแก๊สโซฮอลล์ 91 
(26.58 บาท/ลิตร) อัตรา
สิ นเปลือง 0.625 ลิตรต่อ
ชั่วโมง ใช้น  ามันในการสูบน  า
ทั งสิ น 185 ลิตร เป็นเงิน 
4,917.3 บาท  
 
- น  ามันเครื่องเปลี่ยนทุกๆ 50 
ชั่วโมง ตลอดระยะเวลาการสูบ
น  าใน 1 ปี ต้องเปลี่ยนทั งสิ น 
18 ครั ง ครั งละ 0.6 ลิตร เป็น
เงิน 864 บาท 

- ปั้มน  ากระแสตรงขนาด 1.5 
kw (2 HP) อัตราการสูบน  า
เฉลี่ย 250 ลิตรต่อนาที ราคา 
9,500 บาท 
 
- ค่าติดตั งแผงเซลล์แสงอาทิตย์
แบบลอยน  าขนาด 2.4 kW 
เป็นเงิน 149,873 บาท 
 
 
 
 
ต้นทุนผันแปร 
- ค่าดูแลรักษาร้อยละ 0.68 
ต่อปี เป็นเงินปีละ 1,083.73 
บาท 
 
-ค่าตรวจสอบอุปกรณ์ทุกๆ 5ปี 
เป็นเงินครั งละ 2,000 บาท 
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ตารางท่ี 4.13  ต้นทุนในการสูบน  าของระบบสูบน  าด้วยไฟฟ้า 

ปีท่ี 
ต้นทุนคงท่ี 
หน่วย บาท 

ต้นทุนผันแปร 
 (r=8%)  

หน่วย บาท 

ต้นทุนผันแปร 
 (r=10%)  
หน่วย บาท 

ต้นทุนผันแปร 
 (r=12%)  
หน่วย บาท 

0 10,950.00 - - - 
1 - 7,212.73 7,346.30 7,479.86 
2 - 7,789.74 8,080.92 8,377.45 
3 - 8,412.92 8,889.02 9,382.74 
4 - 9,085.96 9,777.92 10,508.67 
5 - 9,812.83 10,755.71 11,769.71 
6 - 10,597.86 11,831.28 13,182.08 
7 - 11,445.69 13,014.41 14,763.93 
8 - 12,361.34 14,315.85 16,535.60 
9 - 13,350.25 15,747.44 18,519.87 
10 - 14,418.27 17,322.18 20,742.25 
11 - 15,571.73 19,054.40 23,231.32 
12 - 16,817.47 20,959.84 26,019.08 
13 - 18,162.87 23,055.82 29,141.37 
14 - 19,615.90 25,361.40 32,638.34 
15 - 21,185.17 27,897.54 36,554.94 
16 - 22,879.99 30,687.30 40,941.53 
17 - 24,710.39 33,756.03 45,854.51 
18 - 26,687.22 37,131.63 51,357.05 
19 - 28,822.19 40,844.79 57,519.90 
20 - 31,127.97 44,929.27 64,422.29 
รวม 10,950.00 330,068.51 420,759.04 538,942.47 

 

 

 



 89 

ตารางท่ี 4.14  ต้นทุนในการสูบน  าของระบบสูบน  าด้วยน  ามัน (เบนซีน) 

ปีท่ี 
ต้นทุนคงท่ี 
หน่วย บาท 

ต้นทุนผันแปร 
 (r=8%)  

หน่วย บาท 

ต้นทุนผันแปร 
 (r=10%)  
หน่วย บาท 

ต้นทุนผันแปร 
 (r=12%)  
หน่วย บาท 

0 10,000.00 - - - 
1 - 6,243.80 6,359.43 6,475.06 
2 - 6,743.31 6,995.37 7,252.06 
3 - 7,282.77 7,694.91 8,122.31 
4 - 7,865.39 8,464.40 9,096.99 
5 - 8,494.63 9,310.84 10,188.63 
6 - 9,174.20 10,241.93 11,411.26 
7 - 9,908.13 11,266.12 12,780.61 
8 - 10,700.78 12,392.73 14,314.29 
9 - 11,556.85 13,632.00 16,032.00 
10 - 12,481.39 14,995.20 17,955.84 
11 - 13,479.90 16,494.72 20,110.54 
12 - 14,558.30 18,144.20 22,523.81 
13 - 15,722.96 19,958.62 25,226.66 
14 - 16,980.80 21,954.48 28,253.86 
15 - 18,339.26 24,149.92 31,644.33 
16 - 19,806.40 26,564.92 35,441.64 
17 - 21,390.91 29,221.41 39,694.64 
18 - 23,102.19 32,143.55 44,458.00 
19 - 24,950.36 35,357.90 49,792.96 
20 - 26,946.39 38,893.70 55,768.11 
รวม 10,000.00 285,728.74 364,236.35 466,543.60 
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ตารางท่ี 4.15  ต้นทุนในการสูบน  าของระบบสูบน  าด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  า 

ปีท่ี 
ต้นทุนคงท่ี 
หน่วย บาท 

ต้นทุนผันแปร 
 (r=8%)  

หน่วย บาท 

ต้นทุนผันแปร 
 (r=10%)  
หน่วย บาท 

ต้นทุนผันแปร 
 (r=12%)  
หน่วย บาท 

0 159,373.00 - - - 
1 - 1,170.43 1,192.10 1,213.78 
2 - 1,264.06 1,311.31 1,359.43 
3 - 1,365.19 1,442.44 1,522.56 
4 - 1,474.40 1,586.69 1,705.27 
5 - 4,531.01 4,966.38 5,434.59 
6 - 1,719.74 1,919.89 2,139.09 
7 - 1,857.32 2,111.88 2,395.78 
8 - 2,005.91 2,323.07 2,683.28 
9 - 2,166.38 2,555.38 3,005.27 
10 - 6,657.54 7,998.40 9,577.60 
11 - 2,526.87 3,092.01 3,769.81 
12 - 2,729.02 3,401.21 4,222.19 
13 - 2,947.34 3,741.33 4,728.85 
14 - 3,183.12 4,115.46 5,296.31 
15 - 9,782.11 12,881.51 16,879.00 
16 - 3,712.80 4,979.71 6,643.69 
17 - 4,009.82 5,477.68 7,440.93 
18 - 4,330.61 6,025.45 8,333.85 
19 - 4,677.05 6,627.99 9,333.91 
20 - 14,373.13 20,745.79 29,746.56 
รวม 159,373.00 76,483.86 98,495.70 127,431.74 
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ตารางท่ี 4.16  ต้นทุนรวมของระบบสูบน  าแต่ละประเภท ระยะเวลา 20 ปี 

รายการ ต้นทุนรวม (r=8%) 
หน่วย บาท 

ต้นทุนรวม (r=10%) 
หน่วย บาท 

ต้นทุนรวม (r=12%) 
หน่วย บาท 

ระบบไฟฟ้า 341,018.51 431,709.04 549,829.47 
ระบบน ้ามัน 295,728.74 374,236.35 476,543.60 
ระบบแผงเซลล์
แสงอาทิตย์แบบลอยน ้า 

235,856.86 257,868.70 287,168.74 

 

จากตารางที่ 4.16 พบว่ามูลค่าในการลงทุนเพ่ือการสูบน  าให้กับประชาชนในพื นที่หมู่ 10 

บ้านขอนขว้างในช่วงฤดูแล้งที่มีความต้องการน  าอยู่ที่ 33,048 ลูกบาศก์เมตรต่อปี เมื่อค านวณต้นทุน

ตลอดระยะเวลา 20 ปี พบว่าทั ง 3 ระบบ มีมูลค่าต่างกันไม่มาก เมื่อพิจารณาการคิด ณ อัตราคิดลด

ทั ง 3 ค่า พบว่าการติดตั งด้วยระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  า มีต้นทุนที่ต่ ากว่าของระบบที่

เหลือ เนื่องมาจากการติดตั งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะใช้ต้นทุนสูงในครั งแรก แต่ค่าใช้จ่าย

รายปีมีมูลค่าน้อยกว่าของระบบไฟฟ้า และน  ามัน จึงส่งผลให้ต้นทุนรวมตลอด 20 ปีมีค่าต่ า 

 

ตารางท่ี 4.17  เปรียบเทียบการติดตั งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนดินและแบบลอยน  า 

ติดตั งบนดิน ติดตั งแบบลอยน ้า 
- ผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาด 
- สูญเสยีพื นท่ีดินในการตดิตั ง 
- ซื อ/เช่าพื นที่ในการติดตั งโครงสรา้ง 
- ประสิทธิภาพในการผลิตลดลงเนื่องจากอุณหภูมิใต้
แผง 
 
 

- ผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาด 
- น าพื นท่ีผิวน  าท่ีไม่ได้ใช้ประโยชนม์าใช้ประโยชน ์
- น าพื นท่ีดินที่เทียบเท่ากับโครงสร้างแบบลอยน  าไป
สร้างรายได้ (ขายต้นไม้) 
- ไม่สูญเสยีไปกับการเช่าที่ในการด าเนินโครงการ 
- ประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มขึ นเนื่องจากอุณหภูมิใต้
แผงลดลง 
- ช่วยลดการระเหยน  าบริเวณโครงสร้าง 
- ให้สิ่งมีชีวิตมาอาศัยรม่เงา 
- เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน 
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จากตารางที่ 4.17 เป็นการเปรียบเทียบประโยชน์ที่จะได้จากการติดตั งแผงเซลล์แสงอาทิตย์

บนพื นดิน และแบบติดตั งลอยน  า เพ่ือน ามาพิจารณาก าหนดเป็นตัวแปรในการค านวณด้าน

เศรษฐศาสตร์ ดังตารางที่ 4.18 โดยตัวแปรที่น ามาก าหนดเพ่ือหามูลค่าทางเศรษฐศาสตร์นั นมีสอง

ส่วนคือ ตัวแปรที่เป็นรายได้ซึ่งมี 1) ค่าเช่าที่ดิน โดยพิจารณาจากพื นที่ดินที่ต้องเช่าเพ่ือท าการติดตั ง

แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  า โดยมูลค่านี ไม่สูญเสียไปจึงกลายมาเป็นรายได้ 2) รายได้จากการ

ขายต้นไม้ คือ เมื่อไม่สูญเสียพื นที่ดินจึงสามารถน าพื นที่ที่มีขนาดเทียบเท่ากับโครงสร้างแผง เซลล์

แสงอาทิตย์แบบลอยน  าไปท าประโยชน์ตามลักษณะของพื นที่นั นๆ โดยพื นที่ต าบลดงขี เหล็กจะท า

อาชีพในการเพาะปลูกไม้ดอก ไม้ประดับเป็นอาชีพหลัก ส าหรับโครงการนี จึงใช้มูลค่าต้นไม้ที่นิยมปลูก

ขายในพื นที่ต าบลดงขี เหล็กมาค านวณรายได้ 3) ค่าไฟฟ้าในการสูบน  า เมื่อติดตั งโครงการแล้วจึงไม่

ต้องเสียค่าไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ค่าน  าที่ใช้ในฤดูแล้ง เมื่อมีระบบสูบน  าจึงมีน  าให้กับ

ประชาชนในพื นที่ ไม่ต้องใช้น  าจากการประปาส่วนภูมิภาค 4) คาร์บอนเครดิต เนื่องจากเป็นโครงการ

พลังงานทดแทน ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดซึ่งมีส่วนช่วยในการลดปริมาณคาร์บอนที่ปล่อยออกสู่ชั น

บรรยากาศ และ 4) ค่าซากโครงการ เป็นมูลค่าสุดท้ายหลังจากโครงการด าเนินครบ 20 ปี ตัวแปรที่

เป็นรายจ่ายของโครงการคือ 1) ค่าติดตั งโครงการ มีทั งติดตั งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และโครงสร้างลอย

น  า 2) ค่าประชาสัมพันธ์ เป็นรายจ่ายเพ่ือท าให้ประชาชนในพื นที่ และประชาชนทั่วไปรับรู้โครงการ 

3) ค่าดูแลรักษารายปี เป็นการดูแลรักษาทั่วไปเพ่ือให้สภาพแวดล้อมดูดี และให้เหมาะสมแก่การเป็น

พื นที่เรียนรู้ และ 4) ค่าตรวจสอบระบบ เป็นการดูแลตรวจสอบการท างานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์

ทุก ๆ 5 ปี เพื่อเป็นการให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ท างานได้อย่างเป็นปกติ  
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ตารางท่ี 4.18  รายการทางการเงินของโครงการติดตั งลอยน  า 

รายการ ตัวชี วัด มูลค่า 
1. ตัวแปรที่เป็นรายได ้
1.1 ค่าเช่าที่ดิน 
 
 
 
1.2 รายได้จากการขายต้นไม้ 
 
 
 
 
 
1.3 ค่าไฟฟ้าที่ใช้ในการสูบน  า 
 
 
1.4 ค่าน  าที่ใช้ในฤดูแล้ง ระยะเวลา 
6 เดือน 
 
 
 
1.5 Carbon Credit  
 
 
 
1.6 ค่าซากโครงการ 
 

 
คิดที่อัตรา 3% * จากมูลค่าที่ดินซ่ึงมีค่า
ตารางวาละ 12,000 บาท ที่อัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ 3.2% 
 
อิงจากต้นไม้หลักที่ขายในพื นที ่คือ 
1. ต้นโมก (16 ต้น/ 4 ว2) 
2. ต้นจ าปี (9 ต้น/ 4 ว2) 
3. พุดศุภโชค (140 ต้น/ 4 ว2 ) 
4. ต้นไผ่ (100 ต้น / 4 ว2 ) 
 
เทียบกับการสูบน  าด้วยระบบไฟฟ้าปกต ิที่
อัตราค่าไฟฟ้าที่ 4.85 ต่อหน่วย** 
 
อัตราค่าน  าอยู่ที่ 0.15 บาทต่อ 1,000 
ลิตร*** โดยน  าที่จ่ายนั นให้กับชุมชนบ้าน
ขอนขวา้ง  
33,048 ลูกบาศก์เมตร ต่อป ี
 
 
การใช้พลังงานสะอาดช่วยลดปริมาณการ
ปล่อย CO2 โดยโครงการลดการปล่อยได้ 
1.28 tonCO2eq ต่อปี  
 
ร้อยละ 20 ของมูลค่าโครงการ 

 
พื นที่ 25 ตารางเมตร ปีละ 6,000 บาท 
 
 
 
ใน 1 ปี สามารถเพาะปลูกและขายได้ 2 ครั ง 
เป็นเงิน 15,000 บาท 
 
 
 
 
ใช้ไฟฟ้าสูบน  าเป็นเงิน 6,678.45 บาทต่อปี  
 
 
อัตราการใช้น  าในเขตเทศบาลต าบลอยูท่ี่ 120 
ลิตรต่อคนต่อวัน บ้านขอนขวา้งมีสมาชกิอยู่
ประมาณ 1,530 คน โดยจา่ยน  าปริมาตร 
33,048 ลูกบาศก์เมตร ต่อป ีจะใช้น  าเป็นมูลค่า 
5,000 บาทต่อปี 
 
ราคารับซื ออยู่ที่ 188.21 บาทต่อตัน****  
ดังนั นจะสามารถขายได้ปีละ 240 บาท 
 
 
36,374.60  บาท 

2. ตัวแปรที่เป็นรายจ่าย 
2.1 ค่าติดตั งโครงการ 
 
 
2.2 ค่าประชาสัมพันธ ์ 
 
 
2.3 ค่าดูแลรักษา 
 
 
2.4 ค่าตรวจสอบระบบ 

 
ในการติดตั งโครงการต้องซื ออุปกรณ์ต่างๆ 
เพื่อติดตั งแบบลอยน  า 
 
ท าสื่อในการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบตา่งๆ 
เช่น แผ่นพับ ปา้ยแสดง 
 
ดูแลท าความสะอาดตัวแผงและบริเวณพื นที่
โดยรอบโครงการ 
 
ตรวจสอบระบบการท างานของแผงเซลล์
แสงอาทิตย์และอุปกรณ์อื่นๆ 

 
ลงทุนครั งเดียวเป็นมูลค่า 171,873 บาท 
 
 
ลงทุนครั งเดียวเป็นมูลค่า 10,000 บาท 
 
 
1,083.73 บาทต่อป ี
 
 
ทุกๆ 5 ป ีครั งละ 2,000 บาท 
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หมายเหตุ: * มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย  ** การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2559  *** การ

ประปานครหลวง **** องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 5.05 ยูโรต่อตัน ใช้

อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ 37.27 บาทต่อยูโร  

 

ส าหรับการคิดมูลค่าของการติดตั งแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  า จะคิดในกรณีที่มีพื นที่

อ่างเก็บน  าอยู่แล้ว จึงไม่ได้ค านวณค่าเตรียมพื นที่ในการสร้างอ่างเก็บน  า คือ ค่าตัดไม้ ค่าขุดสระ ค่า

อุปกรณ์ก่อสร้าง เป็นต้น  

 

ตารางท่ี 4.19  ผลการค านวณโครงการติดตั งลอยน  าโดยเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ 

เครื่องมือ ผลลัพธ์ (r=8%) ผลลัพธ์ (r=10%) ผลลัพธ์ (r=12%) 

NPV 149,617.47 บาท 109,290.89 บาท 77,787.97 บาท 

IRR 21% 21% 21% 

Payback Period 8.51 ปี 8.99 ปี 10.83 ปี 

SROI 1:1.82 1:1.62 1:1.45 

 

 ในการวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจนั นได้ใช้อัตราคิดลด (Discount Rate) อยู่ที่ร้อยละ 8, 10  

และ 12 กับทุกๆเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ โดยอายุของโครงการผลิตไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์แบบ

ลอยน  าอยู่ที่ 20 ปี การพิจารณาตัวแปรที่สามารถแปรเป็นมูลค่าทางการเงินนั น ส าหรับบางตัว ไม่

สามารถจะแปรให้อยู่ในรูปทางการเงินได้ จึงจะใช้วิธีการพรรณนาถึงความส าคัญ  

 จากการแปลค่าทางเศรษฐศาสตร์ดังตารางที่ 4.19 พบว่าค่า  NPV ของทั ง 3 กรณีมีค่า

มากกว่า 0 โครงการนี จึงให้ผลตอบแทนเป็นก าไร โดยโครงการนี จะคืนทุนในระยะเวลา 8 – 11 ปี ซึ่ง

เมื่อพิจารณาจากระยะเวลาโครงการ 20 ปี มีความเหมาะสมแก่การลงทุน อีกทั งอัตราตอนแทน

ภายในก็มากกว่าค่าก าหนดทั ง 3 ช่วง และผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนในทุกช่วงของการ

ค านวณได้ตั งแต่ร้อยละ 45 ถึง 82  

 การค านวณทั งหมดพบว่าทุกอัตราคิดลด (Discount Rate) สามารถท าให้โครงการเกิดความ

ความค่าทางเศรษฐศาสตร์ทั งหมด และเมื่อเปรียบเทียบการติดตั งโครงการบนพื นดิน และติดตั งลอย
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น  าโดยก าหนดอัตราคิดลดที่ร้อยละ 10 เป็นเพ่ือการพิจารณาดูว่าการติดตั งแบบใดให้ความคุ้มค่าทาง

เศรษฐศาสตร์มากกว่า 

 

ตารางท่ี 4.20  เปรียบเทียบมูลค่าการติดตั งบนพื นดิน และติดตั งลอยน  า 

เครื่องมือ ติดตั งบนพื นดิน 
(เช่าที่) 

ติดตั งบนพื นดิน ติดตั งลอยน ้า 

NPV -34,235.16 บาท 16,846.23 บาท 109,290.89 บาท 
IRR 2% 14% 21% 
Payback Period >20 ปี 13.2 ปี 8.99 ปี 
SROI 1:0.75 1:1.19 1:1.62 

 

จากตารางที่ 4.20 เป็นการเปรียบเทียบมูลค่าของโครงการหากมีการติดตั งบนพื นดิน พบว่า

พนพื นดินจะไม่มีการคิดมูลค่าของโครงสร้างลอยน  า โดยจะมีการใช้พื นที่เพ่ิมเติมโดยท าการแยก

พิจารณา 2 กรณีคือ มีการเช่าพื นที่ดิน และไม่เช่าพื นที่ดิน พบว่าหากมีการเช่าพื นที่ดินเพ่ือท าการ

ติดตั งโครงการเพ่ือสูบน  าอย่างเดียวนั นไม่มีความคุ้มค่าในการลงทุนในทางเศรษฐศาสตร์ หากไม่เช่าที่

โครงการนี ยังสามารถด าเนินการได้แต่ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ต่ ากว่ากรณีติดตั งแบบลอยน  า 

เนื่องมาจากการติดตั งบนพื นดินโครงการจะท าได้เพียงประหยัดค่าไฟฟ้าในการสูบสูบ ประหยัดน  าที่

น ามาจากภาครัฐ (การประปาส่วนภูมิภาค) แต่โครงการติดตั งลอยน  าจะมีพื นที่ดินขนาดเท่ากับขนาด

ของโครงสร้างของระบบลอยน  า จึงน าพื นที่ดินมาใช้ประโยชน์ในการเพ่ิมรายได้  
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4.3   SWOT Analysis 
 

 การวิเคราะห์ด้านสังคมจะใช้การวิเคราะห์แบบ SWOT เพ่ือศึกษาปัจจัยภายใน (จุดแข็ง และ

จุดอ่อน) โดยใช้หลัก 4M คือ Man, Money, Management และ Material และปัจจัยภายนอก 

(โอกาส และอุปสรรค) โดยใช้หลัก PESTLE คือ Policy, Economic, Social, Technology, Legal 

และ Environment เพ่ือวิเคราะห์โครงการผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  า  

 

4.3.1 จุดแข็ง (Strengths) 
จุดแข็งของโครงการผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  าสามารถจ าแนกได้ดังนี  
S1  ผู้บริหารโครงการ (ปตท.) เห็นถึงความส าคัญด้านพลังงาน 
ผู้บริหารเห็นว่าพลังงานเป็นเรื่องส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การผลิต

ไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  าจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่ได้รับการพิจารณา 
S2  มีการร่วมมือระหว่างหน่วยงาน สสนก. ปตท. อบต.ดงขี เหล็ก และสถาบันการศึกษา 
โครงการนี เกิดขึ นมาจากความร่วมกันของหลายหน่วยงาน เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนองค์

ความรู้ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ ในการน ามาใช้ประโยชน์กับโครงการแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอย
น  า เพ่ือให้เกิดความส าเร็จให้แก่ชุมชน และยังเป็นการศึกษาถึงผลกระทบต่าง ๆ เพ่ือน ามาพัฒนาใน
อนาคตต่อไป 

S3  โครงการได้รับการสนับสนุกเงินทุนจากบริษัท ปตท. 
ในการเริ่มด าเนินการโครงการครั งแรกทางด้านบริษัท ปตท. ได้เข้ามามีส่วนช่วยเงินทุนส่วน

หนึ่งให้กับชุมชน อีกทั งยังมีส่วนช่วยในการออกแบบระบบของโครงการ 
S4  บุคคลในพื นที่มีความรู้ความสามารถในการดูแลโครงการ 
ในพื นที่ต าบลดงขี เหล็กมีผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านช่าง จึงสามารถดูแลรักษาด้วย

ตนเองได้เมื่อพบปัญหากับโครงการ 
S5  การดูแลรักษาไม่ยุ่งยาก 
เนื่องจากโครงการติดตั งเป็นระบบสูบน  าโดยตรง ไม่มีแบตเตอรี่ในการส ารองไฟฟ้าไว้ใช้ 

ดังนั นในการดูแลรักษาจึงเป็นเพียงการตรวจสอบการท างานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งด าเนินการ
ทุก ๆ 5 ปี 

S6  เป็นเทคโนโลยีด้านเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบใหม่ 
โครงการนี เป็นโครงการติดตั งเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  าเพ่ือชุมชนแห่งแรกของประเทศ

ไทย จึงเป็นแนวทางในการศึกษาถึงเทคโนยีรูปแบบใหม่ 
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S7  อยู่ภายในพื นที่ส านักสงฆ์  
การตั งอยู่ภายในพื นที่ส านักสงฆ์นั น จะท าให้ประชาชนในพื นที่ หรือประชาชนทั่วไปเข้ามาชม 

เข้ามาศึกษาได้อย่างสะดวก ประกอบกับการเป็นเขตสงฆ์ก็จะท าให้ประชาชนมีความรู้สึกเกรงใจ จึงไม่
ท าลายให้เกิดความเสียหาย 

S8  ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าดีกว่าบนพื นดิน 
การติดตั งลอยน  าจะท าให้มีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าที่มากกว่าบนพื นดินท าให้ได้

ปริมาณไฟฟ้ามาใช้ในจ านวนที่มากขึ น 
 

4.3.2 จุดอ่อน (Weaknesses) 
จุดอ่อนของโครงการผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  าสามารถจ าแนกได้ดังนี  
W1  งบประมาณในการจัดท าโครงการมีมูลค่าสูง 
เนื่องมาจากเทคโนโลยีแผงเซลล์แสงอาทิตย์นั นยังมีมูลค่าท่ีสูงอยู่มาก โดยก าลังการผลิต 300 

วัตต์ ราคาอยู่ที่แผงละไม่ต่ ากว่า 6,000 บาท ซึ่งการจะติดตั งเพ่ือให้ใช้ไฟอย่างเพียงพอนั นจ าเป็นต้อง
ใช้งบประมาณที่เพ่ิมสูงขึ น อีกทั งการเพิ่มโครงสร้างลอยน  าก็จะท าให้มีมูลค่าท่ีเพ่ิมขึ นกว่าบนพื นดิน 

W2  การสูบน  าส่งได้เพียงหมู่ 10 บ้านขอนขว้าง 
ปัจจุบันการจัดสรรน  าโดยใช้โครงการนี ได้กระจายน  าให้กับพื นที่เดียวคือหมู่ 10 บ้านขอน

ขว้าง เนื่องด้วยอ่างเก็บน  าที่มีปริมาณน  าจ ากัดไม่สามารถกระจายให้กับทุกครัวเรือนในต าบลดงขี เหล็ก
ได ้

W3  ขาดแบตเตอรี่ในการเก็บพลังงานไฟฟ้า 
ปัจจุบันโครงการไม่ได้ติดตั งแบตเตอรรี่ส าหรับเก็บพลังงานไฟฟ้า แต่เป็นการติดตั งแบบใช้ไฟ

โดยตรง จึงสูญเสียพลังงานไฟฟ้าไปโดยไม่ได้น ามาใช้ประโยชน์ และไม่สามารถสูบน  าได้ในเวลา
กลางคืน 

W4  ไม่มีโครงการตัวอย่างเพ่ือดูผลกระทบด้านต่างๆ 
เนื่องจากโครงการที่เกิดขึ นที่ต าบลดงขี เหล็กเป็นโครงการที่ยังไม่มีที่ใดด าเนินการมาก่อน จึง

ไม่สามารถศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ นจากโครงการได ้
W5  ไม่สามารถจับสัตว์น  าไปขายเป็นอาชีพได้ 
เนื่องจากเขตส านักสงฆ์เป็นเขตอภัยทานจึงไม่สามารถเข้ามาจับสัตว์น  าเพ่ือน าไปบริโภค หรือ

ค้าขายได ้
 
4.3.3 โอกาส (Opportunities) 
โอกาสของโครงการผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  าสามารถจ าแนกได้ดังนี  
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O1  สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านพลังงานทดแทนของกระทรวงพลังงาน และยุทธศาสตร์
จังหวัดปราจีนบุรี 

การด าเนินการโครงการแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  า เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการ
บริหารจัดการพลังงานทดแทนของประเทศไทย โดยกระทรวงพลังงาน และยังด าเนินตามยุทธศาสตร์
ของจังหวัดปราจีนบุรี 

O2  ชุมชนมีส่วนร่วมกับโครงการจัดการน  าชุมชน ตามแนวพระราชด าริ ของต าบลดงขี เหล็ก 
เป็นแนวทางการส่งเสริมเพ่ือให้โครงการเกิดความยั่งยืน และยังเป็นการส่งเสริมให้ชุมชนอ่ืน

เข้ามาศึกษาระบบการจัดการน  าชุมชนที่ประสบความส าเร็จ 
O3  ไม่เกิดความขัดแย้งภายในชุมชน 
ชุมชนมีความเห็นชอบกับโครงการจึงท าให้ไม่เกิดความขัดแย้ง และให้ความสนับสนุนกับ

โครงการนี  
O4  นโยบายพลังงานสะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เนื่องจากเป็นการใช้พลังแสงอาทิตย์ในการผลิตพลังงานเพียงอย่างเดียวและ ในการผลิต

ไฟฟ้านั นยังไม่ก่อให้เกิดมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมอีกด้วย 
O5  มีผู้น า/แกนน าประชาชนที่เข้มแข็ง 
เพ่ือให้การด าเนินการประสบความส าเร็จจะต้องมีผู้น าที่สามารถเป็นผู้ที่คอยสื่อสารระหว่าง

ภาคประชาชนกับหน่วยงานต่าง ๆ และผู้น าต้องมีความมุ่งม่ันตั งใจที่ท างานเพ่ือชุมชนของตน 
O6  ชุมชนมีกองทุนทางการเกษตร 
ชุมชนดงขี เหล็กมีการจัดท ากองทุนเพ่ือการเกษตร เมื่อมีกิจกรรม หรือต้องใช้งบประมาณเพ่ือ

การจัดน  าเพ่ือการเกษตรสามารถใช้เงินจากกองทุนนี ได้ ดังนั นโครงการนี เป็นโครงการที่ท าเพ่ือ
เกษตรกร จึงสามารถใช้เงินจากกองทุนนี ได้ 

O7  เทคโนโลยีมีมูลค่าที่ถูกลง 
ปัจจุบันพัฒนาการของเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ได้มีมูลค่าที่ถูกลงจึงท าให้สามารถมีการ

ติดตั งได้อย่างแพร่หลายมากขึ น 
 O8  เป็นทางเลือกในการใช้พลังงานไฟฟ้าเมื่อมูลค่าไฟฟ้าปรับตัวสูงขึ น 

 เมื่อเกิดการปรับอัตราค่าไฟฟ้าอัตโนมัติ (Ft) สูงขึ นจะท าให้การใช้ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์

เข้ามามีบทบาทมากขึ น 

 



 99 

4.3.4 อุปสรรค (Threats) 
อุปสรรคของโครงการผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  าสามารถจ าแนกได้ดังนี  
T1  การรับรู้โครงการของคนภายนอก 
เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ในพื นที่อ่ืนๆ ยังไม่หลากหลายจึงท าให้ประชาชนทั่วๆไปยังไม่

รับรู้ถึงการมีอยู่ของโครงการนี  
T2  คนภายนอกต าบลดงขี เหล็กต้องการใช้น  า แต่ความสามารถในการจ่ายน  าไม่เพียงพอ 
เนื่องจากโครงการมีขนาดเล็ก ประกอบกับขนาดของสระเก็บน  าก็ไม่สามารถรองรับกับ

ปริมาณการใช้ของคนทั งต าบลดงขี เหล็ก จ านวนมากได้ 
T3  การเดินทางเข้าถึงพื นที่โครงการ 
เนื่องมาจากการเข้าถึงนั นมีความซับซ้อนและไม่มีป้ายก ากับทางจึงอาจท าให้เกิดการพัดหลง

ได ้
T4  การสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
การด าเนินโครงการยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลทั งด้านการเงิน หรือบุคลากร จึงท า

ให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความล่าช้า 
T5  ไม่มีกฎหมายในการก าจัดซากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
ปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายควบคุมในการก าจัดซากของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จึงเป็นปัญหาที่จะ

เกิดขึ นเทื่อแผงเซลล์อาทิตย์หมดอายุการใช้งาน หรือเกิดความเสียหายจนไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 
หลังจากการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และภายนอก ดังแสดงสรุปในตารางที่ 4.12 แล้วน า

ข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์กลยุทธ์ต่าง ๆ ดังตารางที่ 4.13 ที่โครงการสามารถกระท าได้ แล้ว

คัดเลือกกลยุทธ์ที่มีความเป็นไปได้เพ่ือการน าไปสู่การวางแผนการจัดการโครงการที่เหมาะสมต่อไป 
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ตารางท่ี 4.21  ผลการวิเคราะห์ SWOT 

SWOT 

Analysis 
ปัจจัยทางบวก ปัจจัยทางลบ 

ปัจ
จัย

ภา
ยใ

น 

จุดแข็ง (Strength: S) 
S1 ผู้บริหารโครงการ (ปตท.) เห็นถึง
ความส าคญัด้านพลังงาน 
S2 มีการร่วมมือระหว่างหน่วยงาน สสนก. 
ปตท. อบต.ดงขี เหล็ก และสถาบันการศึกษา 
S3 โครงการได้รบัการสนับสนุกเงนิทุนจาก
บริษัท ปตท. 
S4 บุคคลในพื นที่มีความรู้ความสามารถใน
การดูแลโครงการ 
S5 การดูแลรักษาไม่ยุ่งยาก 
S6 เป็นเทคโนโลยีดา้นเซลล์แสงอาทิตย์
รูปแบบใหม ่
S7 อยู่ภายในพื นท่ีส านักสงฆ์  
S8 ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าดกีว่าบน
พื นดิน 
 

จุดอ่อน (Weakness: W) 
W1 งบประมาณในการจดัท าโครงการมีมลูค่าสูง 
W2 การสูบน  าส่งได้เพียงหมู่ 10 บ้านขอนขว้าง 
W3 ขาดแบตเตอรี่ในการเก็บพลังงานไฟฟ้า 
W4 ไม่มโีครงการตัวอย่างเพื่อดผูลกระทบด้าน
ต่างๆ 
W5 ไมส่ามารถจับสตัว์น  าไปขายเป็นอาชีพได้ 

ปัจ
จัย

ภา
ยน

อก
 

โอกาส (Opportunity: O) 
O1 สอดคล้องกับกลยุทธ์ด้านพลังงาน
ทดแทนของกระทรวงพลังงาน และ
ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุร ี
O2 ชุมชนมีส่วนร่วมกับโครงการจดัการน  า
ชุมชน ตามแนวพระราชด าริ ของต าบลดง
ขี เหล็ก 
O3 ไม่เกดิความขัดแย้งภายในชุมชน 
O4 นโยบายพลังงานสะอาดเป็นมติรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
O5 มีผู้น า/แกนน าประชาชนท่ีเข้มแข็ง 
O6 ชุมชนมีกองทุนทางการเกษตร 
O7 เทคโนโลยีมมีูลค่าที่ถูกลง 
O8 เป็นทางเลือกในการใช้พลังงานไฟฟ้าเมื่อ
มูลค่าไฟฟ้าปรับตัวสูงขึ น 

อุปสรรค (Threat: T) 
T1 การรับรู้โครงการของคนภายนอก 
T2 คนภายนอกต าบลดงขี เหล็กตอ้งการใช้น  า แต่
ความสามารถในการจา่ยน  าไม่เพียงพอ 
T3 การเดินทางเข้าถึงพื นที่โครงการ 
T4 การสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
T5 ไมม่ีกฎหมายในการก าจดัซากแผงเซลล์
แสงอาทิตย ์
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ตารางท่ี 4.22  การจัดท ากลยุทธ์โดย SWOT Matrix 

 
SWOT Matrix 

โอกาส (Opportunity: O) 
O1 สอดคล้องกับกลยุทธ์ดา้นพลังงาน
ทดแทนของกระทรวงพลังงาน และ
ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุร ี
O2 ชุมชนมีส่วนร่วมกับโครงการจัดการน  า
ชุมชน  
O3 ไม่เกิดความขัดแย้งภายในชุมชน 
O4 นโยบายพลังงานสะอาด 
O5 มีผู้น า/แกนน าประชาชนที่เข้มแข็ง 
O6 ชุมชนมีกองทุนทางการเกษตร 
O7 เทคโนโลยีมีมูลค่าที่ถกูลง 
O8 เป็นทางเลือกในการใช้พลังงานไฟฟ้าเมื่อ
มูลค่าไฟฟ้าปรับตัวสูงขึ น 

อุปสรรค (Threat: T) 
T1 การรับรู้โครงการของคนภายนอก 
T2 คนภายนอกต าบลดงขี เหล็กต้องการ
ใช้น  า แต่ความสามารถในการจ่ายน  าไม่
เพียงพอ 
T3 การเดินทางเข้าถึงพื นที่โครงการ 
T4 การสนับสนุนจากหนว่ยงานที่
เกี่ยวขอ้ง 
T5 ไม่มีกฎหมายในการก าจัดซากแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ 

จุดแขง็ (Strength: S) 
S1 ผู้บริหารโครงการ (ปตท.) เห็นถึง
ความส าคัญด้านพลังงาน 
S2 มีการร่วมมือระหวา่งหน่วยงาน  
S3 โครงการได้รับการสนับสนุกเงินทุน
จากบริษัท ปตท. 
S4 บุคคลในพื นที่มีความรู้
ความสามารถในการดูแลโครงการ 
S5 การดูแลรักษาไม่ยุ่งยาก 
S6 เป็นเทคโนโลยีด้านเซลล์แสงอาทิตย์
รูปแบบใหม ่
S7 อยู่ภายในพื นที่ส านักสงฆ์  
S8 ประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าดีกว่า
บนพื นดิน 

S1, O1,O4 ให้การผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์
แสงอาทิตย์แบบลอยน  าเป็นส่วนหนึ่งของแผน 
AEDP 2015 
S2,S3,O1 สนับสนุนแกนน าชุมชนติดต่อ
ประสานงานบุคคลภายนอกเพื่อน าไปสูก่าร
ขยายผลของโครงการสู่พื นที่ต าบลอื่น ๆ ที่
สนใจ 
S8,O4,O5 เสนอเป็นโครงการน าร่องด้าน
พลังงานทดแทนเพื่อมุ่งหวังให้ประชาชนทุก
พื นที่ได้เข้าถึงทรัพยากรพลังงานอย่าง
เหมาะสม 
S1,S6,S7,O4,O8 สร้างต้นแบบการด าเนิน
โครงการเพื่อให้สถาบันต่างๆเข้ามาศึกษาต่อ
ยอดขยายผล 

S2,S3,T1 จัดท าการประชาสัมพันธ์ใน
หลากหลายรูปแบบนอกเหนอืจากแผ่น
ป้าย หรือแผ่นพบั เช่น การ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ามาศึกษา เปน็
ต้น 
S2,S6,S8,T2 เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจให้แก่ชุมชนอื่น ๆ โดยจัดตั งศูนย์
เรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนจากเซลล์
แสงอาทิตย์แบบลอยน  าเพื่อน าไปสู่การ
ขยายผลติดตั งโครงการในลักษณะนี ต่อไป 
S2,S6,S9,T4 ผลักดันโครงการแผงเซลล์
แสงอาทิตย์แบบลอยน  าผ่านผู้น าชุมชน 

จุดอ่อน (Weakness: W) 
W1 โครงการมีมูลค่าสูง 
W2 การสูบน  าส่งได้เพียงหมู่ 10 บ้าน
ขอนขวา้ง 
W3 ขาดแบตเตอรี่เก็บไฟฟา้ 
W4 ไม่มีโครงการตัวอยา่งเพื่อดู
ผลกระทบด้านต่างๆ 
W5 ไม่สามารถจับสัตว์น  าไปขายเป็น
อาชีพได้ 

W2,O6 กระจายโครงการในลักษณะ
เช่นเดียวกันนี ไปสู่พื นที่ที่มีแหล่งน  าใน
ลักษณะเดียวกัน 
W4,O2,O4 น าพลังงานที่ได้นั นไป
ประยุกต์ใช้ตามแนวพระราชด าริ พร้อมศึกษา
ถึงผลกระทบอย่างต่อเนื่อง 
W5,O6 สร้างอาชีพที่เป็นผลมาจากการติดตั ง
เซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  า 
 

W1,T2 ให้ประชาชนเร่ิมต้นจาก
กระบวนการศึกษาโครงการให้เกิดความ
เข้าใจอยา่งแท้จริงก่อน ก่อนที่จะน าไปลง
พื นที่ของตน 
W2,T1 ท าความเขา้ใจกับประชาชนใน
พื นที่ต่างๆ เพื่อให้เห็นถึงความจ ากัดใน
ด้านกายภาพของพื นที ่และสอดแทรก
องค์ความรู้เกี่ยวกบัโครงการนี เพื่อเป็น
การสร้างแรงจูงใจในการท าโครงการใน
ลักษณะเดียวกัน 
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จากการท า SWOT Matrix ดังตารางที่ 4.22 ท าให้ได้มีข้อเสนอแนะดังนี  

เพ่ือเป็นการท าให้โครงการมีความยั่งยืน โดยต้องมีความยั่งยืนทั งด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 

และสังคมได้นั น จะต้องมีการจัดการตั งแต่เริ่มกระบวนการ คือการให้ประชาชนในพื นที่รับรู้รับทราบ

ความเป็นมาของโครงการ ประโยชน์ของโครงการที่ประชาชนในพื นที่จะได้รับ โดยต้องมีผู้ที่สามารถ

ติดต่อประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือต้องมีผู้น าที่เข้มแข็ง ต้องมองเห็นถึงวัตถุประสงค์ของ

โครงการว่าจะเกิดประโยชน์ หรือโทษอย่างไรได้บ้าง อีกทั งผู้น าที่เข้มแข็งจะต้องสามารถติดต่อ

ประสานงานหน่วยงานต่างๆ เป็นสื่อกลางระหว่างหน่วยงานและประชานในพื นที่ได้อย่างเหมาะสม 

โดยทั งนี โครงการเองจะต้องเกิดประโยชน์ให้กับชุมชนอย่างแท้จริง และส าหรับโครงการระบบไฟฟ้า

แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  าก็มีประโยชน์ต่อทั งสิ่งแวดล้อม และสังคม เพราะ ไม่มีการสร้างความ

เสื่อมโทรมต่อสภาพแวดล้อม อีกทั งยังสามารถท าให้ภูมิทัศน์ของพื นที่ดูสวยงามมากยิ่งขึ น รวมถึง

สังคมนั นก็จะได้รับผลประโยชน์คือ มีน  าใช้เพ่ือการเกษตรในยามเข้าสู่หน้าแล้ง สอดคล้องกับ

พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 ที่ต้องการให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี 

อีกทั งในแง่ของเศรษฐกิจโครงการนี เมื่อลงทุนแล้วเกิดความคุ้มค่า อีกทั งยังเห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับ 

สิ่งที่ต้องระวังคือ งบประมาณในการด าเนินงาน เมื่อประชาชนเห็นตัวเลขมูลค่าของโครงการแล้ว

อาจจะเกิดความไม่อยากท่ีจะลงทุน ด้วยมูลค่าที่สูงดังนั น การด าเนินการที่ดีควรที่จะมีการชี แจงถึงมูล

ค่าที่ประชาชนจะได้รับ และมีการจัดตั งกองทุนของต าบลเพ่ือเป็นการลดภาระทางการเงินในการ

ด าเนินโครงการ ยังเป็นการสร้างจิตส านึกที่ดีในการด าเนินโครงการ และจะเป็นการรับประกันได้ว่า

ประชาชนจะไม่ทิ งโครงการให้กลายเป็นเศษขยะ เพราะโครงการที่เกิดขึ นนั นเป็นโครงการที่มาจาก

การลงทุนของพื นที่นั นๆเอง 

ส าหรับต าบล หรือพื นที่อ่ืนที่มีความสนใจก็สามารถมาเรียนรู้เพ่ือเป็นแบบอย่างในการใช้

พลังงานทดแทน โดยอาจมีการปรับปรุงรูปแบบโครงสร้างเพื่อลดมูลค่าในการก่อสร้าง 

ควรมีการจัดท าเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทน โดยมรการน ารูปแบบพลังงาน

ทดแทนแบบอ่ืน ๆ เข้ามาน่วมในพื นที่ติดตั งโครงการ และจัดท าการน าเสนอความส าคัญของพลังงาน

ทดแทน ผนวกเข้ากับโครงการจัดการน  าตามแนวพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาล

ที่ 9 

จากตารางที่ 4.22 ได้สร้างกลยุทธ์ต่าง ๆ  ส าหรับกลยุทธ์ที่เหมาะสมและควรน าไปปฏิบัติใน

ระยะสั นกับโครงการแผงเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าแบบลอยน  า อ่างเก็บน  าห้วยเกษียรจังหวัด

ปราจีนบุรี สามารถสรุปเอาไว้ดังนี  
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1) สนับสนุนแกนน าประชาชนเพื่อน าไปสู่การขยายผลโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์

แสงอาทิตย์แบบลอยน  าสู่พื นที่อ่ืนๆ  

โดยมีเป้าหมายในการสร้างคนที่มีความสามารถเป็นผู้ติดต่อประสานงานระหว่าง

หน่วยงานของภาครัฐ และประชาชนในชุมชน 

2) ผลักดันให้เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  าน าร่องแก่

พื นที่อ่ืนๆ 

โดยมีเป้าหมายเพ่ือเป็นโครงการตัวอย่างให้แก่ชุมชนอ่ืนๆเห็นในคุณประโยชน์ และ

การผลิตไฟฟ้าแบบพ่ึงพาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 

3) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  าใน

หลายรูปแบบ เพ่ือกระจายองค์ความรู้เกี่ยวกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  าสู่พื นที่ต่างๆ 

โดยมีเป้าหมายในการกระจายองค์ความรู้เพ่ือให้ผู้สนใจ ทั งหน่วยงานของภาครัฐ 

เอกชน หรือบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงอย่างสะดวกสบาย 

4) ผลักดันโครงการขุดสระเก็บน  าชุมชนในพระราชด าริ พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 ร่วมกับโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  า  

โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ประชาชนในพื นที่ห่างไกลได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่มีคุณภาพ 

ตามพระราชด ารัส “...หลักส าคัญว่าต้องมีน  าบริโภค น  าใช้ น  าเพ่ือการเพาะปลูก เพราว่าชีวิตอยู่ที่นั่น 

ถ้ามีน  าคนอยู่ได ้ถ้าไม่มีน  า คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ไม่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน  าคนอยู่ไม่ได้...” 



 

บทท่ี 5 
 

สรุปผล และข้อเสนอแนะ 
 

5.1  สรุปผลการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม 
 

 ในการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพน  าได้ศึกษาพารามิ เตอร์ 9 

พารามิเตอร์ดังนี  ออกซิเจนละลายน  า (DO) ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ต้องการใช้ในการย่อยสลาย

อินทรีย์สารที่มีอยู่ในน  า (BOD) กรด-เบส ปริมาณไนเตรต ปริมาณคอลิฟอร์มแบคทีเรียทั งหมด 

อุณหภูมิ ความน าไฟฟ้า ปริมาณของแข็งละลายทั งหมด และความขุ่น โดยใช้มาตรฐานในการ

พิจารณากรณีแหล่งน  าผิวดินจาก กรมควบคุมมลพิษ กรมชลประทาน และสถาบันประมงน  าจืด 

ประกอบกัน โดยศึกษาเปรียบเทียบ 2 ช่วงคือ เดือนธันวาคม และเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นตัวแทนของฤดู

หนาว และฤดูร้อน ตามล าดับ 

 

ตารางท่ี 5.1  ผลสรุปคุณภาพน  าในครั งที่ 1 (ธันวาคม 2559) และครั งที่ 2 (มีนาคม 2560) 

พารามิเตอร์ ธันวาคม 2559 มีนาคม 2560 มาตรฐานน ้าผิวดิน* 

DO (mg/l) 5.03 5.55 2-10 

BOD (mg/l) 5.77 5.74 <1.5-4 

กรด-เบส 8.06 7.32 6.5-9 

ปริมาณไนเตรต (mg-N/l) 0.881 1.02 <5 

โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั งหมด (MPN/100 ml) 1449  758.57 5,000-20,000 

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 27.8 30.9 28 - 32 

ความน้าไฟฟ้า (µS/cm) 21.31 18.51 <150-300 

ของแข็งละลายทั งหมด (ppm) 14.1 8.88 <300-900 

ความขุ่น (เซนติเมตร) 26.57 32.57 30-60 
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จากตารางผลสรุป ตารางที่ 5.1 พบว่าค่าคุณภาพน  าเฉลี่ยโดยรวมของทั งพื นที่สระเก็บน  า

ห้วยเกษียรในแต่ละพารามิเตอร์มีค่าไม่เกินมาตรฐานที่กรมควบคุมมลพิษ (2537) กรมชลประทาน 

ส านักวิจัยและพัฒนา (2550) และกรมประมง ส านักวิจัยและพัฒนา (2530) ได้ก าหนดไว้ มีลักษณะ

เป็นไปตามธรรมชาติของแหล่งน  า ปราศจากน  าทิ งจากโครงการ หรือโรงงานอุตสาหกรรมใดๆ มีความ

เหมาะสมแก่การเพาะพันธุ์สัตว์น  า และอนุรักษ์สัตว์น  า สามารถน าไปใช้อุปโภค บริโภคได้ ยกเว้นค่า

ของพารามิเตอร์บีโอดี ที่ก าหนดมาตรฐานไม่เกิน 4 มิลลิกรัมต่อลิตร แต่ค่าเฉลี่ยที่ได้ในการเก็บ

ตัวอย่างตรวจวิเคราะห์ในครั งที่ 1 (ธันวาคม 2559) และครั งที่ 2 (มีนาคม 2560) อยู่ที่ 5.77 และ 

5.74 ตามล าดับ ซึ่งอาจเป็นผลมาจากปริมาณสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ปะปนไปในการเก็บตัวอย่าง จึง

ส่งผลให้ปริมาณการใช้ออกซิเจนในการย่อยสลายมีค่าสูง เมื่อพิจารณาคุณภาพน  าบริเวณติดตั งแผง

เซลล์แสงอาทิตย์เปรียบเทียบกับบริเวณโดยรอบทั งหมดของสระเก็บน  า โดยทดสอบพารามิเตอร์ในแต่

ละจุดเก็บตัวอย่างกับค่าเฉลี่ยของแต่ละพารามิเตอร์ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 พบว่าพารามิเตอร์ที่ท า

การตรวจวัดในแต่ละจุดนั นไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ สาเหตุที่คุณภาพน  าไม่มีความแตกต่าง

กันเนื่องมาจาก ขนาดของโครงการที่มีขนาดเล็กมาก คิดเป็นพื นที่เพียงร้อยละ 0.24 ของพื นที่อ่างเก็บ

น  าทั งหมด จึงท าให้ไม่เกิดความแตกต่าง และการเป็นแหล่งพื นที่ต้นน  าจึงท าให้ค่าพารามิเตอร์

บางอย่างที่ตรวจวัดมีค่าน้อย อีกทั งตัวแผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นการแปลงพลังงานจากแสงอาทิตย์เป็น

พลังงานไฟฟ้าก็ไม่ได้สร้างผลิตภัณฑ์และของเสียใดๆ ออกมาในระหว่างการเปลี่ยนแปลงพลังงาน จึง

ไม่มีการปนเปื้อนลงสู่อ่างเก็บน  า   

ส าหรับค่าในการตรวจวัดระหว่างเดือนธันวาคม และเดือนมีนาคมนั น พบว่ามีค่าของ

พารามิเตอร์ ออกซิเจนละลาย และปริมาณบีโอดีเท่านั นที่มีค่าไม่แตกต่างกัน ส าหรับพารามิเตอร์

อุณหภูมิ ความขุ่น ความเป็นกรด – เบส ความน าไฟฟ้า ปริมาณของแข็งละลายทั งหมด ปริมาณไน

เตรต คอลิฟอร์มแบคทีเรียทั งหมด พบว่ามีความแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยความ

แตกต่างกันนั นเนื่องมาจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล และลักษณะเฉพาะตัวส าหรับ

ปริมาณไนเตรต 

สิ่งที่ปรากฏนอกเหนือจากคุณภาพน  า คือลักษณะที่มองเห็นได้ทั่วไป การท าโครงการแผง

เซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  าโดยใช้โครงสร้างคล้ายกับศาลา ส่งผลให้เกิดร่มเงาบดบังแสงอาทิตย์

ส่งผลให้ปลาบางตัวได้ว่ายมาอาศัยหลบแสงแดด อีกทั งยังเป็นที่ที่สามารถลงไปเดินดูสัตว์น  า หรือ

พักผ่อนหย่อนใจได้ แต่กระนั นก็จะต้องรักษาความสะอาดหากมีผู้เข้าไปเยี่ยมชมต้องจัดระเบียบพื นที่

ให้เป็นสัดส่วน ป้องกันผู้เยี่ยมชมทิ งขยะลงสู่อ่างเก็บน  า 
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อย่างไรก็ตาม ถ้าหากมีการขยายขนาดพื นที่โครงการจ าเป็นต้องศึกษาถึงคุณภาพน  าอีก

เช่นเดียวกัน ถึงแม้ว่าพื นที่ขนาดเล็กจะไม่มีผลกระทบอะไรที่เป็นนัยส าคัญ แต่เมื่อขยายขนาด

โครงการอาจมีผลกระทบที่ท าให้คุณภาพของแหล่งน  าเปลี่ยนได้ เพ่ือเป็นการวางแผนรับมือกับการ

เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม 

 

5.2   สรุปผลการวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ 
 

จากผลการค านวณทางเศรษฐศาสตร์ โดยใช้เครื่องมือ ค่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) อัตรา

ผลตอบแทนภายใน (IRR) ระยะเวลาคืนทุน (PP) โดยการค านวณ ณ อัตราคิดลดที่ร้อยละ 8, 10 และ 

12 พบว่าต้นทุนในการด าเนินโครงการแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  า เมื่อเทียบกับต้นทุนของ

ระบบสูบน  าด้วยไฟฟ้าระบบปกติ และระบบสูบน  าด้วยเครื่องสูบน  าใช้น  ามัน ตลอดระยะเวลาโครงการ 

20 ปี มีค่าต่ ากว่าจึงเป็นโครงการทางเลือกที่มีความเหมาะสมแก่การลงทุน  

เนื่องด้วยโครงการผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  าต้องใช้เงินจ านวนมากใน

การลงทุนครั งแรก โดยโครงการผลิตไฟฟ้านี มีค่าใช้จ่ายในการซื ออุปกรณ์ และค่าใช้จ่ ายในการดูแล

รักษาในแต่ละเดือน แต่ก็จะได้ประโยชน์กลับมาในลักษณะของการผลิตไฟฟ้าทดแทนการใช้ไฟฟ้าจาก

ภาครัฐ การลดการจัดหาน  าดิบ การใช้ประโยชน์จากพื นที่เทียบเท่า โดยจากการค านวณ ด้วย

เครื่องมือต่างๆ พบว่ามูลค่าปัจจุบันสุทธิ ณ อัตราคิดลดร้อยละ 8 , 10 และ 12 มีค่า 149,617.47 

บาท, 109,290.89 บาท และ 77,787.97 บาท ตามล าดับ ซึ่งที่ค่ามีผลเป็นบวกแสดงว่าโครงการมี

ความเหมาะสมในการลงทุน ค่าอัตราผลตอบแทนโครงการมีค่าอยู่ที่ร้อยละ 21 ซึ่งมากกว่าอัตราคิด

ลดร้อยละ 8, 10 และ 12 หมายความว่าโครงการนี มีความคุ้มค่าแก่การลงทุน ระยะเวลาคืนทุนของ

โครงการ ณ อัตราคิดลดร้อยละ 8, 10 และ 12 นี อยู่ที่ 8.51 ปี, 8.99 ปี และ10.83 ปีจึงคืนทุน ซึ่ง

เมื่อเทียบกับระยะเวลาของโครงการ 20 ปี นับว่าการลงทุนนี มีความเหมาะสมแก่การลงทุนและ

ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน ณ อัตราคิดลดร้อยละ 8, 10 และ 12 มีค่าอยู่ที่ 1:1.82, 1:1.62 

และ 1:1.45 ตามล าดับ หมายความว่าทุกๆการลงทุน 1 บาทของโครงการจะได้กลับคืนมาร้อยละ 45 

- 82 ดังนั นโครงการแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  ามีความคุ้มค่าแก่การลงทุน และเปรียบเทียบ

ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการติดตั งบนพื นดิน และลอยน  า พบว่าแบบลอยน  าให้ความคุ้มค่า

ทางเศรษฐศาสตร์มากกว่าการติดตั งบนพื นดิน ซึ่งเมื่อเทียบกับการออกแบบติดตั งบนหลังคา (พิมล

มาศ วรรณคนาพล และคณะ, 2555) พบว่าการลงทุนติดตั งบนหลังคาโดยมีก าลังการผลิตที่ 2.2 
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กิโลวัตต์ ซึ่งเป็นขนาดก าลังผลิตใกล้เคียงกับโครงการระบบไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  า โดย

การติดตั งเซลล์แสงอาทิตย์เพ่ือขายไฟฟ้าคืนมีระยะเวลาการ คืนทุนอยู่ที่ 21 ปี ซึ่งกินเวลานานกว่า

โครงการที่สระเก็บน  าห้วยเกษียรเนื่องมาจากมีระบบของการเก็บไฟฟ้าจึงท าให้โครงการนั นมีมูลค่า

สูงขึ น  

เพ่ือเป็นข้อเสนอให้แก่พื นที่อ่ืนๆที่มีความสนใจ การน าผลทางเศรษฐศาสตร์นี ไปประกอบใน

การพิจารณาก็จะช่วยให้ประชาชนเห็นว่าการลงทุนนั นไม่ได้เสียเปล่า แต่ได้การตอบแทนกลับมาอาจ

ไม่ได้กลับมาในลักษณะของตัวเงิน แต่ได้เป็นมูลค่าทางอ้อมแทน ซึ่งจะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชนในชุมชนให้ดีมากยิ่งขึ น 

 

5.3   สรุปผลการวิเคราะห์ด้านสังคม 
 

ผลทางสังคมพบว่าประชาชนในพื นที่โครงการมีการท างานร่วมมือกันเป็นอย่างดีระหว่าง

หน่วยงานต่าง ๆ เช่น ปตท. สสนก. สถาบันการศึกษา จัดตั งเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป็นต้นแบบให้กับ

ชุมชนอ่ืนๆที่มีความสนใจ สร้างแนวทางในการประกอบอาชีพ ยังเป็นการช่วยให้คณะกรรมการ

สามารถจัดการน  าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ น และเป็นแนวทางให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนใน

บางพื นที่ที่ยังขาดการเข้าถึงพลังงานพื นฐาน อีกทั งการติดตั งโครงการผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์

แสงอาทิตย์แบบลอยน  านั นยังเป็นการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมพลังงานทดแทน กระทรวง

พลังงาน (2559) โดยตอบโจทย์ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมความพร้อมด้านวัตถุดิบ และเทคโนโลยี

พลังงานทดแทน คือ มีการหันมาสนใจในทางเลือกของพลังงานที่ไม่ใช่พลังงานที่มาจากเชื อเพลิง

ปิโตรเลียม อีกทั งยังส่งเสริมให้ใช้พลังงานทดแทน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมศักยภาพการผลิต การใช้ 

และตลาดพลังงานทดแทน มีการสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการใช้พลังงานทดแทน ยุทธศาสตร์ที่ 

3 การสร้างจิตส านึกและเข้าถึงองค์ความรู้ ข้อเท็จจริงด้านพลังงานทดแทน มีการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจด้าน

พลังงานในระดับชุมชนมากยิ่งขึ น อีกทั งยังมีการสร้างเครือข่ายระดับชุมชนเพ่ือมีการประสานงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ 

ส าหรับตัวแปรที่ประเมินเป็นเงินออกมาได้ของโครงการแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  า คือ 

มูลค่าที่มาทดแทนการใช้ไฟฟ้าจากทางรัฐ กล่าวคือแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  ามาทดแทน

พลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ มูลค่าการใช้ประโยชน์ที่ดิน เนื่องจากโครงการนี จะท าให้มี
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พื นที่ดินที่ไม่สูญเสียไปกับการติดตั งโครงสร้าง จึงสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการปลูกต้นไม้เพ่ือขาย

ได้ มูลค่าจากน  าดิบที่ได้จากการสูบน  าด้วยตนเองไม่ต้องพ่ึงพาจากการประปานครหลวง มูลค่าจาก

การช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งสามารถพิจารณาได้จากผลตอบแทนทางสังคมจากการ

ลงทุน (SROI) ลงทุน ณ อัตราคิดลดร้อยละ 8, 10 และ 12 มีค่าอยู่ที่ 1:1.82, 1:1.62 และ 1:1.45 

ตามล าดับ ซึ่งทุกการค านวณนั นพบว่าการลงทุนกับโครงการแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  า สังคม

จะได้รับผลตอบแทนเป็นผลก าไร และมูลค่าจากตัวแปรที่ไม่สามารถตีค่าเป็นตัวเงินได้คือ การสร้าง

เครือข่ายชุมชน จะเป็นการสร้างผลประโยชน์ต่อเนื่องให้แก่ชุมชนอ่ืน ๆ ที่มีความสนใจในโครงการนี  

เพราะการมีตัวอย่างการปฏิบัติมาแล้วจะท าให้เกิดการถ่ายทอดได้อย่างเป็นรูปธรรมและชัดเจนมาก

ยิ่งขึ น การสร้างวิทยากรตัวคูณ เมื่อมีผู้เข้ามาศึกษาดูงานผ่านโครงการนี แล้วจะท าให้เกิดองค์ความรู้ที่

สามารถน าไปต่อยอดในพื นที่อ่ืน ๆ ดังเช่นในพื นที่โครงการเอง ตั งต้นมาจากผู้ริเริ่มโครงการถ่ายทอด

ความรู้เกี่ยวกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ระบบลอยน  าให้แก่แกนน าชุมชน แกนน าชุมชนน าไปถ่ายทอดแก่

ประชาชนในพื นที่ของตน เมื่อมีผู้เข้ามาศึกษาดูงาน ประชาชนหรือแกนน าชุมชนก็จะสามารถถ่ายทอด

ความรู้ต่อไปได้  

ดังนั นผลการตอบรับทางสังคมกรณีมีโครงการผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอย

น  า ชุมชนเห็นชอบและยินดีกับโครงการนี  เนื่องจากผลประโยชน์ที่สังคมจะได้รับนั นเป็นมูลค่าท่ีชุมชน

ยอมรับได้ ประกอบกับองค์ประกอบทางสังคม อาทิเช่น การมีกลุ่มผู้น าที่เข้มแข็ง การมีเครือข่าย

ระหว่างชุมชนและหน่วยงานต่างๆ หรือแม้กระทั่งการจัดตั งศูนย์การเรียนรู้ ก็จะช่วยหนุนโครงการนี 

ให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องแก่พื นที่ต าบลดงขี เหล็ก จังหวัดปราจีนบุรี 

 

5.4   สรุปผลแนวทางการจัดการ 
 

จากการด าเนินการติดตั งและผลิตไฟฟ้าด้วยระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  ามาตั งแต่

ช่วงเดือนกรกฎาคม 2559 เป็นต้นมา พบว่าการด าเนินการต่างๆยังไม่เกิดปัญหาใด ๆ อีกทั ง

สภาพแวดล้อมก็ดีขึ นเป็นล าดับ ดังนั นการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของพื นที่อ่างเก็บน  าห้วยเกษียนนั น 

พบว่า พื นที่ของโครงสร้างโครงการนั นขนาดไม่ใหญ่ ประกอบกับตัวแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  า

มีขนาดเล็กกล่าวคือโครงการนั นนับเป็นพื นที่เพียงร้อยละ 0.24 ของพื นที่สระเก็บน  าทั งหมด จึงไม่

จ าเป็นต้องมีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมมากนัก เพียงจัดการสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ ให้มีความ

เหมาะสม สะอาดเรียบร้อย เพ่ือให้ผู้ที่มาศึกษาดูงานได้เห็นประสิทธิภาพอย่างเต็มที่ 
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การจัดการทางด้านเศรษฐกิจและสังคม สามารถพิจารณาได้จากผลการวิเคราะห์ผลกระทบ

ทางเศรษฐกิจด้วยเครื่องมือทาเศรษฐศาสตร์ และทางสังคมด้วย SWOT และ SROI ซึ่งสามารถน ามา

สรุปเป็นกลยุทธ์ในการด าเนินการของพื นที่ให้เกิดความยั่งยืนได้ดังนี  

1) สนับสนุนให้ผู้น าชุมชนสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชน หน่วยงาน เพ่ือการติดต่อ
ประสานงานให้เกิดความสะดวกมากยิ่งขึ น 

2) สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ในพื นที่ชุมชน เพื่อเป็น
การทดแทนการใช้พลังงานจากเชื อเพลิงปิโตรเลียม 

3) ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่เป็นผลมาจากการด าเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
เซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  า อาทิเช่น การเพาะพันธุ์สัตว์น  า ช่างซ่อมบ ารุง  

4) เผยแพร่สารสนเทศองค์ความรู้ของการติดตั งและใช้งานแผงเซลล์แสงอาทิตย์
แบบลอยน  าเพื่อกระจายสู่ชุมชนอ่ืน ๆ หรือหน่วยงานที่สนใจ 

5) สนับสนุนการจัดท ากองทุนชุมชนเพ่ือน ามาด าเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์
แสงอาทิตย์แบบลอยน  า 

6) ผลักดันการด าเนินโครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  า ควบคู่
ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

ดังนั นเพ่ือให้เป็นแนวทางในการจัดการที่เหมาะสมส าหรับโครงการแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบ

ลอยน  าจะต้องพิจารณามาจากองค์ประกอบทั ง 3 ด้านคือ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งการที่

จะได้มาซึ่งการจัดการที่เหมาะสมนั นต้องพิจารณาน  าหนักของผลกระทบในแต่ละปัจจัย ส าหรับ

โครงการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  า ของอ่างเก็บน  าห้วยเกษียร จังหวัดปราจีนบุรีนั น 

จากการศึกษาผลกระทบทั ง 3 ด้านแล้วพบว่าปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมมีผลกระทบน้อยที่สุด โดย

พิจารณาจากค่าการตรวจวัดของแต่ละพารามิเตอร์คุณภาพน  าว่าไม่มีผลกระทบใดที่มีนัยส าคัญ และ

ด้านสังคมมีค่ามากที่สุด โดยพิจารณาจากการตอบรับของชุมชน การให้ความร่วมมือของแต่ละ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนด้านเศรษฐกิจ จะมีผลสืบเนื่องต่อด้านสังคม คือ ราคาเป็นปัจจัยในการ

ตัดสินใจลงทุนในแต่ละพื นที่ชุมชน ชุมชนจะต้องทราบถึงมูลค่าที่ใช้ในการด าเนินโครงการและความ

คุ้มค่าท่ีเกิดขึ น  ดังนั นการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพนั นจะต้องมีปัจจัยต่าง ๆ เหล่านี คือ  

1) มีผู้ที่สามารถติดต่อประสานงานได้อย่างเหมาะสม 
2) สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัดและระดับประเทศ 
3) ต้องมีการสร้างส านึกที่ดีเก่ียวกับโครงการให้กับประชาชน  
4) จัดตั งเป็นศูนย์การเรียนรู้ เพ่ิมคุณค่าของโครงการ 
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5) มีกฎระเบียบปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน ป้องกันการเข้าถึงผลประโยชน์จากแผง
เซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  าที่เกินควร 

6) มูลค่าของโครงการจะต้องให้ประชาชนรับรู้ และความคุ้มค่าของโครงการต้อง
เป็นที่พึงพอใจของชุมชน 

7) ต้องไม่ เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมในทางลบ และมีส่ วนช่วยให้ เกิด
สภาพแวดล้อมที่ดีขึ น 

โดยสรุปการจัดการที่เหมาะสมนั นในพื นที่ต าบลดงขี เหล็กนั นใช้วิธีการ ให้ผู้น าชุมชนเป็นแกน

หลักส าคัญในการติดต่อประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ และประชาชนเพ่ือสร้างความไว้วางใจ และใช้

หลักการสร้างคุณค่า โดยให้ประชาชนรู้สึกรักในโครงการเพ่ือให้โครงการได้อยู่อย่างยาวนาน ด าเนิน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสนับสนุนให้ประชาชนใช้พลังงานหมุนเวียนเพ่ือการพ่ึงพา

ตนเอง และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์พลังงาน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน , 

2558) ดังนั นการจะจัดการอย่างเหมาะสมต้องค านึงถึงพื นที่ของชุมชนว่าพร้อมหรือไม่ส าหรับ

โครงการ ศักยภาพของผู้น าชุมชนว่าสามารถเข้าถึงประชาชนในพื นที่ได้มากน้อยอย่างไร และมี

กฎระเบียบชัดเจนในการใช้ร่วมกันเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสื่อมโทรมเสียหาย เพ่ือที่จะให้โครงการ

สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างยาวนาน 

 

5.5   ข้อเสนอแนะ 
 

5.5.1 ข้อเสนอแนะส้าหรับโครงการ 
1) เพ่ือเป็นการให้โครงการมีความยั่งยืนอย่างแท้จริงควรมีการจัดกิจกรรมส่งเสริม

ด้านพลังงานทดแทนอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือเป็นการกระจายองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตไฟฟ้าจากแผง
เซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  า 

2) ควรมีการสร้างภูมิทัศน์ หรือจัดแสดงการใช้พลังงานจากโครงการ 
3) ควรน าพลังงานทดแทนด้านอ่ืนๆมาเสริม เพ่ือจัดตั งเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้าน

พลังงานทดแทนอย่างครบวงจร 
4) ควรมีการกระจายองค์ความรู้ไปยังพื นที่ชุมชนอ่ืนๆ เพ่ือเป็นส่วนช่วยในการ

แก้ไขปัญหาด้านพลังงาน 
5) ภาครัฐควรมีการสนับสนุนโครงการ เช่น สนับสนุนเรื่องการเงินในการติดตั ง 

การดูแลระยะยาว เพ่ือเป็นการส่งเสริมยุทธศาสตร์พลังงานทดแทน 
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5.5.2 ข้อเสนอแนะในการด้าเนินการวิจัยครั งต่อๆไป  
1) ในการศึกษาครั งถัดไป ควรท าการศึกษาคุณภาพน  าทั งก่อนและหลังการติดตั ง 

และความแตกต่างในแต่ละฤดูกาลเพ่ือดูความเปลี่ยนแปลง และศึกษาด้านชีวภาพแบบเชิงลึกว่าผล
ของการติดตั งโครงการแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  า มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทั งขนาดเล็ก (จุลชีพ) 
และสัตว์น  าขนาดใหญ่ มากน้อยอย่างไร 

2) หากมีโครงการในลักษณะเดียวกันแต่มีขนาดที่ขยายมากขึ นควรศึกษา
สิ่งแวดล้อมในด้านอ่ืนๆเพ่ิมเติม เพ่ือเป็นการหาผลกระทบให้มีความละเอียดชัดเจนยิ่งขึ น และ
ท าการศึกษาเปรียบเทียบโครงการที่มีขนาดเล็ก และขนาดที่ใหญ่กว่าเพ่ือพิจารณาความแตกต่างของ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ น 

3) ศึกษาความเป็นไปได้ของของการแก้มลิง และพื นที่ขนมครก โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 แล้วน ามาผนวกกับโครงการ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  า เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการอยู่แบบพ่ึงพาตัวเองอย่าง
ยั่งยืน และขยายผลต่อยอดไปสู่พื นที่อ่ืนๆ อีกทั งควรมีการศึกษาในระยะยาว เพ่ือพิจารณาว่าโครงการ
นี สามารถเป็นโครงการที่ยั่งยืน และมีการพ่ึงพาตนเองของชุมชนได้อย่างแท้จริงหรือไม่ 

4) จัดท าต้นแบบการใช้พลังงานจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  า เพ่ือเป็น
คู่มือขยายผลให้แก่พื นที่อ่ืนๆ 

5) ควรมีการศึกษาเชิ งลึกด้ านลักษณะทางกายภาพของสระเก็บน  าว่ามี
ความสัมพันธ์กับลักษณะของโครงสร้างลอยน  าหรือไม่ เช่น การศึกษาความลึกของสระน  าว่ามี
ความสัมพันธ์ต่อความเร็วกระแสน  าในความลึกต่าง ๆ กันหรือไม่ และการมีโครงสร้างลอยน  าท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงของความเร็วกระแสน  าหรือไม ่
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ภาคผนวก ก 
 

มาตรฐานน ้าผิวดิน 

ดัชนีคุณภาพน ้า1/ หน่วย 
ค่า
ทาง
สถิติ 

เกณฑ์ก้าหนดสูงสดุ2/ตามการแบ่ง 
ประเภทคณุภาพน ้าตามการใช้ประโยชน์ 

วิธีการตรวจสอบ 
ประเภท

1 
ประเภท

2 
ประเภท

3 
ประเภท

4 
ประเภท

5 
1.สี กลิ่นและรส 
(Colour,Odour 
and Taste) 

- - ธ ธ’ ธ’ ธ’ - - 

2.อุณหภูมิ 
(Temperature) 

oซ - ธ ธ’ ธ’ ธ’ - เครื่องวัดอณุหภูมิ 
(Thermometer) วัด

ขณะท าการเก็บ
ตัวอย่าง 

3.ความเป็นกรด
และด่าง (pH) 

- - ธ 5-9 5-9 5-9 - เครื่องวัดความเป็นกรด
และด่างของน  า (pH 
meter)ตามวิธีหาค่า
แบบ Electrometric 

4.ออกซิเจนละลาย
น  า (DO)2/ 

มก./ล. P20 ธ 6.0 4.0 2.0 - Azide Modification 

5.บีโอดี (BOD) มก./ล. P80 ธ 1.5 2.0 4.0 - Azide Modificationที่
อุณหภูมิ 20 องศา

เซลเซียสเป็นเวลา 5 
วันติดตอ่กนั 

6.แบคทีเรียกลุ่มโค
ลิฟอร์มทั งหมด 
(Total Coliform 
Bacteria) 

เอ็ม.พ.ี
เอ็น/100 

มล. 

P80 ธ 5,000 20,000 - - Multiple Tube 
Fermentation 

Technique 

7.แบคทีเรียกลุ่มฟี
คอลโคลิฟอร์ม 
(Fecal Coliform 
Bateria) 

เอ็ม.พ.ี
เอ็น/100 

มล. 

P80 ธ 1,000 4,000 - - Multiple Tube 
Fermentation 

Technique 

8.ไนเตรต (NO3)ใน
หน่วยไนโตรเจน 

มก./ล. - ธ 5.0 - Cadmium 
Reduction 
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ดัชนีคุณภาพน ้า1/ หน่วย 
ค่า
ทาง
สถิติ 

เกณฑ์ก้าหนดสูงสดุ2/ตามการแบ่ง 
ประเภทคณุภาพน ้าตามการใช้ประโยชน์ 

วิธีการตรวจสอบ 
ประเภท

1 
ประเภท

2 
ประเภท

3 
ประเภท

4 
ประเภท

5 
9.แอมโมเนีย 
(NH3)ในหน่วย
ไนโตรเจน 

มก./ล. - ธ 0.5 - Distillation 
Nesslerization 

10.ฟีนอล 
(Phenols) 

มก./ล. - ธ 0.005 - Distillation,4-
Amino antipyrene 

11.ทองแดง (Cu) มก./ล. - ธ 0.1 - Atomic Absorption 
-Direct Aspiration 

12.นิคเกิล (Ni ) มก./ล. - ธ 0.1 - Atomic Absorption 
-Direct Aspiration 

13.แมงกานีส 
(Mn) 

มก./ล. - ธ 1.0 - Atomic Absorption 
-Direct Aspiration 

14.สังกะสี (Zn) มก./ล. - ธ 1.0 - Atomic Absorption 
-Direct Aspiration 

15.แคดเมียม (Cd) มก./ล. - ธ 0.005* 
0.05** 

- Atomic Absorption 
-Direct Aspiration 

16.โครเมียมชนิด
เฮ๊กซาวาเล้นท์ 
(Cr Hexavalent) 

มก./ล. - ธ 0.05 - Atomic Absorption 
-Direct Aspiration 

17.ตะก่ัว (Pb) มก./ล. - ธ 0.05 - Atomic Absorption 
-Direct Aspiration 

18.ปรอททั งหมด 
(Total Hg) 

มก./ล. - ธ 0.002 - Atomic 
Absorption-Cold 

Vapour Technique 
19.สารหนู (As) มก./ล. - ธ 0.01 - Atomic Absorption 

-Direct Aspiration 
20.ไซยาไนด์  มก./ล. - ธ 0.005 - Pyridine-Barbituric 

Acid 
21.
กัมมันตภาพรังสี 
-ค่ารังสีแอลฟา 
-ค่ารังสีเบตา 

เบคเคอ
เรล/ล. 

- ธ 0.1 
1.0 

- Gas-
Chromatography 

22.สารฆ่าศัตรูพืช
และสัตว์ชนิด 
ที่มีคลอรีนทั งหมด  

มก./ล. - ธ 0.05 - Gas-
Chromatography 
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ดัชนีคุณภาพน ้า1/ หน่วย 
ค่า
ทาง
สถิติ 

เกณฑ์ก้าหนดสูงสดุ2/ตามการแบ่ง 
ประเภทคณุภาพน ้าตามการใช้ประโยชน์ 

วิธีการตรวจสอบ 
ประเภท

1 
ประเภท

2 
ประเภท 

3 
ประเภท 

4 
ประเภท 

5 

23.ดีดีที (DDT) ไมโคร 
กรัม/ล. 

- ธ 1.0 - Gas-
Chromatography 

24.บีเอชซีชนิด
แอลฟ่า (Alpha-
BHC) 

ไมโคร 
กรัม/ล. 

- ธ 0.02 - Gas-
Chromatography 

25.ดิลดริน 
(Dieldrin) 

ไมโคร 
กรัม/ล. 

- ธ 0.1 - Gas-
Chromatography 

26.อัลดริน 
(Aldrin) 

ไมโคร 
กรัม/ล. 

- ธ 0.1 - Gas-
Chromatography 

27.เฮปตาคลอร์
และเฮปตาคลออี
ปอกไซด์ 
(Heptachor & 
Heptachlorepo
xide) 

ไมโคร 
กรัม/ล. 

- ธ 0.2 - Gas-
Chromatography 

28.เอนดริน 
(Endrin) 

ไมโคร 
กรัม/ล. 

- ธ ไม่สามารถตรวจพบได้ตาม 
วิธีการตรวจสอบทีก่ าหนด 

- Gas-
Chromatography 

 

 

แหล่งที่มา : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน  าในแหล่งน  าผิว

ดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนท่ี 16 ง ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2537 

หมายเหตุ: 1/ก าหนดค่ามาตรฐานเฉพาะในแหล่งน  าประเภทท่ี 2-4 ส าหรับแหล่งน  าประเภทที่ 1 ให้เป็นไปตาม

ธรรมชาติ และแหล่งน  าประเภทท่ี 5 ไม่ก าหนดคา่  

2/ ค่า DO เป็นเกณฑ์มาตรฐานต่ าสดุ  

ธ เป็นไปตามธรรมชาต ิ 

ธ’อุณหภมูิของน  าจะต้องไมสู่งกว่าอุณหภูมติามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส 

* น  าท่ีมีความกระด้างในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 

** น  าท่ีมีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลติร 

oซ องศาเซลเซียส 

P 20 ค่าเปอรเ์ซ็นไทล์ที่ 20 จากจ านวนตัวอย่างน  าทั งหมดที่เก็บมาตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง  

P 80 ค่าเปอรเ์ซ็นไทล์ที่ 80 จากจ านวนตัวอย่างน  าทั งหมดที่เก็บมาตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง  

มก./ล. มิลลิกรัมต่อลติร  
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MPN เอ็ม.พี.เอ็น หรือ Most Probable Number  

วิธีการตรวจสอบเป็นไปตามวิธีการมาตรฐานส าหรับการวิเคราะห์น  าและน  าเสีย Standard 

Methods for Examination of Water and Wastewater ซึ่ง APHA : American Public Health 

Association, AWWA : American Water Works Association และ WPCF : Water Pollution Control 

Federation ของสหรัฐอเมริกา รว่มกันก าหนด  
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ภาคผนวก ข 
 

ผลการตรวจความสอดคล้องของเครื่องมือ 

เกณฑ์การประเมินความสอดคล้อง (Index  of  Consistency : IOC) ของผู้เชี่ยวชาญ  มีดังนี  

ให้คะแนนเท่ากับ  + 1 หมายถึง   แน่ใจว่าถูกต้อง  สอดคล้องตรงกับวัตถุประสงค์ 

ให้คะแนนเท่ากับ  0 หมายถึง  ไม่แน่ใจว่ามีความสอดคล้อง 

ให้คะแนนเท่ากับ – 1 หมายถึง  ยังไม่ถูกต้อง  ไม่สอดคล้อง  ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ 
 

ล้าดับ ประเด็นค้าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ ผลรวม

คะแนน 
IOC 

1 2 3 
1. คณะกรรมการบริหารจัดการน  าประกอบด้วยต าแหน่ง และหน้าที่

รับผิดชอบใดบ้าง   

+1 +1 +1 3 1 

2. ภาคส่วนใดที่เข้ามามีสว่นร่วมในการประชาสัมพันธห์รือท าความเข้าใจ ให้
ความรู้ กับประชาชนเกีย่วกับโครงการแผงโซล่าเซลล์สูบน  าแบบลอยน  าที่
อ่างเก็บน  าหว้ยเกษียรบ้าง อยา่งไร 

+1 +1 0 2 0.67 

3. ท่านได้จัดตั งหน่วยงานในการด าเนินการดูแลแผงโซล่าเซลล์แบบลอยน  าที่
อ่างเก็บน  าหว้ยเกษียรหรือไม ่

+1 +1 +1 3 1 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการแผงโซล่าเซลล์แบบลอยน  าเพื่ออะไร 
กลุ่มเป้าหมายของโครงการมีส่วนได้เสียอย่างไร 

+1 +1 +1 3 1 

5. กลุ่มผู้มสี่วนได้เสียกับโครงการ แผงโซลา่เซลล์แบบลอยน  า มีด้วยกันกีก่ลุ่ม  0 +1 +1 2 0.67 
6. ในการด าเนินโครงการแผงโซล่าเซลล์แบบลอยน  าทา่นได้พบปัญหาและ

อุปสรรคใดบ้าง และท่านมีแนวทางการแก้ไขอยา่งไร 
+1 +1 +1 3 1 

7. ท่านคิดว่าจะมแีนวทางใดที่จะสามารถท าให้โครงการแผงโซล่าเซลล์แบบ
ลอยน  าประสบความส าเร็จ และสามารถขยายขนาดการผลิตเป็นเชิง
พาณิชย์ได้ 

+1 +1 +1 3 1 

8. ท่านต้องการให้มีการขยายโครงการไปยงัพื นที่อื่นหรือไม่ ถ้าต้องการท่านคิด
ว่าพื นที่ใดจะเหมาะสม 

+1 +1 +1 3 1 

9. ท่านต้องการขยายก าลังในการผลิตเพื่อน าพลังงานที่ได้ไปใช้กับส่วนงานอื่น
เพิ่มหรือไม่ 

+1 +1 +1 3 1 

10. ท่านมีการจัดตั งศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับแผงโซล่าเซลล์แบบลอยน  าหรือไม่ 
ถ้ามีท่านจะมีการด าเนินการอย่างไร 

+1 +1 +1 3 1 

11. ท่านมีวิทยากรที่คอยเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแผงโซล่าเซลล์แบบลอยน  า +1 +1 0 2 0.67 
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ล้าดับ ประเด็นค้าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ ผลรวม

คะแนน 
IOC 

1 2 3 
หรือไม่ ถ้ามีวิทยากรนั นได้มาจากหน่วยงานใด 

12. ท่านมีแนวทางจัดการด้านพลังงานทดแทน(โซล่าเซลล์)ในอนาคตต่อไป

อย่างไร 

+1 +1 +1 3 1 

13. ท่านมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน  าในพื นที่อย่างไรบ้าง +1 0 +1 2 0.67 
14. งบประมาณที่ท่านได้รับมาเพื่อการบริหารจัดการน  าเพยีงพอหรือไม่ +1 +1 +1 3 1 
15. มีการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายในการบริหารจัดการน  าหรือไม่ +1 +1 +1 3 1 
16. ในการมีโครงการแผงโซล่าเซลล์ลอยน  าช่วยให้ท่านประหยัดงบประมาณใน

การจัดการน  า หรอืพลังงานหรือไม่ มากน้อยอย่างไร 
+1 +1 +1 3 1 

17. ท่านได้มีการรวมกลุ่มกบัประชาชนเพือ่น าเสนอ เผยแพร ่ความรู้เกีย่วกบั
โครงการติดตั งแผงโซล่าเซลล์แบบลอยน  า หรือไม ่

+1 +1 +1 3 1 

18. ในการท าโครงการแผงโซล่าแบบเซลล์ลอยน  าทา่นมีการประชาสัมพันธ์
หรือไม่ ด้วยสื่อใด 

+1 +1 +1 3 1 

19. ที่ผ่านมาประชาชนให้ความร่วมมอืในด้านพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์
กับคณะกรรมการมากน้อยเพยีงใด  และประชาชนได้เข้ามามีสว่นร่วมใน
ขั นตอนใดบ้าง (วิเคราะหป์ัญหา วางแผน ด าเนินกิจกรรม ตรวจติดตาม) 

+1 +1 +1 3 1 

20. ประชาชนสามารถเขา้มาให้ความร่วมมอื/สนับสนุน โครงการแผงโซล่าเซลล์
แบบลอยน  าอ่างเก็บน  าหว้ยเกษยีรในช่องทางใดได้บ้าง 

+1 +1 +1 3 1 

21. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการจัดตั งแผงโซล่าเซลล์ระบบลอยน  า +1 +1 +1 3 1 
22. ท่านคิดว่าถ้าตั งโครงการติดตั งแผงโซล่าเซลล์เพื่อการสูบน  าแบบลอยน  าที่

อ่างเก็บน  าหว้ยเกษียรบนแผ่นดินจะดีกว่าหรือนอ้ยกว่าแบบลอยน  า 
+1 0 +1 2 0.67 

23. ถ้ามีการขยายขนาดโครงการให้มีขนาดใหญ่ขึ นท่านเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร +1 +1 +1 3 1 
24. ท่านคิดว่าโครงการนี จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อระบบนิเวศหรือไม่ 

อย่างไร 
+1 +1 0 2 0.67 

25. ท่านคิดว่าจะเกิดผลกระทบต่อด้านสังคม เช่น การสร้างงาน การรวมกลุ่ม

ประชาชน บา้งหรือไม่ 

+1 +1 +1 3 1 

26. ท่านคิดว่าจะเกิดผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจ เช่น การสร้างรายได้ ลด
รายจ่ายด้านพลังงาน บ้างหรือไม ่

+1 +1 +1 3 1 

27. ท่านคิดว่าจะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม เช่น การเปลี่ยนแปลงคุณภาพ
น  า การเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ บ้างหรอืไม่ 

+1 +1 +1 3 1 

28. ท่านประกอบอาชพีใดเป็นอาชีพหลกั +1 +1 +1 3 1 
29. รายได้ต่อการประกอบอาชีพของท่านได้เดือนละเท่าไหร่ เพียงพอต่อการใช้

จ่ายหรอืไม่  

+1 +1 +1 3 1 

30. ท่านใช้พื นที่ในการประกอบอาชีพ (กรณีประกอบอาชีพเกษตรกร) เป็น
ปริมาณเท่าใด (ส าหรับเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน) 

0 0 +1 1 0.33 

31. ทา่นมีรายได้เกี่ยวกับการใช้หรือการผลิตพลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์
หรือไม่ อยา่งไร 

+1 +1 +1 3 1 
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ล้าดับ ประเด็นค้าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ ผลรวม

คะแนน 
IOC 

1 2 3 
32. ท่านมีรายจา่ยเกีย่วกับการซื อพลังงานเพื่อการประกอบอาชีพและใช้ใน

ครัวเรือนของท่านเป็นจ านวนเงินเท่าใด 
+1 +1 +1 3 1 

33. ท่านมีแนวคิดในการท ากิจการด้านพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มเติมเช่น ติดตั ง
แผงโซล่าเซลล์เพิ่มเติม ,ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ หรือไม่ อยา่งไร 

+1 +1 +1 3 1 

34. ท่านรับรู้ถึงโครงการติดตั งแผงโซล่าเซลล์เพื่อการสูบน  าแบบลอยน  าที่อา่ง
เก็บน  าห้วยเกษยีร หรือไม่? ถ้ารับรู้ท่านรู้มาจากแหล่งใด 

+1 +1 +1 3 1 

35. ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไรต่อโครงการติดตั งแผงโซล่าเซลล์เพื่อการสูบน  า
แบบลอยน  าที่อ่างเก็บน  าหว้ยเกษยีร 

+1 +1 +1 3 1 

36. ท่านมีการประหยัดรายจ่ายด้านพลังงานจากโครงการติดตั งแผงโซล่าเซลล์
เพื่อการสูบน  าแบบลอยน  าที่อา่งเก็บน  าห้วยเกษียรนี อย่างไร 

+1 +1 +1 3 1 

37. ทา่นจะเผยแพร่โครงการแผงโซล่าเซลล์แบบลอยน  านี ให้แก่บุคคลอื่นๆ
หรือไม่ ด้วยวิธีทางใด 

+1 +1 +1 3 1 

38. ท่านได้ให้ความร่วมมือกับหนว่ยงานต่างๆที่เกี่ยวขอ้งกับโครงการแผงโซล่า
เซลล์แบบลอยน  าหรือไม่ อย่างไร 

+1 +1 +1 3 1 

39. ที่ผ่านมากลุ่มประชาชนได้ให้ความร่วมมือในด้านพลังงานทดแทนจาก
แสงอาทิตย์กับคณะกรรมการบริหารจัดการน  า และกลุ่มปตท. มากนอ้ย
เพียงใด 

+1 +1 +1 3 1 

40. ท่านต้องการให้มีโครงการนี เพิ่มอกีหรือไม่ ถ้าต้องการท่านอยากให้เกิด
โครงการที่ใด 

+1 +1 0 2 0.67 

41. หากมีการขยายขนาดโครงการแผงโซล่าเซลล์แบบลอยน  าเป็นเชิงพาณิชย์
ท่านมีความคิดเห็นอยา่งไร 

+1 +1 0 2 0.67 

42. ท่านคิดว่าการจัดตั งโครงการแผงโซล่าเซลล์แบบลอยน  าเกิดผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม หรือไม่ อยา่งไร และหากมีผลกระทบ
เกิดขึ นท่านมีแนวทางหรือวธิีการจัดการแก้ไขอยา่งไร 

+1 +1 +1 3 1 

43. ท่านคิดว่าจะเกิดผลกระทบต่อคุณภาพของแหล่งน  า (น  าดี, น  าเสีย) หรือไม่ +1 +1 0 2 0.67 
44. ท่านคิดว่าจะเกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในแหล่งน  าหรือไม่ +1 +1 0 2 0.67 
45. ท่านคิดว่าจะเกิดผลกระทบต่อด้านสังคม เช่น การสร้างงาน การรวมกลุ่ม

ประชาชน บา้งหรือไม่ 

+1 +1 0 2 0.67 

46. ท่านคิดว่าจะเกิดผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจ เช่น การสร้างรายได้ ลด

รายจ่ายด้านพลังงาน บ้างหรือไม ่

+1 +1 0 2 0.67 



 127 

ภาคผนวก ค 
 

แบบบันทึกคุณภาพน ้าภาคสนาม 

แบบบันทึกคุณภาพน ้าภาคสนาม 

“การวิเคราะห์ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน ้า” 

 

วันท่ีบันทึก..................................................เวลา.................................................. 

ในการเก็บข้อมูลคณุภาพน  าภาคสนามนั นจะประกอบไปด้วย 6 พารามิเตอร์ ได้แก่ อุณหภูมิ ออกซิเจนละลายน  า 

ความน าไฟฟ้า ของแข็งละลายทั งหมด ความขุ่น ความเป็นกรด-ดา่ง โดยจะเก็บทั งหมด 10 จุดเก็บตัวอย่างโดยแบ่ง

ออกเป็น 

จุด A แทนบริเวณตดิตั งแผงโซล่าเซลลล์อยน  า เก็บทั งสิ น 4 จุด 

จุด B แทนบริเวณภายในอ่างเก็บน  าที่ติดตั งแผงโซล่าเซลล์ลอยน  า เกบ็ทั งสิ น 3 จุด 

พารามิเตอร ์ จุดเก็บตัวอย่าง ค่าที่ได ้ ค่าเฉลี่ย 

อุณหภูม ิ

A1 
  

 

 

A2 

  

 

 

A3 

  

 

 

A4 
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ภาคผนวก ง 
 

แบบสัมภาษณส์้าหรับประชาชน 

แบบสัมภาษณ์ “การวิเคราะห์ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ของแผงเซลล์

แสงอาทิตย์แบบลอยน ้า” 

ส้าหรับ ประชาชนโดยรอบพื นที่อ่างเก็บน ้าห้วยเกษียร 

 

วันที่สัมภาษณ์..................................................เวลา.................................................. 

 

ประเด็นด้านการประกอบอาชีพ 

1. ท่านประกอบอาชีพใดเป็นอาชีพหลัก 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. รายไดต้่อการประกอบอาชีพของท่านได้เดือนละเท่าไหร่ เพียงพอต่อการใช้จ่ายหรือไม่  
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ท่านใช้พื นที่ในการประกอบอาชีพ (กรณีประกอบอาชีพเกษตรกร) เป็นปริมาณเท่าใด 
(ส าหรับเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ที่ดิน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ประเด็นด้านรายรับ- รายจ่าย เกี่ยวกับทรัพยากรพลังงาน 

1. ท่านมีรายได้เกี่ยวกับการใช้หรือการผลิตพลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. ท่านมีรายจ่ายเกี่ยวกับการซื อพลังงานเพ่ือการประกอบอาชีพและใช้ในครัวเรือนของท่านเป็น

จ านวนเงินเท่าใด  

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ท่านมีแนวคิดในการท ากิจการด้านพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ิมเติมเช่น ติดตั งแผงโซล่าเซลล์

เพ่ิมเติม ,ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ หรือไม่ อย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ประเด็นเกี่ยวกับโครงการแผงโซล่าเซลล์แบบลอยน ้า 

1. ท่านรับรู้ถึงโครงการติดตั งแผงโซล่าเซลล์เพื่อการสูบน  าแบบลอยน  าที่อ่างเก็บน  าห้วยเกษียร 

หรือไม่? ถ้ารับรู้ท่านรู้มาจากแหล่งใด 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อโครงการติดตั งแผงโซล่าเซลล์เพื่อการสูบน  าแบบลอยน  าที่อ่าง

เก็บน  าห้วยเกษียร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ท่านมีการประหยัดรายจ่ายด้านพลังงานจากโครงการติดตั งแผงโซล่าเซลล์เพื่อการสูบน  าแบบ

ลอยน  าที่อ่างเก็บน  าห้วยเกษียรนี อย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ท่านจะเผยแพร่โครงการแผงโซล่าเซลล์แบบลอยน  านี ให้แก่บุคคลอื่นๆหรือไม่ ด้วยวิธีทางใด 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ท่านได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการแผงโซล่าเซลล์แบบลอยน  า

หรือไม่ อย่างไร 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ที่ผ่านมากลุ่มชาวบ้านได้ให้ความร่วมมือในด้านพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์กับ

คณะกรรมการบริหารจัดการน  า และกลุ่มปตท. มากน้อยเพียงใด    

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ท่านต้องการให้มีโครงการนี เพ่ิมอีกหรือไม่ ถ้าต้องการท่านอยากให้เกิดโครงการที่ใด 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. หากมีการขยายขนาดโครงการแผงโซล่าเซลล์แบบลอยน  าเป็นเชิงพาณิชย์ท่านมีความคิดเห็น

อย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ประเด็นด้านผลกระทบ 

1. ท่านคิดว่าการจัดตั งโครงการแผงโซล่าเซลล์แบบลอยน  าเกิดผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 

สิ่งแวดล้อม และสังคม หรือไม่ อย่างไร และหากมีผลกระทบเกิดขึ นท่านมีแนวทางหรือ

วิธีการจัดการแก้ไขอย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………… 

2. ท่านคิดว่าจะเกิดผลกระทบต่อคุณภาพของแหล่งน  า (น  าดี, น  าเสีย) หรือไม่ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ท่านคิดว่าจะเกิดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในแหล่งน  าหรือไม่ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. ท่านคิดว่าจะเกิดผลกระทบต่อด้านสังคม เช่น การสร้างงาน การรวมกลุ่มประชาชน บ้าง

หรือไม่ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ท่านคิดว่าจะเกิดผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจ เช่น การสร้างรายได้ ลดรายจ่ายด้านพลังงาน 

บ้างหรือไม่ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ข้อเสนอแนะ 

ท่านมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการแผงโซล่าเซลล์สูบน  าแบบลอยน  าที่อ่างเก็บน  าห้วย

เกษียรหรือไม่ อย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก จ 
 

แบบสัมภาษณส์้าหรับคณะกรรมการบริหารจดัการน ้า 

แบบสัมภาษณ์ “การวิเคราะห์ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ของแผงเซลล์

แสงอาทิตย์แบบลอยน ้า” 

ส้าหรับ คณะกรรมการบริหารจัดการน ้า 

 

วันที่สัมภาษณ์..................................................เวลา.................................................. 

 

ประเด็นด้านอ้านาจหน้าที่รับผิดชอบ 

1. คณะกรรมการบริหารจัดการน  าประกอบด้วยต าแหน่ง และหน้าที่รับผิดชอบใดบ้าง   

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ภาคส่วนใดที่เข้ามามีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์หรือท าความเข้าใจ ให้ความรู้ กับ

ประชาชนเกี่ยวกับโครงการแผงโซล่าเซลล์สูบน  าแบบลอยน  าที่อ่างเก็บน  าห้วยเกษียรบ้าง 

อย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ท่านได้จัดตั งหน่วยงานในการด าเนินการดูแลแผงโซล่าเซลล์แบบลอยน  าที่อ่างเก็บน  าห้วย

เกษียรหรือไม่ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ประเด็นวัตถุประสงค์ ปัญหาและอุปสรรคของโครงการแผงโซล่าเซลล์แบบลอยน ้า 

1. วัตถุประสงค์ของโครงการแผงโซล่าเซลล์แบบลอยน  าเพื่ออะไร กลุ่มเป้าหมายของโครงการมี

ส่วนได้เสียอย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียกับโครงการ แผงโซล่าเซลล์แบบลอยน  า มีด้วยกันกี่กลุ่ม  

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ในการด าเนินโครงการแผงโซล่าเซลล์แบบลอยน  าท่านได้พบปัญหาและอุปสรรคใดบ้าง และ

ท่านมีแนวทางการแก้ไขอย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ท่านคิดว่าจะมีแนวทางใดที่จะสามารถท าให้โครงการแผงโซล่าเซลล์แบบลอยน  าประสบ

ความส าเร็จ และสามารถขยายขนาดการผลิตเป็นเชิงพาณิชย์ได้ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ประเด็นเกี่ยวกับเป้าหมายการด้าเนินงานของคณะกรรมการ 

1. ท่านต้องการให้มีการขยายโครงการไปยังพื นที่อ่ืนหรือไม่ ถ้าต้องการท่านคิดว่าพื นที่ใดจะ

เหมาะสม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ท่านต้องการขยายก าลังในการผลิตเพื่อน าพลังงานที่ได้ไปใช้กับส่วนงานอื่นเพ่ิมหรือไม่ 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ท่านมีการจัดตั งศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับแผงโซล่าเซลล์แบบลอยน  าหรือไม่ ถ้ามีท่านจะมีการ

ด าเนินการอย่างไร  

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ท่านมีวิทยากรที่คอยเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแผงโซล่าเซลล์แบบลอยน  าหรือไม่ ถ้ามีวิทยากร

นั นได้มาจากหน่วยงานใด 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ท่านมีแนวทางจัดการด้านพลังงานทดแทน(โซล่าเซลล์)ในอนาคตต่อไปอย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ประเด็นด้านค่าใช้จ่ายของคณะกรรมการ 

1. ท่านมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการน  าในพื นที่อย่างไรบ้าง 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. งบประมาณท่ีท่านได้รับมาเพ่ือการบริหารจัดการน  าเพียงพอหรือไม่ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. มีการจัดท าบัญชีรายรับ-รายจ่ายในการบริหารจัดการน  าหรือไม่ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. ในการมีโครงการแผงโซล่าเซลล์ลอยน  าช่วยให้ท่านประหยัดงบประมาณในการจัดการน  า 

หรอืพลังงานหรือไม่ มากน้อยอย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ประเด็นด้านความร่วมมือกับชาวบ้าน 

1. ท่านได้มีการรวมกลุ่มกับชาวบ้านเพื่อน าเสนอ เผยแพร่ ความรู้เกี่ยวกับโครงการติดตั งแผงโซ

ล่าเซลล์แบบลอยน  า หรือไม่ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ในการท าโครงการแผงโซล่าแบบเซลล์ลอยน  าท่านมีการประชาสัมพันธ์หรือไม่ ด้วยสื่อใด 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ที่ผ่านมาชาวบ้านให้ความร่วมมือในด้านพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์กับคณะกรรมการ

มากน้อยเพียงใด  และประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในขั นตอนใดบ้าง (วิเคราะห์ปัญหา 

วางแผน ด าเนินกิจกรรม ตรวจติดตาม)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ชาวบ้านสามารถเข้ามาให้ความร่วมมือ/สนับสนุน โครงการแผงโซล่าเซลล์แบบลอยน  าอ่าง

เก็บน  าห้วยเกษียรในช่องทางใดได้บ้าง 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ประเด็นด้านความคิดเห็นต่อโครงการแผงโซล่าเซลล์แบบลอยน ้า 

1. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการจัดตั งแผงโซล่าเซลล์ระบบลอยน  า 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ท่านคิดว่าถ้าตั งโครงการติดตั งแผงโซล่าเซลล์เพื่อการสูบน  าแบบลอยน  าที่อ่างเก็บน  าห้วย

เกษียรบนแผ่นดินจะดีกว่าหรือน้อยกว่าแบบลอยน  า 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ถ้ามีการขยายขนาดโครงการให้มีขนาดใหญ่ขึ นท่านเห็นด้วยหรือไม่ อย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ท่านคิดว่าโครงการนี จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อระบบนิเวศหรือไม่ อย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. ท่านคิดว่าจะเกิดผลกระทบต่อด้านสังคม เช่น การสร้างงาน การรวมกลุ่มประชาชน บ้าง

หรือไม่ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ท่านคิดว่าจะเกิดผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจ เช่น การสร้างรายได้ ลดรายจ่ายด้านพลังงาน 

บ้างหรือไม่ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. ท่านคิดว่าจะเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน  า การ

เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ บ้างหรือไม่ 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ท่านมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการแผงโซล่าเซลล์สูบน  าแบบลอยน  าที่อ่างเก็บน  าห้วย

เกษียรหรือไม่ อย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ภาคผนวก ฉ 
 

แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารโครงการ 

แบบสัมภาษณ์ “การวิเคราะห์ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ของแผงเซลล์

แสงอาทิตย์แบบลอยน ้า” 

ส้าหรับ ผู้บริหารโครงการแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน ้า (Floating PV) 

 

วันที่สัมภาษณ์..................................................เวลา.................................................. 

 

ประเด็นด้านอ้านาจหน้าที่รับผิดชอบ 

1. ทางกลุ่มผู้บริหารมีอ านาจหน้าที่ในโครงการแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  านี อย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ในการด าเนินโครงการแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  าทางกลุ่มผู้บริหารได้มีการร่วมมือกับ

ภาคส่วนใดบ้าง 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ประเด็นวัตถุประสงค์ ปัญหาและอุปสรรคของโครงการแผงโซล่าเซลล์แบบลอยน ้า 

1. ที่มาและความส าคัญของโครงการเริ่มต้นมาอย่างไร  

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. วัตถุประสงค์ของโครงการแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน  าคืออะไร กลุ่มเป้าหมายของ

โครงการมีกลุ่มใดบ้าง  

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ท่านมีแนวคิดที่จะด าเนินโครงการพลังงานเพ่ือชุมชนในส่วนของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ไปใน

ทิศทางใดต่อไปในอนาคต 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ประเด็นด้านความคิดเห็นต่อโครงการแผงโซล่าเซลล์แบบลอยน ้า 

1. ท่านคิดว่าถ้าตั งโครงการติดตั งแผงโซล่าเซลล์เพื่อการสูบน  าแบบลอยน  าที่อ่างเก็บน  าห้วย

เกษียรบนแผ่นดินจะดีกว่าหรือด้อยกว่าแบบลอยน  า และคิดว่าจะมีผลกระทบใดๆ ตามมา

หรือไม่ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ถ้ามีการขยายขนาดโครงการให้มีขนาดใหญ่ขึ น(เพ่ิมก าลังผลิตไฟฟ้า)ท่านเห็นด้วยหรือไม่ 

อย่างไร 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ท่านคิดว่าโครงการนี จะเป็นไปตามกลยุทธ์ด้านพลังงานทดแทนของกระทรวงพลังงานมาก

น้อยอย่างไร และจะมีส่วนช่วยในเรื่องพลังงานของประเทศได้มากน้อยอย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ท่านคิดว่าการมีโครงการแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะสามารถน าไปสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้าน

พลังงานทดแทนได้หรือไม่อย่างไร และจะเกิดการร่วมมือด้านพลังงานเพ่ือความยั่งยืนได้มาก

น้อยอย่างไร 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. จากการลงทุนของบริษัท ปตท. ท่านมองถึงความคุ้มค่าของโครงการนี อย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

ท่านมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการแผงโซล่าเซลล์สูบน  าแบบลอยน  าที่อ่างเก็บน  าห้วย

เกษียรหรือไม่ อย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ช 
 

ผลการตรวจวิเคราะหจ์ากห้องปฏิบัติการครั งที่ 1 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 
 

ผลการตรวจวิเคราะหจ์ากห้องปฏิบัติการครั งที่ 1 
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ภาคผนวก ซ 
 

ผลการตรวจวิเคราะหจ์ากห้องปฏิบัติการครั งที่ 2 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 
 

ผลการตรวจวเิคราะหจ์ากห้องปฏิบัติการครั งที่ 2 
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ภาคผนวก ฌ 
 

ภาพการด้าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ฌ.1  การบรรจุตัวอย่างลงกล่องเก็บตัวอย่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ฌ.2  การน าอุปกรณ์เก็บตัวอย่างลงเก็บภายในพื นที่ 



 155 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ฌ.3  การเขียนชื่อตัวอย่างบนภาชนะเก็บตัวอย่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ฌ.4  การเก็บตัวอย่างน  าโดยใช้เรือ 
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ภาพที่ ฌ.5  การวัดอุณหภูมิ ณ จุดเก็บตัวอย่าง (บน) การวัดต าแหน่งบริเวณเก็บตัวอย่าง (ล่าง) 

 

ภาพที่ ฌ.6  การห่อวัสดุกันแสง (ซ้าย) สิ่งมีชีวิตบริเวณโครงสร้าง (ขวา) 
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ภาพที่ ฌ.7  การสัมภาษณ์เจ้าอาวาสส านักสงฆ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ฌ.8  การประชุมกลุ่มย่อย 
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ภาพที่ ฌ.9  โรงเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต สถานที่ประชุมกลุ่มย่อย  

 

 

 

ภาพที่ ฌ.10  สื่อการเรียนรู้บริเวณท่ีประชุม 
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ภาพที่ ฌ.11  ต้นไม้ที่ผู้บริหารมาปลูกเปิดงานโครงการ 

 

 

 

ภาพที่ ฌ.12  สื่อน าเสนอบริเวณโครงการ 

 



ภาคผนวก ญ 
 

แสดงการค้านวณทางเศรษฐศาสตร ์

ตารางท่ี ญ.1  การค านวณโครงการแบบลอยน  าโดยใช้อัตราคิดลด 8 % 

 

ปี 
(year) 

รายได้ 
(Benefit) 

ต้นทุน 
(Cost) 

(1+r)t 
PV-

Benefit 
PV-Cost NPV 

0 0 181,873.00 1 0 181,873.00 -181,873.00 
1 32,918.45 1,083.73 1.08 30,480.05 168,400.93 -137,920.88 
2 32,918.45 1,083.73 1.17 28,222.27 929.12 27,293.14 
3 32,918.45 1,083.73 1.26 26,131.73 860.30 25,271.43 
4 32,918.45 1,083.73 1.36 24,196.04 796.57 23,399.47 
5 32,918.45 3,083.73 1.47 22,403.74 2,098.73 20,305.01 
6 32,918.45 1,083.73 1.59 20,744.21 682.93 20,061.27 
7 32,918.45 1,083.73 1.71 19,207.60 632.35 18,575.25 
8 32,918.45 1,083.73 1.85 17,784.81 585.51 17,199.31 
9 32,918.45 1,083.73 2.00 16,467.42 542.13 15,925.29 
10 32,918.45 3,083.73 2.16 15,247.61 1,428.36 13,819.25 
11 32,918.45 1,083.73 2.33 14,118.16 464.79 13,653.37 
12 32,918.45 1,083.73 2.52 13,072.37 430.36 12,642.01 
13 32,918.45 1,083.73 2.72 12,104.05 398.49 11,705.56 
14 32,918.45 1,083.73 2.94 11,207.45 368.97 10,838.48 
15 32,918.45 3,083.73 3.17 10,377.27 972.12 9,405.15 
16 32,918.45 1,083.73 3.43 9,608.58 316.33 9,292.25 
17 32,918.45 1,083.73 3.70 8,896.83 292.90 8,603.94 
18 32,918.45 1,083.73 4.00 8,237.81 271.20 7,966.61 
19 32,918.45 1,083.73 4.32 7,627.60 251.11 7,376.49 
20 69,293.05 3,083.73 4.66 14,866.70 661.61 14,205.09 
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ตารางท่ี ญ.2  การค านวณโครงการแบบลอยน  าโดยใช้อัตราคิดลด 10% 

 

ปี 
(year) 

รายได้ 
(Benefit) 

ต้นทุน 
(Cost) 

(1+r)t 
PV-

Benefit 
PV-Cost NPV 

0 0 181,873.00 1 0 181,873.00 -181,873.00 
1 32,918.45 1,083.73 1.10 29,925.86 165,339.09 -135,413.23 
2 32,918.45 1,083.73 1.21 27,205.33 895.64 26,309.69 
3 32,918.45 1,083.73 1.33 24,732.12 814.22 23,917.90 
4 32,918.45 1,083.73 1.46 22,483.74 740.20 21,743.54 
5 32,918.45 3,083.73 1.61 20,439.77 1,914.75 18,525.01 
6 32,918.45 1,083.73 1.77 18,581.61 611.74 17,969.87 
7 32,918.45 1,083.73 1.95 16,892.37 556.12 16,336.25 
8 32,918.45 1,083.73 2.14 15,356.70 505.57 14,851.13 
9 32,918.45 1,083.73 2.36 13,960.64 459.61 13,501.03 
10 32,918.45 3,083.73 2.59 12,691.49 1,188.91 11,502.58 
11 32,918.45 1,083.73 2.85 11,537.72 379.84 11,157.88 
12 32,918.45 1,083.73 3.14 10,488.83 345.31 10,143.52 
13 32,918.45 1,083.73 3.45 9,535.30 313.92 9,221.38 
14 32,918.45 1,083.73 3.80 8,668.46 285.38 8,383.08 
15 32,918.45 3,083.73 4.18 7,880.42 738.22 7,142.19 
16 32,918.45 1,083.73 4.59 7,164.01 235.85 6,928.16 
17 32,918.45 1,083.73 5.05 6,512.74 214.41 6,298.33 
18 32,918.45 1,083.73 5.56 5,920.67 194.92 5,725.75 
19 32,918.45 1,083.73 6.12 5,382.43 177.20 5,205.23 
20 69,293.05 3,083.73 6.73 10,299.97 458.38 9,841.59 
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ตารางท่ี ญ.3  การค านวณโครงการแบบลอยน  าโดยใช้อัตราคิดลด 12% 

 

ปี 
(year) 

รายได้ 
(Benefit) 

ต้นทุน 
(Cost) 

(1+r)t 
PV-

Benefit 
PV-Cost NPV 

0 0 181,873.00 1 0 181,873.00 -181,873.00 
1 32,918.45 1,083.73 1.12 29,391.47 162,386.61 -132,995.13 
2 32,918.45 1,083.73 1.25 26,242.39 863.94 25,378.44 
3 32,918.45 1,083.73 1.40 23,430.70 771.38 22,659.32 
4 32,918.45 1,083.73 1.57 20,920.27 688.73 20,231.54 
5 32,918.45 3,083.73 1.76 18,678.81 1,749.79 16,929.02 
6 32,918.45 1,083.73 1.97 16,677.51 549.05 16,128.46 
7 32,918.45 1,083.73 2.21 14,890.64 490.22 14,400.41 
8 32,918.45 1,083.73 2.48 13,295.21 437.70 12,857.51 
9 32,918.45 1,083.73 2.77 11,870.72 390.80 11,479.92 
10 32,918.45 3,083.73 3.11 10,598.86 992.88 9,605.98 
11 32,918.45 1,083.73 3.48 9,463.27 311.55 9,151.72 
12 32,918.45 1,083.73 3.90 8,449.35 278.17 8,171.18 
13 32,918.45 1,083.73 4.36 7,544.06 248.36 7,295.70 
14 32,918.45 1,083.73 4.89 6,735.77 221.75 6,514.01 
15 32,918.45 3,083.73 5.47 6,014.08 563.39 5,450.69 
16 32,918.45 1,083.73 6.13 5,369.71 176.78 5,192.93 
17 32,918.45 1,083.73 6.87 4,794.39 157.84 4,636.55 
18 32,918.45 1,083.73 7.69 4,280.70 140.93 4,139.77 
19 32,918.45 1,083.73 8.61 3,822.06 125.83 3,696.23 
20 69,293.05 3,083.73 9.65 7,183.39 319.68 6,863.71 



ประวัติผู้เขียน  

ประวัติผู้เขียน 
  

ชื่อ-นามสกุล นายปิยรัฐ กล่ าทอง 
ประวัติการศึกษา วิทยาศาสตรบันฑิต (วิทยาศาสตร์พื นพิภพ) คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2558 
ประสบการณ์การท้างาน   
 

 

 


	ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ของระบบไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้า กรณีศึกษา สระเก็บน้าห้วยเกษียร จังหวัดปราจีนบุรี
	บทคัดย่อ
	ABSTRACT
	สารบัญ
	บทที่ 1 บทน้า
	บทที่ 2 ทบทวนวรรณกรรม
	บทที่ 3 วิธีการศึกษา
	บทที่ 4 ผลการศึกษา
	บทที่ 5 สรุปผล และข้อเสนอแนะ
	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ประวัติผู้เขียน



