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การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใชง้านใน

พื้นท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี และเสนอแนะแนวทางการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งาน
โดยท าการศึกษากบัผูใ้ชง้านแผงโซล่าเซลล์ท่ีติดตั้งบนหลงัคาในพื้นท่ีจงัหวดัอุบลราชธานีทั้งหมด
จ านวน 406 คน แบ่งเป็น ผูส้นใจขายไฟฟ้าใหแ้ก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ านวน 196 คน และผูติ้ดตั้ง
แผงโซล่าเซลลบ์นหลงัคาไวส้ าหรับใชไ้ฟฟ้าในครัวเรือน จ านวน 210 คน ประชากรท่ีท าการศึกษา 
ทั้งหมด 376 คน คิดเป็นร้อยละ 92.61 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติพรรณนา ไดแ้ก่ จ  านวน ร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ผลการศึกษา พบวา่ สถานท่ีติดตั้งแผงโซล่าเซลลท์ั้งหมดเป็นการติดตั้งบนหลงัคาบา้นเรือน 
ร้อยละ 100 การใชป้ระโยชน์จากแผงโซล่าเซลลเ์กินกวา่ก่ึงหน่ึงเป็นการใชเ้พื่อผลิตกระแสไฟฟ้าใน
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 55.85 ทั้งน้ีชนิดของแผงโซล่าเซลล์ส่วนใหญ่ท่ีนิยมใชง้าน ไดแ้ก่ แผงโซ
ล่าเซลล์ชนิดสารก่ึงตวัน าอ่ืนท่ีมิใช่แผงโซล่าเซลล์ท่ีท าจากซิลิคอนผลึกเด่ียวและแผงโซล่าเซลล์ท่ี
ท าจากอะมอร์ฟัสซิลิคอน คิดเป็น ร้อยละ 93.36 อายุการใชง้านของแผงโซล่าเซลล์เฉล่ียอยูท่ี่ 4.6 ปี 
ผูใ้ช้งานแผงโซล่าเซลล์มีความรู้ดา้นการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งาน อยู่ในระดบั
มาก คิดเป็นร้อยละ 94.14 มีระดบัทศันคติดา้นการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งาน อยู่
ในระดบัปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 60.90 ทั้งน้ีพบวา่ผูใ้ชง้านแผงโซล่าเซลล์มีการจดัการแผงโซล่า
เซลล์อยา่งไม่เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 55.86 กล่าวคือ ไม่มีการจดัการแผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์
ประกอบแผงท่ีหมดอายุการใช้งานและไม่มีการคดัแยกแผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์ประกอบแผง 
ส าหรับการเก็บรวบรวมแผงโซล่าเซลลแ์ละอุปกรณ์แผงท่ีหมดอายุการใชง้านก่อนส่งไปก าจดั ส่วน
ใหญ่ด าเนินการเก็บรวบรวมโดยกองทิ้งไวเ้ฉยๆ บนหลงัคา คิดเป็นร้อยละ 99.52 ส่วนผูใ้ชง้านแผง
โซล่าเซลลท่ี์มีการจดัการแผงโซล่าเซลลอ์ยา่งเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 44.14 ซ่ึงการคดัแยก การเก็บ
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รวบรวม การขนส่งและการก าจดัแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งาน จะถูกจดัการโดยส่งคืน
บริษทัท่ีติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ซ่ึงผลการศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ี
หมดอายุการใช้งาน ด้วย SWOT Anlysis สามารถน าไปสู่แนวทางการเสนอแนะท่ีเก่ียวกบัการ
จดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน เช่น 1) การจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใชง้าน
ควรอาศยัความร่วมมือ ระหวา่งผูใ้ช้งานแผงโซล่าเซลล์ ผูผ้ลิตแผงโซล่าเซลล์ หน่วยงานรับบ าบดั 
ก าจดั และภาครัฐ 2) ภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการ
ใชง้านควรมีการเผยแพร่ให้ความรู้แก่ผูท่ี้สนใจในเร่ืองการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้
งาน 3) ควรมีงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งานโดยตรง เช่น กรม
ควบคุมมลพิษ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวงพลังงาน เป็นผูใ้ห้ข้อมูลด้านการ
จดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งานและประสานงานระหว่างผูใ้ช้งานกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง  
 
 
 



 

ABSTRACT 

Title of Thesis Expired/damaged Solar Cell Management:  
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Author Miss Manutsanan  Pibanwong 
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Year 2016 
 

 
The objectives of this study were to study management of expired/damaged solar cell in 

Ubonratchanee province and to propose appropriate guidelines for managing expired/damaged 
solar cell. There are four hundreds and six households in Ubonratchanee province using a solar 
roof top consisting of electricity sellers (196 households) and electricity users (210 households). 
This study collected data by using questionnaire about three hundreds and seventy six 
households. Related laws and regulations on solar cell management were also investigated. Data 
was analyzed using descriptive statistics e.g. amount, percent and average. SWOT Analysis was 
also used to analyze concerned Thai and international laws and regulations on management of 
expired/damaged solar cell leading to guidelines for expired/damaged solar cell management. 
Results revealed that all of the households in Ubonratchanee province have the solar cell panels 
on the roof top. More than half of them about 55.85 % use solar call panels to generate electricity 
in the households. The types of solar cell panels used mainly are solar cell panels made from 
semiconductor that is not single crystalline silicon solar cell and non amorphous silicon solar cell 
accounting of 93.36%. The average lifetime of each solar cell is 4.6 years. The results showed 
that 94.147% of users have high level of knowledge and 60.90% of users have moderate level of 
attitude on expired/damaged solar cell management. Most households studied have inappropriate 
expired/damaged solar cell management about 55.86%. They do not separate expired/damaged 
solar cell from other waste and before sending to a disposing unit. They usually leave them on the 
roof top (99.52%). For electricity users who have appropriate expired/damaged solar cell 
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management about 44.14%, they separate expired/damaged solar cell panels and return them to 
the installing solar cell panel company by sorting, collecting, transporting, and disposing of 
expired/damaged solar cell panels. Appropriate guidelines for expired/damaged solar cell 
management by using SWOT analysis hereinafter 1) For industries, users, manufacturers, 
recycling plants and a government sector, they should have a cooperation on expired/damaged 
solar cell management. 2) Government and relevant departments should educate those who are 
interested in expired/damaged solar cell management. and 3) There should be an agency to 
provide information and coordination in expired/damaged solar cell management. 
 



 

กติตกิรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์เร่ืองการจัดการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งาน กรณีศึกษา จังหวดั
อุบลราชธานี ฉบบัน้ี เน่ืองจากมีบุคคลหลายฝ่ายท่ีเป็นก าลงัใจและใหค้  าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ 

ในการน้ีผูว้ิจยัขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา อาจารย์ท่ีปรึกษา
วทิยานิพนธ์ ท่ีไดเ้ปิดโอกาสใหท้ าการศึกษาวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีโดยให้อิสระทางความคิด ตลอดจน
การให้ค  าแนะน า การดูแลเอาใจใส่พร้อมทั้งช่วยแกปั้ญหาให้ค  าปรึกษาและให้ก าลงัใจในการท า
วิทยานิพนธ์คร้ังน้ีให้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ขอขอบพระคุณผูเ้ช่ียวชาญทุกท่านท่ีได้ช่วยในการ
ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวจิยั ขอขอบพระคุณ ดร.รจฤดี โชติกาวนิทร์ ในการให้ค  าปรึกษาให้
ก าลงัใจตลอดจนใหค้วามกรุณามาเป็นกรรมการสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์ในคร้ังน้ี ขอขอบพระคุณ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมพจน์ กรรณนุช ท่ีให้ความกรุณามาเป็นประธานในการสอบป้องกัน
วทิยานิพนธ์และให้ค  าช้ีแนะในการปรับปรุงวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี ขอขอบพระคุณนางสาวณัฐณิชาพ
สินีย ์พิบาลวงค์ นายธรณินทร์ ศรีอ านาจ นางสาวสมฤทยั ลูกจนัทร์ ในการเป็นผูช่้วยวิจยัลงพื้นท่ี
เก็บแบบสอบถามตลอดจนการอ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อให้วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยดี 
ขอขอบพระคุณนางพสิษฐก์ชมน จนัทร์ทรง ท่ีช่วยสนบัสนุนทุนการศึกษาตลอดจนคอยให้ก าลงัใจ 
ให้แนวคิด ค าสอนต่างๆ จนวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จไดด้ว้ยดี  ขอขอบพระคุณนายอาทิตย ์ พิบา
ลวงคแ์ละนายอรรถพล นเรศชยัยุทธ ท่ีช่วยส่งเสริมและให้ก าลงัใจในการท าวิทยานิพนธ์ในคร้ังน้ี 
ขอขอบพระคุณพระครูสุนทร วรดิษฐ์ ท่ีให้แนวคิดในการด ารงชีวิต ในช่วงท าวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี 
ขอขอบพระคุณผูใ้หญ่บา้นดงนาและผูใ้หญ่บา้นโหง่นขาม  ท่ีอ านวยความสะดวกและประสานงาน
กบัทีมผูช่้วยวจิยัในการลงพื้นท่ีเก็บแบบสอบถาม และขอขอบพระคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่าน
ท่ีเสียสละเวลาในการให้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในคร้ังน้ี ขอขอบพระคุณสมาชิกจุดยืน
ทุกท่านท่ีคอยเป็นก าลังใจท่ีดีตลอดการท าวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี ขอขอบพระคุณคณาจารย์และ
บุคลากรคณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดล้อม ท่ีอ านวยความสะดวกในการท าวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี 
ขอบคุณทุกก าลงัใจของครอบครัวท่ีท าให้วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลงโดยสมบูรณ์ ประโยชน์ท่ีพึง
ไดรั้บจากวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้จิยัขออุทิศเพื่อสักการบูชาพระคุณบิดา มารดา ครูบาอาจารยแ์ละผูมี้
พระคุณทุกท่าน 

           มนสันนัท ์ พิบาลวงค ์
สิงหาคม 2559 
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บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 
 พลังงานมีความส าคญัและจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตประจ าวนัของมนุษย์เป็นอย่างมาก 
เน่ืองจากพลงังานเป็นปัจจยัพื้นฐานในการสร้างความสะดวกสบายในการด าเนินชีวิตประจ าวนั 
ประเทศไทยได้มีการสนับสนุนและส่งเสริมในเร่ืองการใช้พลงังานทดแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พลงังานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้าในรูปแบบต่างๆ ไดแ้ก่ พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม  
พลงังานน ้ า พลงังานชีวมวล พลงังานชีวภาพ และพลงังานขยะ จากนโยบายดา้นพลงังานทดแทน
ของภาครัฐว่าด้วยเร่ืองแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 ได้
ส่งเสริมการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย ์ซ่ึงมีอตัราการผลิตไฟฟ้ามากท่ีสุดในพลงังาน
ทดแทนทั้งหมด เท่ากบั 6,000 เมกะวตัต ์(คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน, 2558ก) เป็นผลท าให้
มีผูท่ี้สนใจติดตั้งเซลล์แสงอาทิตยเ์ป็นจ านวนมาก ในปี พ.ศ. 2558 พบวา่มีจ านวนผูติ้ดตั้งแผงโซลา
รูฟสูงถึง 6,395 ราย (คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน, 2558ข) 
 โซล่าเซลล์เขา้มามีบทบาทในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 จนถึงปัจจุบนั ภาครัฐได้มี
นโยบายสนับสนุนเห็นชอบให้มีการรับซ้ือไฟฟ้าจากโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ท่ีติดตั้ งบนหลังคา ส าหรับอาคารประเภทบ้านอยู่อาศยั อาคารประเภทธุรกิจ และ
โรงงาน จึงท าให้ผูติ้ดตั้งแผงโซล่าเซลล์มีตั้งแต่ระดบัครัวเรือน ชุมชน จนถึงอุตสาหกรรม พื้นท่ี
จงัหวดัอุบลราชธานีเป็นอีกพื้นท่ีหน่ึงท่ีมีการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ในปี พ.ศ. 2558 พบวา่ มีผูส้นใจ
ติดตั้งแผงโซล่าเซลลบ์นหลงัคาสูงถึง 406 ราย ซ่ึงเป็นผูส้นใจขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
จ านวน 196 ราย (การไฟฟ้านครหลวง, 2556) และผูติ้ดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลงัคาไวส้ าหรับใช้
ไฟฟ้าในครัวเรือน จ านวน 210 ราย (ส านกังานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอนั
เน่ืองมาจากพระราชด าริ (ส านกังาน กปร , 2553)) ซ่ึงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์นั้น จะตอ้งน าเซลล์
หลายๆ เซลล์ มาต่อกนัแบบอนุกรมเพื่อเพิ่มค่าแรงเคล่ือนไฟฟ้าให้สูงข้ึนให้ได้พลงังานไฟฟ้าท่ี
เพียงพอต่อการใช้งาน (กระทรวงพลงังาน, 2556) การผลิตไฟฟ้าจากแผงโซลาเซลล์เป็นการใช้
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พลงังานจากแสงอาทิตยน์ับว่าเป็นแหล่งพลงังานทดแทนท่ีสะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะใดต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2558) แต่อยา่งไรก็ตามเม่ือแผงโซล่าเซลล์ช ารุด  
เส่ือมสภาพ และหมดอายุการใชง้าน แผงโซล่าเซลล์เหล่านั้นจะกลายเป็นขยะจ านวนมหาศาล ซ่ึง
แผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใชง้านถูกก าหนดให้เป็นของเสียอิเล็กทรอนิกส์หรือของเสียกลุ่ม E 
(E-waste) ซ่ึงของเสียกลุ่ม E น้ี อยูใ่นกลุ่มของเสียอนัตรายแบบ HA (Hazardous Waste-Absolutely 
 Entry) หรือ ของเสียอนัตรายแบบ HM (Hazardous Waste Mirror Entry) ซ่ึงจะตอ้งค านึงถึง
แนวทางในการจดัการตามท่ีกฎหมายก าหนด (ศูนยบ์ริการข้อมูล (PIC), 2550) ส่ิงแวดล้อม
อุตสาหกรรม, 2550) นอกจากน้ียงัพบว่าแผงโซล่าเซลล์มีสารเคมีอนัตรายท่ีเคลือบอยู่บนแผง 
รวมทั้ งโลหะและส่วนประกอบท่ีเป็นอันตราย ซ่ึงอาจท าให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและ
ส่ิงแวดลอ้มได ้เช่น แผงโซล่าเซลล์ประเภทท่ีท าจากซิลิคอน มีสารอนัตราย คือ ซิลิกอนเตตระคลอ
ไรด์ ซ่ึงจะท าปฏิกิริยาอย่างรุนแรงกับน ้ า ท าให้ผิวหนังไหม้ ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจ 
ผิวหนังและตา แผงโซล่าเซลล์ชนิดฟิล์มบาง เม่ือเกิดการเผาไหมห้รืออยู่ในท่ีท่ีมีอุณหภูมิสูง จะ
สามารถปล่อยแคดเมียมและก๊าซซีลีเนียมสู่ส่ิงแวดลอ้มได ้(ส านกัควบคุมวตัถุอนัตราย กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม, 2557) นอกจากน้ีแบตเตอร่ียงัเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญัของแผงโซล่าเซลล์ ซ่ึง
แบตเตอร่ีมีส่วนประกอบท่ีเป็นอนัตรายไดแ้ก่ ตะกัว่ แมงกานีส แคดเมียม นิเกิล ปรอท และสารเคมี
ท่ีใช้ในการท าปฏิกิริยา เช่น กรดซัลฟูริก เป็นตน้ หากสารพิษต่างๆ เหล่าน้ีได้รับการจดัการท่ีไม่
เหมาะสม จะเกิดการปนเป้ือนต่อแหล่งน ้ า ผิวดิน พื้นดิน และบรรยากาศ แลว้แพร่ไปสู่คน พืช และ
สัตว(์กรมวทิยาศาสตร์การแพทย,์ 2559) 
 ดงันั้นการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้านจึงมีความส าคญัและจ าเป็นตอ้งมีแนว
ทางการจดัการอยา่งเหมาะสม เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชน ส่ิงแวดลอ้มในประเทศ
ไทย และเป็นประโยชน์ในการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้านในอนาคต นอกจากน้ีการ
จดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งานในประเทศไทยควรมีการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม    
ดงันั้นผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นความส าคญัในการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีช ารุด เส่ือมสภาพ และหมดอายุ
การใช้งาน โดยท าการศึกษาตั้งแต่นโยบายและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ี
หมดอายกุารใชง้าน และศึกษาวธีิการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใชง้านท่ีติดตั้งบนหลงัคา
ประเภทครัวเรือน ไดแ้ก่ การคดัแยก การเก็บรวบรวม การขนส่งไปจนถึงการก าจดั ในพื้นท่ีจงัหวดั
อุบลราชธานี เน่ืองจากพื้นท่ีจงัหวดัอุบลราชธานีเป็นพื้นท่ีท่ีมีการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์จ  านวนมาก
และยงัไม่มีการศึกษาการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้านในพื้นท่ีจงัหวดัอุบลราชธานีมา
ก่อน ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งาน ในพื้นท่ี
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จงัหวดัอุบลราชธานี เพื่อเสนอเป็นแนวทางในการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งานใน
ประเทศไทยต่อไป 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของการศึกษา 
 

1) เพื่อศึกษาชนิดและอายุการใช้งานของแผงโซล่าเซลล์ของผูใ้ช้งานแผงโซล่าเซลล์
ประเภทครัวเรือนในพื้นท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี 

2) เพื่อศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งานของ
ประเทศไทยและต่างประเทศ 

3) เพื่อศึกษาความรู้และทศันคติดา้นการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใชง้าน ของ
ผูใ้ชง้านแผงโซล่าเซลลป์ระเภทครัวเรือน 

4) เพื่อศึกษาแนวทางการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใชง้านของผูใ้ชง้านแผงโซ
ล่าเซลลป์ระเภทครัวเรือน 
    

1.3 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

1) ได้ทราบถึงชนิดและอายุการใช้งานของแผงโซล่าเซลล์ของผูใ้ช้งานแผงโซล่าเซลล์
ประเภทครัวเรือน ในพื้นท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี 

2) ไดท้ราบถึงกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใชง้านใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ 

3) ไดท้ราบถึงความรู้และทศันคติดา้นการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้านของ
ผูใ้ชง้านแผงโซล่าเซลลป์ระเภทครัวเรือน 

4) ไดท้ราบถึงแนวทางการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งานของผูใ้ช้งานแผง
โซล่าเซลลป์ระเภทครัวเรือน  
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1.4 ขอบเขตการศึกษา 
 
 ขอบเขตดา้นเน้ือหา คือ แนวทางการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน 
 ขอบเขตดา้นประชากร คือ ครัวเรือนท่ีติดตั้งแผงโซล่าเซลลบ์นหลงัคาในพื้นท่ีจงัหวดั
อุบลราชธานี 
 ขอบเขตดา้นพื้นท่ี คือ พื้นท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี 
 ขอบเขตดา้นเวลา คือ เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 รวม 
ระยะเวลาทั้งส้ิน 9 เดือน 
 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
 การจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน หมายถึง การเก็บรวบรวม การคดัแยก การ
ขนส่ง และการก าจดั แผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งานของผูใ้ช้งานแผงโซล่าเซลล์ประเภท
ครัวเรือน 
 แผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุ หมายถึง ตวัแผงโซล่าเซลล์และส่วนประกอบของแผงโซล่า
เซลลท์ั้งหมดท่ีท าใหแ้ผงโซล่าเซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้าได ้เช่น อุปกรณ์ควบคุมการประจุแบตเตอร์ร่ี  
แบตเตอร์ร่ี เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้าท่ีเส่ือมสภาพ ช ารุด หมดอายกุารใชง้าน 
 ความรู้ หมายถึง ความเขา้ใจในเร่ืองเก่ียวกบัการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้
งานตั้งแต่การคัดแยก การเก็บรวบรวม การขนส่ง และการก าจดั รวมถึงความรู้ด้านมาตรการ
กฎหมายและนโยบายของรัฐในการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน 
 การรับรู้ หมายถึง การไดย้นิ ไดเ้ห็น ไดรู้้สึก เก่ียวกบันโยบายของรัฐ ระเบียบ และกฎหมาย
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน 
 ทศันคติ หมายถึง ความรู้สึก ความเช่ือ ความคิดเห็นในการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุ
การใชง้าน 
  กฎหมาย หมายถึง ระเบียบขอ้บงัคบั พระราชบญัญติั ฯลฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการแผงโซ
ล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน 
 ผูใ้ชง้านแผงโซล่าเซลล ์หมายถึง ครัวเรือนท่ีมีการใชง้านแผงโซล่าเซลลใ์นการผลิต
กระแสไฟฟ้าเพื่อใชเ้องในครัวเรือน หรือ เพื่อขายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 



 

บทที ่2 
 

แนวคดิ  ทฤษฎ ี และงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 การศึกษา การจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน กรณีศึกษาจงัหวดัอุบลราชธานี 
ผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษาคน้ควา้ แนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา
ดงัน้ี 
 2.1  สถานการณ์การใชพ้ลงังานทดแทนของประเทศไทยปี พ.ศ. 2558 
 2.2  นโยบายและมาตรการท่ีเก่ียวขอ้ง  
 2.3  กฎหมายไทยและอนุสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.4  แผงโซล่าเซลล ์
 2.5  การจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายุ 
 2.6  ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัความรู้ ทศันคติ การรับรู้  
 2.7  ทฤษฎี SWOT Analysis 
 2.8  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1 สถานการณ์การใช้พลงังานทดแทนของประเทศไทยปี พ.ศ. 2558 
 
 ประเทศไทยได้มีการพฒันาพลังงานทดแทนเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงเป็นผลมาจาก
นโยบายส่งเสริมการผลิตการใช้พลงังานทดแทนของภาครัฐ ซ่ึงการใช้พลงังานทดแทนจะอยู่ใน
รูปแบบของการใชพ้ลงังานไฟฟ้า พลงังานความร้อน พลงังานเช้ือเพลิง และพลงังานชีวภาพ จาก
การรายงานผลการใชพ้ลงังานทดแทนของประเทศไทยใน ปี พ.ศ. 2558 พบวา่ประเทศไทย มีการใช้
พลงังานทดแทนสูงถึง 9,025 ตนั จากนโยบายของกระทรวงพลงังานท่ีมีการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า
จากพลงังานทดแทนมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2532 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรับซ้ือไฟฟ้าจาก
ผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็ก (Small Power Producer: SPP) ท่ีผลิตพลงังานไฟฟ้าและพลงังานความ
ร้อนร่วม (Cogeneration) จากกากหรือเศษวสัดุเหลือใชจ้ากการเกษตร โดยน าพลงังานความร้อนท่ี
เหลือจากกระบวนการผลิตไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อขายเขา้ระบบสายส่ง เป็นการส่งเสริมการ
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ผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยแบ่งเบาภาระการลงทุนของภาครัฐในระบบการผลิตและ
จ าหน่ายไฟฟ้าด้วย ต่อมาได้ขยายผลสู่การรับซ้ือไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนประเภทอ่ืนๆ ทั้ง
พลงังานแสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ ขยะ พลงัน ้ า พลงังานลม จากผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (Very 
Small Power Produce : VSPP) ขนาดไม่เกิน 10 เมกะวตัต ์เพื่อกระจายโอกาสไปยงัพื้นท่ีห่างไกลให้
มีส่วนร่วมในการผลิตไฟฟ้า ช่วยลดความสูญเสียในระบบไฟฟ้าและลดการลงทุนก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่เพื่อจ าหน่ายไฟฟ้า โดยสนับสนุนผ่านมาตรการส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า 
(Adder) ทั้งน้ีอตัราส่วนเพิ่มและระยะเวลาในการสนับสนุนจะแตกต่างกนัตามประเภทพลงังาน
ทดแทน โดยมีส่วนเพิ่มอตัรารับซ้ือไฟฟ้าพิเศษส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนใน
จงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไดแ้ก่ จงัหวดัยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อ าเภอ ในจงัหวดัสงขลา จาก
มาตรการจูงใจดงักล่าวท าให้การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนมีสัดส่วนเพิ่มสูงข้ึนทุกปี โดยในปี 
พ.ศ. 2550 มีสัดส่วนปริมาณไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนท่ีผลิตได้รวมการผลิตไฟฟ้านอกระบบ 
(Including off grid power generation) ทั้งประเทศร้อยละ 4.3 และเพิ่มเป็นร้อยละ 9.87 ในปี พ.ศ. 
2558 ทั้งน้ีไม่รวมพลงัน ้ าขนาดใหญ่ (กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน กระทรวง
พลงังาน, 2558) 
 

2.2 นโยบายและมาตรการทีเ่กีย่วข้อง 
 
 จากการประกาศใช้แผนพฒันาพลงังานทดแทน 15 ปี และมาตรการรับซ้ือไฟฟ้าส่วนเพิ่ม
ท าให้มีการเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วของโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์โดยท่ีปริมาณการติดตั้งสะสม
การผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยใ์น ปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 เป็น 242 เมกะวตัต ์และ 387 เม
กะวตัต์ ตามล าดบั และเม่ือส้ินสุดในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556 เท่ากบั 823 เมกะวตัต ์ทั้งน้ีปริมาณ
การติดตั้งรายปี พ.ศ. 2554 และพ.ศ. 2555 เป็น 193 เมกะวตัต ์และ 144 เมกะวตัต ์ตามล าดบั โดยท่ี
เพิ่มข้ึนอย่างมากใน ปี พ.ศ. 2556 เป็น 436 เมกะวตัต์ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย ์ส่วนระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์บบอิสระยงัคงมีการติดตั้งใชง้านในระดบั
กิโลวตัต ์
 ผูผ้ลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ คือ ผูผ้ลิตไฟฟ้าราย
เล็ก (SPP) และผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (VSPP) ซ่ึงผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) เป็นโรงไฟฟ้าจาก
พลงังานทดแทนขนาดมากกวา่ 10 เมกะวตัต ์แต่ไม่เกิน 90 เมกะวตัต ์และขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ส าหรับในปีพ.ศ. 2556 มีก าลงัการผลิต ติดตั้ง และขายไฟฟ้าเขา้ระบบ
จ าหน่ายแล้ว 175 เมกะวตัต์ จ  านวน 3 โครงการ ได้แก่ บริษัทพฒันาพลังงานธรรมชาติ จ  ากัด  
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จ านวน 55 เมกะวตัต ์บริษทับางจากโซลาร์เอน็เนอร์ยี จ  ากดั จ  านวน 30 เมกะวตัต์ และบริษทัอีเอโซ
ล่า จ ากดั จ านวน 90 เมกะวตัต ์นอกจากน้ีโครงการซ่ึงอยูร่ะหวา่งรอการเช่ือมต่อกบัระบบจ าหน่าย
ของการไฟฟ้าเพื่อขายไฟฟ้าอีก 220 เมกะวตัต ์จ านวน 3 โครงการ 
 ส าหรับผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (VSPP) ซ่ึงก าลงัการผลิตไม่เกิน 10 เมกะวตัต์ ส าหรับปี
พ.ศ. 2556 ขายไฟฟ้าเช่ือมต่อกบัระบบจ าหน่ายใหแ้ก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแลว้ 619 เมกะวตัต ์ส่วน
ผูผ้ลิตไฟฟ้าในกลุ่มน้ีซ่ึงรอการเช่ือมต่อระบบจ าหน่ายเพื่อขายไฟฟ้าอีกประมาณ 290 เมกะวตัต ์ซ่ึง
มีความหนาแน่นอยู่ในเขตภาคกลางและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ทั้งน้ีการแบ่งเป็นไปตามพื้นท่ี
รับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกอบดว้ย 4 ภาค แต่ละภาคแบ่งเป็น 3 เขตย่อย ซ่ึงเขต
พื้นท่ีภาคกลางรวมจงัหวดัในภาคตะวนัออกไดแ้ก่ ปราจีนบุรีสระแก้ว ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา  
จนัทบุรี ตราด และภาคตะวนัตก ไดแ้ก่ กาญจนบุรี ส่วนเขตพื้นท่ีภาคใตร้วมจงัหวดัในภาคตะวนัตก
ไดแ้ก่ เพชรบุรี ราชบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ ทั้งน้ีภาคเหนือมีผูป้ระกอบการ จ านวน 14 โครงการ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวน 65 โครงการ ภาคกลาง จ านวน 79 โครงการ และภาคใต ้จ านวน 11  
โครงการ  
 นอกจากน้ีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตไดมี้การประกาศรับซ้ือไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยติ์ดตั้งบนหลงัคา 200 เมกะวตัต ์โดยการรับซ้ือไฟฟ้าราคาพิเศษแบบ FiT ซ่ึงมีอตัรารับ
ซ้ือไฟฟ้าคงท่ีตลอด 25 ปี และอตัราการรับซ้ือไฟฟ้าข้ึนกบัขนาดก าลงัติดตั้งและประเภทของอาคาร 
เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดระบบผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคาเพิ่มมากข้ึน จ านวนผูผ้ลิต
กระแสไฟฟ้าในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยติ์ดตั้งบนหลงัคา รวมทั้งส้ิน 3,748 ราย  
แบ่งเป็นประเภทบา้นพกัอาศยั จ  านวน 3,522 ราย และประเภทอาคารธุรกิจ/โรงงาน จ านวน 226 
ราย ซ่ึงอยู่ในพื้นท่ีภาคเหนือ จ านวน 728 ราย แบ่งเป็นประเภทบ้านพกัอาศยั จ านวน 705 ราย 
ประเภทอาคารธุรกิจ/โรงงาน จ านวน 23 ราย ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจ านวน 1,160 ราย แบ่งเป็น
ประเภทบา้นพกัอาศยั จ านวน 1,141 ราย ประเภทอาคารธุรกิจ/โรงงาน จ านวน 19 รายภาคกลาง  
จ านวน 541 ราย แบ่งเป็นประเภทบา้นพกัอาศยั จ  านวน 513 ราย ประเภทอาคารธุรกิจ/โรงงาน 
จ านวน 28 ราย ภาคใต ้จ านวน 199 ราย แบ่งเป็น ประเภทบา้นพกัอาศยั จ  านวน 175 ราย ประเภท
อาคารธุรกิจ/โรงงาน จ านวน 24 ราย พื้นท่ีในการรับผิดชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตส่วนภูมิภาค 
จ านวน 2,628 ราย แบ่งเป็น ประเภทบา้นพกัอาศยั จ  านวน 2,534 ราย ประเภทอาคารธุรกิจ/โรงงาน 
จ านวน 94 ราย และพื้นท่ีในการรับผิดชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนครหลวง จ านวน 1,120 ราย 
แบ่งเป็นประเภทบ้านพกัอาศยั จ  านวน 988 ราย ประเภทอาคารธุรกิจ/โรงงาน จ านวน 132 ราย  
(กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน, 2558) 
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 ทั้งน้ีแนวโน้มการขยายตวัทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและแผนการลงทุนโครงสร้าง
พื้นฐาน ตามนโยบายของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา รวมทั้งการเตรียมการเขา้สู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (ASEANEconomic Community: AEC) ใน ปี พ.ศ. 2558 ส่งผลต่อการใช้ไฟฟ้า
ของประเทศไทยโดยรวม คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) ไดเ้ห็นชอบแนวทางการ
จดัท าแผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579 (Power DevelopmentPlan: 
PDP2015) เพื่อให้มีระยะเวลาสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พร้อมทั้งจดัท าแผนพฒันาพลงังาน
ทดแทนและพลงังานทางเลือก (Alternative Energy Development Plan: AEDP) และแผนอนุรักษ์
พลงังาน (Energy Efficiency Development Plan: EEDP) ให้มีกรอบระยะเวลาของแผนระหวา่งปี 
2558 -2579 เช่นเดียวกับแผน PDP2015 (กรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
กระทรวงพลงังาน, 2559ก) 
 

2.2.1 แผนอนุรักษ์พลงังาน (EEDP 2015) 
 แผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ปี 2558-2579 (PDP2015) คาดการณ์วา่เม่ือส้ิน
แผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP2015) ในปลายปี 2579 จะมีก าลงัผลิตไฟฟ้ารวม
สุทธิ 70,335 เมกะวตัต์ โดยประกอบด้วยก าลงัผลิตไฟฟ้าในปัจจุบนั ณ ส้ินปี พ.ศ. 2557 เท่ากับ 
37,612 เมกะวตัต ์ก าลงัผลิตของโรงไฟฟ้าใหม่รวม 57,459 เมกะวตัต ์มีการปลดก าลงัผลิตโรงไฟฟ้า
เก่าท่ีหมดอาย ุในช่วงปี พ.ศ. 2558-2579 จ  านวน 24,736 เมกะวตัต ์(กรมพฒันาพลงังานทดแทนและ
อนุรักษพ์ลงังาน กระทรงพลงังาน, 2559ข) 
 

2.2.2 แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก (AEDP 2015) 
 ในอดีตแผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2555-2573 (PDP2010 ฉบบั 
ปรับปรุงคร้ังท่ี 3) ไดพ้ิจารณาตามนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนของภาครัฐ  
ตามแผน AEDP ซ่ึงมีกรอบการด าเนินงานระหวา่งปี พ.ศ. 2555-2564 เพื่อทดแทนพลงังานท่ีไดจ้าก
เช้ือเพลิงฟอสซิล ร้อยละ 25 ใน 10 ปี นอกจากน้ียงัมีการวิเคราะห์ผลกระทบค่าพลงังานไฟฟ้าต่อ
ผูใ้ชไ้ฟฟ้าของแผน AEDP ใหอ้ยูใ่นเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) ไดใ้ห้
ความเห็นชอบไว ้แต่เท่าท่ีผา่นมานั้นเน่ืองจากเป็นช่วงเร่ิมตน้จึงมีผูส้นใจลงทุนเป็นจ านวนมากท า
ให้เกิดการเพิ่มข้ึนของพลงังานทดแทนในบางพื้นท่ี บางช่วงเวลามากกว่าเป้าหมายท่ีก าหนดไวท้  า
ให้มีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานส่งผลกระทบทั้งในการด าเนินการพิจารณาตอบรับซ้ือไฟฟ้า
และความพร้อมของระบบไฟฟ้า  
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 ส าหรับนโยบายส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของภาครัฐในปัจจุบัน 
(2558) มุ่งเนน้ไปท่ีการแกไ้ขปัญหาสังคมส่วนรวม ไดแ้ก่ ปัญหาขยะชุมชนและผลผลิตเหลือใชท้าง
การเกษตร ซ่ึงเป็นเหตุให้มีการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชน ชีวมวล และก๊าซชีวภาพ เป็น
หลกั โดยมียุทธศาสตร์ในการส่งเสริมพลงังานชีวภาพ ได้แก่ พลงังานจากขยะ ชีวมวล และก๊าซ
ชีวภาพเป็นอันดับแรก  จากการคาดการณ์แผนพฒันาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
(AEDP) ใน ปี พ.ศ. 2579 ก าลงัผลิตกระแสไฟฟ้าท่ีได้จากพลังงานแสงอาทิตย ์พลงังานงานลม 
พลงังานน ้ า พลงังานขยะ พลงังานชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และพลงังานพืช ไดเ้ท่ากบั 6,000, 3,002, 
3,282, 500, 5,570, 600 และ 680 เมกะวตัต ์ตามล าดบั (คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน, 2558ค) 
 

2.3 กฎหมายไทยและอนุสัญญาทีเ่กีย่วข้อง 
 

2.3.1 ประกาศคณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน 
 ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ฉบับน้ีว่าด้วยเร่ือง มาตรการด้านการ
ออกแบบติดตั้งและการจดัการขยะและกากของเสียส าหรับผูป้ระกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยจ์ากเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิกท่ีไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2557 ซ่ึงมีสาระส าคัญดังน้ี ให้ผูป้ระกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์จากเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิกท่ีติดตั้ งบนพื้นท่ีเข้าข่ายต้องได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า ปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมตามประมวลหลกัการปฏิบติั (Code of Practice: CoP) ซ่ึงจะระบุมาตรการดา้นการ
ออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยแ์ละมาตรการดา้นการจดัการขยะและกากของเสีย 
(คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน, 2558ค) 
 

2.3.2 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การก าจัดส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุทีไ่ม่ใช้แล้ว 
 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบบัน้ีวา่ดว้ยเร่ืองการก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือเศษวสัดุท่ีไม่ใช้
แล้ว ซ่ึงประกอบ ด้วยการบ าบัด การท าลายฤทธ์ิ การทิ้ง การก าจดั การจ าหน่ายจ่ายแจก การ
แลกเปล่ียน หรือน ากลบัไปใชป้ระโยชน์ใหม่ในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการกกัเก็บไวเ้พื่อน าไปก าจดั 
(ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเร่ือง การก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2548, 
2548) 
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2.3.3 พระราชบัญญตัิวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2551 (ฉบับที ่3) 
 พระราชบญัญติัฉบบัน้ีไดถู้กตราข้ึนเพื่อกล่าวถึงอนัตรายเก่ียวกบัวตัถุอนัตรายท่ีทวีความ
รุนแรงข้ึน ซ่ึงจะมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย ความปลอดภัยของประชาชน สัตว์ พืช และ
ส่ิงแวดลอ้ม (ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเร่ือง บญัชีรายช่ือวตัถุอนัตราย (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2551, 
2551) 
 

2.3.4 กฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา 
 เป็นกฎหมายท่ีปรับปรุงจากกฎหมายวา่ดว้ยการก าจดัขยะ The Solid Waste Disposal Act 
of 1965 เน่ืองจากขณะนั้นมีปัญหาขยะชุมชนและขยะจากภาคอุตสาหกรรมเป็นจ านวนมากตกคา้ง
อยู่ทัว่ประเทศ ซ่ึงเป็นผลพวงจากการปฏิวติัอุตสาหกรรมท าให้เกิดการเจริญเติบโตทางสังคม 
เศรษฐกิจ และจ านวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึนท าให้ความตอ้งการบริโภคสินคา้เพิ่มมากข้ึนอยา่งรวดเร็ว 
ซ่ึงในช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศสหรัฐอเมริกาก่อให้เกิดขยะ
อนัตรายประมาณ 5000,000 ตนัต่อปี ซ่ึงมีปริมาณเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ ทุกปี (มหาวทิยาลยันเรศวร, 2555) 
 

2.3.5 อนุสัญญาบาเซล 
 เป็นอนุสัญญาท่ีตั้ งข้ึนโดยมีจุดประสงค์  เพื่อคุ้มครองสุขภาพอนามัยของมนุษย์และ
ส่ิงแวดลอ้มจากของเสียอนัตราย  และการป้องกนัอนัตรายต่อส่ิงแวดลอ้มในประเทศก าลงัพฒันา 
โดยมีวตัถุ 3 ประการคือ เพื่อลดปริมาณการเคล่ือนยา้ยของเสียขา้มแดนลงให้เหลือน้อยท่ีสุด เพื่อ
ก าจดัของเสียอนัตรายท่ีแหล่งก าเนิดใหไ้ดม้ากท่ีสุด และเพื่อลดการก่อก าเนิดของเสียอนัตรายทั้งใน
เชิงปริมาณและความเป็นพิษ ซ่ึงหลักการส าคญัของอนุสัญญาในการท่ีจะด าเนินการให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ทั้งสามขอ้น้ีประกอบดว้ยมาตรการหลกัสองส่วน คือ มาตรการดา้นกฎหมายท่ีเป็น
สากลในการใชค้วบคุมการเคล่ือนยา้ยของเสียและมาตรการในการสร้างเคร่ืองมือหรือกลไกท่ีเป็น
สากลข้ึนมาจดัการของเสียอนัตราย (กรมควบคุมมลพิษ, 2559) 
 

2.3.6 ประกาศระเบียบว่าด้วยเศษซากของผลติภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์ (Waste 
Electrical and Electronic Equipment: WEEE)  

 ระเบียบฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อรักษาปกป้องและปรับปรุงส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ
มนุษย ์โดยหลีกเล่ียงหรือลดผลกระทบจากอายุและการบริหารเศษซากจากผลิตภณัฑ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งลดผลกระทบจากการใชท้รัพยากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช ้ซ่ึงแผงโซ
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ล่าเซลลแ์ละอุปกรณ์ประกอบแผงท่ีหมดอายกุารใชง้านจดัอยูใ่นหมวด EEE ขอ้ 1.1.4 ซ่ึงตอ้งจดัการ
ตามขอ้บงัคบัดงัน้ี (กระทรวงการต่างประเทศ, 2559) 

1) ประเทศสมาชิกตอ้งส่งเสริมและมีมาตรการท่ีเหมาะสมการออกแบบและการ
ผลิต โดยเนน้การใชซ้ ้ า การแยกส่วน และการรับคืนส่วนประกอบและวสัดุใหเ้ป็นไปตามกรอบของ 
Directive 2009/125/EC เร่ือง Ecodesign. 

2) ประเทศสมาชิกตอ้งมีมาตรการเพื่อแยกเศษซากผลิตภณัฑ์ออกจากขยะทัว่ไป
ใหม้ากท่ีสุด และในการขนส่งเศษซากผลิตภณัฑท่ี์แยกแลว้นั้นจะตอ้งอยูใ่นรูปแบบท่ีพร้อมรีไซเคิล
และจ ากดัสารอนัตราย นอกจากน้ีตอ้งมีระบบให้ผูใ้ชผ้ลิตภณัฑ์สามารถคืนเศษซากแก่ผูจ้  าหน่ายได้
โดยไม่เสียค่าใชจ่้ายรวมทั้งมีการอ านวยความสะดวกเร่ืองการจดัเก็บ 

3) ประเทศสมาชิกตอ้งมีมาตรการให้ผูผ้ลิตมีความรับผิดชอบ โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2559 อตัราการเก็บ WEEE (collection rate) ขั้นต ่าต่อปีตอ้งเป็นร้อยละ 45 ค  านวณจากน ้ าหนกัรวม
ของ WEEE  เฉล่ียท่ีวางจ าหน่ายในตลาดใน 3 ปีก่อนหน้าในประเทศสมาชิก (ยกเวน้ประเทศ
สาธารณรัฐเชก ลตัเวีย ลิธัวเนีย ฮงัการี มอลตา โปแลนด์ โรมาเนีย สโลเวเนีย และสโลวาเกีย)
สามารถจดัเก็บไดต้  ่ากว่าร้อยละ 45 แต่ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 และปริมาณ WEEE ท่ีจดัเก็บจะตอ้ง
เพิ่มข้ึนตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2559 จนถึง ปี พ.ศ. 2562 ซ่ึงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562  เป็นตน้ไปนั้น Collection rate  
จะตอ้งไดร้้อยละ 65 ต่อปี หรือร้อยละ 85 ของ WEEE ท่ีเกิดข้ึนในเขตแดนของประเทศสมาชิก และ
จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556  อตัราการแยกทิ้ง WEEE จะตอ้งอย่างน้อย 4 กิโลกรัม/คน/ปี  
จากครัวเรือนหรือเท่ากบัน ้ าหนกัของ WEEE ท่ีจดัเก็บในประเทศสมาชิกเฉล่ีย 3 ปีก่อนหนา้ โดย
เลือกวธีิท่ีมากกวา่ 

4) ผูผ้ลิตและผูน้ าเขา้จะตอ้งร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบ าบดัและรีไซเคิล
สินคา้ 

5) ประเทศสมาชิกอาจก าหนดให้ผูผ้ลิตแสดงขอ้มูลตน้ทุนการจดัเก็บ การบ าบดั 
และการทิ้ง ในเชิงท่ีเก่ียวกบัการรักษาส่ิงแวดลอ้ม และตอ้งมัน่ใจวา่ผูใ้ชผ้ลิตภณัฑต์อ้งไดรั้บขอ้มูลท่ี
จ าเป็น รวมทั้งตอ้งใหข้อ้มูลเก่ียวกบัการเตรียมการน ากลบัมาใชซ้ ้ า และการบ าบดัส าหรับผลิตภณัฑ์
ท่ีวางจ าหน่ายในคร้ังแรกภายในหน่ึงปีหลงัจากวางจ าหน่าย 

6) ผูผ้ลิตจะตอ้งจดทะเบียนกบัหน่วยงานในประเทศสมาชิกท่ีจ าหน่ายผลิตภณัฑ ์
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2.4 แผงโซล่าเซลล์ 
 

2.4.1 ความหมายของโซล่าเซลล์  
 โซล่าเซลล์ (Solar Cell) มีช่ือเรียกกนัไปหลายอย่าง เช่น PV Solar Cell หรือ PV เซลล์
แสงอาทิตย์ เซลล์สุริยะ หรือเซลล์ photovoltaic ทั้งหมดน้ีมาจากค าว่า Photovoltaic โดยแยก
ออกเป็น photo ความหมายคือ แสง และ volt ความหมายคือ แรงดนัไฟฟ้า เม่ือรวมค าแลว้จึงมี
ความหมายวา่ กระบวนการผลิตไฟฟ้าจากการตกกระทบของแสงบนวตัถุท่ีมีความสามารถในการ
เปล่ียนพลงังานแสงเป็นพลงังานไฟฟ้าไดโ้ดยตรง แนวคิดเร่ืองพลงังานแสงอาทิตยห์รือโซล่าเซลล์
ถูกคิดคน้ เม่ือปี ค.ศ.1839 และถูกสร้างข้ึนเม่ือ ปี ค.ศ. 1954 และน าไปใช้เป็นแหล่งจ่ายพลงังาน
ใหก้บัดาวเทียมในอวกาศ เม่ือ ปี ค.ศ. 1959 (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2558) 
 โซล่าเซลล ์คือ ส่ิงประดิษฐ์อิเล็กทรอนิคท่ีท าจากสารก่ึงตวัน า เช่น ซิลิคอน (Silicon), แกล
เล่ียมอาร์เซไนด ์(Gallium Arsenide), อินเดียมฟอสไฟด์ (Indium Phosphide), แคดเมียมเทลเลอไรด ์ 
(Cadmium Telluride) และคอปเปอร์อินเดียมไดเซเลไนด์ (Copper Indium Diselenide) เป็นตน้ โดย
มีหลกัการท างานคือ เม่ือแผงโซล่าเซลลไ์ดรั้บแสงอาทิตยจ์ะเปล่ียนเป็นพาหะน าไฟฟ้า ซ่ึงจะถูกแยก
เป็นประจุไฟฟ้าบวกและลบ เพื่อใหเ้กิดแรงดนัไฟฟ้าท่ีขั้วบวกและขั้วลบของแผงโซล่าเซลล์ เม่ือน า
ขั้วไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ต่อเขา้กบัอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรง กระแสไฟฟ้าจะไหลเขา้สู่อุปกรณ์
เหล่านั้น จะท าใหส้ามารถท างานได ้(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2558) 
 

2.4.2 ประเภทของแผงโซล่าเซลล์ 
 แผงโซล่าเซลล ์แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลกั ดงัน้ี 

1) แผงโซล่าเซลล์ประเภทท่ีผลิตดว้ยซิลิคอน ชนิดผลึกเด่ียว (Single Crystalline 
Silicon Solar Cell) หรือ Monocrystalline Silicon Solar Cell และชนิดผลึกรวม (Polycrystalline 
Silicon Solar Cell) ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแผน่ซิลิคอนแขง็และบางมาก แผงโซล่าเซลล์ชนิดผลึกซิลิคอน 
Crystalline Silicon (c-Si) ผลิตจากแท่งผลึกซิลิคอน เกิดจากการหลอมละลายซิลิคอนบริสุทธ์ิ โดย
ใช้อุณหภูมิ 1,500 องศาเซลเซียส ผ่านกระบวนการตกผลึกอย่างชา้ ๆ และน ามาตดัเป็นแผ่นบางๆ 
เรียกวา่ เวเฟอร์ โดยมีประสิทธิภาพในการแปลงพลงังานโดยประมาณร้อยละ 13-15 ตน้ทุนในการ
ผลิตแผงโซล่าเซลลช์นิดน้ีค่อนขา้งสูง 
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ภาพที ่2.1 แผงโซล่าเซลลป์ระเภทท่ีท าจากซิลิคอนชนิดผลึกเด่ียว 
แหล่งทีม่า:  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2558. 
 

2) แผงโซล่าเซลล์ประเภทท่ีท าจากอะมอร์ฟัสซิลิคอน (Amorphous Silicon Solar 
Cell) แผงโซล่าเซลล์ชนิดอะมอร์ฟัสซิลิคอน Amorphous Silicon (a-Si) เป็นการผลิตแผงโซล่า
เซลลอี์กชนิดหน่ึง โดยใชส้ารซิลิคอน สารโบรอน และสารฟอสฟอรัสท่ีอยูใ่นรูปก๊าซทั้งหมด น ามา
เคลือบเป็นฟิล์มบาง (Thin film) ลงบนแผน่แกว้ แผน่พลาสติก หรือแผน่โลหะ มีประสิทธิภาพใน
การเปล่ียนรูปพลงังานต ่ากวา่ชนิดผลึกซิลิคอน แต่ปัจจุบนัไดมี้การน าเทคโนโลยีสมยัใหม่มาใชใ้น
การผลิต ท าให้สามารถลดตน้ทุนการผลิตลง และเพิ่มประสิทธิภาพสูงข้ึน ซ่ึงให้ประสิทธิภาพสูง
ประมาณร้อยละ 6-8 
 

 

ภาพที ่2.2 แผงโซล่าเซลลป์ระเภทท่ีท าจากอะมอร์ฟัสซิลิคอน 
แหล่งทีม่า:  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2558. 
 

3) แผงโซล่าเซลล์ประเภทท่ีท าจากสารก่ึงตวัน าอ่ืนๆ เป็นแผงโซล่าเซลล์ชนิด
สารประกอบของคอปเปอร์อินเดียมไดเซเลไนด์ (Copper Indium (Gallium) Di-Selenide) เป็นแผง
โซล่าเซลล์ท่ีใช้สารผสมของ Copper Indium Gallium และ Selenium โดยมีทั้งท่ีใช้ Cadmium 
Sulphide และไม่ใช้ Cadmium Sulphide เป็นบฟัเฟอร์ในเซลล์แสงอาทิตย ์มีทั้งชนิดผลึกเด่ียว 
(Single Crystalline) และผลึกรวม (Polycrystalline) เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดน้ีมีประสิทธิภาพสูง
ใกล้เคียงกบัชนิดผลึกซิลิคอน อยู่ท่ีประมาณ ร้อยละ 9-13 (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 
2558) 
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ภาพที ่2.3 แผงโซล่าเซลลป์ระเภทท่ีท าจากสารก่ึงตวัน าอ่ืน ๆ 
แหล่งทีม่า:  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2558. 
 

2.5 การจัดการแผงโซล่าเซลล์ทีห่มดอายุ 
 

2.5.1 การจัดการแผงโซล่าเซลล์ที่หมดอายุการใช้งานสมาคมอุตสาหกรรมพลงังาน
แสงอาทติย์ (SEIA) ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 การก าจดัแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้านแลว้ในประเทศสหรัฐอเมริกาถูกควบคุมโดย
นโยบายของรัฐในการการควบคุมของเสีย พระราชบัญญัติการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยาการ 
(RCRA) แผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งานจะตอ้งถูกทดสอบความเป็นความเป็นพิษ (ทดสอบ
TCLP) หากผ่านการทดสอบจะจดัว่าไม่เป็นอนัตรายและไม่ถูกควบคุม (สมาคมอุตสาหกรรม
พลงังานแสงอาทิตย ์(SEIA) สหรัฐอเมริกา, 2558) 
 การสกดัสารดว้ยวิธี Toxicity Characteristic Leaching Procedure (TCLP) ไดถู้กสร้างข้ึน
และพฒันาข้ึนมาจาก US Engviromental Protection Agency (EPA) วิธีสกดัสารโดยวิธี TCLP นั้น
ไดใ้ชส้ารละลายกรดอินทรียเ์ป็นน ้ าสกดั  วิธีน้ีถูกออกแบบมาเพื่อทดสอบการจ าลองการปนเป้ือน
มลสารจากน ้าชะละลายในขยะมูลฝอยจากหลุมฝังกลบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มและยงัเพื่อการทดสอบวา่
วสัดุท่ีน ามาทดสอบน ้ าเป็นของเสียอนัตรายท่ีตอ้งมีการควบคุมหรือการท าลายฤทธ์ิก่อนน ามาทิ้ง  
สารละลายท่ีน ามาเป็นน ้ าสกดั คือ acetic acid ซ่ึงเป็นกรดอินทรียท่ี์เกิดจากสภาวะการหมกัแบบไร้
ออกซิเจนในสารท่ีมีองค์ประกอบจากสารอินทรียใ์นขยะมูลฝอย  ซ่ึงเป็นกรดอินทรียท่ี์เกิดจาก
สภาวะการหมกัแบบไร้ออกซิเจนท่ีมีองคป์ระกอบจากสารอินทรียใ์นขยะมูลฝอย  น ้ าสกดัไดจ้าการ
เติมglacial acetic acid (CH3COOH) 11.4 มิลลิลิตร  แลว้ปรับปริมาตรดว้ยน ้ ากลั้นเป็น 1 ลิตร ดว้ย
น ้ ากลัน่  จากนั้นเติมsodium hydroxide (NaOH) 1 นอร์มลั 128.6 มิลลิลิตร แลว้ปรับปริมาตรเป็น 2 
ลิตร จะไดส้ารละลายท่ีมีค่า pH 4.93 ± 0.05 โดยตวัอยา่งขยะท่ีใชจ้ะตอ้งถูกลดขนาดใหเ้ล็กกวา่ 0.95 
เซนติเมตร น าตวัอย่างมา 100 กรัม แลว้เติมน ้ าสกดั 2 ลิตร จากนั้นน าไปเขย่าดว้ยเคร่ืองกวนเขย่า
แบบหมุนเป็นเวลา 18 ± 2 ชัว่โมง แลว้น าน ้ าสกดัท่ีไดม้ากรองดว้ยกระดาษกรองเส้นผา่นศูนยก์ลาง 
0.7 ไมครอน แลว้น าไปวเิคราะห์ (กรมควบคุมมลพิษ, 2545) 
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2.5.2 การจัดการแผงโซล่าเซลล์ที่หมดอายุการใช้งานคณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน 
การไฟฟ้าฝ่ายผลติประเทศไทย 

 คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ไดมี้มาตรการใน
การป้องกนัแกไ้ข ติดตาม และตรวจสอบผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม ส าหรับผูป้ระกอบกิจการผลิต
ไฟฟ้าหลกัจากพลงังานแสงอาทิตย ์ดว้ยเทคโนโลยแีผงโฟโตอิเล็กทรอนิคส์ หรือแผงโซล่าเซลล์ ซ่ึง
ไดร้ะบุวิธีการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใชง้าน ตามหลกั P1.4 คือ ผูผ้ลิตและผูจ้  าหน่าย
แผงโซล่าเซลล์ ตอ้งพิจารณาเง่ือนไขและขอ้ก าหนดต่างๆเก่ียวกบัการก าจดัแผงโซล่าเซลล์ท่ีช ารุด
และใชง้านหมดสภาพแลว้ พร้อมทั้งเสนอมาตรการดา้นการก าจดัแผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์อ่ืนๆ
ทั้งในระยะด าเนินการตลอดจนกรณีท่ีมีการร้ือถอน เคร่ืองจกัรอุปกรณ์บางส่วนหรือทั้งหมด ทั้งน้ี
ใหพ้ิจารณาเลือกการจดัการแผงโซล่าเซลล ์รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย
วิธีน ากลบัมาใชใ้หม่ (Recycling Method) ไม่วา่จะเป็นภายในหรือภายนอกประเทศเป็นล าดบัแรก 
หากพิจารณาเลือกวิธีอ่ืนให้ด าเนินการตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง กรณีส่งออกไป
จดัการนอกประเทศ ตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยวตัถุอนัตรายและขอ้ก าหนดระหวา่ง
ประเทศ กรณีจดัการภายในประเทศ ตอ้งด าเนินการฝังกลบในหลุมฝังกลบของเสียอนัตราย (Secure 
landfill) หรือเผาท าลายดว้ยเตาเผาเฉพาะของเสียอนัตราย หรือจดัการโดยวธีิอ่ืนๆโดยให้เป็นไปตาม
กฎหมายวา่ดว้ยวตัถุอนัตราย (คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน, 2557) 

หลกัการปฏิบติั (Code of Practice: CoP) ไดก้ล่าวถึงมาตรการดา้นการออกแบบ
ติดตั้งและการจดัการขยะและกากของเสียสาหรับผูป้ระกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์
จากเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิกหรือแผงโซล่าเซลล์ ซ่ึงระบุการจัดการแผงโซล่าเซลล์ท่ี
เส่ือมสภาพ ช ารุด หมดอายุการใช้งานไวด้งัน้ี หลกั P1.4 ให้พิจารณาเง่ือนไขและขอ้ก าหนดต่างๆ 
เก่ียวกบัการก าจดัแผงเซลล์แสงอาทิตยท่ี์ช ารุดหรือใช้งานหมดสภาพแล้วของบริษทัผูผ้ลิตหรือ
ผูแ้ทนจ าหน่ายพร้อมทั้งเสนอมาตรการดา้นก าจดัแผงเซลลแ์สงอาทิตยแ์ละอุปกรณ์อ่ืนๆ ทั้งในระยะ
ด าเนินการตลอดจนกรณีท่ีมีการร้ือถอน เคร่ืองจกัรอุปกรณ์บางส่วนหรือทั้งหมด ทั้งน้ี ให้พิจารณา
เลือกการจดัการแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยวิธีน า
กลบัมาใช้ใหม่ (Recycling Method) ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือนอกประเทศเป็นล าดับแรก หาก
พิจารณาเลือกวิธีการอ่ืนให้ด าเนินการตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หลกั O2.2 และ 
D2.3 ระบุไวว้า่ ตอ้งจดัการแผงเซลล์แสงอาทิตยแ์ละอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีช ารุดหรือหมดอายุการใชง้าน
ตามมาตรการท่ีไดเ้สนอไวใ้นขอ้ P1.4 และสอดคลอ้งกบัแนวทางในกรณีดงัต่อไปน้ี 
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1) กรณีส่งออกไปจดัการนอกประเทศ ตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ย
วตัถุอนัตรายและขอ้ก าหนดระหว่างประเทศ ทั้งน้ี เม่ือด าเนินการแลว้เสร็จให้แจง้ส านกังานทราบ
ภายใน  30  วนันบัจากท่ีมีการส่งออกไปจดัการนอกประเทศ 

2) กรณีการจดัการภายในประเทศ ตอ้งด าเนินการฝังกลบในหลุมฝังกลบของเสีย
อนัตราย (Secure land fill) หรือเผาท าลายดว้ยเตาเผาเฉพาะของเสียอนัตราย หรือจดัการโดยวิธีอ่ืน
โดยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวตัถุอันตราย ทั้งน้ี ให้แจ้งส านักงานทราบเป็นประจ าทุกปี 
(คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน, 2558ข) 
 

2.5.3 การจัดการแผงโซล่าเซลล์ที่หมดอายุการใช้งานของสมาคม REMDIA (Milano) 
อติาเลีย่น 

 สมาคม REMEDIA (Milano) เป็นสมาคมอิตาเล่ียนด าเนินการจดัการขยะท่ีเกิดจากอุปกรณ์
ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ไดอ้ธิบายถึงการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน โดย
หลกัการจดัการตอ้งอยูภ่ายใตร้ะเบียบ เศษเหลือทิ้งของผลิตภณัฑไ์ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Waste 
Electrical and Electronic Equipment: WEEE) ซ่ึงจะตอ้งพิจารณาการจดัการโดยการน ามารีไซเคิล
เป็นล าดบัแรก และไดอ้ธิบายขั้นตอนการ รีไซเคิลแผงโซล่าเซลล ์ไวด้งัน้ี (Better world solutions, 
2016) 

1) หลงัจากคดัแยกแผงโซล่าเซลล์ ออกจากอุปกรณ์ต่างๆ น าส่วนตวัแผงท่ีเป็น
ซิลิกอน และแกว้ มาบด ใหเ้หลือขนาด นอ้ยกวา่ 3 มิลลิเมตร 

2) น าส่วนท่ีถูกบดจนเหลือขนาด น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร เขา้กระบวนการคดัแยก 
ซ่ึงจะท าการคดัแยก สารท่ีเคลือบซิลิกอน และแกว้ สารนั้นคืออีวา (EVR) ซ่ึงจะเคลือบแผงโซล่า
เซลลเ์ป็นคลา้ยๆแผน่ฟิลม์บางๆ จะถูกคดัแยกออกจากกนั 

3) ส่วนของอีวา (EVA) จะถูกเก็บรวบรวมไวแ้ละน าไปก าจดัต่อไป ส่วนซิลิกอน
และแกว้จะถูกน าไปท าใหส้ะอาด และจะน าไปรีไซเคิลต่อไป 

4) ช้ินส่วนท่ีเป็นโลหะ ซ่ึงบางส่วนจะมีโลหะหนักปนอยู่จะถูกน าไปท าให้
ตกตะกอนและปรับค่า  pH ใหเ้ป็นกลาง โดยใชส้ารละลายโซเดียมไฮดรอกไซ  จากนั้นโลหะจะถูก
หล่อข้ึนมาใหเ้ป็นของแขง็และน าไปเป็นวตัถุดิบในการผลิตแผงโซล่าเซลลต่์อไป 
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2.6 ทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัความรู้ ทัศนคติ  การรับรู้ 
 

2.6.1 ทฤษฎคีวามรู้ 
 พวงเพชร สุรัตนกวกีุล และเฌอมาลย ์ราชภณัฑารักษ์ (2544 อา้งถึงใน ชาญศกัด์ิ สุภรโภคี, 
2555) ไดศึ้กษาทฤษฎีความรู้ไวด้งัน้ี 

1) ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความเขา้ใจในเร่ืองบางเร่ือง หรือส่ิงบางส่ิง ซ่ึง
อาจจะรวมไปถึงความสามารถในการน าส่ิงนั้นไปใชเ้พื่อเป้าหมายบางประการ 

2) ความรู้ (Knowledge) หมายถึง ส่ิงท่ีมนุษยส์ร้าง ผลิต ความคิด ความเช่ือ ความ
จริง ความหมาย โดยใชข้อ้เทจ็จริง ขอ้คิดเห็น ตรรกะ แสดงเป็นภาษา เคร่ืองหมาย และส่ือต่างๆโดย
มีเป้าหมายและวตัถุประสงคเ์ป็นไปตามผูส้ร้าง ผูผ้ลิตจะใหค้วามหมาย 

3) การเรียนรู้ (Learning Theory) หมายถึง การเปล่ียนพฤติกรรม ซ่ึงเป็นผลน่ืองมา
จากประสบการณ์ท่ีคนเรามีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม หลงัจากการฝึกหดัรวมทั้งการเปล่ียนปริมาณ
ความรู้ 

4) องค์ความรู้ (Body of Knowledge) หมายถึง ความรู้ท่ีอยู่ในศาสตร์ต่างๆ 
ประกอบดว้ย ความคิดรวบยอด หลกัการ วธีิการท่ีอยูใ่นต ารา อยูใ่นหอ้งสมุด จะอยูน่อกตวับุคคลซ่ึง
สั่งสมกนัมา ใหผู้ท่ี้สนใจในศาสตร์นั้นๆไดเ้รียนรู้ องคค์วามรู้ถือเป็นความรู้ท่ีเกิดข้ึนในเร่ืองท่ีสนใจ
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงซ่ึงอาจได้จากต ารา หรือถ่ายทอดเร่ืองราวประสบการณ์ หรือจากการสังเคราะห์
และวเิคราะห์ขอ้มูล  ความรู้ท่ีเกิดข้ึนผูรั้บจะน าไปใชไ้ดโ้ดยตรง หรือหรือน าไปปรับใชใ้ห้เหมาะสม
กบัสถานการณ์ และงานท่ีท า ผูรั้บความรู้นั้นสามารถน าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ได ้
 

2.6.2 ทฤษฎีทัศนคติ 
 ราชบณัฑิตสถาน ไดใ้หค้วามหมายของทศันคติไวว้า่ ท่าทีหรือความรู้สึกของบุคคลต่อส่ิง
ใดส่ิงหน่ึง (ราชบณัฑิตยสถาน , 2525) 
 สุรพงษ ์โสธนะเสถียร  (2533) ไดเ้ขียนอธิบายเก่ียวกบั ทศันคติไวว้า่ ทศันคติวา่เป็นตวัช้ีวดั
วา่ บุคคลนั้นมีความคิด และความรู้สึกอยา่งไรกบัคนรอบขา้งวตัถุส่ิงแวดลอ้มตลอดจนสถานการณ์  
ต่างๆ หมายถึง ทศันคติ มีรากฐานมาจากความเช่ือและอาจส่งผลต่อพฤติกรรมได ้  ทศันคติจึงเป็น
เพียงความพร้อมท่ีจะตอบสนองต่อส่ิงเร้า และเป็นมิติของการประเมินให้รับรู้วา่ชอบ หรือไม่ชอบ 
ต่อประเด็นนั้นๆ ถือเป็นการส่ือสารภายในบุคคล (Interpersonal Communication) ท่ีเป็นผลกระทบ
มาจากการรับสารจะมีผลต่อพฤติกรรมต่อไป 
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 ซิมบราดูลและเอปบีสันส์ (2512 อ้างถึงใน สุรพงษ์ โสธนะเสถียร , 2533) ได้แยก
องคป์ระกอบของทศันคติไว ้8 ขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

1) องคป์ระกอบดา้นความรู้ (The Cognitive Component) คือ ส่วนท่ีเป็นความเช่ือ
ของบุคคลท่ีเก่ียวกบัส่ิงต่างๆ ทัว่ไป ทั้งท่ีชอบ และไม่ชอบ หากบุคคลมีความรู้ หรือคิดว่าส่ิงใดดี 
มกัจะมีทศันคติท่ีดีต่อส่ิงนั้น แต่หากมีความรู้มาก่อนวา่ส่ิงใดไม่ดี ก็จะมีทศันคติท่ีไม่ดีต่อส่ิงนั้น 

2) องคป์ระกอบดา้นความรู้สึก (The Affective Component) คือ ส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัอารมณ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัส่ิงต่างๆ ซ่ึงมีผลแตกต่างกนัไปตามบุคลิกภาพของคนนั้น เป็นลกัษณะท่ี
เป็นค่านิยมของแต่ละบุคคล 

3) องคป์ระกอบดา้นพฤติกรรม (The Behavioral Component) คือ การแสดงออก

ของบุคคลต่อส่ิงหน่ึง หรือบุคคลหน่ึง ซ่ึงเป็นผลมาจากองค์ประกอบด้านความรู้ ความคิด 

ความรู้สึก 

 

2.6.3 ทฤษฎกีารรับรู้ 
 กมลวฒัน์ ยะสารวรรณ (2547) ได้ให้ความหมายของการรับรู้ไวว้่า การรับรู้หมายถึง 
ขบวนการแปลความหายของส่ิงเร้าท่ีมากระทบประสาทสัมผสัของเราและแปลความหมายอยา่งไร
นั้น ข้ึนอยูก่บัประสบการณ์ในอดีตของแต่ละบุคคล 
 กนัยา สุวรรณแสง (2542 อา้งถึงใน บณัฑิต เผา่วฒันา, 2548) ไดใ้ห้ความหมายของการรับรู้ 
ไวว้า่ การรับรู้หมายถึง กระบวนการท่ีเกิดภายในตวัของแต่ละบุคคล และการรับรู้เกิดข้ึนกบัส่ิงต่าง 
ๆท่ีอยูร่อบตวั โดยการสัมผสั การเห็น การไดย้นิ การรู้สึก การไดก้ล่ิน การสัมผสั ซ่ึงส่ิงเร้าเหล่าน้ีจะ
ผา่นทางประสาทสัมผสั แลว้แปลออกมาโดยการอาศยัประสบการณ์เดิม 
 ณัฐศรุต นนทธี (2544 อา้งถึงใน เปรมมิกา ปลาสุวรรณ์, 2549) ไดใ้ห้ความหมายของการ
รับรู้ไวว้า่ การรับรู้ หมายถึง การแสดงออกถึงความรู้ ความเห็นซ่ึงเกิดข้ึนจากการตีความ การสัมผสั
ระหวา่งอวยัวะต่าง ๆ ของร่างกายกบัส่ิงแวดลอ้มซ่ึงเป็นส่ิงเร้า โดยมีการใชป้ระสบการณ์เดิมช่วยใน
การใหค้วามหมายแห่งการสัมผสันั้น ๆ 
 พชัราวลั พนัธศิลาโรจน์ (2551) ไดอ้ธิบายถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ สามารถแบ่งออกเป็น 
2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 

1) ปัจจยัท่ีเก่ียวกบับุคคลผูรั้บรู้ แบ่งได ้2 ดา้น คือ 
ดา้นกายภาพ หมายถึง อวยัวะสัมผสั ถา้อวยัวะสัมผสัครบถว้นสมบูรณ์ก็จะรับรู้ไดดี้ 

ถา้หยอ่นสมรรถภาพ เช่น หูตึง ตาสั้น ก็จะรับรู้ไดไ้ม่ดี 
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ด้านสติปัญญา คือ ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ มีหลายประการ เช่น ความจ า 
อารมณ์ สติปัญญา ความพร้อม การสังเกตพิจารณา เป็นตน้ 

2) ปัจจยัทางดา้นจิตวทิยา ไดแ้ก่ 
ความรู้เดิม หมายถึง กระบวนการรับรู้เม่ือสัมผสัแลว้ ตอ้งแปลเป็นสัญลกัษณ์โดย

อาศยัความรู้เดิมท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีเราจะรับรู้ ฉะนั้น หากไม่มีความรู้เดิมมาก่อนก็จะท าให้การรับรู้
ผดิไปจากความเป็นจริง 

ลกัษณะของส่ิงเร้า หมายถึง คุณสมบติัซ่ึงเป็นปัจจยัภายนอกท่ีให้คนสนใจท่ีจะรับรู้ 
หรือท าให้การรับรู้เกิดการคลาดเคล่ือน เช่น ความคล้ายคลึง ความต่อเน่ืองของส่ิงเร้า และสภาพ
พื้นฐานของการรับรู้ 
 

2.7 ทฤษฎ ี SWOT  Analysis 
 
 เทพศักด์ิ บุณยรัตพันธ์ุ (2553) ได้อธิบายถึงการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ โดยใช้ SWOT 
Analysis เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และขอ้จ ากดั ซ่ึงการวิเคราะห์ท่ีได ้จะตอ้งน าเทคนิคท่ี 
เรียกวา่ SWOT Matrix มาใชใ้นการวิเคราะห์เพื่อก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์นั้น จะมีขั้นตอน
การด าเนินการท่ีส าคญั 2 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1) การระบุจุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และขอ้จ ากดั โดยท่ีการประเมินสภาพแวดลอ้ม
ท่ีเป็นการระบุให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนจะเป็นการประเมินภายในองค์การ ส่วนการประเมิน
สภาพแวดล้อมท่ีเป็นโอกาสและข้อจ ากัดจะเป็นการประเมินภายนอกองค์การ กล่าวได้ว่า 
ประสิทธิผลของการก าหนดกลยุทธ์ท่ีใชเ้ทคนิค SWOT Matrix จะข้ึนอยูก่บัความสามารถในการ
วเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และขอ้จ ากดั ท่ีละเอียดในทุกแง่มุม 

2) การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างจุดแข็งกบัโอกาสจุดแข็งกบัขอ้จ ากดัจุด- 
อ่อนกบัโอกาส และจุดอ่อนกบัข้อจ ากัด ซ่ึงผลของการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ในขอ้มูลแต่ละคู่
ดงักล่าว ท าใหเ้กิดยทุธ์ศาสตร์หรือกลยทุธ์สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 4 ประเภท คือ 

(1) กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมิน
สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณาร่วมกนั เพื่อท่ีจะน ามาก าหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์
หรือกลยทุธ์ในเชิงรุก  

(2) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy)ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมิน
สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจุดแข็งและขอ้จ ากดัมาพิจารณาร่วมกนั เพื่อท่ีจะน ามาก าหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์
หรือกลยุทธ์ในเชิงป้องกนั  ทั้งน้ีเน่ืองจากองค์การมีจุดแข็ง  ขณะเดียวกนัองค์การก็เจอกบัสภาพ 
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แวดลอ้มท่ีเป็นขอ้จ ากดัจากภายนอกท่ีองคก์ารควบคุมไม่ได ้แต่องคก์ารสามารถใชจุ้ดแข็งท่ีมีอยูใ่น
การป้องกนัขอ้จ ากดัท่ีมาจากภายนอกได ้

(3) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมิน
สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณาร่วมกนั เพื่อท่ีจะน ามาก าหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์
หรือกลยุทธ์ในเชิงแกไ้ข ทั้งน้ีเน่ืองจากองคก์ารมีโอกาสท่ีจะน าแนวคิดหรือวิธีใหม่ ๆ มาใชใ้นการ
แกไ้ขจุดอ่อนท่ีองคก์ารมีอยูไ่ด ้ 

(4) กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) ได้มาจากการน าข้อมูลการประเมิน
สภาพแวดลอ้มท่ีเป็นจุดอ่อนและขอ้จ ากดัมาพิจารณาร่วมกนั เพื่อท่ีจะน ามาก าหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์
หรือกลยทุธ์ในเชิงรับ ทั้งน้ีเน่ืองจากองคก์ารเผชิญกบัทั้งจุดอ่อนและขอ้จ ากดัภายนอกท่ีองคก์ารไม่
สามารถควบคุมได ้ตวัอยา่ง ประเทศไทย จุดอ่อน คือ ตอ้งน าเขา้น ้ามนัดิบจากต่างประเทศ ประกอบ
กบัพบขอ้จ ากดั คือ ราคาน ้ ามนัในตลาดโลกเพิ่มข้ึนอย่างมาก ทั้งหมดน ามาก าหนดยุทธศาสตร์ใน
เชิงรับ คือ ยุทธศาสตร์การรณรงคป์ระหยดัพลงังานทัว่ประเทศอย่างจริงจงั และยุทธศาสตร์การหา
พลงังานทดแทนท่ีน าทรัพยากรธรรมชาติในประเทศท่ีมีอยูม่าใชม้ากข้ึน 
 

2.8 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 Auer (2015) ไดศึ้กษาเก่ียวการก าจดัและการรีไซเคิลแผงโซล่าเซลล์ในยุโรปและญ่ีปุ่น ซ่ึง
การศึกษาคร้ังน้ีไดช้ี้ให้เห็นถึงปัญหาในทางปฏิบติัของการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้
งาน และช้ีใหเ้ห็นถึงผลท่ีเกิดข้ึนจากการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์เกิดข้ึนกบัผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสีย เช่น 
รัฐบาล ผูผ้ลิตแผงโซล่าเซลล ์และผูป้ระกอบการโรงไฟฟ้า ทั้งน้ีการศึกษาคร้ังน้ีไดช้ี้แนวทางในการ
จัดการแผงและการรีไซเคิลแผงโซล่าเซลล์ พร้อมยงัได้กล่าวถึงผลกระทบต่อสุขภาพและ
ส่ิงแวดลอ้มจากการจดัการท่ีไม่เหมาะสม 
 Martensson and Skoglund. (2014) ไดศึ้กษา เก่ียวกบัหลุมฝังกลบของแผงโซล่าร์เซลล์ใน
ประเทศสวีเดน ในการอภิปรายผลได้ให้รายละเอียดถึงขอบเขตการศึกษารูปแบบใบอนุญาตของ
อาคาร  การพิจารณาดา้นเทคนิคและค่าใชจ่้ายในการสร้างหลุมฝังกลบแผงโซล่าเซลล์ ซ่ึงการไดรั้บ
อนุมติัให้สร้างหลุมฝังกลบแผงโซล่าเซลล์ในประเทศสวีเดนนั้นมีความแตกต่างกนั ไม่ว่าจะเป็น
เร่ืองของขนาดพื้นท่ี  ขนาดแผงโซล่าเซลล์ เมืองท่ีติดตั้ งแผงโซล่าเซลล์เยอะท่ีสุดคือ เมือง
สตอกโฮลม์และโกเธนเบิร์ก ซ่ึงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์จ  านวนมากเป็นปัญหาในการสร้างหลุมฝัง
กลบแผงโซล่าเซลล ์ซ่ึงในอนาคตจ าเป็นตอ้งควบคุมการติดตั้งแผงโซล่าเซลล ์     



21 

 Gustafsson, Foreman and Ekberg. (2014) ไดศึ้กษาเก่ียวกบัการรีไซเคิลแผงโซล่าเซลล์จาก 
ซิลีเนียม คอปเปอร์ อินเดียม ไดเซเลไนด์ โดยท าให้บริสุทธ์ิ ผลการศึกษาพบวา่ การรีไซเคิลเซลล์
แสงอาทิตยจ์  าการท าให้ ซีลีเนียม ซิลีเนียม คอปเปอร์ อินเดียม ไดเซเลไนด์ บริสุทธ์ิ โดยน าไปผา่น
ความร้อนท่ีมีอุณหภูมิสูงถึง 500 องศาเซลเซียส ซ่ึงประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตยใ์หม่ข้ึนอยู่
กบัความบริสุทธ์ิของซิลีเนียม คอปเปอร์ อินเดียม ไดเซเลไนด ์ท่ีผา่นการรีไซเคิลดว้ย 
 Fthenakis. (2000) ได้ศึกษาความเป็นไปได้การจดัการและการรีไซเคิลแผงโซล่าเซลล์ท่ี
หมดอายกุารใชง้าน ซ่ึงผลการศึกษาพบวา่กลยทุธ์ในการจดัการแผงโซล่าเซลลใ์นระยะยาว  เพื่อเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มนั้น จากการสอบถามพบวา่เทคโนโลยใีนการรีไซเคิลแผงโซล่าเซลล์ สามารถท า
ไดจ้ริง ซ่ึงจุดเร่ิมตน้ของการจดัการตอ้งมาจากการคดัแยกช้ินส่วนต่างๆออกจากกนั วสัดุบางอยา่ง
จะเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ วสัดุท่ีสามารถน าไปรีไซเคิลไดก้็จะถูกคดัแยกน าไปรีไซเคิลส่วนวสัดุท่ี
ไม่สามารถรีไซเคิลได ้จะถูกส่งไปก าจดั ซ่ึงการก าจดัตอ้งเป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของรัฐ
 Doi, Tsuda, Unagida, Murata, Sakuta and Kurokawa. (2001) ไดท้  าการลองรีไซเคิลแผง
โซล่าร์เซลล์ท่ีเกิดการเส่ือมของซิลีกอน ท่ีเกิดจากการเคลือบของสารเอทิลีนไวนิลอะซิเตท (EVA) 
ดว้ยตวัท าละลายจากสารอินทรีย ์โดยใชส้ารละลายไตรคลอโรเอทธิลีนเป็นตวัท าละลาย 
 McDonalda and Pearce. (2010) ไดศึ้กษาความรับผิดชอบของผูผ้ลิตแผงโซล่าเซลล์ในการ
รีไซเคิล ซ่ึงผูว้ิจ ัยได้ศึกษานโยบายและแรงจูงใจส าหรับการรีไซเคิลของแผงโซล่าเซลล์ ผล
การศึกษาพบว่าแรงจูงใจในการรีไซเคิลแผงโซล่าเซลล์ของผูผ้ลิต ข้ึนอยู่ค่าใช้จ่ายและมูลค่าทาง
เศรษฐกิจซ่ึงถือเป็นปัจจยัหลกั ค่าใชจ่้ายในการรีไซเคิลและฝังกลบไม่ไดมี้ความแตกต่างกนั อยา่งไร
ก็ตามบริษทัผูผ้ลิตแผงโซล่าเซลลเ์ร่ิมมีความสมคัรใจท่ีจะเขา้ร่วมโครงการรีไซเคิล  เพื่อแสดงความ
รับผิดชอบต่อส่ิงแวดลอ้มมากวา่ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การคาดการณ์ในอนาคต อีก 25 ถึง 30 
ปี ขยะท่ีเกิดจากแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายจุะมีมากมายมหาศาล ซ่ึงจะเป็นปัญหาส าหรับการรีไซเคิล 
และเกิดการปนเป้ือนในวงจรของขยะจากนั้นก็จะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและเกิดปัญหาทาง
ส่ิงแวดลอ้มตามมา วิธีแกปั้ญหาท่ีดีท่ีสุดคือการควบคุมการผลิตและติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ซ่ึงควร
สร้างเป็นนโยบายในอนาคต 
 ชาญศกัด์ิ สุภรโภคี (2555) ไดศึ้กษารูปแบบการบริหารท่ีเหมาะสมในการจดัการของเสีย
อนัตรายในบา้นเรือน ประชาชนในเขตจงัหวดันครราชสีมา กล่าวถึงหลกัในการจดัการของเสีย
อนัตรายขั้นตอนและกระบวนการในการจัดการของเสียอันตราย มีระบบการจัดการของเสีย
อนัตรายตั้งแต่แหล่งก าเนิดไปจนถึงการก าจดัขั้นสุดทา้ย ซ่ึงมีขั้นตอนหลกัๆ 4 ขั้นตอน คือ การ
จดัเก็บของเสียอนัตราย การขนส่งของเสียอนัตราย การบ าบดัของเสียอนัตรายและการก าจดัของเสีย
อนัตราย  
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 จากการทบทวนวรรณกรรมในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ  ผูศึ้กษาได้
ทราบถึงสถานการณ์การใช้พลงังานทดแทนของประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2558 ขอ้มูลเก่ียวกบัการ
จดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใชง้านในประเทศไทยและต่างประเทศ กฎหมายและทฤษฎีท่ี
เก่ียวขอ้ง รวมไปถึงทฤษฎีความรู้ ทศันคติ และการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร ตลอดจนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ซ่ึงท าให้ผูศึ้กษาไดท้ราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัประเด็นท่ีตอ้งการศึกษาและน าขอ้เท็จจริงท่ีไดจ้ากการ
ทบทวนวรรณกรรมน้ี น าไปสู่การสร้างแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลต่อไป 
 
  



 

บทที ่3 
 

วธีิการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative  Research) เพื่อศึกษาการจดัการ
แผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งาน ในพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานี การเก็บรวบรวมข้อมูล
ประกอบด้วย การรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งทุติยภูมิท่ีจ  าเป็นต่อการศึกษาจากรายงานการศึกษา 
งานวิจยั ต ารา บทความทางวิชาการ ขอ้บงัคบั ระเบียบ กฎหมาย ความรู้พื้นฐานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งาน โดยสืบค้นจาก ต ารา วารสาร งานวิจยั ข้อบงัคับ 
ระเบียบ มาตรการ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งานทั้งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ และขอ้มูลปฐมภูมิจากแบบสอบถามผูใ้ชง้านแผงโซล่าเซลล์ท่ีติดตั้ง
บนหลงัเพื่อใชเ้องในครัวเรือนและเพื่อขายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  แลว้น าขอ้มูลท่ีไดไ้ป
วเิคราะห์ต่อไป 
 

3.1 กรอบแนวคดิการศึกษา 
 

3.1.1 ประเด็นในการศึกษาคร้ังนี้ 
3.1.1.1 อายกุารใชง้านของแผงโซล่าเซลล ์
3.1.1.2 ความรู้ดา้นการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน 
3.1.1.3 ทศันคติดา้นการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน 
3.1.1.4 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน 

- ระเบียบเศษเหลือทิ้งของผลิตภณัฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  (Waste 
Electrical and Electronic Equipment: WEEE) 

- ระเบียบ การจ ากดัการใช้สารอนัตรายบางชนิดในผลิตภณัฑ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ (The Restriction of the use of certain Hazardous Substance in electrical and 
electronic equipment: RoHS) 

- กฎหมาย Resource Conservation and Recovery Act (RCRA) 
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- ประกาศคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน เร่ือง มาตรการดา้นการ
ออกแบบติดตั้งและการจดัการขยะและกากของเสีย ส าหรับผูป้ระกอบกิจการผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตยจ์ากเทคโนโลยแีผงโฟโตโวลเทอิก ท่ีไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2557 (ตามหลกั CoP ) 
กรอบแนวคิดการศึกษาแสดงดงัภาพท่ี 3.1 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.1  กรอบแนวคิดการศึกษา 

 
 

การจดัการ 
แผงโซล่าเซลล์
ท่ีหมดอายกุาร

ใชง้าน 
 

 
ทศันคติดา้นการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์

หมดอายกุารใชง้าน 
 

 
ความรู้ในการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์

หมดอายกุารใชง้าน 
 
 

 
อายกุารใชง้านของแผงโซล่าเซลล ์

 

 
        นโยบาย กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน 
- WEEE 
- RoSH 
- RCRA 
- COP 

 
 

 
SWOT Analysis 
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 ภาพท่ี 3.1 กรอบแนวคิดการศึกษา เป็นการศึกษาประเด็นส าคญัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน ไดแ้ก่ ความรู้ ทศันคติ ดา้นการจดัการแผโซล่าเซลลท่ี์
หมดอายกุารใชง้าน อายกุารใชง้านของแผงโซล่าเซลล ์รวมไปถึงนโยบายและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน และการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใช้
งาน โดยการศึกษานโยบายและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งจะน าไปสู่การเสนอแนะแนวทางการจดัการแผง
โซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้านอยา่งเหมาะสม 
 

3.2 วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลของการศึกษาการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งานมี  2 
ส่วน ไดแ้ก่ 
  

3.2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ  (Quantitative  Research) โดยผูศึ้กษาไดท้  าการ
ลงพื้นท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
 เน่ืองจากครัวเรือนผูใ้ชง้านแผงโซล่าเซลล์ในพื้นท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี   มีการกระจายตวั
และรวมตวัอยู่ในอ าเภอต่างๆ  เพื่อให้ง่ายต่อการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม  ผูศึ้กษาจึงท าการแบ่ง
เขตโซนพื้นท่ีเพื่อเก็บแบบสอบถาม  ซ่ึงแบ่งเป็น 2 โซน คือ  โซนท่ี 1 มีครัวเรือนผูใ้ชง้านแผงโซล่า
เซลล์  จ  านวน 166 ครัวเรือน ไดแ้ก่ อ าเภอเมือง อ าเภอวารินช าราบ อ าเภอเข่ืองใน อ าเภอตระการ
พืชผล และอ าเภอม่วงสามสิบ โซนท่ี 2  มีครัวเรือนผูใ้ชง้านแผงโซล่าเซลล์ จ  านวน 210 ครัวเรือน 
ไดแ้ก่ บา้นโหง่นงามและดงนา ต าบลหนามแท่ง อ าเภอศรีเมืองใหม่  
 โซนท่ี 1 

1) ท าการเช็ครายช่ือกลุ่มโซนท่ี 1 น ารายช่ือท่ีได้มาจบักลุ่มพื้นท่ีใกล้เคียงกัน 
เรียงล าดบั  

2) ลงพื้นท่ีเก็บแบบสอบถามตามรายช่ือ  หากครัวเรือนผูใ้ชง้านแผงโซล่าเซลล์อยู่
ภายในหมู่บา้นเดียวกนั จะท าการติดต่อไปยงัผูใ้หญ่บา้นเพื่อขอความอนุเคราะห์นดัหมายครัวเรือน
ผูใ้ชง้านแผงโซล่าเซลลเ์พื่อท าการเก็บแบบสอบถามพร้อมกนั 

3) ลงพื้นท่ีเก็บแบบสอบถาม กลุ่มโซนท่ี 1 เป็นเวลา 4 สัปดาห์ 
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 โซนท่ี 2 
1) ติดต่อประสานงานผูใ้หญ่บา้นโหง่นขามและดงนา เพื่อขออนุญาตในการลง

พื้นท่ีเก็บรวบรวมข้อมูล รวมไปถึงขอความอนุเคราะห์ผูใ้หญ่บ้านประสานงานหาผูช่้วยเก็บ
แบบสอบถามโดยใหค้่าตอบแทน 

2) นดัผูช่้วยเก็บแบบสอบถาม  เพื่อท าความเขา้ใจในการเก็บรวบรวมแบบสอบ
สอบถาม 

3) ลงพื้นท่ีเก็บแบบสอบถาม เป็น เวลา 2 สัปดาห์  
4) เม่ือผูช่้วยเก็บแบบสอบถามน าแบบสอบถามมาส่ง  ผูศึ้กษาท าการตรวจสอบ

ความครบถว้นของขอ้มูลรายชุด เพื่อป้องกนัการตกหล่นของขอ้มูล 
น าขอ้มูลท่ีไดม้าวเิคราะห์ผล แปรผล และสรุปผล ดว้ยสถิติเชิงพรรณาต่อไป 

 
3.2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ 

 ศึกษาสถานการณ์การใชพ้ลงังานทดแทนของประเทศไทยปี 2558 ขอ้มูลเก่ียวกบัแผงโซล่า
เซลล์ การจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งาน กฎหมายและอนุสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง ทฤษฎี
ความรู้ การรับรู้ ทศันคติ การวเิคราะห์จุดแขง็ จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ์(SWOT Analysis) และ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ท าการศึกษาโดยการคน้ควา้ นโยบาย กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการแผงโซ
ล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งานทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
หนังสือ เอกสาร รายงานการวิจยั และข้อมูลต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการแผงโซล่าเซลล์ท่ี
หมดอายุการใชง้าน  เพื่อน ามาใช้ก าหนดกรอบแนวคิด การสร้างแบบสอบถาม การวิเคราะห์และ
อภิปรายผลการศึกษา  
 

3.3 ประชากร 
 
 ครัวเรือนผูใ้ช้งานแผงโซล่าเซลล์ท่ีติดตั้งบนหลังคาในพื้นท่ีจังหวดัอุบลราชธานี 406 
ครัวเรือน แบ่งเป็น ครัวเรือนผูส้นใจขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ านวน 196 ครัวเรือน 
(การไฟฟ้านครหลวง , 2556) และครัวเรือนผูติ้ดตั้ งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาส าหรับผลิต
กระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในครัวเรือน จ านวน 210 ครัวเรือน (ส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อ
ประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ (ส านักงาน กปร , 2553)) ข้อมูล ณ วนัท่ี 1 
กุมภาพนัธ์ 2559 ทั้งน้ีประชากรท่ีท าการศึกษาเป็นประชากรท่ีไม่ซ ้ ากบัประชากรท่ีการท าการ 
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Pretest จ านวน 30 คน จึงท าให้มีประชากรท่ีท าการศึกษาจ านวน ทั้งหมด 376 คน โดยท าการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลกบัประชากรทั้งหมด 
 

3.4 เคร่ืองมือเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา  เป็นแบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึนจากเน้ือหา ทฤษฏี และ
ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใชง้าน รวมทั้งไดน้ าไปปรึกษา
ผู ้ทรงคุณวุฒิและผู ้มีความเช่ียวชาญ เพื่ อตรวจสอบเน้ือหา ความถูกต้องให้ครอบคลุม ซ่ึง
ประกอบดว้ย 5 ส่วน ดงัน้ี 
  ส่วนที ่1 เป็นแบบสอบถามแบบปลายปิดและปลายเปิด ขอ้ค าถามเก่ียวกบัลกัษณะ
ทัว่ไป ไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไป ประเภทสถานประกอบการ ลกัษณะการใชป้ระโยชน์ของแผงโซล่าเซลล ์
อายกุารใชง้านของแผงโซล่าเซลล ์ชนิดของแผงโซล่าเซลล ์และปริมาณของแผงโซล่าเซลล ์
  ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามปลายปิดและปลายเปิด ขอ้ค าถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน 
ไดแ้ก่ ตอนท่ีหน่ึง เป็นค าถามเก่ียวกบัการรับรู้นโยบายของรัฐในการจดัการแผงโซล่าเซลล์ และ
ตอนท่ีสอง เป็นค าถามเก่ียวกบัการรับรู้กฎหมายในการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน  
  ส่วนที่ 3 ความรู้เก่ียวกบัการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งาน ซ่ึงเป็น
ลกัษณะค าถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check list) ใช่ และไม่ใช่ มีจ  านวน 14 ขอ้ ซ่ึงมีการประเมินค่า
การใหค้ะแนน โดย 
   ตอบผดิ ให ้0 คะแนน 
   ตอบถูก ให ้1 คะแนน 
 โดยเกณฑก์ารพิจารณาระดบัความรู้มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
   คะแนนเฉล่ีย 0.00-0.33 มีความรู้ในระดบันอ้ย 
   คะแนนเฉล่ีย 0.34-0.67 มีความรู้ในระดบัปานกลาง 
   คะแนนเฉล่ีย 0.68-1.00 มีความรู้ในระดบัมาก 

   ส่วนที ่4 ทศันคติ เป็นขอ้ค าถามความคิดเห็นของบุคคลเก่ียวกบัการจดัการแผงโซ
ล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน มีจ านวน 10 ขอ้ เป็นลกัษณะค าถามเป็นแบบประเมินค่า 5 ค าตอบ ให้
เลือกตอบตามความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม ดงัต่อไปน้ี 

    ค าถามเชิงบวก  ค าถามเชิงลบ 
    เห็นดว้ยอยา่งยิง่  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ใหค้ะแนน 5 คะแนน 
    เห็นดว้ย   ไม่เห็นดว้ย  ใหค้ะแนน 4 คะแนน 
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    ไม่แน่ใจ  ไม่แน่ใจ  ใหค้ะแนน 3 คะแนน 
    ไม่เห็นดว้ย  เห็นดว้ย   ใหค้ะแนน 2 คะแนน 
    ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ เห็นดว้ยอยา่งยิง่  ใหค้ะแนน 1 คะแนน 

 เกณฑก์ารให้คะแนนของค่าเฉล่ียเก่ียวกบัการวดัระดบัทศันคติการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ี
หมดอายกุารใชง้าน ผูศึ้กษาไดใ้ช ้เกณฑเ์ฉล่ียในการใหค้ะแนน โดยการค านวณดงัน้ี 

  ช่วงความกวา้งของขอ้มูลในแต่ละชั้น = 
คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด

จ านวนชั้น
 

           

                                    = 5 – 1

5
= 0.8 

         
 จากการค านวณอนัตรภาคชั้น  ประเมินค่าการใหค้ะแนน  ดงัน้ี 
   ระดบัคะแนน  5.00 - 4.21  หมายถึง  มีทศันคติในระดบัมากท่ีสุด 
    ระดบัคะแนน  4.20 - 3.41  หมายถึง  มีทศันคติในระดบัมาก 
    ระดบัคะแนน  3.40 - 2.61  หมายถึง  มีทศันคติในระดบัท่ีปานกลาง 
    ระดบัคะแนน  2.60 - 1.81  หมายถึง  มีทศันคติในระดบันอ้ย 
    ระดบัคะแนน  1.80 - 1.00  หมายถึง  มีทศันคติในระดบันอ้ยท่ีสุด 

ส่วนที่ 5 การจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใชง้านเป็นแบบสอบถามปลาย
ปิดและปลายเปิด ขอ้ค าถามเป็นการวดัลกัษณะการจดัการแผงโซล่าเซลล์และขอ้เสนอแนะดา้นการ
จดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน ขอ้ค าถามมี 5 ขอ้ เป็นค าถามเชิงบวกทั้งหมด ขอ้ค าถาม
ประกอบดว้ย การจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งาน การคดัแยก การเก็บรวบรวม การ
ขนส่ง การก าจดั มีการประเมินค่าในการใหค้ะแนนดงัน้ี 
  ขอ้ท่ี 1 คะแนนเตม็ 1 คะแนน  
   ท า ให ้1 คะแนน  
   ไม่ท า  ได ้1 คะแนน โดยมีเง่ือนไขการใหค้ะแนนดงัต่อไปน้ี 
    (1) ตอ้งตอบวา่ ท า ในขอ้ 3 โดยเลือกตอบขอ้ค าถามในทางท่ีเป็น
บวกเก่ียวกบัการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน 
    (2) ตอ้งตอบวา่ท า ในขอ้ 4 โดยเลือกตอบขอ้ค าถามในทางท่ีเป็น
บวกเก่ียวกบัการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน 
    (3) ตอ้งตอบวา่ท า ในขอ้ 5 โดยเลือกตอบขอ้ค าถามในทางท่ีเป็น
บวกเก่ียวกบัการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน 
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    หากตอบค าถามไม่ตรงตามเง่ือนไขท่ีกล่าวมาขา้งตน้ คะแนนใน
ขอ้ 1 จะเท่ากบั 0 คะแนน 
  ขอ้ท่ี 2 คะแนนเตม็ 1 คะแนน  
   ท า ให ้1 คะแนน 
   ไม่ท า  ได ้0 คะแนน 
  ขอ้ท่ี 3 คะแนนเตม็ 1 คะแนน  
   ท า ให ้1 คะแนน 
   ไม่ท า  ได ้0 คะแนน 
  ขอ้ท่ี 4 คะแนนเตม็ 1 คะแนน  
   ท า ให ้1 คะแนน 
   ไม่ท า  ได ้0 คะแนน 
  ขอ้ท่ี 5 คะแนนเตม็ 1 คะแนน  
   ท า ให ้1 คะแนน 
   ไม่ท า  ได ้0 คะแนน 
 โดยผูต้อบแบบสอบถามจะตอ้งได้คะแนน 5 คะแนน จึงจะถือว่ามีการจดัการแผงโซล่า
เซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้านท่ีเหมาะสม 
 

3.5 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 

1) แบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนพร้อมโครงร่างงานวิจัยและแบบประเมินคุณภาพของ
เคร่ืองมือส่งให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 
โครงสร้างความถูกตอ้งเหมาะสมของภาษา  ความครอบคลุมของเน้ือหา และความสอดคลอ้งตาม
วตัถุประสงค์ของข้อค าถาม  ท่ีเป็นชุดของตัวแปรท่ีศึกษา โดยให้คะแนนแต่ละข้อดังน้ี คือ 
สอดคลอ้ง ให้ 1 คะแนน  ไม่สอดคลอ้ง -1 คะแนน และไม่แน่ใจ ให้ 0  คะแนน  จากนั้นน าผลจาก
การประเมินของผูเ้ช่ียวชาญไปค านวณหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Congruency หรือ IOC) 
โดยผลการการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงผา่นการค านวณแลว้มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง  (Index of 
Congruency หรือ IOC) มีค่ามากกวา่ 0.7 ขอ้ค าถามท่ีใช้ไดต้อ้งมีค่าดชันีความสอดคลอ้ง มากกว่า 
0.5 ข้ึนไปถือว่ามีความตรงด้านเน้ือหา ถ้าน้อยกว่าผูศึ้กษาด าเนินการปรับปรุงเคร่ืองมือเพื่อให้มี
ความเหมาะสมทั้งในด้านภาษา และความชัดเจนของเน้ือหาตามท่ีผูเ้ช่ียวชาญได้ให้ข้อแนะน า 
เพื่อใหแ้บบสอบถามมีความสมบูรณ์ ผลทดสอบดงัภาคผนวก ข 
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2) น าแบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความตรงเน้ือหาโดยผูเ้ช่ียวชาญและ
ปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(Try out) กบัประชากรท่ีเลือกมา จ านวน 30 คน   

3) น าแบบสอบถามความรู้เก่ียวการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้านไป
ทดสอบความยากง่าย (Difficulty) เป็นรายขอ้โดยตอ้งมีค่าอยูท่ี่ 0.2 ถึง 0.8 ซ่ึงผลการ Tryout หาค่า
ความยากง่ายรายขอ้ในขอ้ท่ี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9, 10, 11, 12, 13 และ 14 มีค่าความยากง่ายเท่ากบั
0.40, 0.33, 0.40, 0.43, 0.47, 0.33, 0.17, 0.27, 0.43, 0.53, 0.50, 0.53 และ 0.40 ตามล าดบั ซ่ึงขอ้ท่ี 8 
มีค่าต ่ากว่าเกณฑ์ คือ 0.17 ผูศึ้กษาจึงท าการปรับปรุงแกไ้ขขอ้ค าถามเพื่อให้มีความเหมาะสมและ
น าไปใชใ้นการเก็บขอ้มูลต่อไป 

4) น าแบบสอบถามความรู้เก่ียวการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งาน
จ าแนก(Discrimination) ต้องมีค่าตั้ งแต่ 0.2 ข้ึนไปถือว่าเป็นข้อมูลท่ีมีคุณภาพใช้ได้ ซ่ึงผลการ 
Tryout หาค่าความยากง่ายรายขอ้ในขอ้ท่ี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9, 10, 11, 12, 13 และขอ้ 14 มีค่า
อ านาจจ าแนก เท่ากบั 0.80, 0.67, 0.67, 0.80, 0.87, 0.93, 0.60, 0.33, 0.53, 0.87, 1.07, 1.00, 1.07 
และ 0.80ตามล าดบั 

5) น าแบบสอบถามไปทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) น าขอ้มูลท่ีไดจ้าก
แบบวดัการรับรู้ วดัความรู้ หาค่าความเช่ือมัน่ด้วยวิธีของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson 
method) และแบบสอบถามวดัทศันคติ มาหาค่าความเช่ือมัน่ โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของ ครอ
นบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาท่ีค านวณไดมี้ค่าอยูร่ะหวา่ง 0 ถึง 1
ในกรณีท่ีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟามีค่าเขา้ใกล ้1 แสดงว่าแบบสอบถามมีความเช่ือมัน่ไดสู้ง ถ้าค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟามีค่าเขา้ใกล ้0.5 แสดงว่าแบบสอบถามมีความเช่ือมัน่ไดป้านกลาง (สิน พนัธ์ุ
พินิจ,  2547) เลือกขอ้ค าถามท่ีมีผลการวเิคราะห์และใหค้่าความเช่ือถือได ้ตั้งแต่ 0.70 ข้ึนไป ซ่ึงเป็น
ขอ้ค าถามท่ีสามารถน าไปใช้ได้  ผลการ tryout มีสัมประสิทธ์ิค่าความเช่ือมัน่ในการวดัความรู้ 
เท่ากบั 0.90 แสดงว่าเคร่ืองมือมีความน่าเช่ือถือสูงมาก และมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ความ
เช่ือมัน่ด้านการวดัทศันคติ เท่ากบั 0.60 แสดงว่าเคร่ืองมือมีความน่าเช่ือถือค่อนขา้งสูง ผลการ
ทดสอบดงัภาคผนวก ค 
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3.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม 
การวเิคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามโดยสร้างคู่มือลงรหสั  น าขอ้มูลท่ีลงรหสัแลว้ท าการ

ประมวลผลดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ซ่ึงมีการวิเคราะห์ดงัต่อไปน้ี 
1) สถิติเชิงพรรณนา 
วเิคราะห์ใชค้วามถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ(Percentage)  ค่าเฉล่ีย(Mean) และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่ออธิบายเชิงพรรณนาข้อมูลทัว่ไป การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร  
ความรู้ ทศันคติ และการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน  

2) การวเิคราะห์ผลการศึกษาระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการแผงโซล่า
เซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน โดยใช ้SWOT Analysis 

วเิคราะห์กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน ใน
ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน ไดแ้ก่ การบงัคบัใชก้ฎหมาย 
บทลงโทษ และการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน โดยใชห้ลกัการวิเคราะห์จุดแขง็/
จุดเด่น (Strength) วเิคราะห์จุดอ่อน (Weakness) การวเิคราะห์โอกาส (Opportunity) และการ
วเิคราะห์อุปสรรค ์(Threat) ของกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใช้
งาน 

3) น าผลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามมาวเิคราะห์เชิงเน้ือหา โดยวเิคราะห์ความสอดคลอ้งกบั
ผลการวเิคราะห์ระเบียบและกฎหมายดว้ย SWOT Analysis  เพื่อเสนอแนะแนวทางในการจดัการ
แผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน 
 



 

บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 

 การศึกษาเร่ือง การจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายุการใชง้าน เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) โดยผูศึ้กษาไดใ้ชแ้บบสอบถามผูใ้ชง้านแผงโซล่าเซลล์ท่ีติดตั้งบนหลงัคา
จงัหวดัอุบลราชธานี ท าการเก็บขอ้มูลจากครัวเรือนผูใ้ชง้านแผงโซล่าเซลล์  โดยใชแ้บบสอบถาม
จ านวน 376 คน ผลการศึกษาน าเสนอเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี  
 4.1  ผลการศึกษาท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม 
 4.2  ผลการเปรียบเทียบความรู้และทศันคติดา้นการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุาร
ใชง้านของประชากรท่ีมีการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์เหมาะสมและประชากรท่ีมีการจดัการแผงโซ
ล่าเซลลท่ี์ไม่เหมาะสม 
 4.3  ผลการศึกษาระเบียบและกฎหมายดา้นการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใช้
งาน 
 

4.1 ผลการศึกษาทีไ่ด้จากแบบสอบถาม 
 
 จากแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของครัวเรือนผูใ้ชง้านแผงโซล่าเซลล์ พบวา่ สถานท่ี
ติดตั้งแผงโซล่าเซลลท์ั้งหมด เป็นการติดตั้งท่ีหลงัคาบา้น (ร้อยละ100) ซ่ึงลกัษณะการใชป้ระโยชน์
จากแผงโซล่าเซลลเ์กินกวา่ก่ึงหน่ึง เป็นการใชป้ระโยชน์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในครัวเรือน จ านวน 
210 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.85 รองลงมาเป็นการใชป้ระโยชน์เพื่อการขายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จ านวน 166 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.14 ทั้งน้ีชนิดของแผงโซล่าเซลล์ส่วนใหญ่ท่ีนิยมใชง้าน 
ไดแ้ก่  แผงโซล่าเซลลช์นิดสารก่ึงตวัน าอ่ืน ท่ีมิใช่แผงโซล่าเซลลท่ี์ท าจากซิลิคอนผลึกเด่ียวและแผง
โซล่าเซลลท่ี์ท าจากอะมอร์ฟัสซิลิคอน จ านวน 351 ราย คิดเป็น ร้อยละ 93.36 รองลงมา เป็นแผงโซ
ล่าเซลลท่ี์ท าจากซิลิคอนผลึกเด่ียว จ านวน 25 ราย คิดเป็น ร้อยละ 6.64 นอกจากน้ียงั พบวา่ ผูใ้ชง้าน
แผงโซล่าเซลลเ์คยรับรู้นโยบายของรัฐและกฎหมายดา้นการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้
งานมามากกวา่ 1 ปีแลว้ และไดรั้บมาจากสถาบนัการศึกษา เพียงจ านวน 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.26 
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เท่านั้น ในขณะท่ีผูใ้ชง้านแผงโซล่าเซลล์ไม่เคยรับรู้นโยบายของรัฐและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งานสูงถึง จ  านวน 375 คน คิดร้อยละ 99.73 ทั้งน้ียงัพบว่า
อายกุารใชง้านของแผงโซล่าเซลลเ์ฉล่ียอยูท่ี่ 4.6 ปี และปริมาณแผงโซล่าเซลล์ 3.6 แผงต่อครัวเรือน  
แสดงดงัตารางท่ี 4.1 
 
ตารางที ่4.1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามและการรับรู้นโยบายดา้นการจดัการแผงโซล่า

เซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน 

ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 
   

สถานท่ีติดตั้งแผงโซล่าเซลล ์   
-บา้นเรือน 376 100.00 

รวม 376 100.00 
ลกัษณะการใชป้ระโยชน์ของแผงโซล่าเซลล ์   
-ใชเ้องในครัวเรือนเท่านั้น 210 55.85 
-ขายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 166 44.15 

รวม 376 100.00 
ชนิดของแผงโซล่าเซลล ์   
-แผงโซล่าเซลลท่ี์ท าจากสารก่ึงตวัน าอ่ืนๆ 
(เช่น โพลีคริสตลัไลน์, ซิงเกิลคริสตลัไลน์) 

351 93.36 

-แผงโซล่าเซลลท่ี์ท าจากซิลิคอนผลึกเด่ียว 25 6.64 
รวม 376 100.00 

การรับรู้นโยบายดา้นการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายุ
การใชง้าน 

  

-เคย 1 0.27 
-ไม่เคย 375 99.73 

รวม 376 100.00 
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4.1.1 ความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการแผงโซล่าเซลล์ทีห่มดอายุการใช้งาน 
 ผูใ้ช้งานแผงโซล่าเซลล์ส่วนใหญ่มีความรู้มากท่ีสุดเก่ียวกบั การจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ี
หมดอายกุารใชง้าน คือ การคดัแยก การเก็บรวบรวม การขนส่ง การบ าบดั และการก าจดั แผงโซล่า
เซลล์และอุปกรณ์ประกอบแผงท่ีหมดอายุการใชง้าน คิดเป็นร้อยละ 99.73 รองลงมาคือ แผงโซล่า
เซลล์และอุปกรณ์ประกอบแผงท่ีหมดอายุการใช้งานเม่ือคดัแยกแล้วไม่สามารถทิ้งรวมกบัขยะ
ทัว่ไปได ้คิดเป็นร้อยละ 98.13 และขอ้ท่ีตอบถูกนอ้ยท่ีสุดคือ แผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใชง้านท่ี
คดัแยกส่วนประกอบออกจากกนัแลว้ สามารถฝังกลบลงดินไดเ้ลย ซ่ึงเป็นค าถามเชิงลบ มีผูต้อบถูก
เพียง 191 คน คิดเป็นร้อยละ 50.79 แสดงดงัตารางท่ี 4.2 
 
ตารางที ่4.2 ความรู้ความเขา้ใจดา้นการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้านรายขอ้ 

 
  

ข้อที่ ข้อค าถาม จ านวน
คนที่
ตอบถูก 

ร้อยละ ค่า 
เฉลีย่ 

1 การจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน คือ 
การคดัแยก การเก็บรวบรวม การขนส่ง การบ าบดั 
และการก าจดั แผงโซล่าเซลลแ์ละอุปกรณ์ประกอบ
แผงท่ีหมดอายกุารใชง้าน 

375 99.73 0.99 
(มาก) 

*2 ซากแผงโซล่าเซลลแ์ละอุปกรณ์แผงท่ีหมดอายกุาร
ใชง้าน ไม่จดัอยูใ่นกลุ่ม E-Waste เพราะไม่ใช่ขยะ
อนัตราย 

234 62.23 0.62 
(ปาน
กลาง) 

*3 ซากแผงโซล่าเซลลแ์ละอุปกรณ์แผงท่ีหมดอายกุาร
ใชง้านจดัอยูใ่นกลุ่มขยะทัว่ไป 

330 87.76 0.87 
(มาก) 

4 คดัแยกส่วนประกอบของแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายุ
การใชง้านออกจากกนั และจดัใหเ้ป็นหมวดหมู่ เช่น 
ตวัแผง สายไฟ แบตเตอร่ี  ก่อนน าไปก าจดัเป็นเร่ือง
ท่ีถูกตอ้ง 

348 92.55 0.92 
(มาก) 
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ตารางที ่ 4.2  (ต่อ) 

 
หมายเหตุ: คะแนนความรู้ ตอบถูกให ้1 คะแนน ตอบผดิ ให ้0 คะแนน 
 * ค าถามเชิงลบ 

ข้อที่ ข้อค าถาม จ านวน
คนที่
ตอบถูก 

ร้อยละ ค่า 
เฉลีย่ 

*5 การจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน 
สามารถท าไดโ้ดยไม่ตอ้งค านึงถึงกฎหมาย 

368 97.87 0.97 
(มาก) 

*6 แผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้านและอุปกรณ์
ประกอบแผงสามารถทิ้งรวมกบัขยะทัว่ไปได ้

369 98.13 0.98 
(มาก) 

7 แบตเตอร่ีเป็นส่วนประกอบของแผงโซล่าเซลลเ์ม่ือ
หมดอายกุารใชง้านแลว้ไม่จดัวา่เป็นขยะอนัตราย 

225 67.81 0.67 
(ปาน
กลาง) 

*10 การก าจดัแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน
สามารถเผาไฟไดเ้ลย 

356 94.68 0.94 
(มาก) 

11 การจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน
อยา่งไม่เหมาะสมจะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
และสุขภาพของมนุษย ์

352 
 

93.61 0.93 
(มาก) 

12 การน าของเสียท่ีผา่นการใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่อีก
คร้ัง คือ   
การรีไซเคิล 

359 95.47 0.95 
(มาก) 

13 วธีิการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้านท่ี
ควรท าวธีิแรก คือการรีไซเคิล 

304 80.85 0.80 
(มาก) 

*14 แผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้านท่ีคดัแยก
ส่วนประกอบออกจากกนัแลว้ สามารถฝังกลบลง
ดินไดเ้ลย 

191 50.79 
 
 

0.50 
(มาก) 

 รวมค่าเฉลีย่  83.21  
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 ผูใ้ชง้านแผงโซล่าเซลล์ทั้งหมด 376 คน มีความรู้อยูใ่นระดบัมาก จ านวน 354 คน คิดเป็น
ร้อยละ 94.14 มีความรู้ระดบัปานกลาง จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.59 และมีความรู้ระดบันอ้ย 
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.27 แสดงดงัตารางท่ี 4.3 
   การแบ่งระดบัความรู้รายขอ้มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
    คะแนนเฉล่ีย 0.00-0.33 มีความรู้ในระดบันอ้ย 
    คะแนนเฉล่ีย 0.34-0.67 มีความรู้ในระดบัปานกลาง 
    คะแนนเฉล่ีย 0.68-1.00 มีความรู้ในระดบัมาก 
 
ตารางที ่4.3 ขอ้มูลระดบัความรู้ 

ระดับความรู้ จ านวน  (คน) ร้อยละ 
ความรู้ในระดบัมาก คะแนนเฉล่ีย 0.68-1.00 354 94.14 
ความรู้ในระดบัปานกลาง คะแนนเฉล่ีย 0.34-0.67 21 5.59 
ความรู้ในระดบันอ้ย คะแนนเฉล่ีย 0.00-0.33 1 0.27 

รวม 376 100.00 
  

4.1.2 ทศันคติของผู้ใช้งานแผงโซล่าเซลล์ด้านการจัดการแผงโซล่าเซลล์ทีห่มดอายุการใช้
งาน  

 ผลการศึกษาการวดัทศันคติของผูใ้ช้งานแผงโซล่าเซลล์ดา้นการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ี
หมดอายุการใช้งาน รายขอ้พบว่า ขอ้ท่ี 1 การจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งานอย่าง
เหมาะสมมีความจ าเป็นมาก มีค่าเฉล่ียคะแนนทศันคติสูงท่ีสุด เท่ากบั 4.64 รองลงมาคือ ขอ้ท่ี 2 ควร
ให้ความส าคญักบัการคดัแยกช้ินส่วนของแผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์ประกอบท่ีหมดอายุการใช้
งาน ก่อนน าไปก าจดั เท่ากบั 4.51 และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียคะแนนทศันคตินอ้ยท่ีสุด คือ ขอ้ท่ี 3ท่านคิดวา่
ไม่ใช่หนา้ท่ีของท่านในการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน เท่ากบั 2.07 ซ่ึงเป็นทศันคติ
เชิงลบ แสดงดงัตารางท่ี 4.4 
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ตารางที ่4.4 ทศันคติของผูใ้ชง้านแผงโซล่าเซลลด์า้นการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใช้
งาน รายขอ้ 

ทศันคติ เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย  ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิง่ 

ค่าเฉลีย่ 

1.  การจดัการแผงโซล่า
เซลลท่ี์หมดอายกุารใช้
งานอยา่งเหมาะสมมี
ความจ าเป็นมาก  

244 
(64.89) 

103 
(27.39) 

29 
(7.71) 

0 0 4.64 
(มาก) 

 

2.  ควรใหค้วามส าคญักบั
การคดัแยกช้ินส่วนของ
แผง/โซล่าเซลลแ์ละ
อุปกรณ์ประกอบท่ี
หมดอายกุารใชง้าน ก่อน
น าไปก าจดั  

241 
(64.09) 

106 
(28.19) 

2 
(0.53) 

0 27 
(7.18) 

4.51 
(มาก) 

*3.  ท่านคิดวา่ไม่ใช่
หนา้ท่ีของท่านในการ
จดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์
หมดอายกุารใชง้าน  

188 
(50.00) 

21 
(5.58) 

123 
(32.72) 

42 
(11.17) 

2 
(0.53) 

2.07 
(นอ้ย) 

4.  การจดัการแผงโซล่า
เซลลท่ี์หมดอายกุารใช้
งานท่ีไม่เหมาะสม จะ
ส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพ
ของประชาชน  

212 
(56.38) 

70 
(18.61) 

65 
(16.38) 

28 
(7.44) 

1 
(0.26) 

4.27 
(มาก) 

*5.  การจดัการแผงโซล่า
เซลลท่ี์หมดอายกุารใช้
งานเป็นเร่ืองท่ียงุยาก  

167 
(46.80) 

19 
(5.05) 

91 
(24.20) 

78 
(20.744) 

21 
(5.58) 

2.38 
(นอ้ย) 
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ตารางที ่ 4.4  (ต่อ) 
 

ทศันคติ เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย  ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิง่ 

ค่าเฉลีย่ 

*6.  การจดัการแผงโซล่า
เซลลท่ี์หมดอายกุารใช้
งานเป็นเร่ืองน่าเบ่ือ  

92 
(24.46) 

82 
(21.80) 

152 
(40.42) 

30 
(7.97) 

20 
(5.31) 

2.48 
(นอ้ย) 

*7. การจดัการแผงโซล่า
เซลลท่ี์หมดอายกุารใช้
งานเป็นความรับผดิชอบ
ของหน่วยงานรัฐ เพียง
หน่วยงานเดียว  

119 
(31.64) 

32 
(8.51) 

138 
(36.70) 

67 
(20.21) 

20 
(5.31) 

2.57 
(นอ้ย) 

*8. ท่านไม่เห็นประโยชน์
จากการจดัการแผงโซล่า
เซลลท่ี์หมดอายกุารใช้
งานอยา่งเหมาะสม  

101 
(26.86) 

31 
(8.24) 

168 
(44.68) 

65 
(17.28) 

11 
(2.86) 

2.61 
(ปาน
กลาง) 

9. การจดัการแผงโซล่า
เซลลท่ี์หมดอายกุารใช้
งานอยา่งเหมาะสม ควรมี
การวางแผนการจดัการ
แผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายุ
การใชง้านล่วงหนา้ ก่อน
แผงโซล่าเซลลจ์ะ
เส่ือมสภาพ หรือหมดอายุ
การใชง้าน  

184 

(47.84) 

106 

(27.56) 

73 

(18.98) 

11 

(2.86) 

2 

(0.53) 

4.22 

(มาก
ท่ีสุด) 
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ตารางที ่ 4.4  (ต่อ) 
 

ทศันคติ เห็นด้วย
อย่างยิง่ 

เห็นด้วย  ไม่แน่ใจ ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย
อย่างยิง่ 

ค่าเฉลีย่ 

10. ท่านควรมีส่วนร่วม
ในการแกปั้ญหาขยะท่ี
เกิดจากแผงโซล่าเซลลท่ี์
หมดอายกุารใชง้าน  

26 
(6.76) 

170 
(44.2) 

172 
(44.72) 

4 
(1.04) 

4 
(1.04) 

4.28 
(มาก
ท่ีสุด) 

 ภาพรวม   3.40 (ปานกลาง) 

 
หมายเหตุ: ระดบั 5 มากท่ีสุด ระดบั 4 มาก ระดบั 3 ปานกลาง ระดบั 2 นอ้ย ระดบั 1 นอ้ยท่ีสุด 
     * เป็นทศันคติเชิงลบ 
  
 ผูใ้ชง้านแผงโซล่าเซลล์ จ  านวน 376  คน มีระดบัทศันคติอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด จ านวน 3 
คน คิดเป็นร้อยละ 0.80  รองลงมาระดบัทศันคติอยู่ในระดบัมากจ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.97  รองลงมามีระดบัทศันคติระดบัปานกลางมีจ านวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 60.90 และระดบั
นอ้ยท่ีสุด จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ1.33 แสดงดงัตารางท่ี 4.5 
  ระดบัคะแนน 5.00 - 4.21 หมายถึง มีทศันคติในระดบัมากท่ีสุด 
   ระดบัคะแนน 4.20 - 3.41 หมายถึง มีทศันคติในระดบัมาก 
   ระดบัคะแนน 3.40 - 2.61 หมายถึง มีทศันคติในระดบัท่ีปานกลาง 
   ระดบัคะแนน 2.60 - 1.81 หมายถึง มีทศันคติในระดบันอ้ย 
   ระดบัคะแนน 1.80 - 1.00 หมายถึง มีทศันคติในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 
ตารางที ่4.5 ขอ้มูลระดบัทศันคติของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีต่อการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์

หมดอายกุารใชง้าน 

ระดับทศันคติ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ทศันคติในระดบัมากท่ีสุด ระดบัคะแนน 5.00 - 4.21 3 0.80 
ทศันคติในระดบัมาก ระดบัคะแนน 4.20 - 3.41 139 36.97 
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ตารางที ่ 4.5  (ต่อ) 
 

ระดับทศันคติ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ม มีทศันคติในระดบัปานกลาง ระดบัคะแนน 3.40 - 2.61 299 60.90 
มีทศันคติในระดบันอ้ย ระดบัคะแนน 2.60 - 1.81 5 1.33 
ทศันคติในระดบันอ้ยท่ีสุด ระดบัคะแนน 1.80 - 1.00 - - 

รวม 376 100.00 
  

4.1.3 ข้อมูลด้านการจัดการแผงโซล่าเซลล์ทีห่มดอายุการใช้งาน 
 การจดัการแผงโซล่าเซลล์ ประกอบดว้ย การคดัแยก การเก็บรวบรวม การขนส่งและการ
ก าจดั  ผลการศึกษา พบว่า ผูใ้ช้งานแผงโซล่าเซลล์ จ  านวน 376 คน มีการจดัการแผงโซล่าเซลล์
อยา่งไม่เหมาะสมจ านวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 55.86 ไม่มีการจดัการแผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์
ประกอบแผงท่ีหมดอายุดว้ยตนเอง  และไม่มีการคดัแยกแผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์ประกอบแผง  
ส าหรับการเก็บรวบรวมแผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์แผงท่ีหมดอายุการใช้งานก่อนส่งไปก าจดั 
พบวา่ ส่วนใหญ่ด าเนินการเก็บรวบรวมโดยกองทิ้งไวเ้ฉยๆ บนหลงัคา จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อย
ละ 99.52 รองลงมา คือ กองรวมไวใ้นอาคารท่ีอากาศไม่ถ่ายเท และไม่มีภาชนะรองรับ จ านวน 1 
คน คิดเป็นร้อยละ 0.48 และไม่มีการก าจดัแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใชง้าน จ านวน 209 คน คิด
เป็นร้อยละ 99.52 และก าจดัโดยการฝังกลบลงดิน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.48 และผูใ้ชง้าน
แผงโซล่าเซลล์จ  านวน 166 คน จากจ านวน 376 คน มีการจดัการแผงโซล่าเซลล์อยา่งเหมาะสม คิด
เป็นร้อยละ 44.14 ซ่ึงการคดัแยก การเก็บรวบรวม การขนส่งและการก าจดั แผงโซล่าเซลล์ท่ี
หมดอายกุารใชง้านจะถูกจดัการโดยส่งคืนบริษทัท่ีติดตั้งแผงโซล่าเซลล ์แสดงขอ้มูลดงัตารางท่ี 4.6  
 
ตารางที ่4.6 ขอ้มูลแสดงการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน 

การจัดการแผงโซล่าเซลล์ที่หมดอายุการใช้งาน จ านวน ร้อยละ 
1. การจดัการท่ีเหมาะสม  
        ด าเนินการโดยมีบริษทัท่ีติดตั้งแผงโซล่าเซลล ์

166 44.14 

2.การจดัการท่ีไม่เหมาะสม 210 55.86 
        2.1 การคดัแยก : ไม่มีการคดัแยก   
        2.2 การเก็บรวบรวม 210 100 
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ตารางที ่ 4.6  (ต่อ) 
 

การจัดการแผงโซล่าเซลล์ที่หมดอายุการใช้งาน จ านวน ร้อยละ 
                    - ทิ้งไวเ้ฉยๆ บริเวณนั้น 
(ทิ้งไวเ้ฉยๆบนหลงัคา) (n=210) 

209 99.52 

                     - กองรวมไวใ้นอาคารท่ีอากาศไม่
ถ่ายเท และไม่มีภาชนะรองรับ (n=210) 

1 0.48 

         2.3 การขนส่ง : ไม่มีการขนส่ง 210 100 
         2.4 การก าจดั   
                      -ฝังกลบลงดิน 1 0.48 
                      -ไม่มีการก าจดั 209 0.48 

 
หมายเหตุ: ขอ้1-2 เลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
 

4.2 ผลการเปรียบเทยีบความรู้และทศันคติด้านการจัดการแผงโซล่าเซลล์ที่หมดอายุการ
ใช้งานของผู้ใช้งานแผงโซล่าเซลล์ทีม่กีารจัดการแผงโซล่าเซลล์อย่างเหมาะสมและ
ผู้ใช้งานแผงโซล่าเซลล์ที่มกีารจัดการแผงโซล่าเซลล์อย่างไม่เหมาะสม 

 
 การเปรียบเทียบความรู้และทศันคติด้านการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งาน
ของผูใ้ชง้านแผงโซล่าเซลล์ท่ีมีการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใชง้านอยา่งเหมาะสมและ
ผูใ้ชง้านแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้านอยา่งไม่เหมาะสม  ซ่ึงเกณฑ์การแบ่งประชากรทั้งสอง
กลุ่มมีดงัน้ี 

1) ผูใ้ช้งานแผงโซล่าเซลล์ท่ีมีการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งาน
อยา่งไม่เหมาะสม คือ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไดค้ะแนนแบบสอบถามส่วนท่ี 5 การจดัการแผงโซล่า
เซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน  ไดค้ะแนน เท่ากบั 0 คะแนน 

2) ผูใ้ช้งานแผงโซล่าเซลล์ท่ีมีการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งาน
อย่างเหมาะสม คือ ผูต้อบแบบสอบถามท่ีไดค้ะแนนแบบสอบถามส่วนท่ี 5 การจดัการแผงโซล่า
เซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน  ไดค้ะแนน เท่ากบั 5 คะแนน 
 ผลการศึกษาเป็นดงัน้ี 
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4.2.1 การเปรียบเทยีบความรู้ด้านการจัดการแผงโซล่าเซลล์ที่หมดอายุการใช้งานของ
ผู้ใช้งานแผงโซล่าเซลล์ทีม่ีการจัดการแผงโซล่าเซลล์อย่างเหมาะสมและผู้ใช้งาน
แผงโซล่าเซลล์ทีม่ีการจัดการแผงโซล่าเซลล์อย่างไม่เหมาะสม 

การเปรียบเทียบความรู้ดา้นการจัดการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งานของผูใ้ช้งาน
แผงโซล่าเซลล์ท่ีมีการจดัการแผงโซล่าเซลล์อย่างเหมาะสมและผูใ้ช้งานแผงโซล่าเซลล์ท่ีมีการ
จดัการแผงโซล่าเซลล์อย่างไม่เหมาะสม ผลการศึกษาพบวา่ ผูใ้ช้งานแผงโซล่าเซลล์ท่ีมีการจดัการ
แผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งานอย่างไม่เหมาะสม มีความรู้อยู่ในระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 
99.52 ซ่ึงมีความรู้มากท่ีสุดใน (1) เร่ืองซากแผงโซล่าเซลลแ์ละอุปกรณ์แผงท่ีหมดอายุการใชง้านจดั
อยูใ่นกลุ่มขยะทัว่ไป (ค าถามเชิงลบ) (2) การจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งาน สามารถ
ท าได้โดยไม่ตอ้งค านึงถึงกฎหมาย (ค าถามเชิงลบ) (3) แผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งานและ
อุปกรณ์ประกอบแผงสามารถทิ้งรวมกบัขยะทัว่ไปได ้(ค าถามเชิงลบ) คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมา 
คือ การจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน คือ การคดัแยก การเก็บรวบรวม การขนส่ง  การ
บ าบดั และการก าจดัแผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์ประกอบแผงท่ีหมดอายุการใชง้าน คิดเป็นร้อยละ 
98.10 และมีความรู้นอ้ยท่ีสุดในเร่ืองวิธีการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใชง้านท่ีควรท าวิธี
แรก คือ การรีไซเคิล คิดเป็นร้อยละ 52.38 ส่วนผูใ้ช้งานแผงโซล่าเซลล์ท่ีมีการจดัการแผงโซล่า
เซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งานอย่างเหมาะสมมีความรู้อยู่ในระดบัมาก  คิดเป็นร้อยละ 85.54 ซ่ึงมี
ความรู้มากท่ีสุดในเร่ืองการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งาน คือ การคดัแยก การเก็บ
รวบรวม การขนส่ง การบ าบดั และการก าจดัแผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์ประกอบแผงท่ีหมดอายุ
การใชง้าน  คิดเป็นร้อยละ 100 รองลงมาคือ การน าของเสียท่ีผา่นการใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่อีกคร้ัง  
คือ  การรีไซเคิล คิดเป็นร้อยละ 95.78 และมีความรู้น้อยท่ีสุดในเร่ืองซากแผงโซล่าเซลล์และ
อุปกรณ์แผงท่ีหมดอายุการใชง้าน ไม่จดัอยูใ่นกลุ่ม E-Waste เพราะไม่ใช่ขยะอนัตราย (ค าถามเชิง
ลบ) คิดเป็นร้อยละ 11.45 รายละเอียดแสดงดงัตารางท่ี 4.7 
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ตารางที ่4.7 การเปรียบเทียบความรู้ดา้นการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้านของใชง้าน
แผงโซล่าเซลลท่ี์มีการจดัการแผงโซล่าเซลลอ์ยา่งเหมาะสมและผูใ้ชง้านแผงโซล่า
เซลลท่ี์มีการจดัการแผงโซล่าเซลลอ์ยา่งไม่เหมาะสม 

ข้อ
ที่ 

ข้อค าถาม 

ผู้ใช้งานแผงโซล่าเซลล์ที่
มีการจัดการแผงโซล่า
เซลล์ทีห่มดอายุการใช้
งานอย่างไม่เหมาะสม 

ผู้ใช้งานแผงโซล่าเซลล์ทีม่ีการ
จัดการแผงโซล่าเซลล์ที่

หมดอายุการใช้งานอย่างไม่
เหมาะสม 

จ านวน
คนที่
ตอบ
ถูก 

ร้อย
ละ 

ค่า 
เฉลีย่ 

จ านวน
คนที่
ตอบถูก 

ร้อยละ ค่า 
เฉลีย่ 

1 การจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์
หมดอายกุารใชง้าน คือ การ
คดัแยก การเก็บรวบรวม การ
ขนส่ง การบ าบดั และการ
ก าจดั แผงโซล่าเซลลแ์ละ
อุปกรณ์ประกอบแผงท่ี
หมดอายกุารใชง้าน 

206 98.10 0.98 
(มาก) 

166 100 1.00 
(มาก) 

*2 ซากแผงโซล่าเซลลแ์ละ
อุปกรณ์แผงท่ีหมดอายกุารใช้
งาน ไม่จดัอยูใ่นกลุ่ม E-
Waste เพราะไม่ใช่ขยะ
อนัตราย 

205 97.62 0.97 
(มาก) 

19 11.45 0.11 
(นอ้ย) 

*3 ซากแผงโซล่าเซลลแ์ละ
อุปกรณ์แผงท่ีหมดอายกุารใช้
งานจดัอยูใ่นกลุ่มขยะทัว่ไป 

210 100 1.00 
(มาก) 

118 71.08 0.18 
(นอ้ย) 

 
 
 



44 

ตารางที ่4.7  (ต่อ) 
 

ข้อ
ที่ 

ข้อค าถาม 

ผู้ใช้งานแผงโซล่าเซลล์ที่
มีการจัดการแผงโซล่า
เซลล์ทีห่มดอายุการใช้
งานอย่างไม่เหมาะสม 

ผู้ใช้งานแผงโซล่าเซลล์ทีม่ีการ
จัดการแผงโซล่าเซลล์ที่

หมดอายุการใช้งานอย่างไม่
เหมาะสม 

จ านวน
คนที่
ตอบ
ถูก 

ร้อย
ละ 

ค่า 
เฉลีย่ 

จ านวน
คนที่
ตอบถูก 

ร้อยละ ค่า 
เฉลีย่ 

4 คดัแยกส่วนประกอบของ
แผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุาร
ใชง้านออกจากกนั และจดัให้
เป็นหมวดหมู่ เช่น ตวัแผง 
สายไฟ แบตเตอร่ี  ก่อนน าไป
ก าจดัเป็นเร่ืองท่ีถูกตอ้ง 

193 91.90 0.91 
(มาก) 

153 92.17 0.92 
(มาก) 

*5 การจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์
หมดอายกุารใชง้าน สามารถ
ท าไดโ้ดยไม่ตอ้งค านึงถึง
กฎหมาย 

210 100 1.00 
(มาก) 

158 95.18 0.95 
(มาก) 

*6 แผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุาร
ใชง้านและอุปกรณ์ประกอบ
แผงสามารถทิ้งรวมกบัขยะ
ทัว่ไปได ้

210 100 1.00 
(มาก) 

159 95.78 0.95 
(มาก) 

7 แบตเตอร่ีเป็นส่วนประกอบ
ของแผงโซล่าเซลลเ์ม่ือ
หมดอายกุารใชง้านแลว้ไม่
จดัวา่เป็นขยะอนัตราย 

205 97.62 0.97 
(มาก) 

83 50.00 0.50 
(ปาน
กลาง) 
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ตารางที ่4.7  (ต่อ) 
 

ข้อ
ที่ 

ข้อค าถาม 

ผู้ใช้งานแผงโซล่าเซลล์ที่
มีการจัดการแผงโซล่า
เซลล์ทีห่มดอายุการใช้
งานอย่างไม่เหมาะสม 

ผู้ใช้งานแผงโซล่าเซลล์ทีม่ีการ
จัดการแผงโซล่าเซลล์ที่

หมดอายุการใช้งานอย่างไม่
เหมาะสม 

จ านวน
คนที่
ตอบ
ถูก 

ร้อย
ละ 

ค่า 
เฉลีย่ 

จ านวน
คนที่
ตอบถูก 

ร้อยละ ค่า 
เฉลีย่ 

8 หลกัปฏิบติั Code of Practice 
: CoP คือมาตรการดา้นการ
ออกแบบติดตั้งและการ
จดัการขยะและกากของเสีย
ส าหรับผูป้ระกอบกิจการผลิต
ไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล ์

151 71.90 0.71 
(มาก) 

78 46.99 0.46 
(ปาน
กลาง) 

9 การจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์
หมดอายกุารใชง้านตอ้งอยู่
ภายใตร้ะเบียบวา่ดว้ย การ
จ ากดัการใชส้ารอนัตรายบาง
ชนิดในผลิตภณัฑไ์ฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ WEEE 
(Waste Electrical and 
Electronic Equipment: 
WEEE) 

154 73.33 0.73 
(มาก) 

146 87.95 0.87 
(มาก) 
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ตารางที ่4.7  (ต่อ) 
 

ข้อ
ที่ 

ข้อค าถาม 

ผู้ใช้งานแผงโซล่าเซลล์ที่
มีการจัดการแผงโซล่า
เซลล์ทีห่มดอายุการใช้
งานอย่างไม่เหมาะสม 

ผู้ใช้งานแผงโซล่าเซลล์ทีม่ีการ
จัดการแผงโซล่าเซลล์ที่

หมดอายุการใช้งานอย่างไม่
เหมาะสม 

จ านวน
คนที่
ตอบ
ถูก 

ร้อย
ละ 

ค่า 
เฉลีย่ 

จ านวน
คนที่
ตอบถูก 

ร้อยละ ค่า 
เฉลีย่ 

*10 การก าจดัแผงโซล่าเซลลท่ี์
หมดอายกุารใชง้านสามารถ
เผาไฟไดเ้ลย 

201 95.71 0.95 
(มาก) 

155 93.37 0.93 
(มาก) 

11 การจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์
หมดอายกุารใชง้านอยา่งไม่
เหมาะสมจะส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของ
มนุษย ์

204 
 

97.14 0.97 
(มาก) 

159 90.36 0.90 
(มาก) 

12 การน าของเสียท่ีผา่นการใช้
แลว้กลบัมาใชใ้หม่อีกคร้ัง 
คือ  การรีไซเคิล 

200 95.24 0.95 
(มาก) 

196 95.78 0.95 
(มาก) 

13 วธีิการจดัการแผงโซล่าเซลล์
ท่ีหมดอายกุารใชง้านท่ีควร
ท าวธีิแรก คือการรีไซเคิล 

110 52.38 0.52 
(ปาน
กลาง) 

142 85.54 0.85 
(มาก) 
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ตารางที ่4.7  (ต่อ) 
 

ข้อ
ที่ 

ข้อค าถาม 

ผู้ใช้งานแผงโซล่าเซลล์ที่
มีการจัดการแผงโซล่า
เซลล์ทีห่มดอายุการใช้
งานอย่างไม่เหมาะสม 

ผู้ใช้งานแผงโซล่าเซลล์ทีม่ีการ
จัดการแผงโซล่าเซลล์ที่

หมดอายุการใช้งานอย่างไม่
เหมาะสม 

จ านวน
คนที่
ตอบ
ถูก 

ร้อย
ละ 

ค่า 
เฉลีย่ 

จ านวน
คนที่
ตอบถูก 

ร้อยละ ค่า 
เฉลีย่ 

*14 แผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุาร
ใชง้านท่ีคดัแยก
ส่วนประกอบออกจากกนั
แลว้ สามารถฝังกลบลงดินได้
เลย 

120 57.14 
 
 

0.57 
(ปาน
กลาง) 

23 13.86 0.13 
(นอ้ย 

 รวมค่าเฉลีย่   0.87 
(มาก) 

  0.69 
(มาก) 

 

หมายเหตุ:  คะแนนความรู้ ตอบถูกให ้1 คะแนน ตอบผดิ ให ้0 คะแนน 

* ค าถามเชิงลบ 
 

 การวดัระดับความรู้ของผู ้ใช้งานแผงโซล่าเซลล์ท่ีมีการจัดการแผงโซล่าเซลล์อย่าง
เหมาะสมและผูใ้ช้งานแผงโซล่าเซลล์ท่ีมีการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งานอย่างไม่
เหมาะสม ผลการศึกษาพบว่า ผูใ้ช้งานแผงโซล่าเซลล์ท่ีมีการจดัการกบัแผงโซล่าเซลล์อย่างไม่
เหมาะสมจ านวน 210 คน มีความรู้อยูใ่นระดบัมาก จ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 99.52 มีความรู้
อยูร่ะดบัปานกลางจ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.48 ส่วนผูใ้ชง้านแผงโซล่าเซลล์ท่ีมีการจดัการกบั
แผงโซล่าเซลล์อยา่งเหมาะสม จ านวน 166 คน มีความรู้อยูใ่นระดบัมาก จ านวน 142 คน คิดเป็น
ร้อยละ 85.54 มีความรู้อยูใ่นระดบัปานกลางจ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 13.86 และมีความรู้อยูใ่น
ระดบันอ้ย จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.60 แสดงดงัตารางท่ี 4.8 
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ตารางที ่4.8 ขอ้มูลระดบัความรู้ดา้นการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้านของผูใ้ชง้าน 
แผงโซล่าเซลลท่ี์มีการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้านอยา่งเหมาะสมและ
ผูใ้ชง้านแผงโซล่าเซลลท่ี์มีการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้านอยา่งไม่
เหมาะสม 

ระดับความรู้ 

ผู้ ใ ช้ ง านแผง โซ ล่ า
เซลล์ที่มีการจัดการ
แ ผ ง โ ซ ล่ า เ ซ ล ล์ ที่
หมดอายุการใช้งาน
อย่างไม่เหมาะสม 

ผู้ใช้งานแผงโซล่า
เซลล์ทีม่ีการจัดการ
แผงโซล่าเซลล์อย่าง

เหมาะสม 

จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ จ านวน  
(คน) 

ร้อยละ 

ความรู้ในระดบัมาก คะแนนเฉล่ีย 0.68-1.00 209 99.52 142 85.54 
ความรู้ในระดบัปานกลาง คะแนนเฉล่ีย 0.34-0.67 1 0.48 23 13.86 
ความรู้ในระดบันอ้ย คะแนนเฉล่ีย 0.00-0.33 -  1 0.60 

รวม 210 100 166 100 

 
4.2.2 การเปรียบเทยีบทัศนคติด้านการจัดการแผงโซล่าเซลล์ที่หมดอายุการใช้งานของ

ผู้ใช้งานแผงโซล่าเซลล์ทีม่ีการจัดการแผงโซล่าเซลล์อย่างเหมาะสมและผู้ใช้งาน
แผงโซล่าเซลล์ทีม่ีการจัดการแผงโซล่าเซลล์อย่างไม่เหมาะสม 

การเปรียบเทียบทศันคติดา้นการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งานของผูใ้ชง้าน
แผงโซล่าเซลล์ท่ีมีการจดัการแผงโซล่าเซลล์อย่างเหมาะสมและผูใ้ช้งานแผงโซล่าเซลล์ท่ีมีการ
จดัการแผงโซล่าเซลล์อย่างไม่เหมาะสม ผลการศึกษาพบว่าผูใ้ช้งานแผงโซล่าเซลล์ท่ีมีการจดัการ
แผงโซล่าเซลล์อย่างไม่เหมาะสม มีค่าเฉล่ียทศันคติสูงสุดในเร่ืองการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ี
หมดอายกุารใชง้านอยา่งเหมาะสมมีความจ าเป็นมาก มีค่าเท่ากบั 4.75 รองลงมา คือ การจดัการแผง
โซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งานท่ีไม่เหมาะสม จะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชน มีค่าเท่ากบั 4.65 และมีค่าเฉล่ียทศันคตินอ้ยท่ีสุดคือ การจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุ
การใช้งานเป็นเร่ืองน่าเบ่ือ (ค าถามเชิงลบ) มีค่าเท่ากบั 1.97 ส่วนผูใ้ช้งานแผงโซล่าเซลล์ท่ีมีการ
จดัการแผงโซล่าเซลล์อยา่งเหมาะสมมีค่าเฉล่ียทศันคติสูงสุดในเร่ืองควรให้ความส าคญักบัการคดั
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แยกช้ินส่วนของแผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์ประกอบท่ีหมดอายุการใช้งาน ก่อนน าไปก าจดั มีค่า
เท่ากบั 4.31 รองลงมาคือ การจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใชง้านอยา่งเหมาะสมมีความจ า
เป็นมาก มีค่าเท่ากบั 4.30 และมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดในเร่ืองการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใช้
งานเป็นเร่ืองท่ียุง่ยาก มีค่าเท่ากบั 2.21 แสดงดงัตารางท่ี 4.9 

 
ตารางที ่4.9 การเปรียบเทียบทศันคติดา้นการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้านของ

ผูใ้ชง้านแผงโซล่าเซลลท่ี์มีการจดัการแผงโซล่าเซลลอ์ยา่งเหมาะสมและผูใ้ชง้านแผง
โซล่าเซลลท่ี์มีการจดัการแผงโซล่าเซลลอ์ยา่งไม่เหมาะสม 

ทศันคติ ผู้ใช้งาน
แผงโซ
ล่าเซลล์ 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิง่ 

เห็น
ด้วย 

ไม่แน่ 
ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

ค่า 
เฉลีย่ 

1.  การจดัการแผงโซ
ล่าเซลลท่ี์หมดอายกุาร
ใชง้านอยา่งเหมาะสม
มีความจ าเป็นมาก  

มีการ
จดัการ
อยา่งไม่
เหมาะ 
สม 

162 
(77.14) 

44 
(20.95) 

4 
(1.90) 

  4.75 
(มาก
ท่ีสุด) 

 มีการ
จดัการ
อยา่ง
เหมาะ 
สม 

73 
(43.81) 

71 
(42.64) 

22 
(13.58) 

  4.30 
(มาก
ท่ีสุด) 

2.  ควรใหค้วามส าคญั
กบัการคดัแยก
ช้ินส่วนของแผง/โซ
ล่าเซลลแ์ละอุปกรณ์
ประกอบท่ีหมดอายุ
การใชง้าน ก่อนน าไป
ก าจดั  

มีการ
จดัการ
อยา่งไม่
เหมาะ 
สม 

129 
(61.43) 

65 
(30.95) 

16 
(7.61) 

  4.53 
(มาก
ท่ีสุด) 
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ตารางที ่ 4.9  (ต่อ) 
 

ทศันคติ ผู้ใช้งาน
แผงโซ
ล่าเซลล์ 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิง่ 

เห็น
ด้วย 

ไม่แน่ 
ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

ค่า 
เฉลีย่ 

 มีการ
จดัการ
อยา่ง
เหมาะ 
สม 

69 
(41.40) 

80 
(48.10) 

17 
(10.50) 

  4.31 
(มาก
ท่ีสุด) 

*3.  ท่านคิดวา่ไม่ใช่
หนา้ท่ีของท่านในการ
จดัการแผงโซล่าเซลล์
ท่ีหมดอายกุารใชง้าน 

มีการ
จดัการ
อยา่งไม่
เหมาะ 
สม 

117 
(55.71) 

3 
(1.42) 

59 
(28.10) 

19 
(7.61) 

12 
(5.71) 

1.79 
(นอ้ย
ท่ีสุด) 

 มีการ
จดัการ
อยา่ง
เหมาะ 
สม 

25 
(15.06) 

16 
(9.63) 

88 
(53.01) 

15 
(9.04) 

22 
(13.26) 

3.04 
(ปาน
กลาง 

4. การจดัการแผงโซ
ล่าเซลลท่ี์หมดอายกุาร
ใชง้านท่ีไม่เหมาะสม 
จะส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและ
สุขภาพของประชาชน  

มีการ
จดัการ
อยา่งไม่
เหมาะ 
สม 

164 
(78.10) 

31 
(14.76) 

5 
(2.38) 

8 
(3.81) 

2 
(0.95) 

4.65 
(มาก
ท่ีสุด) 
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ตารางที ่ 4.9  (ต่อ) 
 

ทศันคติ ผู้ใช้งาน
แผงโซ
ล่าเซลล์ 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิง่ 

เห็น
ด้วย 

ไม่แน่ 
ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

ค่า 
เฉลีย่ 

 
 

มีการ
จดัการ
อยา่ง
เหมาะ 
สม 

16 
(9.63) 

63 
(37.95) 

68 
(40.97) 

17 
(10.24) 

2 
(1.20) 

3.40 
(ปาน
กลาง) 

*5. การจดัการแผงโซ
ล่าเซลลท่ี์หมดอายกุาร
ใชง้านเป็นเร่ืองท่ียงุ
ยาก  

มีการ
จดัการ
อยา่งไม่
เหมาะ 
สม 

110 
(52.39) 

7 
(3.33) 

69 
(32.86) 

7 
(3.33) 

17 
(8.09) 

2.11 
(นอ้ย) 

 มีการ
จดัการ
อยา่ง
เหมาะ 
สม 

7 
(4.22) 

15 
(9.03) 

46 
(27.72) 

98 
(59.03) 

 2.21 
(นอ้ย) 

*6. การจดัการแผงโซ
ล่าเซลลท่ี์หมดอายกุาร
ใชง้านเป็นเร่ืองน่าเบ่ือ  

มีการ
จดัการ
อยา่งไม่
เหมาะ 
สม 

110 
(52.38) 

20 
(9.52) 

56 
(26.67) 

23 
(10.95) 

1 
(0.47) 

1.97 
(นอ้ย) 
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ตารางที ่ 4.9  (ต่อ) 
 

ทศันคติ ผู้ใช้งาน
แผงโซ
ล่าเซลล์ 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิง่ 

เห็น
ด้วย 

ไม่แน่ 
ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

ค่า 
เฉลีย่ 

 มีการ
จดัการ
อยา่ง
เหมาะ 
สม 

13 
(7.83) 

82 
(49.40) 

40 
(24.10) 

11 
(6.62) 

20 
(12.05) 

3.95 
(มาก) 

*7. การจดัการแผงโซ
ล่าเซลลท่ี์หมดอายกุาร
ใชง้านเป็นความ
รับผดิชอบของ
หน่วยงานรัฐ เพียง
หน่วยงานเดียว  

มีการ
จดัการ
อยา่งไม่
เหมาะ 
สม 

58 
(27.62) 

21 
(10.00) 

94 
(44.76) 

29 
(13.80) 

8 
(3.82) 

2.56 
(นอ้ย) 

 มีการ
จดัการ
อยา่ง
เหมาะ 
สม 

42 
(25.30) 

31 
(18.67) 

29 
(17.47) 

51 
(30.72) 

13 
(7.83) 

2.77 
(นอ้ย) 

*8. ท่านไม่เห็น
ประโยชน์จากการ
จดัการแผงโซล่าเซลล์
ท่ีหมดอายกุารใชง้าน
อยา่งเหมาะสม  

มีการ
จดัการ
อยา่งไม่
เหมาะ 
สม 

54 
(25.71) 

17 
(8.09) 

111 
(52.86) 

25 
(11.90) 

3 
(1.42) 

 

2.55 
(นอ้ย) 
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ตารางที ่ 4.9  (ต่อ) 
 

ทศันคติ ผู้ใช้งาน
แผงโซ
ล่าเซลล์ 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิง่ 

เห็น
ด้วย 

ไม่แน่ 
ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

ค่า 
เฉลีย่ 

 มีการ
จดัการ
อยา่ง
เหมาะ 
สม 

50 
(30.10) 

12 
(7.22) 

42 
(25.30) 

53 
(31.93) 

9 
(5.42) 

2.75 
(ปาน
กลาง) 

9. การจดัการแผงโซ
ล่าเซลลท่ี์หมดอายกุาร
ใชง้านอยา่งเหมาะสม 
ควรมีการวางแผนการ
จดัการแผงโซล่าเซลล์
ท่ีหมดอายกุารใชง้าน
ล่วงหนา้ ก่อนแผงโซ
ล่าเซลลจ์ะเส่ือมสภาพ 
หรือหมดอายกุารใช้
งาน  

มีการ
จดัการ
อยา่งไม่
เหมาะ 
สม 

118 
(56.19) 

58 
(27.62) 

30 
(14.29) 

4 
(1.91) 

 4.31 
(มาก
ท่ีสุด) 

 มีการ
จดัการ
อยา่ง
เหมาะ 
สม 

22 
(13.25) 

71 
(42.77) 

62 
(37.35) 

9 
(5.42) 

2 
(1.20) 

3.61 
(มาก) 
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ตารางที ่ 4.9  (ต่อ) 
 

ทศันคติ ผู้ใช้งาน
แผงโซ
ล่าเซลล์ 

เห็น
ด้วย
อย่าง
ยิง่ 

เห็น
ด้วย 

ไม่แน่ 
ใจ 

ไม่เห็น
ด้วย 

ไม่เห็น
ด้วย

อย่างยิง่ 

ค่า 
เฉลีย่ 

10. ท่านควรมีส่วน
ร่วมในการแกปั้ญหา
ขยะท่ีเกิดจากแผงโซ
ล่าเซลลท่ี์หมดอายกุาร
ใชง้าน 

มีการ
จดัการ
อยา่งไม่
เหมาะ 
สม 

131 
(62.38) 

28 
(13.33) 

42 
(20) 

4 
(1.90) 

5 
(2.38) 

4.31 
(มาก
ท่ีสุด) 

 มีการ
จดัการ
อยา่ง
เหมาะ 
สม 

34 
(20.48) 

70 
(42.16) 

61 
(36.75) 

 1 
(0.60) 

3.81 
(มาก) 

 
 ขอ้มูลระดบัทศัคติด้านการจดัการแผงโซล่าเซลล์หมดอายุการใช้งานผูใ้ช้งานแผงโซล่า
เซลลท่ี์มีการจดัการแผงโซล่าเซลลอ์ยา่งเหมาะสมและผูใ้ชง้านแผงโซล่าเซลล์ท่ีมีการจดัการแผงโซ
ล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งานอยา่งไม่เหมาะสม ผลการศึกษาพบวา่ผูใ้ชง้านแผงโซล่าเซลล์ท่ีมีการ
จดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้านอยา่งไม่เหมาะสม จ านวน 210 คน มีระดบัทศันคติอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด จ านวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.95 มีทศันคติระดบัมาก จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อย
ละ 30.95 และมีระดบัทศัคติอยูใ่นระดบัน้อย จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 68.10 ส่วนผูใ้ชง้าน
แผงโซล่าเซลล์ท่ีมีการจดัการแผงโซล่าเซลล์อยา่งเหมาะสม จ านวน 166 คน มีระดบัทศันคติอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสุด จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.60 มีระดบัทศันคติอยูร่ะดบัมาก จ านวน 74 คน คิด
เป็นร้อยละ 44.58 มีระดบัทศันคติระดบัปานกลาง จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 51.81 มีระดบั
ทศันคติอยูใ่นระดบันอ้ย จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 3.01 แสดงดงัตารางท่ี 4.10 
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ตารางที ่4.10 ขอ้มูลระดบัทศันคติดา้นการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้านของผูใ้ชง้าน
แผงโซล่าเซลลท่ี์มีการจดัการแผงโซล่าเซลลอ์ยา่งเหมาะสมและผูใ้ชง้านแผงโซล่า
เซลลท่ี์มีการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้านอยา่งไม่เหมาะสม 

ระดับทศันคติ 

ผู้ใช้งานแผงโซล่าเซลล์ 

มีการจัดการอย่างไม่
เหมาะสม 

มีการจัดการอย่าง
เหมาะสม 

จ านวน 
(คน) 

ร้อยละ จ านวน
(คน) 

ร้อยละ 

ทศันคติในระดบัมากท่ีสุด   
ระดบัคะแนน  

2 0.95 1 0.60 

ทศันคติในระดบัมาก             
ระดบัคะแนน 4.20 - 3.41 

65 30.95 74 44.58 

ทศันคติในระดบัท่ีปานกลาง  
ระดบัคะแนน 3.40 - 2.61 

143 68.10 86 51.81 

มีทศันคติในระดบันอ้ย        
ระดบัคะแนน 2.60 - 1.81 

  5 3.01 

ทศันคติในระดบันอ้ยท่ีสุด  
ระดบัคะแนน 1.80 - 1.00 

    

รวม 210 100.00 166 100.00 
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4.3 ผลการศึกษาระเบียบและกฎหมายด้านการจัดการแผงโซล่าเซลล์ทีห่มดอายุ 
การใช้งาน 

 
 การศึกษา กฎหมาย ระเบียบ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใชง้าน
ในประเทศไทยและต่างประเทศ ผูศึ้กษาไดท้  าการรวบรวมขอ้มูลกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ
แผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้านในประเทศไทยและต่างประเทศ ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 

1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ 
2) พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2551 (ฉบบัท่ี 3) 
3) กฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา (RCRA) 
4) อนุสัญญาบาเซล 
5) ประกาศระเบียบวา่ดว้ยเศษซากของผลิตภณัฑไ์ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Waste 

Electrical and Electronic Equipment : WEEE) 
6) ระเบียบ การจ ากดัการใชส้ารอนัตรายบางชนิดในผลิตภณัฑไ์ฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ (The Restriction of the use of certain Hazardous Substance in electrical and 
electronic equipment: RoHS) 
 ซ่ึงระเบียบและกฎหมายทั้ง 5 ฉบบัน้ี  มีความสอดคล้องกนั โดยพระราชบญัญติัวตัถุ
อนัตราย พ.ศ. 2551 (ฉบบัท่ี 3) มีความสอดคลอ้งกบัประกาศระเบียบวา่ดว้ยเศษซากของผลิตภณัฑ์
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Waste Electrical and Electronic Equipment:WEEE) และอนุสัญญาบา
เซล และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเร่ืองการก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือวสัดุท่ีไม่ใช้แล้ว มีความ
สอดคล้องกับกฎหมายประเทศสหรัฐอเมริกา (RCRA)  ผูศึ้กษาจึงท าการคดัเลือกระเบียบและ
กฎหมาย  เพื่อเป็นตวัแทนในการวิเคราะห์ SWOT Analysis เพื่อหาขอ้สรุปในการจดัการแผงโซล่า
เซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน  และเสนอแนะแนวทางการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใชง้าน
ต่อไป  ระเบียบและกฎหมายท่ีผูศึ้กษาคดัเลือกมาวเิคราะห์ดว้ย SWOT Analysis มีดงัน้ี 

1) ระเบียบเศษเหลือทิ้งของผลิตภณัฑไ์ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Waste Electrical 
and Electronic Equipment: WEEE)   

2) ระเบียบการจ ากดัการใชส้ารอนัตรายบางชนิดในผลิตภณัฑไ์ฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ (The Restriction of the use of certain Hazardous Substance in electrical and 
electronic equipment: RoHS) 

3) ประกาศคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน เร่ืองมาตรการดา้นการออกแบบ
ติดตั้งและการจดัการขยะและกากของเสีย ส าหรับผูป้ระกอบกิจการผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังาน
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แสงอาทิตยจ์ากเทคโนโลยแีผงโฟโตโวลเทอิก ท่ีไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2557 

4) กฎหมาย Resource Conservation and Recovery Act (RCRA) 
 ผลการศึกษาพบวา่การจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใชง้านไม่ไดมี้กฎหมายก าหนด
เก่ียวกบัการจดัการแผงโซล่าเซลล์ไวโ้ดยตรง แต่การจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งาน
ต้องเป็นไปตามหลักของระเบียบเศษเหลือทิ้งของผลิตภณัฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Waste 
Electrical and Electronic Equipment: WEEE)  และระเบียบการจ ากดัการใชส้ารอนัตรายบางชนิด
ในผลิตภณัฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (The Restriction of the use of certain Hazardous Substance 
in electrical and electronic equipment: RoHS) ซ่ึงในประเทศไทยจะมีขอ้ก าหนดเพิ่มเติมดา้นการ
จดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งาน ตามหลกั CoP แนบอยู่ทา้ยประกาศ คณะกรรมการ
ก ากบักิจการพลงังาน เร่ืองมาตรการดา้นการออกแบบติดตั้งและการจดัการขยะและกากของเสีย
ส าหรับผูป้ระกอบกิจการผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตยจ์ากเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก ท่ี
ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2557 และใน
สหรัฐอเมริกาจะมีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งเพิ่มเติมเก่ียวกบัการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้
งาน คือ กฎหมาย Resource Conservation and Recovery Act (RCRA) โดยทั้งสามประเทศจะมี
นโยบายในการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งานให้เน้นการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ี
หมดอายกุารใชง้านดว้ยวธีิการรีไซเคิลก่อนเป็นอนัดบัแรก  
 ในการศึกษาคร้ังน้ีจะท าการวิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบ นโยบายของรัฐท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้านทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยใชก้ารวเิคราะห์ 
SWOT Analysis เพื่อน าไปสู่การเสนอแนะแนวทางการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน
ต่อไป 
 

4.3.1 วเิคราะห์สาระส าคัญของกฎหมาย 
4.3.1.1 ระเบียบเศษเหลือทิ้งของผลิตภณัฑไ์ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Waste 

Electrical and Electronic Equipment: WEEE) 
ระเบียบเศษเหลือทิ้งของผลิตภณัฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Waste Electrical and 

Electronic Equipment: WEEE) มีวตัถุประสงคเ์พื่อวางมาตรการในการป้องกนัการเพิ่มปริมาณของ
ซากผลิตภณัฑ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ ระเบียบ WEEE จะส่งเสริมการน าช้ินส่วน วสัดุกลบั 
(Recovery) และการใชซ้ ้ า การน ากลบัมาใชใ้หม่ (Recycle/reuse) โดยผา่นระบบการรับคืน (Return) 
และการจัดเก็บรวบรวม (Collection) ของผู ้ผลิต และเพื่อลดความเส่ียง และผลกระทบต่อ
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ส่ิงแวดลอ้มอนัเกิดจากการก าจดัซากเศษเหลือทิ้งของผลิตภณัฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ระเบียบ 
WEEE น้ีไดถู้กพฒันาข้ึน โดยอาศยัหลกัความรับผิดชอบของผูผ้ลิต (The principle of producer 
responsibility) โดยสหภาพยุโรปใช้วิธีก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าในการจัดการเศษเหลือทิ้งของ
ผลิตภณัฑ ์ และก าหนดเป้าหมายขั้นต ่าในการรีไซเคิล และใชก้ลไกตลาดเป็นเคร่ืองมือในการบงัคบั
ให้ผูผ้ลิตหากลยุทธ์ในการจดัการกบัซากผลิตภณัฑ์ท่ีหมดอายุการใช้งาน ท่ีมีประสิทธิภาพและ
คุม้ค่าท่ีสุด โดยการก าหนดให้ผูผ้ลิตตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายในการจดัการทั้งหมด  ซ่ึงผูผ้ลิต
จะตอ้งด าเนินการดงัต่อไปน้ี 

1) ผูผ้ลิต ซ่ึงครอบคลุมทั้งผูผ้ลิตสินคา้และผูน้ าเขา้สินคา้ใน EU ตอ้งรับคืนซาก
ของผลิตภณัฑท่ี์หมดอายุการใชง้านแลว้ โดยไม่คิดมูลค่า ไม่วา่สินคา้ดงักล่าวจะถูกจ าหน่ายโดยวิธี
ใด รวมถึงการจ าหน่ายทางอินเตอร์เน็ท หรือ E-commerce ดว้ย 

2) ผูผ้ลิตตอ้งแสดงใหเ้ห็นวา่ตนมีขีดความสามารถจดัการกบัผลิตภณัฑ์ตามเกณฑ์
ก าหนดเป้าหมายขั้นต ่าของการ Recovery และการใชซ้ ้ าหรือการน ากลบัมาใชใ้หม่ 

3) ผูผ้ลิตตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายทั้งส้ิน ในการจดัการซากผลิตภณัฑ ์
ตั้งแต่การเก็บรวบรวม (Collection) การน าทรัพยากรกลบัคืน (Recovery) การปรับสภาพ การใชซ้ ้ า
หรือการน ากลับมาใช้ใหม่ ไปจนถึงการก าจดัเศษเหลือทิ้ง โดยอย่างน้อยกระบวนการจดัการ
ดงักล่าว จะตอ้งประกอบดว้ยขั้นตอนต่อไปน้ี 

(1) การคดัแยกช้ินส่วนหรือวตัถุท่ีมีสารต่อไปน้ีจากซากผลิตภณัฑท่ี์หมดอายุ
การใชง้าน เพื่อน าไปก าจดัอยา่งถูกตอ้ง  

   - ช้ินส่วนท่ีมีสารปรอท 
   - แบตเตอร่ี 
   - แผงวงจรไฟฟ้า (Printed circuit boards) 
   - ตลบัหมึกพิมพ ์ทั้งท่ีเป็นหมึกเหลว หมึกหลอด (Pasty) รวมทั้งหมึกสี 

  - พลาสติกท่ีมี สารโบรมีน เป็นองคป์ระกอบ เพื่อหน่วงการติดไฟ 
  - ของเสียจาก แอสเบสตอส 
  - หลอดภาพ (Cathode ray tube) 
  - สารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน (สาร CFC), สารไฮโดรคลอโรฟลูออโร

คาร์บอน (สาร HCFC) และสารไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน (สาร HFC) 
  - หลอด Gas discharge lamps 
  -จอ LCD ท่ีมีพื้นท่ีมากกวา่ 100 ตารางเซนติเมตร และจอชนิดท่ีใช ้back 

light ชนิด gas discharge lamps 
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  - สายไฟฟ้าท่ีอยูภ่ายนอก (External Electric Cables) 
  - ช้ินส่วนท่ีมี ceramic fibers  
  - ช้ินส่วนท่ีมีสารกมัมนัตภาพรังสี 
  - ตวัเก็บประจุชนิด Electrolyte ท่ีมีสารท่ีน่าเป็นห่วง ท่ีมีขนาดสูงกวา่ 25 
มิลลิเมตร เส้นผา่ศูนยก์ลางใหญ่กวา่ 25 มิลลิเมตร หรือท่ีมีปริมาตรระดบัเดียวกนั 

(2) แยกช้ินส่วนต่อไปน้ีจากซากผลิตภณัฑท่ี์หมดอายกุารใชง้าน เพื่อท าการ
ก าจดัตามท่ีระบุไว ้
   - หลอดภาพ (Cathode ray tube): ตอ้งแยกสารเรืองแสงท่ีเคลือบอยูอ่อก 
   - อุปกรณ์ท่ีมีสารท าลายชั้นโอโซน หรือมี Global Warming Potential 
(GWP) สูงกวา่ 15 เช่น  สารท่ีมีอยูใ่นโฟมและวงจรท าความเยน็ 
   - Gas discharge lamps: แยกสารปรอทออก 

(3) ผูด้  าเนินการจดัการซากผลิตภณัฑท่ี์หมดอายกุารใชง้าน และสถานท่ี
จดัการ จะตอ้งมีใบอนุญาตและตอ้งถูกตรวจสอบทุกปี 

(4) ผูผ้ลิตมีหนา้ท่ีตอ้งใหข้อ้มูลต่อไปน้ี 
   - ขั้นตอนการด าเนินการเม่ือผลิตภณัฑห์มดอายแุก่ผูใ้ช ้
   - วธีิการแยกช้ินส่วนและขอ้มูลรายละเอียดเก่ียวกบัสารอนัตรายท่ีมีอยูใ่น
ผลิตภณัฑแ์ก่ผูท้  าการรีไซเคิล 

4.3.1.2 ระเบียบ การจ ากัดการใช้สารอนัตรายบางชนิดในผลิตภณัฑ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ (The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substance in Electrical and 
Electronic Equipment: RoHS) 

ระเบียบการจ ากดัการใชส้ารอนัตรายบางชนิดในผลิตภณัฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
(The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substance in Electrical and Electronic 
Equipment: RoHS) เป็นระเบียบท่ีมุ่งเนน้การจ ากดัการใชส้ารท่ีเป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีตน้เหตุ โดย
การใชส้ารอนัตรายบางอยา่ง บางประเภทในการผลิต ผลิตภณัฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์  และท า
ให้การน าทรัพยากรกลบัคืนและการทิ้งซากผลิตภณัฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ ส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อมน้อยท่ีสุด ซ่ึงระเบียบ RoHs ยกเวน้เฉพาะผลิตภณัฑ์ท่ีอยู่ในกลุ่ม 8 และ 9 ได้แก่ 
เคร่ืองมือแพทย ์เคร่ืองมือวดัและเคร่ืองควบคุม ตามล าดบั โดยระเบียบน้ีเสนอให้ใชส่ิ้งอ่ืนทดแทน 
สารตะกัว่ สารปรอท สารแคดเมียม สารโครเมียม-เฮกซะวาเลนซ์ (Cr-VI) สารโพลิโบรมิเนท-ไบ
ฟีนิล (PolyBrominated Biphynyles - PBB) และ สารโพลิโบรมิเนท -ไดฟีนิล-อีเทอร์ 
(PolyBrominated DiphynylEthers -PBDE) ในผลิตภณัฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทอรคนิคส์  ทั้งน้ีไม่รวม
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ช้ินส่วนท่ีน าเขา้ตลาดก่อนปี พ.ศ. 2546 แต่มีขอ้ยกเวน้สารตะกัว่ ปรอท แคดเมียม และ โครเมียม-เฮ
กซะวาเลนซ์ (Cr VI)  ในผลิตภณัฑบ์างชนิดดงัน้ี 

1) สารปรอท ใน Compact fluorescent lamps ในปริมาณไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อ
หลอด 

2) สารปรอท ในหลอดฟลูออเรสเซนต ์แบบตรงส าหรับใชง้านทัว่ไปโดย 
  - หลอดท่ีใช ้Halophosphate ใหมี้ปรอทไดไ้ม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อหลอด 
  - Triphosphate ท่ีมีช่วงชีวติปกติ ไม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อหลอดและ 
  - Triphosphate ท่ีมีช่วงชีวติยาว ไม่เกิน 8 มิลลิกรัมต่อหลอด 
3) สารปรอทในหลอดฟลูออเรสเซนตแ์บบตรงส าหรับใชง้านพิเศษ 
4) สารปรอทในหลอดไฟท่ีไม่ไดก้ล่าวในท่ีน้ี 
5) สารตะกัว่ท่ีผสมในแกว้ของหลอดภาพช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์และหลอดฟลูออ

เรสเซนต ์
6) สารตะกัว่ ท่ีใชใ้นโลหะอลัลอย (alloying element) 
  - ในเหล็ก ใหท่ี้มีปริมาณตะกัว่ไดไ้ม่เกิน 0.35% โดยน ้าหนกั 
  - ในอลูมิเนียม ใหมี้ปริมาณตะกัว่ไดไ้ม่เกิน 0.4% โดยน ้าหนกั 
  - ในทองแดง ใหมี้ปริมาณตะกัว่ไดไ้ม่เกิน 4% โดยน ้าหนกั 
7) สารตะกั่วในสารบัดกรีชนิดจุดหลอมเหลวสูง ตะกั่วบัดกรีใน เคร่ือง

คอมพิวเตอร์แม่ข่าย หน่วยเก็บขอ้มูล และชุดเก็บขอ้มูล (ได้รับการยกเวน้ถึงปี ค.ศ. 2010) ตะกัว่
บดักรีในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ส าหรับสวิทซ์ช่ิง ให้สัญญาณ ส่งผ่านขอ้มูล รวมถึงการ
บริหารเครือข่ายในการส่ือสาร และสารตะกัว่ ในช้ินส่วนเซรามิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 

8) สารแคดเมียม ในการเคลือบผิวหนา้เพื่อป้องกนัการกดักร่อนในการใชง้านบาง
ประเภท 

9) สารโครเมียม-เฮกซะวาเลนซ์ ในการป้องกนัการกดักร่อนเหล็กคาร์บอนใน
ระบบหล่อเย็นใน Absorption Refrigerators ชนิดของสารอันตรายท่ีห้ามใช้ รวมถึงรายการ
ขอ้ยกเวน้ท่ีไดมี้การระบุในระเบียบ RoHS น้ี อาจมีการเพิ่มหรือลดไดอี้กในอนาคตทั้งน้ีข้ึนอยูก่บั
ความกา้วหนา้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง  

 ทั้งน้ีเม่ือผลิตภณัฑห์มดอายกุารใชง้าน ผูผ้ลิตตอ้งแยกสารท่ีกล่าวมาขา้งตน้เหล่าน้ี
ออกมาจากซากผลิตภณัฑ์และน ามาจดัการอยา่งเหมาะสม ตามระเบียบเศษเหลือทิ้งของผลิตภณัฑ์
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (Waste Electrical and Electronic Equipment: WEEE ) 
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โดยสรุป ระเบียบการจ ากัดการใช้สารอันตรายบางชนิดในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ (The Restriction of the use of certain Hazardous Substance in electrical and 
electronic equipment: RoHS) เป็นระเบียบท่ีมุ่งเนน้การจ ากดัการใชส้ารท่ีเป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้มท่ี
ต้นเหตุ โดยการใช้สารอันตรายบางอย่าง บางประเภทในการผลิตผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิคส์  ซ่ึงจะสามารถน าผลิตภณัฑ์เหล่านั้นกลบัมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลได้ ซ่ึงจะส่งผล
กระทบต่อส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด 

4.3.1.3 กฎหมาย Resource Conservation and Recovery Act (RCRA) 
RCRA หมายถึง การอนุรักษ์ทรัพยากรและท าการกู้คืน ออกโดยรัฐสภาประเทศ

สหรัฐอเมริกา ซ่ึงกฎหมายฉบบัน้ีถูกสร้างข้ึนดว้ยวตัถุประสงค์สองประการ คือ 1) การจดัการของ
เสียเพื่อปกป้องสุขภาพมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม และ 2) การเนน้การป้องกนัการเกิดมลพิษ (Pollution 
Prevention) และการลดการเกิดของเสีย (Waste Minimization) จะเรียกรวมกนัวา่การน าทรัพยากร
กลบัมาใช้ใหม่ (Resource Recovery) โดยส าหรับของเสียไม่อนัตราย RCRA ใช้กระบวนการรี
ไซเคิลเป็นเคร่ืองมือส าคญั  ในขณะท่ีการจดัการของเสียอันตรายภายใต ้RCRA จะมีความเขม้งวด
มาก  โดย RCRA ใช้แนวคิดในการจดัการท่ีเรียกว่าการจดัการของเสียตั้งแต่ตน้ก าเนิดจนถึงการ
ก าจดัขั้นสุดทา้ย (Cradle-to-grave Waste Management) กบัของเสียอนัตราย กล่าวคือเม่ือมีของเสีย
อนัตรายเกิดข้ึน ผูก่้อให้เกิดของเสียอนัตราย (Generator) ตอ้งขอใบอนุญาต (Permit) ในการเก็บ
รวบรวมของเสียอนัตรายก่อนจะท าการส่งของเสียนั้นไปท าการบ าบดัหรือฝังกลบ โดยผูข้นส่งตอ้ง
มีใบอนุญาตขนส่งของเสียอนัตราย และตอ้งกรอกเอกสารส าหรับการติดตามของเสียอนัตราย 
(Tracking) โดยของเสียอนัตรายตอ้งถูกส่งไปท่ีผูรั้บจดัการของเสียอนัตราย (Treatment, Storage, 
and Disposal Facility) ซ่ึงตอ้งมีใบอนุญาตประกอบการและมีระบบบนัทึกขอ้มูลส าหรับติดตาม
ของเสียอนัตราย (Tracking) เช่นเดียวกนั ถา้มีการร่ัวไหล หรืออุบติัเหตุท่ีก่อให้เกิดการปนเป้ือนของ
ของเสียอนัตรายในส่ิงแวดลอ้มในระหวา่งกระบวนการ ตั้งแต่การก าเนิดของเสียอนัตรายจนถึงการ
บ าบดัขั้นสุดท้ายหรือการฝังกลบ ผูก่้อให้เกิดการปนเป้ือนต้องรับผิดชอบแก้ไขการปนเป้ือน 
(Corrective Action) อยา่งไรก็ดี RCRA ไม่ไดใ้ห้รายละเอียด และกรอบของกระบวนการแกไ้ขการ
ปนเป้ือนไวอ้ย่างชัดเจน ดว้ยเหตุน้ีกระบวนการแก้ไขการปนเป้ือนตามแบบของ RCRA จึงถูก
พฒันาตามกระบวนการฟ้ืนฟูพื้นท่ีปนเป้ือนของของเสียเป็นหลกั การจดัการของเสียตั้งแต่ตน้ก าเนิด
จนถึงการก าจัดขั้นสุดท้ายท าให้การจัดการของเสียอันตรายมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ซ่ึงเป็น
วตัถุประสงคท์างออ้มของ RCRA ท่ีจะท าใหก้ารจดัการของเสียอนัตรายยุง่ยากและมีราคาสูงเพื่อจะ
บงัคบัใหผู้ผ้ลิตหาเทคโนโลยใีหม่ๆ ในการผลิตเพื่อลดหรือหลีกเล่ียงการก่อใหเ้กิดของเสียอนัตราย 
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  RCRA ถูกผา่นโดยรัฐสภาของประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 1976 ถูกปรับแกใ้นปี 
1984 โดย Hazardous and Solid Waste Amendments (HSWA) ซ่ึงเป็นการปรับปรุงกฎหมาย Solid 
Waste Disposal Act (SWDA) ซ่ึงเป็นกฎหมายส าหรับการจดัการขยะมูลฝอย ไม่ครอบคลุมถึงของ
เสียอนัตราย ท่ีถูกใชม้าตั้งแต่ ปี 1965 โดยการปรับปรุงท่ีส าคญัใน RCRA คือมีการเพิ่มการจดัการ
ของเสียอนัตราย (Subtitle C: Hazardous Waste) ท่ีเขม้งวดมากจนหลายคนจ า RCRA ไดใ้นฐานะท่ี
เป็นกฎหมายส าหรับจดัการของเสียอนัตราย ทั้งน้ี RCRA ยงัครอบคลุมทั้งการจดัการของเสียไม่
อนัตราย ขยะมูลฝอย (Subtitle D: Solid Waste) และถงัเก็บสารใตดิ้น (Subtitle I: Underground 
Storage Tanks (USTs) 

4.3.1.4 ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เร่ืองมาตรการด้านการ
ออกแบบติดตั้ งและการจัดการขยะและกากของเสีย ส าหรับผูป้ระกอบกิจการผลิตไฟฟ้าด้วย
พลงังานแสงอาทิตยจ์ากเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก ท่ีไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งขอรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2557 (ตามหลกั CoP ) 

ประกาศคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน เร่ืองมาตรการดา้นการออกแบบติดตั้ง
และการจดัการขยะและกากของเสีย ส าหรับผูป้ระกอบกิจการผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตย์
จากเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก ท่ีไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิต
ไฟฟ้า พ.ศ. 2557 ฉบบัน้ีถูกสร้างข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อให้มีมาตรฐานและแนวทางในการ
ปฏิบติัในการประกอบกิจการผลิตพลงังานไฟฟ้าท่ีมีความปลอดภยั ไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
และชุมชนในพื้นท่ีใกล้เคียงสถานประกอบกิจการพลังงาน ซ่ึงผู ้ประกอบกิจการพลังงาน
แสงอาทิตยจ์ะตอ้งปฏิบติัตามหลกัประมวลปฏิบติั Code of Practice: CoP โดยหลกั CoP จะ
ประกอบไปดว้ย มาตรการดา้นการออกแบบระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์และมาตรการดา้นการ
จดัการขยะและกากของเสีย ซ่ึงแต่ละมาตรการจะมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) มาตรการดา้นการออกแบบระบบไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
  วตัถุประสงค ์: (P1) ระยะเตรียมการก่อสร้าง 
 - เพื่อให้การพฒันาโครงการมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม
และทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่เดิมทั้งในระดบัประเทศและระดบัสากล และเป็นไปตามกฎหมาย
ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
   - เพื่อใหก้ารจดัสรรพื้นท่ีโรงไฟฟ้า การออกแบบอาคารและการวางผงั
โครงการ เป็นไปตาม มาตรฐานวศิวกรรมและความปลอดภยั 

2) มาตรการดา้นการจดัการขยะและกากของเสีย 



63 

  วตัถุประสงค ์ : (C2) ระยะก่อสร้าง, (O2) ระยะด าเนินการ, (D)ขั้นตอนการร้ือถอน
อาคาร เคร่ืองจกัร หรืออุปกรณ์ 
   - เพื่อจดัการขยะและกากของเสียจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ  
   - เพื่อป้องกนัการปนเป้ือนกากของเสียต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูใ่กลเ้คียง 
   (ก) C2 ระยะก่อสร้าง 
    C2.1 จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์รองรับขยะท่ีเกิดข้ึนจากคนงาน
ก่อสร้างไวต้ามบริเวณพื้นท่ีปฏิบติังาน และบริเวณท่ีพกัคนงาน (ถา้มี) ใหพ้อเพียงและประสานกบั
หน่วยงานทอ้งถ่ินเพื่อด าเนินการก าจดัขยะต่อไป  
    C2.2 ห้ามทิ้งขยะลงในรางระบายน ้ า ท่อรวบรวมน ้ าเสีย หรือท่อ
ระบายน ้า      
    C2.3 ผูรั้บเหมาก่อสร้างตอ้งก าหนดวธีิปฏิบติังาน เร่ืองการแยก
ทิ้งขยะหรือของเสียอนัตราย และอบรมใหค้นงานท่ีเก่ียวขอ้งมีความรู้เก่ียวกบัการจดัการขยะและ
กากของเสียอนัตราย 
   (ข) O2 ระยะด าเนินการ 
    O2.1 จดัเตรียมถงัรองรับส าหรับขยะมูลฝอยทัว่ไปท่ีเกิดข้ึน
ภายในโครงการอยา่งเพียงพอก่อนรวบรวมน าไปก าจดัต่อไป  
    O2.2 ตอ้งจดัการแผงเซลลแ์สงอาทิตยแ์ละอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีช ารุด
หรือหมดอายกุารใชง้านตามมาตรการท่ีไดเ้สนอไวใ้นระยะก่อสร้างโครงการ และสอดคลอ้งกบั
แนวทางในกรณีดงัต่อไปน้ี  
     O2.2.1 กรณีส่งออกไปจดัการนอกประเทศ ตอ้งปฏิบติั
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยวตัถุอนัตรายและขอ้ก าหนดระหวา่งประเทศ ทั้งน้ี เม่ือด าเนินการแลว้
เสร็จใหแ้จง้ ส านกังานทราบภายใน 30 วนันบัจากท่ีมีการส่งออกไปจดัการนอกประเทศ 
      O2.2.2 กรณีการจดัการภายในประเทศ ตอ้งด าเนินการ
ฝังกลบในหลุมฝังกลบของเสียอนัตราย (Secure landfill) หรือเผาท าลายดว้ยเตาเผาเฉพาะของเสีย
อันตราย หรือจัดการโดยวิธี อ่ืนโดยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวตัถุอันตราย ทั้ งน้ีให้แจ้ง
ส านกังานทราบเป็นประจ าทุกปี 
   (ค) D ขั้นตอนการร้ือถอนอาคาร เคร่ืองจกัร หรืออุปกรณ์ 
    D2.1 จดัเตรียมวสัดุอุปกรณ์ท่ีรองรับขยะท่ีเกิดข้ึนจากคนงานไว้
ตามบริเวณพื้นท่ีปฏิบติังาน และบริเวณท่ีพกัคนงาน (ถา้มี) ให้พอเพียงและประสานกบัหน่วยงาน
ทอ้งถ่ินเพื่อด าเนินการก าจดัขยะต่อไป  
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    D2.2 ให้คดัแยกของเสียท่ีสามารถน ากลบัมาใช้ไดอี้ก เช่น เศษ
เหล็กลวด เศษโลหะต่างๆ เป็นตน้ น ากลบัมาใช้ใหม่ หรือ จ าหน่ายให้แก่ผูรั้บซ้ือ ส่วนของเสียท่ี
เหลือจากการคัดแยกจะท าการเก็บรวมกับขยะทัว่ไป และประสานกับหน่วยงานท้องถ่ินเพื่อ
ด าเนินการก าจดัขยะต่อไป  
    D2.3 ตอ้งจดัการแผงเซลล์แสงอาทิตยแ์ละอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีช ารุด
หรือหมดอายุการใช้งานตามมาตรการท่ีได้เสนอไวใ้นขั้นตอนการวางแผนและสอดคล้องกับ
แนวทางในกรณีดงัต่อไปน้ี  
     D2.3.1 กรณีส่งออกไปจดัการนอกประเทศ ตอ้งปฏิบติั
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยวตัถุอนัตรายและขอ้ก าหนดระหวา่งประเทศ ทั้งน้ี เม่ือด าเนินการแลว้
เสร็จใหแ้จง้ส านกังานทราบภายใน 30 วนันบัจากท่ีมีการส่งออกไปจดัการนอกประเทศ  
     D2.3.2 กรณีการจดัการภายในประเทศ ตอ้งด าเนินการ
ฝังกลบในหลุมฝังกลบของเสียอนัตราย (Secure landfill) หรือเผาท าลายดว้ยเตาเผาเฉพาะของเสีย
อนัตราย หรือ จัดการโดยวิธีอ่ืนโดยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวตัถุอันตราย ทั้ งน้ีให้แจ้ง
ส านกังานทราบเป็นประจ าทุกปี 
 โดยสรุปการวิเคราะห์สาระส าคญัของกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการแผง
โซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งานทั้งส่ีฉบบั มีสาระส าคญัท่ีมุ่งเน้นในการลดมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม
และลดการเกิดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนหรือใหเ้กิดผลกระทบนอ้ยท่ีสุด โดยสามารถควบคุม
ไดต้ั้งแต่การผลิตผลิตภณัฑ์ไปจนถึงผลิตภณัฑ์หมดอายุการใชง้าน ทั้งน้ีผูใ้ชง้านแผงโซล่าเซลล์จึง
เป็นบุคคลส าคญัต่อการจดัการกบัแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งานในเบ้ืองตน้ เพื่อป้องกนัการ
เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของประชาชน ซ่ึงการวิเคราะห์สาระส าคญักฎหมายและ
ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใชง้านแต่ละฉบบั แสดงดงัตารางท่ี 
4.3.2 
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4.3.2 สรุปสาระส าคัญของกฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกบัการจัดการแผงโซล่าเซลล์ที่หมดอายุ
การใช้งาน 

 
ตารางที ่4.11 ขอ้มูลสรุปประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้านจาก

กฎหมาย 

กฎหมาย ประเด็นที่เกีย่วข้องกบัการจัดการแผงโซล่าเซลล์ 
ทีห่มดอายุการใช้งาน 

1. ระเบียบเศษเหลือทิ้งของ
ผลิตภณัฑไ์ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
(Waste Electrical and Electronic 
Equipment: WEEE) 

- ส่งเสริมการน าช้ินส่วน วสัดุกลบัมาใชซ้ ้ า การน า
กลบัมาใชใ้หม่ (Recycle/reuse) โดยผา่นระบบการรับ
คืน (Return) และการจดัเก็บรวบรวม (Collection) ของ
ผูผ้ลิต และเพื่อลดความเส่ียง และผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม 
- ใชก้ลไกการตลาดเป็นเคร่ืองมือเพื่อบงัคบัใชใ้นการ
จดัการกบัซากผลิตภณัฑท่ี์หมดอายกุารใชง้าน 

2. ระเบียบ การจ ากดัการใชส้าร
อนัตรายบางชนิดในผลิตภณัฑไ์ฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ (The Restriction 
of certain Hazardous Substance in 
electrical and electronic equipment: 
RoHS) 

- มุ่งเนน้การจ ากดัการใชส้ารท่ีเป็นพิษต่อส่ิงแวดลอ้มท่ี
ตน้เหตุ 
- เสนอใหใ้ชส่ิ้งอ่ืนทดแทน สารตะกัว่ สารปรอท  
สารแคดเมียม สารโครเมียม-เฮกซะวาเลนซ์ (Cr-VI) สาร
โพลิโบรมิเนท-ไบฟีนิล (PolyBrominated Biphynyles-
PBB) และสารโพลิโบรมิเนท-ไดฟีนิล-อีเทอร์ 
(PolyBrominated DiphynylEthers-PBDE) ใน 
ผลิตภณัฑไ์ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ 
- การจดัการกบัเศษซากผลิตภณัฑท่ี์หมดอายกุารใชง้าน
ตอ้งอยูภ่ายใต ้ตามระเบียบ (WEEE ) 

3.กฎหมาย Resource Conservation 
and Recovery Act (RCRA) 

-มุ่งเนน้การจดัการของเสียเพื่อปกป้องสุขภาพมนุษย์
และส่ิงแวดลอ้ม  
-มุ่งเนน้การป้องกนัการเกิดมลพิษและลดของเสีย 
- ใชแ้นวคิดการจดัการของเสียตั้งแต่จุดก าเนิดจนถึง 
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ตารางที ่ 4.11  (ต่อ) 
 

กฎหมาย ประเด็นที่เกีย่วข้องกบัการจัดการแผงโซล่าเซลล์ 
ทีห่มดอายุการใช้งาน 

 จุดสุดทา้ย ไดแ้ก่ การควบคุมตั้งแต่การผลิตจนเกิดของ
เสีย การคดัแยก การเก็บรวบรวม ขนส่ง บ าบดัและการ
ก าจดั 

4.ประกาศคณะกรรมการก ากบั
กิจการพลงังาน เร่ืองมาตรการดา้น
การออกแบบติดตั้งและการจดัการ
ขยะและกากของเสีย ส าหรับผู ้
ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยจ์ากเทคโนโลยแีผงโฟโต
โวลเทอิก ท่ีไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้ง
ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
ผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2557 (ตามหลกั 
CoP ) 

- มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหมี้มาตรฐานและแนวทางการ
ปฏิบติัในการประกอบกิจการผลิตพลงังานไฟฟ้าท่ีมี
ความปลอดภยั ไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
- การจดัการของเสียท่ีเกิดข้ึน ตอ้งด าเนินการ  ตั้งแต่  
การคดัแยก การเก็บรวบรวม การขนส่ง การบ าบดัและ
การก าจดั ซ่ึงเป็น 2 กรณี คือ 
           (1) กรณีส่งออกไปจดัการนอกประเทศ  
ตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยวตัถุอนัตราย
และขอ้ก าหนดระหวา่งประเทศ 
           (2) กรณีการจดัการภายในประเทศ ตอ้ง
ด าเนินการฝังกลบในหลุมฝังกลบของเสียอนัตราย  
(Secure landfill) หรือเผาท าลายดว้ยเตาเผาเฉพาะของ
เสียอนัตราย หรือจดัการโดยวธีิอ่ืน โดยใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายวา่ดว้ยวตัถุอนัตรายการเก็บรวบรวม การ
ขนส่ง การบ าบดัและการก าจดั 

 
จากตารางท่ี 4.11 จะเห็นไดว้า่กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุ

การใชง้าน จะมีประเด็นส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายุการใชง้านคือ การ
จดัการตอ้งเป็นไปตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนถึงหมดอายุการใชง้าน โดยทุกขั้นตอนจะตอ้งปลอดภยั
ต่อสุขภาพของประชาชนและไม่เป็นมลพิษต่อส่ิงแวดลอ้ม การจดัการจะตอ้งด าเนินการโดยผูผ้ลิต
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ซ่ึงตอ้งจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน ดงัน้ี 
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  (1) การเก็บรวบรวม ผูผ้ลิต จ าหน่าย หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ตอ้งด าเนินการเก็บรวบรวม 
ไวใ้นสถานท่ีตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้านระบุไว ้ 
  (2) การคัดแยก ผู ้ผลิต จ าหน่าย หรือ ผูท่ี้เก่ียวข้อง จะต้องด าเนินการคัดแยก
ช้ินส่วนของแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน โดยการคดัแยกจะตอ้งแยก เป็น 2 ส่วน คือ  
   - วสัดุอุปกรณ์ท่ีสามารถน าไปรีไซเคิลได ้ใหจ้ดัการโดยส่งคืนบริษทั 
ผูผ้ลิตเพื่อน าไปรีไซเคิล  
   - วสัดุท่ีไม่สามารถน าไปรีไซเคิลได ้ซ่ึงจะประกอบดว้ยของเสียอนัตราย
ใหจ้ดัการโดยน าไปลดความเป็นพิษและด าเนินการก าจดัต่อไป 
  (3) การขนส่ง ผูผ้ลิต จ าหน่าย หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ตอ้งด าเนินการขนส่งดว้ยรถท่ี
ถูกตอ้งตามกฎหมายก าหนด 
  (4) การบ าบดั/ก าจดั ผูผ้ลิต จ าหน่าย หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง จะตอ้งด าเนินการ การ
บ าบดั/ก าจดัดงัน้ี  
   (ก) กรณีส่งออกไปจดัการนอกประเทศ ตอ้งปฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม
กฎหมายวา่ดว้ยวตัถุอนัตรายและขอ้ก าหนดระหวา่งประเทศ 
              (ข) กรณีการจดัการภายในประเทศ ตอ้งด าเนินการฝังกลบในหลุมฝังกลบ
ของเสียอนัตราย (Secure landfill) หรือเผาท าลายดว้ยเตาเผาเฉพาะของเสียอนัตราย หรือจดัการ โดย
วธีิอ่ืนโดยใหเ้ป็นไปตามกฎหมายวา่ดว้ยวตัถุอนัตราย 
 โดยสรุป การจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน จะตอ้งด าเนินการโดยผูผ้ลิต 
จ าหน่าย หรือ ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ตั้งแต่ การเก็บรวบรวม การคดัแยก การขนส่ง การบ าบดัและการก าจดั 
แต่ละขั้นตอนตอ้งท าตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งระบุไว ้  
 

4.3.3 การวเิคราะห์กฎหมาย ด้วย SWOT Analysis 
 จากการศึกษาข้อมูลกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการแผงโซล่าเซลล์ท่ี
หมดอายุการใชง้าน ผูศึ้กษาไดท้  าการวิเคราะห์กฎหมายและระเบียบดว้ย SWOT Analysis ซ่ึงเป็น
การวิเคราะห์ภาพรวมๆ ของกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ี
หมดอายุการใชง้าน ประกอบดว้ย  การวิเคราะห์จุดแข็ง/จุดเด่น (Strength) เป็นการวิเคราะห์ปัจจยั
ภายในท่ีโดดเด่นของกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการ
ใช้งานท่ีน ามาเป็นประโยชน์ในการบรรลุวตัถุประสงค์หรือเป้าหมายของกฎหมายและระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใชง้าน การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness) เป็น
การวิเคราะห์ปัจจยัภายในท่ีส่งผลเสียหรือผลกระทบต่อกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
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จดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งาน การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity) เป็นการวิเคราะห์
ปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลดีต่อกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุ
การใช้งาน และการวิเคราะห์อุปสรรค  (Threat) เป็นการวิเคราะห์ปัจจยัภายนอกท่ีส่งผลเสียต่อ
กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายุการใชง้าน ซ่ึงเม่ือวิเคราะห์
กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใชง้าน โดยใช ้SWOT 
Analysis แลว้นั้น ผูศึ้กษาน าผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์มาเสนอแนะแนวทางดว้ย SWOT Matrix เพื่อ
น าไปสู่การเสนอแนะแนวทางในการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใชง้านในขั้นตอนต่อไป  
โดยการวิเคราะห์ด้วย SWOT Matrix จะประกอบด้วย การวิเคราะห์กลยุทธ์เชิงรุก (SO) การ
วเิคราะห์กลยทุธ์เชิงป้องกนั (ST) การวเิคราะห์กลยทุธ์เชิงแกไ้ข (WO) และการวิเคราะห์กลยุทธ์เชิง
รับ (WT) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
 
ตารางที ่4.12 ขอ้มูลการวเิคราะห์ SWOT Analysis ระเบียบเศษเหลือทิ้งของผลิตภณัฑไ์ฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ (Waste Electrical and Electronic Equipment: WEEE) 

(S) วเิคราะห์จุดแข็ง/จุดเด่น (Strength) (W) วเิคราะห์จุดอ่อน (Weakness) 
- S1. เป็นระเบียบท่ีถูกรับรองโดยสหภาพ
ยโุรป 

- W1. ระเบียบบงัคบัใชก้บัผูผ้ลิตและผูน้ าเขา้
ผลิตภณัฑเ์ท่านั้น 

- S2. ส่งเสริมการลดการเกิดของเสีย - W2. มีภาระค่าใชจ่้ายในการจดัการกบัซาก
ผลิตภณัฑท่ี์หมดอายกุารใชง้านทุกขั้นตอน 

(O) โอกาส (Opportunity) (T) อุปสรรค์ (Threat) 
- O1. เกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อผูผ้ลิตและผูน้ าเขา้
ผลิตภณัฑท่ี์อยูภ่ายใตร้ะเบียบน้ี 

- T1. การรับรู้ระเบียบของประชาชนค่อนขา้ง
ต ่า 

- O2. เป็นระเบียบท่ีทัว่โลกก าลงัใหค้วามสนใจ 
ซ่ึงในอนาคตอาจถูกปรับใชเ้ป็นกฎหมายและ
บงัคบัใช ้ใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนัทัว่โลก 

- O3. มีสิทธิท่ีจะออกกฎหมายใหมี้ความ
เขม้งวดมากข้ึนได ้หรือ มาตรการอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งไดห้ากไม่ขดักบัระเบียบ 

- T2. กระบวนการในการจดัการกบัซาก
ผลิตภณัฑแ์ต่ละขั้นตอนมีความละเอียดและมี
วธีิการค่อนขา้งยาก ประชาชนท่ีมีปริมาณซาก
ผลิตภณัฑท่ี์หมดอายกุารใชง้านนอ้ยไม่
สามารถจดัการดว้ยวธีิการดงัในระเบียบระบุ
ไดเ้อง เน่ืองจากไม่เล็งเห็นความส าคญัในการ
จดัการกบัซากผลิตภณัฑ์ 
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ตารางที ่4.12  (ต่อ) 
 

(S) วเิคราะห์จุดแข็ง/จุดเด่น (Strength) (W) วเิคราะห์จุดอ่อน (Weakness) 
- S3. ใชก้ลไกการตลาดเป็นเคร่ืองมือเพื่อ
บงัคบัใชใ้นการจดัการกบัซากผลิตภณัฑท่ี์
หมดอายกุารใชง้าน 

- W3. มีขั้นตอนและรายละเอียดในการจดัการ
กบัซากผลิตภณัฑท่ี์หมดอายุการใชง้าน
ค่อนขา้งมาก 

- S4. ลดความเส่ียงท่ีจะเกิดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากการจดัการกบัซาก
ผลิตภณัฑท่ี์หมดอายกุารใชง้าน 

- W4. หากตอ้งการใหป้ระชาชนรับรู้และ
เขา้ใจระเบียบ ตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์ท่ีดี 
และตอ้งมีบุคลากรท่ีมีความรู้ในระเบียบเป็น
ส่ือกลางในการน าเสนอระเบียบ 

- S5. ผูผ้ลิตเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายทั้งหมด
ในการจดัการซากผลิตภณัฑ์ท่ีหมดอายกุารใช้
งาน 

 

(O) โอกาส (Opportunity) (T) อุปสรรค์ (Threat) 
- O4. เป็นตวัอยา่งหน่ึงของการจดัท านโยบาย 
ในการรักษาสภาพแวดลอ้มท่ีดี  ท าใหเ้กิด
ภาพลกัษณ์ท่ีดี 

- T3. ขาดการสนบัสนุนงบประมาณจาก
ภาครัฐในการจดัการซากผลิตภณัฑท่ี์หมดอายุ
การใชง้านในครัวเรือน 

- O5. ผูท่ี้ขายผลิตภณัฑท่ี์ผลิตโดย
ผูป้ระกอบการอ่ืน (other suppliers) โดยตอ้งใช้
ยีห่อ้ของตน ซ่ึงเป็นผลดีต่อการคา้ 

- T4. ขาดการสนบัสนุนของภาครัฐในการ
เป็นส่ือกลางในการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัระเบียบ 

- O6. เกิดความเช่ือมัน่ของกลุ่มผูบ้ริโภค  

 
ตารางที ่4.13 ขอ้มูลการวเิคราะห์ SWOT Analysis ระเบียบ การจ ากดัการใชส้ารอนัตรายบางชนิด

ในผลิตภณัฑไ์ฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (The Restriction of the Use of Certain 
Hazardous Substance in Electrical and Electronic Equipment: RoHS) 

(S) วเิคราะห์จุดแข็ง/จุดเด่น (Strength) (W) วเิคราะห์จุดอ่อน (Weakness) 
- S1. มุ่งเนน้การก าจดัสารท่ีเป็นพิษต่อ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีตน้เหตุ 

- W1. มีขอ้ยกเวน้การใชส้ารตะกัว่ ปรอท 
แคดเมียม และ โครเมียม-เฮกซะวาเลนซ์  
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ตารางที ่ 4.13  (ต่อ) 
 
(S) วเิคราะห์จุดแข็ง/จุดเด่น (Strength) (W) วเิคราะห์จุดอ่อน (Weakness) 
 (Cr VI)  ในผลิตภณัฑบ์างชนิด 
- S2. ส่งเสริมการน ากลบัมาใชใ้หม่ของซาก
ผลิตภณัฑท่ี์หมดอายกุารใชง้าน โดยการรี
ไซเคิล 

- W2. ขั้นตอนการคดัแยกสารอนัตรายออก
จากผลิตภณัฑค์่อนขา้งยุง่ยาก 

- S3. ระเบียบเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและ
สุขภาพประชาชน 

- W3. บงัคบัใชก้บัผูผ้ลิตเพียงเท่านั้น 

- S4. เป็นระเบียบท่ีอยูภ่ายใตร้ะเบียบ WEEE  
(O) โอกาส (Opportunity) (T) อุปสรรค์ (Threat) 

- O1. ระเบียบสามารถเพิ่มหรือลดขอ้ก าหนด
ไดอี้กในอนาคตทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความกา้วหนา้
ทางวทิยาศาสตร์สาขาท่ีเก่ียวขอ้ง 

- T1. ระเบียบมีสาระค่อนขา้งเฉพาะดา้น 
ไม่ไดรั้บความสนใจจากประชาชน 

- O2. เกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีแก่ผูผ้ลิตและผูน้ าเขา้
ผลิตภณัฑท่ี์อยูภ่ายใตร้ะเบียบน้ี 

- T2. การจ ากดัสารอนัตรายบางประเภทท่ี
ระเบียบก าหนดประชาชนไม่สามารถท าได้
เอง 

- O3. เกิดความเช่ือมัน่ของกลุ่มผูบ้ริโภคใน
ประเทศอ่ืนๆ 

- T3. การรับรู้เก่ียวกบัระเบียบและกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์
หมดอายกุารใชง้านของประชาชนต ่า 

 - T4. ขาดการสนบัสนุนของภาครัฐในการ
เป็นส่ือกลางในการใหข้อ้มูลเก่ียวกบัระเบียบ 

 
ตารางที ่4.14 ขอ้มูลการวเิคราะห์ SWOT Analysis กฎหมาย Resource Conservation and 

Recovery Act (RCRA) 

(S) วเิคราะห์จุดแข็ง/จุดเด่น (Strength) (W) วเิคราะห์จุดอ่อน (Weakness) 
- S1. ป้องกนัการเกิดผลกระทบจากการจดัการ
ของเสียท่ีจะเกิดกบัสุขภาพของประชาชนและ 

- W1. มีค่าใชจ่้ายในการจดัการกบัของเสีย
ค่อนขา้งสูง 
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ตารางที ่ 4.14  (ต่อ) 
 
(S) วเิคราะห์จุดแข็ง/จุดเด่น (Strength) (W) วเิคราะห์จุดอ่อน (Weakness) 
ส่ิงแวดลอ้ม  
- S2. เนน้การป้องกนัการเกิดมลพิษและลดการ
เกิดของเสีย 

- W2. กระบวนการจดัการมีหลายขั้นตอนและ
แต่ละขั้นตอนมีการจดัการท่ียุง่ยาก 

- S4. มีแนวคิดในการจดัการของเสียอนัตราย
ตั้งแต่ตน้ก าเนิดจนถึงขั้นสุดทา้ย 

 

- S5. เป็นการบงัคบัใหผู้ผ้ลิตหาเทคโนโลยี
ใหม่ๆ ในการผลิตผลิตภณัฑ์เพื่อลดหรือเล่ียง
เล่ียงการเกิดของเสียอนัตราย 

 

- S6. การบงัคบัใชก้ฎหมายเขม้งวดท าให้
ประชาชนใหค้วามสนใจเป็นอยา่งมาก 

 

- S7. มีกระบวนการติดตามของเสียอนัตราย
อยา่งเขม้งวด 

 

-S8.บงัคบัใชก้บัผูก่้อก าเนิดของเสียเป็นหลกั  
(O) โอกาส (Opportunity) (T) อุปสรรค์ (Threat) 

- O1. เกิดเทคโนโลยใีหม่ๆในการผลิต
ผลิตภณัฑ์ 

- T1. เป็นกฎหมายท่ีถูกปรับปรุงมาจาก
กฎหมายการก าจดัมูลฝอย ซ่ึงกฎหมาย
ครอบคลุมถึงของเสียไม่เป็นอนัตรายดว้ย แต่
ประชาชนจ าเพียงวา่เป็นกฎหมายท่ีใชก้บัของ
เสียอนัตราย 

 
ตารางที ่4.15 ขอ้มูลการวเิคราะห์ SWOT Analysis ประกาศคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน 

หลกัปฎิบติั CoP  

(S) วเิคราะห์จุดแข็ง/จุดเด่น (Strength) (W) วเิคราะห์จุดอ่อน (Weakness) 
- S1. มุ่งเนน้การผลิตพลงังานไฟฟ้าจากโซล่า
เซลลท่ี์มีความปลอดภยัไม่ส่งผลกระทบต่อ 

- W1. บงัคบัใชก้บัผูส้ร้างโครงการผลิต
กระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลลเ์ท่านั้น 

ส่ิงแวดลอ้มบริเวณนั้น  
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ตารางที ่ 4.15  (ต่อ) 
 
(S) วเิคราะห์จุดแข็ง/จุดเด่น (Strength) (W) วเิคราะห์จุดอ่อน (Weakness) 
ส่ิงแวดลอ้มบริเวณนั้น  
- S2. มีมาตรการต่างๆ เพื่อบงัคบัใชต้ั้งแต่ระยะ
ก่อสร้างโครงการไปจนถึงการก าจดัเศษซาก
แผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน 

- W2. การบงัคบัใชก้ฎหมายไม่ครอบคลุมผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย 

- S3. มาตรการมีการพฒันาใหมี้ความเหมาะสม
และสอดคลอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากร
เดิมทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น 
การส่งเสริมการผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ยพลงังาน
แสงอาทิตยซ่ึ์งเป็นพลงังานทดแทนท่ีสะอาด
ปราศจากมลพิษ โดยมีประกาศฉบบัน้ีควบคุม
ตั้งแต่ระยะก่อสร้างโครงการไปจนถึงการก าจดั
เศษซากแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน
เพือ่ไม่ใหส่้งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มหรือ
ส่งผลกระทบนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
พระราชบญัญติัวตัถุอนัตรายและระเบียบ 
WEEE 

- W3. ไม่ระบุวธีิการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์
หมดอายกุารใชง้านมีเพียงแนวทางในการ
จดัการกบัแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใช้
งาน โดยใหผู้รั้บผดิชอบโครงการเป็นผูเ้สนอ 

(O) โอกาส (Opportunity) (T) อุปสรรค์ (Threat) 
- O1. หลกัปฏิบติั CoP. มีโอกาสน าไปพฒันา
เป็นกฎหมายท่ีใชภ้ายในประเทศได ้

- T1. ผูใ้ชง้านแผงโซล่าเซลลไ์ม่รู้จกัหลกั
ปฏิบติั COP 

 - T2. การเขา้ถึงขอ้มูลกฎหมายค่อนขา้งยาก 
 - T3. ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้เก่ียวกบัปฏิบติั 

CoP. ในการเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัปฏิบติั 
CoP. 

 - T4. ประชาชนไม่มีความรู้เก่ียวกบัปฏิบติั 
CoP. 
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4.3.3.1 การวเิคราะห์กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการแผงโซล่าเซลท่ี์
หมดอายกุารใชง้านในภาพรวม ดดว้ย SWOT Analysis  

เป็นการวิเคราะห์กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ี
หมดอายุการใชง้านทั้ง 4 ฉบบัในภาพรวม ไดแ้ก่ 1) ระเบียบเศษเหลือทิ้งของผลิตภณัฑ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ (Waste Electrical and Electronic Equipment: WEEE) 2) ระเบียบการจ ากดัการใช้
สารอนัตรายบางชนิดในผลิตภณัฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (The Restriction of the use of certain 
Hazardous Substance in electrical and electronic equipment: RoHS) 3) ประกาศคณะกรรมการ
ก ากบักิจการพลงังาน เร่ืองมาตรการดา้นการออกแบบติดตั้งและการจดัการขยะและกากของเสีย 
ส าหรับผูป้ระกอบกิจการผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตยจ์ากเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก ท่ี
ได้รับการยกเวน้ไม่ต้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2557 4) กฎหมาย 
Resource Conservation and Recovery Act (RCRA) โดย ใชห้ลกัการวิเคราะห์ดว้ย SWOT Analysis
ประกอบด้วย  การวิเคราะห์จุดแข็ง /จุดเด่น (Strength) การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness) การ
วเิคราะห์โอกาส (Opportunity) และการวิเคราะห์อุปสรรค (Threat) ผลการวิเคราะห์แสดงดงัตาราง
ท่ี 4.16 
  
ตารางที ่4.16 ขอ้มูลการวเิคราะห์ SWOT Analysis ในภาพรวมของระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียว 

ขอ้งกบัการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน ในภาพรวม  

(S) วเิคราะห์จุดแข็ง/จุดเด่น (Strength) (W) วเิคราะห์จุดอ่อน (Weakness) 
- S1. เป็นระเบียบ ขอ้ตกลง กฎหมาย ท่ี
ครอบคลุมการจดัการของขยะอิเล็กทรอนิค 

- W1. ระเบียบ ขอ้ตกลง กฎหมาย มุ่งเนน้การ
จดัการของเสียท่ีเป็นขยะอิเล็กทรอนิคเท่านั้น 

- S2.ระเบียบขอ้บงัคบัสามารถปรับใชไ้ดก้บั
ทุกๆประเทศ 

- W2. บงัคบัใชก้บัผูผ้ลิตและผูป้ระกอบการ
เท่านั้น 

- S3. ตวัระเบียบ ขอ้บงัคบั กฎหมาย มีความ
เป็นสากล 

- W3. มีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งหลายฉบบั  ยาก
แก่การท าความเขา้ใจ 

- S4. ตวัระเบียบ ขอ้บงัคบั กฎหมาย มีความ
เช่ือมัน่ เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มไม่ส่งผล
กระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและชุมชนในพื้นท่ี
ใกลเ้คียง 

- W4. ไม่ไดร้ะบุกระบวนการการจดัการไว้
เป็นขั้นตอนท่ีชดัเจน เป็นเพียงการตีความจาก 
ระเบียบ ขอ้ตกลง กฎหมาย เท่านั้น 
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ตารางที ่4.16  (ต่อ) 
 

(S) วเิคราะห์จุดแข็ง/จุดเด่น (Strength) (W) วเิคราะห์จุดอ่อน (Weakness) 
- S5. เนน้กระบวนการรีไซเคิลเป็นส าคญั - W5. การประชาสัมพนัธ์ของตวัระเบียบ 

ขอ้ตกลง กฎหมาย ยงัไม่ทัว่ถึง เขา้ถึงยากใน
พื้นท่ีห่างไกลหรือในเขตชนบท 

- S6. ครอบคลุมการจดัการของเสียตั้งแต่ตน้
ก าเนิดไปจนถึงจุดสุดทา้ยของของเสีย 

- W6. ไม่มีบทลงโทษท่ีชดัเจน 

- S7. ช่องทางในการเผยแพร่ตวัระเบียบ 
ขอ้บงัคบั กฎหมาย มีไดห้ลายช่องทาง 

- W7. ไม่มีการระบุหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ
โดยตรงในขั้นตอนการจดัการ 

- S9. มีเครือข่ายผูใ้ชก้ฎระเบียบ ขอ้บงัคบั 
กฎหมาย ท่ีใหญ่ ทัว่โลก เช่น ระเบียบ WEEE 
อยูมี่เครือข่ายเป็นสหภาพยโุรป 

 

(O) โอกาส (Opportunity) (T) อุปสรรค์ (Threat) 
- O1. ระเบียบ ขอ้บงัคบั กฎหมาย เป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้มท าใหไ้ดรั้บความสนใจไปทัว่โลก 

- T1. ขาดการสนบัสนุนจากรัฐบาลในการ
เผยแพร่ใหค้วามรู้ระเบียบ ขอ้บงัคบั กฎหมาย 
แก่ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ 

- O2. สร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ ผูใ้ชผ้ลิตภณัฑท่ี์
อยูภ่ายใตร้ะเบียบ ขอ้บงัคบั กฎหมาย และ
ประเทศท่ีไม่ไดอ้ยูภ่ายใตร้ะเบียบ ขอ้บงัคบั 
กฎหมาย น้ี ในการท าธุรกิจ 

- T2. ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั กฎหมาย 

- O3. เกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีแก่ประเทศท่ีใช้
ระเบียบ ขอ้บงัคบั กฎหมาย 

- T3. ไม่ไดรั้บความสนใจจากประชาชน 

- O4. ระเบียบสามารถปรับเป็นกฎหมายบงัคบั
ใชไ้ดใ้นอนาคต 

- T4. กลุ่มเป้าหมายของกฎหมาย คือ ผูผ้ลิต 
ผูป้ระกอบการ จึงเป็นช่องโหว ่ใหป้ระชาชน
ไม่ท าตาม ระเบียบ ขอ้บงัคบั กฎหมาย 

- O5. สามารถน า ระเบียบ ขอ้บงัคบั กฎหมาย 
ไปปรับเป็นนโยบายเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มได ้

- T5. ไม่ไดรั้บความร่วมมือในการจดัการของ
เสียท่ีเกิดข้ึนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ตารางที ่4.16  (ต่อ)  
 

(O) โอกาส (Opportunity) (T) อุปสรรค์ (Threat) 
- O6. เป็นตวัอยา่งท่ีดีในการจดัการของเสียอิ
เล็กทรอนิคใหก้บัประเทศอ่ืนๆ 

- T6. ค่าด าเนินการในการจดัการแต่ละ
ขั้นตอนค่อนขา้งสูง จึงเกิดการลกัลอบทิ้งและ
ก าจดัไม่ถูกวธีิ 

- O7. เป็นแนวทางในการก าหนดกฎหมายฉบบั
อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งได ้

- T7. บทลงโทษไม่ชดัเจน 

 
จากการวิเคราะห์ระเบียบและกฎหมายทั้ง 4 ฉบบั พบวา่ ระเบียบมีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส

และอุปสรรคค่อนข้างคล้ายคลึงกนั ซ่ึงจุดแข็ง (Strength) ของระเบียบและกฎหมายทั้งส่ีฉบบัมี
ความเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการลดการเกิดมลพิษท่ีต้นเหตุ การจัดการกับซาก
ผลิตภณัฑ์ท่ีหมดอายุการใช้งานตอ้งค านึงถึงวิธีการรีไซเคิลเป็นอนัดบัแรกเพื่อป้องกนัให้เกิดของ
เสียนอ้ยท่ีสุด ดา้นจุดอ่อน (Weakness) ของระเบียบและกฎหมายทั้งส่ีฉบบั พบวา่มีการบงัคบัใชก้บั
ผูผ้ลิตและผูน้ าเขา้ผลิตภณัฑ์เป็นหลกั ซ่ึงยงัขาดการระบุถึงการบงัคบัให้กฎหมายกบักลุ่มผูใ้ชง้าน
ผลิตภณัฑ์ให้เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัการซากผลิตภณัฑ์ท่ีหมดอายุการใช้งานด้วย นอกจากน้ี
กระบวนการในแต่ละขั้นตอนของการจดัการกบัซากผลิตภณัฑท่ี์หมดอายุการใชง้านค่อนขา้งยุง่ยาก
และมีค่าใช้จ่ายทุกขั้นตอน ทั้ งน้ีการวิเคราะห์ในด้านโอกาส (Opportunity) ของระเบียบและ
กฎหมายทั้งส่ีฉบบัพบวา่ เน่ืองจากตวัระเบียบและกฎหมายมีความเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม จึงท าให้
เกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีของกลุ่มผูผ้ลิตและผูน้ าเขา้ผลิตภณัฑ์ท่ีอยูภ่ายใตร้ะเบียบและกฎหมายน้ี  ส่งผลดี
ต่อเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้ม นอกจากน้ีระเบียบและกฎหมายยงัมีโอกาสถูกพฒันาไปเป็นกฎหมาย
ท่ีบงัคบัใชใ้ห้เป็นมาตรฐานเดียวกนัทัว่โลก  และในดา้นการวิเคราะห์ดา้นอุปสรรค (Threat) พบวา่
การรับรู้ดา้นระเบียบและกฎหมายของประชาชนค่อนขา้งต ่า ซ่ึงประชาชนไม่ให้ความสนใจในดา้น
ระเบียบและกฎหมายเน่ืองจากไม่ไดบ้งัคบัใชก้บัประชาชนโดยตรง จึงเป็นเร่ืองท่ียากในการควบคุม
ใหป้ระชาชนมีการจดัการอยา่งเหมาะสมกบัซากผลิตภณัฑท่ี์หมดอายกุารใชง้านรวมไปถึงแผงโซล่า
เซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้านดว้ย นอกจากน้ียงัขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ในดา้นระเบียบและกฎหมายท่ี
จะมาเป็นส่ือกลางในการถ่ายทอดความรู้เก่ียวขอ้งกบัระเบียบและกฎหมายให้แก่ประชาชนไดรั้บรู้  
อีกทั้งยงัขาดการสนับสนุนและส่งเสริมจากหน่อยงานของภาครัฐในเร่ืองงบประมาณและการ
ประสานงานในการจดัการกบัเศษซากผลิตภณัฑ์ท่ีหมดอายุการใช้งานอีกดว้ย ซ่ึงผลท่ีไดจ้ากการ
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วิเคราะห์ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งาน  ผู ้
ศึกษาไดน้ ามาวิเคราะห์ดว้ย SWOT Matrix  เพื่อน าไปสู่การแนวทางการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ี
หมดอายกุารใชง้าน  แสดงดงัตารางท่ี 4.17 

 
ตารางที ่4.17 ขอ้มูลวเิคราะห์ SWOT Matrix ของระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการ 

แผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน ในภาพรวม 

 Strength Weakness 
 - S1. เป็นระเบียบ ขอ้ตกลง ท่ี

ครอบคลุมกบัการจดัการของ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ 

- W1. ระเบียบ ขอ้ตกลง  
กฎหมายมุ่งเนน้การจดัการ
ของเสียท่ีเป็นขยะ
อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น 

 - S2. ระเบียบขอ้บงัคบัสามารถ
ปรับใชไ้ดก้บัทุกๆประเทศทัว่
โลก 

- W2. บงัคบัใชก้บัผูผ้ลิตและ
ผูป้ระกอบการเท่านั้น 

 - S3. ตวัระเบียบและขอ้บงัคบัมี
ความเป็นสากล 

- W3. มีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
หลายฉบบั ยากแก่การท า
ความเขา้ใจ 

Opportunity SO Strategies WO Strategies 
- O1. ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
กฎหมาย เป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้มท าใหไ้ดรั้บความ
สนใจไปทัว่โลก 

- SO1. ภาครัฐควรบงัคบัใช้
ระเบียบและกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งอยา่งจริงจงัเพื่อเป็น
แนวทางในการจดัการแผงโซ
ล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน 

- WO1. เพิ่มกลุ่มผูรั้บผดิชอบ
การจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์
หมดอายกุารใชง้านให้
ครอบคลุมถึงกลุ่มผูใ้ชง้าน
ดว้ย 

Threat ST Strategies WT Strategies 
- T1. ขาดการสนบัสนุนจาก
รัฐบาลในการเผยแพร่ให้
ความรู้ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
กฎหมาย แก่ชุมชนและ
หน่วยงานต่างๆ 

- ST1. ภาครัฐควรส่งเสริมใน
การใหค้วามรู้เร่ืองระเบียบ 
ขอ้บงัคบั กฎหมาย ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์
หมดอายกุารใชง้านให้แก่ 

- WT1. สนบัสนุนการสร้าง
แรงจูงใจให้แก่ ประชาชน 
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพื่อให้
เล็งเห็นความส าคญัของการ
จดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมด 
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ตารางที ่ 4.17  (ต่อ) 
 

 Strength Weakness 
 - S4. ตวัระเบียบ ขอ้บงัคบั 

กฎหมาย มีความเช่ือมัน่ เป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มไม่ส่งผล
กระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและ
ชุมชนในพื้นท่ีไกลเ้คียง 

- W4. ไม่ระบุกระบวนการ 
การจดัการไวเ้ป็นขั้นตอนท่ี
ชดัเจน เป็นเพียงการตีความ
จากระเบียบ ขอ้ตกลง 
กฎหมาย เท่านั้น 

Opportunity SO Strategies WO Strategies 
- O2. สร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่ 
ผูใ้ชผ้ลิตภณัฑท่ี์อยูภ่ายใต้
ระเบียบ ขอ้บงัคบั กฎหมาย 
และประเทศท่ีไม่ไดอ้ยูภ่ายใต้
ระเบียบ ขอ้บงัคบั กฎหมาย น้ี 
ในการท าธุรกิจ 

- SO2. กลุ่มผูใ้ชร้ะเบียบและ
กฎหมายควรร่วมมือในการหา
ขอ้ตกลงในการจดัการแผงโซ
ล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน 

- WO2. ภาครัฐใหก้าร
สนบัสนุนและส่งเสริมใน
การอ านวยความสะดวกใน
การจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์
หมดอายกุารใชง้าน 

- O3. เกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีแก่
ประเทศท่ีใชร้ะเบียบ 
ขอ้บงัคบั กฎหมาย 

- SO3. น าเสนอระเบียบ 
ขอ้บงัคบั กฎหมาย ใหเ้ครือข่าย
ทัว่โลกไดรั้บรู้เพื่อไปกระจาย
ขอ้มูลของระเบียบ ขอ้บงัคบั 
กฎหมาย ต่อไป 

-WO3. ภาครัฐระบุ
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ
โดยตรงในเร่ืองการจดัการ
แผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายุ
การใชง้าน และส่งเสริมให้
เป็นส่ือกลางในการ
ประชาสัมพนัธ์ ระเบียบและ
กฎหมาย ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์
หมดอายกุารใชง้าน 

Threat ST Strategies WT Strategies 
 - ST 1. (ต่อ) ผูท่ี้เก่ียวขอ้งและผู ้

ท่ีสนใจ 
- WT 1. (ต่อ) การใชง้าน
อยา่งเหมาะสม 
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ตารางที ่ 4.17  (ต่อ)  
 

 Strength Weakness 
Opportunity SO Strategies WO Strategies 

- O4. ระเบียบสามารถปรับ
เป็นกฎหมายบงัคบัใชใ้น
อนาคตได ้
O5. สามารถน า ระเบียบ 
ขอ้บงัคบั กฎหมาย 
ไปปรับเป็นนโยบายเก่ียวกบั
ส่ิงแวดลอ้มได ้

- SO4. มีการส่งเสริมช่วย
ผลกัดนัใหร้ะเบียบ ขอ้บงัคบั 
กฎหมาย ใหเ้ป็นมาตรฐาน
เดียวกนั  เพื่อใชไ้ดก้บัทุก
ประเทศทัว่โลก 

- WO4. ควรเพิ่มกระบวนการ
จดัการและวธีิการจดัการแผง
โซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใช้
งานอยา่งเหมาะสม ลงใน
ระเบียบ ขอ้บงัคบั กฎหมาย 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการแผง
โซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใช้
งาน 

- O6. เป็นตวัอยา่งท่ีดีในการ
จดัการของเสียอิเล็กทรอนิค
ใหก้บัประเทศอ่ืนๆ 
- O7. เป็นแนวทางในการ
ก าหนดกฎหมายฉบบัอ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้งได ้

  

Threat ST Strategies WT Strategies 
- T2. ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้
ระเบียบ ขอ้บงัคบั กฎหมาย 

- ST2. ภาครัฐควรส่งเสริมใน
เร่ืองการใหค้วามรู้เก่ียวกบั
ระเบียบและกฎหมาย ท่ี
เก่ียวขอ้งในการจดัการแผงโซ
ล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน 
เช่น การฝึกอบรม การแจกแผน่
พบั การท าส่ือโฆษณาทางส่ือ 

- WT2. ภาครัฐและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งขอ
ความร่วมมือผูใ้ชง้านแผงโซ
ล่าเซลลใ์หมี้ส่วนร่วมในการ
จดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์
หมดอายกุารใชง้านเบ้ืองตน้ 
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ตารางที ่ 4.17  (ต่อ)  
 

 Strength Weakness 
Opportunity SO Strategies WO Strategies 

Threat ST Strategies WT Strategies 
- T3. ไม่ไดรั้บความสนใจ
จากประชาชน 

- ST3. ภาครัฐและหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งสนบัสนุนและ
ส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์
ระเบียบ ขอ้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์
หมดอายกุารใชง้าน ในพื้น
ห่างไกล เพื่อใหป้ระชาชน
เขา้ถึงขอ้มูลดา้นการจดัการแผง
โซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใช้
งานไดง่้ายข้ึน เช่น  การ
ประกาศเสียงตามสาย การติด
โปสเตอร์ เป็นตน้ 

- WT3. ภาครัฐและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควร
ส่งเสริมกิจกรรมท่ีสามารถ
สร้างความตระหนกัในการ
จดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์
หมดอายกุารใชง้านอยา่ง
เหมาะสมใหแ้ก่ ผูผ้ลิตแผง
โซล่าเซลล ์ผูป้ระกอบการ 
รวมไปถึงผูใ้ชง้านแผงโซล่า
เซลล ์เช่น  การใหค้วามรู้ 
ยกกรณีตวัอยา่งในการ
จดัการของเสียอนัตรายอยา่ง
ไม่เหมาะสมท่ีส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม 

 
4.3.4 การวเิคราะห์กฎหมาย ด้วย SWOT Matrix 

 ผลการวเิคราะห์กฎหมายทั้งส่ีฉบบัดว้ย SWOT Matrix  ในภาพรวมเพื่อน าไปสู่แนวทางใน
การจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้านอยา่งเหมาะสมมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

4.3.4.1 SO Strategies  (วธีิท่ีสามารถใชจุ้ดแขง็เพื่อสร้างโอกาส) 
ภาครัฐควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ใช้ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับการ

จดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งาน เป็นแนวทางในการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุ
การใช้งาน ซ่ึงภาครัฐควรส่งเสริมในการให้ความรู้เร่ืองระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งานให้แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งและผูท่ี้สนใจ โดยช่วยผลกัดนัให้
ระเบียบและกฎหมายให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อใช้ได้กับทุกประเทศทัว่โลก และน าเสนอ
ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งานให้เครือข่ายทัว่
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โลกไดรั้บรู้เพื่อไปกระจายขอ้มูลของระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการแผงโซล่าเซลล์
ท่ีหมดอายกุารใชง้านต่อไป 

4.3.4.2 WT Strategies (วธีิท่ีสามารถลดจุดอ่อนและหลีกเล่ียงอุปสรรค) 
ภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งขอความร่วมมือผูใ้ช้งานแผงโซล่าเซลล์ให้มีส่วน

ร่วมในการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้านเบ้ืองตน้ เช่น ขอความร่วมมือในการวางแผน
ในการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีจะหมดอายุการใชง้านในอนาคต และสนบัสนุนการสร้างแรงจูงใจ
ให้แก่ประชาชนหรือผูท่ี้เก่ียวข้องเพื่อให้เล็งเห็นความส าคญัของการจัดการแผงโซล่าเซลล์ท่ี
หมดอายุการใช้งานอย่างเหมาะสม  ทั้งน้ีภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรส่งเสริมกิจกรรมท่ี
สามารถสร้างความตระหนกัในการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้านอยา่งเหมาะสมให้แก่ 
ผูผ้ลิตแผงโซล่าเซลล ์ผูป้ระกอบการ รวมไปถึงผูใ้ชง้านแผงโซล่าเซลลด์ว้ย 

4.3.4.3 ST Strategies (วธีิท่ีสามารถใชป้ระโยชน์จากจุดแขง็เพื่อหลีกเล่ียงอุปสรรค) 
ภาครัฐควรส่งเสริมความรู้ เร่ืองระเบียบ ข้อบงัคบั กฎหมาย ท่ีเก่ียวข้องกับการ

จดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใชง้านให้แก่  ผูท่ี้เก่ียวขอ้งและผูท่ี้สนใจ  และส่งเสริมในเร่ือง
การให้ความรู้เก่ียวกบัระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการ
ใช้งาน เช่น การฝึกอบรม การแจกแผน่พบั การท าส่ือโฆษณาทางอินเตอร์เน็ต หรือโทรทศัน์ เป็น
ตน้ นอกจากน้ีภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรสนับสนุนและส่งเสริมการประชาสัมพนัธ์
ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใชง้านในพื้นห่างไกล  
เพื่อให้ประชาชนเขา้ถึงขอ้มูลดา้นการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งานได้ง่ายข้ึน เช่น  
การประกาศเสียงตามสาย การติดโปสเตอร์ เป็นตน้ 

4.3.4.4 WO Strategies (วธีิท่ีใชโ้อกาสท่ีจะเอาชนะจุดอ่อน) 
ควรเพิ่มกลุ่มผูรั้บผิดชอบในเร่ืองการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใชง้านให้

ครอบคลุมถึงกลุ่มผูใ้ช้งานดว้ย ทั้งน้ีภาครัฐควรให้การสนบัสนุนและส่งเสริมในการอ านวยความ
สะดวกในการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใชง้านโดยระบุหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง
ในเร่ืองการจัดการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งานและส่งเสริมให้เป็นส่ือกลางในการ
ประชาสัมพนัธ์ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใชง้าน 
และควรเพิ่มกระบวนการจดัการและวิธีการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งานอย่าง
เหมาะสมลงในระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใชง้าน
ดว้ย 
 โดยสรุปแนวทางการเสนอแนะเก่ียวกบัการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งาน 
ดงัน้ี 
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1) การจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน ควรอาศยัความร่วมมือ 
ระหวา่งผูใ้ชง้านแผงโซล่าเซลล ์ผูผ้ลิตแผงโซล่าเซลล ์หน่วยงานรับบ าบดั ก าจดั และภาครัฐ 

2) ภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุาร
ใชง้านควรมีการเผยแพร่ใหค้วามรู้แก่ผูท่ี้สนใจในเร่ืองการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใช้
งาน 

3) ควรมีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน
โดยตรง เช่น กรมควบคุมมลพิษ การไฟฟ้าฝ่าผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวงพลงังาน เป็นผูใ้ห้
ขอ้มูลดา้นการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้านและประสานงานระหวา่งผูใ้ชง้านกบั
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

4) การจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน ควรเร่ิมตน้ตั้งแต่ติดตั้งแผงโซ
ล่าเซลล ์โดยการจดัท าแผนการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้านไวล่้วงหนา้ 

5) ภาครัฐควรมีการส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้อุตสาหกรรมการจดัการแผงโซล่า
เซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน 

6) การจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน ตอ้งประกอบไปดว้ย การเก็บ
รวบรวม การคดัแยก  การขนส่ง  การบ าบดัและก าจดั ซ่ึงแต่ละขั้นตอนจะตอ้งเป็นไปตามระเบียบ
และกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน 
 
 



 

บทที ่5 
 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาเร่ืองการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งาน เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ
(Quantitative  Research) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาชนิด และอายุการใชง้านของแผงโซล่า
เซลล์ของผูใ้ช้งานแผงโซล่าเซลล์ประเภทครัวเรือนในพื้นท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี 2) เพื่อศึกษา
นโยบาย กฎหมาย ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใชง้านของประเทศไทย
และต่างประเทศ 3) เพื่อศึกษาความรู้และทศันคติดา้นการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้
งานของผูใ้ชแ้ผงโซล่าเซลล์ประเภทครัวเรือน และ 4) เพื่อศึกษาแนวทางการจดัการแผงโซล่าเซลล์
ท่ีหมดอายุการใช้งานของผูใ้ช้งานแผงโซล่าเซลล์ประเภทครัวเรือน โดยใช้วิธีการศึกษาจากต ารา
หนงัสือ เอกสาร และรายงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและเก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามผูใ้ช้งานแผงโซล่า
เซลล์ท่ีติดตั้งบนหลังคาประเภทครัวเรือนในพื้นท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี จ  านวน 376 คน ซ่ึงผล
การศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 

5.1 สรุปผลการศึกษาท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม 
5.2 สรุปการเปรียบเทียบความรู้และทศันคติดา้นการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุาร

ใชง้านของผูใ้ชง้านแผงโซล่าเซลลท่ี์มีการจดัการแผงโซล่าเซลลอ์ยา่งเหมาะสมและผูใ้ชง้านแผงโซ
ล่าเซลลท่ี์มีการจดัการแผงโซล่าเซลลอ์ยา่งไม่เหมาะสม 
 5.3 สรุปผลการศึกษานโยบายและกฎหมายดา้นการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใช้
งาน 
 5.4 อภิปรายผล 
 5.5 ขอ้เสนอนะ 
 

5.1 สรุปผลการศึกษาทีไ่ด้จากแบบสอบถาม 
 

  จากแบบสอบถามเก่ียวการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้านพบวา่  สถานท่ีติดตั้ง
แผงโซล่าเซลลท์ั้งหมดเป็นการติดตั้งท่ีหลงัคาบา้น ร้อยละ 100 ซ่ึงลกัษณะการใชป้ระโยชน์จากแผง
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โซล่าเซลล์เกินกว่าก่ึงหน่ึงเป็นการใชป้ระโยชน์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
55.85  ทั้งน้ีชนิดของแผงโซล่าเซลลส่์วนใหญ่ท่ีนิยมใชง้าน ไดแ้ก่  แผงโซล่าเซลลช์นิดสาร  
ก่ึงตวัน าอ่ืน ไดแ้ก่ แผงโซล่าเซลลช์นิดโพลีคริสตลัไลน์และชนิดซิงเกิลคริสตลัไลน์ คิดเป็น ร้อยละ 
93.36 ซ่ึงผูใ้ช้งานแผงโซล่าเซลล์ไม่เคยรับรู้นโยบายของภาครัฐและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องสูงถึง  
จ  านวน  375  คน  คิดร้อยละ  99.73  อายุการใช้งานของแผงโซล่าเซลล์เฉล่ียอยู่ท่ี  4.6  ปี และ
ปริมาณแผงโซล่าเซลล ์3.6 แผงต่อครัวเรือน  ผูใ้ชง้านแผงโซล่าเซลล์ส่วนใหญ่มีระดบัความรู้อยูใ่น
ระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 94.14 และมีความรู้มากท่ีสุดเก่ียวกบัการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุ
การใชง้าน คือ การคดัแยก การเก็บรวบรวม การขนส่ง การบ าบดั และการก าจดัแผงโซล่าเซลล์และ
อุปกรณ์ประกอบแผงท่ีหมดอายุการใช้งาน คิดเป็นร้อยละ 99.73 และมีระดบัทศันคติอยู่ในระดบั
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ  60.90  ทั้งน้ีพบว่าผูใ้ช้งานแผงโซล่าเซลล์มีการจดัการแผงโซล่าเซลล์
อย่างไม่เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 55.86 กล่าวคือ ไม่มีการจัดการแผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์
ประกอบแผงท่ีหมดอายุดว้ยตนเอง และไม่มีการคดัแยกแผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์ประกอบแผง  
ส าหรับการเก็บรวบรวมแผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์แผงท่ีหมดอายุการใชง้านก่อนส่งไปก าจดัส่วน
ใหญ่ด าเนินการเก็บรวบรวมโดยกองทิ้งไวเ้ฉยๆ บนหลงัคา คิดเป็นร้อยละ 99.52 ส่วนผูใ้ชง้านแผง
โซล่าเซลลท่ี์มีการจดัการแผงโซล่าเซลลอ์ยา่งเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 44.14 ซ่ึงการคดัแยก การเก็บ
รวบรวม การขนส่งและการก าจดั แผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งานจะถูกจดัการโดยส่งคืน
บริษทัท่ีติดตั้งแผงโซล่าเซลล ์
 

5.2 สรุปการเปรียบเทยีบความรู้และทศันคติด้านการจัดการแผงโซล่าเซลล์ทีห่มดอายุ
การใช้งานของผู้ใช้งานแผงโซล่าเซลล์ที่มกีารจัดการแผงโซล่าเซลล์อย่างเหมาะสม
และผู้ใช้งานแผงโซล่าเซลล์ทีม่กีารจัดการแผงโซล่าเซลล์อย่างไม่เหมาะสม 

 
 การเปรียบเทียบความรู้และทศันคติด้านการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งาน
ของผูใ้ชง้านแผงโซล่าเซลลท่ี์มีการจดัการแผงโซล่าเซลลอ์ยา่งเหมาะสมและผูใ้ชง้านแผงโซล่าเซลล์
ท่ีมีการจดัการแผงโซล่าเซลลอ์ยา่งไม่เหมาะสม พบวา่ ผูใ้ชง้านแผงโซล่าเซลล์ท่ีมีการจดัการแผงโซ
ล่าเซลลอ์ยา่งเหมาะสมและผูใ้ชง้านแผงโซล่าเซลล์ท่ีมีการจดัการแผงโซล่าเซลล์อยา่งไม่เหมาะสม 
มีความรู้อยูใ่นระดบัมาก คิดเป็นร้อยละ 85.54 และ 99.52 ตามล าดบั โดยผูใ้ชง้านแผงโซล่าเซลล์ท่ีมี
การจดัการแผงโซล่าเซลล์อยา่งเหมาะสมเกินกว่าก่ึงหน่ึงมีระดบัทศันคติอยู่ระดบัระดบัปานกลาง 
จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 51.81 ส่วนผูใ้ชง้านแผงโซล่าเซลล์ท่ีมีการจดัการแผงโซล่าเซลล์อยา่ง
ไม่เหมาะสม ส่วนใหญ่มีระดบัทศันคติอยูใ่นระดบันอ้ย จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 68.10  
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5.3 สรุปผลการศึกษานโยบายและกฎหมายด้านการจัดการแผงโซล่าเซลล์ทีห่มดอายุ
การใช้งาน 

 
การวิเคราะห์ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการ

ใชง้านทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ซ่ึงมีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ี
หมดอายุการใช้งานหลกัๆ ไดแ้ก่ (1) ระเบียบเศษเหลือทิ้งของผลิตภณัฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
(Waste Electrical and Electronic Equipment: WEEE) (2) ระเบียบการจ ากดัการใชส้ารอนัตรายบาง
ชนิดในผลิตภณัฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (The Restriction of the use of certain Hazardous 
Substance in electrical and electronic equipment: RoHS) (3) กฎหมาย Resource Conservation and 
Recovery Act (RCRA) และ (4) ประกาศคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน เร่ือง มาตรการดา้น
การออกแบบติดตั้งและการจดัการขยะและกากของเสียส าหรับผูป้ระกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยจ์ากเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิก ท่ีไดรั้บการยกเวน้ไม่ตอ้งขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2557 (ตามหลกั CoP ) ดว้ย SWOT Analysis และ SWOT Matrix เพื่อหา
แนวทางในการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งาน  จากการวิเคราะห์ระเบียบ กฎหมาย ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใชง้าน ทั้ง 4 ฉบบั โดยใช้ SWOT Analysis 
และ SWOT Matrix พบวา่ จุดเด่นของระเบียบ และกฎหมาย จะมุ่งเนน้ท่ีการจดัการกบัของเสียท่ีจะ
เกิดข้ึนตั้งแต่ตน้ก าเนิดจนถึงจุดสุดทา้ย จุดอ่อนของระเบียบและกฎหมาย คือ การบงัคบัใช้  ซ่ึงจะ
บงัคบัใชก้บัผูผ้ลิตและผูป้ระกอบการ เพียงเท่านั้น นอกจากน้ียงัพบว่าขาดการประชาสัมพนัธ์และ
ให้ความรู้เก่ียวกบัระเบียบและกฎหมาย ให้ประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บรู้  โอกาสของระเบียบและ
กฎหมาย คือ ในอนาคตสามารถน าไปพฒันาเป็นกฎหมายท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนัทัว่โลก และอุป
สรรค์ท่ีพบคือขาดการสนับสนุนจากรัฐบาลในการให้ความรู้ในเร่ืองของระเบียบและกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใชง้านให้ประชาชนไดรั้บรู้และเขา้ใจ ซ่ึงจาก
การวิเคราะห์สามารถน าไปสู่แนวทางการเสนอแนะเก่ียวกบัการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุ
การใชง้าน ดงัน้ี 

1) การจัดการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งาน ควรอาศัยความร่วมมือ ระหว่าง
ผูใ้ชง้านแผงโซล่าเซลล ์ผูผ้ลิตแผงโซล่าเซลล ์หน่วยงานรับบ าบดั ก าจดั และภาครัฐ 

2) ภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใชง้าน
ควรมีการเผยแพร่ใหค้วามรู้แก่ผูท่ี้สนใจในเร่ืองการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน 

3) ควรมีงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใชง้านโดยตรง เช่น 
กรมควบคุมมลพิษ การไฟฟ้าฝ่าผลิตแห่งประเทศไทย กระทรวงพลงังาน เป็นผูใ้ห้ขอ้มูลดา้นการ
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จดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งานและประสานงานระหว่างผูใ้ช้งานกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

4) การจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน ควรเร่ิมตน้ตั้งแต่ติดตั้งแผงโซล่าเซลล ์
โดยการจดัท าแผนการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้านไวล่้วงหนา้ 

5) ภาครัฐควรมีการส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้อุตสาหกรรมการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์
หมดอายกุารใชง้าน 

6) การจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน ตอ้งประกอบไปดว้ย การเก็บรวบรวม 
การคดัแยก  การขนส่ง  การบ าบดัและก าจดั ซ่ึงแต่ละขั้นตอนจะตอ้งเป็นไปตามระเบียบและ
กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน 
 

5.4 อภิปรายผล 
 

การศึกษาการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งานท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 
2559 พบวา่ 

1) ผูใ้ชง้านแผงโซล่าเซลลร้์อยละ 55.86 มีการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใชง้าน
อย่างไม่เหมาะสม  คือไม่มีการจดัการแผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์ประกอบแผงท่ีหมดอายุการใช้
งาน  และไม่มีการคดัแยกแผงโซล่าเซลลแ์ละอุปกรณ์ประกอบแผง เน่ืองจากผูใ้ชง้านแผงโซล่าเซลล์
ดงักล่าว อยู่ในพื้นท่ีห่างไกล การคมนาคมเป็นไปได้ยากล าบาก และปริมาณแผงโซล่าเซลล์ท่ี
หมดอายุการใชง้านต่อครัวเรือนมีปริมาณนอ้ยจึงท าให้ไม่เล็งเห็นความส าคญัในการจดัการแผงโซ
ล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใชง้านอย่างเหมาะสม อีกทั้งกลุ่มผูใ้ช้งานแผงโซล่าเซลล์ไม่กลา้เคล่ือนยา้ย
แผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้านหรือไม่จดัการกบัแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้านเน่ืองจาก
แผงโซล่าเซลล์บางส่วนเป็นแผงโซล่าเซลล์ท่ีไดรั้บการบริจาคและติดตั้งจากภาครัฐและหน่วยงาน
ต่างๆ จึงท าใหผู้ใ้ชง้านแผงโซล่าเซลล์ไม่กลา้จดัการกบัแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใชง้าน เพราะ
มีความเช่ือว่าภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ ท่ีมาติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ จะเขา้มาจดัการกบัแผงโซล่า
เซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้านเอง 

2) ส าหรับการเก็บรวบรวมแผงโซล่าเซลล์และอุปกรณ์แผงท่ีหมดอายุการใช้งานก่อน
ส่งไปก าจดั ส่วนใหญ่ด าเนินการเก็บรวบรวมโดยกองทิ้งไวเ้ฉยๆ บนหลงัคา คิดเป็นร้อยละ 99.52 
และผูใ้ช้งานแผงโซล่าเซลล์ ร้อยละ 44.14 มีการจดัการแผงโซล่าเซลล์อยา่งเหมาะสม ซ่ึงการคดั
แยก การเก็บรวบรวม การขนส่งและการก าจดั แผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งานจะถูกจดัการ
โดยส่งคืนบริษทัท่ีติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ซ่ึงสอดคล้องกบัการศึกษา Fthenakis. (2004)  คือการ



86 

จดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งานสามารถท าไดโ้ดยส่งแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้
งานกลบัสู่บริษทัผูผ้ลิตเพื่อท าการรีไซเคิลเป็นอนัดบัแรกหากไม่สามารถรีไซเคิลไดใ้ห้ใชว้ิธีก าจดั
ดว้ยการฝังกลบในหลุมฝังกลบขยะอนัตราย หรือวธีิอ่ืนๆตามท่ีกฎหมายก าหนด  

3) สถานท่ีติดตั้งแผงโซล่าเซลล ์คือ บา้นเรือนและส่วนใหญ่จะใชป้ระโยชน์จากแผงโซล่า
เซลล ์คือ ผลิตไฟฟ้าเพื่อใชเ้องในครัวเรือน เน่ืองจากประชากรท่ีท าการศึกษากลุ่มน้ีเป็นประชากรท่ี
อยูใ่นพื้นท่ีห่างไกล ไฟฟ้าเขา้ไม่ถึง และเป็นหมู่บา้นท่ีตั้งอยู่ในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติผาแตม้ จึงท า
ให้ไม่มีไฟฟ้าใช้ การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ส่วนใหญ่จึงเป็นการติดตั้งเพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิต
กระแสไฟฟ้าเพื่อใชใ้นครัวเรือน และผูใ้ชง้านแผงโซล่าเซลลอี์กเกือบคร่ึงหน่ึงใชป้ระโยชน์จากแผง
โซล่าเซลล์โดยการขายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประชากรกลุ่มน้ีเป็นผูติ้ดตั้งแผงโซล่า
เซลล์บนหลงัคาท่ีถูกเช่าหลงัคาจากกลุ่มผูป้ระกอบการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ จึงท า
ใหล้กัษณะการใชป้ระโยชน์จากแผงโซล่าเซลลเ์ป็นการขายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

4) อายุการใชง้านเฉล่ียของแผงโซล่าเซลล์อยู่ท่ี 4.6 ปี โดยอายุการใชง้านเฉล่ียน้ีมีทั้งแผง
โซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้านแลว้และแผงโซล่าเซลล์ท่ียงัไม่หมดอายุการใชง้าน  ซ่ึงผูติ้ดตั้งแผง
โซล่าเซลล์บางราย ติดตั้งโซล่าเซลล์เพียง 1 สัปดาห์แผงโซล่าเซลล์ก็เกิดช ารุด สาเหตุมาจาก ฟ้าผา่ 
นกมาจิกบนแผงโซล่าเซลล์ เป็นตน้ แต่ผูใ้ช้งานแผงโซล่าเซลล์บางราย สามารถใช้งานแผงโซล่า
เซลลไ์ดถึ้ง 10 ปี ซ่ึงข้ึนอยูก่บัคุณภาพแผงโซล่าเซลลแ์ละราคาดว้ย  

5) แผงโซล่าเซลล์ท่ีผูใ้ช้งานแผงโซล่าเซลล์นิยมติดตั้งส่วนใหญ่ คือ แผงโซล่าเซลล์ท่ีท า
จากซิลิคอนผลึกเด่ียวและแผงโซล่าเซลล์ท่ีท าจากอะมอร์ฟัสซิลิคอน ซ่ึงไดแ้ก่ แผงโซล่าเซลล์ชนิด
โพลีคริสตลัไลน์และชนิดซิงเกิลคริสตลัไลน์  เป็นตน้  เน่ืองจากมีราคาไม่แพงมากและบริษทัผูข้าย
แผงโซล่าเซลล์เสนอให้ติดแผงโซล่าเซลล์ชนิดดังกล่าว จึงเป็นท่ีนิยมมาก ทั้งน้ีข้อมูลท่ีได้จาก
การศึกษาเป็นเพียงขอ้มูลท่ีลงพื้นท่ีในช่วงเวลาหน่ึง ซ่ึงไม่ไดท้  าการศึกษาตลอดทั้งปี  ดงันั้นขอ้มูล
อาจมีการคลาดเคล่ือนจากขอ้เทจ็จริงอยูบ่า้ง   

6) กลุ่มผูใ้ช้งานแผงโซล่าเซลล์ท่ีมีการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีไม่เหมาะสม เน่ืองจาก
ผูใ้ชง้านแผงโซล่าเซลลท์ั้งหมดเป็นชาวบา้นท่ีอาศยัอยูใ่นพื้นท่ีห่างไกลไฟฟ้าเขา้ไม่ถึง การคมนาคม
ไม่สะดวก การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารค่อนขา้งต ่า  อีกทั้งปริมาณแผงโซล่าเซลล์ต่อครัวเรือนมีปริมาณท่ี
นอ้ย จึงท าให้ไม่เห็นความส าคญัในการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใชง้านอยา่งเหมาะสม 
ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบัการวิเคราะห์ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการแผงโซล่าเซลล์
ท่ีหมดอายุการใชง้าน คือ ขาดการสนบัสนุนจากรัฐบาลในการเผยแพร่ให้ความรู้ระเบียบ ขอ้บงัคบั 
กฎหมาย แก่ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ  นอกจากน้ีผูใ้ชง้านแผงโซล่าเซลลไ์ม่ทราบวา่ตอ้งท าการส่ง
แผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งานไปท่ีหน่วยงานใด และตอนติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ บริษทัท่ี
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จ าหน่ายแผงโซล่าเซลลไ์ม่ไดใ้หค้วามรู้ในดา้นการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใชง้าน และ
ผูใ้ชง้านแผงโซล่าเซลลไ์ม่เคยรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร และนโยบายของรัฐดา้นการจดัการแผงโซล่าเซลล์
ท่ีหมดอายุการใชง้านมีเพียงคนเดียวเท่านั้นจากกลุ่มผูใ้ช้งานแผงโซล่าเซลล์ท่ีท าการศึกษาทั้งหมด
ในจงัหวดัอุบลราชธานีท่ีเคยรับรู้เก่ียวกบัขอ้มูลข่าวสารและนโยบายดา้นการจดัการแผงโซล่าเซลล์
ท่ีหมดอายกุารใชง้าน 

7) กลุ่มผูใ้ช้งานแผงโซล่าเซลล์ท่ีมีการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งานอย่าง
เหมาะสมเน่ืองจากผูใ้ชง้านแผงโซล่าเซลลก์ลุ่มน้ีเป็นประชาชนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีท่ีความเจริญเขา้ถึง  อีก
ทั้งผูใ้ชง้านแผงโซล่าเซลลก์ลุ่มน้ีใชป้ระโยชน์จากการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์เพื่อขาย
ให้กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  การจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งานจะถูกควบคุมโดย
หน่วยงานของรัฐ  โดยผูใ้ช้งานแผงโซล่าเซลล์กลุ่มน้ีจะตอ้งวางแผนการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ี
หมดอายกุารใชง้านส่งใหก้บัภาครัฐ  และหน่วยงานของรัฐมีระบบก ากบัและติดตามอยูเ่สมอ   จึงท า
ใหมี้การจดัการกบัแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้านอยา่งเหมาะสม    

8) กลุ่มผูใ้ชง้านแผงโซล่าเซลล์ส่วนใหญ่มีความรู้อยู่ในระดบัมาก โดยมีความรู้เก่ียวกบั
การจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้านในเร่ืองการคดัแยก  การเก็บรวบรวม การขนส่ง การ
บ าบดัและการก าจดัแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใชง้าน ซ่ึงผูใ้ช้งานแผงโซล่าเซลล์มีความรู้อยูใ่น
ระดบัดีเน่ืองจากผูใ้ชง้านแผงโซล่าเซลลส่์วนใหญ่ เคยไดรู้้ ไดเ้ห็นไดรั้บการถ่ายทอดความรู้ในเร่ือง
การจดัการแบตเตอร่ีท่ีหมดอายุการใช้งานซ่ึงเป็นของเสียอันตราย และเม่ือเห็นแบตเตอร่ีเป็น
ส่วนประกอบส าคญัท่ีท าใหแ้ผงโซล่าเซลลใ์ชง้านได ้จึงคาดวา่การจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุ
การใชง้านใชห้ลกัการเดียวกนักบัการจดัการของเสียอนัตราย ดงันั้นจึงท าให้การตอบแบบสอบถาม
ในส่วนของการวดัระดบัความรู้ผูใ้ชง้านแผงโซล่าเซลลจึ์งมีความรู้อยูใ่นระดบัมาก 

9) ดา้นการเปรียบเทียบระดบัความรู้ในการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งาน
ของผูใ้ชง้านแผงโซล่าเซลล์ท่ีมีการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใชง้านอยา่งเหมาะสมและ
ไม่เหมาะสมนั้น พบวา่ ประชากรทั้งสองกลุ่มมีความรู้อยูใ่นระดบัมาก โดยผูใ้ชง้านแผงโซล่าเซลล์
ท่ีมีการจดัการแผงโซล่าเซลล์อย่างไม่เหมาะสม มีร้อยละค่าเฉล่ียของระดบัความรู้ดา้นการจดัการ
แผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งานอย่างสูงกว่าผูใ้ช้งานแผงโซล่าเซลล์ท่ีมีการจดัการแผงโซล่า
เซลลอ์ยา่งเหมาะสม เน่ืองจากประชากรทั้งสองกลุ่มเป็นชาวบา้นท่ีมีความรู้ดา้นการจดัการของเสีย
อนัตราย แต่กลุ่มผูใ้ชง้านแผงโซล่าเซลล์ท่ีมีการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีเหมาะสมเป็นกลุ่มท่ีถูกเช่า
หลงัคาเพื่อติดตั้งแผงโซล่าเซลล์จากภาครัฐและผูป้ระกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่า
เซลล์ การจดัการแผงโซล่าเซลล์ถูกด าเนินการโดยผูติ้ดตั้งแผงโซล่าเซลล์ จึงท าให้มีการจดัการแผง
โซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้านอยา่งเหมาะสมและถูกจดัอยูใ่นกลุ่มผูใ้ชง้านแผงโซล่าเซลล์ท่ีมีการ
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จดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งานอย่างเหมาะสมท่ีมีความรู้อยู่ในระดบัมาก ส่วนกลุ่ม
ผูใ้ช้งานแผงโซล่าเซลล์ท่ีมีการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งานอย่างไม่เหมาะสม คือ
กลุ่มชาวบา้นท่ีติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ไวผ้ลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในครัวเรือน เม่ือแผงโซล่าเซลล์
ช ารุดและหมดอายุการใชง้าน ประชากรกลุ่มน้ีตอ้งด าเนินการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการ
ใชง้านเอง ซ่ึงแผงโซล่าเซลล์จะถูกจดัการอยา่งไม่เหมาะสม เช่น การวางทิ้งไวเ้ฉยๆ บริเวณนั้น ฝัง
กลบลงในดิน นอกจากน้ีประชากรกลุ่มน้ียงัมีทศันติดา้นการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้
งานอยู่ในระดบันอ้ย เน่ืองจากไม่เห็นความส าคญัและไม่เห็นประโยชน์ จากการจดัการแผงโซล่า
เซลลอ์ยา่งเหมาะสม และเห็นวา่การจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใชง้านควรด าเดินการโดย
หน่วยงานของรัฐ จึงท าให้ประชากรกลุ่มน้ีถูกจดัอยู่ในกลุ่มผูใ้ช้งานแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการ
ใชง้านอยา่งไม่เหมาะสม ท่ีมีความรู้อยูใ่นระดบัมาก 

10) กลุ่มผู ้ใช้งานแผงโซล่าเซลล์ส่วนใหญ่มีระดับทัศนคติอยู่ใน ระดับปานกลาง  
เน่ืองจากเห็นวา่ไม่ใช่หน้าท่ีของตนในการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใชง้าน  ซ่ึงเม่ือแยก
กลุ่มผูใ้ชง้านแผงโซล่าเซลลท่ี์มีการจดัการแผงโซล่าเซลลอ์ยา่งเหมาะสมและไม่เหมาะสมนั้น พบวา่ 
ผูใ้ชง้านแผงโซล่าเซลล์ท่ีมีการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งานอย่างเหมาะสมมีระดบั
ทศัคติอยูร่ะดบัปานกลาง ส่วนผูใ้ชง้านแผงโซล่าเซลล์ท่ีมีการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการ
ใชง้านอย่างไม่เหมาะสม มีระดบัทศันคติอยู่ระดบันอ้ย ทั้งน้ีเน่ืองจากประชากรทั้งสองกลุ่มเห็นว่า
ไม่ใช่หน้าท่ีของตนในการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งาน ซ่ึงกลุ่มผูใ้ช้งานแผงโซล่า
เซลลท่ี์มีการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใชง้านอยา่งเหมาะสม เป็นกลุ่มท่ีมีหน่วยงานของ
ภาครัฐและผูป้ระกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์มาเช่าหลงัคา ดงันั้นการจดัการ
แผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งานจะถูกจดัการโดยผูติ้ดตั้งแผงโซล่าเซลล์ จึงท าให้เห็นว่าไม่ใช่
หนา้ท่ีของตนในการจดัการแผงโซล่าเซลล์แผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใชง้าน และท าให้มีระดบั
ทศันติอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนกลุ่มผูใ้ช้งานแผงโซล่าเซลล์ท่ีมีการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ี
หมดอายุการใช้งานอย่างไม่เหมาะสม เป็นกลุ่มท่ีมีปริมาณแผงโซล่าเซลล์ต่อครัวเรือนน้อย จึงไม่
เล็งเห็นความส าคญั ไม่เห็นประโยชน์ในการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งานอย่าง
เหมาะสม และเห็นวา่ไม่ใช่หนา้ท่ีของตนในการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใชง้าน จึงท า
ใหมี้ทศันคติอยูใ่นระดบันอ้ย 

11) การจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งานของกลุ่มผูใ้ช้งานแผงโซล่าเซลล์ใน
พื้นท่ีจงัหวดัอุบลราชธานีในภาพรวมเป็นการจดัการท่ีไม่เหมาะสมแต่ก็ยงัมีกลุ่มผูใ้ชง้านแผงโซล่า
เซลล์ท่ีจดัการกับแผงโซล่าเซลล์ได้อย่างเหมาะสม ซ่ึงหากกลุ่มผูใ้ช้งานแผงโซล่าเซลล์ท่ีมีการ
จดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งานไม่เหมาะสมไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานของรัฐ



89 

ในการใหค้วามรู้ ก ากบัติดตาม ดูแลและอ านวยความสะดวก ประชาสัมพนัธ์หรือก าหนดหน่วยงาน
ท่ีรับผดิชอบโดยตรงใหก้บักลุ่มผูใ้ชง้านแผงโซล่าเซลล์ประเภทครัวเรือนอาจส่งผลให้กลุ่มผูใ้ชง้าน
แผงโซล่าเซลลด์งักล่าวจดัการกบัแผงโซล่าเซลลไ์ดอ้ยา่งเหมาะสม 

12) เม่ือวเิคราะห์ระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุ
การใชง้านแลว้มาประยกุตใ์ชก้บักลุ่มผูใ้ชง้านแผงโซล่าเซลลท่ี์ท าการศึกษา จะพบวา่การจดัการแผง
โซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งานนั้นไม่ควรมุ่งเน้นบงัคบัใช้กฎหมายกับผูผ้ลิต ผูจ้  าหน่ายหรือ
ผูป้ระกอบการเท่านั้น  แต่ควรให้มีความครอบคลุมถึงกลุ่มผูใ้ช้งานแผงโซล่าเซลล์ด้วย โดยมี
หน่วยงานท่ีก ากบัดูแล ติดตามโดยตรง ซ่ึงกระบวนการในการจดัการและวิธีการจดัการแผงโซล่า
เซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งานตอ้งชัดเจนและมีขั้นตอนไม่เป็นเพียงแค่การตีความจากระเบียบและ
กฎหมายเท่านั้น  นอกจากน้ีกระบวนการในการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งานตอ้ง
เขา้ใจง่ายไม่ยุ่งยากและอยู่ในงบประมาณท่ีเหมาะสม  ทั้งน้ีภาครัฐควรให้การส่งเสริมสนบัสนุน 
ดา้นการใหค้วามรู้ ประชาสัมพนัธ์ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้
งานอยา่งทัว่ถึงและครอบคลุม   ซ่ึงการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใชง้านอย่างเหมาะสม
จะประสบความส าเร็จไดต้อ้งอาศยัความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
ผูผ้ลิต ผูน้ าเขา้ ผูจ้  าหน่าย  ผูติ้ดตั้งและผูใ้ชง้านแผงโซลาเซลลโ์ดยตรง โดยในแต่ละขั้นตอนของการ
จดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้านจะตอ้งค านึงถึง ระเบียบ กฎหมาย ขอ้บงัคบั ส่ิงแวดลอ้ม 
และสุขภาพประชาชนดว้ย 

 
5.5 ข้อเสนอนะ 
 

5.5.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 ภาครัฐควรสนับสนุนและส่งเสริม บุคลากรท่ีมีความรู้ด้านการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ี
หมดอายุการใชง้านให้ถ่ายทอดความรู้ดา้นการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใชง้าน รวมไป
ถึงการประชาสัมพนัธ์ และจดัสรรงบประมาณในการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งาน
กบัประชาชนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีห่างไกล 
 ภาครัฐควรก าหนดหน่วยงานท่ีรับผดิชอบ ดูแล ก ากบั ติดตาม ในเร่ืองการจดัการแผงโซล่า
เซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้านโดยตรง 
 ภาครัฐควรสนบัสนุนและส่งเสริมใหมี้อุตสาหกรรมการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายุ
การใชง้าน 
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5.5.2 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
1) ผูผ้ลิตแผงโซล่าเซลลแ์ละผูจ้  าหน่ายแผงโซล่าเซลลค์วรให้ความรู้ดา้นการ

จดัการแผงโซล่าเซลลเ์ม่ือหมดอายกุารใชง้าน 
2) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเก่ียวกบัการจดัการแผงโซลาเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน 

ควรใหค้  าแนะน าวธีิการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้านท่ีเหมาะสม 
3) ควรมีการร่วมมือกนัระหวา่งผูผ้ลิตแผงโซล่าเซลลแ์ละผูจ้  าหน่ายแผงโซล่า

เซลล ์กบัภาครัฐ และผูใ้ชง้านแผงโซล่าเซลล ์ในการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน 
 

5.5.3 ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป  
1) ควรท าการศึกษาการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน กบัผูผ้ลิต

แผงโซล่าเซลล ์ผูจ้  าหน่ายแผงโซล่าเซลล ์และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
2) ควรท าการศึกษาการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้านโดยการ

สัมภาษณ์เชิงลึก ผูบ้ริหารหรือผูก้  าหนดนโยบายดา้นการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน 
กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน 

3) ควรท าการศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมกบัการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายุ
การใชง้านในประเทศไทย 
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ภาคผนวก ก 
 

แบบสอบถามการจดัการแผงโซล่าเซลล์ที่หมดอายุการใช้งาน 

เลขที่แบบสอบถามเพ่ือศึกษา 
เร่ือง  การจัดการแผงโซล่าเซลล์ทีห่มดอายุการใช้งาน 

 ค าช้ืแจง แบบสอบถามชุดน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการท าวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษาหลกัสูตร
วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  สาขาการจดัการส่ิงแวดลอ้ม คณะบริหารการพฒันาส่ิงแวดลอ้ม สถาบนั
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   เ ร่ืองการจัดการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งาน โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน  และน าขอ้มูลท่ี
ไดม้าวเิคราะห์ทางสถิติศาสตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใชง้าน
ต่อไป  โดยแบบสอบถามชุดน้ีแบ่งออกเป็น 5 ส่วน   จ  านวน 7 หนา้  ดงัน้ี 
 ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน7 ขอ้ค าถาม 
 ส่วนที ่2 เป็นค าถามเพื่อวดัเก่ียวกบัการรับรู้นโยบายของรัฐและกฎหมายในการจดัการแผง
โซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งาน แบ่งเป็นค าถามเพื่อวดัเก่ียวกบัการรับรู้นโยบายของรัฐในการ
จดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการใช้งาน จ านวน 5 ขอ้ค าถาม และ ค าถามเก่ียวกบัผลของ
กฎหมายในการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน จ านวน 2 ขอ้ค าถาม 
 ส่วนที ่3 วดัความรู้ในการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน  จ านวน 14 ขอ้
ค าถาม   
 ส่วนที ่4  ขอ้มูลการวดัทศันคติของผูต้อบแบบสอบท่ีมีต่อการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์
หมดอายกุารใชง้าน  จ านวน 10 ขอ้ค าถาม 
 ส่วนที ่5 ขอ้มูลดา้นการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน จ านวน 9 ขอ้ค าถาม  
 ทั้งน้ี การตอบแบบสอบถามชุดน้ีจะไม่มีผลกระทบต่อท่าน  ครอบครัว  และหน่วยงานของ
ท่าน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านโปรดตอบค าถามให้ครบทุกขอ้ เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง
สมบูรณ์ เพื่อน าไปสรุปวิเคราะห์ทางสถิติศาสตร์และน าผลการวิเคราะห์ท่ีไดม้าใช้เป็นขอ้มูล  เพื่อ
น าเสนอต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการวางแผนและด าเนินการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ีหมดอายุการ
ใชง้าน ต่อไป     
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ทา้ยท่ีสุดน้ีขา้พเจา้ขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง ท่ีท่านไดก้รุณาให้ความร่วมมือในการตอบ
แบบสอบถามอยา่งสมบูรณ์ มา ณ โอกาสน้ี 
 
 
                 มนสันนัท ์ พิบาลวงค ์
   นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต 
        สาขาการจดัการส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
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ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูก้รอกแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง โปรดกรอกขอ้มูลของท่าน ลงในช่องวา่ง และเติมเคร่ืองหมาย  ในขอ้ท่ีตรงกบัสภาพ
ของท่าน 
 1. ช่ือสถานประกอบการ…………………………… 
 2. ทีอ่ยู่ หมู่บ้าน………………….................. เลขที ่……… ถนน …………… 
ต าบล …………………อ าเภอ ………………จังหวดั ……………………รหัสไปรษณย์ี ………… 
เบอร์โทรศัพท์ .……………… เบอร์โทรศัพท์มือถือ ……………… 
 3. ประเภทสถานประกอบการ   
  (…) 3.1 บา้นพกัอาศยั 
  (…) 3.2 โรงงาน 
  (…) 3.3 หน่วยงานราชการ ระบุ……………………………………… 
  (…) 3.4 โรงแรม 
  (…) 3.5 กลุ่มสหกรณ์ 
  (…) 3.6 อ่ืนๆ ระบุ …………………………………………………… 
 4. ลกัษณะการใช้ประโยชน์ของแผงโซล่าเซลล์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  (…) 4.1 ใชเ้องในครัวเรือน/โรงงาน/หน่วยงาน/โรงแรม/กลุ่มสหกรณ์ 
  (…) 4.2 ขายไฟฟ้าใหก้บัการไฟฟ้า 
  (…) 4.3 อ่ืนๆระบุ…………………………………………………… 
 5. อายุการใช้งานของแผงโซล่าเซลล์ ปี ………. เดือน………  
 6. ชนิดของแผงโซล่าเซลล์ 
  (…) 6.1 แผงโซล่าเซลลท่ี์ท าจากซิลิคอนผลึกเด่ียว 
  (…) 6.2 แผงโซล่าเซลลท่ี์ท าจากอะมอร์ฟัสซิลิคอน 
  (…) 6.3 แผงโซล่าเซลลท่ี์ท าจากสารก่ึงตวัน าอ่ืนๆ ระบุ………………… 
 7. ปริมาณของแผงโซล่าเซลล์  จ านวน ……….…… แผง หรือ …………… กิโลกรัม 
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ส่วนที ่2 เป็นค าถามเพื่อวดัเก่ียวกบัการรับรู้นโยบายของรัฐในการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายุ
การใชง้าน และกฎหมายท่ีมีผลต่อการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน แบ่งออกเป็น 2 
ส่วนดงัน้ี 
2.1 ค าช้ีแจง โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ในขอ้ท่ีตรงกบักิจกรรมท่ีท่านด าเนินการมากท่ีสุด 
 1. ท่านเคยได้รับรู้ข่าวสารหรือนโยบายของรัฐในการจัดการแผงโซล่าเซลล์ที่หมดอายุ
หรือไม่ 
  (…) 1.1 เคย 
  (…) 1.2 ไม่เคย ถา้ไม่เคยขา้มไปท าในส่วนท่ี 3 ต่อไป 
 2. ท่านเคยได้รับรู้นโยบายของรัฐด้านการจัดการแผงโซล่าเซลล์ทีห่มดอายุการใช้งานคร้ัง
สุดท้ายเม่ือใด 
  (…) 2.1 ในรอบ 1-3 เดือนท่ีผา่นมา 
  (…) 2.2 ในรอบ 4-6 เดือนท่ีผา่นมา 
  (…) 2.3 ในรอบ 7-9 เดือนท่ีผา่นมา 
  (…) 2.4 ในรอบ 1 ปีท่ีผา่นมา 
  (…) 2.5 มากกวา่ 1 ปีท่ีผา่นมา 
 3. ท่านได้รับรู้นโยบายของรัฐด้านการจัดการแผงโซล่าเซลล์ทีห่มดอายุการใช้งานจาก
หน่วยงานใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  (…) 3.1 ส านกังานคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน 
  (…) 3.2 กระทรวงพลงังาน 
  (…) 3.3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
  (…) 3.4 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
  (…) 3.5 การไฟฟ้านครหลวง 
  (…) 3.6 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
  (…) 3.7 สถาบนัการศึกษา 
  (…) 3.8 หน่วยงานอ่ืนๆ ระบุ ………………………………………………… 
 4. ท่านได้รับรู้ข่าวสารหรือนโยบายของรัฐด้านการจัดการแผงโซล่าเซลล์ทีห่มดอายุการใช้
งานจากทางใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  (…) 4.1 ทางวทิย ุ
  (…) 4.2 ทางโทรทศัน์ 
  (…) 4.3 อินเตอร์เน็ต 
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  (…) 4.4 ป้ายประชาสัมพนัธ์ 
  (…) 4.5 เขา้รับการอบรมจากหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 
  (…) 4.6 เขา้รับการอบรมจากภาคเอกชน 
  (…) 4.7 อ่ืนๆ ระบุ ……………………………………………………… 
 5. ท่านคิดว่าการรับรู้นโยบายของรัฐด้านการจัดการแผงโซล่าเซลล์ทีห่มดอายุการใช้งาน  มี
ประโยชน์ต่อการจัดการแผงโซล่าเซลล์ทีห่มดอายุการใช้งานมากน้อยเพยีงใด 

  5.1 มีประโยชน์ เพราะ  
   ท  าใหส้ามารถจดัการกบัแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้านไดอ้ยา่งถูกหลกั
วชิาการ 
   ท าใหส้ามารถวางแผนในการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้านได ้
   สามารถใชเ้ป็นขอ้มูลในการประสานงานกบัหน่วยงานท่ีรับผดิชอบในการ
จดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้านได ้
   อ่ืนๆ ระบุ…………………………………………………………… 
  5.2 ไม่มีประโยชน์ เพราะ 
   เพราะไม่สามารถด าเนินการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้านได้
ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 
  เพราะมีหลายปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งท าใหก้ารจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใช้
งานไม่ประสบผลส าเร็จ เช่น ระบุ…………………………………………………………. 
   ไม่ไดรั้บประโยชน์ในการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน  เพราะ
การจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้านเป็นเร่ืองท่ียุง่ยาก 
   อ่ืนๆ ระบุ……………………………………………………………… 
2.2 1 ค าช้ีแจง โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ในขอ้ท่ีตรงกบัท่านมากท่ีสุด และเติมขอ้ความเพิ่มเติมใน
ช่องวา่งท่ีใหร้ะบุ  
 1. ท่านทราบกฎหมายที่เกีย่วข้องกบัการจัดการแผงโซล่าเซลล์ทีห่มดอายุการใช้งานหรือไม่ 

 (…) 1.1 ไม่ทราบ (ข้ามไปท าข้อ 2) 
   (…) 1.2 ทราบ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 (…) 1.2.1 ประกาศคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน เร่ือง มาตรการ
ป้องกนั แกไ้ข และติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ส าหรับผูป้ระกอบกิจการ
ผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยจ์ากเทคโนโลยแีผงโฟโตโวลเทอิก ท่ีเขา้ข่ายตอ้งไดรั้บ
ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๗    



102 

   
 (...) 1.2.2 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง การก าจดัส่ิงปฏิกูลหรือ

วสัดุท่ีไม่ใชแ้ลว้ 
 (...) 1.2.3 พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2551 (ฉบบัท่ี 3) 
 (...) 1.2.4 ประกาศระเบียบวา่ดว้ยเศษซากของผลิตภณัฑไ์ฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ (Waste Electrical and Electronic Equipment : WEEE)  
 (...) 1.2.5 อ่ืนๆ ระบุ ....................................................................... 

 2. กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดการแผงโซล่าเซลล์ที่หมดอายุการใช้งานมีผลต่อการ
จัดการแผงโซล่าเซลล์ทีห่มดอายุการใช้งานของท่านอย่างไร (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 (…) 2.1 ท าใหรู้้วธีิการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้านอยา่งถูกหลกัวชิาการ 
 (…) 2.2 ท าใหส้ามารจดัการกบัแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้านไดอ้ยา่งถูกหลกั
วชิาการ 
 (…) 2.3 ท าใหท้ราบหน่วยงานราชการท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์
หมดอายกุารใชง้าน 
 (…) 2.3 ท าใหเ้กิดความยุง่ยากและรู้สึกเบ่ือหน่ายต่อการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายุ
การใชง้าน 
 (…) 2.4 ท าใหท้่านเกิดภาระค่าใชจ่้ายมากข้ึนในการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายุการใช้
งาน 
 (...) 2.5 รู้กฎหมายแต่ไม่สามารถจดัการกบัแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้านไดอ้ยา่งถูก
หลกัวชิาการ 
 (...) 2.6 กฎหมายเก่ียวกบัการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้านค่อนขา้งเขา้ใจยาก  
จึงท าใหท้่านไม่อยากศึกษาเน้ือหาของกฎหมาย 
 (…) 2.7  อ่ืนๆ ระบุ ………………………………………………………………… 
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 ส่วนที ่3 วดัความรู้ความเขา้ใจในการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน 
 ค าช้ีแจง โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ในขอ้ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด  
 

ขอ้
ท่ี 

รายการ ใช่ ไม่ใช่ 

1. การจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน คือ การคดัแยก การเก็บ
รวบรวม การขนส่ง การบ าบดั และการก าจดั แผงโซล่าเซลลแ์ละ
อุปกรณ์ประกอบแผงท่ีหมดอายกุารใชง้าน 

  

2. ซากแผงโซล่าเซลลแ์ละอุปกรณ์แผงท่ีหมดอายกุารใชง้าน ไม่จดัอยูใ่น
กลุ่ม E-Waste เพราะไม่ใช่ขยะอนัตราย 

  

3. ซากแผงโซล่าเซลลแ์ละอุปกรณ์แผงท่ีหมดอายกุารใชง้านจดัอยูใ่นกลุ่ม
ขยะทัว่ไป 

  

4. คดัแยกส่วนประกอบของแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้านออกจาก
กนั และจดัใหเ้ป็นหมวดหมู่ เช่น ตวัแผง สายไฟ แบตเตอร่ี  ก่อนน าไป
ก าจดัเป็นเร่ืองท่ีถูกตอ้ง 

  

5. การจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน สามารถท าไดโ้ดยไม่
ตอ้งค านึงถึงกฎหมาย 

  

6. แผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้านและอุปกรณ์ประกอบแผงสามารถ
ทิ้งรวมกบัขยะทัว่ไปได ้

  

7. แบตเตอร่ีเป็นส่วนประกอบของแผงโซล่าเซลลเ์ม่ือหมดอายกุารใชง้าน
แลว้ไม่จดัวา่เป็นขยะอนัตราย 

  

8. หลกัปฏิบติั Code of Practice : CoP คือมาตรการดา้นการออกแบบติดตั้ง
และการจดัการขยะและกากของเสียส าหรับผูป้ระกอบกิจการผลิตไฟฟ้า
จากแผงโซล่าเซลล ์

  

9. การจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้านตอ้งอยูภ่ายใตร้ะเบียบวา่
ดว้ย การจ ากดัการใชส้ารอนัตรายบางชนิดในผลิตภณัฑไ์ฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment: 
WEEE) 

  

10. การก าจดัแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้านสามารถเผาไฟไดเ้ลย   
ขอ้ รายการ ใช่ ไม่ใช่ 
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ท่ี 
11. การจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้านอยา่งไม่เหมาะสมจะ

ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพของมนุษย ์
  

12. การน าของเสียท่ีผา่นการใชแ้ลว้กลบัมาใชใ้หม่อีกคร้ัง คือการรีไซเคิล   
13. วธีิการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้านท่ีควรท าวธีิแรก คือ

การรีไซเคิล 
  

 แผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้านท่ีคดัแยกส่วนประกอบออกจากกนั
แลว้ สามารถฝังกลบลงดินไดเ้ลย 

  

 
ส่วนที ่4  ทศันคติท่ีมีต่อการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน 
 ค าช้ีแจง โปรดใส่เคร่ืองหมาย / ในขอ้ท่ีตรงกบัความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
   โดย  5 คะแนน หมายถึง มีทศันคติในระดบัมากท่ีสุด 
    4 คะแนน หมายถึง มีทศันคติในระดบัมาก 
    3 คะแนน หมายถึง มีทศันคติในระดบัปานกลาง 
    2 คะแนน หมายถึง มีทศันคติในระดบันอ้ย 
    1 คะแนน หมายถึง มีทศันคติในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 
ล าดบั
ท่ี 

ขอ้ค าถาม ระดบัทศันคติ 
5 4 3 2 1 

1. การจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน
อยา่งเหมาะสมมีความจ าเป็นมาก 

     

2. ควรใหค้วามส าคญักบัการคดัแยกช้ินส่วนของแผง
โซล่าเซลลแ์ละอุปกรณ์ประกอบท่ีหมดอายกุารใช้
งาน  ก่อนน าไปก าจดั 

     

3. ท่านคิดวา่ไม่ใช่หนา้ท่ีของท่านในการจดัการแผง
โซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน 

     

4. การจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้านท่ี
ไม่เหมาะสม  จะส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและ
สุขภาพของประชาชน 
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ล าดบั
ท่ี 

ขอ้ค าถาม ระดบัความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

5. การจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้านเป็น
เร่ืองท่ียงุยาก 

     

6. การจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้านเป็น
เร่ืองน่าเบ่ือ 

     

7. การจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้านเป็น
ความรับผดิชอบของหน่วยงานรัฐ เพียงหน่วยงาน
เดียว 

     

8. ท่านไม่เห็นประโยชน์จากการจดัการแผงโซล่า
เซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้านอยา่งเหมาะสม 

     

9. การจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน
อยา่งเหมาะสม ควรมีการวางแผนการจดัการแผง
โซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้านล่วงหนา้ ก่อนแผง
โซล่าเซลลจ์ะเส่ือมสภาพ หรือหมดอายกุารใชง้าน 

     

10. ท่านควรมีส่วนร่วมในการแกปั้ญหาขยะท่ีเกิดจาก
แผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน 
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 ส่วนที ่5 ขอ้มูลดา้นการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุารใชง้าน    
 ค าช้ีแจง โปรดใส่เคร่ืองหมาย  ใน ในช่อง (…) ขอ้ท่ีตรงกบักิจกรรมท่ีท่านด าเนินการ
มากท่ีสุด และหากมีรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาระบุเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจดัการแผงโซล่าเซลล์
ท่ีหมดอายกุารใชง้าน 

ล าดบัท่ี ขอ้ค าถาม ท า ไม่ท า 

1. ท่านด าเนินการ
จดัการแผงโซล่า
เซลลแ์ละอุปกรณ์
ประกอบแผงท่ี
หมดอายกุารใชง้าน 

(…) อยา่งไรบา้ง ………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 

(…)  (ขา้มไปท าขอ้ 3 ) 
 

2. มีการคดัแยกแผงโซ
ล่าเซลลแ์ละอุปกรณ์
ประกอบแผง  

(…) คดัแยกแผงโซล่า
เซลลแ์ละอุปกรณ์
ประกอบแผงท่ีหมดอายุ
การใชง้านออกจาก ขยะ
ทัว่ไป 
(…) คดัแยกแผงโซล่า
เซลลแ์ละอุปกรณ์
ประกอบแผงท่ีหมดอายุ
การใชง้านออกจาก ขยะ
ทัว่ไป และแยกประเภท 
ของช้ินส่วน ของแผงโซ
ล่าเซลล ์
(…) อ่ืนๆ ระบุ …………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 

(…)  
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ล าดบัท่ี ขอ้ค าถาม ท า ไม่ท า 
3. มีการเก็บรวบรวม

แผงโซล่าเซลลแ์ละ
อุปกรณ์แผงท่ี
หมดอายกุารใชง้าน
ก่อนส่งไปก าจดั 

 (…) เก็บรวบรวมโดย
แยกจากขยะทัว่ไปและมี
ภาชนะรองรับป้องกนัการ
หกหล่นและร่ัวไหล 
รวมถึงเก็บรวบรวมใน
สถานท่ีท่ีมีการถ่ายเท
อากาศ มีหลงัคาป้องกนั
ฝน 
(…) มีหน่วยงานท่ี
รับผดิชอบเขา้มา
ด าเนินการเก็บรวบรวมให้ 
(…) อ่ืนๆ ระบุ …………. 
………………………… 
…………………………. 
…………………………. 

(…) กองรวมไวบ้นพื้น
กลางแจง้ 
(…) กองรวมไวใ้นอาคารท่ี
อากาศไม่ถ่ายเท และไม่มี
ภาชนะรองรับ 
(…) อ่ืนๆ …………………… 
……………………………… 
……………………………… 
………………………………. 
 
 

4. ด าเนินการขนส่งแผง
โซล่าเซลลแ์ละ
อุปกรณ์ประกอบ
แผงท่ีหมดอายกุาร
ใชง้าน 

(…) ใชบ้ริการบริษทัรับ
ขนส่งขยะโดยเฉพาะ 
(…) ขนส่งโดยบริษทัรับ
จ าจดัแผงโซล่าเซลลท่ี์
หมดอายกุารใชง้าน 
(…) ขนส่งเองดว้ยรถท่ีได้
มาตรฐานตามกฎหมาย
ก าหนด 
(…) อ่ืนๆ………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………
…………………………
…………………………. 

(…) 
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ล าดับที ่ ข้อค าถาม ท า ไม่ท า 
5. วธีิก าจดัแผงโซล่า

เซลลท่ี์หมดอายกุาร
ใชง้าน 

(…) รีไซเคิล 
(…) ฝังกลบในหลุมฝัง
กลบขยะอนัตราย 
(…) เผาดว้ยเตาเผาขยะ
อนัตราย 
(…) ส่งคืนบริษทัผลิต
และจ าหน่าย 
(…) ส่งไปก าจดั
ต่างประเทศ 
(…) ส่งก าจดัไปยงับริษทั
รับก าจดั 
(…) เผารวมกบัขยะ
ทัว่ไป 
(…) เผากลางแจง้ 
(…) ทิ้งลงแม่น ้าล าคลอง 
(…) ทิ้งไวเ้ฉยๆ บริเวณ
นั้น 
(…) ขดุหลุมฝังลงดิน 
(…) ทิ้งรวมกบัขยะทัว่ไป 
(...) ก าจดัดว้ยวธีิอ่ืนๆ 
ระบุ …………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 

(…)  
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 ขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ (เฉพาะในส่วนท่ีท่านเห็นว่าเหมาะสมในการจดัการแผงโซล่าเซลล์ท่ี
หมดอายกุารใชง้าน …………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

สุดทา้ยน้ีขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีไดส้ละเวลาในการตอบแบบสอบถามอยา่งสมบูรณ์  
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ภาคผนวก ข 
 

แบบประเมินความตรงเชิงเน้ือหาของเคร่ืองมือ 

การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามการจัดการแผงโซล่าเซลล์ที่
หมดอายุการใช้งาน 

 
เป็นการน าผลของผูเ้ช่ียวชาญแต่ละท่านมารวมกันค านวณหาความตรงเชิงเน้ือหา ซ่ึง

ค านวณจากความสอดคลอ้งระหว่างประเด็นท่ีตอ้งการวดักบัค าถามท่ีสร้างข้ึน ดชันีท่ีใช้แสดงค่า
ความสอดคลอ้ง เรียกวา่ ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามและวตัถุประสงค ์(Item-Objective 
Congruence Index : IOC) โดยผูเ้ช่ียวชาญจะตอ้งประเมินดว้ยคะแนน 3 ระดบั คือ 

 +1 = แน่ใจวา่ค าถามมีความเหมาะสม  
   0 = ไม่แน่ใจวา่ค าถามมีความเหมาะสม  
 -1 = แน่ใจวา่ค าถามไม่เหมาะสม  
โดยค่าดชันีความสอดคลอ้งท่ียอมรับไดต้อ้งมีค่าตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป 
สูตรในการค านวณ 

N
R=IOC Σ  

 
IOC  คือ ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงค ์
R  คือ คะแนนของผูเ้ช่ียวชาญ 

RΣ  คือ ผลรวมของคะแนนผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคน 
  คือ จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 

(กรมวชิาการ. 2545 : 65) 
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ตาราง ข  แสดงค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามการจดัการแผงโซล่าเซลลท่ี์หมดอายกุาร
ใชง้าน 
 

ข้อที่ 
คะแนนผู้เช่ียวชาญ 

 
ผลรวมของคะแนน 

∑R  

 

IOC =
N
∑R

 

 
ผลการ
พจิารณา 

คนที1่ คนที2่ คนที3่ 

ส่วนที ่1       
1 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
3 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
4 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
5 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
6 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
7 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

ส่วนที่
2.1       
1 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
2 0 +1 +1 2 0.70 ใชไ้ด ้
3 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
4 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
5 +1 0 +1 2 0.70 ใชไ้ด ้

ส่วนที่
2.2       
1 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

ส่วนที่3       
1 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
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ตาราง ข  (ต่อ)   
 

ข้อที่ 
คะแนนผู้เช่ียวชาญ 

 
ผลรวมของคะแนน 

∑R  

 

IOC =
N
∑R

 

 
ผลการ
พจิารณา 

คนที1่ คนที2่ คนที3่ 

ส่วนที่4       
1 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
3 0 +1 +1 2 1 ใชไ้ด ้
4 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
5 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
6 +1 +1 -1 2 0.70 ใชไ้ด ้
7 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
8 0 +1 +1 2 0.70 ใชไ้ด ้
9 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้

10 +1   +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
ส่วนที ่5       

1 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
2 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
3 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
4 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
5 +1 +1 +1 3 1 ใชไ้ด ้
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ภาคผนวก ค 
 

สรุปผลการท า Tryout เคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมแบบสอบถาม 
เม่ือ วนัที่ 22 – 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ จงัหวดัอุบลราชธานี 

 
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. คดัเลือกกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 คน ท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณใกลเ้คียงกนั 
2. ลงพื้นท่ีสัมภาษณ์ กลุ่มตวัอยา่ง 30 คน 
3. น าแบบสอบถามท่ีผา่นการสัมภาษณ์แลว้มาตรวจสอบความถูกตอ้งพร้อมใหค้ะแนนใน

ส่วนของการวดัความรู้ แลว้น ามาหาค่าความยากง่ายและหาค่าอ านาจจ าแนก 
4. แบบสอบถามเก่ียวกบัการวดัความรู้มาวเิคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ ของคูเดอร์ – ริชาร์ดสัน 

โดยใชสู้ตร KR-20 
5. น าแบบสอบถามเก่ียวกบัการวดัทศันคติมาหาค่าความเช่ือมัน่ โดยใชค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า

ของ  
ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)  
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การวเิคราะห์หาค่าความยากง่ายและอ านาจจ าแนก (โดยใช้โปรแกรม Excel ) 
 

ส าหรับส่วนท่ี 3 ของแบบสอบถามท่ีวดัความรู้ (ตอบถูกไดค้ะแนนเท่ากบั 1 และตอบผิด
คะแนนเท่ากบั 0 ) 

1. น าผลการตอบของแต่ละคนมาลงในตาราง 
2. จดัผูต้อบแบบสอบถามเป็นสองกลุ่มไดแ้ก่  กลุ่มเก่ง  หมายถึง ผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม   

ไดค้ะแนน 8 – 14 คะแนน   กลุ่มอ่อน หมายถึง ผูท่ี้ตอบแบบสอบถาม  ไดค้ะแนน 0 – 7 คะแนน 
3. ค านวณหาค่าความยากง่ายโดยใชสู้ตร  

                ค่าความยากง่าย (p) = จ  านวนกลุ่มเก่งท่ีตอบถูก – จ านวนกลุ่มอ่อนท่ีตอบถูก 
                                                           จ  านวนผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 
  ค่าความยากง่ายจะตอ้งมีค่าตั้งแต่ 0.2 ข้ึนไปจึงถือวา่ใชไ้ด ้

4. ค านวณหาค่าอ านาจจ าแนกโดยใชสู้ตร 
       ค่าอ านาจจ าแนก (r) = จ  านวนกลุ่มเก่งท่ีตอบถูก – จ านวนกลุ่มอ่อนท่ีตอบถูก 
                                                           จ  านวนผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด/2 
 ค่าอ านาจจ าแนกจะตอ้งมีค่าตั้งแต่ 0.2 ข้ึนไปจึงถือวา่ใชไ้ด ้

5. ผลในการวเิคราะห์น ามาลงในตาราง 
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คน
ที่ 

ข้อที่ รวม 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 
2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 13 
3 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 11 
4 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 11 
5 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 10 
6 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 10 
7 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 10 
8 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 10 
9 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 10 

10 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 9 
11 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 9 
12 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 9 
13 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 8 
14 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 8 
15 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 8 
16 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 8 
17 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 8 
18 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 8 
19 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 8 
20 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 8 
21 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8 
22 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 8 
23 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 8 
24 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 7 
25 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 7 
26 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 7 
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27 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 7 
28 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 7 
29 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 7 
30 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 7 

 
คน
ท่ี 

ขอ้
ท่ี 

             

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
กลุ่ม
เก่งท่ี
ตอบ
ถูก 19 11 15 18 15 18 13 5 8 19 21 20 18 14 
กลุ่ม
อ่อนท่ี
ตอบ
ถูก 

7 1 5 6 2 4 4 0 0 6 5 5 2 2 

ค่า
ความ
ยาก
ง่าย 0.40 0.33 0.33 0.40 0.43 0.47 0.30 0.17 0.27 0.43 0.53 0.50 0.53 0.40 
ค่า
อ  านาจ
จ าแนก 

0.80 0.67 0.67 0.80 0.87 0.93 0.60 0.33 0.53 0.87 1.07 1.00 1.07 0.80 

สรุป 
ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

ควร
ปรับปรุง ใชไ้ด ้ ใชไ้ด ้

ควร
ปรับปรุง 

ควร
ปรับปรุง 

ควร
ปรับปรุง ใชไ้ด ้

 
สรุปผลการวเิคราะห์ค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนก 
 ขอ้ถามความรู้ท่ีใชไ้ดไ้ดแ้ก่ ขอ้ท่ี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10  และขอ้ 14 
 ขอ้ค าถามท่ีควรปรับปรุง  ไดแ้ก่  ขอ้ท่ี 8, 11, 12 และขอ้ 13 
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การวเิคราะห์หาค่าความเช่ือมั่นของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน  โดยใช้สูตร KR-20 
 
ส าหรับส่วนท่ี3 ของแบบสอบถามท่ีวดัความรู้ (ตอบถูกไดค้ะแนนเท่ากบั 1 คะแนน ตอบผดิได้
คะแนนเท่ากบั 0 คะแนน ) 
 
1.  น าคะแนนของผูต้อบแบบสอบถามท่ีวดัความรู้ลงในตาราง 
 
คน
ที่ 

ข้อที่ X x2 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 196 
2 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 13 169 
3 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 11 121 
4 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 11 121 
5 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 10 100 
6 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 10 100 
7 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 10 100 
8 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 10 100 
9 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 10 100 

10 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 9 81 
11 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 1 9 81 
12 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 9 81 
13 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 8 64 
14 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 8 64 
15 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 8 64 
16 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 8 64 
17 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 8 64 
18 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 8 64 
19 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 8 64 
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20 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 8 64 
21 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 8 64 
22 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 8 64 
23 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 8 64 
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คน
ที่ 

ข้อที่ X x2 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14   
24 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 7 49 
25 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 7 49 
26 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 7 49 
27 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 7 49 
28 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 7 49 
29 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 7 49 
30 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 7 49 
p 0.87 0.40 0.67 0.80 0.57 0.73 0.57 0.17 0.27 0.83 0.87 0.83 0.67 0.53 ∑ 𝑝𝑝

= 2.62 q 0.13 0.60 0.33 0.20 0.43 0.27 0.43 0.83 0.73 0.17 0.13 0.17 0.33 0.47 

 
1.  หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามด้านการวดัความรู้ด้วยวิธีของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder-
Richardson Method) 
 จากสูตร  r

KR−20     =    [
K

K−1
][1−

∑ pq

s2 ]
 

เม่ือ rKR−20      แทน   ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม 

  K  แทน จ านวนขอ้สอบ 

p  แทน สัดส่วนของผูท้  าถูกหารดว้ยจ านวนคนสอบทั้งหมด 

q  แทน สัดส่วนของผูท้  าผดิในขอ้หน่ึงๆ หรือ 1-q 

s2       แทน  คะแนนความแปรปรวนของแบบสอบถาม 

โดย    𝑝2   =
𝑝 ∑ 𝑝2−(∑ 𝑝)2

𝑝2   

แทนค่า ในสูตร  𝑝2   =
71910−69169

900
 

       𝑝2   =   3.04               

 rKR−20     = (
30

29
) − (1 −

2.62

3.04
)  

 rKR−20     = 1.30 − 1.03        
      rKR−20     = 0.90  
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โดยสรุป      แบบทดสอบฉบบัน้ีมีสัมประสิทธ์ิค่าความเช่ือมัน่ในการวดัความรู้   โดยใช้
สูตร KR-20  ของคูเดอร์ – ริชาร์ดสัน  เท่ากบั 0.90   เท่ากบั  0.90  แสดงวา่เคร่ืองมือมีความ
น่าเช่ือถือสูงมาก 

เกณฑก์ารพิจารณา  
   0.80 – 1.00  หมายถึง  เคร่ืองมือมีความน่าเช่ือมัน่สูงมาก 
   0.60 – 0.79 หมายถึง  เคร่ืองมือมีความน่าเช่ือถือค่อนขา้งสูง 
   0.40 – 0.59 หมายถึง  เคร่ืองมือมีความน่าเช่ือถือปานกลาง 
   0.20 – 0.39 หมายถึง  เคร่ืองมือมีความน่าเช่ือมัน่ต ่า 

 0.10 – 0.19 หมายถึง  เคร่ืองมือมีความน่าเช่ือถือต ่ามาก  
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การหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของครอนบาค 
 

ส าหรับส่วนท่ี 4  ของแบบสอบถามท่ีวดัทศันคติ (คะแนนแบบมาตราส่วนประมาณค่า) 
1.  น าผลการตอบของแต่ละคน  (จ  านวน 30คน ) มาก าหนดลงในตาราง Excel ดงัน้ี 
 
คนที่ ข้อที่ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 5 3 1 1 1 3 1 1 3 5 
2 5 5 1 5 5 1 3 1 5 5 
3 5 5 1 5 5 5 5 3 5 3 
4 5 5 1 5 1 1 3 3 1 5 
5 5 5 1 5 1 1 3 1 5 5 
6 5 4 1 5 4 3 1 3 5 5 
7 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 
8 3 5 1 5 1 1 1 1 5 5 
9 5 5 1 5 5 5 1 1 3 5 

10 5 5 1 5 1 1 5 5 5 5 
11 5 5 1 5 5 5 5 5 1 5 
12 5 5 3 5 5 1 5 5 3 3 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
15 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
16 5 5 5 5 5 1 5 1 1 1 
17 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
18 1 5 1 5 1 1 1 5 1 1 
19 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 
20 3 3 5 3 3 5 5 5 5 5 
21 3 5 1 5 1 1 5 1 5 5 
22 5 5 1 5 1 1 1 1 5 5 
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คนที่ ข้อที่ 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
24 5 5 1 5 5 5 1 1 5 5 
25 5 5 5 5 3 1 5 1 1 5 
26 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
27 4 5 3 1 1 1 5 4 5 1 
28 3 1 5 5 1 1 5 1 1 4 
29 5 5 5 5 1 1 3 1 1 5 
30 1 3 3 1 1 3 1 1 1 3 

 
2. น าขอ้งมูลไปลงในโปรแกรม SPSS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  ป้อนค ำสั่ง Analyze ----> Scale ---> Reliability Analyze   
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3.  ผลท่ีได ้
 

 

 

 

 

 
 
 

4.  สรุปผล 
ดงันั้นแบบสอบถามน้ีมีความเช่ือมัน่ดา้นการวดัทศันคติ  เท่ากบั 0.60 นัน่คือ มีความเช่ือถือ

ค่อนขา้งสูง  เน่ืองจากค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เป็นค่าท่ีแสดงความสัมพนัธ์ขอ้มูล  2  ชุด  และมี
ค่าระหวา่ง -1 ถึง + 1 และถา้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์สูงหรือใกลเ้คียงกบั +1 แสดงวา่เคร่ืองมือ
นั้นมีความเท่ียงหรือมีความน่าเช่ือมัน่สูง (ยทุธ  ไกยวรรณ์ , 2552 : 79 ) 

เกณฑก์ารพิจารณา 
0.80 – 1.00  หมายถึง  เคร่ืองมือมีความน่าเช่ือมัน่สูงมาก 
0.60 – 0.79 หมายถึง  เคร่ืองมือมีความน่าเช่ือถือค่อนขา้งสูง 
0.40 – 0.59 หมายถึง  เคร่ืองมือมีความน่าเช่ือถือปานกลาง 
0.20 – 0.39 หมายถึง  เคร่ืองมือมีความน่าเช่ือมัน่ต ่า 
0.10 – 0.19 หมายถึง  เคร่ืองมือมีความน่าเช่ือถือต ่ามาก 

 
 
 

Case Processing Summary 

 N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excluded
a
 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.601 10 
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