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ประชาชนภายในพ้ืนที่ไม่รับรู้ว่ามีโครงการดังกล่าวเกิดขึ้น  เนื่องจากเป็นโครงการภายใน  ไม่ได้มี
ประชาชนทั่วไปเข้ามาเกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามประชาชนเห็นด้วยกับการด าเนินโครงการดังกล่าว 
เนื่องจากสามารถพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้พลังงานทดแทนในอนาคต และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจใน
บริเวณพ้ืนที่ดังกล่าวอีกด้วย ในด้านการขยายผลโครงการ พบว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์
โครงการ เป็นแหล่งศึกษาและน าข้อมูลไปต่อยอดขยายผลในพื้นที่อ่ืน ๆ โดยเฉพาะการจัดการทรัพยากร
น้ าทางการเกษตร 
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The purpose of this study was to study impact of the Environmental, Economic 

and Social of Floating Photovoltaic Generation plant: a case study of Rama IX reservoir, 

Pathum Thani. 

For the environmental impact analysis, a field study to collected water sample in 

the Rama IX reservoir. The parameter studies are Dissolved oxygen, Turbidity, pH, Total 

Dissolved Solids, Biochemical Oxygen Demand, Conductivity, salinity, Suspended solids, 

Total Coliform bacteria, Fecal Coliform bacteria and temperature were collected on 

December 2016, March 2017 and June 2017. Economic impact analysis are Net Present 

Value, Internal Rate of Return, Benefit Cost Ratio and Payback Period. Social impact 

analysis from interviews people around the area 5 Km, worker in Rama IX reservoir and 

Co-operative Department 

The results show that environmental impact assessment from Floating 

Photovoltaic Generation plant does not affect to water quality in Rama IX reservoir 

 



 ง 

because the plant is small compare with the Rama IX reservoir. So, cannot show the 

affect is clear. Economic impact analysis, when calculated by using discount rate at 

7.67% and 3.26% from install Floating Photovoltaic Generation plant of Rama IX 

reservoir not worth. Because expensive of cost for field education install. When remove 

cost for field education install show that this project is worth. And Social impact 

assessment, people around area at 5 km accept the project Because the project can 

have developed to renewable energy education in the future and stimulate the 

economy in the area in the future too. Now, the knowledge from this project can solve 

agricultural problems in Thailand. 
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บทที ่1  

บทน้า 
 

1.1 ที่มาและความส้าคัญ 
 พลังงานไฟฟ้าเป็นสิ่งที่จ าเป็นต่อการด าเนินชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบัน และเป็นตัวแปรส าคัญ 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยในประเทศไทยมีความต้องการไฟฟ้าสูงสุดมีเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องในทุก ๆ ปี ทั้งนี้ความต้องการใช้พลังไฟฟ้าสูงสุดส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงเดือน มี.ค. – พ.ค. โดย
ความต้องการไฟฟ้าสูงสุดของระบบ  ปี 2559 เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 มีค่าเท่ากับ 
29,618.80 เมกะวัตต์ ซึ่งมากกว่าปี 2558 ที่มีความต้องการพลังงานไฟฟ้าสูงสุดของระบบเท่ากับ 
27,345.80 เมกะวัตต์ หรือเพ่ิมข้ึนจากเดิมร้อยละ 7.7 (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2560a) 
 การผลิตพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ ในสัดส่วนร้อยละ 66.4 
เชื้อเพลิงถ่านหินในสัดส่วนร้อยละ 22.5 พลังงานน้ าในสัดส่วนร้อยละ 7.8 และเชื้อเพลิงอ่ืน ๆ เช่น 
น้ ามันเตา น้ ามันดีเซล และพลังงานทดแทน (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย , 2560b) ซึ่งเมื่อ
เทียบสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าจะเห็นได้ว่า ส่วนใหญ่จะใช้พลังงานฟอสซิลเป็นหลัก ซึ่ง
พลังงานดังกล่าวที่ใช้มีทั้งที่ผลิตภายในประเทศและน าเข้าจากต่างประเทศ มีโอกาสที่จะมีปริมาณ
ลดลงหรือหมดไปในอนาคต อีกทั้งราคาพลังงานดังกล่าวที่มีความผันผวนไปตามกลไกตลาด ซึ่งเมื่อ
พิจารณาความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี กับปริมาณเชื้อเพลิงในการผลิต
ไฟฟ้าที่มีปริมาณลดลงแล้วจะเห็นได้ว่า การผลิตไฟฟ้าที่ต้องพ่ึงพลังงานฟอสซิลเป็นหลักแบบใน
ปัจจุบันอาจจะเป็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อประเทศในอนาคต กระทรวงพลังงานจึงให้
ความส าคัญกับการพัฒนาพลังงานทดแทนเพ่ือขจัดปัญหาพลังงานที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต โดยก าหนด
ไว้ในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 (Alternative Energy 
Development Plan: AEDP2015) โดยให้ความส าคัญในการส่งเสริมการผลิตพลังงานจากวัตถุดิบ
พลังงานทดแทนที่มีอยู่ภายในประเทศให้ได้เต็มตามศักยภาพ การพัฒนาศักยภาพการผลิตพลังงาน
ทดแทนด้วยเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม และมีเป้าหมายในการเพ่ิมก าลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ทดแทนให้เพ่ิมขึ้นในสัดส่วนจากร้อยละ 9.87 ในปี 2557 (ไม่รวมพลังน้ าขนาดใหญ่) เป็น ร้อยละ 20 
ของปริมาณความต้องการไฟฟ้ารวมสุทธิ ซึ่งกระทรวงพลังงานของไทยได้ให้ความส าคัญของการ
พัฒนาพลังงานทดแทนไว้หลายประเภท หนึ่งในประเภทดังกล่าวคือพลังงานทดแทนจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ เป้าหมายในการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์จากเดิมก าลังการผลิต 1,298.5 เมกะวัตต์ในปี 
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2557 ให้เพ่ิมขึ้นเป็น 6,000 เมกะวัตต์ในปี 2579 ซึ่งเป็นการตั้งเป้าหมายที่สูงเมื่อเทียบเท่ากับก าลัง
การผลิตที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
 การใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย ประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ในเขตเส้นศูนย์
สูตรจึงท าให้ได้รับแสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่องและคงที่ตลอดทั้งปี ซึ่งความเข้มรังสีรวมของดวงอาทิตย์
รายวันเฉลี่ยต่อปีของพ้ืนที่ทั่วประเทศพบว่ามีค่าเท่ากับ 18.0 MJ/m2/day หรือ 5 kWh/m2/day จัด
อยู่ในระดับค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศ ซึ่งเป็นปริมาณเพียงพอส าหรับการพัฒนาและใช้
ประโยชน์ (ส านักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์, n.d.)การเปลี่ยนจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงาน
ไฟฟ้าที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันคือการใช้เซลล์แสงอาทิตย์เป็นตัวกลางในการผลิต  หรือที่เรียกว่าแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ โดยการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ในพ้ืนที่ที่แดดส่องถึง ในปัจจุบันมีการผลิตไฟฟ้าจาก
เซลล์แสงอาทิตย์อย่างแพร่หลาย ซึ่งการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ในเชิงพาณิชย์นั้นจ าเป็นต้อง
ใช้พื้นที่เป็นจ านวนมากเพ่ือให้เพียงพอและคุ้มทุนในการผลิตจึงท าให้สูญเสียประโยชน์ในด้านอื่นๆจาก
การใช้ที่ดินบริเวณนั้น การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ส่วนใหญ่จะอยู่ในบริเวณที่ไม่ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชน ซึ่งในบางครั้งอาจจะอยู่ไกลพ้ืนที่ชุมชน ยิ่งอยู่ไกลชุมชนมาก การสูญเสียไฟฟ้าในระบบสาย
ส่งก็ยิ่งมาก อีกทั้งอัตราการผลิตไฟฟ้าก็ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิใต้แผง โดยอุณหภูมิใต้แผงที่เพ่ิมสูงขึ้นจะท า
ให้ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าลดลงร้อยละ 0.5 ทุกๆ 1 องศาเซลเซียสขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของแผง
ที่ระบุไว้ในแผงแต่ละชนิด(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2558) จากแนวคิดดังกล่าวทั้งในเรื่อง
การใช้ประโยชน์ที่ดินและในด้านประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าที่ลดลงจากการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิใต้
แผงเซลล์แสงอาทิตย์จึงมีการออกแบบและติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ าขึ้นเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เนื่องจากการติดตั้งลอยน้ าจะช่วยปรับสมดุล
อุณหภูมิใต้แผงให้มีค่าลดลงอีกทั้งยังเป็นการลดการใช้ที่ดินที่จะใช้ติดตั้งเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในด้าน
อ่ืนๆได้  
 จากแนวคิดดังกล่าวทางบริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ได้ร่วมมือกับมูลนิ ธิชัย เพ่ือพัฒนา 
ออกแบบและติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ าขึ้นที่ สระเก็บน้ าพระราม 9 อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ต าบลคลองหลวง อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากทางมูลนิธิเล็งเห็นว่าใน
อนาคตจะพัฒนาพ้ืนที่ดังกล่าวให้เป็นแหล่งการเรียนรู้พลังงานทดแทน อีกทั้ง โครงการสระเก็บน้ า
พระราม 9 อันเนื่องมาจากพระราชด าริ เป็นพ้ืนที่ขนาดใหญ่  มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 2,827 ไร่ 2 งาน 10 
ตารางวา ซึ่งประกอบด้วย สระเก็บน้ า จ านวน 2 สระ โดยสระเก็บน้ าที่ 1 พ้ืนที่ประมาณ 790 ไร่ 
ความจุประมาณ 6 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วนสระเก็บน้ าที่ 2 พ้ืนที่ประมาณ 1,790 ไร่ ความจุประมาณ 
11.10 ล้านลูกบาศก์เมตร และพ้ืนที่รอบสระเก็บน้ าประมาณ 13 กิโลเมตร และไม่ไกลจากแหล่ง
ชุมชนและสถานศึกษา จึงเหมาะสมในการตั้งติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ าขึ้น เพ่ือพัฒนา
พ้ืนที่ดังกล่าวให้เป็นแหล่งการเรียนรู้และต้นแบบพลังงานทดแทน แก่ผู้ที่สนใจในอนาคต 
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 ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ระบบผลิตไฟฟ้า
จากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ า บริเวณสระเก็บน้ าพระรามเก้า โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จ.ปทุมธานีซึ่งเป็นโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตรและสถานศึกษาโดยศึกษาผลของโครงการเมื่อท าการ
ติดตั้งแล้วเสร็จ  เพ่ือน าไปสู่การขยายผลโครงการ และเสนอแนะแนวทางพัฒนาโครงการระบบผลิต
ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ าแก่ประชาชน สังคมและชุมชนในอนาคต 
 
1.2 ค้าถามงานวิจัย 

1) การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ า บริเวณสระเก็บน้ าพระราม
เก้า อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.ปทุมธานี ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร 

2) การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ า บริเวณสระเก็บน้ าพระราม
เก้า อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.ปทุมธานี ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมหรือไม่ 
อย่างไร 

 
1.3 วัตถุประสงค์งานวิจัย 

1) เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์
แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ า บริเวณสระเก็บน้ าพระรามเก้า อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.
ปทุมธานี 

2) เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ที่เกิดขึ้นจากการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก
เซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้ งลอยน้ า บริ เวณสระเก็บน้ าพระรามเก้า อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จ.ปทุมธานี 

 
1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) ทราบถึงผลการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นจากการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า
จากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ า บริ เวณสระเก็บน้ าพระรามเก้า อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จ.ปทุมธานี 

2) ทราบถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม ที่เกิดขึ้นจากการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์
แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ า บริเวณสระเก็บน้ าพระรามเก้า อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.
ปทุมธานี 

3) ไดแ้นวทางในการพัฒนาโครงการเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ า อย่างยั่งยืน 
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1.5 ขอบเขตงานวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ า บริเวณสระเก็บน้ าพระรามเก้า อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จ.ปทุมธานี มีขอบเขตในการด าเนินการวิจัยดังนี้ 

1) ขอบเขตด้านเนื้อหา คือ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ 
สังคมจากการลงทุน 

2) ขอบเขตด้านประชากร คือ ตัวแทนประชาชนโดยรอบพ้ืนที่สระเก็บน้ าพระราม 9 และ
ตัวแทนพนักงานในพ้ืนที่สระเก็บน้ าพระราม 9 และผู้บริหารโครงการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์
แบบติดตั้งลอยน้ าบริเวณสระเก็บน้ าพระราม 9 

3) ขอบเขตด้านพื้นที่ คือ บริเวณสระเก็บน้ าพระราม 9 อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ต าบลคลอง
หลวง อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

4) ขอบเขตด้านเวลา คือ ท าการศึกษาในช่วง ธันวาคม 2559 ถึง ธันวาคม 2560 
 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 เซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้้า ส าหรับงานวิจัยนี้ หมายถึง การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์
แบบลอยเหนือน้ าในบริเวณสระน้ า ทะเล หรืออ่างเก็บน้ า โดยไม่ใช้พ้ืนดินหรือบริเวณหลังคาเป็นที่
ติดตั้ง  
 ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ส าหรับงานวิจัยนี้หมายถึง ผลกระทบที่เกิดจากการติดตั้งเซลล์
แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ า โดยจะท าการพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญ คือ
ผลกระทบต่อคุณภาพน้ า ในพ้ืนที่ติดตั้งและพ้ืนที่โดยรอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เมื่อท าการติดตั้งแล้ว
เสร็จ 
 ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ส าหรับงานวิจัยนี้หมายถึง ผลกระทบที่เกิดขึ้นทางเศรษฐกิจจาก
การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ า ซึ่งจะพิจารณา จากต้นทุนการติดตั้ง และผลตอบแทนที่
ได้รับ ในลักษณะเป็นค่าเงิน โดยผลที่ได้จะบอกถึงความน่าลงทุนในโครงการ 
 ผลกระทบทางสังคม ส าหรับงานวิจัยนี้ หมายถึง ผลกระทบที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อ
ความรู้ ความร่วมมือหรือกิจกรรมทางสังคมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และได้ใช้ประโยชน์จากการผลิต
ไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ า อาทิเช่น การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ เครือข่ายการ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ การขยายผลต่อในพ้ืนที่อ่ืน ๆ 



บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้และความเข้าใจ ในเรื่องของการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 
เศรษฐกิจ และสังคม จากเซลล์แสงอาทิตย์ แบบติดตั้งลอยน้ า บริเวณสระเก็บน้ าพระราม 9 อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดปทุมธานี ผู้ศึกษาจึงได้ท าการรวบรวมแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับหัวข้อวิจัยเรื่องดังกล่าว โดยครอบคลุมในหัวข้อต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

1) พลังงานแสงอาทิตย์  
2) เซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ า 

3) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนในประเทศไทย 

4) การวิเคราะห์ด้านสังคม 

5) การวิเคราะห์ด้านเศรษฐกจิ 

6) การวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม 

7) ข้อมูลโครงการการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ แบบติดตั้งลอยน้ า บริเวณสระเก็บน้ าพระราม 9 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดปทุมธานี  

8) งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1 พลังงานแสงอาทิตย์  
 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กล่าวว่า ดวงอาทิตย์ เป็นแหล่งพลังงาน
หมุนเวียนที่มีศักยภาพมหาศาลไม่มีวันหมด เป็นพลังงานสะอาด ปราศจากอันตรายและมลพิษ 
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ทุกพ้ืนที่ พลังงานจากดวงอาทิตย์เป็นพลังงานที่เกิดจากกระบวนการ
นิวเคลียร์ที่เรียกว่า นิวเคลียร์ฟิวชั่น ซึ่งกระบวนการเกิดพลังงานบนดวงอาทิตย์เป็นผลจากการรวมตัว
ของอะตอมไฮโดรเจนเป็นอะตอมฮีเลี่ยม และจะมีมวลอะตอมไฮโดรเจนส่วนหนึ่ง เปลี่ยนรูปเป็น
พลังงานคลื่นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า ถูกส่งไปรอบดวงอาทิตย์ รวมไปถึงโลกด้วย  (กระทรวงพลังงาน, 
n.d.) 
 ณัฏฐพล ภู่ตระกูลโชติ (2557) กล่าวว่า พลังงานแสงอาทิตย์ หมายถึง พลังจากสุริยะจักรวาล 
ม่วง คราม น้ าเงิน เขียว เหลือง แสด แดง สีของแสงทั้งเจ็ดที่เราท่องกันขึ้นใจเป็นเพียงสีของแสง
ในช่วงคลื่นแสงที่ตามองเห็นได้ แต่สเปกตรัมรังสีดวงอาทิตย์มีทั้งรังสีคลื่นสั้น(รังสีอัลตรา ไวโอเล็ต) 
แสงที่มองเห็นได้และรังสีคลื่นยาว (รังสีอินฟราเรด) ซึ่งน ามาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้โดยตรงโดยใช้
เซลล์แสงอาทิตย์ที่สร้างจากวัสดุกึ่งตัวน าหลากหลายรูปแบบเช่น โลหะเจือหรือพอลิเมอร์ ส่วนความ
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ร้อนจากดวงอาทิตย์ก็สามารถน ามาแลกเปลี่ยนในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน เพ่ือผลิตน้ าร้อนหรือ
เพ่ืออบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร หรือเพ่ือสร้างความอบอุ่นให้อาคารบ้านเรือนในประเทศที่
อากาศหนาวเย็นถ้าเรากักเก็บความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้มากพอโดยใช้ระบบท่อระบบรางพาราโบ
ลิก หรือระบบหอคอยรวมแสง ก็สามารถน าความร้อนนี้มาผลิตกระแสไฟฟ้าได้เช่นเดี ยวกับการใช้
เซลล์แสงอาทิตย์เลยทีเดียว พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่สะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
ใช้ได้ไม่มีวันหมดในประเทศไทยมีโครงการจ านวนมากที่น าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ ทั้งในที่ที่อยู่
ห่างไกลและในชุมชน (ณัฏฐพล ภู่ตระกูลโชติ, 2557)  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวว่า พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานทดแทน
ประเภทหมุนเวียนที่ใช้แล้วเกิดขึ้นใหม่ได้ตาม ธรรมชาติ เป็นพลังงานที่สะอาด ปราศจากมลพิษ และ
เป็นพลังงานที่มีศักยภาพสูง ในการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถจ าแนกออกเป็น 2 รูปแบบคือ การ
ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า และการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือผลิตความร้อน  
(สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชน, n.d.) 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงสรุปได้ว่า พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานที่เกิดจากดวงอาทิตย์ แล้วส่ง 
กระจายพลังงานมายังโลกในรูปคลื่นรังสี  พลังงานที่โลกได้รับจะอยู่ในรูปของความร้อนและแสง ซึ่ง
เป็นพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียนที่ใช้แล้วเกิดขึ้นใหม่ได้ตาม ธรรมชาติ เป็นพลังงานที่สะอาด 
ปราศจากมลพิษ และเป็นพลังงานที่มีศักยภาพสูง พลังงานจากดวงอาทิตย์ที่มนุษย์ใช้งานจ าแนก
ออกเป็น 2 รูปแบบ แบบที่ใช้ได้โดยตรงโดยเช่น การตากผ้า แสงสว่างในพ้ืนที่ตอนกลางวัน เป็นต้น
และแบบที่ต้องผ่านเครื่องมือรับแล้วเปลี่ยนเป็นพลังงานเช่น การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือผลิต
กระแสไฟฟ้า และการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือผลิตความร้อน เป็นต้น  
 ซึ่งในงานวิจัยชิ้นนี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับระบบการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือผลิต
ไฟฟ้าโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์เป็นตัวรับพลังงานเพ่ือเปลี่ยนเป็นกระแสไฟฟ้า 

2.1.1 ระบบการผลิตไฟฟ้าโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ (Photovoltaic Cell: PV) 
 การผลิตไฟฟ้าโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ หรือ เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) เพ่ือผลิตพลังงาน
ไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์โดยตรง ในการใช้งานของระบบการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
จะต้องมีอุปกรณ์ในระบบที่จ าเป็นหลายชนิด ซึ่งในการเลือกใช้งานต้องมีความเหมาะสม และสมดุล
กันจึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ในการออกแบบระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากเซลล์แสงอาทิตย์ 
จะต้องใช้ส่วนประกอบที่ส าคัญดังนี้คือ (บรรจบ สุขประภาภรณ์, n.d.) 
  1) เซลล์แสงอาทิตย์ (Photovoltaic Cell: PV) เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นให้เป็น
อุปกรณ์ที่สามารถ เปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกโดยมี
ประสิทธิภาพเพียง 6 % โดยในระยะเวลาต่อมามีการพัฒนามาขึ้นมากกว่า 15 % ในระยะแรกเริ่มมี
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การน าไปใช้งานในการผลิตพลังงาน ไฟฟ้าทางด้านอวกาศดาวเทียม ระบบสื่อสารต่างๆ จนในปัจจุบัน
มีการผลิตใช้งานอย่างแพร่หลาย มีราคาถูกลง และประสิทธิภาพสูงขึ้น 
  เซลล์แสงอาทิตย์ท าจากซิลิคอนที่ใช้วัสดุเช่นเดียวกัน Transistors และวงจรรวม 
(Integrated Circuit :IC) โดยผลึกซิลิคอนจะถูกท าให้ไม่บริสุทธิ์ (Dope) โดยการเติมธาตุที่มิอิเล็ก
ทรอนวงนอกสุดในกลุ่ม 3 และ 5 ซึ่งจะ ได้ผลึกซิลิคอนที่มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าต่างกัน (P-Type และ 
N-type) เมื่อน ามาต่อเชื่อมกันด้วยกรรมวิธีการแพร่ สารระหว่างผลึกท าให้ระหว่างรอยต่อมีสภาวะที่
เป็นกลาง (Depletion Region) ผลึกซิลิคอนจะวางซ้อนกันเป็นชั้น บาง (Layer) เมื่อมีอนุภาคโฟตอน 
(Photon) มาตกกระทบแผ่นชั้นซิลิคอน อิเล็กตรอนที่ได้รับจะท าให้แผ่นธาตุ ซิลิคอนมีอิเล็กตรอนที่มี
อยู่ไม่สมดุลกันระหว่างชั้นเซลล์ เมื่อมีการต่อเชื่อมขั้วไฟฟ้าออกไปก็จะเกิดการความต่าง ศักย์ไฟฟ้าข้ึน
ที่ขั้วไฟฟ้านั้น เมื่อน ามาต่อเชื่อมกันเป็นวงจรไฟฟ้าก็จะเกิดการถ่ายเทอิเล็กตรอนระหว่างขั้ว เกิดมี 
กระแสไฟฟ้าไหลผ่านวงจรท าให้เกิดพลังงานไฟฟ้าขึ้นมาได้ 
  การผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ 
คือ การผลิต เซลล์แสงอาทิตย์จากสารกึ่งตัวน าประเภทซิลิคอน กับการผลิตจากสารประกอบชนิดอ่ืน 
ๆ เช่น แกลเลี่ยมอาเซไน แคดเมียมเทลไลด์ เป็นต้น กลุ่ม เซลล์แสงอาทิตย์ที่ท้าจากสารกึ่งตัวน า
ประเภทซิลิคอน จะแบ่งตามลักษณะของ ผลึกที่เกิดขึ้นเป็น 2 แบบได้แก่แบบที่อยู่ในรูปของผลึก 
(Crystal)และแบบที่ไม่เป็นรูปผลึก (Amorphous) แบบที่ เป็นรูปผลึก ยังสามารถแบ่งออกได้อีกเป็น 
2 ชนิดคือ ชนิดเป็นก้อนผลึก (Bulk) และแบบฟิล์มบาง (Thin film) เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกทั้ง
สองชนิดยังแบ่งออกเป็นชนิดเดี่ยวซิลิคอน (Mono Crystalline Silicon Solar Cell) และ ชนิดผลึก
รวมซิลิคอน (Poly Crystalline Silicon Solar Cell) ส่วนแบบที่ไม่เป็นรูปผลึก คือ เป็นชนิดฟิล์ม
บางอะมอร์ฟัสซิลิคอน (Amorphous Silicon Solar Cell) (นพดล รุ่งสวาท, n.d.) 
  ส่วนกลุ่มเซลล์แสงอาทิตย์ที่ท าจากสารประกอบอ่ืนๆที่ไม่ใช่ท ามาจากซิลิคอน เป็น
เซลล์แสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูงถึง 25 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ซึ่งมีราคาแพง จึงไม่นิยมน ามาใช้ทั่วไป
บนพ้ืนโลก จึงเหมาะส าหรับใช้ งานบนดาวเทียม หรืออวกาศ สามารถร่วมกับระบบรวมแสงที่มีความ
เข้มของแสงสูงๆ ปัจจุบันมีการพัฒนาด้วย กระบวนการผลิตที่ทันสมัยใหม่ ท าให้มีราคาถูกลง และ
คาดว่าจะมีการน ามาใช้งานมากขึ้นในอนาคต (ปัจจุบันมี ใช้เพียง7 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณที่มีใช้
ทั้งหมด) เซลล์แสงอาทิตย์จะถูกผลิตให้เป็นแผ่นเล็กๆก่อน แล้วจึงน าเซลล์มาต่อเชื่อมเป็นวงจร
ส าเร็จรูปที่เรียกว่า โมดูล (Module) หรือ พาแนล (Panel) ซึ่งจะท าให้สามารถก าหนดค่าก าลังวัตต์ 
ที่ มีการก าหนดค่าแรงดันไฟฟ้า และค่ากระแสไฟฟ้าที่เหมาะสม สามารถต่อเชื่อมออกไปใช้งานได้
ทันทีแต่เมื่อหากต้องการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่ มีก าลังวัตต์สูงๆ ก็สามารถท าได้โดยน าแผง เซลล์
แสงอาทิตย์มาต่อเชื่อมกันเป็นวงจรขนาดใหญ่ (Array) การต่อเชื่อมกัน นี้อาจจะต่อเป็นวงจรแบบ
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ขนาน หรือแบบอนุกรมก็ได้ โดยสามารถก าหนดค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า หรือกระแสไฟฟ้า ได้เช่นเดียวกัน
กับการต่อเซลล์แบตเตอรี่ 
  2)  Charge controller เป็นอุปกรณ์ที่ท าหน้าที่ชาร์จประจุไฟฟ้าที่ได้รับจากแผง
เซลล์แสงอาทิตย์มาประจุ ให้กับแบตเตอรี่ซึ่งการประจุนี้จะต้องไม่ให้มีการประจุมากเกินไป (Over 
charge) ซึ่งจะมีผลท าให้แบตเตอรี่ร้อน จัด ท าให้เสื่อมสภาพเร็ว และเมื่อแบตเตอรี่มีประจุเต็มแล้วก็
จะต้องตัดการชาร์จทันที่ กระแสไฟฟ้าที่ชาร์จ แบตเตอรี่เป็นไฟฟ้ากระแสตรงที่มีรูปสัญญาณเป็นพัลล์
(Pulse)และมีแรงเคลื่อนไฟฟ้าสูงกว่าแบตเตอรี่ประมาณ 15-20% เนื่องจากมีค่าตัวแปรที่มาเกี่ยวข้อง
ในกระบวนการชาร์จแบตเตอรี่ได้แก่ อุณหภูมิของแบตเตอรี่ความไม่ คงที่ของกระแส ไฟฟ้าจาก
แหล่งจ่ายที่ป้อนให้โดยเฉพาะจากแหล่งพลังงานทดแทนอื่นๆ เช่น แผงเซลล์แสงอาทิตย์จาก กังหันลม 
หรืออ่ืนๆ จึงต้องใช้อุปกรณ์ประมวลผล (Microcontroller) มาท าการประมวลผล และควบคุมการ
ท างาน วงจรชาร์จประจุ และใช้วงจร PWM (Pulse Width Modulation) มาสร้างรูปสัญญาณไฟฟ้า 
เพ่ือให้การประจุ แบตเตอรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  3)  Battery เป็นอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บประจุไฟฟ้าที่สามารถผลิตไฟฟ้าออกไปใช้งาน
ได้ทันที แบตเตอรี่ที่ใช้ในระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือใช้จัดเก็บพลังงานไฟฟ้า ก็สามารถใช้งานได้ทั้ง
สองแบบคือ แบบเปียกและแบบแห้ง แต่จะมีการพัฒนาให้มีความเหมาะสมในการใช้งานมากข้ึนโดยที่
จะออกแบบให้สามารถจัดเก็บประจุได้มากๆและ จ่ายกระแส ไฟฟ้าได้นานๆยิ่งขึ้นที่เรียกว่าเป็นแบบ  
Deep cycle โดยการออกแบบให้แผ่นธาตุตะกั่วมีความหนาเป็นพิเศษ เป็นผลท าให้ค่าความต้านทาน
ภายในสูง สามารถจัดเก็บได้สูง แต่จะจ่ายกระแสออกมาได้ไม่สูงมากนัก ซึ่งไม่เหมาะกับการใช้งานที่
ต้องการกระแสไฟฟ้าสูงๆ ในระยะเวลาสั้นๆ เช่นการใช้กับรถยนต์ ซึ่งมีความต้องการกระแสที่สูงมาก
ในเวลาการสตาร์ทเครื่องยนต์จึงไม่เหมาะในการน าใช้งาน จึงต้องเลือกใช้งานให้ถูกต้องส่วนแบตเตอรี่
แ บ บ  Deep cycle จะ เห ม าะส าห รั บ รถ ไฟ ฟ้ า  รถยก ของ (Flock lift) เค รื่ อ งส า รอ งไฟ 
(Uninterruptible Power Supply: UPS) หรือการเก็บพลังงานส ารองจากแหล่งพลังงานทดแทน
ต่างๆรวมทั้งพลังงานจากแสงอาทิตย์ด้วย แบตเตอรี่ทั้งสองแบบนี้จะมีราคา ขนาดและน้ าหนักที่
ต่างกัน มาก ถึงแม้ว่าก าลังวัตต์ต่อชั่วโมง (Watt Hour :WH) หรือความจุของกระแสไฟฟ้าจะเท่ากันก็
ตาม 
  ในการใช้งานแบตเตอรี่ต่างๆให้ทนทาน จะต้องทราบ ข้อจ ากัดทางด้านอุณหภูมิและ
ระดับความลึกในการคายประจุ (Depth of Discharge: DOD) ในระหว่างการท างานด้วย ซึ่งจะมีผล
ต่อประสิทธิภาพ และ อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ การใช้งานจนพลังงานไฟฟ้าหมด จะเป็นผลท าให้
อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลงอย่างมากๆ ดังนั้นการใช้งานจึงไม่ควรใช้ประจุไฟฟ้าที่ต่ ากว่าระดับ 
60 เปอร์เซ็นต์ และแบตเตอรี่ควรเก็บไว้ในที่ๆอากาศเย็น ในส่วนการประจุไฟฟ้าจะต้องไม่ประจุ
กระแสไฟฟ้าที่สูงเกินไปจะท าให้แบตเตอรี่ร้อนจัด ท าให้เสื่อมสภาพเร็วยิ่งขึ้น 
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  4) อินเวอร์เตอร์(Inverter) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ปรับเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง
จากแบตเตอรี่เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V ส าหรับใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่อยู่ในบ้านโดยทั่วไป 
อินเวอร์เตอร์ จะออกแบบวงจรภายในโดยใช้วงจร Switching แปลงระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็น
กระแสสลับโดยมีสัญญาณความถี่ไฟฟ้า 50 Hz ในระบบที่มีขนาดเล็กๆผู้ผลิตอาจจะรวมวงจร
อินเวอร์เตอร์ เข้าเป็นชุดเดียวกับวงจรควบคุมการประจุไฟฟ้าแบตเตอรี่ (Battery Charger and 
Controller) ในการใช้งานต้องมีค่าก าลังงานที่สูงกว่าก าลังวัตต์ที่ใช้งาน 15-20 % ทั้งนี้เนื่องจาก
อินเวอร์เตอร์จะมีประสิทธิภาพประมาณ 80-85 % เช่น ก าลังวัตต์ที่ต้องการใช้งาน 800 วัตต์ต้องใช้
อินเวอร์เตอร์ขนาด 1 กิโลวัตต์ เป็นต้น (บรรจบ สุขประภาภรณ์, n.d.) 

2.1.2 การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 
 การผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบ่งออกเป็น 3 ระบบ คือ 
  1) ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ แบบอิสระ (PV Stand-alone system) 
ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ แบบอิสระ ได้รับการออกแบบส าหรับใช้งานในพ้ืนที่ชนบทที่ไม่
มีระบบจ าหน่ายไฟฟ้าจาก National Grid โดยมี หลักการท างานแบ่งได้เป็น 2 ช่วงเวลากล่าวคือ
ช่วงเวลากลางวัน เซลล์แสงอาทิตย์ ได้รับแสงแดดสามารถผลิตไฟฟ้าจ่าย ให้แก่โหลดพร้อมทั้งประจุ
พลังงานไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่พร้อม ๆ กัน ส่วนในช่วงกลางคืน เซลล์แสงอาทิตย์ ไม่ได้รับ 
แสงแดดจึงไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ดังนั้น พลังงานจากแบตเตอรี่ที่เก็บประจุไว้ในช่วงกลางวันจะถูก
จ่ายให้แก่โหลด จึงสามารถกล่าวได้ว่า ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ แบบอิสระสามารถจ่าย
กระแสไฟฟ้าให้โหลดได้ทั้งกลางวัน และกลางคืน อุปกรณ์ระบบที่ส าคัญประกอบด้วยแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ อุปกรณ์ควบคุมการประจุแบตเตอรี่แบตเตอรี่ และอุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรง
เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ Stand alone เป็นต้น 
  2) ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ แบบต่อกับระบบจ าหน่าย(PV Grid 
connected system) เป็นระบบ ผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ที่ถูกออกแบบส าหรับผลิตไฟฟ้า
ผ่านอุปกรณ์เปลี่ยนกระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเข้าสู่ ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า  National Grid 
โดยตรง มีหลักการท างานแบ่งเป็น 2 ช่วง กล่าวคือ ในช่วงเวลากลางวัน เซลล์แสงอาทิตย์ ได้รับ
แสงแดดสามารถผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่โหลดได้โดยตรง โดยผ่านอุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรง 
เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ และหากมีพลังงานไฟฟ้าส่วนที่เกินจะถูกจ่ายเข้าระบบจ าหน่ายไฟฟ้า สังเกตได้
เนื่องจากมิเตอร์วัด พลังงานไฟฟ้าจะหมุนกลับทาง ส่วนในช่วงกลางคืนเซลล์แสงอาทิตย์ ไม่สามารถ
ผลิตไฟฟ้าได้ กระแสไฟฟ้าจากระบบ จ าหน่ายไฟฟ้าจะจ่ายให้แก่โหลดโดยตรง สังเกตได้จากมิเตอร์วัด
พลังงานไฟฟ้าจะหมุนปกติดังนั้น ระบบผลิตไฟฟ้าด้วย เซลล์แสงอาทิตย์ แบบต่อกับระบบจ าหน่ายจะ
เป็นการใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์ ผลิตไฟฟ้าในเขตเมืองหรือพ้ืนที่ที่มีระบบ จ าหน่ายไฟฟ้าเข้าถึง 
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อุปกรณ์ระบบที่ส าคัญประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็น 
ไฟฟ้ากระแสสลับชนิดต่อกับระบบจ าหน่ายไฟฟ้า Grid connected เป็นต้น 
  3) ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ แบบผสมผสาน (PV Hybrid system) 
เป็นระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ที่ถูกออกแบบส าหรับท างานร่วมกับอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าอ่ืน 
ๆ เช่น ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ กับพลังงานลมและ เครื่องยนต์ดีเซล ระบบเซลล์แสงอาทิตย์กับ
พลังงานลมและไฟฟ้าพลังน้ า เป็นต้น โดยรูปแบบระบบจะขึ้นอยู่กับการ ออกแบบตามวัตถุประสงค์
โครงการเป็นกรณีเฉพาะ เช่น ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ กับพลังงานลมและเครื่องยนต์ดีเซล มี หลักการ
ท างานกล่าวคือ ในช่วงเวลากลางวัน เซลล์แสงอาทิตย์ ได้รับแสงแดดสามารถผลิตไฟฟ้าได้จะจ่าย
กระแสไฟฟ้า ผ่านอุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับชนิด Multi-function 
ท างานร่วมกับไฟฟ้าจากพลังงานลม จ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่โหลดพร้อมทั้งท างานประจุไฟฟ้าส่วนที่
เกินไว้ในแบตเตอรี่ ในกรณีพลังงานลมต่ าไม่สามารถผลิต ไฟฟ้าหรือเวลากลางคืนไม่มีไฟฟ้าจากเซลล์
แสงอาทิตย์ ชุดแบตเตอรี่จะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่โหลด และกรณีแบตเตอรี่ จ่ายกระแสไฟฟ้ามาก
จนถึงพิกัดที่ออกแบบไว้เครื่องยนต์ดีเซลจะท างานโดยอัตโนมัติเป็นอุปกรณ์ส ารองพลังงาน กล่าวคือ 
จะจ่ายกระแสไฟฟ้าประจุแบตเตอรี่โดยตรงและแบ่งจ่ายให้แก่โหลดพร้อมกัน และหากโหลดมีมาก
เกินไประบบจะหยุด ท างานทันที และจะท างานใหม่อีกครั้งเมื่อเซลล์แสงอาทิตย์ หรือพลังงานลม
สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าประจุแบตเตอรี่ได้ ปริมาณตามพิกัดที่ออกแบบไว้พร้อมทั้งขนาดโหลดอยู่ใน
พิกัดที่ชุดแบตเตอรี่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ (สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชน, n.d.) (นพดล รุ่ง
สวาท, n.d.) 

2.1.3 ประเภทของการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ 
 จากงานวิจัยของ Alok Sahu เรื่อง Floating photovoltaic power plant: A review ได้
จัดประเภทการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์  (Sahu, Yadav, & Sudhakar, 2016) ไว้ดังนี้ 
  1) การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนพื้นดิน (Ground mounted/conventional 
land based solar project) 
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ภาพที่  2.1 เซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพ้ืนดิน 

ที่มา: (Sahu et al., 2016) 
 ระบบติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนพื้นดิน ส่วนใหญ่จะใช้พ้ืนที่มาก (ในกรณีที่เป็นโวล่าฟาร์ม
ขนาดใหญ่) ในการติดตั้งจะต้องท าโครงสร้างฐานยึดติดกับพ้ืน เพ่ือวางยึดเซลล์แสงอาทิตย์ให้มั่นคง 
  2) การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา (Roof top solar project) 

 
ภาพที่  2.2 เซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา 

ที่มา: (Sahu et al., 2016) 
 ระบบติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา เป็นระบบการติดตั้งที่แพร่หลาย เนื่องจากสามารถ
ติดตั้งได้บนหลังคา หรือดาดฟ้าของ อาคารบ้านเรือน อาคารส านักงาน หรืออาคารใช้สอยอื่นๆ ช่วย
ลดการสูญเสียที่ดินในการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ได้ และเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในการติดตั้งเซลล์
แสงอาทิตย์เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เองในบ้านเรือน 
  3) การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนคลอง 
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ภาพที่  2.3 เซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนคลอง 

ที่มา: (Sahu et al., 2016) 
 ระบบติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนคลอง เป็นระบบการติดตั้งที่ใช้การสร้างโครงฐานยึดเกาะบน
พ้ืนดินคร่อมคลองไว้ และติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนโครงสร้าง โดยไม่สูญเสียพื้นที่ไปโดยเปล่า
ประโยชน์ ลดการใช้พ้ืนที่ดิน ที่ใช้ประโยชน์ได้ ในการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์  
  4) การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์นอกชายฝั่ง (Offshore solar PV system) 

 
ภาพที่  2.4 เซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งนอกชายฝั่ง 

ที่มา: (Sahu et al., 2016) 
 เนื่องจากในพ้ืนที่บนโลกประกอบไปด้วยมหาสมุทรปกคลุม มากกว่า 70%  ซึ่งเป็นที่ส่วน
ใหญ่ของโลก ระบบติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์นอกชายฝั่ง จึงเป็นแนวทางใหม่ที่น่าสนใจ เนื่องจาก ไม่
ต้องใช้ที่ดิน และมีพ้ืนที่เป็นจ านวนมาก และในพื้นที่นอกชายฝั่งก็เป็นพื้นที่ที่สามารถรับแสงอาทิตย์ได้
อย่างเต็มที่ ไม่มีต้นไม้หรือแสงเงาอจากอาคารบ้านเรือนมาบัง แต่อาจมีการบดบังจากก้อนเมฆ  
  5) การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ลอยน้ า (Reservoir/Lake based floating solar 
system) 
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ภาพที่  2.5 เซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ า 

ที่มา: (Sahu et al., 2016) 
 ระบบติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ า เป็นการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ บนโครงสร้างที่ลอย
อยู่เหนือผิวน้ า เป็นแนวทางใหม่ที่มีการปรับใช้เชิงพาณิชย์ เนื่องจาก พ้ืนที่ดินในการติดตั้งเซลล์
แสงอาทิตยส์่วนใหญ่ จะต้องใช้พ้ืนที่มาก อีกทั้งการติดตั้งส่วนใหญ่จะตั้งในแหล่งที่ไกลจากชุมชน ท า
ให้สูญเสียไฟในสายส่งในปริมาณเยอะ การติดตั้งบนพื้นน้ าจึงเป็นทางเลือกใหม่ที่หลายประเทศ
เลือกใช้ เช่น ในประเทศ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย บราซิล อินเดีย และอ่ืน ๆ ซึ่งแหล่งที่สามารถติดตั้งเซลล์
แสงอาทิตย์แบบลอยน้ าได้ ได้แก่ ทะเลสาบ อ่างเก็บน้ า เขื่อนเก็บน้ า โรงบ าบัดน้ าเสีย ฟาร์มปลา เป็น
ต้น 

2.1.4 ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย  
 โดยทั่วไปศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ของพ้ืนที่แห่งหนึ่งจะสูงหรือต่ าขึ้นกับปริมาณรังสีดวง
อาทิตย์ที่ตกกระทบพ้ืนที่นั้นโดยบริเวณที่ได้รับรังสีดวงอาทิตย์มากก็จะมีศักยภาพในการน าพลังงาน
แสงอาทิตย์มาใช้สูง ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ในบริเวณต่าง ๆ โดยเฉลี่ยทั้งปีสามารถแสดงได้ด้วย
แผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์เฉลี่ยทั้งปีดังภาพที่ 2.6 จากรูปจะเห็นว่าบริเวณที่มีศักยภาพ
พลังงานแสงอาทิตย์สูงแผ่เป็นบริเวณกว้างทางตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และตอนบนของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดอุดรธานีรวมทั้งบางส่วนของภาคกลาง ส าหรับส่วนที่เหลือจะมี
ศักยภาพลดหลั่นกันตามที่แสดงในแผนที่ เมื่อท าการจ าแนกเปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ตามความเข้มรังสีดวง
อาทิตย์ที่ได้รับ (ส านักพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์, n.d.) จะได้ผลดังในภาพที่  2.7 
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ภาพที่  2.6 ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย(ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์เฉลี่ยรายวันต่อปี) 
ที่มา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2553 

 
ภาพที่   2.7 แสดงเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ที่ได้รับรังสีดวงอาทิตย์ที่ระดับต่างๆ 

ที่มา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2553 
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 จากรูปจะเห็นว่า ร้อยละ 14.3 ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศมีศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์
สูง คือได้รับรังสีดวงอาทิตย์รายวันเฉลี่ยต่อปีในช่วง 19-20 MJ/m2-day และร้อยละ 50.0 ของพ้ืนที่
ทั้งหมดได้รับรังสีดวงอาทิตย์ในช่วง 18-19 MJ/m2-day ซึ่งถือว่ามีศักยภาพแสงอาทิตย์ค่อนข้างสูง 
ส่วนบริเวณท่ีมีศักยภาพค่อนข้างต่ ามีเพียงร้อยละ 0.5 ของพ้ืนที่ทั้งหมด เมื่อท าการเฉลี่ยความเข้มรังสี
ดวงอาทิตย์ทั่วประเทศจากทุกพ้ืนที่เป็นค่ารายวันเฉลี่ยต่อปีจะได้เท่ากับ18.2 MJ/m2-day จากการน า
ค่าดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับข้อมูลจากประเทศอ่ืน ๆ ดังรูปที่ 2.8 จะเห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพ
พลังงานแสงอาทิตย์ค่อนข้างสูง 

 
ภาพที่  2.8 แสดงการเปรียบเทียบความเข้มรังสีดวงอาทิตย์รายวันเฉลี่ยต่อปีที่ประเทศต่างๆได้รับ 

ที่มา กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2553 
2.2 เซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้้า 
 การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ในปัจจุบัน นับว่าจะมีความส าคัญมากข้ึนเรื่อย ๆ 
เนื่องจากเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและมีให้ใช้ไม่มีวันหมดสิ้น นอกจากข้อจ ากัดด้านประสิทธิภาพของ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ยังไม่สูงมากนักแล้ว ปัญหาส าคัญอีกด้านหนึ่งคือ พ้ืนที่ที่ใช้ในการติดตั้งแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งต้องการพ้ืนที่โล่งขนาดใหญ่ ห่างไกลชุมชนในการติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ าอยู่ในอ่างเก็บน้ า 
เขื่อน ทะเลสาบ บึง หรือแหล่งน้ าอ่ืน ๆที่มีขนาดใหญ่  นอกจากปัจจัยด้านพ้ืนที่ติดตั้งแล้ว ข้อดีของ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ าคือ ความเย็นของน้ าจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ นอกจากนี้แล้วแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ยังบดบังแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบบนผิวน้ าช่วย
ลดการเติบโตของสาหร่ายใต้น้ า และลดการระเหยของน้ าในแหล่งน้ าอีกด้วย  ดังนั้นในหลายประเทศ
จึงได้มีการออกแบบและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่สามารถติดตั้งไว้บนผิวน้ าในทะเลสาบ
ขนาดใหญ่กันมากขึ้น (Lee, 2015) 
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 ญี่ปุ่นเป็นผู้น าการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ลอยน้ า โดยเริ่มสร้างแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ลอยน้ าพลังแสงอาทิตย์ขึ้น 2 แห่งคือสระน้ านิชิฮิระและฮิกาชิฮิระ จังหวัดเฮียวโกะ 
ประเทศญี่ปุ่น โดยสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง 3,300 เมกะวัตต์ต่อปี ซึ่งเพียงพอต่อการใช้งาน
ไฟฟ้าได้ประมาณ 920 ครัวเรือน และก าลังก่อสร้าง โซลาร์ฟาร์มลอยน้ า ซึ่งจะผลิตกระแสไฟฟ้าป้อน
ให้แก่ชุมชนโดยรอบได้ถึง 5,000 ครัวเรือน ซึ่งจะกลายเป็นโซลาร์ฟาร์มลอยน้ าขนาดใหญ่ที่สุดในโลก
ขณะนี้การก่อสร้างได้เริ่มขึ้นแล้ว โดยเป็นการสร้างแท่นลอยน้ าลงในอ่างเก็บน้ าของเขื่อนยามะคุระ 
จังหวัดชิบะ เพ่ือจะท าการติดตั้งแผงพลังแสงอาทิตย์จ านวนราว 50,000 แผง ส่วนโรงผลิต
กระแสไฟฟ้าซึ่งจะตั้งอยู่บนแท่นลอยน้ าเช่นกันนั้นจะมีก าลังการผลิตกระแสไฟฟ้า 13.7 เมกะวัตต์ 
(ฐานเศรษฐกิจ, 2559) 
 ประเทศบราซิลในทวีปอเมริกาใต้ โดย Brazil's Balbina hydropower plant (HPP) ได้
ประกาศแผนการก่อสร้างไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ า ในอ่างเก็บน้ าของเขื่อนบัลบิน่า ในรัฐอเม
ซอนของประเทศบราซิล โดยโครงการนี้มีเป้าหมายในการติดตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 
10 เมกกะวัตต์  โดยโครงการดังกล่าวประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ า 2 แห่ งที่ 
Balbina and Sobradinho HPP.  โดยในเบื้องต้นจะเริ่มติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ขนาดก าลังการผลิต 1 
เมกกะวัตต์ให้แล้วเสร็จทั้ง 2 แห่ง ในเดือนตุลาคม 2017 ส่วนที่เหลืออีกแห่งละ 4 เมกกะวัตต์ จะ
ด าเนินการต่อเนื่องให้แล้วเสร็จในช่วงเดือนมกราคมปี 2019 (วิชาญ นาคทอง, 2553) 
 บริษัท Thames Water  ประเทศอังกฤษ ท างานเกี่ยวกับการผลิตและบริหารจัดการน้ า ซึ่ง
รวมถึงน้ าดื่มที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอังกฤษ ได้ท าการหาแนวทางเพ่ือลดต้นทุนค่าไฟในแต่ละเดือนที่
มากมายมหาศาลรวมถึงการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากวงจรการผลิต ตอบสนอง
นโยบายสีเขียวของรัฐบาล บริษัท เธมส์ วอเตอร์ จึงร่วมมือกับบริษัทไลท์ซอร์ส ผู้ผลิตแผง เซลล์
แสงอาทิตย์ เพ่ือสร้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์ลอยน้ า ขนาด 8 สนามฟุตบอลภายในอ่างเก็บน้ าที่มีเนื้อที่
ประมาณ 80 สนามฟุตบอล ทางตะวันตกของกรุงลอนดอน ซึ่งฟาร์มพลังงานแสงอาทิตย์ลอยน้ าแห่งนี้ 
ประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์มากกว่า 23,000 แผง สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้สูงสุดถึง 6.3 
เมกะวัตต์ และ 5.8 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ในช่วงใช้งานปีแรก ซึ่งมากเพียงพอต่อการใช้ไฟฟ้าในบ้าน 
1,800 หลัง ตลอด 1 ปีโดยโครงการนี้จะด าเนินการแล้วเสร็จและสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ภายในปี 
2020 (ส านักข่าวไทย, 2559) 

2.2.1 ข้อดี ข้อเสีย ของการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ระบบลอยน้ า 
 จากการศึกษาวิจัยของ Alok Sahu, 2016 และ การศึกษาวิจัยของ Marco Antonio 
Esteves Galdino, 2017 และจากบทความของ ปราสาท มีแต้ม ได้กล่าวถึงข้อดีและข้อเสียของการ
ติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์ระบบลอยน้ า ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการการสรุปถึงข้อดีข้อเสียของการติดตั้งเซลล์
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แสงอาทิตย์ระบบลอยน้ าได้ดังนี้ (Marco Antonio Esteves Galdino & Marta Maria de Almeida 
Olivieri, 2017), (Sahu et al., 2016), (ปราสาท มีแต้ม, 2559) 
ตารางท่ี 2.1 ข้อดี ข้อเสีย ของการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ระบบลอยน้้า 

ข้อดี 
ของการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ระบบลอยน้้า 

ข้อเสีย 
ของการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ระบบลอยน้้า 

1) เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า เนื่องจาก การ
ที่แผงเซลล์แสงอาทิตย์จะผลิตไฟฟ้าได้ปริมาณที่มาก
นั้นไม่เพียงแต่ต้องการแสงอาทิตย์ที่มีความเข้มเพียง
อย่างเดียว แต่หากอุณหภูมิที่ตัวแผงหรือใต้แผงก็
เป็นปัจจัยที่มีส่วนในประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า ซึ่ง
ผิวน้ าที่อยู่ด้านใต้แผงจะคอยช่วยระบายความร้อน
จึงท าให้บริเวณใต้แผงนั้นอุณหภูมิไม่สูงจนมาก
เกินไปท าให้เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต
กระแสไฟฟ้าได้  
2) ลดการระเหยของน้ าได้ โดยโครงสร้างของการ
ติดต้ังเซลล์แสงอาทิตย์ระบบลอยน้ าจะช่วยบดบัง 
และลดการระเหยของน้ าไปสู่บรรยากาศได้  
3) ลดการเจริญเติบโตของสาหร่ายในน้ า เนื่องจาก
โครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์ระบบลอยน้ าจะบด
บังแสงแดดที่จะส่องลงไปยังใต้น้ า ลดการสังเคราะห์
แสง การเจริญเติบโตของสาหร่ายใต้น้ า และมีผลให้
ปริมาณสาหร่ายลดลงด้วย 
4) การลดการใช้ที่ดิน โดยปกติในการท าโซล่าฟาร์ม
ขนาดใหญ่จะต้องใช้พื้นที่ดินมาก ซึ่งบางพ้ืนที่เป็น
พ้ืนที ่ๆสามารถน าไปท าการอย่างอ่ืนเพ่ือให้ได้
ประโยชน์ได้อีกหลากหลายกิจกรรม ซึ่งการติดตั้งโซ
ล่าฟาร์มลอยน้ าจะช่วยในการลดการใช้พ้ืนดินซึ่ง
สามารถน าไปท าประโยชน์อย่างอ่ืนและยังเป็นการ
ใช้พื้นที่น้ าให้เป็นประโยชน์จากเดิมท่ีไม่ได้ใช้ท าอะไร  
5) ลดการตัดไม้ท าลายป่า เนื่องจากใช้พื้นที่น้ าซึ่ง
เป็นพื้นที่ว่างเปล่าในการติดตั้ง ท าให้ไม่ต้องไปตัดไม้

1) ระบบการติดตั้งมีโอกาสถูกคุมคามจากภัย
ธรรมชาติสูง เช่น จากคลื่น พายุ น้ าขึ้นน้ าลง 
และสึนามิ เป็นต้น 
 2) อาจมีการกรัดกร่อน หรือสึกหรอของ
โครงสร้างฐานที่ยึดเกาะเซลล์แสงอาทิตย์ได้ง่าย
กว่าบนบก ซึ่งอาจมีมลพิษจากอุปกรณ์โครงสร้าง
ปนเปื้อนลงสู่น้ า ส่งผลต่อระบบนิเวศภายในน้ าได้ 
จึงจ าเป็นจะต้องเลือกวัสดุที่เหมาะสมกับแหล่งน้ า
และคุณภาพน้ า 
 3) อาจส่งผลต่อคุณภาพน้ า เช่น อุณหภูมิ 
ระดับออกซิเจนละลายน้ า ปริมาณสิ่งมีชีวิตในน้ า 
เป็นต้น 
 4) อาจส่งผลให้เกิดการลดลงของ
สิ่งมีชีวิตในน้ า เนื่องจากแหล่งอาหารลดลง เช่น
ปลาที่กินพืชน้ าเป็นอาหาร  
 5) อาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่ประกอบ
กิจกรรมบริเวณดังกล่าว เช่นชาวประมง กิจกรรม
ท่องเที่ยวทางน้ าและอ่ืน ๆ 
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ข้อดี 
ของการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ระบบลอยน้้า 

ข้อเสีย 
ของการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ระบบลอยน้้า 

ท าลายป่าเพื่อใช้พื้นที่ในการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ 
ลดผลกระทบจากฝุ่นละออง โดยปกติการติดตั้งเซลล์
แสงอาทิตย์บนพื้นดินจะต้องใช้ที่ดินจ านวนมาก 
ปัญหาเรื่องฝุ่นก็จะมากด้วยเนื่องจากเป็นพ้ืนที่โล่ง
แจ้ง การติดตั้งระบบลอยน้ าจะช่วยลดปริมาณฝุ่นได้  
6) ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่โลกจากการ
ใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนโดยใช้แสงอาทิตย์แทน
การเผาเชื้อเพลิงฟอสซิลเพ่ือใช้ในการผลิต
กระแสไฟฟ้า 
 
 
2.3 แผนพัฒนาพลังงานทดแทนในประเทศไทย 
 กระทรวงพลังงาน ได้วางกรอบแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ ที่ให้ความส าคัญใน 3 ด้าน
ประกอบด้วย (Department of Renewable Energy Development and Energy Efficiency, 
2015) 
 1) ด้านความมั่นคงทางพลังงาน (Security) ในการตอบสนองต่อปริมาณความต้องการ
พลังงานที่สอดคล้องกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราการเพ่ิมของประชากร และอัตรา
การขยายตัวของเขตเมือง รวมถึงการกระจายสัดส่วนของเชื้อเพลิงให้มีความเหมาะสม  
 2) ด้านเศรษฐกิจ (Economy) ที่ต้องค านึงถึงต้นทุนพลังงานที่มีความเหมาะสมและไม่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว การปฏิรูปโครงสร้างราคา
เชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุน และให้มีภาระภาษีที่เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานของประเทศไม่ให้เกิดการใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือยรวมถึงส่งเสริมการใช้พลังงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ  
 3) ด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology) เพ่ิมสัดส่วนการผลิตพลังงานหมุนเวียนภายในประเทศ และ
การผลิตพลังงานด้วยเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
 ในแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ กระทรวงพลังงานได้ทบทวนการจัดท าแผนพลังงาน 5 
แผนหลักในช่วงปี พ.ศ. 2558 – 2579 ที่สอดคล้องกับรอบของการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติได้แก่แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย แผนอนุรักษ์พลังงาน แผนพัฒนา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก แผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติของไทย และแผนบริหารจัดการ
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น้ ามันเชื้อเพลิง โดยในการจัดท าแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (Alternative 
Energy Development Plan : AEDP2015)จะให้ความส าคัญในการส่งเสริมการผลิตพลังงานจาก
วัตถุดิบพลังงานทดแทนที่มีอยู่ภายในประเทศให้ได้เต็มตามศักยภาพ การพัฒนาศักยภาพการผลิต
พลังงานทดแทนด้วยเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสม และการพัฒนาพลังงานทดแทนเพ่ือผลประโยชน์
ร่วมในมิติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน 

2.3.1 สถานภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน 
 กระทรวงพลังงานมีนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนมาตั้งแต่ปี 2532 โดย
ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็ก (Small 
Power Produce: SPP) ที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าและความร้อนร่วม (Cogeneration) จากกากหรือเศษ
วัสดุเหลือใช้จากการเกษตรโดยน าพลังงานความร้อนที่เหลือจากกระบวนการผลิตไปใช้ในการผลิต
ไฟฟ้าเพ่ือขายเข้าระบบสายส่งเป็นการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยแบ่งเบา
ภาระการลงทุนของภาครัฐในระบบการผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้าด้วย ต่อมาได้ขยายผลสู่การรับซื้อ
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทอ่ืน ๆ ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ขยะ พลังน้ า พลังงาน
ลม จากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very Small Power Produce: VSPP) ขนาดไม่เกิน 10 เมกะ
วัตต์ เพ่ือกระจายโอกาสไปยังพ้ืนที่ห่างไกลให้มีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้า ช่วยลดความสูญเสียใน
ระบบไฟฟ้า และลดการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพ่ือจ าหน่ายไฟฟ้า โดยสนับสนุนผ่าน
มาตรการส่วนเพ่ิมราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ทั้งนี้อัตราส่วนเพ่ิมและระยะเวลาในการสนับสนุนจะ
แตกต่างกันตามประเภทพลังงานทดแทน โดยมีส่วนเพ่ิมอัตรารับซื้อไฟฟ้าพิเศษส าหรับโครงการ
โรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานีนราธิวาส และ 4 
อ าเภอในจังหวัดสงขลา จากมาตรการจูงใจดังกล่าวท าให้การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนมีสัดส่วน
เพ่ิมสูงขึ้นทุกปี โดยในปี 2550 มีสัดส่วนปริมาณไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่ผลิตได้รวมการผลิตไฟฟ้า
นอกระบบ (Including off grid power generation) ทั้งประเทศร้อยละ 4.3 และเพ่ิมเป็นร้อยละ 
9.87 ใน ปี  2557 ( ไ ม่ ร ว ม พ ลั ง น้ า ข น า ด ให ญ่ )   (Department of Renewable Energy 
Development and Energy Efficiency, 2015) 
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ภาพที่  2.9 ปริมาณพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนของประเทศไทยในปี 2550 – 2557 

ที่มา: ศูนย์สารสนเทศข้อมูลพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน 

2.3.2 เป้าหมายการพัฒนาพลังงานทดแทน 
 การก าหนดเป้าหมายการผลิตพลังงานในแผน AEDP2015 นั้นได้มีการค านวณมาจากค่า
พยากรณ์ความต้องการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายตามแผนอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency Plan: 
EEP2015) คาดการณ์ความต้องการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในปี 2579 จะอยู่ที่ระดับ 131,000 พันตัน
เทียบเท่าน้ ามันดิบ (ktoe) โดยมีการก าหนดเป้าหมายในการผลิตพลังงานต่าง ๆ (Department of 
Renewable Energy Development and Energy Efficiency, 2015) 
 
ตารางท่ี 2.2 แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 – 2579 

พลังงาน สัดส่วนพลังงานทดแทน (ร้อยละ) การใช้พลังงานขั้น
สุดท้าย ณ ปี 2579 สถานภาพ ณ ปี 

2557 
เป้าหมาย ณ 

ปี 2579 

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

12 30 131,000 

ที่มา: Department of Renewable Energy Development and Energy Efficiency, 2015 
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เป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนแต่ละประเภทเชื้อเพลิงตามแผน AEDP2015 มี
สัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนในภาพรวมของทั้งประเทศ ที่ร้อยละ 20 ของ
ปริมาณความต้องการพลังงานไฟฟ้า (Energy) รวมสุทธิ ซึ่งสอดคล้องตามกรอบการก าหนดสัดส่วน
เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 
(PDP2015) ที่ระบุว่าจะให้มีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนอยู่ในช่วงร้อยละ 15 - 20 
ภายในปี2579 

 
ตารางท่ี 2.3 เป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนแต่ละประเภทเชื้อเพลิงตามแผน AEDP 
2015 

ประเภทเชื้อเพลิง สถานภาพ สิ้นปี 2557* 
(เมกะวัตต์) 

เป้าหมายปี 2579 
(เมกะวัตต์) 

1.ขยะ 65.72 500.00 
2.ขยะอุตสาหกรรม - 50.00 
3.ชีวมวล 2,451.82 5,570.00 
4.ก๊าซชีวภาพ (น้ าเสีย/ของเสีย) 311.50 600.00 
5.พลังงานน้ 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.พลังงานน้ าขนาดใหญ่ - 2,906.40** 

รวมเมกะวัตต์ติดตั้ง (เมกะวัตต์) 4,494.03 19,684.40 
* รวมการผลิตไฟฟ้านอกระบบ (Including off grid power generation) และไม่รวมการผลิตไฟฟ้า
จากพลังน้ าขนาดใหญ่ 
** เป็นก าลังการผลิตติดตั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน โดยพลังน้ าขนาดใหญ่ถูกรวมเป็นเป้าหมายการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในแผน AEDP2015 
ที่มา: Department of Renewable Energy Development and Energy Efficiency, 2015 
 

2.3.3 นโยบายการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff 
 Feed-in Tariff หรือเรียกอีกอย่างคือ FiT คือ มาตรการส่งเสริมการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนประเภทหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในต่างประเทศ เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้ประกอบการ
เอกชนเข้ามาลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน เนื่องจาก การผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
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หมุนเวียนมีต้นทุนค่อนข้างสูง ซึ่งอัตรา FiT จะอยู่ในรูปแบบอัตรารับซื้อไฟฟ้าคงที่ตลอดอายุโครงการ 
อาจมีการปรับเพ่ิมส าหรับกลุ่มที่มีการใช้เชื้อเพลิง โดยอัตรา FiT จะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามค่าไฟฐาน
และค่า Ft ท าให้มีราคาที่ชัดเจนและเกิดความเป็นธรรม 
 การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแต่ละประเภทจะมีความเสี่ยงของการด าเนินกิจการที่
แตกต่างกันอย่างชัดเจน การผลิตไฟฟ้าจากเทคโนโลยีกลุ่มพลังงานธรรมชาติ อันได้แก่ พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานน้ าขนาดเล็ก จะไม่มีต้นทุนในการจัดหาเชื้อเพลิง แต่จะมีความ
เสี่ยงจากความไม่แน่นอนของพลังงานจากธรรมชาติ ส่วนการผลิตไฟฟ้าเทคโนโลยีกลุ่มพลังงาน
ชีวภาพ อันได้แก่ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และขยะ จะมีความเสี่ยงจากความผันผวนของต้นทุนในการ
จัดหาเชื้อเพลิง ซึ่งอัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FiT กลุ่มพลังงานธรรมชาติ ปี 2558 (กระทรวง
พลังงาน, 2558) ดังแสดงในตารางที่ 2.4 
 
ตารางท่ี 2.4 อัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FiT กลุ่มพลังงานธรรมชาติ ปี 2558 

อัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ FiT ที่ประกาศใช้ในปี 2558: ส าหรับโครงการ VSPP กลุ่มพลังงาน
ธรรมชาติ 

ก าลังผลิต (MW) FIT 
(บาท/หน่วย) 

ระยะเวลาสนับสนุน 
(ปี) 

FIT Premium (บาท/
หน่วย) 

1) พลังงานน้ า 
ก าลังผลิตติดตั้ง ≤ 200 kW 4.90 20 0.50 
2) พลังงานลม    
ทุกขนาด 6.06 20 0.50 
3) พลังงานแสงอาทิตย์    
บนหลังคา ก าลังผลิตติดตั้ง  
0 - 10 kWp 

6.85 25 0.50 

บนหลังคา ก าลังผลิตติดตั้ง 
›10 - 250 kWp 

6.40 25 0.50 

บนหลังคา ก าลังผลิตติดตั้ง 
›250 - 1000 kWp 

6.01 25 0.50 

บนพื้นดิน ทุกขนาด 5.66 25 0.50 

หมายเหตุ *โครงการในพ้ืนที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อ าเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อ.
จะนะ อ.เทพา อ.สะบ้าย้อย และ อ.นาทวี 
ที่มา : ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2558 
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จากตารางที่ 2.4 จะเห็นได้ว่าอัตราการรับซื้อพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบ FiT แบ่งเป็นบน

หลังคา 3 ขนาด ได้แก่ ก าลังผลิตติดตั้ง 0-10 kWp รับซื้อในอัตรา 6.85บาทต่อหน่วย ระยะเวลา
สนับสนุนโครงการ 25 ปี ก าลังผลิตติดตั้ง >10-250 kWp รับซื้อในอัตรา 6.40 บาทต่อหน่วย 
ระยะเวลาสนับสนุนโครงการ 25 ปี และก าลังผลิตติดตั้ง >250-1,000 kWp รับซื้อในอัตรา 6.01 
บาทต่อหน่วย ระยะเวลาสนับสนุนโครงการ 25 ปี ส าหรับการติดตั้งบนพ้ืนดิน ทุกขนาด รับซื้อใน
อัตรา 5.66 บาทต่อหน่วย ระยะเวลาสนับสนุนโครงการ 25 ปี 
 
การวิเคราะห์โครงการ 
 การวิเคราะห์โครงการเป็นการศึกษาความเป็นไปได้ในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือที่สามารถ
บ่งชี้ ว่าโครงการนี้มีเหมาะสมต่อการลงทุนหรือไม่ (จ าลอง โพธิ์บุญ, 2547) ซึ่งประกอบด้วยดังนี้ 
 1) การวิเคราะห์ด้านเทคนิค (Technical analysis) เป็นวิธีการวิเคราะห์หาความเหมาะสม 
ทางเทคนิคของโครงการ ซึ่งต้องพิจารณาถึงเป้าหมายของโครงการโดยมีต้นทุนที่ต่ า ที่สุด และ 
รูปแบบที่เลือกนี้ควรมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมเช่นกันที่สามารถท าให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด รูปแบบ
ของโครงการต้องมีความยืดหยุ่นเพ่ือให้สามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในปัจจุบันได้ และไม่ควร
ก่อให้เกิดผลในทางลบต่อสิ่งแวดล้อม   
 2)  การวิเคราะห์ทางด้านสังคม (Social analysis) เป็นการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ 
คาดว่าจะเกิดขึ้นจากโครงการต่อสิ่งแวดลอมของมนุษย์ในรูปขององค์กรทางสังคมและมีมาตรฐาน 
ของการครองชีพ รวมทั้งการเข้าใจกระบวนการทางสังคมที่สัมพันธ์กันด้วย  
 3)  การวิเคราะห์ทางด้านสิ่งแวดล้อม (Environment analysis) เป็นการพิจารณาถึง 
ผลกระทบในการปล่อยของเสียจากการท าโครงการ   
 4)  การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ (Economic analysis) เป็นการช่วยให้การ พิจารณา
ตัดสินใจจะรับหรือปฏิเสธโครงการเพ่ือการลงทุนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีการบ่งชี้ถึง ความ
สมเหตุสมผลและความคุ้มค่าในการลงทุนนั้น ๆ    
 ในการศึกษาวิจัยเรื่องนี้จะท าการวิเคราะห์โครงการใน 3 ด้าน ประกอบด้วย การวิเคราะห์
ทางด้านสังคม การวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ และการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งในแต่ละด้าน
จะมีวิธีในการวิเคราะห์ดังนี้ 
 
2.4 การวิเคราะห์ด้านสังคม 
 การวิเคราะห์ด้านสังคมจะประเมิน จากการประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้ด้านสังคม 
เป็นการพิจารณาโครงการที่น าเสนออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชน หรือ
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ชุมชนที่อาศัยอยู่ ในบริเวณโครงการอย่างไรในแง่ของลักษณะประชากร ชีวิตความเป็นอยู่ 
ความสัมพันธ์ในสังคม เป็นต้น ในกรณีที่โครงการมีขอบเขตกว้างขวางหรืออาจก่อผลกระทบต่อ
ประชาชนที่อยู่ห่างไกลออกไป ก็จ าเป็นต้องมีการประเมินถึงผลกระทบดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ยังต้อง
ประเมินถึงการยอมรับของประชาชนที่มีต่อโครงการด้วย ( จ าลอง โพธิ์บุญ,2547) 

2.4.1 หลักการของการพิจารณาผลกระทบทางสังคม  
 การพิจารณาผลกระทบทางสังคม ประกอบด้วยหลักการดังนี้ 

1) เป็นเรื่องเกี่ยวกับความหลากหลายของสาธารณชน 
  เนื่องจากการพิจารณาผลกระทบทางสังคมจะเกี่ยวข้องกับชุมชนโดยตรง ดังนั้นการ
มีส่วนร่วมของชุมชนจึงมีความจ าเป็น โดยควรเป็นกระบวนการที่มีการตอบสนองระหว่างกัน สมาชิก
ของชุมชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรเข้าร่วมกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคมซึ่งจะช่วยชี้
ชัดว่ากลุ่มใดในสังคมที่จะได้รับผลกระทบจากโครงการ และจะมีวิธีการจัดการปัญหาให้กลุ่มเหล่านี้
อย่างไร  

2) ความเป็นธรรมต่อกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ 
  พ้ืนฐานของการพิจารณาผลกระทบทางสังคม คือการวิเคราะห์ว่าใครได้ ใครเสียใน
แต่ละทางเลือก สิ่งส าคัญคือ ต้องวิเคราะห์ว่าทางเลือกหนึ่งๆอาจก่อผลกระทบร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อม 
หรือสุขภาพของประชาชนได้ ดังนั้นควรพิจารณาถึงความเป็นธรรมต่อผู้ได้รับผลกระทบโดย
ปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิด 

3) ควรพิจารณาประเด็นที่เก่ียวข้อง  
  ในการก าหนดขอบเขตการพิจารณาผลกระทบทางสังคมควรพิจารณาประเด็นที่
เกี่ยวข้องจริง ๆไม่ใช่ครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาได้ง่ายเท่านั้น เช่น ต้องไม่วิเคราะห์เฉพาะเศรษฐกิจ
และประชากรศึกษา โดยใช้ข้อมูลเฉพาะประชากรที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายเท่านั้น แต่ต้องมั่นใจว่า
ขอบเขตการวิเคราะห์ได้คลอบคลุมทุกประเด็นที่มีความส าคัญซึ่งมีผลกระทบต่อกลุ่มประชากรทั้งที่อยู่
ในทะเบียนและนอกทะเบียนจริง 

4) ระบุวิธีการศึกษาที่เหมาะสมและสมมติฐานที่ใช้ในการพิจารณาผลกระทบทาง
สังคม 

  ในการพิจารณาผลกระทบทางสังคมควรระบุและอธิบายวิธีการศึกษาที่น ามาใช้และ
สมมติฐานต่าง ๆในการวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคมที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมเฉพาะของชุมชน
ท้องถิ่นและลักษณะของโครงการที่น าเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคม 

5) ชี้ให้เห็นถึงความส าคัญของตัวแปรทางสังคมและความส าคัญของผลกระทบ 
  การพิจารณาผลกระทบทางสังคมควรพิจารณาถึงความส าคัญของตัวแปรทางสังคม
หรือผลกระทบที่เกิดขึ้น เช่น ในกรณีหนึ่งอาจเน้นที่ผลกระทบที่เกิดกับการอาศัยหรือรูปแบบการ
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ด ารงชีวิต ขณะที่อีกด้านหนึ่งอาจเน้นไปที่ผลกระทบต่อครอบครัวที่ท าธุรกิจเล็ก  ๆในพ้ืนที่ใกล้เคียง
โครงการ ถ้ามีเหตุผลที่ชัดเจนว่าตัวแปรตัวใดตัวแปรหนึ่งมีความส าคัญมากกว่าตัวแปรอ่ืน  ๆ จะต้อง
แสดงให้เห็นผลอย่างชัดเจน ในท านองเดียวกันควรให้เหตุผลที่เลือกพิจารณาให้ความส าคัญกับ
ประเด็นผลกระทบหนึ่งๆมากกว่าประเด็นอ่ืน ๆด้วย 
 
2.5 การวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ 
 การวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ เป็นการวิเคราะห์ที่บ่งชี้ถึงความสมเหตุสมผลในการลงทุน 
ซึ่งการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้วัดในด้านเศรษฐศาสตร์
ความส าเร็จของการพัฒนาโครงการพลังงานในเชิงพาณิชย์จะเกิดขึ้นได้เมื่อการลงทุนพัฒนาโครงการ
นั้น ๆมีผลตอบแทนต่อการลงทุนในอัตราที่สูงเพียงพอที่จะสร้างแรงจูงใจแก่นักลงทุน ตลอดจนสร้าง
ความเชื่อมั่นแก่สถาบันการเงินที่ให้การสนับสนุนด้านสินเชื่อ (กระทรวงพลังงาน, n.d.) 
 โดยทั่วไปผลตอบแทนจากการลงทุน มี 2 รูปแบบ คือ ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์และ
ผลตอบแทนทางการเงิน ซึ่งภาคเอกชนส่วนใหญ่จะใช้เกณฑ์ผลตอบแทนด้านการเงินเป็นหลักในการ
ตัดสินใจลงทุน เนื่องจากเป็นการประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์ต้องการก าไรเป็นหลัก ส่วนภาครัฐจะใช้ทั้ง
ผลตอบแทนทางการเงินและผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ประกอบกัน เนื่องจากบางโครงการที่รัฐ
ลงทุน ผลตอบแทนทางการเงินอาจไม่สูงในระดับจูงใจ แต่ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการ
ที่น าเอาเม็ดเงินทางอ้อมมาประเมินร่วมด้วย จะท าให้โครงการมีความคุ้มค่าในการลงทุนมากขึ้น  (พล
ภัทร บุราคม, 2547) (พัชรี สมนันตา, n.d.) 

2.5.1 การวิเคราะห์ด้านการเงินการลงทุนของโครงการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์
แสงอาทิตย ์
 การวิเคราะห์ด้านการเงินการลงทุนของโครงการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ 
ท าได้โดยการวิเคราะห์หาผลตอบแทนทางด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ โดยวิเคราะห์ต้นทุน ผลได้ 
(Cost-Benefit Analysis) เพ่ือท าการเปรียบเทียบผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการลงทุนได้ ซึ่งท าได้ใน 
2 ลักษณะ คือ 1) ไม่น าเวลามาเกี่ยวข้อง และ 2) น าเวลามาเกี่ยวข้อง (พลภัทร บุราคม, 2547) 
(จ าลอง โพธิ์บุญ, 2547) 

1) การวิเคราะห์ด้านการเงินโดยไม่น าเวลามาเก่ียวข้อง 
  1.1)   การตรวจสอบอย่างง่ายๆ (Ranking by inspection)  
  วิเคราะห์หาต้นทุนและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการและเปรียบเทียบ
กัน ถ้าผลตอบแทนมากกว่าต้นทุนก็ท าโครงการนั้น หรือถ้ามีหลายโครงการก็เลือกท าโครงการที่ให้
ผลตอบแทนมากที่สุด เช่น หากมีโครงการ 2 โครงการต่างก็มีการลงทุนเท่ากัน และมีผลตอบแทน
เท่ากัน แต่โครงการที่ให้ผลตอบแทนนานปีกว่าย่อมจะดีกว่า (จ าลอง โพธิ์บุญ, 2547) 
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  1.2)    ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 
  การหาระยะเวลาคืนทุน คือการพิจารณาถึงจ านวนปี หรือช่วงเวลาที่จะได้รับ
ผลตอบแทนคุ้มกับค่าใช้จ่ายใน การลงทุน หรือพิจารณาระยะเวลาที่ผลตอบแทนสุทธิมีค่าเท่ากับ
ค่าใช้จ่ายลงทุน แต่วิธีนี้มีข้อเสีย คือ เนื่องจากการใช้จ่ายมักจะมีความเสี่ยง และความไม่แน่นอนใน
การด าเนินโครงการ หรือกิจกรรม อีกทั้งยังไม่พิจารณาผลตอบแทนหลังระยะคืนทุนหรืออายุโครงการ  
ซึ่งอาจน าไปสู่ความผิดพลาดในการเลือกและจัดล าดับความส าคัญของโครงการ ดังนั้นผู้ลงทุนควร
พิจารณาเลือกการใช้จ่ายที่ให้ผลตอบแทนคืนมาอย่าง รวดเร็วภายในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้น 
ระยะเวลาคืนทุนยิ่งสั้นเท่าไรยิ่งดีโดยใช้สมการ (จ าลอง โพธิ์บุญ, 2547) 
 
       ระยะเวลาคืนทุน  =   ค่าใช้จ่ายในการลงทุน  

ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยต่อปี 
 
  1.3)   อัตราผลตอบแทนต่อการลงทุน  
  เป็นการพิจารณาถึงผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยต่อปีเทียบเท่ากับค่าลงทุนครั้งแรกของ
โครงการโดยคิดเป็นอัตราร้อยละต่อปี ดังสมการ (จ าลอง โพธิ์บุญ, 2547) 
 
อัตราผลตอบแทนต่อการลงทุน  =  ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยจากการด าเนินงาน   X 100 
         ค่าลงทุน 
 ซึ่งวิธีการวัดค่าโครงการโดยไม่มีการปรับค่าของเวลามีข้อเสียคือ ไม่คิดถึงระยะเวลาการเกิด
ผลตอบแทน และให้ความส าคัญกับเงินในอนาคตเท่ากับเงินจ านวนเท่าๆ กันในปัจจุบัน  

2) การวิเคราะห์ด้านการเงินโดยน าเวลามาเกี่ยวข้อง 
  2.1) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value Method: NPV)  
  มูลค่าปัจจุบันสุทธิ คือ ผลรวมของผลตอบแทนสุทธิที่ได้ปรับค่าของเวลาแล้ว ซึ่งเป็น 
การวัดว่า การใช้จ่ายในโครงการที่พิจารณาอยู่นั้น จะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าหรือไม่ ดังสมการ  
(จ าลอง โพธิ์บุญ, 2547) 
   ผลรวมของผลตอบแทนสุทธิ = ผลรวมของผลตอบแทน – ผลรวมค่าใช้จ่ายด าเนินงาน              
 หรือ    Net Present Value (NPV) = ∑PV benefit – ∑PV Operation Cost   
      n 
หรือ   NPV  =  ∑  (Bt – Ct) / (1 + i)t 
     t=1 
โดยที่  Bt หมายถึง ผลตอบแทนของโครงการในปีที่ t 
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 Ct หมายถึง ต้นทุนของโครงการในปีที่ t 
 i    หมายถึง อัตราดอกเบี้ยหรือค่าเสียโอกาสของทุน 
 t    หมายถึง ระยะเวลาของโครงการ (t = 1, 2, 3,…,n) 
 n   หมายถึง จ านวนปีทั้งสิ้นของโครงการ 
เกณฑ์ในการวัดประสิทธิภาพรายจ่ายนั้นสามารถพิจารณาได้ดังนี้ 
  มูลค่าปั จจุบันสุทธิ  (NPV) > 0 แสดงว่าเป็น โครงการที่ มี ผลตอบแทนเมื่ อ
เปรียบเทียบกับปัจจุบันมากกว่าค่าใช้จ่าย มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) = 0 แสดงว่าเป็นโครงการที่มี
ผลตอบแทนเมื่อเปรียบเทียบกับปัจจุบันเท่ากับค่าใช้จ่าย และมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) < 0 แสดงว่า
เป็นโครงการที่มีผลตอบแทนเมื่อเปรียบเทียบกับปัจจุบันน้อยกว่าค่าใช้จ่าย 
  ดังนั้นโครงการที่ควรจะด าเนินการลงทุนต่อจะต้องเป็นโครงการที่มีผลตอบแทน
ปัจจุบันมากกว่า 
  2.2) อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR)  
  อัตราผลตอบแทนภายใน คือ อัตราที่จะท าให้ผลตอบแทน และค่าใช้จ่ายที่ได้คิดลด 
เป็นมูลค่าปัจจุบันแล้วเท่ากัน อัตราส่วนลดจึงเป็นอัตราความสามารถของเงินลงทุนที่ จะก่อให้เกิด
รายได้คุ้มกับเงินลงทุนพอดี หรืออีกนัยหนึ่ง คือ การค านวณหาอัตรา ส่วนลดใดที่จะท าให้มูลค่า
ปัจจุบันสุทธิมีค่าเท่ากับศูนย์ ดังสมการ (จ าลอง โพธิ์บุญ, 2547) 
   
          n 
   IRR คือ อัตราส่วนลดที่จะท าให้   =       ∑   (Bt – Ct)    =      0 
           t=1  (1 + r)t 
เกณฑ์ในการพิจารณานั้นสามารถพิจารณาได้ดังนี้ 
   เป็นการเปรียบเทียบกับค่าเสียโอกาสของทุน เช่น เปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากประจ า หรือการน าเงินไปลงทุนอย่างอ่ืน ถ้า IRR ที่ค านวณได้มีค่ามากกว่าค่าเสียโอกาสของทุน 
แสดงว่าโครงการนั้นมีความน่าสนใจใน การลงทุน แต่ถ้า IRR ที่ค านวณได้มีค่าน้อยกว่าค่าเสียโอกาสของ
ทุน แสดงว่าโครงการ นั้นไม่น่าเลือกลงทุน   
  2.3) อัตราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่าย (Benefit Cost Ratio:  B/C Ratio)  
  การหาอัตราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่าย  เป็นการแสดงอัตราส่วนระหว่างมูลค่า
ปัจจุบันของผลตอบแทนทั้งหมดกับค่าใช้จ่าย ทั้งหมด (งบลงทุน และงบด าเนินการ) โดยพิจารณาทั้ง
ทางตรง และทางอ้อม โดยใช้ สมการ  (จ าลอง โพธิ์บุญ, 2547) 
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 Benefit-Cost ratio (B/C ratio) =       ผลตอบแทนสุทธิในรูปของตัวเงิน       .                
                       ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสุทธิในรูปของตัวเงิน   
    B/C  = PV of benefits       
      PV of costs  
 
เกณฑ์ในการตัดสินลงทุนนั้นสามารถพิจารณาได้ดังนี้ 
  ถ้าอัตราส่วน B/C มีค่ามากกว่า 1 แสดงว่าโครงการนั้น น่าเลือกลงทุน เนื่องจาก
ผลตอบแทนที่ได้มีค่ามากกว่าค่าใช้จ่ายที่เสียไป แต่ถ้า อัตราส่วน B/C มีค่าน้อยกว่า 1 แสดงว่า
โครงการนั้นไม่ควรลงทุน เนื่องจาก ผลตอบแทนที่ได้มีค่าน้อยกว่าค่าใช้จ่ายที่เสียไป 

2.5.2 ปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อการวิเคราะห์ 
ในการวิเคราะห์ความเหมาะสมในการลงทุนทางการเงินนั้นมีปัจจัยส าคัญที่ต้องน ามา

วิเคราะห์ ดังนี้ 
1) รายจ่ายหรือ ต้นทุนโครงการ (Cost) 

 รายจ่ายหรือ ต้นทุนของโครงการคือ ทรัพยากรต่าง ๆ ที่ต้องใส่หรือใช้เพ่ือผลิตสินค้าหรือ
บริการที่เป็นเป้าหมายของโครงการ ต้นทุนแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ต้นทุนตรง (Direct Cost) 
และต้นทุนทางอ้อม (Indirect Cost)  
 ต้นทุนตรงหมายถึง ต้นทุนที่เกิดขึ้นโดยตรงเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการซึ่งรวมค่าก่อสร้าง ค่า
ด าเนินการและรักษาระบบของโครงการ เช่น ที่ดิน แรงงาน วัตถุดิบ เงิน เครื่องจักร เป็นต้น  
 ต้นทุนทางอ้อมคือ ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นภายนอกโครงการ และมักจะเป็นต้นทุนที่
ทางโครงการมิได้ตั้งใจให้เกิด เช่น โครงการรถไฟฟ้า ช่วงก่อสร้างท าให้รถติด ประชาชนต้องใช้เส้นทาง
อ่ืนในการเดินทาง ซึ่งอาจใช้ระยะเวลามากกว่า หรือระยะทางที่ไกลกว่า เป็นต้น (พลภัทร บุราคม, 
2547) 

2) ประโยชน์หรือ รายรับ (Benefit) 
 ทางด้านผลประโยชน์สามารถจ าแนกออกได้เป็น ผลประโยชน์ทางตรง (Direct Benefit) 
และผลประโยชน์ทางอ้อม (Indirect Benefit) โดยที่ 
 ผลประโยชน์ทางตรง  หมายถึง ผลผลิตอันเป็นเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์หลักของการจัดท า
โครงการนั้นๆ ขึ้น เช่น โครงการรถไฟฟ้า จะมีผลตอบแทนทางตรง ได้แก่  ค่าโดยสาร การ
ประหยัดเวลา  
 ผลประโยชน์ทางอ้อมของถนนบางสายก็คือ ผลประโยชน์ที่ได้จากโครงการซึ่งโครงการไม่ได้
ตั้งเป้าให้เกิดโดยตรง เช่น ผลตอบแทนทางอ้อมของโครงการรถไฟฟ้า ได้แก่ ลดการใช้พลังงาน ลด
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การปล่อยมลพิษ ลดอุบัติเหตุ ลดคนที่เป็นโรคในระบบทางเดินหายใจ เป็นต้น (พลภัทร บุราคม, 
2547) 
 
2.6 การวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม 
 รองศาสตราจารย์ ดร. สามัคคี บุณยะวัฒน์ กล่าวว่า ในอดีต โครงการพัฒนาด้านต่างๆ ยังมี
อยู่น้อย รวมทั้งประชากรยังมีจ านวนไม่มากนักประกอบกับสิ่งแวดล้อมต่างๆ ยังมีสภาพค่อนข้างดี 
การพัฒนาโครงการต่างๆ ในอดีตจึงไม่ได้ค านึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม แต่ค านึงถึงเฉพาะความ
ต้องการของสังคม ความเป็นไปได้ทางวิศวกรรมและความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ กล่าวคือใน
อดีตการพัฒนาหรือการด าเนินโครงการต่างๆมักด าเนินการโดยมุ่งที่จุดก าไรสูงสุด หรือต้นทุนต่ าสุด 
ยังไม่ได้ค านึงถึงจุดที่เหมาะสมหรือจุดที่จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ต่อมาเมื่อผลกระทบ
จากโครงการพัฒนาต่างมีมากขึ้น ท าให้เกิดความเดือนร้อนเสียหายต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์และ
สิ่งแวดล้อม จึงได้มีการน าหลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาใช้เพ่ือประกอบการพิจารณาก่อน
การอนุมัติโครงการต่างๆ ซึ่งการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ประเทศที่
พัฒนาแล้วต่างน ามาใช้ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการพัฒนาย่อมไม่อาจหลีกเลี่ยง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติได้ การพัฒนาที่ดีและรอบคอบจึงควร
ผนวกการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปด้วย ซึ่งการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมมีประโยชน์ 
 (ส านักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม, 2560) มีดังนี้ 
 1) สามารถใช้ในการวางแผนการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและจะช่วยในการมอง
ปัญหาต่างๆ ได้กว้างขวางมากขึ้นกว่าเดิมที่มองเพียงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นประเด็นหลัก ซึ่ง
ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมแก่ทรัพยากรธรรมชาติตามมา  
 2) ช่วยพิจารณาผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความรุนแรงจากการพัฒนาโครงการ 
เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถหามาตรการในการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นนั้นอย่าง
เหมาะสมก่อนด าเนินการ  
 3) สามารถแน่ใจว่าได้คาดการณ์ประเด็นปัญหาส าคัญอันเกิดขึ้นอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการโดยเลือกมาตรการที่เป็นไปได้ในทางปฏิบัติและค่าใช้จ่ายน้อย  
 4) ช่วยเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจในการลงทุนหรือพัฒนาโครงการ การเตรียมแผนงาน 
แผนการเงินในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
 5) สามารถใช้ผลการศึกษาเป็นข้อมูลที่จะให้ความ กระจ่างต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือป้องกันความขัดแย้งของการใช้ทรัพยากรได้  
 6) มีแนวทางก าหนดแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบต่างๆ ทั้งที่เกิดขึ้นภายหลังได้เป็น
หลักประกันในการใช้ทรัพยากรที่ยาวนาน  
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 จากงานวิจัยนี้ซึ่งเป็นโครงการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ระบบลอยน้ า ที่สระพระรามเก้า ดังนั้น
การพิจารณาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากงานวิจัยนี้จึงกรอบแนวคิดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในน้ า 
เป็นส าคัญ ซึ่ง น้ า หรือ แหล่งน้ า มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์
หรือพืช ในอดีตนั้น น้ าหรือแหล่งน้ าไม่ว่าจะเป็นน้ าผิวดิน น้ าใต้ดินน้ าชายฝั่ง และน้ าทะเล จะไม่เน่า
เสียหรือเกิดภาวะมลพิษ เนื่องจาก ธรรมชาติสามารถปรับสภาพความสมดุล และฟ้ืนฟูตัวเองได้ระดับ
หนึ่ง ท าให้เกิดการหมุนเวียนแม้จะมีการปนเปื้อนจากมลพิษต่าง ๆ แต่ก็มีปริมาณน้อย น้ าจึงสามารถ
น ากลับมาใช้ใหม่ได้อย่างเหมาะสม เมื่อมีความเจริญเติบโตของสังคมจนเกิดเป็นชุมชนมีการพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และพาณิชยกรรม ท าให้ ธรรมชาติไม่สามารถปรับเปลี่ยนหมุนเวียน
ฟ้ืนตัวเองได้ทัน ปัญหาน้ าเน่าเสียในแหล่งน้ าจึงเกิดขึ้นและก่อให้เกิด ผลกระทบต่อระบบนิเวศวิทยา
ของสิ่งมีชีวิตในน้ ารวมทั้งการใช้ประโยชน์ของแหล่งน้ านั้น  ๆ ด้วย ดังนั้น การประเมิน ติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ าจึงเป็นกิจกรรมที่ส าคัญต่อการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าเพ่ือทราบถึง สถานภาพของ
แหล่งน้ าในปัจจุบันปัญหาหรือแนวโน้มของปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และจะน า ไปสู่การสร้าง
แนวทางปฏิบัติในการวางแผนจัดการคุณภาพน้ า การแก้ไขและป้องกันผลกระทบที่ เกิดขึ้น ได้
ทันท่วงทีก่อนที่น้ าหรือแหล่งน้ านั้นจะเปลี่ยนแปลงไป หรือก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้ ทั้งนี้ ประเทศ
ไทยได้ก าหนดมาตรฐานและ วิธีการมาตรฐานเพ่ือให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้ด าเนินการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ าไปในทิศทางและมาตรฐาน เดียวกัน  (เทคนิคและวิธีการเก็บตัวอย่างน้ า, n.d.) 

2.6.1 มาตรฐานคุณภาพน้ า  
 1) มาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดิน (กรมควบคุมมลพิษ, 2553b) 
 ตาม มาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
2535 บัญญัติให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ก าหนดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็น
เป้าหมายในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีเหมาะสม โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
 1.1) เพ่ือควบคุมและรักษาคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าให้เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ และมี
ความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 
 1.2) เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากร และสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ 
 ส านักจัดการคุณภาพน้ า กรมควบคุมมลพิษ ได้น าเสนอมาตรฐานคุณภาพน้ า ในแหล่งน้ า 
โดยสามารถสรุปค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดินดังแสดงในภาคผนวก ก มาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดิน   
 โดยมีการก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน แบ่งเป็นประเภทของแหล่งน้ าโดย
ค านึงถึงการใช้ ประโยชน์แหล่งน้ าในหลายๆ ด้าน ได้เป็น 5 ประเภท ตามมาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดิน
,2537) รายละเอียดดังตารางที่ 2.5 
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ตารางท่ี 2.5 การก้าหนดประเภทแหล่งน้้า 

ประเภท การใช้ประโยชน์ 

ประเภทที่ 1  ได้แก่ แหล่งน้ าที่คุณภาพน้ ามีสภาพตามธรรมชาติโดยปราศจากน้ าทิ้งจากกิจกรรม
ทุกประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติก่อน 
(2) การขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตระดับพ้ืนฐาน 
(3) การอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ของแหล่งน้ า 

ประเภทที่ 2 ได้แก่ แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์
เพ่ือ 
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ าทั่วไปก่อน 
(2) การอนุรักษ์สัตว์น้ า 
(3) การประมง 
(4) การว่ายน้ าและกีฬาทางน้ า 

ประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์
เพ่ือ 
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ าทั่วไปก่อน 
(2) การเกษตร 

ประเภทที่ 4 ได้แก่ แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์
เพ่ือ 
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ าเป็นพิเศษก่อน 
(2) การอุตสาหกรรม 

ประเภทที่ 5 ได้แก่ แหล่งน้ าที่ได้รับน้ าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์
เพ่ือการคมนาคม 

ที่มา  : มาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดิน กรมควบคุมมลพิษ (2537) 
 
 2) เกณฑ์คุณภาพน้ าที่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของสัตว์น้ า 
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 จากสถาบันประมงน้ าจืดแห่งชาติ ได้ก าหนดเกณฑ์คุณภาพน้ าเพื่อคุ้มครองทรัพยากรสัตว์น้ า
จืดไว้ (กรมควบคุมมลพิษ, 2530) ดังแสดงในตารางที่ 2.6 
 
ตารางท่ี 2.6 เกณฑ์คุณภาพน้้าที่เหมาะสมต่อการด้ารงชีวิตของสัตว์น้้า 

ล าดับ ดัชนีคุณภาพน้ า หน่วย ระดับความเข้มข้นที่
เหมาะสม 

หมายเหตุ 

1. อุณหภูมิ 
(Temperature) 

  ซ 23-32 โดยมีการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ 
และไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

2. ความเป็นกรด-ด่าง 
(pH) 

  5-9 โดยมีการเปลี่ยนแปลงในรอบวัน ไม่
ควรเกินกว่า 2.0 หน่วย 

3. ออกซิเจนละลาย (DO) มก./
ล. 

ต่ าสุด 3 - 

4. คาร์บอนไดออกไซด์ 
(CO2) 

มก./
ล. 

สูงสุด 30 และมีออกซิเจนละลายอยู่อย่าง
เพียงพอ 

5. ความขุ่น (Turbidity) 
-ความโปร่งใส 
(Transparency) 
-สารแขวนลอย 
(Suspended solids) 

ซม.  
30 - 60 
สูงสุด 25 

วัดด้วย Secchi disc 

ที่มา เอกสารวิชาการ สถาบันประมงน้ าจืดแห่งชาติ ฉบับที่ 75/2530 เรื่อง เกณฑ์คุณภาพน้ าเพื่อการ
คุ้มครองทรัพยากรสัตว์น้ าจืด ** ปัจจุบันสถาบันฯ เปลี่ยนเป็น ส านักวิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด 
สังกัด กรมประมง 

2.6.2 การแปรผลคุณภาพน้ า 
 การแปรผลคุณภาพน้ ามีการแปรผลจากตัวแปรดังต่อไปนี้ 
 1) ความขุ่นของน้ า  (Turbidity of water) ความขุ่นของน้ าเกิดขึ้นเพราะ ปนเปื้อนสาร
แขวนลอย (Suspended matter) ทั้งสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ หรือเป็นคอลอยด์ (Colloidal) 
เช่น โคลนตม (Clay) ทรายแป้ง (Silt) แพลงตอน (Plankton) หรือตะกอนของแคลเซียม คาร์บอเนต 
(CaCO3) ที่มีอยู่ในแหล่งน้ าทั่วไป หรือตะกอนของเหล็กออกไซด์ (Iron oxide) รวมทั้ง จุลินทรีย์ 
สาหร่าย หรือสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่อยู่ในน้ า เป็นต้น ทั้งนี้เมื่อแสงส่องลงกระทบประจุสารปนเปื้อนดังกล่าว 
สารกลุ่มนี้สามารถให้แสง บางส่วนผ่านเข้าไปได้ แต่เกิดการหักเหกระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบ และ
แสงบางส่วนอาจถูกดูดซับเอาไว้จึงท าให้มองเห็นเป็นน้ าขุ่น ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของสัตว์
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และพืชน้ า อาทิเช่น บดบังแสงส าหรับการสังเคราะห์แสงของพืชน้ า และการหาอาหารของสัตว์น้ า 
นอกจากนี้จะมีผลต่อระบบการผลิตประปาที่เพ่ิมค่าใช้จ่ายส าหรับสารเคมีในการก าจัดตะกอนของน้ า 
เป็นต้น โดยการตรวจวัดความขุ่นของน้ าสามารถใช้เครื่องมือตรวจวัดภาคสนาม (Turbidity meter 
kit) และหน่วยวัดเป็น NTU (Netelometric turbidity unit, NTU)  
 2) ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solid: SS) สารแขวนลอยในแหล่งน้ าอาจเกิดจากการ
ระบายน้ าทิ้งจากแหล่งชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม หรือกิจกรรมด้านการเกษตร หรืออาจมีปริมาณ
เพ่ิมขึ้นจากการชะล้างหน้าดินในช่วงฤดูฝน แหล่งน้ าที่ให้ผลผลิตทางการประมงที่ดีควรมีค่าสาร
แขวนลอยในช่วง 25-80 มก/ล   
 3) อุณหภูมิ (Water temperature) อุณหภูมิของน้ าธรรมชาติมักแปรผัน ตามอุณหภูมิ
อากาศ ระดับความสูงของพ้ืนที่สภาพภูมิประเทศ รวมทั้งความเข้มของแสง กระแสลม ความลึกของ
แหล่งน้ า ปริมาณสารแขวนลอย และสภาพแวดล้อมทั่วไปของล าน้ า อุณหภูมิของน้ าสัมพันธ์กับแสง 
เมื่อแสงส่องลงไปในน้ า แสงจะเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อน ส่งผลโดยตรงต่ออุณหภูมิของแหล่งน้ า
ซึ่งเป็นปัจจัยควบคุมปฏิกิริยาเคมีในน้ า รวมทั้ง ควบคุมอัตราการสังเคราะห์แสง การหายใจ อัตราการ
ย่อยสลายสารอินทรีย์ และมีอิทธิพลต่อ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า อันเป็นปัจจัยส าคัญต่อ
ระบบนิเวศแหล่งน้ า นอกจากนี้อุณหภูมิของ น้ ายังส่งผลทางอ้อม เช่น อุณหภูมิสูงท า ให้สารพิษที่
ปนเปื้อนในแหล่งน้ า มีพิษรุนแรงมากขึ้น แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว และสลายตัวได้เร็ว เช่นกัน 
เนื่องจากปฏิกิริยาการสลายตัวและการ ก าจัดสารพิษออกจากร่างกายของสิ่งมีชีวิตนั้นเกิดขึ้นรวดเร็ว
ในแหล่งน้ าที่มีอุณหภูมิสูง  

อย่างไรก็ ตาม เชื้อโรคบางชนิดสามารถแพร่กระจายได้ดีในสภาพอุณหภูมิสูง เช่น เชื้อ
อหิวาตกโรค เป็นต้น อุณหภูมิน้ ามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ าทางกายภาพ เช่น น้ าที่มี
อุณหภูมิต่ า ย่อมมีความหนาแน่นและความหนืดมากข้ึน ดังนั้นอนุภาคแขวนลอยในน้ าจึงตกตะกอนได้
ยาก หากอุณหภูมิของน้ าสูง ความหนาแน่นของน้ าจะลดลง นอกจากนี้น้ าที่มีอุณหภูมิสูง ย่อมมีผลให้
สารต่าง ๆ ในน้ าละลายได้มาก เพราะน้ าเป็นตัวท าละลาย (Solvent) ที่ดี อีกทั้ง อุณหภูมิของน้ ามี
อิทธิพลโดยตรงและโดยอ้อมต่อการด ารงชีวิตของสัตว์น้ า ปกติในแหล่งน้ าจะมีค่าอุณหภูมิผันแปร
ในช่วง 23-35 องศาเซลเซียส อุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงอย่างผิดปกติอาจเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต
ในน้ าได้เช่นกัน สามารถตรวจวัดได้โดยใช้เครื่องมือตรวจวัดในภาคสนาม pH meter 
 4) การน าไฟฟ้า ( Conductivity ) ค่าที่แสดงถึงความสามารถของน้ าในการเป็นสื่อน าไฟฟ้า 
ซึ่งข้ึนอยู่กับความหนาแน่นของปริมาณเกลือหรือสารละลายอนินทรีย์ต่าง ๆในน้ า ค่าการน าไฟฟ้าส่วน
ใหญ่จะแปรผันโดยตรงกับความเค็มของน้ า ดังนั้น การน าไฟฟ้าของน้ าจะมีผลโดยตรงต่อการใช้
ประโยชน์ด้านการอุปโภคบริโภคและเพาะปลูก แหล่งน้ าปกติจะมีค่าการน าไฟฟ้า ประมาณ 150-300 
µs/cm ( ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร) แหล่งน้ าที่มีค่าการน าไฟฟ้าเกินกว่า 1,000 µs/cm อาจไม่
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เหมาะส าหรับการผลิตประปาเพราะจะเริ่มมีรสเค็มหรือการปนเปื้อนสารละลาย ขณะที่ แหล่งน้ าที่มี
ค่าการน าไฟฟ้าเกินกว่า 2,000 µs/cm จะไม่เหมาะส าหรับน ามาใช้เพ่ือการชลประทาน เพราะจะ
ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืชทางการเกษตร 
 5) ค่าพีเอช (Potential of hydrogen, pH-value) ความเป็นกรด - ด่างของน้ า หรือ pH 
เป็นดัชนีที่แสดงให้ทราบว่าน้ านั้นมีสมบัติเป็นกรดหรือด่าง โดยแสดงในรูปปริมาณความ เข้มข้นของ
ไฮโดรเจนไอออนที่มีอยู่ในน้ า ระดับความเป็นกรด – ด่าง (pH) ของน้ าจะมีค่าอยู่ระหว่าง 0 – 14 ค่า 
pH ของน้ าในสภาพ ธรรมชาติมีค่าระหว่าง 4 – 9 โดยมีสภาพเป็นเบสเล็กน้อย เนื่องจากมีคาร์บอเนต
และไบคาร์บอเนตละลายอยู่หรืออาจเป็นผลมาจากการสังเคราะห์แสงของสาหร่ายหรือพืชน้ าค่อนข้าง
สูง จึงท าให้ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ าลดลง แต่ปริมาณออกซิเจนเพ่ิมมากข้ึน ขณะที่อัตราการ
หายใจของสิ่งมีชีวิตในน้ ามีค่าสูงท าให้ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์มีปริมาณมากและออกซิเจนมี
ปริมาณน้อยส่งผลให้ค่าความเป็นกรดด่างลดลง  

นอกจากนี้ pH ยังท าหน้าที่ในการควบคุมระบบคาร์บอนไดออกไซด์ – คาร์บอเนต – ไบ
คาร์บอเนต กล่าวคือ ที่ pH ต่ า (4 – 6) มักพบ คาร์บอนไดออกไซด์อยู่ในรูปกรดคาร์บอนิก และเมื่อ 
pH เพ่ิม (7 – 10) กรดคาร์นิกจึงแตกตัวให้  กรดคาร์บอนิกมากขึ้น และหาก pH สูงกว่า 10 
คาร์บอนไดออกไซด์อาจอยู่ในรูปคาร์บอเนตเท่านั้น ซึ่งท าให้เกิดตะกอนของเกลือแคลเซียม
คาร์บอเนต ค่า pH มีความส าคัญต่อน้ าหรือต่อกิจการท าน้ าประปามาก เพราะค่า pH ของน้ า ถูกใช้
เป็นตัวพิจารณาวิธีการท าตกตะกอนด้วยสารเคมี (Chemical coagulation) การฆ่าเชื้อโรคในน้ า 
(Disinfection) การแก่น้ ากระด่าง หรือการท าน้ าอ่อน (Water softening) และการป้องกันการเกิด 
การสึกกร่อนของท่อน้ า (Corrosion control) เพราะน้ าที่มี pH ต่ ามาก ท าให้ท่อสึกกร่อนได้ง่าย แต่
หาก pH สูงเกินไป อาจเป็นอุปสรรคต่อการตกตะกอน ดังนั้น การปรับปรุงคุณภาพน้ าจึงจ า เป็นต้อง
ทราบค่า pH ตามมาตรฐานของน้ าบริโภคควรมี pH ระหว่าง 6.0 - 8.5 ค่า pH ที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตใน
น้ า จะมีช่วงเกณฑ์ ดังนี้  

pH = 4 หรือต่ ากว่า ส่งผลอันตรายต่อสัตว์น้ าท าให้ปลาตายได้  
pH = 4 - 6 ปลาบางชนิดไม่ตาย แต่มักมีผลผลิตต่ า เจริญเติบโตช้า ระบบสืบพันธุ์หยุดชะงัก  
pH = 6.5 - 9 เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
pH = 9 - 11 เหมาะสมต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ให้ผลผลิตต่ า  
และ pH = 11 หรือมากกว่า เป็นพิษต่อปลา และสิ่งมีชีวิตในแหล่งน้ า 

 6) ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า (Dissolved Oxygen, DO) พืชน้ าและ สัตว์น้ าต่างอาศัย
ออกซิเจนที่ละลายในน้ าเพ่ือการด ารงชีวิต ฉะนั้น น้ าผิวดินหรือน้ าใต้ดินควรมี ออกซิเจนปริมาณ
เพียงพอ นอกจากนี้จ านวนออกซิเจนที่ละลายในน้ ายังมีความสัมพันธ์กับความ สกปรกของน้ าอีกด้วย 
กล่าวคือ ถ้าน้ าสกปรกมาก ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ าจะถูกใช้ย่อย สลายสารสกปรกเหล่านั้น 
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และถ้าน้ าสกปรกมีจ านวนแบคทีเรียมาก แบคทีเรียก็ต้องการใช้ออกซิเจน มากเช่นกัน ท าให้จ านวน
ออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ าถูกใช้หมดหรือลดลง ดังนั้น ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ านั้นจึงเป็น
ดัชนี (Indicator) บ่งชี้ สภาวะของน้ าได้ดี การหาปริมาณออกซิเจนละลายในน้ าสามารถท าได้โดยง่าย
จากดีโอมิเตอร์ (DO meter) หรือออกซิเจนมิเตอร์ (Oxygen meter) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถวัด
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในสารละลายเป็นมิลลิกรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตรได้โดยตรง ค่าออกซิเจน
ละลายที่ตรวจวัดได้สามารถน าไปเปรียบเทียบ กับมาตรฐาน คุณภาพน้ าได้ดังนี้  
มากกว่า 10 มิลลิกรัม/ลิตร อาจมีการเจริญเติบโตของพืชน้ าอย่างผิดปกติ  4-6 มิลลิกรัม/ลิตร แหล่ง
น้ าที่เหมาะสมแก่การด ารงชีวิต การขยายพันธุ์และ การอนุรักษ์สัตว์  3 มิลลิกรัม/ลิตร สัตว์น้ าส่วน
ใหญ่ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างปกติ 
 7) BOD (Biochemical Oxygen Demand: BOD) คือ ปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรียใช้ใน
การย่อยสลายสารอินทรีย์ชนิดที่สามารถย่อยสลายได้ ภายใต้สภาวะที่มีออกซิเจน จากกระบวนการนี้ 
แบคทีเรียสามารถเจริญเติบโตและแบ่งตัวต่อไป โดยผลผลิตสุดท้ายจากการออกซิไดซ์ของสารอาหาร
เหล่านี้อาจได้ คาร์บอนไดออกไซด์หรือแอมโมเนีย ขึ้นอยู่กับชนิดของ สารอาหาร ถ้าสิ่งสกปรกมี
อินทรีย์สารมาก อาจท าให้ต้องย่อยสลายมาก ส่งผลให้ปริมาณออกซิเจน ที่ละลายน้ าลดลงไปด้วย ค่า 
BOD จึงเป็นดัชนีส าคัญในการควบคุมสิ่งสกปรกในน้ าและแม่น้ า โดย แสดงความรุนแรงของการ
ปนเปื้อน หรือน้ าเน่าเสียโดยสารอินทรีย์ น้ าที่มีค่า BOD สูงนั้นหมายถึง น้ ามีปริมาณสารปนเปื้อนมาก 
ในแหล่งน้ าธรรมชาติควรมีค่า BOD ไม่เกิน 6.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ถ้า BOD มีค่าสูงเกินกว่า 10 
มิลลิกรัมต่อลิตรถือว่าเป็นน้ าเสีย วิธีการตรวจวัดคือ Azide Modification ที่อุณหภูมิ 20 องศา
เซลเซียส เวลา 5 วัน ซึ่งเป็นวิธีมาตรฐาน จ าเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ 
 8) ความเค็ม Salinity ระดับความเค็มจะแปรผันโยตรงกับค่าน าไฟฟ้า ความเค็มมีหน่วยเป็น
พีพีที น้ าที่มีความเค็มมากย่อมไม่เหมาะต่อการใช้ประโยชน์เพ่ือการประปา การเกษตร และการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าจืด ปกติจะเริ่มมีรสเค็มที่ระดับความเค็มประมาณ 0.5 ppt ซึ่งเริ่มไม่เหมาะจะ
น ามาใช้เพ่ือการประปา ความเค็มประมาณ 1ppt ไม่เหมาะจะน ามาใช้เพ่ือการชลประทาน และค่า
ความเค็มเกินกว่า 7 ppt จะไม่เหมาะต่อการเพาะเลี้ยงและการด ารงชีวิตของสัตว์น้ าจืด 
 9) ฟอสฟอรัส ฟอสฟอรัสเป็นอาหารส าคัญและจ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชน้ า แหล่งน้ า
ที่มีปริมาณฟอสฟอรัสมากเกินปกติอาจท าให้เกิดการเจริญเติบโตของพืชน้ าได้อย่างรวดเร็ว โดยทั่วไป
ปริมาณฟอสฟอรัสที่จะก่อปัญหาต่อแหล่งน้ าจะมีความสัมพันธ์กับปริมาณไนโตรเจนเสมอ อัตราส่วน
ระหว่างปริมาณไนโตรเจนต่อฟอสฟอรัสที่ท าให้พืชน้ ามีอัตราการเจริญเติบโตสูง อยู่ในช่วงประมาณ 
10:1  ปริมาณฟอสฟอรัสที่เกินปกติในแหล่งน้ าส่วนใหญ่จะปนเปื้อนมาจากการปล่อยน้ าทิ้งจากชุมชน 
การชะล้างหน้าดินที่มีการสะสมของปุ๋ยหรือการระบายน้ าทิ้งจากพ้ืนที่เกษตรกรรม เป็นต้น 
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 10) แบคทีเรีย การใช้แบคทีเรียบ่งชี้คุณภาพน้ าได้รับความนิยมที่สุด เนื่องจาก แบคทีเรียท า
ให้เกิดโรคหลายชนิดที่สามารถแพร่กระจายได้ในน้ า เช่น อหิวาตกโรค โรคทางเดิน อาหาร ไข้รากสาด 
โรคโปลิโอ โรคไวรัสตับอักเสบ และโรคบิด เป็นต้น กลุ่มแบคทีเรียที่นิยมศึกษา ได้แก่โคลิฟอร์ม
แบคที เรีย (Coliform bacteria) และฟีคอลโคลิฟอร์มแบคที เรีย (Fecal coliform bacteria) 
เนื่องจากเป็นกลุ่มแบคทีเรียที่พบในทางเดินอาหารสัตว์เลือดอุ่น และไม่พบในน้ าสะอาด ไม่เพ่ิม
จ านวนในสิ่งแวดล้อม และสามารถตรวจหาได้โดยวิธีที่ไม่ซับซ้อน การวิเคราะห์หาปริมาณแบคทีเรีย
กลุ่มฟีคัลโคลิฟอร์ม เป็นวิธีที่ใช้ส าหรับการ ตรวจสอบน้ าดื่ม น้ าใช้ น้ าผิวดินและน้ าทิ้งทั่วไป ซึ่ง
มาตรฐานน้ าผิวดินได้ก าหนดให้ แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ใน
แหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 3 จะต้องไม่เกิน 5,000 เอ็ม.พี.เอ็น/100 มล. และก าหนดให้แบคทีเรีย
กลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bateria) ในแหล่งน้ าผิวดินประเภทที่ 3 จะต้องไม่เกิน 1,000 
เอ็ม.พี.เอ็น/100 มล. 
 11) ของแข็งทั้งหมดที่ละลายในน้ า ของแข็งทั้งหมดที่ละลายในแหล่งน้ าจะแสดงปริมาณเจือ
ปนทั้งหมดในน้ าว่ามีมากน้อยเพียงใด โดยค่าของแข็งทั้งหมดที่ละลายในน้ าจะสัมพันธ์โดยตรงกับค่า
ความความขุ่นของน้ า โดยมีเกณฑ์ดังนี้ น้อยกว่า 300 ppm คุณภาพน้ าอยู่ในระดับดีมาก 300-600 
ppm คุณภาพน้ าอยู่ในระดับดี 600-900 ppm คุณภาพน้ าอยู่ในระดับพอใช้ และมากกว่า 900 ppm 
คุณภาพน้ าไม่เหมาะสม (กรมควบคุมมลพิษ, 2553a) (“เอกสารประกอบการสอนที่ 3 ดัชนีคุณภาพ
น้ าและการประเมินคุณภาพแหล่งน้ า,” n.d.) (เทคนิคและวิธีการเก็บตัวอย่างน้ า, n.d.) 
 
2.7 ข้อมูลโครงการการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ แบบติดตั้งลอยน้้า บริเวณสระเก็บน้้าพระราม 9 
อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวัดปทุมธานี  

2.7.1 ข้อมูลสระเก็บน้ าพระรามเก้า 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระราชด าริให้ส านักงานมูลนิธิชัย

พัฒนา ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (กปร.) 
และกรมชลประทาน ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด าเนินการก่อสร้างแหล่งเก็บน้ าเอนกประสงค์ ใน
เขตพ้ืนที่ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างคลองระบายน้ ารังสิต 5 และคลองระบายน้ ารังสิต 6 อ าเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ทางกระทรวงการคลัง น้อมเกล้าฯ ถวาย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2532 เริ่ม
ด าเนินการก่อสร้างในปี 2534 และแล้วเสร็จเริ่มกักเก็บน้ าในปี 2538 
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ภาพที ่ 2.10 สระเก็บน้ าพระราม 9 จ.ปทุมธานี 

 
โครงการสระเก็บน้ าพระราม 9 อันเนื่องมาจากพระราชด าริ มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 2,827 ไร่ 2 

งาน 10 ตารางวา ซึ่งประกอบด้วย สระเก็บน้ า จ านวน 2 สระ โดยสระเก็บน้ าที่ 1 พ้ืนที่ประมาณ 790 
ไร่ ความจุประมาณ 6 ล้านลูกบาศก์เมตร เพ่ือรับน้ าจากคลองระบายน้ ารังสิต 6 ส่วนสระเก็บน้ าที่ 2 
พ้ืนที่ประมาณ 1,790 ไร่ ความจุประมาณ 11.10 ล้านลูกบาศก์เมตร เพ่ือรับน้ าจากคลองระบายน้ า
รังสิต 5 โดยพื้นที่รอบสระเก็บน้ าประมาณ 13 กิโลเมตร จัดเป็นพื้นที่ปลูกต้นไม้ และจัดแต่งสวน 

ก่อเกิดประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่อประชาชน โดยเฉพาะในเขตจังหวัดปทุมธานี ปริมณฑล
และกรุงเทพมหานคร เป็นแหล่งเก็บน้ าขนาดใหญ่ที่ส าคัญเพ่ือส่งน้ าช่วยเหลือพ้ืนที่ท านาปรังและ
กิจกรรมการเกษตรบริเวณดังกล่าวในช่วงฤดูแล้ง ส่วนในช่วงฤดูน้ าหลากยังสามารถเก็บกักน้ าส่ วน
หนึ่งเพ่ือช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในเขตพ้ืนที่ตอนล่าง อีกท้ังช่วยบรรเทาปัญหาน้ าเน่าเสียตามคลอง
และชุมชนบางแห่ง โดยการปล่อยน้ าจากสระเก็บน้ าไปชะล้างเจือจางการเน่าเสีย และผลักดันให้น้ า
เสียระบายออกไป 

2.7.2 ข้อมูลโครงการการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ แบบติดตั้งลอยน้ า 
 โครงการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ แบบติดตั้งลอยน้ า ณ สระพระราม 9 เป็น โครงการในความ
ร่วมมือของมูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า
และการเกษตร เนื่องจากได้มีการเล็งเห็นว่า ในการติดตั้งโซล่าฟาร์มในปัจจุบัน มีปัญหาในเรื่องที่ดิน
ราคาสูง เสียประโยชน์การใช้พ้ืนที่ อาจมีการตัดต้นไม้ อยู่ไกลแหล่งน้ า และไกลสายส่งไฟฟ้า ไม่คุ้มค่า
การลงทุน อีกทั้งในต่างประเทศได้มีการพัฒนา เทคโนโลยีการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ า ซึ่ง
เป็นการลดใช้ที่ดิน และสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าได้ อีกทั้งยังเล็ง ถึงผลประโยชน์ที่
เพ่ิมขึ้นจากการติดตั้งโครงการ คือ สามารถช่วยเพ่ิมการศึกษาเรียนรู้ให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่สนใจ
ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวให้แพร่หลายในประเทศไทย โดยมีความร่วมมือ
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ของสถาบันการศึกษาเพ่ิมเข้ามา ซึ่งประกอบด้วย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และ สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และสามารถน าผลการศึกษาเรียนรู้ ทั้งทางด้านการก่อสร้าง ผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจและขยายผลแนวคิดการ
ติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ าไปสู่ชุมชน เพ่ือการบริหารจัดการน้ าอย่างยั่งยืน เนื่องจาก
ประเทศไทยมีปัญหา เรื่องน้ าท่วม น้ าแล้ง และการจัดการน้ าบริเวณแก้มลิงต่างๆ จากปัญหาการ
เข้าถึงของไฟฟ้า การใช้พลังงานในการจัดการน้ า การขาดความรู้ในการจัดการ หรือปัญหาด้านอ่ืนๆ 
ดังนั้นความรู้จากการติดตั้งโครงการเซลล์อาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ า จะสามารถพัฒนาแนวคิดด้าน
พลังงานในประเทศไทย และสามารถแก้ไขปัญหาการจัดการน้ าในปัจจุบันได้ 
 

 
ภาพที่  2.11 บริเวณติดตั้งโครงการเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ า 

1) การออกแบบโครงสร้าง 
ระบบผลิตไฟฟ้าแบบขนานสายส่ง (Grid-Connected system) ผลิตไฟฟ้าเพ่ือไปใช้

ประโยชน์ในโครงการตามความเหมาะสม เช่น อาคาร แปลงเกษตร พืชพลังงาน กรณีฉุกเฉิน เป็นต้น
ต่อวงจรกันแบบ modular วงจรละ 10 kWp จ านวน 5 วงจร ส าหรับ 1 วงจร จะประกอบด้วย 32 
PV modules, พ้ืนที่ร่มด้านใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จ านวน 10 ช่อง, น้ าหนักรวมประมาณ 15 ตัน 
จมน้ าลึก 35% ของทุ่น (14 ซม.), ใช้พ้ืนที่เหนือผิวน้ ารวมประมาณ 450 ตารางเมตร มีทางเดิน
ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน และราวกันตก สายไฟฟ้าและสายสัญญาณสื่อสาร วางขนานตามทางเดิน ระดับ
ความลึกที่ท าการติดตั้งก็แตกต่างกันด้วย 

ที่ตั้งโครงการ 
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ภาพที่  2.12 ต่อวงจรกันแบบ modular วงจรละ 10 kWp 

 

 
ภาพที่  2.13 ชุดเซลล์แสงอาทิตย์ลอยน้ า ขนาด 10 kWp จ านวน 5 วงจร 

 
ภาพที่  2.14 ระดับความลึกในการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ 

 



 36 

2) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง 

− Floating PV system 2,407,500 บาท 

− Floating and anchoring platform  3,910,000 บาท 

− Project management 1,296,000 บาท 
3) ค่าใช้จ่ายในการบ้ารุงรักษา 

− การตรวจสภาพเครื่องจักรและเปลี่ยนอะไหล่ตามวาระ และการดูแลรักษา 253 ,250 บาท/5
ปี 

− ระบบและการรายงานผลประสิทธิภาพการท างาน 216,000 บาท/5ป ี
4) ก้าลังการผลิตไฟฟ้า  
เต็มก าลังที่ผลิตได้ 79,300 kWh ในปีแรก และลดลงร้อยละ 2.5 ในปีต่อมา และหลังจากนั้น

จะลดลงร้อยละ 0.5 ในปีต่อๆไป  (ปริมาณไฟฟ้าทั้งหมดที่ผลิตได้ 95,160 kWh ต่อปีแรก จากการ
ค านวณด้วยโปรแกรม PV sys จ านวน 6 วงจร)  

 
2.8 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 Alok Sahu (2016) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง Floating photovoltaic power plant: A 
review ในบทความนี้ได้กล่าวถึงความแตกต่างของการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ในแต่ละแบบ ซึ่งได้แก่ 
การติดตั้งบนพ้ืนดิน การติดตั้งบนหลังคา การติดตั้งคร่อมคลอง การติดตั้งนอกชายฝั่ง และการติดตั้ง
แบบลอยในน้ า ซึ่งจากการศึกษานี้ได้ท าการศึกษาเน้นการติดตั้งแบบลอยน้ า ซึ่งผลดีการติดตั้งเซลล์
แสงอาทิตย์แบบลอยน้ า จะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าพ้ืนดิน ช่วยในการลด
การใช้ที่ดิน ลดการระเหยของน้ า ลดการเจริญเติบโตของสาหร่าย ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาน้อย
กว่าการติดตั้งบนพ้ืนดิน แต่อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทางน้ า จากการบดบังแสงอาทิตย์ลงสู่ใต้
น้ า ลดแหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิตใต้น้ า และอาจเกิดการปนเปื้อนของการสึกกร่อน หรือสึกหรอของ
อุปกรณ์เซลล์แสงอาทิตย์ และอุปกรณ์ติดตั้ง อาจปนเปื้อนลงสู่น้ า ส่งผลให้คุณภาพน้ าเปลี่ยนไป ซึ่ง
อาจมีผลต่อระบบนิเวศภายในน้ าด้วยเช่นกัน อาจส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางน้ า เช่น การตกปลา 
การท่องเที่ยวทางน้ า เป็นต้น (Sahu et al., 2016) 
 Marco Antonio Esteves Galdino (2017) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง Some Remarks 
about the Deployment of Floating PV Systems in Brazil ในบทความนี้ได้ท ากล่าวว่า เซลล์
แสงอาทิตย์ระบบลอยน้ า ที่ติดตั้ง ในทะเลสาบ เขื่อ หรือบึงต่างๆ ดึงดูดความสนใจจากท่ัวโลกมากข้ึน
นับตั้งแต่ปี 2554 ซึ่งในหลายประเทศได้มีการน าไปใช้ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น 
ซึ่งในประเทศบราซิล ได้มีโครงการน าร่องเกิดขึ้นโดยจัดท า pilot project ขึ้นที่ Balbina (State of 
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Amazonas) and Sobradinho (State of Bahia) ซึ่งจากการศึกษาพบว่า การผลิตกระแสไฟฟ้าของ
ระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ ามีประสิทธิภาพเพ่ิมมากใน Sobradinho ช่วยลดการระเหยของน้ า
ในอ่างเก็บน้ า ช่วยลดการใช้ที่ดิน และคาดการณ์ว่าหากเป็นระบบโซล่าฟาร์มขนาดใหญ่จะส่งผล
กระทบต่อระบบนิเวศในน้ า ซึ่งจะลดปริมาณสาหร่ายใต้น้ า ลดปริมาณออกซิเจนในน้ า และโครงสร้าง
และแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อาจส่งผลต่อการปนเปื้อนในน้ าด้วยเช่นกัน แต่ในด้านเศรษฐกิจข้อมูลยังไม่
ชัดเจน (Marco Antonio Esteves Galdino & Marta Maria de Almeida Olivieri, 2017) 
 ญาณยุทธ พลชูสกุลวง (2557) ได้ท าศึกษาเกี่ยวกับ ความเป็นไปได้ในการสร้างโรงงานไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ กรณีศึกษา: อ าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ในบทความนี้ได้ท าการศึกษา
ความเป็นไปได้ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาต้นทุนในการ
สร้าง อุปกรณ์ที่ ใช้ในโครงการ และวิเคราะห์ผลตอบแทนด้านการเงินของโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ส าหรับประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลในเชิงพรรณนา คือการน าข้อมูลที่ได้ท าการรวบรวมจาก
แหล่งข้อมูล และหน่วยงานต่าง ๆ ให้ทราบถึงความรู้พ้ืนฐานส าหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
รวมถึงประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ใช้ในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยมีดัชนีชี้
วัดความเหมาะสมได้แก่ NPV และ IRR ในการพิจารณาความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ในการศึกษา
นี้จะประเมินต้นทุนในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 1 เมกะวัตต์ 
การศึกษานี้ใช้ข้อมูลทางด้านต้นทุนอ้างอิง ซึ่งข้อมูลที่ได้เป็นข้อมูลจากบริษัทที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์มาแล้ว ซึ่งโครงสร้างของต้นทุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ประกอบด้วย เงิน
ลงทุนหลัก และต้นทุนบ ารุงรักษา ในส่วนของรายรับจากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นข้อมูล
รายได้จากใบสัญญาการซื้อขายพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ท าสัญญากับกระทรวงพลังงานระยะเวลา 10 ปี
จากการศึกษาการวิเคราะห์ทางด้านการเงินของโครงการ พบว่า การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ในสภาวะปัจจุบันมีความเหมาะสมแก่การลงทุน มีมูลค่าปัจจุบันสุทธิที่ค านวณได้
มีค่าเป็นบวกและอัตราผลตอบแทนภายในโครงการมากกว่าอัตราส่วนลด ดังนั้นจึงวิเคราะห์ความไว
ต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเงินประกอบ ปรากฏว่าเมื่อค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
เพ่ิมข้ึนและลดลง 15% และ 30% พบว่า โครงการให้ผลตอบแทนคุ้มค่าต่อการลงทุน ดังนั้นสรุปได้ว่า 
ในกรณีของประเทศไทย อ าเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม เมื่อพิจารณาอัตราผลตอบแทนทางด้าน
การเงิน พบว่าการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในสภาวะปัจจุบันมีความเหมาะสม
แก่การลงทุน นอกจากนี้การศึกษาผลตอบแทน ยังไม่รวมต้นทุนภายนอกจากผลกระทบภายนอกเชิง
บวกมาพิจารณาด้วยเช่น การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เป็นก๊าซหลักที่ท าให้เกิดภาวะ
เรือนกระจกเนื่องจากต้นทุนส่วนนี้ขั้นตอนในการหาข้อมูลยุ่งยาก และซับซ้อนยากต่อการค านวณ
ออกมาให้ชัดเจน หากประเมินผลที่ได้ที่จะเกิดขึ้นต่อสังคมได้ถูกต้องและครบถ้วน การวิเคราะห์ความ
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เป็นไปได้ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ก็จะมีความเหมาะสมแก่การลงทุนมากยิ่งขึ้น (ญาณ
ยุทธ_พลชูสกุลวง, 2557) 
 นางสาวจุฬารัตน์ จ าปีรัตน์ (2558) ได้ท าศึกษาเกี่ยวกับความเป็นไปได้ทางการเงินของ
โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) ส าหรับบ้านพักอาศัย
ทั่วไป ในพ้ืนที่อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  วัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้เพ่ือศึกษา
สภาพทั่วไปของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) และ
เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบน
หลังคา (Solar PV Rooftop) ณ อ าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน การศึกษาใช้ข้อมูลปฐมภูมิ 
(Primary Data) ซึ่งเป็นข้อมูลจากการสอบถามบุคลากรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ข้อมูลจาก
บริษัทเอกชน และข้อมูลจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 
Data) รวบรวมจากบทความ เอกสารวิชาการรายงานประจ าปี วารสาร และเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง การวิเคราะห์เป็นการวิเคราะห์เชิงพรรณนาและเชิงปริมาณ  

ในกรณีระยะเวลาของโครงการ 26 ปี โดยสามารถผลิตไฟฟ้าได้ 25 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 ถึง
พ.ศ. 2581 ผลการศึกษาพบว่า โครงการคุ้มค่าน่าลงทุน ณ ระดับอัตราคิดลดร้อยละ 9.303 มูลค่า
ปัจจุบันสุทธิ 260,637.15 บาท อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการเท่ากับร้อยละ 13.93 ต่อปี
อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการที่มีการปรับแล้วเท่ากับร้อยละ 10.69 ต่อปี อัตราส่วน
ผลประโยชน์ต่อต้นทุนเท่ากับ 1.25 อัตราส่วนระหว่างผลตอบแทนสุทธิต่อการลงทุนเท่ากับ 1.37 มี
ระยะเวลาคืนทุนของโครงการเท่ากับ 12 ปี ส่วนการทดสอบค่าความแปรเปลี่ยนของการลงทุนพบว่า
ผลตอบแทนของโครงการสามารถลดลงได้มากที่สุดร้อยละ 20.16 ต้นทุนเงินรวมสามารถเพ่ิมขึ้นได้
มากที่สุดร้อยละ 25.25 ต้นทุนการลงทุนของโครงการสามารถเพ่ิมขึ้นได้มากที่สุด ร้อยละ 36.95 
ต้นทุนการด าเนินงานของโครงการสามารถเพ่ิมขึ้นได้มากที่สุดร้อยละ 79.76 แสดงให้เห็นว่าโครงการ
มีความเป็นไปได้ในการลงทุน ภายใต้ปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน (จุฬารัตน์ จ าปีรัตน์, 2558) 
 อภิชาติ คงแป้น (2557)ได้ท าการศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมจากการลงทุน
ระบบก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร กรณีศึกษา ต าบลท่ามะนาว อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดย
ประยุกต์แนวคิดการประเมินผลแบบ Goal-attainment model การวิเคราะห์ประสิทธิภาพรายจ่าย
สาธารณะและผลกระทบภายนอก เพ่ือประเมินว่าการลงทุนนั้นคุ้มค่าหรือไม่ โดยมีการวิเคราะห์
ผลตอบแทนและค่าใช้จ่ายทั้งทางตรงและทางอ้อมของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ ผลจากการวิจัย
สรุปได้ว่า โครงการนี้คุ้มค่าต่อการลงทุน โดยมีผลตอบแทนจากการลงทุนรวม 333,264 ในปีแรก ปีที่
สองเป็นต้นไป 259,564 บาทต่อปี เรียงล าดับผลตอบแทนจากมากไปน้อย ได้แก่ 1) ด้านเกษตรกรรม 
คือผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นจากการใช้ปุ๋ยชีวภาพ รายได้จากการขายปุ๋ยชีวภาพและลดการซื้อปุ๋ยเคมี 2) 
ด้านพลังงาน คือลดการซื้อก๊าซหุงต้ม และลดน้ ามันดีเซลเพ่ือการผลิตไฟฟ้า 3) ด้านแรงงาน คือการ
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เพ่ิมการจ้างงานภายในชุมชน 4) ด้านสิ่งแวดล้อม คือ การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ในขณะที่
ค่าใช้จ่ายงบลงทุนรวม 416,400 บาท เมื่อคิดตลอดอายุโครงการ 5 ปี สรุปการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
รายจ่าย หากคิดผลตอบแทนรวมทางตรงและทางอ้อมโครงการนี้จะคุ้มค่าต่อการลงทุน ที่ให้อัตรา
ผลตอบแทนต่อต้นทุน (BCR) เท่ากับ 2.48 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากับ 32.61% 
ระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 1 ปี 10 เดือน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 1,067,030 บาท และ
ค่าใช้จ่ายต่อประสิทธิผล (C/E ratio) 19,553 บาทต่อ 1 tonCO2eq (อภิชาติ คงแป้น , 2557)
 วิวัฒน์ ชโนวิทย์ ได้ท าการศึกษา การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ที่ ติดตั้งบนหลังคาประเภทที่พักอาศัย ในพ้ืนที่ที่แตกต่างกันของประเทศไทย โดย 
วัตถุประสงค์ของภาคนิพนธ์นี้เพ่ือศึกษาความคุ้มค่าของต้นทุนและผลตอบแทนของการติดตั้งแผงเซล 
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาประเภทที่พักอาศัยขนาด 4 Kwในกรณีที่เข้าร่วมโครงการจ าหน่ายไฟฟ้า
พลังงาน แสงอาทิตย์และสามารถจ าหน่ายเข้าระบบสายส่งของการไฟฟ้า (On grid) เปรียบเทียบกับ
กรณีที่ใช้ไฟฟ้าเองใน ที่พักอาศัย ตลอดอายุโครงการ 25 ปี โดยศึกษาความคุ้มค่าทางด้านการเงินและ
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ ในพ้ืนที่ที่ แตกต่างกันด้านความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ 3 พ้ืนที่ ของประเทศไทย
ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคเหนือ ซึ่งใช้ตั วชี้วัดคือ NPV , B/C Ratio และ 
IRR 
 ผลการศึกษาได้เปรียบเทียบระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการจ าหน่ายไฟฟ้ากับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วม
โครงการทั้ง 3 พ้ืนที่พบว่า ครัวเรือนที่ได้รับการได้รับการสนับสนุนโดยการรับซื้อไฟฟ้ามีความคุ้มค่า
ทาง การเงินในการลงทุนมากกว่าผู้ที่ผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ใช้ในครัวเรือนของตนเอง และเมื่อ
พิจารณาโครงการทาง เศรษฐศาสตร์พบว่าการจัดท าโครงการเพ่ือรับซื้อไฟฟ้าจากประชาชนกลุ่มที่อยู่
อาศัยนี้ แม้ว่าจะรวมผลประโยชน์ ที่มีต่อสิ่งแวดล้อมในการลด CO2 และผลประโยชน์จากการลดการ
ผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานฟอสซิลแล้วกลับไม่มีความคุ้มค่าในการลงทุน เนื่องจากเงินอุดหนุนในการรับ
ซื้อไฟฟ้าเป็นเงินโอนจากประชาชนกลุ่มอ่ืนๆ ดังนั้น โครงการรับซื้อไฟฟ้าถือว่าไม่มีประสิทธิภาพ
ในทางเศรษฐศาสตร์ แต่ เมื่อพิจารณาการผลิตไฟฟ้าเพ่ือใช้งานเอง พบว่ามีความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์เพราะเกิดประโยชน์ต่อทั้งผู้ผลิตพลังงานใช้เองและเกิดผลกระทบทางบวก ต่อสังคม 
และเมื่อพิจารณาปัจจัยด้านภูมิศาสตร์พบว่าพ้ืนที่ที่มีความคุ้มค่าในการลงทุนมากที่สุดได้แก่ภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคเหนือ ตามล าดับ การศึกษานี้มีข้อเสนอแนะให้ส่งเสริมการ
ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือใช้เองในครัวเรือนดีกว่าที่จะจ าหน่ายให้กับรัฐเพราะมูลค่าจุบันสุทธิ
มีค่าสูงกว่า และรัฐควรปรับราคารับซื้อไฟฟ้าให้เหมาะสม โดยลด สัดส่วนที่รัฐอุดหนุนรับซื้อลง และ
เน้นไปพัฒนาและส่งเสริมด้านลดต้นทุนซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้ดีกว่า (วิวัฒน์ ชโนวิทย์, n.d.) 
 สุพจน์ พราหมพยูง ได้ท าการศึกษา ความคุ้มค่าของโครงการติดตั้ง Solar Farm เพ่ือผลิต
พลังงานไฟฟ้า จ่ายเข้าสายส่งการไฟฟ้า จากการศึกษาความคุ้มค่าและผลตอบแทนของโครงการติดตั้ง 
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Solar Farm ขนาดก าลังการผลิต 1MW 30MW และ 50MW เพ่ือจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเข้าระบบ
สายส่งการของไฟฟ้า ซึ่งรับซื้อ กระไฟฟ้าแบบ FiT (Feed In Tariff ) ในอัตรา 5.66 บาท/kWh ใน
ภูมิภาคต่างๆของประเทศ โดยใช้หลักการต้นทุน และผลตอบแทน(Cost Benefit Analysis: CBA) 
ช่วยในการวิเคราะห์ ซึ่งพบว่าโครงการติดตั้ง Solar Farm ขนาด ก าลังการผลิต 1 MW พ้ืนที่ อ าเภอ
โคกส าโรง จังหวัดลพบุรี มีความเหมาะสม มีความคุ้มค่าและผลตอบแทนมาก ที่สุด 
 โดยผลการวิเคราะห์ทางด้านการเงินโดยใช้อัตราคิดลดร้อยละ 8 พบว่า มีค่าผลรวมของ
ผลตอบแทนสุทธิของโครงการที่ได้มีการปรับค่าเวลาของโครงการแล้ว(NPV)เท่ากับ 43,912,427 บาท 
อัตราส่วนรายได้ต่อต้นทุน (B/C Ratio)เท่ากับ 1.6 อัตราผลตอบแทน(IRR)เท่ากับร้อยละ 8.4 มีค่า
มากกว่าต้นทุนค่าเสียโอกาส ค่าระยะเวลาคืนทุน เท่ากับ 7.2 ปี และผลการวิเคราะห์ทางด้าน
เศรษฐกิจโดยใช้อัตราคิดลดร้อยละ 10 พบว่ามีผลรวมของ ผลตอบแทนสุทธิของโครงการที่ได้มีการ
ปรับค่าเวลาของโครงการแล้ว(NPV)เท่ากับ 30,240,541 บาท อัตราส่วน รายได้ต่อต้นทุน(B/C Ratio) 
เท่ากับ 1.4 อัตราผลตอบแทน เท่ากับร้อยละ 5.9 มีค่าน้อยกว่าต้นทุนค่าเสีย โอกาส ระยะเวลาคืนทุน
เท่ากับ 6.7 ปี การพิจารณาความอ่อนไหวของโครงการทางด้านการเงิน พบว่าเมื่อรายได้ของโครงการ
เปลี่ยนแปลงลดลง ในปีที่ 3 ร้อยละ 26 และปีที่ 11 ลดลงร้อยละ 52 จากสถานการณ์ปกติท าให้ค่า 
NPV ลดลงเท่ากับ 13,310,574 บาท และ ค่า IRR ลดลงเท่ากับร้อยละ 3.4 และ เมื่อมูลค่าต้นทุนของ
โครงการเพ่ิมขึ้นในแต่ละปี ร้อยละ 6.2 จาก สถานการณ์ปกติ ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงค่า NPV 
ลดลงมีค่าเท่ากับ 41,669,173 บาทค่า IRR ลดลงเท่ากับร้อย ละ 8.1 ส่วนทางด้านเศรษฐกิจ พบว่า
เมื่อรายได้ของโครงการเปลี่ยนแปลงลดลงในปีที่ 3 ร้อยละ 26 และปีที่ 11 ลดลงร้อยละ 52 จาก
สถานการณ์ปกติท าให้ค่า NPV ลดลงมีค่าเท่ากับ 5,165,594 บาท และ ค่า EIRR ลดลงเท่ากับ ร้อย
ละ1.3 และเมื่อมูลค่าต้นทุนของโครงการเพ่ิมขึ้นในแต่ละปี ร้อยละ 6.2 จากสถานการณ์ปกติส่งผลให้
มีการ เปลี่ยนแปลงค่า NPV ลดลงมีค่าเท่ากับ 29,976,572 บาท และค่า อัตราผลตอบแทน เท่ากับ
ร้อยละ 5.9 ผลการศึกษาของการช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม พบว่าโครงการสามารถลดการ
ปล่อยก๊าซเรือน กระจกตลอดอายุโครงการทางเศรษฐกิจแล้ว ได้จ านวน 22,581.53 tCO2e คิดเป็น
มูลค่าเท่ากับ 1,354,892 บาท 
 ถึงแม้ว่าผลการศึกษาจะให้ความคุ้มค่าและผลตอบแทนที่ผ่านเกณฑ์การวิเคราะห์ตามหลัก
ทฤษฎี แต่ก็ต้องแลกกับการ สูญเสียการใช้ทรัพยากร เช่น การท านาข้าว เป็นต้น การติดตั้ง Solar 
Cell ผลิตพลังงานไฟฟ้า บนพื้นที่ว่างบน หลังคา หรือดาดฟ้า ของอาคารหรือบ้านพักอาศัย จึงเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่งที่ภาครัฐควรพิจารณาให้การสนับสนุน ทางด้านการลงทุน และปรับปรุงข้อก าหนดต่างๆ
ให้เป็นแรงจูงใจในการด าเนินโครงการ ทั้งในภาครัฐและเอกชน (สุพจน์ พราหมพยูง, n.d.) 
 วิสาขา ภู่จินดา (2558) ได้ท าการศึกษาการประเมินเบื้องต้นของผลตอบแทนทางสังคมจาก
การลงทุนในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล:กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลด้วยระบบแก๊สซิฟิ
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เคชั่น  โดย การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและผลตอบแทน 
ทางสังคมจากการลงทุนในการผลิตไฟฟ้าจาก พลังงานชีวมวล และเสนอแนะแนวทางเพ่ือลด 
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และเพ่ิมผลตอบแทนทาง สังคมจากการลงทุนในการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงาน ชีวมวล โดยท าการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ เชี่ยวชาญด้าน พลังงานชีวมวล และผู้แทนของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 9 ราย ร่วมกับการวิเคราะห์ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และการวิเคราะห์
ผลตอบแทนทางสังคม จากการลงทุน (SROI) จากการใช้พลังงานชีวมวลจากการใช้พลังงานชีวมวล 
เพ่ือผลิตไฟฟ้าใช้ในชุมชนของโรงไฟฟ้าชีวมวล A ผลการศึกษาพบว่า การผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน ชีว
มวลส าหรับโรงไฟฟ้าระดับชุมชนมีผลตอบแทน ทางสังคมจากการลงทุนเท่ากับ 0.09 ส าหรับ 
แนวทางในการลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม และเพ่ิมผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนใน 
การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล ท าได้โดยการ พัฒนากระบวนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล 
ให้มีประสิทธิภาพ การส่งเสริมการสร้างผลประโยชน์ ต่อส่วนรวมจากการผลิตพลังงานจากชีวมวล 
และ การจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตพลังงานชีวมวล อย่างเป็นระบบ (วิสาขา ภู่จินดา, 2558) 
 ปิยรัฐ กล่ าทอง (2560) ได้ท าการศึกษา ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ของ
ระบบไฟฟ้าเซลล์ แสงอาทิตย์แบบลอยน้ า กรณีศึกษา สระเก็บน้ าห้วยเกษียร จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี
กลุ่มเป้าหมายที่ท าการศึกษาคือ ประชาชนและคณะกรรมการบริหารจัดการน้ า ของต าบลดงขี้เหล็ก 
จังหวัดปราจีนบุรี ส าหรับการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมท าโดยการเก็บข้อมูลภาคสนามและ
ท าการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ โดยศึกษาพารามิเตอร์ อุณหภูมิ ความขุ่น ความเป็นกรดด่ าง 
ปริมาณของแข็งละลายทั้งหมด การน าไฟฟ้า ปริมาณออกซิเจนละลายน้ า BOD ปริมาณไนเตรต และ
ปริมาณคอลิฟอร์มแบคทีเรียทั้ งหมด โดยการเก็บตัวอย่างน้ าเป็นจ านวน 2 ครั้งและท าการ
เปรียบเทียบกับค่ามารฐานน้ า ส าหรับการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ โดยใช้เครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์คือ มูลค่าปัจจุบันเงินก าไรสุทธิ (NPV) อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ระยะเวลาคืนทุน
และทางสังคมคือประเมินจากผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน  (SROI) และน ามาวิเคราะห์ 
SWOT ส าหรับพิจารณาผลกระทบด้านสังคม (ปิยรัฐ กล่ าทอง, 2559)  
 
 
 



บทที ่3 

วิธีการศึกษา 

 การศึกษาเรื่อง การวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ระบบผลิตไฟฟ้า
จากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ าเพ่ือบริหารจัดการน้ า บริเวณสระเก็บน้ าพระรามเก้า อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ จ.ปทุมธานี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) กรอบแนวคิดในการศึกษา 

2) วิธีการศึกษา 

3) ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ/สิ่งที่ศึกษา 

4) เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 

5) การตรวจสอบเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 

6) การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 กรอบแนวคิดในการศึกษา จะแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนและประเด็นที่จะใช้ในการศึกษา การ
เก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ผลการศึกษาในด้านต่าง ๆ ของระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
แบบติดตั้งลอยน้ า บริเวณสระเก็บน้ าพระรามเก้า อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.ปทุมธานี ดังแสดงใน
ภาพที่ 3.1  
 จากการทบทวนวรรณกรรม ท าให้ทราบว่า ประเด็นที่มีผลจากการด าเนินโครงการระบบผลิต
ไฟฟ้า จากการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ า ประกอบไปด้วย 3 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย 
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการติดตั้งโครงการ ประเด็นด้านเศรษฐกิจ และประเด็นด้านสังคม  
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เซลล์แสงอาทิตย์ ระบบลอยน้ า 

ทบทวนวรรณกรรมและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

วิเคราะห์ผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อม 

คุณภาพน้ า 
 

ด้านชีวภาพ 

วิเคราะห์ผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ 
 

วิเคราะห์ผลกระทบ
ทางสังคม 
 

- คุณภาพน้ าที่
เปลี่ยนแปลงไป  
 

ปริมาณสิ่งมีชีวิตที่
มีในแหล่งน้ า 
(แบคทีเรียกลุ่มโค
ลิฟอร์มและกลุ่มฟี
คัลโคลิฟอร์ม)  
 

- ความคุ้มค่าในการ
ลงทุน 
 

- การรับรู้โครงการ 
- การยอมรับโครงการ 
 - การได้รับประโยชน์จาก
โครงการ 
- เครือข่ายความร่วมมือ  
- การพัฒนาพลังงาน
ไฟฟ้าที่ได้เพ่ือใช้ประโยชน์ 
- การจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้พลังงานทดแทน 
- การขยายผลต่อในพื้นที่
อ่ืน 
 

สรุปผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม 

แนวทางในการพัฒนาโครงการ 

ภาพที่  3.1 กรอบการศึกษา ภาพที่  3.1 กรอบการศึกษา ภาพที่  3.1 กรอบการศึกษา ภาพที่  3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา ภาพที่  3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
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3.2 วิธีการศึกษา 
 การศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ระบบผลิตไฟฟ้า
จากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ าเพ่ือบริหารจัดการน้ า บริเวณสระเก็บน้ าพระรามเก้า อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ จ.ปทุมธานี ซึ่งใช้พ้ืนที่ติดตั้งขนาด 442.50 ตารางเมตร (กว้าง 5.0 เมตร 
ยาว 88.5 เมตร) บริเวณสระเก็บน้ าที่ 2 ซึ่งคิดเป็น 0.0154% ของขนาดสระ  

จากการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ า มีการคาดการณ์ว่าจะมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม จึงได้มีวิธีการศึกษาเพ่ือให้ได้ผลการศึกษาที่ครอบคลุมและครบถ้วน 
โดยมีรายละเอียดของวิธีการศึกษาโดยแยกเป็นแต่ละด้าน ดังนี้ 

3.2.1 การศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 
 การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ เนื่องจากในการวิจัยนี้เกี่ยวกับการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนผิว
น้ าซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะมีผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นมีนัยส าคัญในเรื่องของคุณภาพน้ าที่
เปลี่ยนแปลงไปและในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพในน้ า แต่ในงานวิจัยนี้จะท าการศึกษา
เฉพาะในเรื่องของคุณภาพน้ าที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการศึกษาในเรื่องความหลากหลายทาง
ชีวภาพในน้ านั้นมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ซึ่งมีรายละเอียดในการศึกษาดังนี ้
 การศึกษาคุณภาพน้ าบริเวณใต้เซลล์แสงอาทิตย์ ได้พิจารณาพารามิเตอร์ที่เก่ียวข้องกับการใช้
ประโยชน์ของสระเก็บน้ าพระรามเก้า โดยอ้างอิงกับมาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดินจากกรมควบคุมมลพิษ 
และเกณฑ์คุณภาพน้ าที่เหมาะสมต่อการด ารงชีวิตของสัตว์น้ า เนื่องจากกรมประมงได้น าสัตว์น้ ามา
ปล่อยในบริเวณสระเก็บน้ าพระรามเก้าเป็นประจ า และน้ าในสระใช้กับพ้ืนที่เกษตรในโครงการ และ
พ้ืนที่เกษตรบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียง พารามิเตอร์ที่ตรวจวัดในการศึกษานี้ ประกอบด้วย 1) ค่าออกซิเจน
ละลายน้ า 2) ความขุ่น 3) บีโอดี 4) ความเป็นกรด-ด่าง 5) ของแข็งทั้งหมดที่ละลายน้ า (Total 
Dissolved Solid) 6) บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) 7) ค่าการน าไฟฟ้า 8) ความเค็ม 9) 
ของแข็งแขวนลอย 10) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด และ 11) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม 
12) อุณหภูมิ โดยเก็บตัวอย่าง บริเวณใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ า เป็นจ านวน 10 
ตัวอย่างซึ่งครอบคลุมบริเวณติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์  และบริเวณจุดอ้างอิงรอบแผงอีก 4 ตัวอย่าง 
โดยระยะห่างจากแผง 10 เมตร บริเวณ ทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก และทิศใต้ของแผง ซึ่ง
เป็นจุดที่ไม่มีผลกระทบจากการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ จ านวนฤดูกาลละ 1 ครั้ง 3 ฤดู หลังการติดตั้ง
แล้วเสร็จ ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 16 ธันวาคม 2559 (ฤดูหนาว) , ครั้งที่ 2 วันที่ 16 มีนาคม 2560 (ฤดู
ร้อน) และครั้งที่ 3 วันที่ 16 มิถุนายน 2560 (ฤดูฝน) วิธีการเก็บน้ าถ้าน้ าลึกไม่เกิน 2 เมตรให้ ควรเก็บ
ที่กึ่งกลางล าน้ า ถ้าเกินกว่า 2 เมตรให้เก็บลึกจากผิวน้ าอย่างน้อย 50 เซนติเมตร – 1 เมตร (ไม่ควร
เก็บใกล้ฝั่ง) เพ่ือเป็นตัวแทนน้ าของบริเวณนั้น ๆ แต่ส าหรับการเก็บตัวอย่างเพ่ือวิเคราะห์แบคทีเรีย
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จะต้องเก็บตัวอย่างที่ระดับความลึก 30 เซนติเมตรจากผิวน้ า เนื่องจากเป็นช่วงความลึกที่แบคทีเรีย
ด ารงชีวิตอยู่ได้ดี เพ่ือน ามาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงไปของคุณภาพน้ า  
 

 

ภาพที่  3.2 จุดติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ า 

 

ภาพที่  3.3 จุดเก็บตัวอย่างน้ าบริเวณใต้แผง 
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ภาพที่  3.4 จุดเก็บตัวอย่างน้ าบริเวณจุดอ้างอิง 

 
3.2.2 การศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 

 ในการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน (Cost-Benefit Analysis) โดย
แบ่งการศึกษาเป็น 3 กรณีศึกษา คือ กรณีศึกษาที่ 1 ท าการศึกษาจากการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบ
ลอยน้ าของโครงการ กรณีท่ี 2 ท าการศึกษาจากการติดตั้งโครงการเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ า 
ของโครงการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์เสริมในการศึกษาดูงาน ตัวอย่างเช่น ค่าใช้จ่ายใน
การติดตั้งทางเดิน เป็นต้นและกรณีศึกษาที่ 3 ท าการศึกษาจากการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้ง
บนบก ภายในโครงการ โดยท าการศึกษาถึงต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการตามระยะเวลา
โครงการ 25 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2560-2585 เนื่องจากมีการรับรองอายุการใช้งานของแผงเซลล์
แสงอาทิตย์เป็นระยะเวลา 25 ปี เพ่ือพิจารณาถึงประโยชน์และคุ้มค่าต่อการลงทุน โดยการก าหนด
รายการต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการ ดังนี้ 
 1) รายการต้นทุนของโครงการ โดยแบ่งได้เป็นต้นทุนทางตรง (Direct cost) ซึ่งเป็นต้นทุน
โดยตรงที่ท าให้โครงการด าเนินไปได้ ประกอบด้วย ค่าที่ดิน ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง ค่าบ ารุงรักษาเป็น
ต้น  
 2) รายการผลตอบแทนของโครงการ (Benefit ) ซึ่งจะคิดจาก 1) ค่าไฟฟ้า โดยแบ่งการ
วิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เป็น 3 กรณี คือ กรณีที่ 1 คิดจากค่าไฟฟ้าที่ลดลงในปัจจุบัน โดยคิดจาก
ค่าไฟฟ้าที่ลดลงจากการติดตั้งระบบในปัจจุบัน เทียบกับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในปี 2558-2559 กรณีที่ 2 คิด
จากการขายให้แก่การไฟฟ้า หากการไฟฟ้าเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยคิดที่อัตรารับ
ซื้อ 5.66 บาท/หน่วย และกรณีที่ 3 คิดจากการขายไฟฟ้าให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ในราคา หน่วยละ 3 บาท ตลอดอายุโครงการ เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
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ธัญบุรี เสนอให้ทางมูลนิธิชัยพัฒนาขายไฟฟ้าที่ผลิตได้ในแก่ทางมหาวิทยาลัย โดยวิธีการชาร์ตใส่
แบตเตอรี่ขนาดใหญ่ในช่วงเวลากลางวัน เพ่ือน าไปใช้ภายในมหาวิทยาลัยในช่วงเวลากลางคืน โดย
ทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในเรื่องการติดตั้ งอุปกรณ์เสริม และรับซื้อไฟฟ้าจาก
มูลนิธิชัยพัฒนาในราคารับซื้อที่หน่วยละ 3 บาท ข้อมูลจาก ผศ.ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ ผู้ช่วยคณบดี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2) ผลตอบแทนจากการขายคาร์บอน
เครดิตจากการลดการใช้ไฟฟ้า และ 3) ผลตอบแทนจากการขายซากโครงการ เมื่ออายุครบ 25 ปี คิด
เป็น 20% จากต้นทุนของโครงการ เนื่องจากเมื่อครบอายุการใช้งาน 25 ปี แผงเซลล์แสงอาทิตย์ก็ยัง
สามารถที่จะผลิตไฟฟ้าได้อยู่แต่จากประสิทธิภาพที่ลดลง ในบางกรณีจึงมีการขายซากโครงการออก 
เพ่ือให้ผู้รับซื้อได้น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป ดังแสดงในตารางที่ 3.1  
 
ตารางท่ี 3.1 ประเด็นการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนโครงการ 

รายการ หมายเหตุ 

ค่าใช้จ่าย  

1. ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง 
    - ค่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
    - grid inverter 
    - โครงสร้างยึด 
    - สายไฟฟ้า,อุปกรณ์ยึดจับ,ท่อร้อยสายไฟ  
    - อ่ืน ๆ 
2. ค่าบ ารุงรักษา 
    - ค่าบ ารุงรักษารายเดือน 
    - ค่าการตรวจสภาพเครื่องจักรและเปลี่ยนอะไหล่ตาม
วาระ และการดูแลรักษา 
    - ระบบและการรายงานผลประสิทธิภาพการท างาน 

 

ผลตอบแทน  

3. ค่าไฟฟ้าที่ผลิตได้ คิดจาก 3 กรณี 

4. ค่าขายคาร์บอนเครดิต ราคารับซื้ออยู่ที่ 200 บาทต่อตัน 
**องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน) 
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รายการ หมายเหตุ 

5. ค่าซากโครงการ คิดจากราคาโครงการ 20% 

  
ในการศึกษาครั้งนี้จะใช้เกณฑ์ในการตัดสินใจ 4 เกณฑ์ ดังนี้ ระยะเวลาคืนทุน (Payback 

Period)ค านวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (NPV) อัตราผลตอบแทนการลงทุน (IRR) 
และ) อัตราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่าย (Benefit Cost Ratio:  B/C Ratio) เพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

 
3.2.3 การศึกษาผลกระทบด้านสังคม 

 ในการศึกษาผลกระทบด้านสังคมจากโครงการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ า 
บริเวณ สระเก็บน้ าพระรามเก้า ท าการศึกษาในเรื่อง การรับรู้โครงการ, การยอมรับโครงการ, 
ผลกระทบที่ได้รับจากโครงการ, การได้รับประโยชน์จากโครงการ, เครือข่ายความร่วมมือ, การพัฒนา
พลังงานไฟฟ้าที่ได้เพ่ือใช้ประโยชน์, การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน, การขยายผลต่อใน
พ้ืนที่อ่ืน โดยท าการศึกษาใน 3 กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย กลุ่มประชาชนโดยรอบพ้ืนที่โครงการ, 
กลุ่มพนักงานในพ้ืนที่โครงการ และกลุ่มผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท าโครงการ ซึ่ง
ประกอบด้วย มูลนิธิชัยพัฒนา, บริษัทปตท. จ ากัด, สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร , 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งประเด็นที่ศึกษา
ข้อค าถามและวิธีการศึกษาจะแสดงในตารางต่อที่ 3.2 
 
ตารางท่ี 3.2 ประเด็นด้านสังคม 

ประเด็น วิธีการเก็บข้อมูล ค าถาม กลุ่มเป้าหมาย 

การรับรู้
โครงการ 

สัมภาษณ์ ท่านทราบเกี่ยวกับโครงการระบบผลิต
ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ แบบติดตั้งลอย
น้ า บริเวณ สระเก็บน้ าพระราม 9 หรือไม ่
จากแหล่งข้อมูลใด 

ประชาชน
โดยรอบพ้ืนที่ 

การยอมรับ
โครงการ 

สัมภาษณ์ ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร ต่อโครงการ
ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ 
แบบติดตั้งลอยน้ า บริเวณสระเก็บน้ า
พระราม 9  

ประชาชน
โดยรอบพ้ืนที่, 
พนักงานภายใน
พ้ืนที่ 
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ประเด็น วิธีการเก็บข้อมูล ค าถาม กลุ่มเป้าหมาย 

ผลกระทบที่
ได้รับจาก
โครงการ 

สัมภาษณ์ ท่านคิดว่าโครงการนี้จะส่งผลต่อประชาชน 
ชุมชนโดยรอบโครงการอย่างไร 

- การสร้างอาชีพสร้างรายได้ 
- สุขภาพอนามัย 
- สิ่งแวดล้อม 
- คมนาคม  
- อ่ืนๆ  

ประชาชน
โดยรอบพ้ืนที่ 

สัมภาษณ์ ตั้งแต่มีโครงการนี้ขึ้น โครงการนี้ส่งผล
กระทบต่อท่านอย่างไร 

- เพ่ิมภาระหน้าที่การท างาน 
- สุขภาพ 
- สิ่งแวดล้อม 
- อ่ืนๆ 

พนักงานภายใน
พ้ืนที่ 

การพัฒนา
พลังงานไฟฟ้าที่
ได้เพ่ือใช้
ประโยชน์ 

สัมภาษณ์ ท่านคิดว่าไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการ
ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ 
แบบติดตั้งลอยน้ า บริเวณ สระเก็บน้ า
พระราม 9 หากเหลือจากการใช้ภายใน
มูลนิธิชัยพัฒนาแล้ว ควรน าไปใช้ใน
กิจกรรมใด ( เพ่ือสังคม ชุมชนหน่วยงาน
ราชการ โดยรอบโครงการ ) 

ประชาชน
โดยรอบพ้ืนที่, 
พนักงานภายใน
พ้ืนที่ 

ประชุมกลุ่ม การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าที่ได้เพ่ือใช้
ประโยชน์ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
โครงการ 

เครือข่ายความ
ร่วมมือ 

ประชุมกลุ่ม เครือข่ายความร่วมมือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
โครงการ 

การได้รับ
ประโยชน์จาก
โครงการ 

ประชุมกลุ่ม การได้รับประโยชน์จากโครงการ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
โครงการ 

การจัดตั้งเป็น
ศูนย์การเรียนรู้
พลังงานทดแทน 

ประชุมกลุ่ม การจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้พลังงาน
ทดแทน 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
โครงการ 
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ประเด็น วิธีการเก็บข้อมูล ค าถาม กลุ่มเป้าหมาย 

การขยายผลต่อ
ในพ้ืนที่อ่ืน 

ประชุมกลุ่ม การขยายผลต่อในพ้ืนที่อ่ืน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
โครงการ 

 
3.3 ผู้ให้ข้อมูลส้าคัญ 
 การศึกษานี้มีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญทางด้านสังคมเป็นหลัก ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของการศึกษา 
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ประชาชนโดยรอบโครงการ ซึ่งจะเก็บจากประชาชนที่อยู่รอบโครงการในระยะ 5 กิโลเมตร 
โดยการเก็บแบบสุ่ม , พนักงานภายในพ้ืนที่มูลนิธิชัยพัฒนาและ หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงาน
การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ระบบลอยน้ า สระเก็บน้ าพระราม 9 อันเนื่องมาจากพระราชด าริ ต าบล
คลองหลวง อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  
  
3.4 เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือเพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูลของการศึกษาจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ เครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้านคุณภาพน้ า และเครื่องมือในการเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม  มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.4.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านคุณภาพน้ า 
 การได้มาซึ่งข้อมูล จะใช้อุปกรณ์ในการตรวจวัดคุณภาพน้ า ซึ่งต้องมีการเก็บตัวอย่างมา
วิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะใช้เครื่องมือประกอบไปด้วย Water sampler, ขวดใส่ตัวอย่างน้ า  

3.4.2 ข้อมูลทางเศรษฐกิจ 
 การได้มาซึ่งข้อมูลจะใช้ ข้อมูลทุติยภูมิของโครงการในการคิดต้นทุนและผลตอบแทนของ
โครงการและข้อมูลทุติยภูมิอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

3.4.3 ข้อมูลทางสังคม 
 การได้มาซึ่งข้อมูลจะใช้ แบบสัมภาษณ์จากประชาชนโดยรอบโครงการ แบบสัมภาษณ์
พนักงานในพ้ืนที่มูลนิธิชัยพัฒนา และการประชุมกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตามประเด็นดังต่อไปนี้ การ
รับรู้โครงการ, การยอมรับโครงการ, การได้รับประโยชน์จากโครงการ, เครือข่ายความร่วมมือ, การ
พัฒนาพลังงานไฟฟ้าที่ได้เพ่ือใช้ประโยชน์, การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน และการขยาย
ผลต่อในพ้ืนที่อ่ืน ดังแสดงในภาคผนวก ข ค ง 
 
3.5 การตรวจสอบเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ท าการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ดังนี้ 
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3.5.1 แบบสัมภาษณ์  
 ท าการตรวจวัดความตรงโดยใช้วิธี IOC: Item-Objective Congruence Index ซึ่งจะให้
ผู้เชี่ยวชาญประเมินความตรงของเนื้อหาของข้อค าถามโดยพิจารณาเทียบกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
นิยามเชิงทฤษฎี และนิยามเชิงปฏิบัติการ ถ้าค าถามมีความสอดคล้องจะให้ 1 คะแนน ไม่แน่ใจให้ 0 
และไม่สอดคล้องให้ -1 คะแนน ดังนั้นค่า IOC จึงมีค่าระหว่าง -1 ถึง 1 การพิจารณาประเมินโดย
ผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน ถ้าข้อค าถามมีค่า IOC อยู่ในช่วง 0.5 ถึง 1 ข้อค าถามนั้นสามารถ
น าไปใช้ได้ โดยข้อค าถามที่ดีควรมีค่า IOC ใกล้ 1 แต่ถ้าค่า IOC น้อยกว่า 0.5 ข้อค าถามนั้นควรมีการ
ปรับปรุงแก้ไข (สุวิมล ติรกานันท์,2548) 

3.5.2 การตรวจสอบคุณภาพน้ า 
 ส าหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ าที่ตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ จะเลือกใช้ห้องปฏิบัติการที่
ได้รับมาตรฐานจากกรมควบคุมมลพิษ และท าการตรวจวัด 3 ครั้งเพ่ือหาค่าเฉลี่ยตามพารามิเตอร์ที่
ก าหนด 
 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลของการศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 
และสังคม จากการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ระบบลอยน้ า สระเก็บน้ าพระราม 9 อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ ต าบลคลองหลวง อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.6.1. การวิเคราะห์คุณภาพน้ า  
วิเคราะห์คุณภาพน้ า จากการเก็บตัวอย่างน้ า และน าไปตรวจวัดคุณภาพน้ า จ านวน 3 ครั้งใน 

3 ฤดูกาล หลังการติดตั้งแล้วเสร็จ แล้วน าผลที่ได้มาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของน้ าบริเวณใต้
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ กับบริเวณจุดอ้างอิงเพ่ือตรวจสอบว่า การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ า 
ส่งผลให้คุณภาพน้ าเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ และเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด โดยใช้ สถิติ t-test เข้า
มาช่วยในการวิเคราะห์ดังกล่าวด้วย  

3.6.2. การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ  
การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ใช้วิธีการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน (Cost-

Benefit Analysis) โดยท าการศึกษาถึงต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการตามระยะเวลาโครงการ 
25 ปี เพ่ือพิจารณาถึงประโยชน์และความคุ้มค่าต่อการลงทุน โดยใช้เกณฑ์ในการตัดสินใจ 4 เกณฑ์ 
คือ ระยะเวลาคืนทุน, มูลค่าปัจจุบันสุทธิ , อัตราผลตอบแทนภายใน และ อัตราผลตอบแทนต่อ
ค่าใช้จ่าย 

1) ระยะเวลาคืนทุน (Payback period) ระยะเวลาที่ผลตอบแทนสุทธิจากการด าเนินงานมี
ค่าเท่ากับค่าลงทุนโครงการ  
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ระยะเวลาคืนทุน = ค่าใช้จ่ายในการลงทุน  

ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยต่อปี 
 2) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) โดยการค านวณหาค่า NPV ท าได้โดยใช้
สูตร ดังนี้ 
     n 
  NPV  =  ∑  (Bt – Ct) / (1 + r)t 
    t=1 
โดยที่  Bt หมายถึง ผลตอบแทนของโครงการในปีที่ t 
  Ct หมายถึง ต้นทุนของโครงการในปีที่ t 
  r    หมายถึง อัตราคิดลดที่เหมาะสม 
  t    หมายถึง ระยะเวลาของโครงการ (t = 1, 2, 3…,n) 
  n   หมายถึง จ านวนปีทั้งสิ้นของโครงการ 
 3) อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal rate of Return: IRR) คือ อัตราที่จะท าให้
ผลตอบแทน และค่าใช้จ่ายที่ได้คิดลด เป็นมูลค่าปัจจุบันแล้วเท่ากัน อัตราส่วนลดจึงเป็นอัตรา
ความสามารถของเงินลงทุนที่ จะก่อให้เกิดรายได้คุ้มกับเงินลงทุนพอดี หรืออีกนัยหนึ่ง คือ การ
ค านวณหาอัตรา ส่วนลดใดที่จะท าให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิมีค่าเท่ากับศูนย์ ดังสมการ 
       n 
 Internal rate of Return: IRR = ∑  (Bt – Ct) / (1 + r)t =      0 
      t=1 
 4) อัตราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่าย (Benefit-Cost Ratio: B/C ratio) เป็นการแสดง
อัตราส่วนระหว่างมูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนทั้งหมดกับค่าใช้จ่าย ทั้งหมด (งบลงทุน และ
งบด าเนินการ) โดยพิจารณาทั้งทางตรง และทางอ้อม โดยใช้ สมการ   
Benefit-Cost ratio (B/C ratio) =       ผลตอบแทนสุทธิในรูปของตัวเงิน       .                
        ค่าใช้จ่ายทั้งหมดสุทธิในรูปของตัวเงิน   
 การค านวณใช้อัตราคิดลด กับมูลค่าทางเศรษฐกิจในอนาคต ซึ่งการคิดอัตราคิดลด รอง
ศาสตราจารย์ ดร.วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล ผู้เชี่ยวชาญการวางแผนพลังงานไฟฟ้า ได้เสนอให้คิดจาก 
อัตราดอกเบี้ยรวมกับอัตราเงินเฟ้อ โดยอัตราขั้นสูงที่ใช้ คือ 7.67% ซึ่งคิดมาจาก 6.97%  ซึ่งเป็น
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ของเงินให้สินเชื่อประเภท MLR (Minimum Loan Rate) 
ประจ าวันที่ 13 ธันวาคม 2559 (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2559) รวมกับอัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐานปี 
2559 ที่ อัตรา 0.7% (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2559) และอัตราขั้นต่ าที่ใช้คือ 3.26% ซึ่งคิดมาจาก 
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2.56% (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2560) ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลไทย อายุ 7 ปี ที่เปิด
จ าหน่ายในวันที่ 13 ธันวาคม 2559 รวมกับอัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐานปี 2559 ที่ อัตรา 0.7% (ธนาคาร
แห่งประเทศไทย, 2559) โดยเปรียบเทียบต้นทุนและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นของโครงการในปีต่าง ๆ ใน
ระยะเวลา 25 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุโครงการของเซลล์แสงอาทิตย์  

เพ่ือประกอบการตัดสินใจว่าโครงการใดให้ผลตอบแทนสูงกว่า เหมาะสมต่อการตัดสินใจ
ลงทุน 

3.6.3. การวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคม 
วิเคราะห์ผลกระทบทางสังคมจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ประชาชนโดยรอบ

โครงการ พนักงานภายในพ้ืนที่มูลนิธิชัยพัฒนา และการประชุมกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ การยอมรับโครงการ, การได้รับประโยชน์จากโครงการ, เครือข่ายความร่วมมือ, การพัฒนา
พลังงานไฟฟ้าที่ได้เพ่ือใช้ประโยชน์, การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน และ การขยายผลต่อ
ในพ้ืนที่อ่ืน  
 
 
 
 



บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

 
จากการศึกษาวิจัย การวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ระบบผลิต

ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ า บริเวณสระเก็บน้ าพระรามเก้า อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ จ.ปทุมธานี  นั้น มีผลในการด าเนินการวิจัย 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์
ข้อมูลผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งศึกษาในเรื่องของการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ
ผลกระทบทางคุณภาพน้ าเนื่องจากเซลล์แสงอาทิตย์ดังกล่าวติดตั้งลอยน้ า ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ผล
ทางเศรษฐกิจ โดยการศึกษาถึงต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการตามระยะเวลาโครงการ 25 ป ี
และส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลด้านสังคม โดยการสัมภาษณ์ประชาชนโดยรอบโครงการ และผู้ที่มา
ศึกษาดูงาน 

 
4.1 การวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 
 เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าการติดตั้งโครงการเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ า บริเวณ
สระเก็บน้ าพระราม 9 จะมีผลกระทบที่มีนัยส าคัญในเรื่องของคุณภาพน้ า ในการวิจัยครั้งนี้ จึงได้ท า
การวิเคราะห์ คุณภาพน้ าที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบ
ลอยน้ าติดตั้งแล้วเสร็จ ดังนี้  

4.1.1    ผลกระทบต่อคุณภาพน้ า  
 การวิเคราะห์คุณภาพน้ าท าการวิเคราะห์ 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 เก็บตัวอย่างน้ า วันที่ 16 ธันวาคม 
2559 (ฤดูหนาว) , ครั้งที่ 2 วันที่ 16 มีนาคม 2560 (ฤดูร้อน) และครั้งที่ 3 วันที่ 16 มิถุนายน 2560 
(ฤดูฝน) ซึ่งการตรวจวัดในโครงการนี้  ไม่มีการเก็บตัวอย่างน้ าก่อนติดตั้งโครงการ จึงท าการ
เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงหลังการติดตั้งโครงการแล้วเสร็จ โดยท าการตรวจวัดคุณภาพน้ าบริเวณ
ใต้วงจร จ านวน 10 จุด เปรียบเทียบกับน้ าบริเวณจุดอ้างอิงซึ่งมีระยะห่างจากวงจรเป็นระยะทาง 10 
เมตร เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพน้ าที่แตกต่างกัน ตามจุดตรวจวัดโดยใช้สัญลักษณ์ C1-10 แทนจุด
ตรวจวัดใต้วงจร และ W1, S1, E1 และN1 แทนจุดตรวจวัดอ้างอิง โดยแสดงดังภาพที 4.1  
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ภาพที่  4.1 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ า 

 โดยดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ าที่ตรวจวัดแบ่งออกเป็น 3  ด้าน  ประกอบด้วย  คุณภาพน้ าทาง
กายภาพ คุณภาพน้ าทางเคมี และคุณภาพน้ าทางชีวภาพ  

1) คุณภาพน้ าทางกายภาพ  
เป็นคุณภาพน้ าที่สามารถทราบได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของมนุษย์ เช่น ด้วยการใช้ตาดู ด้วย

การดมกลิ่น  และการลิ้มรส เป็นต้น และการตรวจวัดด้วยเครื่องมือเครื่องใช้ในการตรวจสอบคุณภาพ
น้ า  ซึ่งในงานวิจัยชิ้นนี้ดัชนีชี้วัดทางกายภาพที่น ามาใช้ในการศึกษาประกอบด้วย สี, อุณหภูมิ, ความ
ขุ่น (Turbidity), ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solid) และค่าการน าไฟฟ้า (Conductivity) 
ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

(1) สีปรากฏ (Apparent color)  
 ผลการตรวจวัดจากห้องปฏิบัติการ ดังแสดงในตารางที่ 4.1 พบว่า สีของน้ าในการตรวจวัด
ครั้งที่ 1 มีสีเหลืองขุ่น ในการตรวจวัดครั้งที่ 2 มีสีเหลืองขุ่น และในการตรวจวัดครั้งที่ 3 มีสีเหลืองใสมี
ตะกอนปะปน แต่ไม่อาจสรุปได้อย่างชัดเจนว่าน้ ามีลักษณะใสขึ้น เนื่องจากในการเก็บน้ าในแต่ละครั้ง
เก็บในฤดูกาลที่แตกต่างกัน สภาพอากาศในการเก็บก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพน้ าด้วย ดังนั้นจึงไม่
อาจสรุปได้ว่าการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ าส่งผลให้น้ ามีความใสขึ้น ดังแสดงใน ตาราง
ที่ 4.1 
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ตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะห์สีปรากฎ 
ดัชนีชี้วัด  จุดเก็บตัวอย่าง คร้ังท่ี 1 

ธันวาคม 2559 
คร้ังท่ี 2 

มีนาคม 2560 
คร้ังท่ี 3 

มิถุนายน 2560 
สีปรากฏ (Apparent 
color) 

C1 สีเหลืองขุ่น สีเหลืองขุ่น สีเหลืองใส มีตะกอน 
C2 สีเหลืองขุ่น สีเหลืองขุ่น สีเหลืองใส มีตะกอน 
C3 สีเหลืองขุ่น สีเหลืองขุ่น สีเหลืองใส มีตะกอน 
C4 สีเหลืองขุ่น สีเหลืองขุ่น สีเหลืองใส มีตะกอน 
C5 สีเหลืองขุ่น สีเหลืองขุ่น สีเหลืองใส มีตะกอน 
C6 สีเหลืองขุ่น สีเหลืองขุ่น สีเหลืองใส มีตะกอน 
C7 สีเหลืองขุ่น สีเหลืองขุ่น สีเหลืองใส มีตะกอน 
C8 สีเหลืองขุ่น สีเหลืองขุ่น สีเหลืองใส มีตะกอน 
C9 สีเหลืองขุ่น สีเหลืองขุ่น สีเหลืองใส มีตะกอน 
C10 สีเหลืองขุ่น สีเหลืองขุ่น สีเหลืองใส มีตะกอน 
E1 สีเหลืองขุ่น สีเหลืองขุ่น สีเหลืองใส มีตะกอน 
N1 สีเหลืองขุ่น สีเหลืองขุ่น สีเหลืองใส มีตะกอน 
S1 สีเหลืองขุ่น สีเหลืองขุ่น สีเหลืองใส มีตะกอน 
W1 สีเหลืองขุ่น สีเหลืองขุ่น สีเหลืองใส มีตะกอน 

 
(2) อุณหภูมิ  

 ผลการตรวจวัดอุณหภูมิ ของสระเก็บน้ าพระราม 9 ดังตารางที่ 4.2 พบว่า ในการวิเคราะห์
อุณหภูมิตัวอย่างน้ า ครั้งที่ 1 เดือนธันวาคม 2559 ของตัวอย่างน้ าบริเวณใต้แผงวงจรในจุดตรวจวัด 
C1-C10 อยู่ในช่วงระหว่าง 28.6-28.7 องศาเซลเซียส ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 28.63 องศาเซลเซียส ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ 0.04 องศาเซลเซียส บริเวณจุดอ้างอิง มีอุณหภูมิเฉลี่ย 28.6 องศาเซลเซียส 
ในการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ า ครั้งที่ 2 เดือนมีนาคม 2560 ของตัวอย่างน้ าบริเวณใต้แผงวงจรในจุด
ตรวจวัด C1-C10 อยู่ในช่วงระหว่าง 30.3-30.7 องศาเซลเซียส ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 30.5 องศาเซลเซียส 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ 0.12 องศาเซลเซียสบริเวณจุดอ้างอิงอยู่ในช่วงระหว่าง มีอุณหภูมิ 
30.5-31.0 องศาเซลเซียส ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 30.7 องศาเซลเซียส ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ 0.21 
องศาเซลเซียสและในการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าครั้งที่ 3 เดือนมิถุนายน 2560 อุณหภูมิของของตัวอย่าง
น้ าบริเวณใต้แผงวงจรในจุดตรวจวัด C1-C10 กับบริเวณจุดอ้างอิง มีค่าเท่ากันที่ 28.0 องศาเซลเซียส 
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 28.0 องศาเซลเซียส ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ 0.00 องศาเซลเซียส  
 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของอุณหภูมิของตัวอย่างน้ าบริเวณใต้แผงวงจร กับบริเวณ
จุดอ้างอิง จากผลการตรวจวัดครั้งที่ 1 เดือนธันวาคม 2559  ครั้งที่ 2 เดือนมีนาคม 2560 และ 3 
เดือนมิถุนายน 2560 พบว่า ในแต่ละครั้งที่ท าการตรวจวัดอุณหภูมิของน้ าบริเวณใต้แผงวงจร กับ
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อุณหภูมิของน้ าบริเวณจุดอ้างอิงไม่มีความแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 และเมื่อเปรียบเทียบ
การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของน้ า บริเวณจุดตรวจวัด จากผลตรวจวัดครั้งที่ 1 เดือนธันวาคม 
2559  ครั้งที่ 2 เดือนมีนาคม 2560 และ 3 เดือนมิถุนายน 2560  พบว่า อุณหภูมิจากการตรวจวัดใน
ครั้งที่ 1 และ 3 มีค่าใกล้เคียงกัน อุณภูมิเฉลี่ยครั้งที่ 1 เท่ากับ 28.63 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ย
ครั้งที่ 3 เท่ากับ 28.0 องศาเซลเซียส และในการตรวจวัดครั้งที่ 2 ที่มีค่าแตกต่างกัน อุณหภูมิเฉลี่ย
ครั้งที่ 2 เท่ากับ 30.5 องศาเซลเซียส เป็นผลมาจากฤดูกาลที่แตกต่างกันในการเก็บตัวอย่างน้ านั่นเอง 
แต่เมื่อท าการเปรียบเทียบผลทางสถิติ พบว่า การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิน้ าในการตรวจวัดครั้งที่ 1 
2 และ 3 ไม่มีความแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 กล่าวคือ อุณหภูมิของน้ าจากการตรวจวัดทั้ง
สามครั้งไม่แตกต่างกัน 

จากงานวิจัย สรุปได้ว่า การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ านั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ
อุณหภูมิของสระเก็บน้ าพระรามเก้า  

 
ตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะห์อุณหภูมิ 

ดัชนีชี้วัด จุดเก็บตัวอย่าง คร้ังท่ี 1 
ธันวาคม 2559 

คร้ังท่ี 2 
มีนาคม 2560 

คร้ังท่ี 3 
มิถุนายน 2560 

อุณหภูม ิ C1 28.7 30.5 28 
C2 28.6 30.6 28 
C3 28.6 30.6 28 
C4 28.6 30.6 28 
C5 28.6 30.7 28 
C6 28.6 30.4 28 
C7 28.6 30.5 28 
C8 28.7 30.4 28 
C9 28.7 30.3 28 
C10 28.6 30.4 28 
E1 28.6 30.6 28 
N1 28.6 30.7 28 
S1 28.6 30.5 28 
W1 28.6 31.0 28 
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ภาพที่  4.2 การเปรียบเทียบอุณหภูมิ จากการตรวจวัด 

 

(3) ความขุ่น (Turbidity) 
ผลการตรวจวัดความขุ่น ของสระเก็บน้ าพระราม 9 ดังตารางที่ 4.3 พบว่า ในการวิเคราะห์

ความขุ่นตัวอย่างน้ า ครั้งที่ 1 ของตัวอย่างน้ าบริเวณใต้แผงวงจรในจุดตรวจวัด C1-C10 อยู่ในช่วง
ระหว่าง 8.05-12.6 NTU ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 9.53 NTU ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ 1.36 NTU บริเวณ
จุดอ้างอิง มีค่าความขุ่นอยู่ในช่วงระหว่าง 9.9-13.1 NTU ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 11.37 NTU ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน อยู่ที่ 1.56 NTU ในการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ า ครั้งที่ 2 ของตัวอย่างน้ าบริเวณใต้แผงวงจรใน
จุดตรวจวัด C1-C10 อยู่ในช่วงระหว่าง 5.77-7.9 NTU ค่าเฉลี่ยอยู่ที่  6.84 NTU ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน อยู่ที่  0.60 NTU บริเวณจุดอ้างอิง มีค่าความขุ่นอยู่ในช่วงระหว่าง 6.39-10.4 NTU 
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 7.73 NTU ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ 1.80 NTU และในการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ า
ครั้งที่ 3 ของตัวอย่างน้ าบริเวณใต้แผงวงจรในจุดตรวจวัด C1-C10 อยู่ในช่วงระหว่าง 5.37-6.93 
NTU ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 6.24 NTU ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ 0.45 NTU บริเวณจุดอ้างอิง มีค่าความ
ขุ่นอยู่ในช่วงระหว่าง 5.75-6.59 NTU ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 6.25 NTU ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ 0.35 
NTU 

เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าความขุ่นของตัวอย่างน้ าบริเวณใต้แผงวงจร กับบริเวณ
จุดอ้างอิง จากผลการตรวจวัดครั้งที่ 1 2 และ 3 พบว่า ในแต่ละครั้งที่ท าการตรวจวัดค่าความขุ่นของ
น้ าบริเวณใต้แผงวงจร กับค่าความขุ่นของน้ าบริเวณจุดอ้างอิงไม่มีความแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 
0.05 และเมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของค่าความขุ่นของน้ า จากผลตรวจวัดครั้งที่ 1 2 และ 3 
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พบว่า ผลตรวจวัดค่าความขุ่น ครั้งที่ 2 และ 3 มีค่าใกล้เคียงกัน และแตกต่างจากการตรวจวัดครั้งที่ 1 
ซึ่งความขุ่นของน้ าเกิดขึ้นจากการปนเปื้อนของสารแขวนลอย ทั้งสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ หรือ
คอลอยด์ รวมทั้งจุลินทรีย์ สาหร่ายหรือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ า อีกทั้ง  ความแตกต่างของฤดูกาล สภาพ
อากาศในแต่ละวัน รวมถึงลักษณะน้ าเข้าในอ่างเก็บน้ า ก็มีผลต่อค่าความขุ่นของน้ าได้เช่นกัน  จาก
กราฟแสดงให้เห็นว่าความขุ่นของน้ ามีแนวโน้มลดลงจากการตรวจวัดครั้งแรก และเมื่อท าการ
เปรียบเทียบผลทางสถิติ พบว่า การเปลี่ยนแปลงของความขุ่นน้ าในการตรวจวัดครั้งที่ 1 และ 2 มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ แต่ในครั้งที่ 2 และ 3 พบว่าไม่แตกต่าง  

จากงานวิจัย สรุปได้ว่า การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ านั้นมีไม่มีผลต่อค่าความ
ขุ่นของสระเก็บน้ าพระรามเก้า  
 
ตารางท่ี 4.3 ผลการวิเคราะห์ความขุ่น 

ดัชนีชี้วัด จุดเก็บตัวอย่าง คร้ังท่ี 1 
ธันวาคม 2559 

คร้ังท่ี 2 
มีนาคม 2560 

คร้ังท่ี 3 
มิถุนายน 2560 

ความขุ่น Turbidity 
(NTU) 

C1 9.45 6.45 6.14 
C2 9.20 6.39 6.39 
C3 10.7 7.15 6.69 
C4 9.00 5.77 5.37 
C5 12.6 7.15 6.39 
C6 10.3 7.35 6.27 
C7 8.78 6.55 5.67 
C8 9.14 7.90 6.39 
C9 8.11 7.15 6.19 
C10 8.05 6.55 6.93 
E1 12.3 7.19 6.59 
N1 9.90 6.39 6.27 
S1 10.2 6.95 5.75 
W1 13.1 10.4 6.4 
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ภาพที่  4.3 การเปรียบเทียบความขุ่น จากการตรวจวัด 
 

(4) ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solid)  
ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย ของสระเก็บน้ าพระราม 9 ดังตารางที่ 4.4 พบว่า ใน

การวิเคราะห์ความขุ่นตัวอย่างน้ า ครั้งที่ 1 ของตัวอย่างน้ าบริเวณใต้แผงวงจรในจุดตรวจวัด C1-C10 
อยู่ในช่วงระหว่าง 7.6-13 mg/L ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 9.35 mg/L ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ 1.6 mg/L 
บริเวณจุดอ้างอิง มีค่าของแข็งแขวนลอยอยู่ในช่วงระหว่าง 8-16 mg/L ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 11.3 mg/L 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ 4.16 mg/L ในการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ า ครั้งที่ 2 เดือนมิถุนายน ของ
ตัวอย่างน้ าบริเวณใต้แผงวงจรในจุดตรวจวัด C1-C10 อยู่ในช่วงระหว่าง 5.2-8.4 mg/L ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
6.52 mg/L ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ 0.96 mg/L บริเวณจุดอ้างอิง มีค่าของแข็งแขวนลอยอยู่
ในช่วงระหว่าง 5.2-9.6 mg/L ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 7.4 mg/L ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ 3.11 mg/L 

 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าของแข็งแขวนลอย ของตัวอย่างน้ าบริเวณใต้แผงวงจร 
กับบริเวณจุดอ้างอิง จากผลการตรวจวัดครั้งที่ 1 และ 2 พบว่า ในแต่ละครั้งที่ท าการตรวจวัดค่า
ของแข็งแขวนลอยของน้ าบริเวณใต้แผงวงจร กับค่าของแข็งแขวนลอยของน้ าบริเวณจุดอ้างอิงไม่มี
ความแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 และเมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของค่าของแข็ง
แขวนลอยของน้ า จากผลตรวจวัดครั้งที่ 1 และ 2 พบว่า ผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย ไม่มี
ความแตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 กล่าวคือ ค่าของแข็งแขวนลอยในการตรวจวัดครั้งที่ 1 และ 
2 ไม่แตกต่างกัน 

จากงานวิจัย สรุปได้ว่า การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ านั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ
ค่าของแข็งแขวนลอยของสระเก็บน้ าพระรามเก้า  
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ตารางท่ี 4.4 ผลการวิเคราะห์ของแข็งแขวนลอย 
ดัชนีชี้วัด จุดเก็บตัวอย่าง คร้ังท่ี 1 

ธันวาคม 2559 
คร้ังท่ี 2 

มิถุนายน 2560 
ของแข็งแขวนลอย 
Suspended Solid 

(mg/L) 

C1 8.2 6.0 
C2 10 6.4 
C3 8.8 8.4 
C4 9.8 5.2 
C5 13 6.4 
C6 7.6 6.4 
C7 9.2 5.6 
C8 9.6 7.2 
C9 8.0 6.0 
C10 N.D 7.6 
E1 8.0 9.6 
N1 10 N.D 
S1 N.D 5.2 
W1 16 N.D 

  

 

 
ภาพที่  4.4 การเปรียบเทียบของแข็งแขวนลอย จากการตรวจวัด 
แหล่งที่มา: มาตรฐานการระบายน้ าทางน้ าชลประทานและทางน้ าเชื่อมกับทางน้ าชลประทานในเขต
พ้ืนที่โครงการชลประทาน กรมชลประทาน, 2532. 
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(5) ค่าการน าไฟฟ้า (Conductivity) 
ผลการตรวจค่าการน าไฟฟ้า ของสระเก็บน้ าพระราม 9 ดังตารางที่ 4.5 พบว่า ในการ

วิเคราะห์ค่าการน าไฟฟ้าตัวอย่างน้ า ครั้งที่ 1 ของตัวอย่างน้ าบริเวณใต้แผงวงจรในจุดตรวจวัด C1-
C10 อยู่ ในช่วงระหว่าง 563-571 µmho/cm ค่าเฉลี่ยอยู่ที่  566.6 µmho/cm ส่วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน อยู่ที่ 2.71 µmho/cm บริเวณจุดอ้างอิง มีค่าการน าไฟฟ้า อยู่ในช่วงระหว่าง 588-749 
µmho/cm ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 611.25 µmho/cm ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ 92.27 µmho/cm ใน
การวิเคราะห์ตัวอย่างน้ า ครั้งที่ 2 ของตัวอย่างน้ าบริเวณใต้แผงวงจรในจุดตรวจวัด C1-C10 อยู่ในช่วง
ระหว่าง 595-603 µmho/cm ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 600.20 µmho/cm ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ 2.25 
µmho/cm บริเวณจุดอ้างอิง มีค่าการน าไฟฟ้า อยู่ในช่วงระหว่าง 596-600 µmho/cm ค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 599.00 µmho/cm ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ 2.00 µmho/cm และในการวิเคราะห์ตัวอย่าง
น้ าครั้งที่ 3 ของตัวอย่างน้ าบริเวณใต้แผงวงจรในจุดตรวจวัด C1-C10 อยู่ในช่วงระหว่าง 551-660 
µmho/cm ค่าเฉลี่ยอยู่ที่  565.70 µmho/cm ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่  33.45 µmho/cm 
บริเวณจุดอ้างอิง มีค่าการน าไฟฟ้า อยู่ในช่วงระหว่าง 550-554c µmho/cm ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 551.25 
µmho/cm ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ 1.89 µmho/cm 

เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าการน าไฟฟ้า ของตัวอย่างน้ าบริเวณใต้แผงวงจร กับ
บริเวณจุดอ้างอิง จากผลการตรวจวัดครั้งที่ 1 2 และ 3 พบว่า ในแต่ละครั้งที่ท าการตรวจวัดค่าการน า
ไฟฟ้า ของน้ าบริเวณใต้แผงวงจร กับค่าการน าไฟฟ้า ของน้ าบริเวณจุดอ้างอิงไม่มีความแตกต่างกัน ที่
ระดับนัยส าคัญ 0.05 และเมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของค่าการน าไฟฟ้าของน้ า จากข้อมูลทาง
สถิติ พบว่า ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าครั้งที่ 1 และ 2 ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ แต่ในครั้งที่ 
2 และ 3 มีความแตกต่าง ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 แต่เมื่อน ามาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลในตารางแล้ว
พบว่า ค่าการน าไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นในครั้งที่  2 และลดลงในครั้งที่ 3 ซึ่งคาดว่าน่าจะสภาพอากาศที่
เปลี่ยนไปตามฤดูกาล รวมถึงลักษณะน้ าเข้าในอ่างเก็บน้ า 

จากงานวิจัย สรุปได้ว่า การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ านั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ
ค่าการน าไฟฟ้าของสระเก็บน้ าพระรามเก้า  
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ตารางท่ี 4.5 ผลการวิเคราะห์ค่าการน้าไฟฟ้า 
ดัชนีชี้วัด จุดเก็บตัวอย่าง คร้ังท่ี 1 

ธันวาคม 2559 
คร้ังท่ี 2 

มีนาคม 2560 
คร้ังท่ี 3 

มิถุนายน 2560 
ค่าการน าไฟฟ้า 
Conductivity 
(µmho/cm) 

C1 567 602 565 
C2 570 600 562 
C3 571 603 552 
C4 567 601 552 
C5 567 599 551 
C6 568 601 553 
C7 564 600 555 
C8 563 599 553 
C9 563 602 554 
C10 566 595 660 
E1 558 600 551 
N1 560 600 554 
S1 578 600 550 
W1 749 596 550 

 

 
ภาพที่  4.5 การเปรียบเทียบค่าการน าไฟฟ้า จากการตรวจวัด 
แหล่งที่มา: มาตรฐานการระบายน้ าทางน้ าชลประทานและทางน้ าเชื่อมกับทางน้ าชลประทานในเขต
พ้ืนที่โครงการชลประทาน กรมชลประทาน, 2532. 
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(6) ของแข็งละลายทั้งหมด (Total dissolved solid : TDS) 
ผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งละลายทั้งหมด ของสระเก็บน้ าพระราม 9 ดังตารางที่ 4.6 

พบว่า ในการวิเคราะห์ปริมาณของแข็งละลายทั้งหมด ตัวอย่างน้ า ครั้งที่ 1 ของตัวอย่างน้ าบริเวณใต้
แผงวงจรในจุดตรวจวัด C1-C10 อยู่ในช่วงระหว่าง 310-370 mg/L ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 347.2 mg/L ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ 20.7 mg/L บริเวณจุดอ้างอิง มีปริมาณของแข็งละลายทั้งหมด อยู่ในช่วง
ระหว่าง 330-500 mg/L ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 382.5 mg/L ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ 79.0 mg/L ใน
การวิเคราะห์ตัวอย่างน้ า ครั้งที่ 2 ของตัวอย่างน้ าบริเวณใต้แผงวงจรในจุดตรวจวัด C1-C10 อยู่ในช่วง
ระหว่าง 334-358 mg/L ค่าเฉลี่ยอยู่ที่  346.4 mg/L ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่  8.63 mg/L 
บริเวณจุดอ้างอิง มีปริมาณของแข็งละลายทั้งหมด อยู่ในช่วงระหว่าง 346-414 mg/L ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
381.0 mg/L ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ 28.9mg/L และในการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าครั้งที่ 3 ของ
ตัวอย่างน้ าบริเวณใต้แผงวงจรในจุดตรวจวัด C1-C10 อยู่ในช่วงระหว่าง 334-372 mg/L ค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 349.2 mg/L ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ 14.3 mg/L บริเวณจุดอ้างอิง มีปริมาณของแข็งละลาย
ทั้งหมด อยู่ในช่วงระหว่าง 318-414 mg/L ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 334 mg/L ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ 
13.1 mg/L 

เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปริมาณของแข็งละลายทั้งหมด ของตัวอย่างน้ าบริเวณใต้
แผงวงจร กับบริเวณจุดอ้างอิง จากผลการตรวจวัดครั้งที่ 1 2 และ 3 พบว่า ในแต่ละครั้งที่ท าการ
ตรวจวัดปริมาณของแข็งละลายทั้งหมด ของน้ าบริเวณใต้แผงวงจร กับค่าการน าไฟฟ้า ของน้ าบริเวณ
จุดอ้างอิงไม่มีความแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 และเมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของ
ปริมาณของแข็งละลายทั้งหมดของน้ า จากผลตรวจวัดครั้งที่ 1 2 และ 3 พบว่า ผลตรวจวัดค่าการน า
ไฟฟ้า ครั้งที่ 1 และ 2 แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 แต่ในครั้งที่ 2 และ 3 ไม่แตกต่าง
กัน แต่เมื่อวิเคราะห์ร่วมกับกราฟแล้วจะพบว่า จุดที่ท าให้ มีปริมาณของแข็งละลายน้ าทั้งหมด จะอยู่
ในจุด W1 ซึ่งเป็นจุดตรวจวัดอ้างอิง ปริมาณของแข็งละลายน้ าที่มากกว่าจุดอ่ืนในบริเวณนั้นคาดว่ามี
สาเหตุมาจากบริเวณนั้นเป็นบริเวณท่ีติดริมฝั่ง อีกท้ังบริเวณริมฝั่งดังกล่าวยังเป็นบริเวณเพาะปลูก ท า
การเกษตร จึงคาดว่าที่จุดดังกล่าวมี ของแข็งละลายน้ ามากกว่าจุดอื่นเนื่องจากเหตุผลดังกล่าว  

จากงานวิจัย สรุปได้ว่า การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ านั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ
ปริมาณของแข็งละลายทั้งหมดของสระเก็บน้ าพระรามเก้า  
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ตารางท่ี 4.6 ผลการวิเคราะห์ของแข็งละลายทั้งหมด 
ดัชนีชี้วัด จุดเก็บตัวอย่าง คร้ังท่ี 1 

ธันวาคม 2559 
คร้ังท่ี 2 

มีนาคม 2560 
คร้ังท่ี 3 

มิถุนายน 2560 
ของแข็งละลาย
ทั้งหมด Total 

dissolved solid 
(mg/L) 

C1 368 348 366 
C2 338 334 364 
C3 346 344 340 
C4 310 358 354 
C5 316 340 334 
C6 360 334 372 
C7 364 346 336 
C8 370 352 352 
C9 350 358 338 
C10 350 350 336 
E1 330 372 350 
N1 344 346 318 
S1 356 392 336 
W1 500 414 332 

 

 
ภาพที่  4.6 การเปรียบเทียบค่าของแข็งละลายทั้งหมด จากการตรวจวัด 
แหล่งที่มา: มาตรฐานการระบายน้ าทางน้ าชลประทานและทางน้ าเชื่อมกับทางน้ าชลประทานในเขต
พ้ืนที่โครงการชลประทาน กรมชลประทาน, 2532. 
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(7) ความเค็ม (Salinity) 
ผลการตรวจค่าความเค็ม ของสระเก็บน้ าพระราม 9 ดังตารางที่ 4.7 พบว่า ในการวิเคราะห์

ค่าความเค็ม ตัวอย่างน้ า ครั้งที่ 1 ของตัวอย่างน้ าบริเวณใต้แผงวงจรในจุดตรวจวัด C1-C10 อยู่ในช่วง
ระหว่าง 0.118-0.129 ppt ค่าเฉลี่ยอยู่ที่  0.123 ppt ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่  0.003 ppt 
บริเวณจุดอ้างอิง มีค่าความเค็ม อยู่ในช่วงระหว่าง 0.118-0.126 ppt ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.126 ppt ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ 0.003 ppt ในการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ า ครั้งที่ 2 ของตัวอย่างน้ าบริเวณใต้
แผงวงจรในจุดตรวจวัด C1-C10 อยู่ในช่วงระหว่าง 0.122-0.131 ppt ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.126 ppt ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ 0.002 ppt บริเวณจุดอ้างอิง มีค่าความเค็ม อยู่ในช่วงระหว่าง 0.12-0.127 
ppt ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.123 ppt ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ 0.004 ppt และในการวิเคราะห์ตัวอย่าง
น้ าครั้งที่ 3 ของตัวอย่างน้ าบริเวณใต้แผงวงจรในจุดตรวจวัด C1-C10 อยู่ในช่วงระหว่าง 0.118-0.129 
ppt ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.122 ppt ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ 0.003 ppt บริเวณจุดอ้างอิง มีความเค็ม 
อยู่ในช่วงระหว่าง 0.117-0.126 ppt ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.121 ppt ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ 0.004 
ppt 

เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าความเค็ม ของตัวอย่างน้ าบริเวณใต้แผงวงจร กับ
บริเวณจุดอ้างอิง จากผลการตรวจวัดครั้งที่ 1 2 และ 3 พบว่า ในแต่ละครั้งที่ท าการตรวจวัดค่าความ
เค็ม ของน้ าบริเวณใต้แผงวงจร กับค่าความเค็ม ของน้ าบริเวณจุดอ้างอิงไม่มีความแตกต่างกัน ที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 และเมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของค่าความเค็มของน้ า จากผลตรวจวัดครั้งที่ 1 
2 และ 3 พบว่า ผลตรวจวัดค่าความเค็ม ครั้งที่ 1 2 และ 3 ไม่แตกต่างกันที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
0.05 

จากงานวิจัย สรุปได้ว่า การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ านั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ
ค่าความเค็มของสระเก็บน้ าพระรามเก้า  
 
ตารางท่ี 4.7 ผลการวิเคราะห์ค่าความเค็ม 

ดัชนีชี้วัด จุดเก็บตัวอย่าง คร้ังท่ี 1 
ธันวาคม 2559 

คร้ังท่ี 2 
มีนาคม 2560 

คร้ังท่ี 3 
มิถุนายน 2560 

 Salinity (ppt) C1 0.124 0.127 0.124 
C2 0.124 0.129 0.118 
C3 0.122 0.124 0.122 
C4 0.127 0.127 0.127 
C5 0.122 0.124 0.129 
C6 0.118 0.127 0.120 
C7 0.126 0.131 0.118 
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ดัชนีชี้วัด จุดเก็บตัวอย่าง คร้ังท่ี 1 
ธันวาคม 2559 

คร้ังท่ี 2 
มีนาคม 2560 

คร้ังท่ี 3 
มิถุนายน 2560 

C8 0.127 0.122 0.122 
C9 0.118 0.126 0.120 
C10 0.129 0.124 0.120 
E1 0.126 0.127 0.120 
N1 0.122 0.120 0.117 
S1 0.122 0.120 0.126 
W1 0.118 0.127 0.124 

 

 
ภาพที่  4.7 การเปรียบเทียบค่าความเค็ม จากการตรวจวัด 

 
2) คุณภาพน้ าทางเคมี   
โดยธรรมชาติ คุณภาพน้ าทางเคมีเกิดขึ้นจากแร่ธาตุที่ละลายมากับน้ าตามธรรมชาติ แร่ธาตุ

เหล่านี้ท าให้คุณสมบัติของน้ าเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งในงานวิจัยชิ้นนี้ดัชนีชี้วัดทางเคมีที่น ามาใช้ใน
การศึกษาประกอบด้วย ค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ า (pH), ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า 
(Dissolved Oxygen: DO), ปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรียใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ชนิดที่
สามารถย่อยสลายได้ (Biochemical Oxygen Demand: BOD) ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

(1) ค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ า (pH) 
ผลการตรวจค่าความเป็นกรด-ด่าง ของสระเก็บน้ าพระราม 9 ดังตารางที่ 4.8 พบว่า ในการ

วิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่างตัวอย่างน้ า ครั้งที่ 1 ของตัวอย่างน้ าบริเวณใต้แผงวงจรในจุดตรวจวัด 
C1-C10 และบริเวณจุดอ้างอิง มีค่าเท่ากัน ซึ่งเท่ากับ 8.1 ในการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ า ครั้งที่ 2 ของ
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ตัวอย่างน้ าบริเวณใต้แผงวงจรในจุดตรวจวัด C1-C10 เท่ากับ 8.5 บริเวณจุดอ้างอิง มีค่าความเป็น
กรด-ด่างอยู่ในช่วงระหว่าง 8.3-8.5 ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 8.45 และในการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าครั้งที่ 3 ของ
ตัวอย่างน้ าบริเวณใต้แผงวงจรในจุดตรวจวัด C1-C10 อยู่ในช่วงระหว่าง 8.2-8.3 ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 8.29 
บริเวณจุดอ้างอิง มีค่าความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับ 8.3  

เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าความเป็นกรด-ด่าง ของตัวอย่างน้ าบริเวณใต้แผงวงจร 
กับบริเวณจุดอ้างอิง จากผลการตรวจวัดครั้งที่ 1 2 และ 3 พบว่า ในแต่ละครั้งที่ท าการตรวจวัดค่า
ความเป็นกรด-ด่าง ของน้ าบริเวณใต้แผงวงจร กับค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ าบริเวณจุดอ้างอิงไม่มี
ความแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 และเมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของค่าความเป็นกรด-
ด่างของน้ า จากผลตรวจวัดครั้งที่ 1 2 และ 3 พบว่า ผลตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ครั้งที่ 1 2 
และ 3 มีค่าใกล้เคียงกัน และผลการเปรียบเทียบในทางสถิติ พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่างในการ
ตรวจวัดครั้งที่ 1 2 และ 3 ไม่แตกต่างที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

จากงานวิจัย สรุปได้ว่า การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ านั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ
ค่าความเป็นกรด-ด่างของสระเก็บน้ าพระรามเก้า  
 
ตารางที ่4.8 ผลการวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่าง 

ดัชนีชี้วัด จุดเก็บตัวอย่าง คร้ังท่ี 1 
ธันวาคม 2559 

คร้ังท่ี 2 
มีนาคม 2560 

คร้ังท่ี 3 
มิถุนายน 2560 

ความเป็นกรด-ด่าง 
(pH) 

C1 8.1 8.5 8.2 
C2 8.1 8.5 8.3 
C3 8.1 8.5 8.3 
C4 8.1 8.5 8.3 
C5 8.1 8.5 8.3 
C6 8.1 8.5 8.3 
C7 8.1 8.5 8.3 
C8 8.1 8.5 8.3 
C9 8.1 8.5 8.3 
C10 8.1 8.5 8.3 
E1 8.1 8.5 8.3 
N1 8.1 8.5 8.3 
S1 8.1 8.5 8.3 
W1 8.1 8.3 8.3 
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ภาพที่  4.8 การเปรียบเทียบค่าความเป็นกรด-ด่าง จากการตรวจวัด 
แหล่งที่มา: มาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน กรมควบคุมมลพิษ, 2537. 
 

(2) ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า (Dissolved Oxygen: DO) 
ผลการตรวจวัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า ของสระเก็บน้ าพระราม 9 ดังตารางที่ 4.9 

พบว่า ในการวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า ตัวอย่างน้ า ครั้งที่ 1 ของตัวอย่างน้ าบริเวณใต้
แผงวงจรในจุดตรวจวัด C1-C10 อยู่ในช่วงระหว่าง 5.3-5.7 mg/L ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5.4 mg/L ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ 0.17 mg/L บริเวณจุดอ้างอิง มีปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า อยู่ในช่วง
ระหว่าง 5.1-5.9 mg/L ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 5.5 mg/L ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ 0.36 mg/L ในการ
วิเคราะห์ตัวอย่างน้ า ครั้งที่ 2 ของตัวอย่างน้ าบริเวณใต้แผงวงจรในจุดตรวจวัด C1-C10 อยู่ในช่วง
ระหว่าง 6.6-7.3 mg/L ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 7.01 mg/L ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ 0.26 mg/L บริเวณ
จุดอ้างอิง มีปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า อยู่ในช่วงระหว่าง 6.9-7.7 mg/L ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 7.22 
mg/L ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่  0.35 mg/L และในการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าครั้งที่ 3 ของ
ตัวอย่างน้ าบริเวณใต้แผงวงจรในจุดตรวจวัด C1-C10 อยู่ในช่วงระหว่าง 5.4-6.1 mg/L ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 
5.71 mg/L ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ 0.23 mg/L บริเวณจุดอ้างอิง มีปริมาณออกซิเจนที่ละลาย
ในน้ า อยู่ในช่วงระหว่าง 5.9-6.9 mg/L ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 6.2 mg/L ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ 0.46 
mg/L 

เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า ของตัวอย่างน้ าบริเวณใต้
แผงวงจร กับบริเวณจุดอ้างอิง จากผลการตรวจวัดครั้งที่ 1 2 และ 3 พบว่า ในแต่ละครั้งที่ท าการ
ตรวจวัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า ของน้ าบริเวณใต้แผงวงจร กับปริมาณออกซิเจนที่ละลายใน
น้ า ของน้ าบริเวณจุดอ้างอิงไม่มีความแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 และเมื่อเปรียบเทียบการ
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เปลี่ยนแปลงของปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ าของน้ า จากการทดสอบทางสถิติพบว่า ผลการ
เปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงของน้ าจากการตรวจวัดครั้งที่ 1 และ 2 ไม่มีความแตกต่างที่ระดับ
นัยส าคัญ 0.05 แต่ผลการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงใน ครั้งที่ 2 และ 3 พบว่ามีความแตกต่างที่
ระดับนัยส าคัญ 0.05 และเมื่อน ามาวิเคราะห์ร่วมกับผลจากกราฟการตรวจวัดครั้งที่ 1 2 และ 3 
พบว่า ผลตรวจวัดปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า ครั้งที่ 1 และ 3 มีค่าใกล้เคียงกัน แต่ครั้งที่ 2 มีค่า
มากเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานก าหนด เนื่องจากในวันที่ท าการเก็บตัวอย่างน้ า ครั้งที่ 2 บริเวณสระเก็บ
น้ าพระรามเก้า มีลมจัด มากกว่าการเก็บตัวอย่างครั้งที่ 1 และ 3 ซึ่งการพัดของลมเม่ือสัมผัสกับผิวน้ า 
จะเป็นการเพิ่มปริมาณออกซิเจนละลายในน้ า  

จากงานวิจัย สรุปได้ว่า การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ านั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า ของสระเก็บน้ าพระรามเก้า  
 
ตารางท่ี 4.9 ผลการวิเคราะห์ปริมาณออกซิเจนละลายน้้า 

ดัชนีชี้วัด จุดเก็บตัวอย่าง คร้ังท่ี 1 
ธันวาคม 2559 

คร้ังท่ี 2 
มีนาคม 2560 

คร้ังท่ี 3 
มิถุนายน 2560 

ปริมาณออกซิเจนที่
ละลายในน า้ DO 

(mg/L) 

C1 5.3 6.7 5.5 
C2 5.4 7.1 5.6 
C3 5.3 6.6 5.6 
C4 5.6 6.8 5.8 
C5 5.6 7.0 5.5 
C6 5.3 7.3 5.9 
C7 5.7 7.2 5.4 
C8 5.6 7.3 5.7 
C9 5.7 6.8 6.0 
C10 5.3 7.3 6.1 
E1 5.7 7.7 6.9 
N1 5.3 7.0 5.9 
S1 5.9 6.9 6.0 
W1 5.1 7.3 6.0 
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ภาพที่  4.9 การเปรียบเทียบปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า จากการตรวจวัด 
แหล่งที่มา: มาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน กรมควบคุมมลพิษ, 2537. 
 

(3) ปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรียใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ชนิดที่สามารถย่อยสลายได้ : 
บีโอดี(Biochemical Oxygen Demand: BOD) 

ผลการตรวจวัดค่าบีโอดี ของสระเก็บน้ าพระราม 9 ดังตารางที่ 4.10 พบว่า ในการวิเคราะห์
ค่าบีโอดี ตัวอย่างน้ า ครั้งที่ 1 ของตัวอย่างน้ าบริเวณใต้แผงวงจรในจุดตรวจวัด C1-C10 อยู่ในช่วง
ระหว่าง 3.6-5.4 mg/L ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.72 mg/L ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ 0.50 mg/L บริเวณ
จุดอ้างอิง มีค่าบีโอดี อยู่ในช่วงระหว่าง 4.2-5.4 mg/L ค่าเฉลี่ยอยู่ที่  5.05 mg/L ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน อยู่ที่ 0.56 mg/L ในการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ า ครั้งที่ 2 ของตัวอย่างน้ าบริเวณใต้แผงวงจร
ในจุดตรวจวัด C1-C10 อยู่ในช่วงระหว่าง 3.1-4.2 mg/L ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.81 mg/L ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน อยู่ที่ 0.32 mg/L บริเวณจุดอ้างอิง มีค่าบีโอดี อยู่ในช่วงระหว่าง 3.4-4.4 mg/L ค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ 3.85 mg/L ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ 0.47 mg/L และในการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าครั้งที่ 3 
ของตัวอย่างน้ าบริเวณใต้แผงวงจรในจุดตรวจวัด C1-C10 อยู่ในช่วงระหว่าง 3.8-5.6 mg/L ค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ 4.87 mg/L ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ 0.60 mg/L บริเวณจุดอ้างอิง มีค่าบีโอดี อยู่ในช่วง
ระหว่าง 4.1-4.9 mg/L ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.47 mg/L ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน อยู่ที่ 0.35 mg/L 

เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าบีโอดี ของตัวอย่างน้ าบริเวณใต้แผงวงจร กับบริเวณ
จุดอ้างอิง จากผลการตรวจวัดครั้งที่ 1 2 และ 3 พบว่า ในแต่ละครั้งที่ท าการตรวจวัดค่าบีโอดี ของน้ า
บริเวณใต้แผงวงจร กับค่าบีโอดี ของน้ าบริเวณจุดอ้างอิงไม่มีความแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
และเมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของค่าบีโอดีของน้ า จากผลตรวจวัดครั้งที่ 1 2 และ 3 พบว่า 
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ผลตรวจวัดค่าบีโอดี ครั้งที่ 1 2 และ 3 มีค่าใกล้เคียงกัน และจากการทดสอบทางสถิติพบว่า ผลการ
ตรวจวัดบีโอดีของน้ าครั้งที่ 1 2 และ 3 ไม่มีความแตกต่างที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

จากงานวิจัย สรุปได้ว่า การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ านั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ
ค่าบีโอดี ของสระเก็บน้ าพระรามเก้า  
 
ตารางท่ี 4.10 ผลการวิเคราะห์ค่า BOD 

ดัชนีชี้วัด จุดเก็บตัวอย่าง คร้ังท่ี 1 
ธันวาคม 2559 

คร้ังท่ี 2 
มีนาคม 2560 

คร้ังท่ี 3 
มิถุนายน 2560 

BOD (mg/L) C1 4.9 4.1 5.0 
C2 5.2 3.8 3.8 
C3 5.0 3.9 4.0 
C4 4.7 3.7 5.1 
C5 4.9 3.5 5.1 
C6 4.6 4.1 5.3 
C7 4.5 3.1 5.5 
C8 4.4 3.8 4.5 
C9 3.6 4.2 4.8 
C10 5.4 3.9 5.6 
E1 5.3 3.5 4.3 
N1 4.2 3.4 4.6 
S1 5.3 4.1 4.9 
W1 5.4 4.4 4.1 
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ภาพที่  4.10 การเปรียบเทียบ BOD จากการตรวจวัด 
แหล่งที่มา: มาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน กรมควบคุมมลพิษ, 2537. 
 

3) คุณภาพน้ าทางชีวภาพ  
เนื่องจากน้ ามีสิ่งมีชีวิตมากมายที่มีขนาดเล็กปะปนและไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่มี

ความส าคัญต่อระบบนิเวศน้ า ซึ่งบางชนิดอาจเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศหรือคนที่ใช้แหล่งน้ านั้นก็ได้ 
ซึ่งในงานวิจัยชิ้นนี้ดัชนีชี้วัดทางชีวภาพที่น ามาใช้ในการศึกษาประกอบด้วย   แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
ทั้ งหมด (Total Coliform bacteria) และ แบคที เรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม  ( Fecal Coliform 
Bacteria) ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

(1) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform bacteria)  
ผลการตรวจวัดปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด ของสระเก็บน้ าพระราม 9 ดังตาราง

ที่ 4.11 พบว่า ในการวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดตัวอย่างน้ า ครั้งที่ 1 ของ
ตัวอย่างน้ าบริเวณใต้แผงวงจรในจุดตรวจวัด C1-C10 อยู่ในช่วงระหว่าง 0-7.8 MPN/100mL 
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.8 MPN/100mL บริเวณจุดอ้างอิง มีปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด อยู่
ในช่วงระหว่าง 0-4.5 MPN/100mL ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.6 MPN/100mL ในการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ า 
ครั้งที่  2 ของตัวอย่างน้ าบริเวณใต้แผงวงจรในจุดตรวจวัด C1-C10 อยู่ ในช่วงระหว่าง 0-14 
MPN/100mL ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.1 MPN/100mL บริเวณจุดอ้างอิง มีปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
ทั้งหมดอยู่ในช่วงระหว่าง 0-22 MPN/100mL ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 6.2 MPN/100mL และในการวิเคราะห์
ตัวอย่างน้ าครั้งที่ 3 ของตัวอย่างน้ าบริเวณใต้แผงวงจรในจุดตรวจวัด C1-C10 อยู่ในช่วงระหว่าง 0-
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4.5 MPN/100mL ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.65 MPN/100mL บริเวณจุดอ้างอิง มีปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิ
ฟอร์มทั้งหมดอยู่ในช่วงระหว่าง 0-2 MPN/100mL ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.5 MPN/100mL   

เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด ของตัวอย่างน้ า
บริเวณใต้แผงวงจร กับบริเวณจุดอ้างอิง จากผลการตรวจวัดครั้งที่ 1 2 และ 3 พบว่า ในแต่ละครั้งที่
ท าการตรวจวัดปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด ของน้ าบริเวณใต้แผงวงจร กับค่าปริมาณ
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดของน้ าบริเวณจุดอ้างอิงไม่มีความแตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 
และเมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของค่าบีโอดีปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดของน้ าของ
น้ า จากผลตรวจวัดครั้งที่ 1 2 และ 3 พบว่า ผลตรวจวัดปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด ครั้ง
ที่ 1 2 และ 3 มีค่าใกล้เคียงกัน และจากการทดสอบทางสถิติพบว่า ผลการตรวจวัดปริมาณแบคทีเรีย
กลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดของน้ าครั้งที่ 1 2 และ 3 ไม่มีความแตกต่างที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 

จากงานวิจัย สรุปได้ว่า การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ านั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ
ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด ของสระเก็บน้ าพระรามเก้า  

 

ตารางท่ี 4.11 ผลการวิเคราะห์ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 
ดัชนีชี้วัด จุดเก็บตัวอย่าง คร้ังท่ี 1 

ธันวาคม 2559 
คร้ังท่ี 2 

มีนาคม 2560 
คร้ังท่ี 3 

มิถุนายน 2560 
 Total Coliform 

Bacteria 
(MPN/100mL) 

C1 4.5 2.0 2.0 
C2 N.D N.D 4.0 
C3 2.0 2.0 N.D 
C4 4.5 2.0 N.D 
C5 4.5 14 N.D 
C6 2.0 2.0 2.0 
C7 6.8 N.D N.D 
C8 N.D N.D N.D 
C9 6.8 2.0 4.0 
C10 7.8 7.8 4.5 
E1 2.0 N.D N.D 
N1 4.5 2.0 2.0 
S1 N.D 0.8 N.D 
W1 N.D 22 N.D 
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ภาพที่  4.11 การเปรียบเทียบปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด จากการตรวจวัด 
แหล่งที่มา: มาตรฐานคณุภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน กรมควบคมุมลพษิ, 2537. 

 
(2) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ( Fecal Coliform Bacteria) 
ผลการตรวจวัดปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด ของสระเก็บน้ าพระราม 9 ดังตาราง

ที่ 4.12 ไม่พบแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม เมื่อเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน 
จากกรมควบคุมมลพิษ แล้ว พบว่าคุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี 
 
ตารางท่ี 4.12 ผลการวิเคราะห์แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม 

ดัชนีชี้วัด จุดเก็บตัวอย่าง มีนาคม 2560 มิถุนายน 2560 
Fecal Coliform Bacteria 

(MPN/100mL) 
C1 N.D N.D 
C2 N.D N.D 
C3 N.D N.D 
C4 N.D N.D 
C5 N.D N.D 
C6 N.D N.D 
C7 N.D N.D 
C8 N.D N.D 
C9 N.D N.D 
C10 N.D N.D 
E1 N.D N.D 
N1 N.D N.D 
S1 N.D N.D 
W1 N.D N.D 
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แหล่งที่มา: มาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน กรมควบคุมมลพิษ, 2537. 
 

จากการเปรียบเทียบดัชนีชี้วัดที่ท าการตรวจวัดบริเวณจุดตรวจวัดบริเวณติดตั้งเซลล์
แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ า กับบริเวณจุดอ้างอิงซึ่งเป็นจุดที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการติดตั้งเซลล์
แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ า ดังตารางที่ 4.13 พบว่าแต่ละดัชนีชี้วัดมีความแตกต่างกันเล็กน้อยแต่
ไม่ได้แตกต่างกันอย่างชัดเจน สามารถกล่าวได้ว่าการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ าบริเวณ
สระเก็บน้ าพระรามเก้า ไม่ส่งผลต่อคุณภาพน้ าให้เปลี่ยนแปลงไป หรือไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพน้ า   
อีกทั้งเมื่อพิจารณา ขนาดพ้ืนที่ติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ า  ซึ่งใช้ พ้ืนที่ติดตั้งขนาด 
442.50 ตารางเมตร รูปแบบของการติดตั้งเป็น รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หน้ากว้าง 5 เมตร ยาว 88.5 เมตร 
บริเวณสระเก็บน้ าที่ 2 เมื่อเทียบกับขนาดของสระเก็บน้ า คิดเป็นเพียง 0.0154% ของขนาดสระ ซึ่ง
เป็นบริเวณติดตั้งที่เล็กมาก ประกอบกับลักษณะการไหลเวียนของน้ าภายในสระเก็บน้ า เช่นอิทธิพล
จากลม เป็นต้น จึงส่งผลให้ คุณภาพน้ าบริเวณจุดตรวจวัดบริเวณติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้ง
ลอยน้ า กับบริเวณจุดอ้างอิง คุณภาพน้ าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ หากโครงการดังกล่าวมีขนาด
พ้ืนที่ติดตั้งที่ใหญ่ขึ้นมากกว่าครึ่งนึงของขนาดสระ หรือใช้รูปแบบโครงสร้างเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
ครอบคลุมพ้ืนที่สระเก็บน้ าได้มาก อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ า หรือแสดงความ
เปลี่ยนแปลงออกมาได้อย่างชัดเจนมากข้ึน  
 
ตารางท่ี 4.13 ค่าเฉลี่ยเปรียบเทียบบริเวณจุดตรวจวัดและบริเวณจุดอ้างอิง 

ดัชนีชี้วัด ค่าเฉลี่ยจุดตรวจวัด ค่าเฉลี่ยจุดอ้างอิง 

ธ.ค.59 มี.ค.60 มิ.ย.60 ธ.ค.59 มี.ค.60 มิ.ย.60 

สีปรากฏ (Apparent color) สีเหลือง
ขุ่น 

สีเหลือง
ขุ่น 

สีเหลืองใส 
มีตะกอน 

สีเหลือง
ขุ่น 

สีเหลือง
ขุ่น 

สีเหลืองใส 
มีตะกอน 

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 28.63 30.5 28.0 28.6 30.7 28.0 

ความขุ่น (NTU) 9.53 6.84 6.24 11.37 7.73 6.25 

ของแข็งแขวนลอย (mg/L) 9.35 - 6.52 11.3 - 7.4 

ค่าการน าไฟฟ้า (µmho/cm) 566.6 600.20 565.70 611.25 599.00 551.25 

ของแข็งละลายทั้งหมด (mg/L) 347.2 346.4 349.2 382.5 381.0 334 

Salinity (ppt) 0.123 0.126 0.122 0.126 0.123 0.121 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 8.1 8.5 8.29 8.1 8.45 8.3 
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ดัชนีชี้วัด ค่าเฉลี่ยจุดตรวจวัด ค่าเฉลี่ยจุดอ้างอิง 

ธ.ค.59 มี.ค.60 มิ.ย.60 ธ.ค.59 มี.ค.60 มิ.ย.60 

ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า 

(mg/L) 

5.4 7.01 5.71 5.5 7.22 6.2 

BOD (mg/L) 4.72 3.81 4.87 5.05 3.85 4.47 

Total Coliform Bacteria 

(MPN/100mL) 

3.8 3.1 1.65 1.6 6.2 0.5 

Fecal Coliform Bacteria 

(MPN/100mL) 

N.D N.D N.D N.D N.D N.D 

 

4.2 การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
การวิเคราะห์ผลทางเศรษฐกิจ ท าการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ 4 เครื่องมือ 

ประกอบด้วย 
1) มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV)  
2) อัตราผลตอบแทนภายใน  
3) อัตราผลตอบแทนต่อค่าใช้จ่าย (Benefit-Cost Ratio: B/C Ratio) 
4) ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 

 เพ่ือวิเคราะห์ตลอดอายุโครงการว่าในการลงทุนมีความคุ้มค่าหรือไม่ วิเคราะห์ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ และจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ รวมไปถึงข้อมูลค่าใช้จ่ายของสระเก็บน้ าพระราม
เก้า มูลนิธิชัยพัฒนา และข้อมูลอ่ืน ๆเกี่ยวข้อง โดยแบ่งการศึกษาเป็น เป็น 3 กรณีศึกษา คือ 
กรณีศึกษาที่ 1 ท าการศึกษาจากการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ าของโครงการ กรณีศึกษาที่ 2 
ท าการศึกษาจากการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ า ของโครงการโดยการตัดรายการค่าใช้จ่ายที่
ใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์เสริมเพ่ือการศึกษาดูงานในอนาคต ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ทางเดิน เป็นต้น และ
กรณีศึกษาที่ 3 ท าการศึกษาจากการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนบก ภายในโครงการ โดย
ท าการศึกษาถึงต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการตามระยะเวลาโครงการ 25 ปี ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 
2560-2585 เนื่องจากมีการรับรองอายุการใช้งานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นระยะเวลา 25 ปี เพ่ือ
พิจารณาว่าโครงการใดก่อให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าต่อการลงทุนมากกว่ากัน ดังนี้ 
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4.2.1 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ลอยน้ า  
 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ า บริเวณสระเก็บน้ า
พระราม 9 ที่ใช้ในโครงการ ประกอบไปด้วย แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ประเภท Poly-crystalline PV 
modules ขนาด 315 วัตต์ต่อแผงติดตั้งบนน้ าจ านวน 160 แผง รวม 50.40 กิโลวัตต์ โดยท าการ
ติดตั้งระบบฯ ทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบสายส่ง กฟภ. จากข้อมูลประสิทธิภาพของแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ พบว่าประสิทธิภาพของแผงจะลดลง 2.5% ในปีแรก และจะลดลงในปีถัดๆไปปีละ 
0.5% หรือคิดเป็น 85% เมื่ออายุการใช้งานครบ 25 ปี จึงได้ก าหนดอัตราการผลิตไฟฟ้าที่ลดลงตาม
ประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ส าหรับการประเมินพลังงานไฟฟ้าที่คาดว่าจะผลิตได้ และ
ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ซึ่งคิดจากปริมาณไฟฟ้า คูณกับ 0.5821 
tCO2eq/MWh นั่นคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงที่เกิดจากการผลิตกระแสไฟฟ้าจากระบบผลิต
ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ของโครงการ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 4.14 
 
ตารางท่ี 4.14 ปริมาณไฟฟ้าและปริมาณก๊าซเรือนกระจก จากระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์
แสงอาทิตย์ลอยน้้า 

ปีที ่ ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ (MWh) ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก (tonCO2eq) 

1 79.28 46.15 
2 77.30 44.99 
3 76.91 44.77 
4 76.53 44.55 
5 76.14 44.32 
6 75.76 44.10 
7 75.38 43.88 
8 75.01 43.66 
9 74.63 43.44 
10 74.26 43.23 
11 73.89 43.01 
12 73.52 42.79 
13 73.15 42.58 
14 72.78 42.37 
15 72.42 42.16 
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16 72.06 41.95 
17 71.70 41.74 
18 71.34 41.53 
19 70.98 41.32 
20 70.63 41.11 
21 70.28 40.91 
22 69.92 40.70 
23 69.57 40.50 
24 69.23 40.30 
25 68.88 40.10 
รวม 1,831.55 1,066.15 

หมายเหตุ : ปริมาณไฟฟ้าที่ผลติได้ตามปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้สุทธิจากการด าเนินโครงการค านวณจาก 
โปรแกรม PVsyst V6.42 โดยใช้คา่จริงของประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์และอินเวอร์เตอร์ 
ร่วมกับค่าความเข้มแสงของแต่ละเดือน 
 

 จากข้อมูลโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ า 50.40 
กิโลวัตต์ บริเวณสระเก็บน้ าพระราม 9 เพ่ือน าไฟฟ้าที่ผลิตได้ไปใช้ภายในมูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัด
ปทุมธานี มีการประมาณการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของโครงการ ซึ่งตัวแปรที่น ามาก าหนดเพ่ือหามูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์นั้นมีสองส่วน คือ ส่วนแรก ตัวแปรที่เป็นค่าใช้จ่าย ซึ่งจะคิดจาก 1) งบลงทุน ใน
งานวิจัยนี้งบลงทุนจะประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ลอย
น้ า ไม่รวมค่าอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่ติดตั้งเสริมเพ่ือท าการวิจัย 2) ค่าบ ารุงรักษาและบริหารจัดการ ใน
งานวิจัยนี้ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการตรวจสภาพเครื่องจักรและเปลี่ยนอะไหล่ตามวาระ และการ
ดูแลรักษา และค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาระบบและการรายงานผลประสิทธิภาพการท างาน ส่วนที่
สองคือ ผลตอบแทน ซึ่งจะคิดจาก 1) ค่าไฟฟ้า โดยแบ่งการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เป็น 3 กรณี 
ประกอบด้วย กรณีที่ 1 คิดจากค่าไฟฟ้าที่ลดลงในปัจจุบัน โดยคิดจากค่าไฟฟ้าที่ลดลงจากการติดตั้ง
ระบบในปัจจุบัน เทียบกับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในปี 2558-2559 กรณีที่ 2 คิดจากการขายให้แก่การไฟฟ้า 
หากการไฟฟ้าเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยคิดที่อัตรารับซื้อ 5.66 บาท/หน่วย และ
กรณีที่ 3 คิดจากการขายไฟฟ้าให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ในราคา หน่วยละ 3 
บาท ตลอดอายุโครงการ (ข้อมูลจาก ผศ.ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) 2) ผลตอบแทนจากการขายคาร์บอนเครดิตจากการลดการ
ใช้ไฟฟ้า และ 3) ผลตอบแทนจากการขายซากโครงการ เมื่ออายุครบ 25 ปี คิดเป็น 20% จากต้นทุน
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ของโครงการ เนื่องจากเมื่อครบอายุการใช้งาน 25 ปี แผงเซลล์แสงอาทิตย์ก็ยังสามารถที่จะผลิตไฟฟ้า
ได้อยู่แต่จากประสิทธิภาพที่ลดลง ในบางกรณีจึงมีการขายซากโครงการออก เพื่อให้ผู้รับซื้อได้น าไปใช้
ประโยชน์ต่อไป ดังแสดงในตารางที่ 4.15 
ตารางท่ี 4.15 ค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนของระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ลอยน้้า 

 ประเด็น มูลค่า หมายเหตุ 
ค่าใช้จ่าย    
งบลงทุน Floating PV system 

- 3-phase grid inverter ขนาด 10 
kW พร้อม communication 
module จ านวน 5 เครื่อง 

- PV module polycrystalline 315 
W แบบทนการกัดกร่อนแอมโมเนยี 
จ านวน 160 แผง 

- ชุดควบคุมระบบไฟฟ้า AC/DC ระบบ
กราวด์ ระบบป้องกันไฟกระชาก DC 
จ านวน 5 ชุด 

- สายไฟฟ้า PV cable อุปกรณ์ยึดจับ 
junction box ท่อร้อยสายไฟ HDPE 
จ านวน  

 
 
 
 
2,407,500 บาท 

 
 

 Floating and anchoring platform 
- โครงสร้างยึดและประกอบ PV 

module แบบอะลูมเินียม ขาตั้ง
x720 รางAgx1000 แคล้มยึดx250 
ฐานเสาx200 

- Floating platform ส าหรับตดิตั้ง
และประกอบ PV module 

- สมอแบบปรับระดับได้ ตัวยึดทุ่นลอย 
อุปกรณ์ประกอบทุ่นต่างๆ 

 
 
3,910,000 บาท 

ค่าบ ารุงรักษา
และบรหิาร
จัดการ 

การตรวจสภาพเครื่องจักรและเปลี่ยน
อะไหลต่ามวาระ และการดูแลรักษา 

211,041 บาท/
5ปี 

 

ระบบและการรายงานผลประสิทธิภาพ
การท างาน 

180,000 บาท/
5ปี 

 

ผลตอบแทน  
ค่าไฟฟ้า คิดเป็น 3 กรณ ี   
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 ประเด็น มูลค่า หมายเหตุ 

 กรณีที่ 1 คิดจากค่าไฟฟ้าที่ลดลงใน
ปัจจุบัน 

8,097.54 บาท/
ปี 

คิดจากค่าเฉลี่ยค่าไฟฟ้าที่ลดลง
ของมูลนิธิ เดือนมกราคม-
สิงหาคม ปี 2560 เทียบกับ 
ค่าเฉลี่ยค่าไฟฟ้า ภายในมูลนิธิ ปี 
2558-2559 

 กรณีที่ 2 คิดจากการขายให้แก่การไฟฟ้า 
เนื่องจากในอนาคต หากการไฟฟ้าเปิดรับ
ซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีน จะท าการ
ขายไฟฟ้าเข้าระบบ 

ปริมาณไฟฟ้าต่อ
ปี x 5.66  

เนื่องจากยังไม่มรีาคารับซื้อไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์บนผิวน้ า 
จึงใช้อัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ 
FiT ที่ประกาศใช้ในปี 2558 ราคา
รับซื้อ ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ บนพื้นดิน ทุกขนาด 
FIT 5.66 บาท/หน่วย 

 กรณีที่ 3 คิดจากการขายไฟฟ้าใหแ้ก่
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

ปริมาณไฟฟ้าต่อ
ปี x 3 

ผศ.ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ ผู้ช่วย
คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ธัญบุร ี

สิ่งแวดล้อม มูลค่าคาร์บอนเครดิตจากการลดการใช้
ไฟฟ้า 

ปริมาณคาร์บอน
ต่อปี (ตัน) x 
200 บาท 

ราคารับซื้ออยู่ที่ 200 บาทต่อตัน* 

ซากโครงการ ค่าขายซากโครงการ เมื่ออายุครบ 25 ปี 
คิดเป็น 20% จากต้นทุนของโครงการ 

1,263,500 บาท 
 

*องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

 ผลลัพธ์จากการค านวณทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งแสดงในตารางที่ 4.16 โดยคิดจากการศึกษา
การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ลอยน้ า ซึ่งคิดค่าใช้จ่ายจากการติดตั้งระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์และระบบ
โครงสร้างลอยน้ า รวมไปถึงค่าบ ารุงรักษาและบริหารจัดการ และผลตอบแทน โดยในผลตอบแทน
เรื่องไฟฟ้าท าการแบ่งการคิดค่าไฟฟ้าเป็น 3 กรณี โดยใช้อัตราคิดลดที่ร้อยละ 7.67 และ 3.26 กับทุก
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ โดยอายุของโครงการอยู่ที่  25 ปี ได้ผลลัพธ์จากการค านวณทาง
เศรษฐศาสตร์ดังนี้ (วิธีการค านวณแสดงใน ภาคผนวก ฎ การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์) 
จากการใช้อัตราคิดลดที่ 7.67 พบว่า 

1) Net Present Value หรือ NPV ใน 3 กรณีมีค่าน้อยกว่า 0 แสดงว่าโครงการดังกล่าวไม่
คุ้มค่าต่อการลงทุน กล่าวคือ โครงการดังกล่าวจะขาดทุนนั่นเอง 
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2) Internal of Return Rate หรือ IRR ใน 3 กรณีมีค่าน้อยกว่า 7.67 % แสดงว่าโครงการ
ดังกล่าวไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน 

3) Benefit-cost ratio หรือ B/C ratio ใน 3 กรณี มีค่าน้อยกว่า 1 แสดงว่าโครงการดังกล่าวไม่
คุ้มค่าต่อการลงทุน กล่าวคือ โครงการดังกล่าวจะขาดทุนนั่นเอง 

4) Payback Period ใน 3 กรณี ไม่คืนทุนในระยะเวลา 25 ปี แสดงว่าโครงการดังกล่าวไม่
คุ้มค่าต่อการลงทุน 

จากการใช้อัตราคิดลดที่ 3.26 พบว่า 
1) Net Present Value หรือ NPV ในกรณีที่  1 และ 3 มีค่าน้อยกว่า 0 แสดงว่าโครงการ

ดังกล่าวไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน แต่ในกรณีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 406,791.25 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0 
แสดงว่าในกรณี 3 ตลอด 25 ปีของโครงการจะมีผลตอบแทนสุทธิ 406,791.25 บาท 

2) Internal of Return Rate หรือ IRR ในกรณีที่ 1 และ 3 มีค่าน้อยกว่า 3.26 % แสดงว่า
โครงการดังกล่าวไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน แต่ในกรณีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 4 % ซึ่งมีค่ามากกว่า 
3.26 % แสดงว่าในกรณี 3 มีผลก าไรและคุ้มค่าต่อการลงทุน 

3) Benefit-cost ratio หรือ B/C ratio ในกรณีที่  1, 2 และ 4 มีค่าน้อยกว่า 1 แสดงว่า
โครงการดังกล่าวไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน แต่ในกรณีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 1.08 ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 
แสดงว่า แสดงว่าในกรณี 3 มีผลก าไรนั่นเอง 

4) Payback Period ในกรณีที่  1 และ 3 ไม่คืนทุนในระยะเวลา 25 ปี แสดงว่าโครงการ
ดังกล่าวไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน แต่ในกรณีที่ 2 สามารถคืนทุนได้ ภายใน 24.45 ปี  
 

ตารางท่ี 4.16 ผลทางเศรษฐศาสตร์ ของระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ลอยน้้า 
เครื่องมือ กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 3 

r= 7.67 %  
NPV -6,609,178.06 -2,056,257.71 -4,237,764.65 
IRR -8% 4% -1% 
B/C ratio 0.05485295 0.705944386 0.393977478 
Payback Period ไม่คืนทุนในระยะเวลา 

25 ปี 
ไม่คืนทุนในระยะเวลา 

25 ปี 
ไม่คืนทุนในระยะเวลา 

25 ปี 
r= 3.26 %  
NPV -6,532,706.47 406,791.25 -2,918,914.64 
IRR -8% 4% -1% 
B/C ratio 0.115032579 1.055106869 0.604582822 
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เครื่องมือ กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 กรณีที่ 3 

Payback Period ไม่คืนทุนในระยะเวลา 
25 ปี 

24.45 ปี ไม่คืนทุนในระยะเวลา 
25 ปี 

หมายเหต ุ กรณีที่ 1 คิดจากค่าไฟฟ้าที่ลดลงในปัจจุบัน โดยคดิจากค่าไฟฟ้าที่ลดลงจากการติดตั้งระบบในปัจจุบนั 
เทียบกับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในปี 2558-2559  
กรณีที่ 2 คิดจากการขายให้แก่การไฟฟ้า หากการไฟฟ้าเปดิรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยคดิที่
อัตรารับซื้อ 5.66 บาท/หน่วย  
กรณีที่ 3 คิดจากการขายไฟฟ้าใหแ้ก่มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบรุี ในราคา หน่วยละ 3 บาท 
ตลอดอายโุครงการ 
 

4.2.2 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ าโดยตัดรายการ
ค่าใช้จ่ายส่วนเกิน 
 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ า บริเวณสระเก็บน้ า
พระราม 9 ที่ใช้ในโครงการประกอบไปด้วย แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ประเภท Poly-crystalline PV 
modules ขนาด 315 วัตต์ต่อแผงติดตั้งบนน้ าจ านวน 160 แผง รวม 50.40 กิโลวัตต์ โดยท าการ
ติดตั้งระบบฯ ทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบสายส่ง กฟภ. จากข้อมูลประสิทธิภาพของแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ พบว่าประสิทธิภาพของแผงจะลดลง 2.5% ในปีแรก และจะลดลงในปีถัดๆไปปีละ 
0.5% หรือคิดเป็น 85% เมื่ออายุการใช้งานครบ 25 ปี ซึ่งข้อมูลในการผลิตไฟฟ้าและปริมาณการลด
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นข้อมูลชุดเดียวกับชุดเครื่องมือเดียวกับโครงการติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ าแบบปกติ ดังแสดงในตารางที่ 4.14  

 จากข้อมูลโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ า 50.40 
กิโลวัตต์ บริเวณสระเก็บน้ าพระราม 9 เพ่ือน าไฟฟ้าที่ผลิตได้ไปใช้ภายในมูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัด
ปทุมธานี มีการประมาณการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของโครงการ ซึ่งตัวแปรที่น ามาก าหนดเพ่ือหามูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์นั้นมีสองส่วน คือ ส่วนแรก ตัวแปรที่เป็นค่าใช้จ่าย ซึ่งจะคิดจาก 1) งบลงทุน ใน
งานวิจัยนี้งบลงทุนจะประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ลอย
น้ า ไม่รวมค่าอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่ติดตั้งเสริมเพ่ือท าการวิจัย และอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งเพ่ือการศึกษาดู
งาน  2) ค่าบ ารุงรักษาและบริหารจัดการ ในงานวิจัยนี้ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการตรวจสภาพ
เครื่องจักรและเปลี่ยนอะไหล่ตามวาระ และการดูแลรักษา และค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาระบบและ
การรายงานผลประสิทธิภาพการท างาน ส่วนที่สองคือ ผลตอบแทน ซึ่งจะคิดจาก 1) ค่าไฟฟ้า โดย
แบ่งการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เป็น 3 กรณี ประกอบด้วย กรณีที่ 1 คิดจากค่าไฟฟ้าที่ลดลงใน
ปัจจุบัน โดยคิดจากค่าไฟฟ้าที่ลดลงจากการติดตั้งระบบในปัจจุบัน เทียบกับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในปี 
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2558-2559 กรณีที่ 2 คิดจากการขายให้แก่การไฟฟ้า หากการไฟฟ้าเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน โดยคิดที่ อัตรารับซื้อ 5.66 บาท/หน่วย และกรณีที่  3 คิดจากการขายไฟฟ้าให้แก่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในราคา หน่วยละ 3 บาท ตลอดอายุโครงการ (ข้อมูลจาก 
ผศ.ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ ผู้ช่วยคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี) 2) ผลตอบแทนจากการขายคาร์บอนเครดิตจากการลดการใช้ไฟฟ้า และ 3) ผลตอบแทนจาก
การขายซากโครงการ เมื่ออายุครบ 25 ปี คิดเป็น 20% จากต้นทุนของโครงการ เนื่องจากเมื่อครบ
อายุการใช้งาน 25 ปี แผงเซลล์แสงอาทิตย์ก็ยังสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าได้อยู่แต่จากประสิทธิภาพที่
ลดลง ในบางกรณีจึงมีการขายซากโครงการออก เพ่ือให้ผู้รับซื้อได้น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.17 
 
ตารางที่ 4.17 ค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนของระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ลอยน้้าแบบ
ตัดรายการค่าใช้จ่ายเสริม 

 ประเด็น มูลค่า หมายเหตุ 
ค่าใช้จ่าย    
งบลงทุน Floating PV system 3,596,902 บาท คิดเฉพาะค่าใช้จ่ายในการตดิตั้ง

ระบบไม่รวมค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี ้
- อุปกรณ์ติดตั้งเสริมเพื่อท าการ
วิจัย 
- ค่าออกแบบระบบ 
- จ านวนทุ่นเสริม 
- ระบบป้องกันฟ้าผ่า 
- ระบบแสดงผลออนไลน ์
- แผ่นปูทางเดิน 
- ราวจับทางเดิน 
- ทางเดินเข้าระบบ 
- การขอใบอนุญาต 
- ค่าสาธารณูปโภค 
- Overhead 

 Floating and anchoring platform  

ค่าบ ารุงรักษา
และบรหิาร
จัดการ 

การตรวจสภาพเครื่องจักรและเปลี่ยน
อะไหลต่ามวาระ และการดูแลรักษา 

211,041 บาท/
5ปี 

 

ระบบและการรายงานผลประสิทธิภาพ
การท างาน 

180,000 บาท/
5ปี 

 

ผลตอบแทน  
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 ประเด็น มูลค่า หมายเหตุ 

ค่าไฟฟ้า คิดเป็น 3 กรณ ี   
 กรณีที่ 1 คิดจากค่าไฟฟ้าที่ลดลงใน

ปัจจุบัน 
8,097.54 บาท/
ปี 

คิดจากค่าเฉลี่ยค่าไฟฟ้าที่ลดลง
ของมูลนิธิ เดือนมกราคม-
สิงหาคม ปี 2560 เทียบกับ 
ค่าเฉลี่ยค่าไฟฟ้า ภายในมูลนิธิ ปี 
2558-2559 

 กรณีที่ 2 คิดจากการขายให้แก่การไฟฟ้า 
เนื่องจากในอนาคต หากการไฟฟ้าเปิดรับ
ซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีน จะท าการ
ขายไฟฟ้าเข้าระบบ 

ปริมาณไฟฟ้าต่อ
ปี x 5.66  

เนื่องจากยังไม่มรีาคารับซื้อไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์บนผิวน้ า 
จึงใช้อัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ 
FiT ที่ประกาศใช้ในปี 2558 ราคา
รับซื้อ ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ บนพื้นดิน ทุกขนาด 
FIT 5.66 บาท/หน่วย 

 กรณีที่ 3 คิดจากการขายไฟฟ้าใหแ้ก่
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

ปริมาณไฟฟ้าต่อ
ปี x 3 

ผศ.ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ ผู้ช่วย
คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ธัญบุร ี

สิ่งแวดล้อม มูลค่าคาร์บอนเครดิตจากการลดการใช้
ไฟฟ้า 

ปริมาณคาร์บอน
ต่อปี (ตัน) x 
200 บาท 

ราคารับซื้ออยู่ที่ 200 บาทต่อตัน* 

ซากโครงการ ค่าขายซากโครงการ เมื่ออายุครบ 25 ปี 
คิดเป็น 20% จากต้นทุนของโครงการ 

719,380 บาท 
 

 

 ผลลัพธ์จากการค านวณทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งแสดงในตารางที่ 4.18 โดยคิดจากการศึกษาการ
ติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ลอยน้ า ซึ่งคิดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ลอย
น้ า ไม่รวมค่าอุปกรณ์เก็บข้อมูลที่ติดตั้งเสริมเพ่ือท าการวิจัย และอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งเพ่ือการศึกษาดู
งาน   รวมไปถึงค่าบ ารุงรักษาและบริหารจัดการ และผลตอบแทน โดยในผลตอบแทนเรื่องไฟฟ้าท า
การแบ่งการคิดค่าไฟฟ้าเป็น 3 กรณี โดยใช้อัตราคิดลดที่ร้อยละ 7.67 และ 3.26 กับทุกเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์ โดยอายุของโครงการอยู่ที่ 25 ปี ได้ผลลัพธ์จากการค านวณทางเศรษฐศาสตร์ดังนี้ 
(วิธีการค านวณแสดงใน ภาคผนวก ฎ การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์)จากการใช้อัตราคิดลดที่ 7.67 
พบว่า 
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1) Net Present Value หรือ NPV กรณีที่ 1 และ 3 มีค่าน้อยกว่า 0 แสดงว่าโครงการดังกล่าว
ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน แต่ ในกรณีท่ี 2 มีค่า 578,181.44 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0 แสดงว่าโครงการ
ดังกล่าวคุ้มค่าต่อการลงทุน ในกรณีที่ 2 

2) Internal of Return Rate หรือ IRR ใน กรณีที่ 1 และ 3 มีค่าน้อยกว่า 7.67 % แสดงว่า
โครงการดังกล่าวไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน แต่ในกรณีที่ 2 มีค่า 9% ซึ่งมีค่ามากกว่า 7.67% 
แสดงว่าในกรณีที่ 2 มีผลก าไรคุ้มค่าต่อการลงทุน 

3) Benefit-cost ratio หรือ B/C ratio ในกรณีที่ 1 และ 3 มีค่าน้อยกว่า 1 แสดงว่าโครงการ
ดังกล่าวไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน กล่าวคือ โครงการดังกล่าวจะขาดทุน แต่ในกรณีที่ 2 มีค่า 
1.13 ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่าในกรณีที่ 2 มีผลก าไร คุ้มค่าต่อการลงทุนนั่นเอง 

4) Payback Period ในกรณีที่  1 และ 3 ไม่คืนทุนในระยะเวลา 25 ปี  แสดงว่าโครงการ
ดังกล่าวไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน แต่ในกรณีที่ 2 สามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลา 18.08 ปี 

จากการใช้อัตราคิดลดที่ 3.26 พบว่า 
1) Net Present Value หรือ NPV กรณีที่ 1 และ 3 มีค่าน้อยกว่า 0 แสดงว่าโครงการดังกล่าว

ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน แต่ ในกรณีที่ 2 มีค่า 2,882,609.272 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0 แสดงว่า
โครงการดังกล่าวคุ้มค่าต่อการลงทุน ในกรณีที่ 2 

2) Internal of Return Rate หรือ IRR ใน กรณีที่ 1 และ 3 มีค่าน้อยกว่า 3.26 % แสดงว่า
โครงการดังกล่าวไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน แต่ในกรณีที่ 2 มีค่า 9% ซึ่งมีค่ามากกว่า 3.26 % 
แสดงว่าในกรณีที่ 2 มีผลก าไรคุ้มค่าต่อการลงทุน 

3) Benefit-cost ratio หรือ B/C ratio ในกรณีที่ 1 และ 3 มีค่าน้อยกว่า 1 แสดงว่าโครงการ
ดังกล่าวไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน กล่าวคือ โครงการดังกล่าวจะขาดทุน แต่ในกรณีที่ 2 มีค่า 
1.61 ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่าในกรณีที่ 2 มีผลก าไร คุ้มค่าต่อการลงทุนนั่นเอง 

4) Payback Period ในกรณีที่  1 และ 3 ไม่คืนทุนในระยะเวลา 25 ปี  แสดงว่าโครงการ
ดังกล่าวไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน แต่ในกรณีที่ 2 สามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลา 11.71 ปี 
 

ตารางที ่4.18 ผลทางเศรษฐศาสตร์ ของระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ลอยน้ าแบบตัดรายการ
ค่าใช้จ่ายเสริม 
เครื่องมือ กรณีท่ี 1 กรณีท่ี 2 กรณีท่ี 3 

r= 7.67 %  
NPV -3,974,352.56 578,181.44 -1,603,048.52 
IRR -9% 9% 2% 
B/C ratio 0.069707364 1.135331547 0.624768007 
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เครื่องมือ กรณีท่ี 1 กรณีท่ี 2 กรณีท่ี 3 

Payback Period ไม่คืนทุนในระยะเวลา 
25 ปี 

18.08987252 ไม่คืนทุนในระยะเวลา 
25 ปี 

r= 3.26 %  
NPV -4,056,121.40 2,882,609.272 -442,640.72 
IRR -9% 9% 2% 
B/C ratio 0.129823522 1.618394194 0.905038458 
Payback Period ไม่คืนทุนในระยะเวลา 

25 ปี 
11.71448936 ไม่คืนทุนในระยะเวลา 

25 ปี 
หมายเหต ุ กรณีที่ 1 คิดจากค่าไฟฟ้าที่ลดลงในปัจจุบัน โดยคดิจากค่าไฟฟ้าที่ลดลงจากการติดตั้งระบบในปัจจุบนั 

เทียบกับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในปี 2558-2559  
กรณีที่ 2 คิดจากการขายให้แก่การไฟฟ้า หากการไฟฟ้าเปดิรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยคดิที่
อัตรารับซื้อ 5.66 บาท/หน่วย  
กรณีที่ 3 คิดจากการขายไฟฟ้าใหแ้ก่มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบรุี ในราคา หน่วยละ 3 บาท 
ตลอดอายโุครงการ 

 
4.2.3 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนบก  

 โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนบก บริเวณสระเก็บน้ า
พระราม 9 ที่ใช้ในโครงการ ประกอบไปด้วย แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ประเภท Poly-crystalline PV 
modules ขนาด 315 วัตต์ต่อแผงติดตั้งบนน้ าจ านวน 32 แผง รวม 10.08 กิโลวัตต์ โดยท าการติดตั้ง
ระบบฯ ทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบสายส่ง กฟภ. จากข้อมูลประสิทธิภาพของแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ พบว่าประสิทธิภาพของแผงจะลดลง 2.5% ในปีแรก และจะลดลงในปีถัดๆไปปีละ 0.5% 
หรือคิดเป็น 85% เมื่ออายุการใช้งานครบ 25 ปี จึงได้ก าหนดอัตราการผลิตไฟฟ้าที่ลดลงตาม
ประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ส าหรับการประเมินพลังงานไฟฟ้าที่คาดว่าจะผลิตได้ และ
ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ซึ่งคิดจากปริมาณไฟฟ้า คูณกับ 0.5821 
tCO2eq/MWh นั่นคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงที่เกิดจากการผลิตกระแสไฟฟ้าจากระบบผลิต
ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ของโครงการ ดังรายละเอียดตามตารางที่ 4.19 
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ตารางท่ี 4.19 ปริมาณไฟฟ้าและปริมาณก๊าซเรือนกระจก จากระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์
แสงอาทิตย์บนบก 

ปีที ่ ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้ (MWh) ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก (tonCO2eq) 

1 15.86 9.23 
2 15.46 9.00 
3 15.38 8.95 
4 15.31 8.91 
5 15.23 8.86 
6 15.15 8.82 
7 15.08 8.78 
8 15.00 8.73 
9 14.93 8.69 
10 14.85 8.65 
11 14.78 8.60 
12 14.70 8.56 
13 14.63 8.52 
14 14.56 8.47 
15 14.48 8.43 
16 14.41 8.39 
17 14.34 8.35 
18 14.27 8.31 
19 14.20 8.26 
20 14.13 8.22 
21 14.06 8.18 
22 13.98 8.14 
23 13.91 8.10 
24 13.85 8.06 
25 13.78 8.02 
รวม 366.31 213.23 
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หมายเหตุ : ปริมาณไฟฟ้าที่ผลติได้ตามปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้สุทธิจากการด าเนินโครงการค านวณจาก

โปรแกรม PVsyst V6.42 โดยใช้คา่จริงของประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์และอินเวอร์เตอร์ รว่มกับค่าความ

เข้มแสงของแต่ละเดือน 

 จากข้อมูลโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนบก 10.08 
กิโลวัตต์ บริเวณสระเก็บน้ าพระราม 9 เพ่ือน าไฟฟ้าที่ผลิตได้ไปใช้ภายในมูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัด
ปทุมธานี มีการประมาณการค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของโครงการ ซึ่งตัวแปรที่น ามาก าหนดเพ่ือหามูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์นั้นมีสองส่วน คือ ส่วนแรก ตัวแปรที่เป็นค่าใช้จ่าย ซึ่งจะคิดจาก 1) งบลงทุน ใน
งานวิจัยนี้งบลงทุนจะประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนบก 
ไม่รวมค่าอุปกรณ์ติดตั้งเสริมเพ่ือท าการวิจัย 2) ค่าบ ารุงรักษาและบริหารจัดการ ในงานวิจัยนี้
ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการตรวจสภาพเครื่องจักรและเปลี่ยนอะไหล่ตามวาระ และการดูแลรักษา 
และค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาระบบและการรายงานผลประสิทธิภาพการท างาน ส่วนที่สองคือ 
ผลตอบแทน ซึ่งจะคิดจาก 1) ค่าไฟฟ้า โดยแบ่งการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เป็น 3 กรณี คือ กรณี
ที่ 1 คิดจากค่าไฟฟ้าที่ลดลงในปัจจุบัน โดยคิดจากค่าไฟฟ้าที่ลดลงจากการติดตั้งระบบในปัจจุบัน 
เทียบกับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในปี 2558-2559 กรณีที่ 2 คิดจากการขายให้แก่การไฟฟ้า หากการไฟฟ้า
เปิดรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยคิดที่อัตรารับซื้อ 5.66 บาท/หน่วย และกรณีที่ 3 คิดจาก
การขายไฟฟ้าให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ในราคา หน่วยละ 3 บาท ตลอดอายุ
โครงการ 2) ผลตอบแทนจากการขายคาร์บอนเครดิตจากการลดการใช้ไฟฟ้า และ 3) ผลตอบแทน
จากการขายซากโครงการ เมื่ออายุครบ 25 ปี คิดเป็น 20% จากต้นทุนของโครงการ เนื่องจากเมื่อ
ครบอายุการใช้งาน 25 ปี แผงเซลล์แสงอาทิตย์ก็ยังสามารถที่จะผลิตไฟฟ้าได้อยู่แต่จากประสิทธิภาพ
ที่ลดลง ในบางกรณีจึงมีการขายซากโครงการออก เพ่ือให้ผู้รับซื้อได้น าไปใช้ประโยชน์ต่อไป ดังแสดง
ในตารางที่ 4.20 
 
ตารางที ่4.20 ค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนของระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนบก 

 ประเด็น มูลค่า หมายเหตุ 
ค่าใช้จ่าย    
งบลงทุน Landed PV system 

- 3-phase grid inverter ขนาด 10 
kW พร้อม communication 
module  

- PV module polycrystalline 315 
W แบบทนการกัดกร่อนแอมโมเนยี  

 
 
 
 
492,600 บาท 

 
คิดเฉพาะค่าใช้จ่ายในการ
ติดตั้งระบบไม่รวมคา่อุปกรณ์
ติดตั้งเสริมเพื่อท าการวิจัย 
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 ประเด็น มูลค่า หมายเหตุ 

- โครงสร้างยึดและประกอบ PV 
module แบบอะลูมเินียมขาตั้งx48 
รางAgx8 แคล้มยึดx40 

- สายไฟฟ้า PV cable อุปกรณ์ยึดจับ 
junction box ท่อร้อยสายไฟ HDPE 

ค่า
บ ารุงรักษา
และบรหิาร
จัดการ 

การตรวจสภาพเครื่องจักรและเปลี่ยน
อะไหลต่ามวาระ และการดูแลรักษา 

41,208.33 บาท/
5ปี 

 

ระบบและการรายงานผลประสิทธิภาพการ
ท างาน 

36,000 บาท/5ปี  

ผลตอบแทน    
ค่าไฟฟ้า คิดเป็น 3 กรณ ี   
 กรณีที่ 1 คิดจากค่าไฟฟ้าที่ลดลงในปัจจุบัน 8,097.54 บาท/ปี คิดจากค่าเฉลี่ยค่าไฟฟ้าที่

ลดลงของมูลนิธิ เดือน
มกราคม-สิงหาคม ปี 2560 
เทียบกับปี ค่าเฉลี่ยค่าไฟฟ้า 
ภายในมูลนิธิ 2558-2559 

 กรณีที่ 2 คิดจากการขายให้แก่การไฟฟ้า 
เนื่องจากในอนาคต หากการไฟฟ้าเปิดรับ
ซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวยีน จะท าการ
ขายไฟฟ้าเข้าระบบ 

ปริมาณไฟฟ้าต่อปี 
x 5.66  

เนื่องจากยังไม่มรีาคารับซื้อ
ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์บนผิวน้ า จึงใช้
อัตรารับซื้อไฟฟ้าในรูปแบบ 
FiT ที่ประกาศใช้ในปี 2558 
ราคารับซื้อ ไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์ บน
พื้นดิน ทุกขนาด FIT 5.66 
บาท/หน่วย 

 กรณีที่ 3 คิดจากการขายไฟฟ้าใหแ้ก่
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี

ปริมาณไฟฟ้าต่อปี 
x 3 

ผศ.ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ 
ผู้ช่วยคณบดี คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลธัญบรุ ี

สิ่งแวดล้อม มูลค่าคาร์บอนเครดิตจากการลดการใช้
ไฟฟ้า 

ปริมาณคาร์บอน
ต่อปี (ตัน) x 200 
บาท 

ราคารับซื้ออยู่ที่ 200 บาท
ต่อตัน* 
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 ประเด็น มูลค่า หมายเหตุ 

ซาก
โครงการ 

ค่าขายซากโครงการ เมื่ออายุครบ 25 ปี คิด
เป็น 20% จากต้นทุนของโครงการ 

98,520 บาท คิดเฉพาะค่าใช้จ่ายที่
เกี่ยวข้องกับการติดตั้ง
โครงการ ไม่รวมค่าใช้จ่าย
อุปกรณ์เสรมิวิจัยและ 
ค่าใช้จ่ายในการวิจัย 

*องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 

 ผลลัพธ์จากการค านวณทางเศรษฐศาสตร์ ซึ่งแสดงในตารางที่ 4.21 โดยคิดจากการศึกษา
การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนบก ซึ่งคิดค่าใช้จ่ายจากการติดตั้งระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์และระบบ
โครงสร้างบนบกรวมไปถึงค่าบ ารุงรักษาและบริหารจัดการ และผลตอบแทน โดยผลตอบแทนทาง
ไฟฟ้าท าการแบ่งการคิดค่าไฟฟ้าเป็น 3 กรณี โดยใช้อัตราคิดลดที่ร้อยละ 7.67 และ 3.26 กับทุก
เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ โดยอายุของโครงการอยู่ที่  25 ปี ได้ผลลัพธ์จากการค านวณทาง
เศรษฐศาสตร์ดังนี้ (วิธีการค านวณแสดงใน ภาคผนวก ฎ การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์) 
จากการใช้อัตราคิดลดที่ 7.67 พบว่า 

1) Net Present Value หรือ NPV ในกรณีที่  1 และ 3 มีค่าน้อยกว่า 0 แสดงว่าโครงการ
ดังกล่าวไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน แต่ในกรณีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 335,946.3 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0 
แสดงว่าในกรณี 3 ตลอด 25 ปีของโครงการจะมีผลตอบแทนสุทธิ 335,946.33 บาท 

2) Internal of Return Rate หรือ IRR ในกรณีที่ 1 และ 3 มีค่าน้อยกว่า 7.67 % แสดงว่า
โครงการดังกล่าวไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน แต่ในกรณีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 15 % ซึ่งมีค่ามากกว่า 
7.67 % แสดงว่าในกรณี 3 มีผลก าไรและคุ้มค่าต่อการลงทุน 

3) Benefit-cost ratio หรือ B/C ratio ในกรณีที่ 1 และ 3 มีค่าน้อยกว่า 1 แสดงว่าโครงการ
ดังกล่าวไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน แต่ในกรณีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 1.53 ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่า 
แสดงว่าในกรณี 3 มีผลก าไรนั่นเอง 

4) Payback Period ในกรณีที่  1 และ 3 ไม่คืนทุนในระยะเวลา 25 ปี แสดงว่าโครงการ
ดังกล่าวไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน แต่ในกรณีที่ 2 สามารถคืนทุนได้ ภายใน 8.69 ปี  

จากการใช้อัตราคิดลดที่ 3.26 พบว่า 
1) Net Present Value หรือ NPV ในกรณีที่ 1 มีค่าน้อยกว่า 0 แสดงว่าโครงการดังกล่าวไม่

คุ้มค่าต่อการลงทุน แต่ในกรณีที่ 2 มีค่าเท่ากับ 784,124.35 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0 แสดงว่า
โครงการดังกล่าวจะมีผลตอบแทนสุทธิ 784,124.35 บาท และในกรณีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 
118,983.17 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0 แสดงว่าในกรณี 4 จะมีผลตอบแทนสุทธิ 118,983.17 บาท 
กล่าวคือ ในกรณีที่ 2 และ 3 มีความคุ้มทุน 



 92 

2) Internal Return Rate หรือ IRR ในกรณีที่  1 มีค่าน้อยกว่า 3.26 % แสดงว่าโครงการ
ดังกล่าวไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน และในกรณีที่  2 และ 3 มีค่าเท่ากับ 15 % และ 5 % 
ตามล าดับ ซึ่งมีค่ามากกว่า 3.26 % แสดงว่าโครงการดังกล่าวมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน  

3) Benefit-cost ratio หรือ B/C ratio ในกรณีที่ 1 มีค่าน้อยกว่า 1 แสดงว่าโครงการดังกล่าว
ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน แต่ในกรณีที่ 2 และ 3 มีค่าเท่ากับ 2.11 และ 1.16 ตามล าดับ ซึ่งมีค่า
มากกว่า 1 แสดงว่าโครงการดังกล่าวมีความคุ้มค่าต่อการลงทุน  

4) Payback Period ในกรณีที่ 1 ไม่คืนทุนในระยะเวลา 25 ปี แสดงว่าโครงการดังกล่าวไม่
คุ้มค่าต่อการลงทุน แต่ในกรณีที่  2 คืนทุนภายในระยะเวลา 7.71 ปี และในกรณีที่  3 
สามารถคืนทุนได้ ภายใน 21.30 ปี  
 

ตารางท่ี 4.21 ผลทางเศรษฐศาสตร์ ของระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนบก 
เครื่องมือ กรณีท่ี 1 กรณีท่ี 2 กรณีท่ี 3 

r= 7.67%  
NPV -503,491.53 335,946.33 -100,355.05 

IRR -7% 15% 5% 

B/C ratio 0.19560231 1.536720958 0.839668856 

Payback Period ไม่คืนทุนในระยะเวลา 

25 ปี 

8.69 ไม่คืนทุนในระยะเวลา 

25 ปี 

r= 3.26%  
NPV -494,171.77 784,124.35 118,983.17 

IRR -7% 15% 5% 

B/C ratio 0.296803572 2.115793081 1.169310647 

Payback Period ไม่คืนทุนในระยะเวลา 

25 ปี 

7.71 21.30 

หมายเหต ุ กรณีที่ 1 คิดจากค่าไฟฟ้าที่ลดลงในปัจจุบัน โดยคดิจากค่าไฟฟ้าที่ลดลงจากการติดตั้งระบบในปัจจุบนั 
เทียบกับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในปี 2558-2559  
กรณีที่ 2 คิดจากการขายให้แก่การไฟฟ้า หากการไฟฟ้าเปดิรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยคดิที่
อัตรารับซื้อ 5.66 บาท/หน่วย  
กรณีที่ 3 คิดจากการขายไฟฟ้าใหแ้ก่มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบรุี ในราคา หน่วยละ 3 บาท 
ตลอดอายโุครงการ 
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4.3 การวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคม 
 การวิเคราะห์ผลกระทบทางสังคม ได้มาจากการสัมภาษณ์ซึ่งน าไปสู่การวิเคราะห์ทางสังคม 
โดยมีหัวข้อดังนี้ 

4.3.1 ผลการสัมภาษณ์ประชาชนโดยรอบโครงการ 
 ผลจากการสัมภาษณ์ประชาชนโดยรอบพ้ืนที่โครงการ ซึ่งประกอบไปด้วย ประชาชน ซึ่ง
หมายถึง ประชาชนทั่วไป ผู้ประกอบการร้านค้า บริเวณโดยรอบโครงการ และ พระครูวิจิตรธรรม
วิธาน เจ้าอาวาสวัดแสวงสามัคคีธรรม จ านวน 84 หลังคาเรือน สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1) การรับรู้โครงการ 
 ประชาชนส่วนใหญ่ บริเวณพ้ืนที่โครงการไม่รับรู้เกี่ยวกับโครงการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบ
ติดตั้งลอยน้ า บริเวณสระเก็บน้ าพระรามเก้า เนื่องจากไม่มีการประชาสัมพันธ์โครงการ หรือแจ้งให้
รับรู้ว่ามีโครงการดังกล่าว มีเพียงผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณหน้าโครงการ 3 ร้าน ที่ทราบว่ามี
โครงการเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ าเกิดขึ้น เนื่องจากในช่วงระยะก่อสร้างโครงการ แรงงานที่
ก่อสร้างโครงการได้มาใช้บริการร้านค้าดังกล่าว ผู้ประกอบการร้านค้าดังกล่าวจึงทราบว่ามีโครงการ
เกิดข้ึน  
 2) การยอมรับโครงการ 
 ความคิดเห็นต่อโครงการเมื่อได้รับรู้ว่ามีโครงการดังกล่าวเกิดขึ้น ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วย
ที่มีโครงการเซลล์แสงอาทิตย์ บริเวณพ้ืนที่มูลนิธิชัยพัฒนา เนื่องจากเป็นเรื่องที่ดีที่สามารถเปลี่ยน
พลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นประโยชน์ อีกท้ังยังเป็นพลังงานสะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อประชาชนใน
พ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ และหากมีการพัฒนาพ้ืนที่ดังกล่าวให้เป็นศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนใน
อนาคต ประชาชน และเด็กนักเรียนจากโรงเรียนบริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่ จะได้ไปศึกษาดูงานเพ่ือเป็น
ความรู้ต่อไปในอนาคตด้วย และมีประชาชนบางส่วนไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการ เพราะไม่มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการนี้ 
 3) ผลกระทบหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 
 ความคิดเห็นต่อโครงการเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการต่อประชาชน บริเวณพ้ืนที่
โครงการ เนื่องจากเมื่อมีโครงการเกิดขึ้นมีการคาดการณ์ว่าจะมีผู้เดินทางเข้ามาในพ้ืนที่มากขึ้น เพ่ือ
มาศึกษาดูงานโครงการดังกล่าว ซึ่งจะสามารถจ าแนกผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้คือ ด้านการสร้าง
รายได้สร้างอาชีพ ประชาชนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า โครงการดังกล่าวไม่มีผลต่อการสร้างรายได้
สร้างอาชีพของตน เนื่องจากไม่ได้ประกอบกิจการอะไรในพ้ืนที่ดังกล่าว แต่ผู้ประกอบการร้านค้าส่วน
ใหญ่ ได้ให้ความเห็นว่า หากมีผู้มาศึกษาดูงานในพ้ืนที่มากขึ้น ก็จะเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่
ผู้ประกอบการร้านค้าในพ้ืนที่บริเวณรอบโครงการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการร้านค้าในจุดทางเข้า
โครงการซึ่งสามารถขายสินค้าได้มากขึ้นในช่วงก่อสร้างโครงการ ด้านสุขภาพอนามัย ประชาชน
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ทั้งหมดมีความเห็นว่า โครงการดังกล่าวไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย เนื่องจากเป็น
พลังงานสะอาด ไม่ปลดปล่อยมลพิษ ด้านสิ่งแวดล้อม ประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นว่า โครงการ
ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่มีประชาชนบางส่วนมีข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้าง
และตัวแผงเซลล์แสงอาทิตย์ว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ าได้ ด้านการคมนาคม ประชาชนส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นว่าโครงการดังกล่าวจะไม่มีผลต่อการคมนาคม เนื่องจากช่วงระยะเวลาด าเนิน
โครงการที่ผ่านมา 7 เดือนก็ไม่ได้มีปัญหาในเรื่องดังกล่าว แต่ในอนาคตหากมีการพัฒนาพ้ืนที่ดังกล่าว
เป็นศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ก็อาจจะส่งผลต่อการคมนาคมบ้าง แต่ไม่มาก  
 4) การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าที่ได้เพ่ือใช้ประโยชน์ 
 ความคิดเห็นต่อโครงการกรณีไฟฟ้าที่ผลิตได้มีมากเกินพอส าหรับโครงการ ประชาชนส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นว่าควรน าไปใช้ในพ้ืนที่ส่วนกลางของชุมชน เช่น บริเวณป้อมต ารวจหน้าพ้ืนที่
โครงการ วัด และพ้ืนที่อ่ืนบริเวณโครงการที่ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน และมีประชาชนบางส่วน
ให้ความเห็นว่าควรน ามาขายให้แก่ประชาชนโดยรอบพ้ืนที่ ในราคาที่ถูกกว่าการไฟฟ้า  
 5) ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 จากการสัมภาษณ์ พระครูวิจิตรธรรมวิธาน เจ้าอาวาสวัดแสวงสามัคคีธรรม ท่านได้ให้ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับโครงการว่า หากโครงการผลิตไฟฟ้าได้มาก และเหลือใช้ หากมีความคิดที่จะขายไฟฟ้า
ให้แก่ประชาชนโดยรอบพ้ืนที่ ทางโครงการจะต้องมีการแจ้งรายละเอียดข้อดีข้อเสียของการใช้ไฟจาก
โครงการ มีการเสนอค่าใช้จ่ายในการติดตั้งระบบสายต่างๆรวมไปถึงการประเมินความคุ้มทุน และ
ระยะเวลาคืนทุนให้ชัดเจน เพ่ือให้ประชาชนน ามาประกอบการตัดสินใจ อีกทั้ง ท่านเจ้าอาวาสได้
เสนอว่า หากทางโครงการต้องการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการให้ ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับรู้
เกี่ยวกับโครงการ สามารถน าข้อมูลไปให้ท่านประชาสัมพันธ์ได้ เนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่ดังกล่าวมี
การใช้พืน้ที่วัดเป็นศูนย์กลาง ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆในพ้ืนที่ 
 

4.3.2 ผลจากการสัมภาษณ์พนักงานในพ้ืนที่ 
 ผลจากการสัมภาษณ์พนักงานในพ้ืนที่ จ านวน 7 คน สามารถสรุปได้ดังนี้  
 1) การยอมรับโครงการ 
 พนักงานในพ้ืนที่ เห็นด้วยกับการมีโครงการเซลล์แสงอาทิตย์ในพ้ืนที่สระเก็บน้ า เนื่องจาก 
โครงการดังกล่าวมีขึ้นเพ่ือผลิตไฟฟ้าเพ่ือใช้ในมูลนิธิชัยพัฒนา ท าให้ค่าไฟฟ้าของมูลนิธิลดลง 
ค่าใช้จ่ายที่จะต้องน าไปจ่ายค่าไฟฟ้าก็สามารถน าไปพัฒนาส่วนอื่นๆ ภายในมูลนิธิได้อีกด้วย  
 2) ผลกระทบที่ได้รับจากโครงการ 
 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมีโครงการต่อพนักงานในพ้ืนที่ พนักงานทั้งหมดให้ความเห็นว่า 
การที่มีโครงการเกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อพวกเขา เนื่องจากเป็นงานที่พวกเขาได้รับ
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มอบหมายให้ท าอยู่แล้ว อีกทั้งในช่วงเวลาขณะด าเนินโครงการดังกล่าว ผู้ที่เข้ามาในพ้ืนที่ไม่ได้เพ่ิม
มากมายนัก ไม่ได้ท าให้รู้สึกล าบากหรือเหนื่อยเพ่ิมมากขึ้น แต่ในอนาคต หากมีการพัฒนาพ้ืนที่
ดังกล่าวให้เป็นศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ก็อาจจะมีผู้เข้ามาในพ้ืนที่เยอะขึ้น และอาจจะเพ่ิม
ภาระงานมากขึ้นด้วย และได้ให้ความเห็นว่า การมีโครงการนี้เกิดขึ้นไม่ส่งผลต่อสุขภาพของพนักงาน
และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในโครงการ 
 3) ข้อเสนอแนะ 
 อีกทั้งพนักงานรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่ ได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมในกรณีไฟโครงการที่
ผลิตได้เหลือ ทางโครงการควรจะมีแบตเตอรี่ส ารองไฟเพ่ือน าไฟฟ้าที่ผลิตได้ในเวลากลางวันน ามาใช้
ในเวลากลางคืน ควรมีการติดตั้งเสาไฟฟ้าบริเวณรอบสระเก็บน้ า เนื่องจากมีขนาดใหญ่ จะได้ง่ายต่อ
การดูแลรักษาความปลอดภัยในตอนกลางคืน  
  

4.3.3 ผลจากการประชุมกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโครงการ 
 ที่มาของโครงการนั้นเริ่มต้นมาจาก ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล และ ดร.รอยล จิตรดอน ได้
เล็งเห็นถึงความส าคัญของพลังงานทดแทนโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ ผนวกกับการที่หลายประเทศได้
เริ่มด าเนินการใช้เซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ า ซึ่งเป็นกระแสที่ได้รับความนิยมอย่างมากมาย 
เนื่องจากสามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าแบบติดตั้งบนบก อีกทั้งยังเป็นการใช้พ้ืนที่ผิวน้ าให้เป็น
ประโยชน์ จึงได้เกิดความคิดที่ว่าประเทศไทยควรที่จะเริ่มด าเนินการบ้าง เพ่ือเป็นการด าเนินรอยตาม
พระราชด ารัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ ๙ ในแง่ของคุณภาพชีวิต คือต้องมีความมั่นคงของ
น้ า ไฟฟ้า และอาหาร จึงจะเกิดความมั่นคงในการด ารงชีวิต  
 1) เครือข่ายความร่วมมือ 

โครงการนี้จึงได้ริเริ่มเกิดขึ้น โดย เครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นเจ้าของพ้ืนที่ในการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน) เป็น
ผู้สนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ อุปกรณ์ติดตั้งโครงการ อุปกรณ์เสริมอ่ืนๆ รวมไปถึง
แรงงานคน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ าและการเกษตร เป็นผู้ติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ระบบ
ตรวจวัดออนไลน์ต่างๆ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี เป็นสถาบันการศึกษาที่เข้ามามีส่วนร่วมในการวิจัยเกี่ยวกับระบบการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์
แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ า 
 2) การได้รับประโยชน์จากโครงการ 
 การได้รับประโยชน์จากโครงการ ส าหรับมูลนิธิชัยพัฒนา ประโยชน์ที่ได้รับในปัจจุบันจาก
ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการ ซึ่งสามารถน าไปใช้ภายในมูลนิธิได้ ท าให้มูลนิธิประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วน
ของพลังงานได้ ส าหรับบริษัท ปตท.จ ากัด(มหาชน) ซึ่งเป็นองค์กรที่เป็นผู้น าในเรื่องของพลังงาน
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สะอาด และการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ ก็ได้รับประโยชน์จากการน าความรู้จากการวิจัยขยายผล
ไปสู่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและการเกษตร รวมไปถึงในเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตซึ่ง  เพ่ือให้สร้าง
ความเชื่อมั่นให้ประชาชนได้มั่นใจว่าอุปกรณ์ที่ใช้ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณ ภาพสิ่งแวดล้อม และ
ประโยชน์ที่สถาบันการศึกษาซึ่งประกอบด้วย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับก็คือ การได้ร่วมวิจัยและทดลองเกี่ยวกับระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์
แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ า เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ และน าไปปรับใช้กับหลักสูตรการเรียนการสอน 
 3) การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าที่ได้เพ่ือใช้ประโยชน์ 
 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการใช้ประโยชน์จากไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการ  ซึ่ง
มูลนิธิชัยพัฒนาได้ให้ความเห็นว่าทางมูลนิธิจะท าการซื้อแบตเตอรี่มาเพ่ือส ารองไฟฟ้าส่วนเกินที่ผลิต
ได้ในเวลากลางวัน เพ่ือน ามาใช้ภายในมูลนิธิในเวลากลางคืน และคาดว่าจะมีการติดตั้งไฟฟ้ารอบ
บริเวณสระเก็บน้ าพระรามเนื่องจากบริเวณสระเก็บน้ ามีพ้ืนที่ค่อนข้างใหญ่ ท าให้ดูแลได้ยาก การ
ติดตั้งเสาไฟฟ้ารอบๆจะท าให้ระบบรักษาความปลอดภัยง่ายขึ้น แต่จะไม่น าไฟฟ้าที่ผลิตได้ไปขายให้
ประชาชน เนื่องจากมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นองค์กรที่จัดท าขึ้นโดยไม่หวังผลก าไร โค รงการนี้ก็เป็น
โครงการติดตั้งเพ่ือวิจัยและพัฒนาไม่ได้จัดท าขึ้นเพ่ือหวังผลก าไรเช่นกัน ในส่วนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
โครงการได้ให้ความเห็นว่า ยานพาหนะที่ใช้ภายในมูลนิธิชัยพัฒนา ควรใช้เป็นระบบไฟฟ้า เช่น รถ
กอล์ฟ หรือรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งสามารถส ารองไฟจากระบบผลิตไฟฟ้าของโครงการได้ในเวลา
กลางวัน และทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เสนอว่า หากมีการจัดท าโครงการขึ้น
ในทางพานิชย์ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทางมหาวิทยาลัย ยินดีรับซื้อไฟฟ้าจากมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อ
น าไปใช้ภายในมหาวิทยาลัย เนื่องจากมีพ้ืนที่เชื่อมต่อกัน อีกทั้งระบบการใช้ไฟฟ้าของของมหาลัยนั้น
ต้องใช้ทุกวันและใช้ในปริมาณที่มากอยู่แล้ว 
 4) การจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน 
 ความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ความเห็นตรงกันว่าเป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เป็นการ
ส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้มาศึกษาดูงานเพ่ือน าไปพัฒนาความรู้และน าไปพัฒนาพ้ืนที่ของตัวเองได้ อีกทั้ง
เรื่องของพลังงานทดแทนก็เป็นเรื่องที่ส าคัญมากในปัจจุบัน อีกทั้งทางมูลนิธิชัยพัฒนากล่าวว่า ทาง
มูลนิธิก าลังริเริ่มโครงการปลูกปาล์มน้ ามันเพ่ือผลิตพลังงานทดแทน หากโครงการดังกล่าวท าได้ส าเร็จ 
การจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนของมูลนิธิก็จะคลอบคลุมมากขึ้น  
 5) การขยายผลต่อในพ้ืนที่อ่ืน 

ส าหรับการขยายผลต่อในพ้ืนที่อ่ืน ในปัจจุบันทางบริษัท ปตท.จ ากัด(มหาชน) ไดท้ าการขยาย
ผลการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ าแล้วในหลายพ้ืนที่ เช่น พื้นที่  ต าบลท่ามะนาว อ าเภอ
ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยบริษัท ปตท.จ ากัด(มหาชน) ได้ร่วมมือกับชุมชนจัดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์
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แบบลอยน้ าขนาด 2.48 กิโลวัตต์ขึ้นเพ่ือน าไปใช้ในการสูบน้ าเพ่ือการเกษตร, พ้ืนที่ ต าบลล าสินธุ์ 
อ าเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดยบริษัท ปตท.จ ากัด(มหาชน) ได้ร่วมมือกับชุมชนจัดตั้งเซลล์
แสงอาทิตย์แบบลอยน้ าขึ้น เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ า, พ้ืนที่ ต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน จังหวัด
เชียงใหม่ โดยบริษัท ปตท.จ ากัด(มหาชน) ได้ร่วมมือกับชุมชนจัดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ า
ขนาด 2.48 กิโลวัตต์ขึ้นเพ่ือน าไปใช้ในการสูบน้ าเพ่ือแก้ปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนน้ าส าหรับ
การเกษตรและเลี้ยงสัตว์ และพ้ืนที่ ต าบลค าแคน อ าเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ก็เป็นอีกแห่งที่มี
การขยายผลแนวคิดการใช้เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ าขึ้น โดยบริษัท ปตท.จ ากัด
(มหาชน) ได้ร่วมมือกับชุมชนจัดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ าขึ้นเพ่ือน าไปใช้แก้ไขปัญหาการสูบน้ า
เพ่ือผันน้ าเข้าสู่คลองดาวเพ่ือการเกษตรของชุมชน 
 



บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม 
ในการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ในงานวิจัยนี้ มีการคาดการณ์ว่าจะมีผลกระทบที่

มีนัยส าคัญในเรื่องของ คุณภาพน้ า จึงท าการศึกษาคุณภาพน้ าโดยการเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง
ของคุณภาพน้ าจ านวน 3 ครั้งคือ เดือนธันวาคม มีนาคม และมิถุนายน ซึ่งตัวแทนของฤดูที่แตกต่าง
กัน ซึ่งใช้มาตรฐานในการพิจารณากรณีน้ าผิวดิน จากกรมควบคุมมลพิษ กรมชลประทาน และ
สถาบันประมงน้ าจืดประกอบกัน โดยศึกษาดัชนีชี้วัด จ านวน 11 ดัชนี ประกอบด้วย อุณหภูมิ, ความ
ขุ่น, ของแข็งแขวนลอย, ค่าการน าไฟฟ้า, ของแข็งละลายทั้งหมด, ความเค็ม, ความเป็นกรด-ด่าง, 
ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า, บีโอดี, แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโค
ลิฟอร์ม ดังตารางที่ 5.1 
ตารางที ่5.1 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ า 

ดัชนีชี้วัด ค่าเฉลี่ยจุดตรวจวัด ค่าเฉลี่ยจุดอ้างองิ มาตรฐาน* 

ธ.ค.59 มี.ค.60 มิ.ย.60 ธ.ค.59 มี.ค.60 มิ.ย.60 

อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) 28.63 30.5 28.0 28.6 30.7 28.0 - 

ความขุ่น (NTU) 9.53 6.84 6.24 11.37 7.73 6.25 < 100 

ของแข็งแขวนลอย 

(mg/L) 

9.35 - 6.52 11.3 - 7.4 < 30 

ค่าการน าไฟฟ้า 

(µmho/cm) 

566.6 600.20 565.70 611.25 599.00 551.25 < 2,000 

ของแข็งละลายทั้งหมด 

(mg/L) 

347.2 346.4 349.2 382.5 381.0 334 < 1,300 

Salinity (ppt) 0.123 0.126 0.122 0.126 0.123 0.121 < 7 

ความเป็นกรด-ด่าง 8.1 8.5 8.29 8.1 8.45 8.3 5 - 9 

ปริมาณออกซิเจนที่

ละลายในน้ า (mg/L) 

5.4 7.01 5.71 5.5 7.22 6.2 4 
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ดัชนีชี้วัด ค่าเฉลี่ยจุดตรวจวัด ค่าเฉลี่ยจุดอ้างองิ มาตรฐาน* 

ธ.ค.59 มี.ค.60 มิ.ย.60 ธ.ค.59 มี.ค.60 มิ.ย.60 

BOD (mg/L) 4.72 3.81 4.87 5.05 3.85 4.47 2 

Total Coliform 

Bacteria (MPN/100mL) 

3.8 3.1 1.65 1.6 6.2 0.5 < 20,000 

Fecal Coliform 

Bacteria (MPN/100mL) 

N.D N.D N.D N.D N.D N.D < 4,000 

* มาตรฐานคณุภาพน้ าผิวดิน ประเภทท่ี 3 ซึ่งเป็นแหล่งน้ าท้ิงจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถใช้ประโยชน์
เพื่อ การอุปโภคและบริโภคโดยตอ้งผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคณุภาพน้ าทั่วไปก่อน 
และเป็นน้ าเพื่อการเกษตร 
  

จากการเปรียบเทียบดัชนีชี้วัดที่ท าการตรวจวัดบริเวณจุดตรวจวัดบริเวณติดตั้งเซลล์
แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ า กับบริเวณจุดอ้างอิงซึ่งเป็นจุดที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการติดตั้งเซลล์
แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ า ดังตารางที่ 5.1 พบว่าแต่ละดัชนีชี้วัดมีความแตกต่างกันเล็กน้อยแต่
ไม่ได้แตกต่างกันอย่างชัดเจน และในการวิเคราะห์ทางสถิติ ก็พบว่าคุณภาพน้ าจากการตรวจวัด
บริเวณจุดอ้างอิง เปรียบเทียบกับจุดตรวจวัดนั้น ไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ในทุก
ดัชนีชี้วัด แต่เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงไปของคุณภาพน้ าในการตรวจวัดครั้งที่ 1 2 และ 3 พบว่า 
มีค่าของความเป็นกรด-ด่าง, บีโอดี, ความเค็ม, ของแข็งแขวนลอย, แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 
และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม ที่คุณภาพไม่แตกต่างกัน แต่ส าหรับดัชนีชี้วัด อุณหภูมิ, ความขุ่น,  
ค่าการน าไฟฟ้า, ของแข็งละลายทั้งหมด และปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ า พบว่ามีความแตกต่าง 
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งความแตกต่างดังกล่าวมาจากความแตกต่างของสภาพอากาศที่
เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล และลักษณะของน้ าเข้าระบบรวมไปถึงหลักการไหลทางชลศาสตร์ของน้ า  

เมื่อพิจารณาขนาดพ้ืนที่ติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้ งลอยน้ า ซึ่งใช้พ้ืนที่ติดตั้งขนาด 
442.50 ตารางเมตร รูปแบบของการติดตั้งเป็น รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หน้ากว้าง 5 เมตร ยาว 88.5 เมตร 
บริเวณสระเก็บน้ าที่ 2 เมื่อเทียบกับขนาดของสระเก็บน้ า คิดเป็นเพียง 0.0154% ของขนาดสระ ซึ่ง
เป็นบริเวณติดตั้งที่เล็กมาก อีกทั้งรูปแบบการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ ายังออกแบบใน
ลักษณะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้ า  จึงกล่าวได้ว่าการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ า 
บริเวณสระเก็บน้ าพระรามเก้า ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ า 
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อย่างไรก็ตาม ถ้าโครงการดังกล่าวมีขนาดพ้ืนที่ติดตั้งที่ใหญ่ขึ้น หรือมีขนาดมากกว่าครึ่งนึง
ของขนาดสระ หรือใช้รูปแบบโครงสร้างเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ครอบคลุมพ้ืนที่สระเก็บน้ าได้มาก 
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ าที่ เห็นได้ชัด หรือแสดงความเปลี่ยนแปลงออกมาได้อย่าง
ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งจ าเป็นต้องศึกษาคุณภาพน้ าอีกเช่นเดียวกัน ถึงแม้ขนาดที่ท าในปัจจุบันจะไม่มี
ผลกระทบอะไรที่มีนัยส าคัญ แต่เมื่อขยายขนาดโครงการอาจมีผลกระทบที่ท าให้คุณภาพน้ าเปลี่ยนได้ 
เพ่ือเป็นการวางแผนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม 

 
5.2 สรุปผลการวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจ 

การเปรียบเทียบผลลัพธ์จากการค านวณทางเศรษฐศาสตร์ของระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบ
ลอยน้ าขนาด 50.40 กิโลวัตต์ กับระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนบกขนาด 10.08 กิโลวัตต์ ของ
โครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บริเวณสระเก็บน้ าพระรามเก้า โดยเปรียบเทียบใน 3 
กรณี ประกอบด้วย ระบบติดตั้งแบบลอยน้ าของโครงการ ระบบติดตั้งแบบลอยน้ าของโครงการโดย
ตัดค่าใช้จ่ายเสริมที่ใช้ส าหรับงานวิจัยและศึกษาดูงานออก และระบบติดตั้งแบบบนบกของโครงการ 
เมื่อเปรียบเทียบค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่อัตราคิดลด 7.67 % โดยอายุของโครงการอยู่ที่ 25 ปี ดังแสดง
ในตารางที่ 5.2 พบว่า การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ าของโครงการ ไม่เหมาะสมแก่การลงทุน
ในทุกกรณีศึกษา เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ของโครงการสูง ท าให้ไม่คุ้มทุนใน
การติดตั้ง แต่เมื่อตัดค่าใช้จ่ายเสริมที่ใช้ส าหรับงานวิจัยและศึกษาดูงานออก พบว่าในกรณีที่ 2 ซึ่งคิด
ค่าไฟจากการขายให้แก่การไฟฟ้า หากการไฟฟ้าเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยคิดที่อัตรา
รับซื้อ 5.66 บาท/หน่วย มีความคุ้มค่าในการลงทุน เมื่อเปรียบเทียบกับการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บน
บกของโครงการ พบว่า เซลล์แสงอาทิตย์บนบกในกรณีศึกษาที่ 2 ซึ่งคิดค่าไฟจากการขายให้แก่การ
ไฟฟ้า หากการไฟฟ้าเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยคิดที่อัตรารับซื้อ 5.66 บาท/หน่วย มี
ความคุ้มค่าในการลงทุน สามารถคืนทุนได้ในระยะเวลา 8.69 ปี NPV= 335,946.33, IRR=15% และ 
B/C ratio=1.53 แสดงว่าการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ของโครงการทั้งแบบติดตั้งแบบลอยน้ าในกรณีตัด
ค่าใช้จ่ายออกและกรณีติดตั้งบนบกท่ีเกิดขึ้นในโครงการเหมาะแก่การลงทุนในกรณีที่ 2 ซึ่งคิดจากการ
ขายให้แก่การไฟฟ้า หากการไฟฟ้าเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ที่อัตราคิดลด 7.67%  
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ตารางท่ี 5.2 การเปรียบเทียบผลลัพธ์ทางเศรษฐศาสตร์ที่ อัตราคิดลด 7.67% 

เครื่องมือ กรณีท่ี 1 กรณีท่ี 2 กรณีท่ี 3 
ลอยน้ า  

NPV -6,609,178.06  -2,056,257.71  -4,237,764.65  
IRR -8% 4% -1% 
B/C ratio 0.05485295 0.705944386 0.393977478 
Payback Period ไม่คืนทุนในระยะเวลา 25 

ปี 
ไม่คืนทุนในระยะเวลา 25 

ปี 
ไม่คืนทุนในระยะเวลา 25 

ปี 
ลอยน้ าแบบตัดค่าใช้จ่าย 

NPV -3,974,352.56 578,181.44 -1,603,048.52 
IRR -9% 9% 2% 
B/C ratio 0.069707364 1.135331547 0.624768007 

Payback Period ไม่คืนทุนในระยะเวลา 25 
ปี 

18.08987252 ไม่คืนทุนในระยะเวลา 25 
ปี 

บนบก    

NPV -503,491.53   335,946.33  -100,355.05  
IRR -7% 15% 5% 
B/C ratio 0.19560231 1.536720958 0.839668856 
Payback Period ไม่คืนทุนในระยะเวลา 25 

ปี 
 8.69  ไม่คืนทุนในระยะเวลา 25 

ปี 
หมายเหตุ กรณีท่ี 1 คิดจากค่าไฟฟ้าที่ลดลงในปัจจุบัน โดยคิดจากค่าไฟฟ้าที่ลดลงจากการติดตั้ง
ระบบในปัจจุบัน เทียบกับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในปี 2558-2559  
กรณีท่ี 2 คิดจากการขายให้แก่การไฟฟ้า หากการไฟฟ้าเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยคิด
ที่อัตรารับซื้อ 5.66 บาท/หน่วย  
กรณีท่ี 3 คิดจากการขายไฟฟ้าให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในราคา หน่วยละ 3 
บาท ตลอดอายุโครงการ 

 
การเปรียบเทียบผลลัพธ์จากการค านวณทางเศรษฐศาสตร์ของระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบ

ลอยน้ าขนาด 50.40 กิโลวัตต์ กับระบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนบกขนาด 10.08 กิโลวัตต์ ของ
โครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บริเวณสระเก็บน้ าพระรามเก้า โดยเปรียบเทียบใน 3 
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กรณี ประกอบด้วย ระบบติดตั้งแบบลอยน้ าของโครงการ ระบบติดตั้งแบบลอยน้ าของโครงการโดย
ตัดค่าใช้จ่ายเสริมที่ใช้ส าหรับงานวิจัยและศึกษาดูงานออก และระบบติดตั้งแบบบนบกของโครงการ 
เมื่อเปรียบเทียบค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่อัตราคิดลด 7.67 % โดยอายุของโครงการอยู่ที่ 25 ปี ดังแสดง
ในตารางที่ 5.3 พบว่า การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ าของโครงการไม่มีความคุ้มทุนในการ
ติดตั้งใน กรณีศึกษาที่ 1  และ 3 แต่คุ้มทุนในกรณีศึกษาที่ 2 หากการไฟฟ้าเปิดรับซื้อไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน โดยคิดที่อัตรารับซื้อ 5.66 บาท/หน่วย สามารถคืนทุนในระยะเวลา 24.45 ปี 
NPV=406,791.25, IRR= 4% และ B/C ratio=1.05 เมื่อตัดค่าใช้จ่ายเสริมที่ใช้ส าหรับงานวิจัยและ
ศึกษาดูงานออก พบว่าไม่มีความคุ้มทุนในการติดตั้งใน กรณีศึกษาที่ 1  และ 3 เช่นกัน แต่คุ้มทุนใน
กรณีศึกษาที่ 2 หากการไฟฟ้าเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยคิดที่อัตรารับซื้อ 5.66 บาท/
หน่วย  สามารถคืนทุนในระยะเวลา 11.71 ปี  NPV=2 ,882 ,609.272 , IRR= 9% และ B/C 
ratio=1.61 แต่เมื่อเปรียบเทียบกับการติดตั้งบนบกพบว่า การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์บนบกสามารถ
คืนทุนได้เร็วกว่าในกรณีศึกษาที่ 2 ซึ่งในกรณีศึกษาที่ 2 พบว่าสามารถคืนทุนได้ในระยะเวลา 7.71 ปี 
NPV= 784,124.35, IRR=15% และ B/C ratio=2.11 แสดงว่าการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้ง
ในน้ าของโครงการในกรณีที่ 2 ซึ่งคิดค่าไฟจากการขายให้แก่การไฟฟ้า หากการไฟฟ้าเปิดรับซื้อไฟฟ้า
จากพลังงานหมุนเวียน โดยคิดที่อัตรารับซื้อ 5.66 บาท/หน่วย มีความคุ้มทุนในการติดตั้งตลอดอายุ
โครงการ 25 ปี และกรณีที่ 3 ซึ่งคิดจากการขายไฟฟ้าให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ในราคา หน่วยละ 3 บาท ตลอดอายุโครงการ พบว่าสามารถคืนทุนได้ในระยะเวลา 21.30 ปี NPV= 
118,983.17, IRR=5% และ B/C ratio=1.16  
 
ตารางที่ 5.3 การเปรียบเทียบผลลัพธ์ทางเศรษฐศาสตร์ที่ อัตราคิดลด 3.26% 

เครื่องมือ กรณีท่ี 1 กรณีท่ี 2 กรณีท่ี 3 

ในน้ า  

NPV -6,532,706.47   406,791.25  -2,918,914.64  
IRR -8% 4% -1% 
B/C ratio 0.115032579 1.055106869 0.604582822 
Payback Period ไม่คืนทุนในระยะเวลา 25 ปี   24.45  ไม่คืนทุนในระยะเวลา 25 

ป ี
ลอยน้ าแบบตัดค่าใช้จ่าย 

NPV -4,056,121.40 2,882,609.272 -442,640.72 
IRR -9% 9% 2% 
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เครื่องมือ กรณีท่ี 1 กรณีท่ี 2 กรณีท่ี 3 

B/C ratio 0.129823522 1.618394194 0.905038458 
Payback Period ไม่คืนทุนในระยะเวลา 25 ปี 11.71448936 ไม่คืนทุนในระยะเวลา 25 

ป ี
บนบก  

NPV -494,171.77   784,124.35   118,983.17  
IRR -7% 15% 5% 
B/C ratio 0.296803572 2.115793081 1.169310647 
Payback Period ไม่คืนทุนในระยะเวลา 25 ปี  7.71   21.30  

หมายเหตุ กรณีท่ี 1 คิดจากค่าไฟฟ้าที่ลดลงในปัจจุบัน โดยคิดจากค่าไฟฟ้าที่ลดลงจากการติดตั้ง
ระบบในปัจจุบัน เทียบกับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในปี 2558-2559  
กรณีท่ี 2 คิดจากการขายให้แก่การไฟฟ้า หากการไฟฟ้าเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยคิด
ที่อัตรารับซื้อ 5.66 บาท/หน่วย  
กรณีท่ี 3 คิดจากการขายไฟฟ้าให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในราคา หน่วยละ 3 
บาท ตลอดอายุโครงการ 
  
 จากการค านวณทางเศรษฐศาสตร์พบว่า เมื่อเปรียบเทียบผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ของ
การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนบกและแบบติดตั้งลอยน้ าของโครงการสระเก็บน้ าพระราม
เก้าพบว่า การติดตั้งแบบลอยน้ าของโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา ไม่คุ้มทุนในการติดตั้ง เนื่องจากมีต้นทุน
ค่าใช้จ่ายที่สูงจากการติดตั้งโดยค านึงถึงผลประโยชน์ในหลายๆด้าน อาทิเช่น การเพ่ิมเติมในส่วน
โครงสร้างบริเวณทางเดินรอบ ๆพื้นที่ติดตั้งเพ่ือใช้เป็นทางเดินศึกษาดูงานแก่หน่วยงานอื่น ๆหรือ ผู้มา
ศึกษาดูงาน การเพ่ิมเติมในส่วนโครงการในการออกแบบเพ่ือไม่ให้มีผลกระทบต่อคุณภาพน้ าบริเวณ
ติดตั้ง เป็นต้น ซึ่งส่งผลให้การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ลอยน้ ามีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสูงกว่าการสร้าง
ขึ้นในเชิงพานิชย์ ส่งผลให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นด้วย แต่เมื่อตัดค่าใช้จ่ายบางส่วนออกพบว่า การ
ติดตั้งแบบลอยน้ าของโครงการมีความคุ้มทุนได้เช่นเดียวกับการติดตั้งบนบกแต่ระยะเวลาในการคืน
ทุนของการติดตั้งบนบกสามารถคืนทุนได้เร็วกว่าการติดตั้งแบบลอยน้ า แต่เมื่อเปรียบเทียบในด้าน
คุณค่าการใช้ประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ ก็ไม่อาจสรุปได้ว่าการติดตั้งบนบกจะดีกว่าการติดตั้งลอยน้ า 
เนื่องจากการติดตั้งลอยน้ าเป็นเรื่องที่ใหม่ส าหรับประเทศไทย และเป็นองค์ความรู้ที่ใหม่ส าหรับ
ประเทศไทยเช่นกัน ซึ่งการติดตั้งดังกล่าวสามารถน าไปใช้เป็นตัวแบบในการพัฒนาเทคโนโลยีการ
ติดตั้งได้ และสามารถน าไปใช้เป็นองค์ความรู้หรือแหล่งศึกษาดูงานส าหรับนักเรียน นักศึกษา 
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ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้ที่ต้องการความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีดังกล่าวได้อีกด้วย อีกทั้งประโยชน์
ของการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ าก็ยังสามารถลดการระเหยของน้ าได้ ซึ่งหากน าไปใช้ติดตั้ง
บริเวณเขื่อนก็จะสามารถกักเก็บน้ าได้ในช่วงฤดูร้อนซึ่งมีการระเหยของน้ าสูง อีกท้ังการติดตั้งดังกล่าว
ยังสามารถลดการใช้ประโยชน์ของที่ดิน สามารถน าที่ดินที่จะใช้ติดตั้งโซล่าฟาร์มไปท าประโยชน์ด้าน
อ่ืน ๆ เช่นการเกษตร  หรืออ่ืน ๆ เป็นต้น ดังนั้นหากน ามูลค่าทางสังคมดังกล่าวไปเพ่ิมในการค านวนก็
อาจท าให้สรุปได้ว่าการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ าของโครงการมีความคุ้มทุนมากขึ้น ซึ่ง
เป็นไปตามงานวิจัยเรื่อง ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม ของระบบไฟฟ้าเซลล์ 
แสงอาทิตย์แบบลอยน้ า กรณีศึกษา สระเก็บน้ าห้วยเกษียร จังหวัดปราจีนบุรี ที่กล่าวว่า การผลิต
ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ าต้องใช้เงินจ านวนมากในการลงทุนครั้งแรก แต่การลงทุน
นี้มีความเหมาะสมแก่การลงทุน และผลตอบแทนที่สังคมที่ได้รับจากการลงทุนมีความคุ้มค่า เนื่องจาก
สามารถน าความรู้ที่ได้น าไปแพร่ขยายแก่พ้ืนที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง หรือน าไปใช้เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่
การเกษตรของประเทศไทยได้ 

จากความรู้ของตัวแบบการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ า
บริเวณสระเก็บน้ าพระรามเก้า ก็ได้มีการขยายผลไปยังพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศมากมาย โดยการน า
เซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ าไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่เพ่ือแก้ไขปัญหาการจัดการน้ า รวมไปถึง 
ปัญหาน้ าใช้ทางการเกษตร ตัวอย่างเช่น พ้ืนที่ ต าบลท่ามะนาว อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดย
บริษัท ปตท.จ ากัด(มหาชน) ได้ร่วมมือกับชุมชนจัดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ าขนาด 2.48 กิโลวัตต์
ขึ้นเพ่ือน าไปใช้ในการสูบน้ าเพ่ือการเกษตร, พ้ืนที่ ต าบลล าสินธุ์ อ าเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง โดย
บริษัท ปตท.จ ากัด(มหาชน) ได้ร่วมมือกับชุมชนจัดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ าขึ้น เพ่ือแก้ปัญหา
การขาดแคลนน้ า, พ้ืนที่ ต าบลแม่ทา อ าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ โดยบริษัท ปตท.จ ากัด(มหาชน) 
ได้ร่วมมือกับชุมชนจัดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ าขนาด 2.48 กิโลวัตต์ขึ้นเพ่ือน าไปใช้ในการสูบน้ า
เพ่ือแก้ปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนน้ าส าหรับการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น  
 
5.3 สรุปผลการวิเคราะห์ด้านสังคม 
 ผลการศึกษาทางสังคม จะแบ่งเป็นประเด็น การศึกษาดังนี้ การรับรู้โครงการ การยอมรับ
โครงการ ผลกระทบที่ได้รับจากโครงการ เครือข่ายความร่วมมือ การได้รับประโยชน์จากโครงการ  
แนวทางการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าที่ได้เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ การจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้พลังงาน
ทดแทน การขยายผลต่อในพ้ืนที่อ่ืน สามารถสรุปประเด็นต่าง ๆ ได้ดังตารางที่ 5.4 
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ตารางที ่5.4 สรุปผลการวิเคราะห์ทางสังคม 

ประเด็น ผู้ให้ข้อมูล ผลการศึกษา 
1) การรับรู้โครงการ ประชาชนโดยรอบ - ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ามีโครงการ

เนื่องจากไม่มีการประชาสัมพันธ์ หรือแจ้ง
ให้ทราบ 

2) การยอมรับโครงการ ประชาชนโดยรอบ - ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยที่มีโครงการ
เซลล์แสงอาทิตย์ 

 พนักงานในพ้ืนที่ - เห็นด้วยกับการมีโครงการเซลล์แสงอาทิตย์
ในพ้ืนที่สระเก็บน้ า เนื่องจาก โครงการ
ดังกล่าวมีข้ึนเพ่ือใช้ประโยชน์มูลนิธิชัย
พัฒนา 

3) ผลกระทบที่ได้รับ
จากโครงการ 

ประชาชนโดยรอบ - ประชาชนทั่วไปโดยรอบพ้ืนที่ไม่ได้รับ
ผลกระทบจากโครงการ 

 พนักงานในพ้ืนที่ - ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไร แต่ในอนาคต หาก
มีการพัฒนาพ้ืนที่ดังกล่าวให้เป็นศูนย์การ
เรียนรู้พลังงานทดแทน ก็อาจจะมีผู้เข้ามา
ในพ้ืนที่เยอะขึ้น และอาจจะเพ่ิมภาระงาน
มากขึ้นด้วย 

4) เครือข่ายความ
ร่วมมือ 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
โครงการ 

- เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นโครงการ
เฉพาะกลุ่ม ไม่มีการมีส่วนร่วมของ
บุคคลภายนอก เกิดขึ้นจากเครือข่ายความ
ร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
มูลนิธิชัยพัฒนา, บริษัท ปตท.จ ากัด
(มหาชน), สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ า
และการเกษตร, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี และสถาบันบัณฑิตพัฒนบ
ริหารศาสตร์   

5) การได้รับประโยชน์
จากโครงการ 

ประชาชนโดยรอบ - ประชาชนผู้ประกอบการร้านค้าเห็นว่า หาก
ในอนาคตมีผู้เข้ามาเรียนรู้ในพ้ืนที่ดังกล่าว
มากขึ้น ก็จะส่งผลให้รายได้ของ
ผู้ประกอบการร้านค้าเพ่ิมมากขึ้น 
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ประเด็น ผู้ให้ข้อมูล ผลการศึกษา 

 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
โครงการ 

- การใช้ประโยชน์จากไฟฟ้าที่ระบบผลิตได้ 
- การน าความรู้ไปขยายผลไปสู่ภาคประชาชน 

ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและการเกษตร 
- การส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบผลิต

ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอย
น้ าและน าไปปรับใช้ในหลักสูตรการเรียน
การสอน 

6) แนวทางการพัฒนา
พลังงานไฟฟ้าที่ได้เพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ 

ประชาชนโดยรอบ 
และ พนักงานในพ้ืนที่ 

- หากไฟฟ้าเหลือใช้ ควรน าไปใช้ในพ้ืนที่
ส่วนกลางของชุมชน เช่น บริเวณป้อม
ต ารวจหน้าพ้ืนที่โครงการ วัด และพ้ืนที่อ่ืน
บริเวณโครงการที่ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์
ร่วมกัน 

 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
โครงการ 

- เพ่ิมกิจกรรมในการใช้ไฟฟ้าภายในมูลนิธิ 

7) การจัดตั้งเป็นศูนย์
การเรียนรู้พลังงาน
ทดแทน 

ประชาชนโดยรอบ - เป็นเรื่องที่ดี หากมีการพัฒนาพ้ืนที่ดังกล่าว
ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนใน
อนาคต  

 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
โครงการ 

- เป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากการจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้เป็นการส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้มา
ศึกษาดูงานเพ่ือน าไปพัฒนาความรู้และ
น าไปพัฒนาพ้ืนที่ของตัวเองได้ 

- หากเพ่ิมพลังงานทดแทนด้านอ่ืนเข้ามา การ
จัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน
ของมูลนิธิก็จะคลอบคลุมมากขึ้น  

8) การขยายผลต่อใน
พ้ืนที่อ่ืน 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
โครงการ 

- ทางบริษัท ปตท.จ ากัด(มหาชน) ได้ท าการ
ขยายผลการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบ
ติดตั้งลอยน้ าแล้วในหลายพ้ืนที่ เช่น ต าบล
ท่ามะนาว อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 
ต าบลล าสินธุ์ อ าเภอศรีนครินทร์ จังหวัด
พัทลุง เป็นต้น 
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ประเด็น ผู้ให้ข้อมูล ผลการศึกษา 

   

 
 ผลทางสังคมพบว่าการจัดท าโครงการดังกล่าวมีการท างานร่วมมือกันเป็นอย่างดีระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ( ปตท. สสนก. สถาบันการศึกษา ) ซึ่งจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้เพ่ือเป็นต้นแบบ
ให้กับผู้ที่มาศึกษาดูงาน รวมไปถึงการขยายผลต่อไปยังพ้ืนที่อ่ืน ๆ สร้างแนวทางในการพัฒนาการน า
พลังงานทดแทนไปใช้ในการจัดการน้ า การเกษตร และประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเป็นแนวทางในการให้ความช่วยเหลือแก่ชาวบ้านในบางพ้ืนที่ที่ยังขาดการเข้าถึงของพลังงาน
พ้ืนฐาน อีกทั้งการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ านั้นยังเป็นการด าเนินตามยุทธศาสตร์ส่งเสริม
พลังงานทดแทน กระทรวงพลังงาน (2558) โดยตอบโจทย์ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมความพร้อม
ด้านวัตถุดิบ และเทคโนโลยีพลังงานทดแทน คือ มีการหันมาสนใจในทางเลือกของพลังงานที่ไม่ใช้
พลังงานที่มาจากเชื้อเพลิงปิโตเลียม อีกทั้งยังส่งเสริมให้ใช้พลังงานทดแทน ยุทธศาสตร์ที่  2 การเพ่ิม
ศักยภาพการผลิต การใช้และตลาดพลังงาน มีการสนับสนุนให้ชุมชนที่ขาดการเข้าถึงพลังงาน หรือ
ชุมชนที่มีปัญหาทางการเกษตร ได้มามีส่วนร่วมในการน าความรู้ที่ได้จากการศึกษาในพ้ืนที่สระเก็บน้ า
พระรามเก้า ไปขยายผลในการใช้พลังงานทดแทนเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว และยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
สร้างจิตส านึกและเข้าถึงองค์ความรู้ ข้อเท็จจริงด้านพลังงานทดแทน โดย บริษัท ปตท. จ ากัด ได้มี
การพัฒนาองค์ความรู้ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาการติดตั้งเซลล์
แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ าบริเวณสระพระรามเก้า และน าไปเผยแพร่ให้แก่ ชุมชนเพ่ือพัฒนา
บุคลากรของชุมชนให้มีความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานในระดับชุมชนมากยิ่งข้ึน 

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับโครงการ 

1) เพ่ือให้โครงการเป็นแหล่งเรียนรู้พลังงานทดแทนอย่างสมบูรณ์ ควรสร้างภูมิทัศน์ หรือจัด
แสดงองค์ความรู้ เช่นป้ายแสดงระบบ อุปกรณ์ การด าเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์
แสงอาทิตย์ ให้ง่ายต่อการศึกษาดูงาน หรือมีการจัดวิทยากรผู้ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบแก่ผู้มา
ศึกษาดูงาน  

2) ควรน าพลังงานทดแทนด้านอ่ืน ๆ มาเสริม เพ่ือจัดตั้งพ้ืนที่ดังกล่าวให้เป็นศูนย์การเรียนรู้
พลังงานทดแทนที่สมบูรณ์ ครบวงจร มากขึ้น 

3) เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวมีบริเวณติดกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ดังนั้นเพ่ือเป็น
การส่งเสริมด้านพลังงานทดแทนอย่างแท้จริง ทางพ้ืนที่ดังกล่าวควรจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
พลังงานทดแทน เช่นการประกวดเทคโนโลยีพลังงานทดแทนโดยให้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
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เข้าร่วมประกวด เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์
พ้ืนที่ให้ภายนอกได้รับรู้ว่า พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นแหล่งเรียนรู้พลังงานทดแทนที่ส าคัญด้วย 

4) ควรมีการประชาสัมพันธ์ โครงการดังกล่าวให้ประชาชนภายนอกได้รับรู้ให้มากขึ้น เนื่องจาก
องค์ความรู้ดังกล่าวสามารถน าไปแก้ไขปัญหาการจัดการน้ าเพ่ือการเกษตรได้  

5) ภาครัฐควรมีการสนับสนุนโครงการ เช่น สนับสนุนในด้านการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มี
ปัญหาเกี่ยวกับการเข้าไม่ถึงไฟฟ้า หรือมีปัญหาในด้านการจัดการน้ า เพ่ือให้พ้ืนที่ดังกล่าว
สามารถน าเอาองค์ความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ในเกิดประโยชน์ 

6) จัดท าคู่มือ พลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ า ในเรื่องของการติดตั้ง ระบบต่าง  ๆ 
การด าเนินงาน การดูแลรักษา รวมไปถึงการประยุกต์ใช้เพ่ือการบริหารจัดการน้ า เป็นคู่มือ
ขยายผลให้แก่พ้ืนที่อ่ืน ๆ 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการด าเนินการวิจัยครั้งต่อไป 
1) ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรมีการตรวจวัดคุณภาพน้ าทั้งก่อนและหลังการติดตั้ง เพ่ือดูความ

เปลี่ยนแปลง อีกทั้งควรศึกษาด้านชีวภาพเชิงลึกว่าโครงการมีผลต่อสิ่งมีชีวิตภายในน้ าทั้ง

ขนาดเล็กและขนาดใหญ่มากน้อยเพียงไร 

2) ในการศึกษาครั้งต่อไป หากต้องการทราบถึงผลกระทบที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ขนาดของพ้ืนที่

ติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ลอยน้ าจะต้องมีขนาดใหญ่มากกว่านี้  

3) หากมีโครงการในลักษณะเดียวกันแต่มีขนาดที่ ใหญ่มากขึ้น ควรมีการศึกษาผลทาง

สิ่งแวดล้อมด้านอ่ืนๆเพ่ิมเติม เพ่ือหาผลให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น และควรท าการศึกษา

เปรียบเทียบโครงการที่มีขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ถึงความแตกต่างของผลกระทบที่เกิดขึ้น 

เพ่ือเป็นตัวเลือกให้ประชาชนได้มีทางเลือกหากต้องการติดตั้งระบบดังกล่าว 

4) ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของน้ าในสระเก็บน้ า ว่ากรณีที่มีการติดตั้งเซลล์

แสงอาทิตย์แบบลอยน้ าจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสใต้น้ าหรือไม่ 

5) ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป หากต้องการทราบถึงผลทางเศรษฐศาสตร์ที่แท้จริงของโครงการ 

จะต้องคิดในโครงการที่จัดท าขึ้นเชิงพานิชย์ เนื่องจาก ในการวิจัยครั้งนี้ โครงการดังกล่าว

สร้างขึ้นเพ่ือเป็นพ้ืนที่ศึกษาดูงาน ส่งผลให้อุปกรณ์ที่ใช้รวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่ใช้สูงมากกว่า

ปกติ ท าให้ในทางเศรษฐศาสตร์โครงการดังกล่าวไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน 

6) ควรมีการศึกษา โดยการเลือกพ้ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์แบบลอยน้ า 

โดยมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลส าหรับประสิทธิภาพการผลิต ความคุ้มทุน และผลกระทบทาง

สังคมต่อไป 
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มาตรฐานคุณภาพน้ าผิวดิน 
ดัชนีคุณภาพน้ า1/ หน่วย ค่า

ทาง
สถิติ 

เกณฑ์ก าหนดสูงสุด2/ตามการแบ่ง 
ประเภทคุณภาพน้ าตามการใช้ประโยชน์ 

วิธีการตรวจสอบ 

ประเภ
ท1 

ประเภ
ท2 

ประเภ
ท3 

ประเภ
ท4 

ประเภ
ท5 

1.สี กลิ่นและรส ( and 
Taste) 

- - ธ ธ’ ธ’ ธ’ - - 

2.อุณหภูมิ 
(Temperature) 

  ซ - ธ ธ’ ธ’ ธ’ - เครื่องวัดอุณหภูมิ 
(Thermometer) 
วัดขณะท าการเก็บ
ตัวอยา่ง 

3.ความเป็นกรดและด่าง 
(pH) 

- - ธ 5-9 5-9 5-9 - เครื่องวัดความเป็น
กรดและด่างของน้ า 
(pH meter)ตามวิธี
หาค่าแบบ 
Electrometric 

4.ออกซิเจนละลาย 
(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 
วันติดต่อกัน 

6.แบคทีเรียกลุ่มโคลิ
ฟอร์มทั้งหมด 
(Total Coliform 
Bacteria) 

เอ็ม.พี.เอ็น/
100 มล. 

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

7.แบคทีเรียกลุ่มฟีคอล
โคลิฟอร์ม 
(Fecal Coliform 
Bateria) 

เอ็ม.พี.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 

9.แอมโมเนีย (NH3)ใน
หน่วยไนโตรเจน 

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 

http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_water05.html#s2


 115 

ดัชนีคุณภาพน้ า1/ หน่วย ค่า
ทาง
สถิติ 

เกณฑ์ก าหนดสูงสุด2/ตามการแบ่ง 
ประเภทคุณภาพน้ าตามการใช้ประโยชน์ 

วิธีการตรวจสอบ 

ประเภ
ท1 

ประเภ
ท2 

ประเภ
ท3 

ประเภ
ท4 

ประเภ
ท5 

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.โครเมียมชนิดเฮ๊กซา
วาเล้นท์ 
(Cr Hexavalent) 

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

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

18.ปรอททั้งหมด 
(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 (Cyanide) มก./ล. - ธ 0.005 - Pyridine-Barbituric 
Acid 

21.กัมมันตภาพรังสี 
(Radioactivity) 
-ค่ารังสีแอลฟา(Alpha) 
-ค่ารังสีเบตา(Beta) 

เบคเคอเรล/
ล. 

- ธ 0.1 
1.0 

- Gas-
Chromatography 

22.สารฆ่าศัตรูพืชและ
สัตว์ชนิด 
ที่มีคลอรีนทั้งหมด 
(Total 
Organochlorine 
Pesticides) 

มก./ล. - ธ 0.05 - Gas-
Chromatography 

http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_water05.html#s2
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ดัชนีคุณภาพน้ า1/ หน่วย ค่า
ทาง
สถิติ 

เกณฑ์ก าหนดสูงสุด2/ตามการแบ่ง 
ประเภทคุณภาพน้ าตามการใช้ประโยชน์ 

วิธีการตรวจสอบ 

ประเภ
ท1 

ประเภ
ท2 

ประเภ
ท3 

ประเภ
ท4 

ประเภ
ท5 

23.ดีดีที (DDT) ไมโครกรัม/
ล. 

- ธ 1.0 - Gas-
Chromatography 

24.บีเอชซีชนิดแอลฟ่า 
(Alpha-BHC) 

ไมโครกรัม/
ล. 

- ธ 0.02 - Gas-
Chromatography 

25.ดิลดริน (Dieldrin) ไมโครกรัม/
ล. 

- ธ 0.1 - Gas-
Chromatography 

26.อัลดริน (Aldrin) ไมโครกรัม/
ล. 

- ธ 0.1 - Gas-
Chromatography 

27.เฮปตาคลอร์และเฮป
ตาคลออีปอกไซด์ 
(Heptachor & 
Heptachlorepoxide) 

ไมโครกรัม/
ล. 

- ธ 0.2 - Gas-
Chromatography 

28.เอนดริน (Endrin) ไมโครกรัม/
ล. 

- ธ ไม่สามารถตรวจพบได้ตาม
วิธีการตรวจสอบทีก่ าหนด 

- Gas-
Chromatography 

หมายเหตุ :1/ก าหนดค่ามาตรฐานเฉพาะในแหล่งน้ าประเภทที่ 2-4 ส าหรับแหล่งน้ าประเภทท่ี 1 ให้เป็นไปตาม
ธรรมชาติ และแหล่งน้ าประเภทท่ี 5 ไม่ก าหนดค่า  
2/ ค่า DO เป็นเกณฑ์มาตรฐานต่ าสุด  
ธ เป็นไปตามธรรมชาติ  
ธ’อุณหภมูิของน้ าจะต้องไมสู่งกว่าอุณหภูมติามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส 
* น้ าท่ีมีความกระดา้งในรูปของ CaCO3 ไมเ่กินกว่า 100 มิลลิกรมัตอ่ลิตร 
** น้ าท่ีมีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมตอ่ลิตร 
P 20 ค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 20 จากจ านวนตัวอย่างน้ าท้ังหมดที่เก็บมาตรวจสอบอยา่งต่อเนื่อง  
P 80 ค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 80 จากจ านวนตัวอย่างน้ าท้ังหมดที่เก็บมาตรวจสอบอยา่งต่อเนื่อง  
 มก./ล. มลิลิกรัมต่อลิตร  
MPN เอ็ม.พี.เอ็น หรือ Most Probable Number  
วิธีการตรวจสอบเป็นไปตามวิธีการมาตรฐานส าหรับการวิเคราะห์น้ าและน้ 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 
ร่วมกันก าหนด  
แหล่งที่มา : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญตัิ
ส่งเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคณุภาพน้ าในแหล่งน้ าผิว
ดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนท่ี 16 ง ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ ์2537 

http://www.pcd.go.th/info_serv/reg_std_water05.html#s2
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_14_water.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_14_water.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://www.pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_14_water.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข แบบสัมภาษณ์พนักงานในพ้ืนที่ 
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แบบสัมภาษณ์ พนักงานในพ้ืนที่  “การวิเคราะห์ ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม 
ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ า บริเวณสระเก็บน้ าพระรามเก้า  

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.ปทุมธานี” 
 

ชื่อ-สกุล ผู้ถูกสัมภาษณ์.......................................................................................................... .......                                                   
ต าแหน่ง...................................................................................................................... .................                                                               
วันที่สัมภาษณ์................................. 
 
1. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร ต่อโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ แบบติดตั้งลอยน้ า 

บริเวณสระเก็บน้ าพระราม 9  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. โครงการนี้ส่งผลกระทบต่อท่านอย่างไร 
2.1 ภาระหน้าที่ในการท างาน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.2 สุขภาพอนามัย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.3 สิ่งแวดล้อม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.4 อ่ืนๆ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. ท่านคิดว่าไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ แบบติดตั้งลอยน้ า 
บริเวณ สระเก็บน้ าพระราม 9 หากเหลือจากการใช้จากการใช้ไฟฟ้าภายในมูลนิธิชัยพัฒนาแล้ว 
ควรน าไปใช้ในกิจกรรมใด  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค แบบสัมภาษณ์ประชาชนโดยรอบโครงการ 
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แบบสัมภาษณ์ ประชาชนโดยรอบโครงการเพ่ือท าวิจัยในหัวข้อ  “การวิเคราะห์ ผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ า 

บริเวณสระเก็บน้ าพระรามเก้า อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.ปทุมธานี” 
 

ชื่อ-สกุล ผู้ให้สัมภาษณ์.................................................................................................................                                                   
ทีอ่ยู่  .................................................................................................................................. ..........                                                               
วันที่สัมภาษณ์......................................................................... 
 
1. ท่านทราบเกี่ยวกับโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ แบบติดตั้งลอยน้ า บริเวณ สระ

เก็บน้ าพระราม 9 หรือไม่ จากแหล่งข้อมูลใด 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร ต่อโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ แบบติดตั้งลอยน้ า 

บริเวณสระเก็บน้ าพระราม 9  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. ท่านคิดว่าโครงการนี้จะส่งผลต่อประชาชน ชุมชนโดยรอบโครงการอย่างไร 
3.1 การสร้างอาชีพสร้างรายได้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.2 สุขภาพอนามัย 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.3 สิ่งแวดล้อม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3.4 คมนาคม  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.5 อ่ืนๆ  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ท่านคิดว่าไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ แบบติดตั้งลอยน้ า 

บริเวณ สระเก็บน้ าพระราม 9 หากเหลือจากการใช้ภายในมูลนิธิชัยพัฒนาแล้ว ควรน าไปใช้ใน
กิจกรรมใด ( เพ่ือสังคม ชุมชนหน่วยงานราชการ โดยรอบโครงการ ) 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง แบบจดบันทึกประชุมกลุม่ผู้บริหาร 
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แบบจดบันทึกประชุมกลุ่มผู้บริหาร 

ประเด็น ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูล 
การพัฒนาพลังงานไฟฟ้าที่ได้
เพ่ือใช้ประโยชน์ 

 
 
 
 
 
 

 

เครือข่ายความร่วมมือ  
 
 
 
 

 

การได้รับประโยชน์จาก
โครงการ 

 
 
 
 
 

 

การจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้
พลังงานทดแทน 

 
 
 
 
 

 

การขยายผลต่อในพ้ืนที่อ่ืน  
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ แบบประเมินผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 
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แบบประเมินผู้เชี่ยวชาญ 

เร่ือง การวิเคราะห์ ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้ง

ลอยน้ า บริเวณสระเก็บน้ าพระรามเก้า อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิจ.ปทุมธานี 

ค้าชี้แจง แบบประเมินความเที่ยงตรง (IOC) ของเครื่องมือวิจัย เพื่อประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่มีต่อข้อ

ค าถาม มีความเหมาะสมในการด าเนินไปใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูในการวิจัย โดยก าหนดเกณฑ์ใน

การพิจารณาความเที่ยงตรงดังน้ี 

+1 = แน่ใจว่าค าถามมีความเหมาะสม 

0 = ไม่แน่ใจว่าค าถามมีความเหมาะสมหรือไม ่

-1 = แน่ใจว่าค าถามไม่มีความเหมาะสม 

ข้อ
ที ่

ประเด็นค้าถาม ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ คะแนนรวม IOC 
1 2 3 

ประชาชนโดยรอบโครงการ 
1 ท่านทราบเกี่ยวกับโครงการระบบผลิตไฟฟ้า

จากเซลล์แสงอาทิตย์ แบบติดตั้งลอยน้ า 
บริเวณ สระเก็บน้ าพระราม 9 หรอืไม่ จาก
แหล่งข้อมูลใด 

+1 +1 +1 3 1 

2 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร ต่อโครงการระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ แบบติดตั้ง
ลอยน้ า บริเวณสระเก็บน้ าพระราม 9 

+1 +1 +1 3 1 

3 ท่านคิดว่าโครงการนี้จะส่งผลต่อประชาชน 
ชุมชนโดยรอบโครงการอย่างไร 

1 การสร้างอาชีพสรา้งรายได้ 
2 สุขภาพอนามัย 

3 สิ่งแวดล้อม 

4 คมนาคม  
5 อื่นๆ 

+1 +1 +1 3 1 

4 ท่านคิดว่าไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ แบบติดตั้ง
ลอยน้ า บริเวณ สระเก็บน้ าพระราม 9 หาก
เหลือจากการใช้ภายในมลูนิธิชัยพัฒนาแล้ว 

+1 +1 +1 3 1 



 127 

ข้อ
ที ่

ประเด็นค้าถาม ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ คะแนนรวม IOC 
1 2 3 

ควรน าไปใช้ในกิจกรรมใด ( เพื่อสงัคม ชุมชน
หน่วยงานราชการ โดยรอบโครงการ ) 
 

พนักงานในพ้ืนท่ี 

1 ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร ต่อโครงการระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ แบบติดตั้ง
ลอยน้ า บริเวณสระเก็บน้ าพระราม 9 

+1 +1 +1 3 1 

2 โครงการนีส้่งผลกระทบต่อท่านอย่างไร 

1 ภาระหน้าที่ในการท างาน 

2 สุขภาพอนามัย 

3 สิ่งแวดล้อม 

4 อื่นๆ 

+1 +1 +1 3 1 

3 ท่านคิดว่าไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโครงการระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ แบบติดตั้ง
ลอยน้ า บริเวณ สระเก็บน้ าพระราม 9 หาก
เหลือจากการใช้จากการใช้ไฟฟ้าภายในมูลนิธิ
ชัยพัฒนาแล้ว ควรน าไปใช้ในกิจกรรมใด 

+1 +1 +1 3 1 

ผู้มาศึกษาดูงาน 
1 ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์การก่อสร้างสระเก็บ

น้ าพระราม 9 อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จ.
ปทุมธานี หรือไม่? 

0 +1 +1 2 0.6 

2 ในชีวิตประจ าวันของท่าน มีการใช้พลังงาน
ทดแทนบ้างหรือไม่ ? หากมี ใช้พลงังาน
ประเภทใดบ้าง ? 

+1 0 +1 2 0.6 

3 ท่านทราบข้อมูลเกีย่วระบบผลติไฟฟ้าจาก
เซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ า หรือเคย
เห็นโครงการลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือไม่ ?  
ผ่านสื่อประชาสมัพันธ์ประเภทใด ? 

+1 +1 0 2 0.6 

4 ท่านทราบวัตถุประสงค์ของโครงการระบบ
ผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอย
น้ า บริเวณสระเก็บน้ าพระราม 9 อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ หรือไม่ ? อย่างไร ? 

+1 +1 +1 3 1 

5 ท่านคิดว่าประสิทธิภาพระบบผลิตไฟฟ้าจาก +1 +1 +1 3 1 
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ข้อ
ที ่

ประเด็นค้าถาม ผู้เชี่ยวชาญคนที ่ คะแนนรวม IOC 
1 2 3 

เซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตั้งลอยน้ า กับแบบ
ติดตั้งบนพื้นดินจะแตกตา่งกันหรอืไม่ ? 
อย่างไร ? 

6 ท่านคิดว่าโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์
แสงอาทิตย์แบบตดิตั้งลอยน้ า จะช่วย
แก้ปัญหาพลังงานได้หรือไม่ ? อย่างไร ? 

+1 +1 +1 3 1 

7 ท่านคิดว่าโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์
แสงอาทิตย์แบบตดิตั้งลอยน้ า สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในพื้นที่อ่ืนได้หรือไม่? อย่างไร? 

+1 +1 +1 3 1 

8 ท่านสามารถประยุกต์การใช้งานระบบผลิต
ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบตดิตั้งลอยน้ า 
ภายในครัวเรือนของท่านได้หรือไม่ ? และท่าน
มีข้อคิดเห็นเกีย่วกับการใช้งานระบบฯ อย่างไร 
?  

+1 +1 +1 3 1 

9 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม เพื่อการพัฒนาโครงการ
ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์แบบ
ติดตั้งลอยน้ า 

+1 +1 +1 3 1 

10 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หากในอนาคตมีการ
พัฒนาพ้ืนท่ีสระเก็บน้ าพระราม 9 อัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ให้เป็นศนูย์เรียนรู้
ด้านพลังงานทดแทน ท่านคิดว่าควรพัฒนาไป
ในรูปแบบใด ? และควรเพิ่มเตมิในส่วนใด ? 

+1 +1 +1 3 1 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ การค้านวณปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่คาดว่าจะผลิตได้ต่อปี 
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ภาคผนวก ช ผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าจากห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 
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ภาคผนวก ซ ผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าจากห้องปฏิบัติการ ครั้งที่  2 
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ภาคผนวก ฌ ผลการตรวจวัดคุณภาพน้้าจากห้องปฏิบัติการ ครั้งที่  3 
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ภาคผนวก ญ ภาพการด้าเนินงาน 
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ภาพที่ ฎ.1 เก็บตัวอย่างน้ า 

 
ภาพที่ ฎ.2 เก็บตัวอย่างน้ า 
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ภาพที่ ฎ.3 เก็บตัวอย่างน้ า 

 

 
ภาพที่ ฎ.4 การประชุมกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือ 
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ภาพที่ ฎ.5 การประชุมกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือ 

 

 
ภาพที่ ฎ.6 การสัมภาษณ์ประชาชนในพื้นท่ี 
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ภาพที่ ฎ.7 การสัมภาษณ์ประชาชนในพื้นท่ี 

 

 
ภาพที่ ฎ.8 การสัมภาษณ์ประชาชนในพื้นท่ี 
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ภาพที่ ฎ.9 การสัมภาษณ์ประชาชนในพื้นท่ี 

 

 
ภาพที่ ฎ.10 การสัมภาษณ์ประชาชนในพื้นท่ี 
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ภาพที่ ฎ.11 การสัมภาษณ์พนักงานภายในพ้ืนที่ 
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ภาคผนวก ฎ การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 
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การติดตั้งในน้ า กรณีที่ 1 คิดค่าไฟท่ีลดลงจากการใช้ไฟฟ้าในปัจจุบัน ท่ีอัตราคิดลด 7.67% 
NPV = -6,609,178.06  
IRR = -8% 
B/C = 0.05485295 

ปีที่ รายได้ ต้นทนุ ก าไร 
 (1+rt) : 
r=7.67% PV รายได ้ PV ต้นทนุ NPV 

0 0 
 
6,317,500.00  

-
6,317,500.00  1 0 

  
6,317,500.00  

-
6,317,500.00  

1 
        
17,327.22                 -    

     
17,327.22  1.0767 

   
16,092.90                  -    

     
16,092.90  

2 
        
17,096.48                 -    

     
17,096.48  1.15928289 

   
14,747.46                  -    

     
14,747.46  

3 
        
17,051.49                 -    

     
17,051.49  1.248199888 

   
13,660.86                  -    

     
13,660.86  

4 
        
17,006.72                 -    

     
17,006.72  1.343936819 

   
12,654.40                  -    

     
12,654.40  

5 
        
16,962.17  

   
391,041.00  

-  
374,078.83  1.447016773 

   
11,722.17  

    
270,239.44  

-   
258,517.27  

6 
        
16,917.85                 -    

     
16,917.85  1.55800296 

   
10,858.67                  -    

     
10,858.67  

7 
        
16,873.75                 -    

     
16,873.75  1.677501787 

   
10,058.85                  -    

     
10,058.85  

8 
        
16,829.86                 -    

     
16,829.86  1.806166174 

     
9,318.00                  -    

       
9,318.00  

9 
        
16,786.20                 -    

     
16,786.20  1.944699119 

     
8,631.77                  -    

       
8,631.77  

10 
        
16,742.76  

   
391,041.00  

-  
374,298.24  2.093857542 

     
7,996.13  

    
186,756.26  

-   
178,760.13  

11 
        
16,699.53                 -    

     
16,699.53  2.254456415 

     
7,407.34                  -    

       
7,407.34  

12 
        
16,656.52                 -    

     
16,656.52  2.427373222 

     
6,861.95                  -    

       
6,861.95  

13 
        
16,613.73                 -    

     
16,613.73  2.613552748 

     
6,356.76                  -    

       
6,356.76  

14 
        
16,571.15                 -    

     
16,571.15  2.814012244 

     
5,888.80                  -    

       
5,888.80  

15 
        
16,528.78  

   
391,041.00  

-  
374,512.22  3.029846983 

     
5,455.32  

    
129,062.95  

-   
123,607.64  

16 
        
16,486.62                 -    

     
16,486.62  3.262236247 

     
5,053.78                  -    

       
5,053.78  

17 
        
16,444.68                 -    

     
16,444.68  3.512449767 

     
4,681.83                  -    

       
4,681.83  

18 
        
16,402.94                 -    

     
16,402.94  3.781854664 

     
4,337.27                  -    

       
4,337.27  
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ปีที่ รายได้ ต้นทนุ ก าไร 
 (1+rt) : 
r=7.67% PV รายได ้ PV ต้นทนุ NPV 

19 
        
16,361.41                 -    

     
16,361.41  4.071922917 

     
4,018.11                  -    

       
4,018.11  

20 
        
16,320.10  

   
391,041.00  

-  
374,720.90  4.384239404 

     
3,722.45  

      
89,192.44  

-    
85,469.99  

21 
        
16,278.98                 -    

     
16,278.98  4.720510567 

     
3,448.56                  -    

       
3,448.56  

22 
        
16,238.08                 -    

     
16,238.08  5.082573727 

     
3,194.85                  -    

       
3,194.85  

23 
        
16,197.37                 -    

     
16,197.37  5.472407132 

     
2,959.83                  -    

       
2,959.83  

24 
        
16,156.87                 -    

     
16,156.87  5.892140759 

     
2,742.11                  -    

       
2,742.11  

25 
   
1,279,616.58                 -    

 
1,279,616.58  6.344067955 

 
201,702.85                  -    

    
201,702.85  

     

 
383,573.02  

  
6,992,751.09  

-
6,609,178.06  
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การติดตั้งในน้ า กรณีที่ 1 คิดค่าไฟท่ีลดลงจากการใช้ไฟฟ้าในปัจจุบัน ท่ีอัตราคิดลด 3.26% 
NPV = -6,532,706.47 
IRR = -8% 
B/C = 0.115032579 

ปีที่ รายได้ ต้นทนุ ก าไร 
 (1+rt) : 
r=3.26% PV รายได ้ PV ต้นทนุ NPV 

0 0 
 
6,317,500.00  

-
6,317,500.00  1 

                  
-    

 
6,317,500.00  

-
6,317,500.00  

1 
        
17,327.22                 -    

     
17,327.22  1.0326 

        
16,780.19                  -    

     
16,780.19  

2 
        
17,096.48                 -    

     
17,096.48  1.06626276 

        
16,034.02                  -    

     
16,034.02  

3 
        
17,051.49                 -    

     
17,051.49  1.101022926 

        
15,486.95                  -    

     
15,486.95  

4 
        
17,006.72                 -    

     
17,006.72  1.136916273 

        
14,958.64                  -    

     
14,958.64  

5 
        
16,962.17  

   
391,041.00  

-  
374,078.83  1.173979744 

        
14,448.43  

    
333,090.07  

-   
318,641.64  

6 
        
16,917.85                 -    

     
16,917.85  1.212251484 

        
13,955.72                  -    

     
13,955.72  

7 
        
16,873.75                 -    

     
16,873.75  1.251770882 

        
13,479.90                  -    

     
13,479.90  

8 
        
16,829.86                 -    

     
16,829.86  1.292578613 

        
13,020.38                  -    

     
13,020.38  

9 
        
16,786.20                 -    

     
16,786.20  1.334716675 

        
12,576.60                  -    

     
12,576.60  

10 
        
16,742.76  

   
391,041.00  

-  
374,298.24  1.378228439 

        
12,148.03  

    
283,727.28  

-   
271,579.25  

11 
        
16,699.53                 -    

     
16,699.53  1.423158686 

        
11,734.13                  -    

     
11,734.13  

12 
        
16,656.52                 -    

     
16,656.52  1.469553659 

        
11,334.41                  -    

     
11,334.41  

13 
        
16,613.73                 -    

     
16,613.73  1.517461109 

        
10,948.37                  -    

     
10,948.37  

14 
        
16,571.15                 -    

     
16,571.15  1.566930341 

        
10,575.55                  -    

     
10,575.55  

15 
        
16,528.78  

   
391,041.00  

-  
374,512.22  1.61801227 

        
10,215.48  

    
241,679.87  

-   
231,464.39  

16 
        
16,486.62                 -    

     
16,486.62  1.67075947 

          
9,867.74                  -    

       
9,867.74  

17 
        
16,444.68                 -    

     
16,444.68  1.725226229 

          
9,531.90                  -    

       
9,531.90  
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ปีที่ รายได้ ต้นทนุ ก าไร 
 (1+rt) : 
r=3.26% PV รายได ้ PV ต้นทนุ NPV 

18 
        
16,402.94                 -    

     
16,402.94  1.781468604 

          
9,207.54                  -    

       
9,207.54  

19 
        
16,361.41                 -    

     
16,361.41  1.83954448 

          
8,894.28                  -    

       
8,894.28  

20 
        
16,320.10  

   
391,041.00  

-  
374,720.90  1.89951363 

          
8,591.72  

    
205,863.75  

-   
197,272.03  

21 
        
16,278.98                 -    

     
16,278.98  1.961437774 

          
8,299.52                  -    

       
8,299.52  

22 
        
16,238.08                 -    

     
16,238.08  2.025380646 

          
8,017.30                  -    

       
8,017.30  

23 
        
16,197.37                 -    

     
16,197.37  2.091408055 

          
7,744.72                  -    

       
7,744.72  

24 
        
16,156.87                 -    

     
16,156.87  2.159587958 

          
7,481.46                  -    

       
7,481.46  

25 
   
1,279,616.58                 -    

 
1,279,616.58  2.229990525 

       
573,821.53                  -    

    
573,821.53  

     

       
849,154.51  

 
7,381,860.97  

-
6,532,706.47  
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การติดตั้งในน้ า กรณีที่ 2 คิดค่าไฟจากการขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้า ที่อัตราคิดลด 7.67% 
NPV = -  2,056,257.71 
IRR = 4% 
B/C = 0.705944386 

ปีที่ รายได้ ต้นทนุ ก าไร 
 (1+rt) : 
r=7.67% PV รายได ้ PV ต้นทนุ NPV 

0 0 
  
6,317,500.00  

-
6,317,500.00  1 0 

 
6,317,500.00  

-  
6,317,500.00  

1 
        
457,949.96                   -    

    
457,949.96  1.0767 

        
425,327.35                 -    

     
425,327.35  

2 
        
446,501.21                   -    

    
446,501.21  1.15928289 

        
385,152.93                 -    

     
385,152.93  

3 
        
444,268.70                   -    

    
444,268.70  1.248199888 

        
355,927.53                 -    

     
355,927.53  

4 
        
442,047.36                   -    

    
442,047.36  1.343936819 

        
328,919.75                 -    

     
328,919.75  

5 
        
439,837.12  

     
391,041.00  

     
48,796.12  1.447016773 

        
303,961.32     270,239.44  

       
33,721.88  

6 
        
437,637.94                   -    

    
437,637.94  1.55800296 

        
280,896.73                 -    

     
280,896.73  

7 
        
435,449.75                   -    

    
435,449.75  1.677501787 

        
259,582.28                 -    

     
259,582.28  

8 
        
433,272.50                   -    

    
433,272.50  1.806166174 

        
239,885.18                 -    

     
239,885.18  

9 
        
431,106.13                   -    

    
431,106.13  1.944699119 

        
221,682.69                 -    

     
221,682.69  

10 
        
428,950.60  

     
391,041.00  

     
37,909.60  2.093857542 

        
204,861.41     186,756.26  

       
18,105.15  

11 
        
426,805.85                   -    

    
426,805.85  2.254456415 

        
189,316.52                 -    

     
189,316.52  

12 
        
424,671.82                   -    

    
424,671.82  2.427373222 

        
174,951.19                 -    

     
174,951.19  

13 
        
422,548.46                   -    

    
422,548.46  2.613552748 

        
161,675.89                 -    

     
161,675.89  

14 
        
420,435.72                   -    

    
420,435.72  2.814012244 

        
149,407.92                 -    

     
149,407.92  

15 
        
418,333.54  

     
391,041.00  

     
27,292.54  3.029846983 

        
138,070.85     129,062.95  

        
9,007.89  

16 
        
416,241.87                   -    

    
416,241.87  3.262236247 

        
127,594.03                 -    

     
127,594.03  

17 
        
414,160.66                   -    

    
414,160.66  3.512449767 

        
117,912.20                 -    

     
117,912.20  

18                          -        3.781854664                        -         
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ปีที่ รายได้ ต้นทนุ ก าไร 
 (1+rt) : 
r=7.67% PV รายได ้ PV ต้นทนุ NPV 

412,089.86  412,089.86  108,965.02  108,965.02  

19 
        
410,029.41                   -    

    
410,029.41  4.071922917 

        
100,696.75                 -    

     
100,696.75  

20 
        
407,979.26  

     
391,041.00  

     
16,938.26  4.384239404 

         
93,055.88  

     
89,192.44  

        
3,863.44  

21 
        
405,939.37                   -    

    
405,939.37  4.720510567 

         
85,994.80                 -    

       
85,994.80  

22 
        
403,909.67                   -    

    
403,909.67  5.082573727 

         
79,469.52                 -    

       
79,469.52  

23 
        
401,890.12                   -    

    
401,890.12  5.472407132 

         
73,439.37                 -    

       
73,439.37  

24 
        
399,880.67                   -    

    
399,880.67  5.892140759 

         
67,866.79                 -    

       
67,866.79  

25 
     
1,661,381.27                   -    

 
1,661,381.27  6.344067955 

        
261,879.49                 -    

     
261,879.49  

     

     
4,936,493.38  

 
6,992,751.09  

-  
2,056,257.71  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การติดตั้งในน้ า กรณีที่ 2 คิดค่าไฟจากการขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้า ที่อัตราคิดลด 3.26% 



 169 

NPV = 406,791.25 
IRR = 4% 
B/C = 1.055106869 

ปีที่ รายได้ ต้นทนุ ก าไร 
 (1+rt) : 
r=3.26% PV รายได ้ PV ต้นทนุ NPV PB 

0 0 
  
6,317,500.00  

-
6,317,500.00  1 0 

 
6,317,500.00  

- 
6,317,500.00  -6,317,500.00  

1 
        
457,949.96  

                 
-    

    
457,949.96  1.0326 

     
443,492.11                  -    

    
443,492.11  -5,874,007.89  

2 
        
446,501.21  

                 
-    

    
446,501.21  1.06626276 

     
418,753.45                  -    

    
418,753.45  -5,455,254.44  

3 
        
444,268.70  

                 
-    

    
444,268.70  1.101022926 

     
403,505.40                  -    

    
403,505.40  -5,051,749.03  

4 
        
442,047.36  

                 
-    

    
442,047.36  1.136916273 

     
388,812.59                  -    

    
388,812.59  -4,662,936.45  

5 
        
439,837.12  

     
391,041.00  

     
48,796.12  1.173979744 

     
374,654.78  

    
333,090.07  

      
41,564.70  -4,621,371.74  

6 
        
437,637.94  

                 
-    

    
437,637.94  1.212251484 

     
361,012.50                  -    

    
361,012.50  -4,260,359.24  

7 
        
435,449.75  

                 
-    

    
435,449.75  1.251770882 

     
347,866.97                  -    

    
347,866.97  -3,912,492.27  

8 
        
433,272.50  

                 
-    

    
433,272.50  1.292578613 

     
335,200.11                  -    

    
335,200.11  -3,577,292.16  

9 
        
431,106.13  

                 
-    

    
431,106.13  1.334716675 

     
322,994.49                  -    

    
322,994.49  -3,254,297.67  

10 
        
428,950.60  

     
391,041.00  

     
37,909.60  1.378228439 

     
311,233.31  

    
283,727.28  

      
27,506.04  -3,226,791.63  

11 
        
426,805.85  

                 
-    

    
426,805.85  1.423158686 

     
299,900.39                  -    

    
299,900.39  -2,926,891.23  

12 
        
424,671.82  

                 
-    

    
424,671.82  1.469553659 

     
288,980.14                  -    

    
288,980.14  -2,637,911.09  

13 
        
422,548.46  

                 
-    

    
422,548.46  1.517461109 

     
278,457.52                  -    

    
278,457.52  -2,359,453.57  

14 
        
420,435.72  

                 
-    

    
420,435.72  1.566930341 

     
268,318.07                  -    

    
268,318.07  -2,091,135.50  

15 
        
418,333.54  

     
391,041.00  

     
27,292.54  1.61801227 

     
258,547.82  

    
241,679.87  

      
16,867.94  -2,074,267.56  

16 
        
416,241.87  

                 
-    

    
416,241.87  1.67075947 

     
249,133.33                  -    

    
249,133.33  -1,825,134.23  

17 
        
414,160.66  

                 
-    

    
414,160.66  1.725226229 

     
240,061.66                  -    

    
240,061.66  -1,585,072.57  

18 
        
412,089.86  

                 
-    

    
412,089.86  1.781468604 

     
231,320.31                  -    

    
231,320.31  -1,353,752.27  
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ปีที่ รายได้ ต้นทนุ ก าไร 
 (1+rt) : 
r=3.26% PV รายได ้ PV ต้นทนุ NPV PB 

19 
        
410,029.41  

                 
-    

    
410,029.41  1.83954448 

     
222,897.25                  -    

    
222,897.25  -1,130,855.01  

20 
        
407,979.26  

     
391,041.00  

     
16,938.26  1.89951363 

     
214,780.91  

    
205,863.75  

       
8,917.16  -1,121,937.85  

21 
        
405,939.37  

                 
-    

    
405,939.37  1.961437774 

     
206,960.11                  -    

    
206,960.11  - 914,977.75  

22 
        
403,909.67  

                 
-    

    
403,909.67  2.025380646 

     
199,424.08                  -    

    
199,424.08  - 715,553.67  

23 
        
401,890.12  

                 
-    

    
401,890.12  2.091408055 

     
192,162.46                  -    

    
192,162.46  - 523,391.20  

24 
        
399,880.67  

                 
-    

    
399,880.67  2.159587958 

     
185,165.26                  -    

    
185,165.26  - 338,225.94  

25 
     
1,661,381.27  

                 
-    

 
1,661,381.27  2.229990525 

     
745,017.19                  -    

    
745,017.19      406,791.25  

     

   
7,788,652.22  

 
7,381,860.97  

    
406,791.25   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การติดตั้งในน้ า กรณีที่ 3 คิดค่าไฟจากการขายไฟฟ้าให้แก่ มทร ที่อัตราคิดลด 7.67% 
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NPV = - 4,237,764.65 
IRR = -1% 
B/C = 0.393977478 

ปีที่ รายได้ ต้นทนุ ก าไร 
 (1+rt) : 
r=7.67% PV รายได ้ PV ต้นทนุ NPV 

0 0  6,317,500.00  -6,317,500.00  1 0 
  
6,317,500.00  

-    
6,317,500.00  

1 
      
247,067.28                  -        247,067.28  1.0767     229,467.15                  -    

        
229,467.15  

2 
      
240,890.60                  -        240,890.60  1.15928289     207,792.77                  -    

        
207,792.77  

3 
      
239,686.15                  -        239,686.15  1.248199888     192,025.45                  -    

        
192,025.45  

4 
      
238,487.72                  -        238,487.72  1.343936819     177,454.56                  -    

        
177,454.56  

5 
      
237,295.28      391,041.00  -   153,745.72  1.447016773     163,989.31  

     
270,239.44  

-       
106,250.13  

6 
      
236,108.80                  -        236,108.80  1.55800296     151,545.80                  -    

        
151,545.80  

7 
      
234,928.26                  -        234,928.26  1.677501787     140,046.50                  -    

        
140,046.50  

8 
      
233,753.62                  -        233,753.62  1.806166174     129,419.77                  -    

        
129,419.77  

9 
      
232,584.85                  -        232,584.85  1.944699119     119,599.40                  -    

        
119,599.40  

10 
      
231,421.93      391,041.00  -   159,619.07  2.093857542     110,524.20  

     
186,756.26  -  76,232.06  

11 
      
230,264.82                  -        230,264.82  2.254456415     102,137.62                  -    

        
102,137.62  

12 
      
229,113.49                  -        229,113.49  2.427373222 

      
94,387.42                  -     94,387.42  

13 
      
227,967.92                  -        227,967.92  2.613552748 

      
87,225.30                  -     87,225.30  

14 
      
226,828.09                  -        226,828.09  2.814012244 

      
80,606.64                  -    80,606.64  

15 
      
225,693.94      391,041.00  -   165,347.06  3.029846983 

      
74,490.21  

     
129,062.95  -  54,572.74  

16 
      
224,565.47                  -        224,565.47  3.262236247 

      
68,837.89                  -    68,837.89  

17 
      
223,442.65                  -        223,442.65  3.512449767 

      
63,614.47                  -    63,614.47  

18 
      
222,325.43                  -        222,325.43  3.781854664 

      
58,787.41                  -     58,787.41  
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ปีที่ รายได้ ต้นทนุ ก าไร 
 (1+rt) : 
r=7.67% PV รายได ้ PV ต้นทนุ NPV 

19 
      
221,213.81                  -        221,213.81  4.071922917 

      
54,326.62                  -    54,326.62  

20 
      
220,107.74      391,041.00  -   170,933.26  4.384239404 

      
50,204.32  

      
89,192.44  - 38,988.12  

21 
      
219,007.20                  -        219,007.20  4.720510567 

      
46,394.81                  -    46,394.81  

22 
      
217,912.16                  -        217,912.16  5.082573727 

      
42,874.37                  -     42,874.37  

23 
      
216,822.60                  -        216,822.60  5.472407132 

      
39,621.07                  -    39,621.07  

24 
      
215,738.49                  -        215,738.49  5.892140759 

      
36,614.62                  -    36,614.62  

25 
   
1,478,159.80                  -     1,478,159.80  6.344067955     232,998.73                  -    

        
232,998.73  

      2,754,986.44  
  
6,992,751.09  -   4,237,764.65  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การติดตั้งในน้ า กรณีที่ 3 คิดค่าไฟจากการขายไฟฟ้าให้แก่ มทร ที่อัตราคิดลด 3.26% 
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NPV = -2,918,914.64 
IRR = -1% 
B/C = 0.604582822 

ปีที่ รายได้ ต้นทนุ ก าไร 
 (1+rt) : 
r=3.26% PV รายได ้ PV ต้นทนุ NPV 

0 0  6,317,500.00  -6,317,500.00  1 0  6,317,500.00  -6,317,500.00  

1 
      
247,067.28                  -        247,067.28  1.0326 

     
239,267.17                  -       239,267.17  

2 
      
240,890.60                  -        240,890.60  1.06626276 

     
225,920.49                  -       225,920.49  

3 
      
239,686.15                  -        239,686.15  1.101022926 

     
217,694.06                  -       217,694.06  

4 
      
238,487.72                  -        238,487.72  1.136916273 

     
209,767.18                  -       209,767.18  

5 
      
237,295.28      391,041.00  -   153,745.72  1.173979744 

     
202,128.94      333,090.07  -  130,961.14  

6 
      
236,108.80                  -        236,108.80  1.212251484 

     
194,768.83                  -       194,768.83  

7 
      
234,928.26                  -        234,928.26  1.251770882 

     
187,676.73                  -       187,676.73  

8 
      
233,753.62                  -        233,753.62  1.292578613 

     
180,842.86                  -       180,842.86  

9 
      
232,584.85                  -        232,584.85  1.334716675 

     
174,257.84                  -       174,257.84  

10 
      
231,421.93      391,041.00  -   159,619.07  1.378228439 

     
167,912.60      283,727.28  -  115,814.67  

11 
      
230,264.82                  -        230,264.82  1.423158686 

     
161,798.41                  -       161,798.41  

12 
      
229,113.49                  -        229,113.49  1.469553659 

     
155,906.86                  -       155,906.86  

13 
      
227,967.92                  -        227,967.92  1.517461109 

     
150,229.83                  -       150,229.83  

14 
      
226,828.09                  -        226,828.09  1.566930341 

     
144,759.52                  -       144,759.52  

15 
      
225,693.94      391,041.00  -   165,347.06  1.61801227 

     
139,488.40      241,679.87  -  102,191.47  

16 
      
224,565.47                  -        224,565.47  1.67075947 

     
134,409.22                  -       134,409.22  

17 
      
223,442.65                  -        223,442.65  1.725226229 

     
129,514.98                  -       129,514.98  

18 
      
222,325.43                  -        222,325.43  1.781468604 

     
124,798.96                  -       124,798.96  

19                       -        221,213.81  1.83954448                      -       120,254.67  
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ปีที่ รายได้ ต้นทนุ ก าไร 
 (1+rt) : 
r=3.26% PV รายได ้ PV ต้นทนุ NPV 

221,213.81  120,254.67  

20 
      
220,107.74      391,041.00  -   170,933.26  1.89951363 

     
115,875.84      205,863.75  -    89,987.91  

21 
      
219,007.20                  -        219,007.20  1.961437774 

     
111,656.46                  -       111,656.46  

22 
      
217,912.16                  -        217,912.16  2.025380646 

     
107,590.72                  -       107,590.72  

23 
      
216,822.60                  -        216,822.60  2.091408055 

     
103,673.03                  -       103,673.03  

24 
      
215,738.49                  -        215,738.49  2.159587958 

       
99,897.99                  -         99,897.99  

25 
   
1,478,159.80                  -     1,478,159.80  2.229990525 

     
662,854.74                  -       662,854.74  

       4,462,946.34   7,381,860.97  -2,918,914.64  
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การติดตั้งในน้ าแบบตัดค่าใช้จ่าย กรณีที่ 1 คิดค่าไฟที่ลดลงจากการใช้ไฟฟ้าในปัจจุบัน ที่อัตราคิดลด 
7.67% 
NPV -3,974,352.56 IRR -9% B/C ratio 0.069707364 Payback Period ไม่คืนทุนใน
ระยะเวลา 25 ปี 
ปีที่ รายได้ ต้นทนุ ก าไร (1+rt) : r=7.67% PV รายได ้ PV ต้นทนุ NPV 

0 0 
    
3,596,902.00  

-   
3,596,902.00  1 0 

    
3,596,902.00  

-      
3,596,902.00  

1 
                   
17,327.22                    -    

         
17,327.22  1.0767 

         
16,092.90  

                  
-    

           
16,092.90  

2 
                   
17,096.48                    -    

         
17,096.48  1.15928289 

         
14,747.46  

                  
-    

           
14,747.46  

3 
                   
17,051.49                    -    

         
17,051.49  1.248199888 

         
13,660.86  

                  
-    

           
13,660.86  

4 
                   
17,006.72                    -    

         
17,006.72  1.343936819 

         
12,654.40  

                  
-    

           
12,654.40  

5 
                   
16,962.17        391,041.00  

-      
374,078.83  1.447016773 

         
11,722.17  

      
270,239.44  

-         
258,517.27  

6 
                   
16,917.85                    -    

         
16,917.85  1.55800296 

         
10,858.67  

                  
-    

           
10,858.67  

7 
                   
16,873.75                    -    

         
16,873.75  1.677501787 

         
10,058.85  

                  
-    

           
10,058.85  

8 
                   
16,829.86                    -    

         
16,829.86  1.806166174 

          
9,318.00  

                  
-    

             
9,318.00  

9 
                   
16,786.20                    -    

         
16,786.20  1.944699119 

          
8,631.77  

                  
-    

             
8,631.77  

10 
                   
16,742.76        391,041.00  

-      
374,298.24  2.093857542 

          
7,996.13  

      
186,756.26  

-         
178,760.13  

11 
                   
16,699.53                    -    

         
16,699.53  2.254456415 

          
7,407.34  

                  
-    

             
7,407.34  

12 
                   
16,656.52                    -    

         
16,656.52  2.427373222 

          
6,861.95  

                  
-    

             
6,861.95  

13 
                   
16,613.73                    -    

         
16,613.73  2.613552748 

          
6,356.76  

                  
-    

             
6,356.76  

14 
                   
16,571.15                    -    

         
16,571.15  2.814012244 

          
5,888.80  

                  
-    

             
5,888.80  

15 
                   
16,528.78        391,041.00  

-      
374,512.22  3.029846983 

          
5,455.32  

      
129,062.95  

-         
123,607.64  

16 
                   
16,486.62                    -    

         
16,486.62  3.262236247 

          
5,053.78  

                  
-    

             
5,053.78  

17 
                   
16,444.68                    -    

         
16,444.68  3.512449767 

          
4,681.83  

                  
-    

             
4,681.83  

18 
                   
16,402.94                    -    

         
16,402.94  3.781854664 

          
4,337.27  

                  
-    

             
4,337.27  
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19 
                   
16,361.41                    -    

         
16,361.41  4.071922917 

          
4,018.11  

                  
-    

             
4,018.11  

20 
                   
16,320.10        391,041.00  

-      
374,720.90  4.384239404 

          
3,722.45  

        
89,192.44  -   85,469.99  

21 
                   
16,278.98                    -    

         
16,278.98  4.720510567 

          
3,448.56  

                  
-    

             
3,448.56  

22 
                   
16,238.08                    -    

         
16,238.08  5.082573727 

          
3,194.85  

                  
-    

             
3,194.85  

23 
                   
16,197.37                    -    

         
16,197.37  5.472407132 

          
2,959.83  

                  
-    

             
2,959.83  

24 
                   
16,156.87                    -    

         
16,156.87  5.892140759 

          
2,742.11  

                  
-    

             
2,742.11  

25 
                  
735,470.05                    -    

       
735,470.05  6.344067955 

       
115,930.35  

                  
-    

          
115,930.35  

     

       
297,800.53  

    
4,272,153.09  -3,974,352.56  
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การติดตั้งในน้ าแบบตัดค่าใช้จ่าย กรณีที่ 1 คิดค่าไฟที่ลดลงจากการใช้ไฟฟ้าในปัจจุบัน ที่อัตราคิดลด 
3.26% 
NPV -4,056,121.40 IRR -9% B/C ratio 0.129823522 Payback Period ไม่คืนทุนใน
ระยะเวลา 25 ปี 

ปีท่ี รายได้ ต้นทนุ ก าไร 
 (1+rt) : 
r=3.26% PV รายได้ PV ต้นทนุ NPV 

0 0 
    
3,596,902.00  

-   
3,596,902.00  1                -    

      
3,596,902.00  -   3,596,902.00  

1 
                   
17,327.22                    -    

         
17,327.22  1.0326 

     
16,780.19  

                    
-             16,780.19  

2 
                   
17,096.48                    -    

         
17,096.48  1.06626276 

     
16,034.02  

                    
-             16,034.02  

3 
                   
17,051.49                    -    

         
17,051.49  1.101022926 

     
15,486.95  

                    
-             15,486.95  

4 
                   
17,006.72                    -    

         
17,006.72  1.136916273 

     
14,958.64  

                    
-             14,958.64  

5 
                   
16,962.17        391,041.00  

-      
374,078.83  1.173979744 

     
14,448.43  

        
333,090.07  -      318,641.64  

6 
                   
16,917.85                    -    

         
16,917.85  1.212251484 

     
13,955.72  

                    
-             13,955.72  

7 
                   
16,873.75                    -    

         
16,873.75  1.251770882 

     
13,479.90  

                    
-             13,479.90  

8 
                   
16,829.86                    -    

         
16,829.86  1.292578613 

     
13,020.38  

                    
-             13,020.38  

9 
                   
16,786.20                    -    

         
16,786.20  1.334716675 

     
12,576.60  

                    
-             12,576.60  

10 
                   
16,742.76        391,041.00  

-      
374,298.24  1.378228439 

     
12,148.03  

        
283,727.28  -      271,579.25  

11 
                   
16,699.53                    -    

         
16,699.53  1.423158686 

     
11,734.13  

                    
-             11,734.13  

12 
                   
16,656.52                    -    

         
16,656.52  1.469553659 

     
11,334.41  

                    
-             11,334.41  

13 
                   
16,613.73                    -    

         
16,613.73  1.517461109 

     
10,948.37  

                    
-             10,948.37  

14 
                   
16,571.15                    -    

         
16,571.15  1.566930341 

     
10,575.55  

                    
-             10,575.55  

15 
                   
16,528.78        391,041.00  

-      
374,512.22  1.61801227 

     
10,215.48  

        
241,679.87  -      231,464.39  

16 
                   
16,486.62                    -    

         
16,486.62  1.67075947 

       
9,867.74  

                    
-              9,867.74  

17                                      -             1.725226229                                      9,531.90  
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16,444.68  16,444.68  9,531.90  -    

18 
                   
16,402.94                    -    

         
16,402.94  1.781468604 

       
9,207.54  

                    
-              9,207.54  

19 
                   
16,361.41                    -    

         
16,361.41  1.83954448 

       
8,894.28  

                    
-              8,894.28  

20 
                   
16,320.10        391,041.00  

-      
374,720.90  1.89951363 

       
8,591.72  

        
205,863.75  -      197,272.03  

21 
                   
16,278.98                    -    

         
16,278.98  1.961437774 

       
8,299.52  

                    
-              8,299.52  

22 
                   
16,238.08                    -    

         
16,238.08  2.025380646 

       
8,017.30  

                    
-              8,017.30  

23 
                   
16,197.37                    -    

         
16,197.37  2.091408055 

       
7,744.72  

                    
-              7,744.72  

24 
                   
16,156.87                    -    

         
16,156.87  2.159587958 

       
7,481.46  

                    
-              7,481.46  

25 
                  
735,470.05                    -    

       
735,470.05  2.229990525 

   
329,808.60  

                    
-           329,808.60  

     

   
605,141.58  

      
4,661,262.97  -   4,056,121.40  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การติดตั้งในน้ าแบบตัดค่าใช้จ่าย กรณีที่ 2 คิดค่าไฟจากการขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้า ที่อัตราคิดลด 
7.67% 
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NPV 578,181.44 IRR 9% B/C ratio 1.135331547 Payback Period 18.08987252 

ปีท่ี รายได้ ต้นทนุ ก าไร 
 (1+rt) : 
r=7.67% PV รายได้ PV ต้นทนุ NPV  

0 0 3597082 -3597082 1 0 3597082 -3597082 -3597082 
1 457949.9565 0 457950 1.0767 425327.3 0 425327.3 -3171755 
2 446501.2076 0 446501.2 1.159283 385152.9 0 385152.9 -2786602 
3 444268.7015 0 444268.7 1.2482 355927.5 0 355927.5 -2430674 
4 442047.358 0 442047.4 1.343937 328919.7 0 328919.7 -2101754 
5 439837.1212 391041 48796.12 1.447017 303961.3 270239.4 33721.88 -2068033 
6 437637.9356 0 437637.9 1.558003 280896.7 0 280896.7 -1787136 
7 435449.7459 0 435449.7 1.677502 259582.3 0 259582.3 -1527554 
8 433272.4972 0 433272.5 1.806166 239885.2 0 239885.2 -1287668 
9 431106.1347 0 431106.1 1.944699 221682.7 0 221682.7 -1065986 

10 428950.604 391041 37909.6 2.093858 204861.4 186756.3 18105.15 -1047881 
11 426805.851 0 426805.9 2.254456 189316.5 0 189316.5 -858564 
12 424671.8218 0 424671.8 2.427373 174951.2 0 174951.2 -683613 
13 422548.4627 0 422548.5 2.613553 161675.9 0 161675.9 -521937 
14 420435.7203 0 420435.7 2.814012 149407.9 0 149407.9 -372529 
15 418333.5417 391041 27292.54 3.029847 138070.8 129063 9007.894 -363521 
16 416241.874 0 416241.9 3.262236 127594 0 127594 -235927 
17 414160.6647 0 414160.7 3.51245 117912.2 0 117912.2 -118015 
18 412089.8613 0 412089.9 3.781855 108965 0 108965 -9049.87 
19 410029.412 0 410029.4 4.071923 100696.8 0 100696.8 91646.88 
20 407979.265 391041 16938.26 4.384239 93055.88 89192.44 3863.444 95510.33 
21 405939.3687 0 405939.4 4.720511 85994.8 0 85994.8 181505.1 
22 403909.6718 0 403909.7 5.082574 79469.52 0 79469.52 260974.6 
23 401890.1234 0 401890.1 5.472407 73439.37 0 73439.37 334414 
24 399880.6728 0 399880.7 5.892141 67866.79 0 67866.79 402280.8 
25 1115925.644 0 1115926 6.344068 175900.6 0 175900.6 578181.4 

     4850515 4272333 578181.4  
 
 
 
 
 
 
การติดตั้งในน้ าแบบตัดค่าใช้จ่าย กรณีที่ 2 คิดค่าไฟจากการขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้า ที่อัตราคิดลด 
3.26% 
NPV 2,882,609.272  IRR 9%  B/C ratio 1.618394194  Payback Period 11.71448936 
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ปีท่ี รายได้ ต้นทนุ ก าไร 
 (1+rt) : 
r=3.26% PV รายได้ PV ต้นทนุ NPV PB 

0 0 3597082 -3597082 1 0 3597082 -3597082 -3597082 
1 457949.9565 0 457950 1.0326 443492.1 0 443492.114 -3153590 
2 446501.2076 0 446501.2 1.066263 418753.4 0 418753.448 -2734836 
3 444268.7015 0 444268.7 1.101023 403505.4 0 403505.405 -2331331 
4 442047.358 0 442047.4 1.136916 388812.6 0 388812.587 -1942518 
5 439837.1212 391041 48796.12 1.17398 374654.8 333090.1 41564.7046 -1900954 
6 437637.9356 0 437637.9 1.212251 361012.5 0 361012.497 -1539941 
7 435449.7459 0 435449.7 1.251771 347867 0 347866.972 -1192074 
8 433272.4972 0 433272.5 1.292579 335200.1 0 335200.113 -856874 
9 431106.1347 0 431106.1 1.334717 322994.5 0 322994.492 -533880 

10 428950.604 391041 37909.6 1.378228 311233.3 283727.3 27506.0382 -506374 
11 426805.851 0 426805.9 1.423159 299900.4 0 299900.394 -206473 
12 424671.8218 0 424671.8 1.469554 288980.1 0 288980.14 82506.91 
13 422548.4627 0 422548.5 1.517461 278457.5 0 278457.524 360964.4 
14 420435.7203 0 420435.7 1.56693 268318.1 0 268318.067 629282.5 
15 418333.5417 391041 27292.54 1.618012 258547.8 241679.9 16867.9449 646150.4 
16 416241.874 0 416241.9 1.670759 249133.3 0 249133.332 895283.8 
17 414160.6647 0 414160.7 1.725226 240061.7 0 240061.656 1135345 
18 412089.8613 0 412089.9 1.781469 231320.3 0 231320.305 1366666 
19 410029.412 0 410029.4 1.839544 222897.3 0 222897.253 1589563 
20 407979.265 391041 16938.26 1.899514 214780.9 205863.8 8917.15895 1598480 
21 405939.3687 0 405939.4 1.961438 206960.1 0 206960.105 1805440 
22 403909.6718 0 403909.7 2.025381 199424.1 0 199424.08 2004864 
23 401890.1234 0 401890.1 2.091408 192162.5 0 192162.463 2197027 
24 399880.6728 0 399880.7 2.159588 185165.3 0 185165.263 2382192 
25 1115925.644 0 1115926 2.229991 500417.2 0 500417.213 2882609 

     7544052 4661443 2882609.27  
 
 
 
 
 
 
การติดตั้งในน้ าแบบตัดค่าใช้จ่าย กรณีที่ 3 คิดค่าไฟจากการขายไฟฟ้าให้แก่ มทร ที่อัตราคิดลด 
7.67% 
NPV -1,603,048.52  IRR 2%  B/C ratio 0.624768007  Payback Period ไม่คืนทุนในระยะเวลา 
25 ปี 
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ปี
ท่ี รายได้ ต้นทนุ ก าไร 

 (1+rt) : 
r=7.67% PV รายได้ PV ต้นทนุ NPV 

0 0      3,596,902 -     3,596,902.00  1 0 
      
3,596,902.00  - 3,596,902.00  

1      247,067.28                      -            247,067.28  1.0767          229,467.15                      -     229,467.15  
2      240,890.60                      -            240,890.60  1.15928289          207,792.77                      -      207,792.77  
3      239,686.15                      -            239,686.15  1.248199888          192,025.45                      -      192,025.45  
4      238,487.72                      -            238,487.72  1.343936819          177,454.56                      -      177,454.56  
5      237,295.28          391,041  -       153,745.72  1.447016773          163,989.31         270,239.44  -    106,250.13  
6      236,108.80                      -            236,108.80  1.55800296          151,545.80                      -      151,545.80  
7      234,928.26                      -            234,928.26  1.677501787          140,046.50                      -      140,046.50  
8      233,753.62                      -            233,753.62  1.806166174          129,419.77                      -       129,419.77  
9      232,584.85                      -            232,584.85  1.944699119          119,599.40                      -      119,599.40  

10      231,421.93          391,041  -       159,619.07  2.093857542          110,524.20         186,756.26  - 76,232.06  
11      230,264.82                      -            230,264.82  2.254456415          102,137.62                      -       102,137.62  
12      229,113.49                      -            229,113.49  2.427373222            94,387.42                      -    94,387.42  
13      227,967.92                      -            227,967.92  2.613552748            87,225.30                      -    87,225.30  
14      226,828.09                      -            226,828.09  2.814012244            80,606.64                      -      80,606.64  
15      225,693.94          391,041  -       165,347.06  3.029846983            74,490.21         129,062.95  -   54,572.74  
16      224,565.47                      -            224,565.47  3.262236247            68,837.89                      -    68,837.89  
17      223,442.65                      -            223,442.65  3.512449767            63,614.47                      -     63,614.47  
18      222,325.43                      -            222,325.43  3.781854664            58,787.41                      -    58,787.41  
19      221,213.81                      -            221,213.81  4.071922917            54,326.62                      -    54,326.62  

20      220,107.74          391,041  -       170,933.26  4.384239404            50,204.32  
          
89,192.44  -    38,988.12  

21      219,007.20                      -            219,007.20  4.720510567            46,394.81                      -      46,394.81  
22      217,912.16                      -            217,912.16  5.082573727            42,874.37                      -      42,874.37  
23      216,822.60                      -            216,822.60  5.472407132            39,621.07                      -      39,621.07  
24      215,738.49                      -            215,738.49  5.892140759            36,614.62                      -      36,614.62  

25      933,319.40                      -            933,319.40  6.344067955          147,116.87                      -    
      
147,116.87  

           2,669,104.57  
      
4,272,153.09  - 1,603,048.52  

 
 
การติดตั้งในน้ าแบบตัดค่าใช้จ่าย กรณีที่ 3 คิดค่าไฟจากการขายไฟฟ้าให้แก่ มทร ที่อัตราคิดลด 
3.26% 
NPV -442,640.72  IRR 2%  B/C ratio 0.905038458  Payback Period ไม่คืนทุนในระยะเวลา 
25 ปี 
ปีท่ี รายได้ ต้นทนุ ก าไร  (1+rt) : PV รายได้ PV ต้นทนุ NPV 
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r=3.26% 

0 0 
     
3,596,902.00  

-     
3,596,902.00  1 0 

     
3,596,902.00  - 3,596,902.00  

1   247,067.28                      -       247,067.28  1.0326  239,267.17                     -      239,267.17  
2  240,890.60                      -       240,890.60  1.06626276   225,920.49                     -      225,920.49  
3 239,686.15                      -     239,686.15  1.101022926   217,694.06                     -      217,694.06  
4 238,487.72                      -      238,487.72  1.136916273   209,767.18                     -     209,767.18  
5   237,295.28  391,041.00  -     153,745.72  1.173979744    202,128.94     333,090.07  -    130,961.14  
6  236,108.80                      -        236,108.80  1.212251484    194,768.83                     -      194,768.83  

7 
     
234,928.26                      -    

        
234,928.26  1.251770882 

       
187,676.73                     -    

        
187,676.73  

8 
     
233,753.62                      -    

        
233,753.62  1.292578613 

       
180,842.86                     -    

        
180,842.86  

9 
     
232,584.85                      -    

        
232,584.85  1.334716675 

       
174,257.84                     -    

        
174,257.84  

10 
     
231,421.93  

        
391,041.00  

-       
159,619.07  1.378228439 

       
167,912.60  

       
283,727.28  

-       
115,814.67  

11 
     
230,264.82                      -    

        
230,264.82  1.423158686 

       
161,798.41                     -    

        
161,798.41  

12 
     
229,113.49                      -    

        
229,113.49  1.469553659 

       
155,906.86                     -    

        
155,906.86  

13 
     
227,967.92                      -    

        
227,967.92  1.517461109 

       
150,229.83                     -    

        
150,229.83  

14 
     
226,828.09                      -    

        
226,828.09  1.566930341 

       
144,759.52                     -    

        
144,759.52  

15 
     
225,693.94  

        
391,041.00  

-       
165,347.06  1.61801227 

       
139,488.40  

       
241,679.87  

-       
102,191.47  

16 
     
224,565.47                      -    

        
224,565.47  1.67075947 

       
134,409.22                     -    

        
134,409.22  

17 
     
223,442.65                      -    

        
223,442.65  1.725226229 

       
129,514.98                     -    

        
129,514.98  

18 
     
222,325.43                      -    

        
222,325.43  1.781468604 

       
124,798.96                     -    

        
124,798.96  

19 
     
221,213.81                      -    

        
221,213.81  1.83954448 

       
120,254.67                     -    

        
120,254.67  

20 
     
220,107.74  

        
391,041.00  

-       
170,933.26  1.89951363 

       
115,875.84  

       
205,863.75  

-        
89,987.91  

21 
     
219,007.20                      -    

        
219,007.20  1.961437774 

       
111,656.46                     -    

        
111,656.46  

22 
     
217,912.16                      -    

        
217,912.16  2.025380646 

       
107,590.72                     -    

        
107,590.72  

23 
     
216,822.60                      -    

        
216,822.60  2.091408055 

       
103,673.03                     -    

        
103,673.03  
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24 
     
215,738.49                      -    

        
215,738.49  2.159587958 

        
99,897.99                     -    

         
99,897.99  

25 
     
933,319.40                      -    

        
933,319.40  2.229990525 

       
418,530.66                     -    

        
418,530.66  

     

    
4,218,622.25  

     
4,661,262.97  

-       
442,640.72  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การติดตั้งบนบก กรณีที่ 1 คิดค่าไฟที่ลดลงจากการใช้ไฟฟ้าในปัจจุบัน ที่อัตราคิดลด 7.67% 
NPV = -   503,491.53 
IRR = -7% 
B/C = 0.19560231 

ปีท่ี รายได้ ต้นทนุ ก าไร 
 (1+rt) : 
r=7.67% PV รายได้ PV ต้นทนุ NPV 

0 0    -    492,600.00  1 0    -  492,600.00  
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ปีท่ี รายได้ ต้นทนุ ก าไร 
 (1+rt) : 
r=7.67% PV รายได้ PV ต้นทนุ NPV 

492,600.00  492,600.00  

1 
       
9,834.66                 -              9,834.66  1.0767       9,134.07                 -           9,134.07  

2 
       
9,791.23                 -              9,791.23  1.15928289       8,445.94                 -           8,445.94  

3 
       
9,782.76                 -              9,782.76  1.248199888       7,837.49                 -           7,837.49  

4 
       
9,774.33                 -              9,774.33  1.343936819       7,272.91                 -           7,272.91  

5 
       
9,765.95  

     
77,208.33  -       67,442.38  1.447016773       6,749.02  

     
53,356.90  -    46,607.88  

6 
       
9,757.61                 -              9,757.61  1.55800296       6,262.89                 -           6,262.89  

7 
       
9,749.31                 -              9,749.31  1.677501787       5,811.80                 -           5,811.80  

8 
       
9,741.05                 -              9,741.05  1.806166174       5,393.22                 -           5,393.22  

9 
       
9,732.83                 -              9,732.83  1.944699119       5,004.80                 -           5,004.80  

10 
       
9,724.65  

     
77,208.33  -       67,483.68  2.093857542       4,644.37  

     
36,873.73  -    32,229.35  

11 
       
9,716.52                 -              9,716.52  2.254456415       4,309.92                 -           4,309.92  

12 
       
9,708.42                 -              9,708.42  2.427373222       3,999.56                 -           3,999.56  

13 
       
9,700.37                 -              9,700.37  2.613552748       3,711.56                 -           3,711.56  

14 
       
9,692.36                 -              9,692.36  2.814012244       3,444.32                 -           3,444.32  

15 
       
9,684.38  

     
77,208.33  -       67,523.95  3.029846983       3,196.33  

     
25,482.58  -    22,286.26  

16 
       
9,676.45                 -              9,676.45  3.262236247       2,966.20                 -           2,966.20  

17 
       
9,668.55                 -              9,668.55  3.512449767       2,752.65                 -           2,752.65  

18 
       
9,660.70                 -              9,660.70  3.781854664       2,554.49                 -           2,554.49  

19 
       
9,652.88                 -              9,652.88  4.071922917       2,370.60                 -           2,370.60  

20 
       
9,645.11  

     
77,208.33  -       67,563.22  4.384239404       2,199.95  

     
17,610.43  -    15,410.48  
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ปีท่ี รายได้ ต้นทนุ ก าไร 
 (1+rt) : 
r=7.67% PV รายได้ PV ต้นทนุ NPV 

21 
       
9,637.37                 -              9,637.37  4.720510567       2,041.59                 -           2,041.59  

22 
       
9,629.67                 -              9,629.67  5.082573727       1,894.64                 -           1,894.64  

23 
       
9,622.01                 -              9,622.01  5.472407132       1,758.28                 -           1,758.28  

24 
       
9,614.39                 -              9,614.39  5.892140759       1,631.73                 -           1,631.73  

25 
    
108,126.80                 -    

       
108,126.80  6.344067955 

     
17,043.76                 -    

      
17,043.76  

     

   
122,432.11  

   
625,923.64  -  503,491.53  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การติดตั้งบนบก กรณีที่ 1 คิดค่าไฟที่ลดลงจากการใช้ไฟฟ้าในปัจจุบัน ที่อัตราคิดลด 3.26% 
NPV = -   494,171.77 
IRR = -7% 
B/C = 0.296803572 

ปีที่ รายได้ ต้นทนุ ก าไร 
 (1+rt) : 
r=3.26% PV รายได ้ PV ต้นทนุ NPV PB 
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ปีที่ รายได้ ต้นทนุ ก าไร 
 (1+rt) : 
r=3.26% PV รายได ้ PV ต้นทนุ NPV PB 

0 0 
   
492,600.00  

-      
492,600.00  1 0 

    
492,600.00  

-   
492,600.00  -   492,600.00  

1 
       
9,834.66                 -    

          
9,834.66  1.0326 

      
9,524.17  

               
-    

       
9,524.17  -   483,075.83  

2 
       
9,791.23                 -    

          
9,791.23  1.06626276 

      
9,182.75  

               
-    

       
9,182.75  -   473,893.08  

3 
       
9,782.76                 -    

          
9,782.76  1.101022926 

      
8,885.16  

               
-    

       
8,885.16  -   465,007.92  

4 
       
9,774.33                 -    

          
9,774.33  1.136916273 

      
8,597.23  

               
-    

       
8,597.23  -   456,410.69  

5 
       
9,765.95  

     
77,208.33  

-       
67,442.38  1.173979744 

      
8,318.67  

     
65,766.32  

-    
57,447.65  -   513,858.34  

6 
       
9,757.61                 -    

          
9,757.61  1.212251484 

      
8,049.16  

               
-    

       
8,049.16  -   505,809.18  

7 
       
9,749.31                 -    

          
9,749.31  1.251770882 

      
7,788.41  

               
-    

       
7,788.41  -   498,020.77  

8 
       
9,741.05                 -    

          
9,741.05  1.292578613 

      
7,536.14  

               
-    

       
7,536.14  -   490,484.63  

9 
       
9,732.83                 -    

          
9,732.83  1.334716675 

      
7,292.06  

               
-    

       
7,292.06  -   483,192.57  

10 
       
9,724.65  

     
77,208.33  

-       
67,483.68  1.378228439 

      
7,055.91  

     
56,019.98  -  48,964.07  -   532,156.64  

11 
       
9,716.52                 -    

          
9,716.52  1.423158686 

      
6,827.43  

               
-    

       
6,827.43  -   525,329.21  

12 
       
9,708.42                 -    

          
9,708.42  1.469553659 

      
6,606.38  

               
-    

       
6,606.38  -   518,722.84  

13 
       
9,700.37                 -    

          
9,700.37  1.517461109 

      
6,392.50  

               
-    

       
6,392.50  -   512,330.34  

14 
       
9,692.36                 -    

          
9,692.36  1.566930341 

      
6,185.57  

               
-    

       
6,185.57  -   506,144.77  

15 
       
9,684.38  

     
77,208.33  

-       
67,523.95  1.61801227 

      
5,985.36  

     
47,718.01  -  41,732.66  -   547,877.42  

16 
       
9,676.45                 -    

          
9,676.45  1.67075947 

      
5,791.65  

               
-    

       
5,791.65  -   542,085.78  

17 
       
9,668.55                 -    

          
9,668.55  1.725226229 

      
5,604.22  

               
-    

       
5,604.22  -   536,481.55  

18 
       
9,660.70                 -    

          
9,660.70  1.781468604 

      
5,422.88  

               
-    

       
5,422.88  -   531,058.67  

19 
       
9,652.88                 -    

          
9,652.88  1.83954448 

      
5,247.43  

               
-    

       
5,247.43  -   525,811.24  

20 
       
9,645.11  

     
77,208.33  

-       
67,563.22  1.89951363 

      
5,077.67  

     
40,646.37  -  35,568.70  -   561,379.93  
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ปีที่ รายได้ ต้นทนุ ก าไร 
 (1+rt) : 
r=3.26% PV รายได ้ PV ต้นทนุ NPV PB 

21 
       
9,637.37                 -    

          
9,637.37  1.961437774 

      
4,913.42  

               
-    

       
4,913.42  -   556,466.51  

22 
       
9,629.67                 -    

          
9,629.67  2.025380646 

      
4,754.50  

               
-    

       
4,754.50  -   551,712.02  

23 
       
9,622.01                 -    

          
9,622.01  2.091408055 

      
4,600.73  

               
-    

       
4,600.73  -   547,111.28  

24 
       
9,614.39                 -    

          
9,614.39  2.159587958 

      
4,451.95  

               
-    

       
4,451.95  -   542,659.33  

25 
    
108,126.80                 -    

       
108,126.80  2.229990525 

     
48,487.56  

               
-    

     
48,487.56  -494,171.77  

     

   
208,578.91  

    
702,750.68  -494,171.77   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การติดตั้งบนบก กรณีที่ 2 คิดค่าไฟจากการขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้า ที่อัตราคิดลด 7.67% 
NPV = 335,946.33 
IRR = 15% 
B/C = 1.536720958 
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ปีที่ รายได้ ต้นทนุ ก าไร 
 (1+rt) : 
r=7.67% PV รายได ้ PV ต้นทนุ NPV PB 

0 0 
     
492,600.00  

-     
492,600.00  1 0 

      
492,600.00  -492,600.00  -    492,600.00  

1 
       
91,481.17  

                 
-    

       
91,481.17  1.0767 

     
84,964.40  

                  
-    

       
84,964.40  -    407,635.60  

2 
       
89,194.14  

                 
-    

       
89,194.14  1.15928289 

     
76,939.07  

                  
-    

       
76,939.07  -    330,696.53  

3 
       
88,748.17  

                 
-    

       
88,748.17  1.248199888 

     
71,100.93  

                  
-    

       
71,100.93  -    259,595.60  

4 
       
88,304.43  

                 
-    

       
88,304.43  1.343936819 

     
65,705.79  

                  
-    

       
65,705.79  -    193,889.81  

5 
       
87,862.91  

       
77,208.33  

       
10,654.58  1.447016773 

     
60,720.04  

       
53,356.90  

        
7,363.14  -    186,526.67  

6 
       
87,423.60  

                 
-    

       
87,423.60  1.55800296 

     
56,112.60  

                  
-    

       
56,112.60  -    130,414.07  

7 
       
86,986.48  

                 
-    

       
86,986.48  1.677501787 

     
51,854.77  

                  
-    

       
51,854.77  -      78,559.30  

8 
       
86,551.55  

                 
-    

       
86,551.55  1.806166174 

     
47,920.03  

                  
-    

       
47,920.03  -      30,639.26  

9 
       
86,118.79  

                 
-    

       
86,118.79  1.944699119 

     
44,283.86  

                  
-    

       
44,283.86         13,644.60  

10 
       
85,688.19  

       
77,208.33  

         
8,479.86  2.093857542 

     
40,923.60  

       
36,873.73  

        
4,049.88         17,694.47  

11 
       
85,259.75  

                 
-    

       
85,259.75  2.254456415 

     
37,818.32  

                  
-    

       
37,818.32         55,512.79  

12 
       
84,833.45  

                 
-    

       
84,833.45  2.427373222 

     
34,948.67  

                  
-    

       
34,948.67         90,461.46  

13 
       
84,409.29  

                 
-    

       
84,409.29  2.613552748 

     
32,296.76  

                  
-    

       
32,296.76       122,758.22  

14 
       
83,987.24  

                 
-    

       
83,987.24  2.814012244 

     
29,846.08  

                  
-    

       
29,846.08       152,604.30  

15 
       
83,567.30  

       
77,208.33  

         
6,358.97  3.029846983 

     
27,581.36  

       
25,482.58  

        
2,098.78       154,703.08  

16 
       
83,149.47  

                 
-    

       
83,149.47  3.262236247 

     
25,488.49  

                  
-    

       
25,488.49       180,191.57  

17 
       
82,733.72  

                 
-    

       
82,733.72  3.512449767 

     
23,554.42  

                  
-    

       
23,554.42       203,745.99  

18 
       
82,320.05  

                 
-    

       
82,320.05  3.781854664 

     
21,767.11  

                  
-    

       
21,767.11       225,513.10  

19 
       
81,908.45  

                 
-    

       
81,908.45  4.071922917 

     
20,115.42  

                  
-    

       
20,115.42       245,628.52  

20 
       
81,498.91  

       
77,208.33  

         
4,290.58  4.384239404 

     
18,589.06  

       
17,610.43  

           
978.64       246,607.16  

21                                4.720510567                                    263,785.68  
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ปีที่ รายได้ ต้นทนุ ก าไร 
 (1+rt) : 
r=7.67% PV รายได ้ PV ต้นทนุ NPV PB 

81,091.41  -    81,091.41  17,178.53  -    17,178.53  

22 
       
80,685.96  

                 
-    

       
80,685.96  5.082573727 

     
15,875.02  

                  
-    

       
15,875.02       279,660.70  

23 
       
80,282.53  

                 
-    

       
80,282.53  5.472407132 

     
14,670.42  

                  
-    

       
14,670.42       294,331.13  

24 
       
79,881.11  

                 
-    

       
79,881.11  5.892140759 

     
13,557.23  

                  
-    

       
13,557.23       307,888.36  

25 
     
178,001.71  

                 
-    

      
178,001.71  6.344067955 

     
28,057.98  

                  
-    

       
28,057.98       335,946.33  

     

   
961,869.97  

      
625,923.64  

     
335,946.33   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การติดตั้งบนบก กรณีที่ 2 คิดค่าไฟจากการขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้า ที่อัตราคิดลด 3.26% 
NPV = 784,124.35 
IRR = 15% 
B/C = 2.115793081 
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ปีท่ี รายได้ ต้นทนุ ก าไร PB 
 (1+rt) : 
r=3.26% PV รายได้ PV ต้นทนุ NPV PB 

0 0 
     
492,600.00  

-     
492,600.00  

-    
492,600.00  1 0 

   
492,600.00  

-  
492,600.00  -492,600.00  

1 
       
91,481.17  

                 
-    

       
91,481.17  

-    
407,635.60  1.0326 

          
88,593.04                 -    

     
88,593.04  -   404,006.96  

2 
       
89,194.14  

                 
-    

       
89,194.14  

-    
330,696.53  1.066263 

          
83,651.19                 -    

     
83,651.19  -   320,355.77  

3 
       
88,748.17  

                 
-    

       
88,748.17  

-    
259,595.60  1.101023 

          
80,605.20                 -    

     
80,605.20  -   239,750.57  

4 
       
88,304.43  

                 
-    

       
88,304.43  

-    
193,889.81  1.136916 

          
77,670.13                 -    

     
77,670.13  -   162,080.45  

5 
       
87,862.91  

       
77,208.33  

       
10,654.58  

-    
186,526.67  1.17398 

          
74,841.93  

     
65,766.32  

       
9,075.61  -   153,004.84  

6 
       
87,423.60  

                 
-    

       
87,423.60  

-    
130,414.07  1.212251 

          
72,116.72                 -    

     
72,116.72  -     80,888.12  

7 
       
86,986.48  

                 
-    

       
86,986.48  

-      
78,559.30  1.251771 

          
69,490.73                 -    

     
69,490.73  -     11,397.39  

8 
       
86,551.55  

                 
-    

       
86,551.55  

-      
30,639.26  1.292579 

          
66,960.37                 -    

     
66,960.37        55,562.98  

9 
       
86,118.79  

                 
-    

       
86,118.79  

       
13,644.60  1.334717 

          
64,522.15                 -    

     
64,522.15      120,085.13  

10 
       
85,688.19  

       
77,208.33  

         
8,479.86  

       
17,694.47  1.378228 

          
62,172.71  

     
56,019.98  

       
6,152.73      126,237.86  

11 
       
85,259.75  

                 
-    

       
85,259.75  

       
55,512.79  1.423159 

          
59,908.82                 -    

     
59,908.82      186,146.68  

12 
       
84,833.45  

                 
-    

       
84,833.45  

       
90,461.46  1.469554 

          
57,727.36                 -    

     
57,727.36      243,874.04  

13 
       
84,409.29  

                 
-    

       
84,409.29  

     
122,758.22  1.517461 

          
55,625.34                 -    

     
55,625.34      299,499.38  

14 
       
83,987.24  

                 
-    

       
83,987.24  

     
152,604.30  1.56693 

          
53,599.86                 -    

     
53,599.86      353,099.23  

15 
       
83,567.30  

       
77,208.33  

         
6,358.97  

     
154,703.08  1.618012 

          
51,648.13  

     
47,718.01  

       
3,930.11      357,029.35  

16 
       
83,149.47  

                 
-    

       
83,149.47  

     
180,191.57  1.670759 

          
49,767.47                 -    

     
49,767.47      406,796.81  

17 
       
82,733.72  

                 
-    

       
82,733.72  

     
203,745.99  1.725226 

          
47,955.29                 -    

     
47,955.29      454,752.10  

18 
       
82,320.05  

                 
-    

       
82,320.05  

     
225,513.10  1.781469 

          
46,209.09                 -    

     
46,209.09      500,961.20  

19 
       
81,908.45  

                 
-    

       
81,908.45  

     
245,628.52  1.839544 

          
44,526.49                 -    

     
44,526.49      545,487.68  

20                             1.899514                           547,746.46  
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ปีท่ี รายได้ ต้นทนุ ก าไร PB 
 (1+rt) : 
r=3.26% PV รายได้ PV ต้นทนุ NPV PB 

81,498.91  77,208.33  4,290.58  246,607.16  42,905.15  40,646.37  2,258.78  

21 
       
81,091.41  

                 
-    

       
81,091.41  

     
263,785.68  1.961438 

          
41,342.84                 -    

     
41,342.84      589,089.30  

22 
       
80,685.96  

                 
-    

       
80,685.96  

     
279,660.70  2.025381 

          
39,837.43                 -    

     
39,837.43      628,926.73  

23 
       
80,282.53  

                 
-    

       
80,282.53  

     
294,331.13  2.091408 

          
38,386.83                 -    

     
38,386.83      667,313.56  

24 
       
79,881.11  

                 
-    

       
79,881.11  

     
307,888.36  2.159588 

          
36,989.05                 -    

     
36,989.05      704,302.62  

25 
     
178,001.71  

                 
-    

      
178,001.71  

     
335,946.33  2.229991 

          
79,821.73                 -    

     
79,821.73      784,124.35  

      

     
1,486,875.03  

   
702,750.68  

   
784,124.35   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การติดตั้งบนบก กรณีที่ 3 คิดค่าไฟจากการขายไฟฟ้าให้แก่ มทร ที่อัตราคิดลด 7.67% 
NPV = - 100,355.05 
IRR = 5% 
B/C = 0.839668856 
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ปีที่ รายได้ ต้นทนุ ก าไร 
 (1+rt) : 
r=7.67% PV รายได ้ PV ต้นทนุ NPV 

0 0 
    
492,600.00  

-      
492,600.00  1 0  492,600.00  - 492,600.00  

1 
        
49,304.64                  -    

        
49,304.64  1.0767 

    
45,792.36               -       45,792.36  

2 
        
48,072.02                  -    

        
48,072.02  1.15928289 

    
41,467.03               -       41,467.03  

3 
        
47,831.66                  -    

        
47,831.66  1.248199888 

    
38,320.52               -       38,320.52  

4 
        
47,592.50                  -    

        
47,592.50  1.343936819 

    
35,412.75               -       35,412.75  

5 
        
47,354.54  

      
77,208.33  

-       
29,853.79  1.447016773 

    
32,725.63     53,356.90  -  20,631.27  

6 
        
47,117.77                  -    

        
47,117.77  1.55800296 

    
30,242.41               -       30,242.41  

7 
        
46,882.18                  -    

        
46,882.18  1.677501787 

    
27,947.62               -       27,947.62  

8 
        
46,647.77                  -    

        
46,647.77  1.806166174 

    
25,826.95               -       25,826.95  

9 
        
46,414.53                  -    

        
46,414.53  1.944699119 

    
23,867.20               -       23,867.20  

10 
        
46,182.46  

      
77,208.33  

-       
31,025.87  2.093857542 

    
22,056.16     36,873.73  -  14,817.57  

11 
        
45,951.55                  -    

        
45,951.55  2.254456415 

    
20,382.54               -       20,382.54  

12 
        
45,721.79                  -    

        
45,721.79  2.427373222 

    
18,835.91               -       18,835.91  

13 
        
45,493.18                  -    

        
45,493.18  2.613552748 

    
17,406.64               -       17,406.64  

14 
        
45,265.71                  -    

        
45,265.71  2.814012244 

    
16,085.83               -       16,085.83  

15 
        
45,039.38  

      
77,208.33  

-       
32,168.95  3.029846983 

    
14,865.23     25,482.58  -  10,617.35  

16 
        
44,814.19                  -    

        
44,814.19  3.262236247 

    
13,737.26               -       13,737.26  

17 
        
44,590.12                  -    

        
44,590.12  3.512449767 

    
12,694.88               -       12,694.88  

18 
        
44,367.17                  -    

        
44,367.17  3.781854664 

    
11,731.59               -       11,731.59  

19 
        
44,145.33                  -    

        
44,145.33  4.071922917 

    
10,841.40               -       10,841.40  

20 
        
43,924.60  

      
77,208.33  

-       
33,283.73  4.384239404 

    
10,018.75     17,610.43  -    7,591.68  

21                         -            4.720510567      9,258.53               -         9,258.53  
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ปีที่ รายได้ ต้นทนุ ก าไร 
 (1+rt) : 
r=7.67% PV รายได ้ PV ต้นทนุ NPV 

43,704.98  43,704.98  

22 
        
43,486.46                  -    

        
43,486.46  5.082573727      8,555.99               -         8,555.99  

23 
        
43,269.02                  -    

        
43,269.02  5.472407132      7,906.76               -         7,906.76  

24 
        
43,052.68                  -    

        
43,052.68  5.892140759      7,306.80               -         7,306.80  

25 
       
141,357.41                  -    

       
141,357.41  6.344067955 

    
22,281.83               -       22,281.83  

       525,568.59   625,923.64  - 100,355.05  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การติดตั้งบนบก กรณีที่ 3 คิดค่าไฟจากการขายไฟฟ้าให้แก่ มทร ที่อัตราคิดลด 3.26% 
NPV = 118,983.17 
IRR = 5% 
B/C = 1.169310647 

ปีที่ รายได้ ต้นทนุ ก าไร 
 (1+rt) : 
r=3.26% PV รายได ้ PV ต้นทนุ NPV PB 



 194 

ปีที่ รายได้ ต้นทนุ ก าไร 
 (1+rt) : 
r=3.26% PV รายได ้ PV ต้นทนุ NPV PB 

0 0 
    
492,600.00  

-      
492,600.00  1 0 

   
492,600.00  

-
492,600.00  - 492,600.00  

1 
        
49,304.64  

                
-    

        
49,304.64  1.0326 

    
47,748.05  

               
-    

  
47,748.05  - 444,851.95  

2 
        
48,072.02  

                
-    

        
48,072.02  1.06626276 

    
45,084.59  

               
-    

  
45,084.59  - 399,767.35  

3 
        
47,831.66  

                
-    

        
47,831.66  1.10102293 

    
43,442.93  

               
-    

  
43,442.93  - 356,324.42  

4 
        
47,592.50  

                
-    

        
47,592.50  1.13691627 

    
41,861.05  

               
-    

  
41,861.05  - 314,463.38  

5 
        
47,354.54  

      
77,208.33  

-       
29,853.79  1.17397974 

    
40,336.76  

    
65,766.32  

- 
25,429.56  - 339,892.94  

6 
        
47,117.77  

                
-    

        
47,117.77  1.21225148 

    
38,867.98  

               
-    

  
38,867.98  - 301,024.95  

7 
        
46,882.18  

                
-    

        
46,882.18  1.25177088 

    
37,452.68  

               
-    

  
37,452.68  - 263,572.27  

8 
        
46,647.77  

                
-    

        
46,647.77  1.29257861 

    
36,088.92  

               
-    

  
36,088.92  - 227,483.35  

9 
        
46,414.53  

                
-    

        
46,414.53  1.33471668 

    
34,774.82  

               
-    

  
34,774.82  - 192,708.53  

10 
        
46,182.46  

      
77,208.33  

-       
31,025.87  1.37822844 

    
33,508.57  

    
56,019.98  

- 
22,511.41  - 215,219.94  

11 
        
45,951.55  

                
-    

        
45,951.55  1.42315869 

    
32,288.42  

               
-    

  
32,288.42  - 182,931.52  

12 
        
45,721.79  

                
-    

        
45,721.79  1.46955366 

    
31,112.70  

               
-    

  
31,112.70  - 151,818.82  

13 
        
45,493.18  

                
-    

        
45,493.18  1.51746111 

    
29,979.80  

               
-    

  
29,979.80  - 121,839.02  

14 
        
45,265.71  

                
-    

        
45,265.71  1.56693034 

    
28,888.15  

               
-    

  
28,888.15  -  92,950.87  

15 
        
45,039.38  

      
77,208.33  

-       
32,168.95  1.61801227 

    
27,836.24  

    
47,718.01  

- 
19,881.77  - 112,832.64  

16 
        
44,814.19  

                
-    

        
44,814.19  1.67075947 

    
26,822.64  

               
-    

  
26,822.64  -  86,010.00  

17 
        
44,590.12  

                
-    

        
44,590.12  1.72522623 

    
25,845.95  

               
-    

  
25,845.95  -  60,164.04  

18 
        
44,367.17  

                
-    

        
44,367.17  1.7814686 

    
24,904.83  

               
-    

  
24,904.83  -  35,259.22  

19 
        
44,145.33  

                
-    

        
44,145.33  1.83954448 

    
23,997.97  

               
-    

  
23,997.97  -  11,261.25  

20 
        
43,924.60  

      
77,208.33  

-       
33,283.73  1.89951363 

    
23,124.13  

    
40,646.37  

- 
17,522.24  -  28,783.48  

21                                 1.96143777                      -    6,501.37  



 195 

ปีที่ รายได้ ต้นทนุ ก าไร 
 (1+rt) : 
r=3.26% PV รายได ้ PV ต้นทนุ NPV PB 

43,704.98  -    43,704.98  22,282.11  -    22,282.11  

22 
        
43,486.46  

                
-    

        
43,486.46  2.02538065 

    
21,470.76  

               
-    

  
21,470.76     14,969.39  

23 
        
43,269.02  

                
-    

        
43,269.02  2.09140805 

    
20,688.94  

               
-    

  
20,688.94     35,658.33  

24 
        
43,052.68  

                
-    

        
43,052.68  2.15958796 

    
19,935.60  

               
-    

  
19,935.60     55,593.93  

25 
       
141,357.41  

                
-    

       
141,357.41  2.22999053 

    
63,389.24  

               
-    

  
63,389.24    118,983.17  

     

   
821,733.86  

   
702,750.68  

 
118,983.17   



 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ฏ ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ 
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