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บทคัดย�อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค� 1)  เพ่ือศึกษาผลการนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล�
แสงอาทิตย�ไปปฏิบัติในเขตภาคกลาง 2) เพ่ือศึกษาปBจจัยท่ีมีผลต�อการนํานโยบายการส�งเสริมการใช�
เซลล�แสงอาทิตย�ไปปฏิบัติในเขตภาคกลาง และ 3) เพ่ือเสนอแนะให�มีการปรับปรุงการนํานโยบาย 
การส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ไปปฏิบัติในเขตภาคกลาง การวิจัยนี้เปCนแบบผสานวิธีประกอบด�วย 
การวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิจัยเชิงปริมาณดําเนินการกับกลุ�มตัวอย�าง 
400 คน ด�วยสูตรคํานวณของทาโร� ยามาเน� จากประชากร 199,220 คน ซ่ึงเปCนประชาชนท่ีใช�
พลังงานเซลล�แสงอาทิตย�ในจังหวัดสระแก�ว จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดอ�างทอง โดยการสุ�มแบบ
หลายข้ันตอน  เครื่องมือเก็บข�อมูลเปCนแบบสอบถามมาตราส�วนประมาณค�า 5 ระดับ ท่ีระดับความ
เชื่อม่ัน 0.87 และทําการวิเคราะห�ข�อมูลโดยการหาค�าร�อยละ ค�าเฉลี่ย ค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และค�าสถิติการวิเคราะห�ถดถอยแบบข้ันตอน การวิจัยเชิงคุณภาพดําเนินการโดยการศึกษาเอกสาร
และทฤษฎีท่ีเก่ียวข�อง และการสัมภาษณ�เชิงลึกผู�ให�ข�อมูลสําคัญ จํานวน 30 คน ท่ีเลือกโดยวิธีเจาะจง
จากประชากร 3 กลุ�ม กลุ�มละ 10 คน คือ (1) กลุ�มภาคประชาชน (2) กลุ�มผู�บริหารภาคเอกชน และ 
(3) กลุ�มผู�บริหารภาครัฐ ในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก�ว จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดอ�างทอง วิเคราะห�
ข�อมูลโดยใช�วิธีอุปมานวิเคราะห�และการตีความ

ผลการวิจัยพบว�า 
1) ผลการนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ไปปฏิบัติในเขตภาคกลาง พบว�า

มีผลการปฏิบัติโดยรวมอยู�ระดับปานกลาง ( X  = 3.03, S.D. = 1.16) เม่ือพิจารณาเปCนรายด�านพบว�า 
มีระดับความสําเร็จท้ัง 3 ด�านอยู�ในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับจากมากไปหาน�อย คือ ด�านสร�าง
ความพึงพอใจของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย ( X  = 3.13, S.D. = 1.18) รองลงมาคือ ด�านบรรลุวัตถุประสงค�
ของนโยบาย ( X  = 3.08, S.D. = 1.18) และด�านเปCนประโยชน�ต�อการพัฒนาประเทศในภาพรวม 
( X  = 2.88, S.D. = 1.12) ตามลําดับ โดยท่ีด�านสร�างความพึงพอใจของผู�ท่ีเก่ียวข�องท่ีอยู�ในระดับ
สูงสุดนั้นประชาชนและกลุ�มต�าง ๆ ได�รับประโยชน�ส�วนรวมเปCนหลักจากการนํานโยบายการใช�เซลล�



ข 

แสงอาทิตย�ไปปฏิบัติ ส�วนด�านเปCนประโยชน�ต�อการพัฒนาประเทศในภาพรวมท่ีอยู�ในระดับตํ่าสุดนั้น 
โดยทุกภาคส�วนรับรู�ถึงปBญหาและอุปสรรคของการนํานโยบายการส�งเสริมเรื่องเซลล�แสงอาทิตย�ไปปฏิบัติ  
 2) ปBจจัยท่ีมีผลต�อการนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ไปปฏิบัติในเขตภาค
กลาง มี 3 ปBจจัย ประกอบด�วย (1) ปBจจัยนโยบายการส�งเสริมเซลล�แสงอาทิตย� (β = 0.13) มี 4 ตัว
แปร ได�แก� การมีวัตถุประสงค�ท่ีชัดเจน มีความต�อเนื่อง นําไปปฏิบัติได� และวัดผลประเมินผลได�      
(2) ปBจจัยการบริหารจัดการตามนโยบายการส�งเสริมเซลล�แสงอาทิตย� (β = 0.12) มี 4 ตัวแปร ได�แก� 
ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสม ความพร�อมทางทรัพยากร การประสานงานท่ีดี และความสามารถในการให�
ความรู� และ (3) ปBจจัยการบริการเซลล�พลังงานแสงอาทิตย�ต�อประชาชน (β = 0.09) มี 3 ตัวแปร 
ได�แก� การมีส�วนร�วมของประชาชน ความรู�ความเข�าใจของประชาชน และประโยชน�ของประชาชน 
โดยปBจจัยท้ัง 3 อธิบายความผันแปรของประสิทธิผลการนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล�
แสงอาทิตย�ได�ร�อยละ 76.10 (Adjusted  R2 = 0.761) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 
 3) ข�อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ไป
ปฏิบัติในเขตภาคกลาง ซ่ึงสังเคราะห�จากผลการวิจัย ประกอบด�วยการปฏิบัติท่ีสําคัญ 7 ประการคือ    
(1) นโยบายควรมีความชัดเจนและสร�างความเข�าใจในเทคโนโลยีทางเลือกของเซลล�แสงอาทิตย� เพ่ือ   
การนําไปใช�ประโยชน�ของผู�ท่ีมีส�วนได�ส�วนเสีย (2) ควรสร�างความร�วมมือทุกภาคส�วนในการพัฒนา
เทคโนโลยี การจัดหาเงินทุน การแลกเปลี่ยนประสบการณ�ในการนําเซลล�แสงอาทิตย�มาใช�ประโยชน�
ได�อย�างมีประสิทธิภาพ (3) ควรมีการวางแผนแบบบูรณาการเพ่ือวางนโยบายท่ีให�การสนับสนุน       
การสร�างแรงจูงใจเพ่ือกระตุ�นให�เกิดการมีส�วนร�วมและสร�างนวัตกรรมในวงกว�าง (4) ควรร�วมมือกัน
ส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�เพ่ือบรรเทาปBญหาการขาดแคลนพลังงาน  และลดมลภาวะ            
(5) ควรศึกษาความคาดหวังก�อนใช�เซลล�แสงอาทิตย�ของผู�ท่ียังไม�เคยใช� และความพึงพอใจหลังใช�เพ่ือ
นํามาวัดประสิทธิภาพของการใช�เซลล�แสงอาทิตย� (6) ด�านธุรกิจควรมุ�งไปท่ีกลุ�มเป[าหมายท่ีต�องการ
ใช�เซลล�แสงอาทิตย�ในครัวเรือนและกลุ�มธุรกิจขนาดเล็ก (7) ควรผลักดันและสร�างแรงจูงใจในระยะ
เริ่มต�น ท้ังการสนับสนุนค�าใช�จ�ายการลงทุนเพ่ือพัฒนานวัตกรรมประหยัดพลังงานและการสนับสนุน
แหล�งเงินกู�ดอกเบี้ยตํ่าระยะยาว และ (8) ภาครัฐควรสนับสนุนท้ังในกลุ�มครัวเรือนและผู�ประกอบการ
โรงไฟฟ[าในรูปแบบเงินช�วยเหลือและสิทธิประโยชน� อาทิ การลดหย�อนภาษี และการยกเว�นภาษี   
เงินได� เปCนต�น 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were to 1) study the results of solar cells 
promotion policy implementation in the central region 2) study the factors 
influencing the solar cells promotion policy implementation in the central region and 
3) propose improvements to the solar cells promotion policy implementation in the 
central region. This research was conducted using mixed methods research: 
quantitative and qualitative. The quantitative research employed 400 respondents 
following Taro Yamane’s formula selected from a population of 199,220 people who 
used solar cells in Sa Kaeo, Ang Thong and Chachoengsao provinces. They were 
selected by multi-stage sampling. The tool for data collection was a 5-level rating 
scale questionnaire with a reliability of 0.87, and the data were analyzed by 
percentage, mean, standard deviation and stepwise regression analysis. The 
qualitative research was carried out by documentary research of literature and 
theories and in-depth interviews of 30 key informants who were selected by 
purposive sampling from 3 distinct groups; each group of 10 people was selected 
one of the following from (1) the people’s sector (2) executives from the private 
sector (3) the executives from the public sector. The data were analyzed by using 
analytic induction and interpretation. 
 The research findings were as follows:  
 1) The results of the solar cells promotion policy implementation in the 

central region were, overall, at a moderate level ( X = 3.03, S.D.= 1.16). Considering 
each aspect individually, the success of each of the 3 aspects was a moderate. 
Ranked from highest to lowest they were the aspect of satisfaction of stakeholders 

( X = 3.13, S.D.= 1.18), followed by the aspect of attainment of objectives of policy  



ง 
 

(X = 3.08, S.D.= 1.18) and the aspect of benefits of  whole country development        

(X = 2.88, S.D.= 1.12). The aspect of satisfaction of stakeholders was at the highest level. 
Since the people and interest groups derived benefits from the implementation. The 
aspect of benefits of whole country development was at the lowest level, as all 
sectors lacked awareness on saving energy or were less interested in public interests. 
 2) There were 3 factors influencing the solar cells promotion policy 
implementation in the central region (1) the factor of solar cells promotion policy        
(β = 0.13), comprising 4 variables, namely clear objectives, continuity, practicality and 
ability to evaluate  (2) the factor of management followed solar cells promotion policy  
(β = 0.12) comprised of 4 variables, namely, appropriate leadership, availability of 
resources, good coordination and ability to educate and (3) the factor of public servicing 
of solar cells (β = 0.09) which included 3 variables, namely, the people’s participation, 
knowledge and understanding of people and public interest of people. These 3 factors 
explained 76.10 percent (Adjusted R2 = 0.761) of the variation of solar cells promotion 
policy implementation in the central region at a statistical significance level of 0.05. 
 3) The proposed improvements to the solar cells promotion policy 
implementation in the central region were synthesized from the research results and 
composed of 7 critical practices as; (1) policies should be clear and easy to 
understand; they pertain to alternative technologies of solar cells for utilization of 
stakeholders, (2) they should encourage cooperation within all the sectors in the 
development of technology, seek funding, and exchange experiences in utilizing 
efficient solar cells, (3) they should integrate the planning in order to formulate 
policies that provide support, create incentives to induce participation and widely 
create innovation, (4) they should cooperate to promote the use of solar cells to 
alleviate energy shortages and reduce pollution, (5) they should study the 
expectations before using solar cells of people who were never used and the 
satisfaction after used in order to measure the efficiency of the solar cells, (6) should 
set a precedent for the businesses of target groups, households and small business 
groups, (7) there should be pressure and motivation during the initial stage by 
subsidizing the investment funds for safe energy innovations and low long-term 
interest loans in and (8) the public sector should support both the households and  
the power plant entrepreneurs by  offering grants and benefits such as reduced taxes 
and income tax exemptions etc.  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา  
 การใช�เซลล�แสงอาทิตย�ในประเทศไทยเริ่มเม่ือป� พ.ศ. 2520 โดยหน%วยงานแพทย�
อาสาสมัครกระทรวงสาธารณสุขใช�เซลล�แสงอาทิตย� สําหรับการติดต%อวิทยุสื่อสารระหว%างสถานท่ี
ทํางานในชนบทห%างไกลกับสถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลต%อมาในป� พ.ศ. 2526 กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ�พลังงาน เริ่มติดต้ังระบบผลิตไฟฟ7าเซลล�แสงอาทิตย�ให�แก%พ้ืนท่ีห%างไกลจนถึงป:จจุบัน
จํานวนท้ังสิ้น 942 แห%ง ขนาดกําลังการผลิต 2,637.886 กิโลวัตต� (รักษ�พลังงาน มิถุนายน,  2552)    
และต้ังแต%ป� พ.ศ. 2526 – 2550 ประเทศไทยมีการผลิตไฟฟ7าจากพลังงานแสงอาทิตย� โดยใช�
เทคโนโลยีเซลล�แสงอาทิตย�จํานวน 32.25 เมกะวัตต� แบ%งเปDนการติดต้ังแบบต%อเชื่อมกับระบบ
จําหน%าย 3.057 เมกะวัตต� และระบบอิสระ 29.193 เมกะวัตต� โดยท่ีระบบเซลล�แสงอาทิตย�ท่ี
เชื่อมต%อกับระบบจําหน%ายจะผลิตไฟฟ7าในเขตเมือง หรือพ้ืนท่ีท่ีระบบจําหน%ายไฟฟ7าเข�าถึง ส%วนระบบ
อิสระส%วนใหญ%จะเปDนการใช�งานในพ้ืนท่ีท่ีไม%มีไฟฟ7าเข�าถึง (รักษ�พลังงาน มิถุนายน, 2552) จากเหตุ
ท่ีว%าประเทศไทยยังมีโรงเรียนและศูนย�การเรียนรู�ในพ้ืนท่ีห%างไกลหลายแห%ง ท่ีได�รับการสนับสนุนสื่อ
การเรียนการสอนหลายประเภท ท้ังจากต�นสังกัดเองและจากหน%วยงานอ่ืน แต%ไม%สามารถนําอุปกรณ�
เหล%านั้นมาใช�ให�เกิดประโยชน�ได�อย%างเต็มท่ี เนื่องจากมีข�อจํากัดในเรื่องของการขาดแคลน
กระแสไฟฟ7า ซ่ึงเปDนสาเหตุสําคัญท่ีทําให�การศึกษาไม%มีประสิทธิภาพเท%าท่ีควร โครงการติดต้ังระบบ
ผลิตไฟฟ7าด�วยเซลล�แสงอาทิตย�สําหรับศูนย�การเรียนรู�ชุมชนจึงได�ริเริ่มข้ึนเม่ือป� 2547 และดําเนินการ
เรื่อยมาจนถึงป:จจุบันโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ�พลังงาน (พพ.) ให�การสนับสนุนการ
ติดต้ังระบบผลิตไฟฟ7าด�วยโซลาร�เซลล�ขนาดไม%ตํ่ากว%า 1,500 วัตต� พร�อมติดต้ังระบบส%องสว%างภายใน
โรงเรียนและศูนย�การเรียนรู�ชุมชนท่ีอยู%ห%างไกลระบบสายส%งไฟฟ7า เพ่ือนํากระแสไฟฟ7าท่ีผลิตได�จาก
แผงโซลาร�เซลล�ไปใช�ประโยชน�ในด�านการศึกษา การสื่อสาร ตลอดจนสร�างคุณภาพชีวิตประชาชนใน
พ้ืนท่ีให�เปDนไปในทิศทางท่ีดีข้ึน (รักษ�พลังงาน, 2552)     
 ดังนั้น ในการต้ังโรงไฟฟ7าเซลล�แสงอาทิตย�สําหรับพ้ืนท่ีของประเทศไทยนั้นการแปลง
พลังงานไฟฟ7าท่ีผลิตได�จากเซลล�แสงอาทิตย� พลังงานแสงอาทิตย�ท่ีตกกระทบพ้ืนท่ีโลกเรามีค%า
มหาศาลบนพ้ืนท่ี 1 ตารางเมตร เราจะได�พลังงานประมาณ 1,000 วัตต�หรือเฉลี่ย 4-5 กิโลวัตต�-
ชั่วโมง/ตารางเมตร/วัน ซ่ึงหมายความว%าในวันหนึ่งๆ บนพ้ืนท่ีเพียง 1 ตารางเมตรนั้น เราได�รับ
พลังงานแสงอาทิตย� 1 กิโลวัตต�เปDนเวลานานถึง 4-5 ชั่วโมงนั่นเอง ถ�าเซลล�แสงอาทิตย�มีประสิทธิภาพ
ในการแปลงพลังงานร�อยละ 15 ก็แสดงว%าเซลล�แสงอาทิตย�พ้ืนท่ี 1 ตารางเมตรจะสามารถผลิต
พลังงานไฟฟ7าได� 150 วัตต�หรือเฉลี่ย 600-750 วัตต�-ชั่วโมง/ตารางเมตร/วัน ในเชิงเปรียบเทียบในวัน
หนึ่งๆ ประเทศไทยเรามีความต�องการพลังงานไฟฟ7าประมาณ 250 ล�านกิโลวัตต�-ชั่วโมง/วัน ดังนั้น 
ถ�าเรามีพ้ืนท่ีประมาณ 1,500 ตารางกิโลเมตร (ร�อยละ 0.3 ของประเทศไทย) เราก็สามารถผลิต
พลังงานไฟฟ7าจากเซลล�แสงอาทิตย�ได�เพียงพอกับความต�องการท้ังประเทศ (เทคโนโลยีพลังงาน
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แสงอาทิตย� เล%ม 1 รอบรู�เรื่องเซลล�แสงอาทิตย�, 2549) ดังนั้นเทคโนโลยีเปDนป:จจัยสําคัญท่ีหน%วยงาน
ภาครั ฐ ทุกแห% ง จ ะต� อ ง ทํ ากา ร ศึกษาและพยายามก� า วตาม ให� ทั น  กา รปฏิ วั ติ ท า งด� าน
เทคโนโลยี (Technology Revolution) ท่ีเกิดข้ึนในป:จจุบัน วรเดช จันทรศร (2552) และก%อนนํา
พลังงานแสงอาทิตย�มาใช�ประโยชน�จําเปDนต�องทราบถึงศักยภาพของพลังงานแสงอาทิตย�ของประเทศ
ไทยในพ้ืนท่ีต%างๆ จากรายงานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ�พลังงานหรือ พพ. ได�
มอบหมายให�ทางมหาวิทยาลัยศิลปากรจัดทําแผนท่ีศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย�ของประเทศไทย 
(Sola Energy Potential Map) โดยใช�ข�อมูลย�อนหลังจากดาวเทียมเปDนเวลา 6 ป� เพ่ือนําผล
การศึกษาท่ีได�มาใช�เปDนแนวทางการนําพลังงานแสงอาทิตย�ในแต%ละพ้ืนท่ีต%างๆ โดยศักยภาพพลังงาน
แสงอาทิตย� ท่ีมีความเข�มของรังสีเฉลี่ยท้ังป�และแพร%ในบริเวณกว�างทางตอนล%างและตอนบนของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงบางส%วนของภาคกลางพ้ืนท่ีอ่ืนๆ จะมีศักยภาพลดหลั่นกันไป (รักษ�
พลังงาน, มิถุนายน 2552)  
 จากป:ญหาท่ีเกิดข้ึนจากภัยพิบัติในประเทศญ่ีปุeน และการท่ีพลังงานในโลกเริ่มจะขาด
แคลน ทําให�การลงทุนในเรื่องพลังงานทางเลือกได�รับความนิยมมากข้ึน ท้ังในส%วนของการลงทุนท่ี
ได�รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และในส%วนของภาคเอกชนท่ีเริ่มเห็นช%องทางการลงทุนในพลังงาน
ทางเลือกมากข้ึน (บ�านเมืองออนไลน�, 2554) และความต�องการใช�พลังงานได�เ พ่ิมข้ึนทุกวัน 
โดยเฉพาะอย%างยิ่งในประเทศอุตสาหกรรมมีความต�องการพลังงานไฟฟ7าเพ่ิมข้ึนในอัตราสูง ตามปกติ
จะเพ่ิมข้ึนเท%าตัวในเวลา 10 ป� สําหรับประเทศไทยแม�จะมิใช%ประเทศอุตสาหกรรมก็ตาม จากสถิติจะ
พบว%าความต�องการพลังงานไฟฟ7าจะเพ่ิมข้ึนเท%าตัวในเวลาเพียง 7–8 ป� ดังท่ี สํารวย สังข�สะอาด 
(2528) การใช�เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ7า ในป� 2552 พบว%า มีการใช�เชื้อเพลิงจากกfาซธรรมชาติ      
ร�อยละ 73.7 ของการใช�เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ7าท้ังหมด ถ%านหิน และลิกไนต� ร�อยละ 20.2 น้ํามัน
เตา และน้ํามันดีเซลร�อยละ 0.7 ท่ีเหลือเปDนพลังงานทดแทนและพลังงานอ่ืนๆ (แกลบ กากอ�อย วัสดุ
เหลือใช�ทางการเกษตร ขยะ กfาซชีวภาพ แบล็คลิเคอร�และกfาซเหลือใช�จากขบวนการผลิต) พลังน้ํา 
และอ่ืนๆ (พลังงานความร�อนใต�พิภพ แสงอาทิตย� ลม) คิดเปDนสัดส%วน ร�อยละ 5.4 โดย สถิติพลังงาน
ของประเทศไทย (2552) สถานการณ�การใช�พลังงานทดแทน จากสถานการณ�ราคาน้ํามันดิบท่ีเพ่ิมสูง 
โดยพบว%า การใช�พลังงานทดแทนในป� 2552 มีปริมาณ 5,861 พันตันเทียบเท%าน้ํามันดิบ เพ่ิมข้ึนจาก
ป�ก%อน ร�อยละ 21.7 โดยมีการใช�ในรูปของ ไฟฟ7า ความร�อน เชื้อเพลิง ชีวภาพ (เอทานอล และ       
ไบโอดีเซล) และกfาซธรรมชาติสําหรับยานยนต�ในสัดส%วนร�อยละ 8.8 ของการใช�พลังงานข้ันสุดท�าย
ท้ังหมดการใช�ไฟฟ7า และความร�อน ท่ีผลิตได�จากพลังงานทดแทน ประกอบด�วย เซลล�แสงอาทิตย� 
พลังงานลม พลังงานน้ํา ชีวภาพ กfาซชีวภาพ และขยะมีปริมาณ 279 พันตันเทียบเท%าน้ํามันดิบ และ 
3,537 พันตัน เทียบเท%าน้ํามันดิบตามลําดับ ส%วนเชื้อเพลิงชีวภาพมีปริมาณการใช� ประกอบด�วย      
เอทานอล 334 พันตันเทียบเท%าน้ํามันดิบ และไบโอดีเซล 478 พันตันเทียบเท%าน้ํามันดิบ สถิติพลังงาน
ของประเทศไทย (2552) ป:ญหาของการใช�พลังงานของประเทศไทยการพัฒนาระบบการใช�พลังงาน
ของประเทศไทย ท่ีผ%านมามีทิศทางการพัฒนาแบบรวมศูนย�ท้ังในด�านนโยบาย การควบคุม และการ
ผลิต โดยเน�นไปท่ีโครงการพลังงานขนาดใหญ%ท่ีใช�เชื้อเพลิงจากซากดึกดําบรรพ� (Fossil Fuel) เปDน
หลัก ก%อให�เกิดป:ญหาท้ังทางด�านสิ่งแวดล�อม สังคม และเศรษฐกิจ โดย ศิรส สาตราภัย และคนอ่ืนๆ
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(2551) และการพัฒนาแหล%งพลังงาน เพ่ือเปDนแนวทางสู%ความก�าวหน�าทางอุตสาหกรรมนั้นเปDนแกน
หลักสําคัญต%อการปรับปรุงมาตรฐานความเปDนอยู%ของประชาชนทุกแห%ง การค�นพบแหล%งพลังงานใหม%
และการแปรรูปพลังงานจากรูปหนึ่งเปDนอีกรูปหนึ่ง ช%วยสนองความต�องการพลังงานในอนาคต และไม%
สร�างมลภาวะต%อบรรยากาศของโลก ระบบไฟฟ7ากําลังเปDนเครื่องมือหนึ่งท่ีมีบทบาทสําคัญในอันท่ีจะ
ช%วยแปรรูปและถ%ายทอดพลังงานและป7องกันป:ญหามลภาวะต%อสิ่งแวดล�อม ชนิดา รอดอินทร� และ
เนตรทราย สุสัมฦทธิ์ (2553) ดังนั้น ในการต้ังโรงไฟฟ7าเซลล�พลังงานแสงอาทิตย�สิ่งแวดล�อมของทําเล
ท่ีต้ังโรงงาน และบริเวณรอบๆ นับเปDนป:จจัยท่ีวัดได�ยาก แต%ก็ควรได�รับการพิจารณา เพราะอาจมี
ผลกระทบต%อโรงงานท้ังทางตรงและทางอ�อม เช%น ลักษณะภูมิอากาศท่ีแปรเปลี่ยน อันมีผลกระทบต%อ
อารมณ�ของการทํางาน หรืออาจมีผลกระทบต%อผลิตภัณฑ�อุตสาหกรรมบางประเภท ลักษณะภูมิ
ประเทศบริเวณรอบๆ โรงงาน สิ่งแวดล�อมของสังคม หรือชุมชนแถบนั้นโดยส%วนรวม ป:ญหาจากภัย
ธรรมชาติอยู%บริเวณชายทะเล ไอน้ําทะเลมีผลกระทบต%อเครื่องจักรอุปกรณ�ใดบ�าง นอกจากนั้นยังต�อง
คํานึงถึงของเสียจากโรงงานท้ังในรูปของแกfส และของเหลวท่ีทําให�เกิดป:ญหา (สมศักด์ิ ตรีสัตย�, 2550) 
 ดังนั้น หากรัฐบาลต�องการส%งเสริมให�เกิดการผลิตไฟฟ7าด�วยเซลล�แสงอาทิตย� รัฐบาลควร
ส%งเสริมให�มีการทําการวิจัยและพัฒนาอย%างจริงจังและเปDนระบบโดยมีแนวทางในการดําเนินการใช�
งานในประเทศ อีกท้ัง ยังเปDนการกระตุ�นให�เกิดอุตสาหกรรมผลิตเซลล�แสงอาทิตย� อุปกรณ�ส%วนควบ
ต%างๆ และวัสดุท่ีนํามาใช�ในการผลิตเซลล�แสงอาทิตย� อาทิเช%น การพัฒนาระบบขนาดกลางและต%อ
เข�ากับระบบจําหน%ายไฟฟ7าท่ีมีอยู%ในป:จจุบัน ซ่ึงจะเปDนการกระตุ�นให�เกิดตลาดซ่ึงอาจจะทําให�ราคา
ต�นทุนของเซลล�แสงอาทิตย�ลดลง ซ่ึงจะส%งผลให�ต�นทุนในการผลิตไฟฟ7าด�วยเซลล�แสงอาทิตย�ลดลง
ด�วย พร�อมท้ังจะต�องเร%งประชาสัมพันธ�ให�ประชาชนท่ัวไปได�รับทราบถึงข�อดี ข�อด�อย และประโยชน�ท่ี
เกิดจากการผลิตไฟฟ7าด�วยเซลล�แสงอาทิตย� ธนวดี ศุภตโลวัฒนา (2546) ซ่ึงชุมชนและประชาชน
มองเห็นความสําคัญของเรื่องสิ่งแวดล�อม ควรแสดงให�ถึงประโยชน�ของการใช�แผงสุริยะ ช%วยลดการต้ัง
โรงงานซ่ึงเปDนสาเหตุในการสร�างมลพิษต%างๆ เช%น กfาซซัลเฟอร�ไดออกไซด� คาร�บอนมอนอกไซด� 
ไนโตรเจนไดออกไซด�และฝุeน จากโรงไฟฟ7าว%าเม่ือใช�ปริมาณไฟฟ7าจากแผงสุริยะสามารถลดมลพิษ
ต%างๆ เหล%านี้ได�เท%าใด ซ่ึงจําเปDนต�องมีการศึกษาค�นคว�าต%อไป และในระหว%างเวลาท่ีค�นหาแหล%ง
พลังงานไฟฟ7าจากพลังงานหมุนเวียนได�แก% โรงไฟฟ7าจากลม โรงไฟฟ7าจากชีวมวล โรงไฟฟ7าจาก      
ชีวแกfส การใช�ไฟฟ7าจากพลังน้ําขนาดเล็ก และการใช�ไฟฟ7าจากเซลล�แสงอาทิตย�ว%าพลังงานงานใด
เหมาะสมท่ีจะกับเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนาธรรมของประเทศไทยเรามากท่ีสุดควรจะมีการศึกษาป:จจัยท่ี
เหมาะสมในการเลือกโรงไฟฟ7าพลังงานหมุนเวียนในประเทศต%อไป  (อรรคเดช  เหลืองกัมพูสิน, 2544) 
 การพัฒนาประเทศไทยเพ่ือให�เกิดความเจริญก�าวหน�านั้นสิ่งแรกท่ีรัฐบาลของประชาชน
จะต�องให�ความสําคัญคือการพัฒนาคน แต%ในป:จจุบันการให�ความรู�และการพัฒนาคนไม%สามารถทําได�
ท่ัวทุกพ้ืนท่ีของประเทศท่ีมีประชากรอาศัยอยู%เนื่องจากยังมีพ้ืนท่ีชุมชนท่ียังห%างไกลความเจริญเช%น
พ้ืนท่ีชุมชนตามเขตชายแดน บนภูเขาหรือบนดอย และตามเกาะในทะเลจึงทําให�มีความยากลําบาก
ในการคมนาคมทําให�ระบบสาธารณูปโภคและบุคลากรท่ีมีความสามารถยากต%อการเดินทางเข�าถึง
พ้ืนท่ีชุมชนดังนั้นการใช�เทคโนโลยีในการสื่อสารทางไกลเพ่ือการพัฒนาและการเรียนรู�สําหรับพ้ืนท่ี
ชุมชนห%างไกลมีความจําเปDนมากแล�วแต%การใช�เทคโนโลยีดังกล%าวนั้นจะต�องนํากระแสไฟฟ7าเพ่ือการ



 4 

ทํางานของระบบแต%ด�วยพ้ืนท่ีชุมชนดังกล%าวมีความยากลําบากในการคมนาคมทําให�การไฟฟ7าส%วน
ภูมิภาคไม%มีการสร�างระบบสายส%งไฟฟ7าเข�าไป แต%มีการติดต้ังเครื่องป:mนกระแสไฟฟ7าให�แทนอย%างไรก็
แล�วแต%พ้ืนท่ีชุมชนห%างไกลก็ยังมีป:ญหาสําหรับการขนส%งน้ํามันเชื้อเพลิงท่ีใช�กับเครื่องป:mนกระแสไฟฟ7า
อยู%ดีด�วยป:ญหานี้เองการใช�เทคโนโลยีเซลล�พลังงานแสงอาทิตย�จึงได�เข�ามามีบทบาทในพ้ืนท่ีชุมชนท่ี
ยังห%างไกลความเจริญของประเทศไทย      
 พลังงานแสงอาทิตย� ยังต�องการการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร�างเซลล�แสงอาทิตย�และตัวกัก
เก็บพลังงานประสิทธิภาพสูง ซ่ึงต�องใช�ความรู�หลากหลายสาขา แต%หากพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ�ใน
การใช�ประโยชน�พลังงานแสงอาทิตย�ได�สําเร็จ จะก%อให�เกิดประโยชน�อย%างมหาศาล เนื่องจากพลังงาน
แสงอาทิตย�เปDนพลังงานท่ีสะอาด และไม%มีต�นทุนวัตถุดิบและในการจัดทําแผนระยะยาว (มากกว%า   
15 ป�) แม�ในอนาคตอันใกล�ประเทศไทยจะสามารถพัฒนาพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานทางเลือก
ข้ึนมาใช�ได�สําเร็จแล�วก็ตาม แต%ความต�องการพลังงานฟอสซิลก็จะยังคงสูงอยู% และยังคงมีป:ญหาการ
ปล%อยกfาซเรือนกระจกต%อไป ดังนั้น ในระยะยาวแหล%งพลังงานทางเลือกยังไม%เพียงพอต%อความ
ต�องการในอนาคต และประเทศยังจะต�องเผชิญป:ญหาขาดแคลนพลังงานอย%างหลีกเลี่ยงไม%ได� ด�วยเหตุนี้ 
ประเทศไทยจําเปDนต�องแสวงหาแหล%งพลังงานอ่ืนๆ ซ่ึงป:จจุบันยังมีราคาสูงและยังไม%คุ�มค%าในการลงทุน 
เช%น เทคโนโลยีนิวเคลียร�และพลังงานถ%านหินสะอาด จึงควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ือให�ประเทศไทยสามารถนํา
เทคโนโลยีพลังงานดังกล%าวมาใช�ได� (วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา, ครั้งท่ี 6 2550) 
 นโยบายสาธารณะเปDนเสมือนกลไกหลักสําคัญในการดําเนินงานของรัฐบาลและหน%วยงาน
ภาครัฐทุกแห%งด�วยเหตุท่ีนโยบายเปDน “กิจกรรมต%างๆ ท่ีรัฐบาลจัดทําข้ึน” “หรือแผนงานหรือ
โครงการ” หรือ “แนวทางปฏิบัติท่ีรัฐบาลหรือหน%วยงานของรัฐได�กําหนดข้ึน” เพ่ือเจตนาในการแก�ไข
ป:ญหาท้ังในระยะสั้นและระยะยาว วรเดช จันทรศร (2552) จึงทําให�คณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห%งชาติได�ออกแผนล%าสุด คือ แผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟ7าของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 
(PDP 2010) เพ่ือให�เกิดความม่ันคงของระบบไฟฟ7า และจะเปDนการลดการปล%อยกfาซเรือนกระจกจาก
โรงไฟฟ7า การเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช�พลังงาน และการส%งเสริมการผลิตไฟฟ7าอย%างมีประสิทธิภาพ 
ด�วยระบบผลิตไฟฟ7าและความร�อนร%วมกัน (Cogeneration) รวมท้ังโครงการท่ีมีความชัดเจนในการ
ดําเนินการ ได�แก% การรับซ้ือไฟฟ7าจาก เอสพีพี ระบบ Cogeneration และการรับซ้ือไฟฟ7าจาก
ประเทศเพ่ือนบ�านซ่ึงได�รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล�ว ตลอดจนการกําหนดปริมาณพลังงาน
หมุนเวียนให�สอดคล�องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป� เพ่ือให�เกิดความชัดเจนในด�านการหา
ไฟฟ7าของประเทศ และการส%งเสริมการผลิตไฟฟ7าจากพลังงานหมุนเวียนเพ่ือกระตุ�นให�เกิดการลงทุน
ด�านพลังงาน เนื่องจากการคาดการณ�ว%าประเทศไทยจะใช�พลังงานเพ่ิมข้ึนเปDน 5 หม่ืนกว%าเมกะวัตต�
ในป� 2565 และแผนล%าสุดนี้ก็จะทําข้ึนเพ่ือลดปริมาณการใช�กfาซธรรมชาติให�เหลือ 44 % จากป:จจุบัน
อยู%ท่ี 70 % กว%า (บ�านเมืองออนไลน�, 2554) 
 จากนโยบายของรัฐบาลได�กําหนดให�เรื่องพลังงานทดแทนเปDนเรื่องเร%งด%วน จึงกําหนดให�
กระทรวงพลังงานโดยความรับผิดชอบของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ�พลังงานหรือ พพ. 
และได�ทําการดําเนินงานตามแผนท่ีวางไว�และมีความจําเปDนในการตรวจสอบติดตามผลการทํางาน
ของนโยบายนี้ ซ่ึงผู�วิจัยมีความสนใจเก่ียวกับการศึกษาเรื่องนโยบายการส%งเสริมการใช�เซลล�
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แสงอาทิตย�ในการผลิตกระแสไฟฟ7าเพ่ือการพัฒนาประเทศอย%างยั่งยืน ตามวัตถุประสงค�ท่ีต้ังไว�เพ่ือ
ประโยชน�และความยั่งยืนของชุมชนในการพัฒนาประเทศไทยต%อไป 
 
1.2 คําถามการวิจัย  
 เพ่ือให�การวิจัยบรรลุผลตามวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว� ผู�วิจัยได�ศึกษาสภาพป:ญหา แนวคิด
ทฤษฎีในส%วนท่ีเก่ียวข�องกับป:ญหาของการวิจัย เพ่ือให�ได�คําถามการวิจัยมีความสอดคล�องกับงานวิจัย
ท่ีเก่ียวข�องและมีความเหมาะสมผู�วิจัยจึงได�กําหนดคําถามในการวิจัยไว� 3 ประการ ดังนี้  
 1.2.1 ผลของการนํานโยบายการส%งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ไปปฏิบัติในการผลิต
กระแสไฟฟ7าในเขตจังหวัดภาคกลาง เปDนอย%างไร 
 1.2.2 ป:จจัยท่ีมีผลต%อการนํานโยบายการส%งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ไปปฏิบัติในการ
ผลิตกระแสไฟฟ7าในเขตจังหวัดภาคกลาง เปDนอย%างไร 
 1.2.3 แนวทางเสนอแนะให�มีการปรับปรุงป:จจัยท่ีมีผลต%อการนํานโยบายการส%งเสริมการใช�
เซลล�แสงอาทิตย�ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ7าในเขตจังหวัดภาคกลาง เปDนอย%างไร 
 
1.3 วัตถุประสงค&การวิจัย 
 การศึกษาวิจัยการนํานโยบายการส%งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ไปปฏิบัติในการผลิต
กระแสไฟฟ7าในเขตจังหวัดภาคกลาง เพ่ือให�การวิจัยบรรลุผลตามกรอบแนวคิดของการวิจัยและ
ครอบคลุมเป7าหมายผู�วิจัยจึงได�กําหนด วัตถุประสงค�หลักในการวิจัยไว� ดังนี้  
 1.3.1 เพ่ือศึกษาผลการนํานโยบายการส%งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ไปปฏิบัติในเขตภาคกลาง 
 1.3.2 เพ่ือศึกษาป:จจัยท่ีมีผลต%อการนํานโยบายการส%งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ไป
ปฏิบัติในเขตภาคกลาง 
 1.3.3 เพ่ือเสนอให�มีการปรับปรุงป:จจัยท่ีมีผลต%อการนํานโยบายการส%งเสริมการใช�เซลล�
แสงอาทิตย�ไปปฏิบัติในเขตภาคกลาง 
 
1.4 ขอบเขตการศึกษา  
 เพ่ือให�การวิจัยเรื่องการนํานโยบายการส%งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ไปปฏิบัติในเขตภาค
กลาง บรรลุผลตามวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว�ผู�วิจัยได�กําหนดขอบเขตของการศึกษาไว� ดังนี้ 
 1.4.1 ขอบเขตด�านพ้ืนท่ี การวิจัยครั้งนี้  ผู�วิจัยจะศึกษาการผลิตระบบไฟฟ7าเซลล�
แสงอาทิตย�ในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก�ว จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดอ%างทอง ซ่ึงเปDนระบบและเปDนการ
ดําเนินงานของเอกชนซ่ึงขายไฟฟ7าให�กับการไฟฟ7าส%วนภูมิภาค ท้ังนี้ท่ีผู�วิจัยไม%ได�ศึกษาครอบคลุมทุก
จังหวัดเพราะข�อจํากัดในเรื่องงบประมาณนั้นมีจํากัดจึงอาจทําให�มองเห็นภาพการใช�เซลล�แสงอาทิตย�
ในการผลิตกระแสไฟฟ7าเพ่ือการพัฒนาประเทศอย%างยั้งยืนได�ไม%ชัดเจนเท%าท่ีควร  
 1.4.2 ขอบเขตด�านประชากร ประกอบด�วย 2 กลุ%มหลัก 1) ประชาชนท่ีมีอายุ 18 ป�ข้ึนไป
ท่ีใช�ไฟฟ7าเซลล�พลังงานแสงอาทิตย�ในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก�ว จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดอ%างทอง 
และ 2) กลุ%มผู�บริหาร ได�แก% กลุ%มประธานในหมู%บ�าน กลุ%มผู�บริหารระดับสูงของโรงไฟฟ7าเซลล�
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แสงอาทิตย� กลุ%มผู�เชี่ยวชาญในเรื่องของเซลล�แสงอาทิตย� และกลุ%มผู�บริหารระดับสูงในการกําหนด
นโยบายของการต้ังโรงไฟฟ7าเซลล�แสงอาทิตย�  
 1.4.3 ขอบเขตด�านเวลา การศึกษาในครั้งนี้จะใช�เวลาในการสร�างเครื่องมือ เก็บรวบรวม
และประมวลผลข�อมูลต้ังแต%แต% วันท่ี 1 มกราคม 2556 – 57 ตุลาคม 2557   
 1.4.4 ขอบเขตด�านเนื้อหา นโยบายการส%งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ไปปฏิบัติในการ
ผลิตกระแสไฟฟ7าในเขตจังหวัดภาคกลาง มี 3 ประการ คือ 1) ด�านนโยบายการส%งเสริมเซลล�
แสงอาทิตย�เพ่ือการพัฒนาประเทศ 2) ด�านการบริหารจัดการนโยบายการส%งเสริมเซลล�แสงอาทิตย�
เพ่ือการพัฒนาประเทศ และ 3) ด�านความร%วมมือของประชาชนผู�ให�บริการ 
 1.4.5 ขอบเขตด�านแหล%งข�อมูลเอกสาร ได�แก% แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2520-2524) 
การติดต้ังแผงเซลล�แสงอาทิตย� แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2530-2534) โดยมีกรมพัฒนาและ
ส%งเสริมพลังงาน กรมโยธาธิการ การไฟฟ7าส%วนภูมิภาค และการไฟฟ7าฝeายผลิตแห%งประเทศไทย ท่ีเปDน
หน%วยงานหลัก แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห%งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ซ่ึงเปDน
ฉบับป:จจุบัน และเอกสารของกองพัฒนาพลังงานทดแทนฝeายแผนงานพัฒนาโรงไฟฟ7าการไฟฟ7าฝeาย
ผลิตแห%งประเทศไทย เปDนต�น 
 
1.5 ข,อตกลงเบ้ืองต,น  
  การวิจัยในครั้งนี้ผู�วิจัยจะศึกษาการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ในการผลิตกระแสไฟฟ7าท่ีเกิดข้ึนใน
ชุมชนเพ่ือจ%ายเข�าระบบของการไฟฟ7าส%วนภูมิภาคประเทศไทยซ่ึงจะศึกษาในช%วงป� พ.ศ. 2551-2555 
ตามปรากฏการณ�ท่ีเปDนจริงและเกิดข้ึนในประเทศไทย เพ่ือให�ทราบถึงนโยบายการส%งเสริมการใช�
เซลล�แสงอาทิตย�ในการผลิตกระแสไฟฟ7าเพ่ือการพัฒนาประเทศอย%างยั่งยืน ในการนี้ผู�วิจัยได�ใช�
ระ เบี ยบวิ ธี การวิ จั ย เชิ งปริมาณ (Quantitative Research) ได� แก%  การวิ จั ย เชิ งสหสัม พันธ�                         
(Correlation Research) ท่ีมีลักษณะเปDนแบบสอบถามเลือกระดับความคิดเห็นได� ผสมผสานกับ
ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ได�แก% การสัมภาษณ� (Interviewing) ท่ีมี
ลักษณะเปDนการสัมภาษณ�เชิงลึก แล�วนําข�อมูลมาเชื่อมโยงและสัมพันธ�กัน ซ่ึงเรียกว%า วิธีการวิจัยแบบ
ผสานวิธี (Mixed Methods) ท่ีมีความหลากหลายในแง%มุมต%างๆ ของสังคม ท้ังนี้เพ่ือให�ทราบถึงผล
การนํานโยบายการส%งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ในการผลิตกระแสไฟฟ7าเพ่ือการพัฒนาประเทศ
อย%างยั้งยืนของภาครัฐ และเอกชน และป:จจัยและแนวทางการนํานโยบายการส%งเสริมการใช�เซลล�
แสงอาทิตย�ในการผลิตกระแสไฟฟ7าเพ่ือการพัฒนาประเทศอย%างยั้งยืนในป:จจุบัน  
 
1.6 คําจํากัดความท่ีใช,ในการวิจัย 
 เพ่ือให�การวิจัยเรื่อง การนํานโยบายการส%งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ไปปฏิบัติในการ
ผลิตกระแสไฟฟ7าในเขตจังหวัดภาคกลาง บรรลุผลตามวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว� ผู�วิจัยได�กําหนดนิยาม
ศัพท�เฉพาะในการวิจัยไว�ดังนี้  
 นโยบายการส%งเสริม หมายถึง นโยบายส%งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ในการผลิต
กระแสไฟฟ7าในการพัฒนาประเทศอย%างยั่งยืนของกรมพัฒนาและส%งเสริมพลังงานท่ีผู�บริหารให�
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ความสําคัญ และเขียนไว�เปDนลายลักษณ�อักษร และมีท่ีมาหรือมีกระบวนการนโยบายตามแผนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห%งชาติ       
 เซลล�แสงอาทิตย� หมายถึง สิ่งประดิษฐ�ท่ีทําจากสารก่ึงตัวนําซ่ึงเม่ือได�รับแสงอาทิตย�
โดยตรงก็จะเปลี่ยนเปDนพาหะนําไฟฟ7า และจะถูกแยกเปDนประจุไฟฟ7าบวกและลบเพ่ือให�เกิด
แรงดันไฟฟ7าท่ีข้ัวท้ังสองของเซลล�แสงอาทิตย�  
 กระแสไฟฟ7า หมายถึง ปริมาณประจุไฟฟ7าท่ีเลื่อนไหลในวงจรไฟฟ7าต%อหน%วยวินาที เรียกว%า 
ปริมาณกระแสไฟฟ7าไหลจากการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ในการผลิตกระแสไฟฟ7า   
 พลังงานทดแทน หมายถึง พลังงานเซลล�แสงอาทิตย�ท่ีนํามาใช�แทนน้ํามันเชื้อเพลิงในการ
ผลิตกระแสไฟฟ7าเพ่ือการพัฒนาประเทศอย%างยั้งยืน 
 การพัฒนาอย%างยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสนองตอบต%อความต�องการการผลิต และการ
ใช�ไฟฟ7าจากเซลล�แสงอาทิตย�ในการผลิตกระแสไฟฟ7าของคนในประเทศ  
 การพัฒนา หมายถึง การท่ีคนในชุมชนและสังคมโดยส%วนรวมได�ร%วมกันดําเนินกิจกรรมการ
ส%งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ในการผลิตกระแสไฟฟ7าเพ่ือปรับปรุงความรู�ความสามารถของตนเอง 
และร%วมกันเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของตนเองชุมชนสังคมให�ดีข้ึน    
                                                                                  
1.7 ประโยชน&ท่ีคาดว5าได,รับ 
 ในการวิจัยเรื่องการนํานโยบายการส%งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ไปปฏิบัติในเขตภาค
กลางนี้ ความคาดหวังสําหรับประโยชน�ท่ีจะได�รับมีดังนี้คือ 
 1.7.1 ได�ทราบถึงนโยบายการส%งเสริมต้ังโรงไฟฟ7าเซลล�พลังงานแสงอาทิตย�เพ่ือการพัฒนา
ของประเทศไทย 
 1.7.2 ได�ทราบถึงความพร�อมของด�านต%างๆ ในการส%งเสริมต้ังโรงไฟฟ7าเซลล�พลังงาน
แสงอาทิตย� 
 1.7.3 ได�ทราบถึงความรู�ความเข�าใจและการยอมรับของชุมชนในการต้ังโรงไฟฟ7าเซลล�
พลังงานแสงอาทิตย� 
 1.7.4 ได�ทราบถึงป:ญหาและอุปสรรคของนโยบายการส%งเสริมเรื่องเซลล�แสงอาทิตย�เพ่ือ
การพัฒนาประเทศ 
 
1.8 การนําเสนอบทการวิจัย 
 ผู�วิจัยกําหนดประเด็นท่ีจะนําเสนอกระบวนการวิจัย ดังต%อไปนี้ 
 บทท่ี 1 เปDนการกล%าวถึง ความเปDนมาและความสําคัญของป:ญหา คําถามในการวิจัย
วัตถุประสงค�ในการวิจัย สมมติฐานของการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย ข�อตกลงเบื้องต�น นิยามศัพท�
เฉพาะ ประโยชน�ท่ีคาดว%าจะได�รับจากการวิจัย และการนําเสนอบทวิจัย 
 บทท่ี 2 เปDนการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรม ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องและกรอบ
ทฤษฎีในการวิจัย 
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 บทท่ี 3 เปDนการนําเสนอวิธีการดําเนินการวิจัย ประกอบด�วย แหล%งข�อมูลในการวิจัย 
ประชากรและกลุ%มตัวอย%างท่ีใช�ในการวิจัย เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย การเก็บรวบรวมข�อมูล การ
วิเคราะห�ข�อมูล และความน%าเชื่อถือในการวิจัย 
 บทท่ี 4 เปDนการนําเสนอผลการวิเคราะห�ข�อมูล ท่ีได�จากการสัมภาษณ�และการสอบถาม
กลุ%มตัวอย%าง 
 บทท่ี 5 เปDนการนําเสนอบทสรุปของการวิจัย การอภิปรายผลการวิจัย การให�ข�อเสนอแนะ
ท้ังการนําไปใช�และเชิงนโยบาย บทสังเคราะห� และข�อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครั้งต%อไป 
 

 
 
ภาพท่ี 1.1 โครงสร�างการศึกษางานวิจัย 
 
 

บทนํา                                                                      
(บทท่ี 1) 

ระเบียบวิธีวิจัย 
(บทท่ี 3) 

ผลการวิเคราะห&ข,อมูล 
(บทท่ี 4) 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข,อง 
(บทท่ี 2) 

สรุปผลการวิจัย 
(บทท่ี 5) 



ตารางที่ 2.2  แนวทางการส�งเสริมการใช�ไฟฟ�าจากเซลล�แสงอาทิตย�ให�แพร�หลาย 250 เมกะวัตต�  
 
 หนวย 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 รวม 49-55 

1.  มาตรการติดตั้งในพื้นที่ชนบท MW 18 7 1 0.5 0.5    
ค�าติดตั้งระบบ (เฉพาะ ก. พลังงาน) ล�านบาท 72 323 342 263 144 15 15 1175 
2.   มาตรการสนับสนุนจูงใจ MW  0.55 11 14 15.5 19 23.5 83 
     2.1  อาคารส�วนราชการ เอกชน MW  0.5 6 9 10 12 16 53 
     2.2  บ�านอยู�อาศัย MW  0.05 5 5 5.5 7 7.5 30 
ค�าติดตั้งระบบ ล�านบาท  110 2,050 2,490 2,590 3,120 3,590 13,950 
ค�าใช�จ�ายลงทุนตามมาตรการจูงใจ ล�านบาท   19 367 792 1,239 1,774 4,192 
3.  มาตรการ RPS MW    17.5 35 17.5 70 140 
ค�าติดตั้งระบบ ล�านบาท    3,098 585 2,870 10,920 22,873 
รวมทุกมาตรการส�งเสริม          
กําลังผลิตไฟฟ�าติดตั้ง MW 18 7.5 12 32 32 36.5 93.5 250 
ค�าติดตั้งระบบ ล�านบาท 72 433 2,392 5,851 5,851 6,005 14,525 37,998 
ค�าใช�จ�ายรัฐมาตรการจูงใจ ล�านบาท   19 367 367 1239 1,774 4,192 

 
 จากแผนแม�บทการส�งเสริมการใช�งานเซลล�แสงอาทิตย� 250 เมกะวัตต�ข�างต�น พบว�ามูลค�าอุตสาหกรรมระบบเซลล�แสงอาทิตย�ในช�วง พ.ศ. 2549-2555 
จะสูงถึงระดับ 37,000–50,000 ล�านบาท หรือเฉลี่ยปGละประมาณ 5,000 – 6,000 ล�านบาทต�อปG   

46 



บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในการศึกษาวิจัยเรื่องการน านโยบายการส่งเสริมการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ไปปฏิบัติในเขต
ภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดอ่างทอง ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจาก
เอกสาร ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศถึงประเด็นต่างๆ รวมทั้งการ
ทบทวนวรรณกรรม เป็นสาระส าคัญของการได้มาซึ่งความรู้ความเข้าใจใน แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการ
วิจัยอย่างละเอียดลึกซึ้ง ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาเอกสารต่างๆ น าเสนอแนวความคิด เพื่อให้การวิจัยได้เข้าถึง
บริบทของสังคมชุมชนขนาดต่างๆ ต้ังหมู่บ้าน ต าบล เมือง และ ประเทศ เป็นเหตุให้ภาคราชการและ
เอกชน ต้องน าไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เพ่ือการพัฒนาด้านพลังงานทดแทนมาใช้แทนไฟฟ้าที่ผลิตจาก
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าจากเครื่องจักร และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการวิจัย ได้แก่  1) แนวคิด
และทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 2 ) นโยบายพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์
พลังงาน 3) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ 4) นโยบายพลังงานของประเทศ
ไทย 5) ยุทธศาสตร์บริหารจัดการพลังงาน 6) สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย 7) แนวคิดและ
ทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องนโยบายสาธารณะ 8) แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการน า
นโยบายไปปฏิบัติ 9) แนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชน 10) พื้นที่การวิจัย 11) งานวิจัย
ที่เก่ียวข้อง 12) กรอบแนวคิดการวิจัย และ 13) นิยามปฏิบัติการ    
                       
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
 พลังงานทดแทน คือ พลังงานซึ่งมาจากทรัพยากรธรรมชาติ เช่น แสงอาทิตย์ กระแสลม 
ฝน คลื่นทะเล และความร้อนจากใต้พิภพ ซึ่งมีทดแทนอยู่เสมอ (มีเกิดขึ้นตามธรรมชาติอยู่เสมอ) ในปี 
2008 การใช้พลังงานของโลกทั้งหมดมาจากพลังงานทดแทน 19 % โดย 13 % มาจากชีวมวลซึ่งเป็น
เชื้อเพลิงหลักในการท าความร้อน 3.2 % มาจากเขื่อนไฟฟ้าพลังงานน้ า พลังงานทดแทนรูปแบบใหม่ 
(เขื่อนไฟฟ้าพลังงานน้ าขนาดเล็ก ชีวมวลสมัยใหม่ กระแสลม แสงอาทิตย์ พลังงานความร้อนจากใต้
พิภพ และเชื้อเพลิงชีวภาพ) คิดเป็นสัดส่วนที่เหลือถึง 2.7 % และมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว 
สัดส่วนของพลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้ามีประมาณ 18 % โดย 15 % ของไฟฟ้าที่ผลิตในโลกมา
จากเข่ือนผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ าและจากพลังงานทดแทนรูปแบบใหม่คิดเป็น 3 %  
 พลังงานลม เติบโตเพ่ิมขึ้นด้วยอัตราปีละ 30 % สมรรถนะในการผลิตไฟฟ้ารวมทั่วโลกอยู่
ที่ 158 กิกะวัตต์ ในปี 2009 และมีการใช้พลังงานลมในการผลิตไฟฟ้าอย่างกว้างขวางในทวีปยุโรป 
เอเซีย และสหรัฐอเมริกา ส าหรับการติดตั้งแผงผลิตไฟฟ้าโดยเซลล์แสงอาทิตย์ทั่วโลกรวมสะสมได้ไป
ถึงระดับ 21 กิกะวัตต์ และโรงงานไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เป็นที่นิยมกันในประเทศเยอรมนีและสเปน  
และสถานีที่ ใหญ่ที่สุดผลิตไฟฟ้าได้ 354 เมกะวัตต์  (MW) คือโรงไฟฟ้า SEGS ที่ทะเลทรายโม
จาเว (Mojave) โรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากใต้พิภพที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ The Geysers 
ในรัฐแคลิฟอร์เนีย มีก าลังการผลิตถึง 750 เมกะวัตต์ ประเทศบราซิลมีโครงการพลังงานทดแทนที่
ใหญ่ที่สุดในโลกหนึ่งโครงการ คือ การผลิตเอทานอลจากอ้อย และเอทานอลในปัจจุบันคิดเป็น
อัตราส่วนในการใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับยานยนต์ 10 % เชื้อเพลิง เอทานอล ยังใช้อย่างแพร่หลายใน
สหรัฐอเมริกา 
 เทคโนโลยีพลังงานทดแทนก็เป็นสิ่งที่เหมาะส าหรับชนบทและพ้ืนที่ห่างไกลด้วยแม้ว่า
โครงการพลังงานทดแทนส่วนมากจะมีขนาดใหญ่ในสถานที่ที่พลังงานเป็นสิ่งที่ส าคัญในการพัฒนาคน
ทั่วโลกมีราว 3 ล้านครัวเรือนได้ใช้พลังงานไฟฟ้าจากระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดเล็ก  
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เขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก ซึ่งผลิตไฟฟ้าระดับหมู่บ้านหรือเมืองได้มีการสร้างในหลายๆ  พ้ืนที่มากกว่า  
30 ล้านครัวเรือนในชนบทได้พลังงานส าหรับให้แสงสว่างและการหุงต้มจากก๊าซชีวภาพ ซึ่งผลิต
ภายในครัวเรือน ชีวมวลซึ่งใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับการหุงต้ม ใช้กัน 160 ล้านครัวเรือน 
 ความห่วงใยเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศโลก บวกกับราคาน้ ามันที่สูง มีการใช้
น้ ามันสูงสุด การสนับสนุนจากรัฐเพ่ิมมากขึ้น เป็นตัวผลักดันให้มีการออกกฎหมายสนับสนุนทาง
การเงินและส่งเสริมให้มีการผลิตเพ่ือเป็นการค้า มีนโยบาย กฎเกณฑ์ และการสนับสนุนทางการเงิน
ของรัฐบาลใหม่ๆ ในปัจจุบันช่วยให้อุตสาหกรรมพลังงานทดแทนชนิดนี้สามารถผ่านพ้นวิกฤติทาง
การเงินของโลก ดีกว่าส่วนธุรกิจอ่ืนๆ มากมาย 
 พลังงานทดแทนมีความสัมพันธ์กับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ เช่น แสงอาทิตย์ กระแสลม 
คลื่นทะเล การเติบโตของพืช และความร้อนจากใต้พิภพตามค าอธิบายของ  IEA (International 
Energy Agency) ที่กล่าวว่า พลังงานทดแทนเกิดมาจากกระบวนการทางธรรมชาติ ซึ่งเกิดทดแทน
ใหม่อยู่เสมอในหลายๆ รูปแบบมาโดยตรงจากดวงอาทิตย์จากความร้อนที่ปล่อยออกมาจากภายใต้
เปลือกโลก คือไฟฟ้า และความร้อนซึ่งได้มาจากแสงอาทิตย์ กระแสลม มหาสมุทร เขื่อนไฟฟ้า
พลังงานน้ า ชีวมวล พลังงานความร้อนจากใต้ผิวเปลือกโลก เชื้อเพลิงชีวภาพและไฮโดรเจนซึ่งเกิดมา
จากแหล่งพลังงานทดแทน  
 พลังงานทดแทนสามารถใช้แทนเชื้อเพลิงปกติใน 4 รูปแบบ 
 (1) ผลิตกระแสไฟฟ้า 
 (2) ท าความร้อน และน้ าร้อน 
 (3) เชื้อเพลิงส าหรับการขนส่ง 
 (4) กระแสไฟฟ้าส าหรับบริเวณนอกสายส่งในชนบท 
 2.1.1 ผลิตกระแสไฟฟ้า 
  พลังงานทดแทนมีสัดส่วน 18 % ของพลังงานที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าทั้งหมดทั่วโลก 
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน แพร่หลายไปหลายประเทศทั่วโลก เฉพาะพลังงานลมมีสัดส่วน
อย่างส าคัญในการผลิตกระแสไฟฟ้าในบางพ้ืนที่ เช่น รัฐไอโอวา ในสหรัฐคิดเป็น 18 % ส าหรับรัฐตอน
เหนือของชาลซวิค-โฮลสไตน์ของประเทศเยอรมนี คิดเป็น 40 % ในเดนมาร์คเท่ากับ 20 % 
  บางประเทศผลิตกระแสไฟฟ้าเกือบจะทั้งหมดด้วยพลังงานทดแทน เช่น ไอซ์แลนด์ 
100 % บราซิล 85 % ออสเตรีย 62 % นิวซีแลนด์ 65 % และสวีเดน 54 %   
  2.1.1.1 (แผนแม่บทการส่งเสริมและการใช้งานพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย) 
นับถึงปี พ.ศ. 2547 ในประเทศไทยมีการใช้พลังงานหมุนเวียนส าหรับผลิตไฟฟ้ารวมแล้วประมาณ 
566.2 เมกะวัตต์ ประกอบด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 5.8 เมกะวัตต์ พลังงานลม  0.2 เมกะวัตต์ และชีว
มวล 560 เมกะวัตต์ จากแผนการส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนคิดเป็นสัดส่วน 6 % ของก าลังการ
ผลิตไฟฟ้าทั้งประเทศ ซึ่งคาดว่าจะเทียบเท่าประมาณ 2,400 เมกะวัตต์ 
   ดังนั้น กระทรวงพลังงานจึงได้ตั้งเป้าหมายที่จะเกิดการใช้พลังงานหมุนเวียน
ผลิตไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนใหม่ในช่วง พ.ศ. 2548 - 2554 ดังนี้ (ดุสิต เวชกิจ และคนอื่นๆ, 2548) 
   1. เซลล์แสงอาทิตย์  250  เมกะวัตต์ 
   2. กังหันลม  100 เมกะวัตต์ 
   3. ขยะ    100  เมกะวัตต์ 
   4. ชีวมวล  1,040 เมกะวัตต์ 
   5. มินิไฮโดร  350 เมกะวัตต์ 
   6. รวม   1,840 เมกะวัตต์ 
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 2.1.2 การท าความร้อน และน้ าร้อน 
  การท าน้ าร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นบริการที่ส าคัญในหลายๆ ประเทศ 
โดยเฉพาะประเทศจีนปัจจุบันคิดเป็น 70 % ของพลังงานความร้อนทั่วโลก โดยใช้ระบบติดตั้งบน
อาคารชุด ซึ่งเป็นที่อาศัยของหลายครอบครัวซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการน้ าร้อนได้ 50–60 
ล้านครัวเรือน ส าหรับทั่วโลกการติดตั้งระบบท าน้ าร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถตอบสนอง
ความต้องการได้ในอัตราส่วน 70 ล้านครัวเรือน การใช้ชีวมวลในการท าความร้อนมีการเติบโต
เช่นเดียวกัน ในประเทศสวีเดนการใช้พลังงานจากชีวมวลเทียบเท่ากับปริมาณน้ ามัน ส่วนการใช้ความ
ร้อนจากใต้พิภพโดยตรงก็ก าลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 
 2.1.3 เชื้อเพลิงส าหรับการขนส่ง 
  เชื้อเพลิงชีวภาพจากพลังงานหมุนเวียนท าให้มีการใช้น้ ามันลดลงอย่างเห็นได้ชัดใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 2006 ทั่วโลกมีการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) 93 พันล้านลิตร 
ซึ่งใช้ทดแทนน้ ามันเบนซินได้เท่ากับ 68 พันล้านลิตร หรือคิดเป็น 5 % ของการผลิตน้ ามันเบนซินของ
โลก ปริมาณเชื้อเพลิงจากซากดึกด าบรรพ์ที่ก าลังลดน้อย ความตื่นตัวทางด้านมลภาวะทางอากาศ   
และการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศโลกซึ่งเกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงจากซากดึกด าบรรพ์ ท าให้
ประชาชนเชื่อว่ามีความจ าเป็นในการหันมาใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานทดแทนซึ่งไม่มีวันหมดและ
ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ 
  2.1.3.1 พลังงานทางเลือก เมื่อกล่าวถึงพลังงานทางเลือก หลายฝ่ายอาจจะนึกถึง
การใช้เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเซลล์แสงอาทิตย์  กังหันลม หรือบ่อ
ก๊าซชีวภาพ แต่หากพิจารณาถึงสภาพปัญหาต่างๆ ของระบบพลังงานไทยและทางออกที่จะน าไปสู่
ระบบพลังงานที่ยั่งยืน การพัฒนาพลังงานทางเลือกย่อมมีมิติที่กว้างไกลไปกว่าแค่การใช้เทคโนโลยี 
แต่ยังรวมไปถึงการจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ที่ยั่งยืน การเชื่อมโยงระหว่างการผลิตพลังงาน
กับการใช้พลังงาน การเป็นอิสระจากความผันผวนของน้ ามันปิโตรเลียม ระบบการวางแผนและพัฒนา
พลังงานที่เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ของสังคม 
   ในด้านทรัพยากร การพัฒนาพลังงานทางเลือก เป็นการน าทรัพยากรใน
ท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านพลังงาน ซึ่งอาจจะเป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร เช่น แกลบ ฟางข้าว หรือเศษไม้ หรือพลังงานทางเลือกบางประเภทอาจจะได้เปล่า เช่น 
ลม หรือแสงอาทิตย์ ในขณะที่ของเสียหลายชนิด เช่น ขยะ หรือมูลสัตว์ นอกจากจะไม่มีต้นทุนแล้ว 
การน ามาเป็นพลังงานยังช่วยลดต้นทุน หรือผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนได้อีกด้วย 
   แหล่งพลังงาน เช่น ชีวมวล และเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ า ได้มีบทบาทส าคัญใน
การผลิตไฟฟ้าแม้ว่าจะไม่หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้  แหล่งพลังงานทดแทนที่ส าคัญที่ไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อมประกอบด้วย พลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานจากทะเล และพลังงานความ
ร้อนจากใต้พิภพ ยิ่งไปกว่านั้นการใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทนเพ่ือผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจน ท า
ให้สามารถผลิตไฟฟ้าเวลาใดหรือที่ไหนที่มีความจ าเป็น และช่วยเปลี่ยนแปลงระบบขนส่งไปสู่พลังงาน
ทดแทนที่ไม่ก่อมลภาวะ แหล่งพลังงานทดแทนส่วนมากไม่ได้รับการส่งเสริม (Held Back) ด้วย
เหตุผลหลายประการ ประกอบด้วยการลดเงินลงทุนในการท าวิจัยและพัฒนา เมื่อเปรียบเทียบกั บ
พลังงานไม่หมุนเวียนและราคาตลาดของแหล่งเชื้อเพลิงไม่หมุนเวียนซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษ  อย่างไรก็
ตาม เทคโนโลยีแหล่งพลังงานทดแทนก็มีการพัฒนาไปไกลพอควรซึ่งให้ความหวังว่าเราสามารถ
เปลี่ยนแปลงจากเชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่พลังงานทดแทนด้วยอุปสรรคทางสังคมและเศรษฐกิจที่น้อยลง 
(Brennam & Withgoff, 2004) 
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   การผลิตน้ ามันได้มาถึงจุดสูงสุดแล้วในตอนนี้และปริมาณที่มีของน้ ามันและ
ก๊าซธรรมชาติอาจใช้ได้แค่กลางศตวรรษนี้เท่านั้น และนี่คือเหตุผลที่ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานและนัก
ธุรกิจท าไมถึงได้ยอมรับว่าเศรษฐกิจโลกและเทคโนโลยีจะมีความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงจากพลังงาน
จากเชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่แหล่งพลังงานที่ไม่หมดสิ้น ทั้งๆ ที่ช่วงแห่งการเปลี่ยนผ่านไปสู่แหล่งพลังงาน
หมุนเวียนจะเกิดขึ้นอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ แต่ก็มีค าถามที่ส าคัญมา 2 ค าถามที่ ให้ตอบคือ 
   ข้อแรก พลังงานหมุนเวียนชนิดใดที่เราจะใช้และใช้อย่างไร 
   ข้อสอง เราสามารถที่จะเปลี่ยนมาใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนให้เร็ว  อย่าง
ราบรื่นเพียงพอเพ่ือที่จะหลีกเลี่ยงสงคราม  ความไม่สงบของสังคม  และการสูญเสียอ่ืนๆ  ต่อ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติได้หรือไม่ ค าตอบที่ได้จะก าหนดคุณภาพชีวิตในทศวรรษที่จะมาถึง 
   พลังงานหมุนเวียนทุกรูปแบบล้วนมีราคาแพง แต่เมื่อเวลาผ่านไปราคา
พลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนจะถูกลง ขณะที่พลังงานที่มีคาร์บอนเป็นพ้ืนฐานจะแพงขึ้นๆ 
ราคาของพลังงานหมุนเวียนจะลดลงด้วยเหตุผล 3 ประการ (กอร์, 2552) คือ 
   ประการแรก เมื่อโครงสร้างพ้ืนฐานของพลังงานหมุน เวียนถูกสร้างขึ้น
มาแล้ว เชื้อเพลิงก็จะเป็นของฟรีไปตลอดทั้งลม ดวงอาทิตย์และโลก แตกต่างจากเชื้อเพลิงจาก
ฟอสซิล ตรงที่พวกมันให้เชื้อเพลิงฟรีๆ ในปริมาณท่ีไม่จ ากัด 
   ประการที่ สอง  แม้ว่ าเทคโนโลยีของเชื้ อ เพลิ งฟอสซิลจะถึ งพร้อม
มากกว่า แต่เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนก็ยังคงพัฒนา ปรับปรุงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น พลังแห่งการ
สร้างสรรค์และสติปัญญาจะท าให้เราเพ่ิมพูนประสิทธิภาพของพลังงานหมุนเวียน และลดต้นทุนของ
มันลงได้อย่างต่อเนื่อง 
   ประการที่สาม เมื่อโลกยอมรับพันธกรณีอันกระจ่างชัดที่จะเปลี่ยนไปใช้
พลังงานหมุนเวียน ปริมาณการผลิตนั่นเองที่จะท าให้ต้นทุนกังหันลม แต่ละตัว และแผงพลังงาน
แสงอาทิตย์แต่ละแผงลดลงอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันก็จะยังเพ่ิมแรงจูงใจให้ท าการวิจัยและพัฒนา
เพ่ิมข้ึน เพ่ือเร่งความเร็วของกระบวนการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ต่อไป 
  2.1.3.2 ปัจจุบันพลังงานหมุนเวียนที่ใช้เป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับพลังงาน
ทั้งหมด ปัจจุบันเศรษฐกิจใช้แหล่งพลังงานจากฟอสซิล ประมาณ 86 % ซึ่งมาจากน้ ามัน ถ่านหิน 
และก๊าซธรรมชาติ พลังงานจากนิวเคลียร์มีสัดส่วน  6.8 % ส่วนแหล่งพลังงานหมุนเวียนมี
สัดส่วน 13.5 % ส่วนมากจะเป็นไม้ส าหรับท าเชื้อเพลิง และชีวมวลชนิดต่างๆ ประเทศก าลังพัฒนา
ส่วนมากจะใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนที่เป็นเชื้อเพลิงได้โดยตรง ส่วนประเทศพัฒนาแล้วจะใช้แหล่ง
พลังงานหมุนเวียนที่มาจากอุปกรณ์ที่มี เทคโนโลยีสูงกว่า  เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงาน
ลม พลังงานจากธรณีพิภพ และพลังงานจากเข่ือนพลังน้ า 
  2.1.3.3 พลังงานหมุนเวียนให้ประโยชน์ในหลายทางและการใช้ก าลังเติบโต  
เนื่องจากปริมาณเชื้อเพลิงจากฟอสซิลที่ก าลังหมดลง ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ
ความวิตกกังวลของผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิลท าให้
การใช้พลังงานหมุนเวียนก าลังเติบโตอย่างรวดเร็ว แหล่งพลังงานหมุนเวียนไม่หมดสิ้นไป เหมือน
เชื้อเพลิงฟอสซิล และยังช่วยลดมลภาวะทางอากาศ และการปลดปล่อยก๊าซที่ท าให้เกิดภาวะเรือน
กระจกซึ่งท าให้โลกร้อน พลังงานหมุนเวียนยังท าให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาพลังงาน
หมุนเวียนเพ่ิมทางเลือกและทางออกในต้นทุนทางเศรษฐกิจ ลดการแกว่งตัวของราคาพลังงานและ
ป้องกันความเสียหายจากการขาดแคลนพลังงาน โดยลดการพ่ึงพาเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ  แหล่ง
พลังงานชนิดใหม่นี้ยังสร้างโอกาสการจ้างงานใหม่ และเป็นแหล่งรายได้ ภาษีจากทรัพย์สินส าหรับ
รัฐบาลท้องถิ่น โดยเฉพาะในพ้ืนที่ชนบท เป็นการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจไปสู่ชนบทรูปแบบ
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หนึ่ง เป็นการกระจายโอกาสเข้าถึงการใช้ไฟฟ้าซึ่งมาจากเมืองหลวง ด้วยเหตุนี้ พลังงานหมุนเวียน
ชนิดต่างๆ แสงอาทิตย์ ลม และพลังงานความร้อนจากผิวเปลือกโลก  จึงเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว  
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของส่วนพลังงานหมุนเวียนจะด าเนินต่อไป อัน
เนื่องมาจากจ านวนประชากรและการใช้มีมากขึ้น ความต้องการพลังงานหมุนเวียนภายในโลกขยายตัว 
การลดน้อยลงของเชื้อเพลิงฟอสซิล และประชาชนต้องการสิ่งแวดล้อมที่สะอาดขึ้น รัฐบาลต่างๆ 
หน่วยงาน บริษัทและองค์กรรวมทั้งผู้บริโภคจ านวนมาก จึงสนับสนุนและใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียน จึง
ท าให้ต้นทุนของพลังงานหมุนเวียนลดลง แต่ราคาของเชื้อเพลิงจากฟอสซิลจะมีราคาสูงขึ้น 
  2.1.3.4 ช่วงเวลาการเปลี่ยนผ่านอาจไม่สามารถเกิดขึ้นทันทีแต่จะมาถึงภายในไม่ช้า  
เนื่องจากยังมีอุปสรรคทางเทคโนโลยีและต้นทุนทางเศรษฐกิจ พลังงานหมุนเวียนจึงมีราคาแพงขาด
การพัฒนาทางเทคโนโลยีที่เพียงพอ ขาดโครงสร้างพ้ืนฐานในการกระจายพลังงาน อย่างไรก็ตามการ
พัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นในไม่กี่ปีที่ผ่านมาให้ข้อคิดว่า   
อุปสรรคทั้งหลายในการขยายการใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นเรื่องทางนโยบาย (การเมือง) แหล่ง
พลังงานหมุนเวียนได้รับเงินสนับสนุนน้อยมาก มาตรการทางภาษีที่ไม่ส่งเสริม  รวมทั้งเงินช่วยเหลือ
จากรัฐบาล เมื่อเทียบกับแหล่งพลังงานหลัก (น้ ามัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ) 
 2.1.4 แหล่งพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ ที่ส าคัญ 
  1) เขื่อนผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ า (Hydropower) 
  2) เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) 
  3) พลังงานจากกระแสลม (Wind Energy) 
  4) พลังงานจากชีวมวล (Biomass Energy) 
  5) พลังงานจากคลื่นและกระแสน้ า ขึ้น–ลง (Tidal and wave Energy) 
  2.2.4.1 Hydroelectric Power                                                                                             
    แหล่งพลังงานจากเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ าเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่
คิดเป็นสัดส่วนที่ใหญ่เป็นอันดับสองในการผลิตกระแสไฟฟ้าทั่วโลก ไฟฟ้าที่ได้จากเขื่อนผลิต
กระแสไฟฟ้าคิดเป็นประมาณ 17 % ข้อดีของการผลิตกระแสไฟฟ้าหรือพลังงานที่ได้จากเขื่อนไฟฟ้า
พลังงานน้ าคือ ไม่ท าให้เกิดมลภาวะในการผลิตกระแสไฟฟ้า และสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้
ตลอดเวลา ตราบใดที่ยังคงมีฝนตกเหนือเขื่อนและมีน้ าไหลเข้าเขื่อนอยู่เสมอ เนื่องจากการตื่นตัวทาง
สิ่งแวดล้อมซึ่งได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อน และสาเหตุที่สถานที่เหมะสมในประเทศได้สร้าง
เขื่อนจนหมดแล้ว จึงท าให้เป็นข้อด้อยที่จะพิจารณาเป็นแหล่งพลังงานที่ส าคัญส าหรับพลังงาน
หมุน เวียน  Understanding Environment Pollution (Marquita K.Hill) Controlling Climate 
Change (Bert Metz) 
  2.1.4.2 Wind Energy 
    พลังงานจากลมอาจมองว่าเป็นรูปหนึ่งของผลจากพลังงานแสงอาทิตย์ใน
การเปลี่ยนแปลงของมวลอากาศบนผิวโลกซึ่งเป็นสาเหตุของการพัดของกระแสลม เราสามารถใช้
อุปกรณ์กังหันใบพัด (Wind Turbines) ในการเก็บเกี่ยวพลังงานจากลมโดยการเปลี่ยนแปลงพลังงาน
จลน์จากลม (พลังงานจากกระแสลม) ไปเป็นพลังงานไฟฟ้าได้  
    พลังงานจากลมได้น ามาใช้เป็นเวลานานแล้ว การใช้กังหันใบพัด เพ่ือใช้
พลังงานจากลมเกิดขึ้นเริ่มแรกในยุโรป เมื่อประมาณ  800 ปีก่อน โดยใช้ไม้ในการท ากังหันใบพัด 
ส าหรับโรงนาในการสูบน้ าและหวิดน้ าเข้าออกจากไร่นาข้าวสาลี และในการบดเมล็ดข้าวสาลีเป็นแป้ง 
การใช้พลังงานลมมาเป็นพลังงานกลที่หมุนสายพานของเครื่องกลไกไม้ในการดึงถังน้ าขึ้นมาจากบ่อ
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และในการหมุนเครื่องบดเมล็ดข้าวสาลี ในสหรัฐใช้ในโรงนาส าหรับดึงน้ าจากบ่อให้ปศุสัตว์ส าหรับ
พ้ืนที่แห้งแล้ง ทางตะวันตกและบริเวณเขตท่ีราบแห้งแล้ง 
    การใช้ใบพัดส าหรับการผลิตไฟฟ้าถูกสร้างครั้งแรกปลายคริสศตวรรษที่ 18 
โดยนักประดิษฐ์ชื่อชาลล์ บรัช ได้ผลิตกังหันใบพัดสูง 17 เมตร โดยใบพัดท าจากไม้ซีดาร์ มี 144 ใบพัด 
    เทคโนโลยีทางด้านนี้พัฒนาอย่างช้าๆ มาจนถึงศตวรรษที่  20  จนถึงปี  
1973  เมื่อมีการห้ามค้าน้ ามัน พลังงานจากลมจึงได้รับเงินทุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและยุโรป การ
วิจัยและพัฒนาจึงท าให้เกิดความก้าวหน้าและช่วยท าให้ต้นทุนจากพลังงานลม ลดลงถึงครึ่งหนึ่งใน
ระยะเวลาน้อยกว่า 10 ปี ปัจจุบันการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมโดยมาตรฐานสามารถท าได้ในบริเวณ
ที่เหมาะสมและเป็นช่องทางหนึ่ง โดยมีการใช้ใบพัดในรูปแบบของใบพัดเครื่องบินหรือใบพัด
เฮลิคอปเตอร์ มากกว่าจะเป็นในรูปแบบเก่าๆ ของใบพัดโรงนาของชาวดัชต์ 
    กังหันสมัยใหม่เปลี่ยนพลังงานจลน์เป็นพลังงานไฟฟ้ากังหัน โดยใช้กระแส
การพัดของลม ผ่านใบพัดเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า กังหันมักจะถูกสร้างให้มีความสูงเพ่ือจะจับกระแสลม
ได้มากที่สุด ปัจจุบันมีความสูงระหว่าง 40 เมตร – 100 เมตร ยิ่งสูงมากยิ่งดีเพ่ือลดข้อขัดข้องให้เหลือ
น้อยที่สุด และเพ่ิมก าลังลมได้มากที่สุด ตัวกังหันส่วนใหญ่จะมีใบพัด 3 ใบ มีขนาด 42–80 เมตร เมื่อ
วัดเส้นผ่านศูนย์กลางการหมุน โดยใบพัดถูกออกแบบให้หมุนกลับได้ เพ่ือตอบสนองกับการ
เปลี่ยนแปลงของกระแสลม และรับกระแสลมเพ่ือหมุนมอเตอร์ได้ตลอดเวลา กังหันลมส่วนใหญ่จะตั้ง
กันเป็นกลุ่มหรือแถวซึ่งเรียกว่า ฟาร์มกังหันลมหรือสวนกังหันลม (Wind Parks or Wind farms) 
สวนกังหันลมที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่ อัลตามอนต์ พาส รัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งประกอบด้วยกังหันลมหลายพัน
ตัวกระจายไปทั่วทิวเขา 
    โดยการใช้หลัก อากาศพลศาสตร์ สมัยใหม่ (Modern Aerodynamics)   
วิศวกรได้ออกแบบใบพัดให้หมุนเมื่อมีก าลังลมในระดับที่ก าหนด เพ่ือเก็บเกี่ยวพลังงานลมให้มี
ประสิทธิภาพเท่าที่เป็นไปได้ กังหันลมบางประเภทผลิตระดับของกระแสไฟฟ้าที่ต่ าโดยใบพัดจะหมุน
เมื่อมีกระแสลมเบาบาง บางชนิดถูกออกแบบให้หมุนเมื่อมีกระแสลมแรง เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า
จ านวนมากในช่วงระยะเวลาสั้นๆ และน้อยครั้ง ความแตกต่างความเร็วเพียงเล็กน้อยของลมให้
กระแสไฟฟ้าที่ออกมาแตกต่างกันไป และพลังงานจากลมเป็นพลังงานทดแทนมีสัดส่วนที่เติบโตเร็ว
ที่สุดเช่นเดียวกับพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานที่ได้จากลมมีสัดส่วนที่น้อยมากของความต้องการ
พลังงานที่มีของโลก แต่ลมเป็นแหล่งพลังงานที่โตเร็วที่สุดในโลก ขยายตัวมากกว่า 52 เปอร์เซ็นต์   
ในระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา ลมยังเป็นแหล่งของการผลิตกระแสไฟที่โตเร็วที่สุด ประสิทธิภาพในการ
ผลิตเติบโตในแต่ละปีประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่ปี 1990 ถึง 2000 ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นด้วยว่า
การเติบโตจากพลังงานลมยังคงมีต่อไป 
    พลังงานจากลมมีข้อดีหลายประการ เช่นเดียวกับพลังงานจากแสงอาทิตย์ 
พลังงานจากลมไม่มีการปลดปล่อยของเสียหรือมลพิษ มีประสิทธิภาพในการผลิตพลังงาน
เท่ากับ 23 เท่าเมื่อเทียบกับต้นทุน เมื่อเทียบกัน พลังงานนิวเคลียร์ซึ่งเท่ากับ  16: 1 ถ่านหิน 11: 1  
และก๊าซธรรมชาติเท่ากับ 5: 1 ส่วนกังหันลมยังใช้น้ าน้อยกว่าในการผลิตพลังงานไฟฟ้าเมื่อเทียบกับ
โรงงานผลิตไฟฟ้าโดยทั่วไป เทคโนโลยีกังหันลมยังสามารถใช้ในขนาดพ้ืนที่หลากหลายตั้งแต่ ตั้งแบบ
เดี่ยวๆ จนถึงเป็นสวนกังหันลมบนพ้ืนที่ขนาดใหญ่ กังหันลมในบริเวณขนาดเล็ก สามารถช่วยให้
ท้องถิ่นมีพลังงานใช้อย่างพอเพียงเช่นเดียวกับการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ตาม
ท้องถิ่น เจ้าของที่ดินยังสามารถใช้ในการเพาะปลูกได้แม้ว่าจะมีการติดตั้งกังหันลมส าหรับการผลิต
ไฟฟ้าของบริษัท รวมทั้งหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นยังได้ภาษีจากการตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าด้วย 
แม้จะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องการติดตั้งกังหันลม ค่าอุปกรณ์ แต่เมื่อการขยายตัวของโครงการพ้ืนฐานที่ดี
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แล้ว ท าให้สามารถกระจายไฟฟ้าที่ผลิตได้ ท าให้ในอนาคตมีเพียงค่าบ ารุงรักษาเท่านั้น  ในอนาคต
ต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าจากการติดตั้งกังหันลม ลดลงเรื่อยๆ 
    ข้อด้อยการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากลม การเก็บกักพลังงานไฟฟ้าที่ได้จาก
กังหันลม รวมทั้งกระแสลมที่ไม่สม่ าเสมอและการหาพ้ืนที่ๆ เหมาะสมในการตั้งกังหันลมในการผลิต
ไฟฟ้า เพราะชุมชนบางแห่งก็ไม่ต้องการกังหันลมผลิตไฟฟ้าตั้งในเขตของตนที่เป็นชุมชน รวมทั้งยัง
เป็นสาเหตุการตายของนกท่ีบินผ่าน และส าหรับที่ตั้งบริเวณชายฝั่งทะเลสามารถเป็นที่ตั้ งที่เหมาะสม
กับการตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า เพราะกระแสลมแรงที่เหมาะสมแม้จะมีการติดตั้งและการบ ารุงรักษาที่
แพงกว่า แต่พลังงานไฟฟ้าที่ได้มีความสม่ าเสมอและคุ้มค่ากว่า  การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากลมมี
ศักยภาพเพ่ิมขึ้นจาก 2.3 GW ในปี 1991 เป็น 94 GW ในปี 2007 ศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าเพ่ิม
เฉลี่ย 25–30 % ต่อปี ตั้งแต่ปี 2000 อย่างไรก็ตาม ก็คิดเป็นเพียง 0.5 % ของการผลิตไฟฟ้าของโลก 
มีมากกว่า 50 ประเทศผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในเชิงธุรกิจ ประเทศที่ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากลมที่
ใหญ่ที่สุดคือ เยอรมนี 22 GW, USA 17 GW, สเปน 15GW, อินเดีย 8 GW, ประเทศจีน 6 GW, และ
เดนมาร์ค 3 GW ส่วนอิตาลี ฝรั่งเศสและอังกฤษ มีการส่งการผลิตกระแสไฟฟ้าจากลม มากกว่า  
2 GW การพัฒนาพลังงานจากลมปัจจุบันมุ่งไปที่บริเวณชายฝั่งทะเล ซึ่งมีความเร็วลมสูงและหลัก
ข้อจ ากัดการใช้ที่ดินและค่าเช่าที่ดินที่มีราคาสูงกังหันลมโดยเฉลี่ยที่ขายในปี 2006 มีก าลังในการผลิต
ไฟฟ้า 2  MW แต่ขนาดใหญ่ ที่ สุ ดซึ่ งสามารถหาได้ ในปัจจุบันคือ  5  MW กังหันลมเหล่านี้ มี
เส้นผ่าศูนย์กลางของการหมุนใบพัด 120 M. มีความสูงของกังหัน 100 M. กังหันลมขนาดเล็กซึ่งมี
ความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้าต่ ากว่า 100 KW ยังพบกระจายอยู่ทั่วไปในหลายๆ พ้ืนที่ ใน
บางประเทศ (Bert Metz: Controlling Climate Changer: 2010) 
  2.1.4.3 Solar Energy 
    ทฤษฎีเกี่ยวกับดวงอาทิตย์  
    ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของสุริยะจักรวาล โลกเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่ง 
ซึ่งเป็นบริวารของดวงอาทิตย์ โดยดวงอาทิตย์มีอิทธิพลต่อโลกและความเป็นอยู่ของมนุษย์มากที่
ส าคัญๆ  คือ ดวงอาทิตย์ท าให้สภาพภูมิศาสตร์ของโลกแตกต่างกันคือ  เขตร้อน เขตอบอุ่นเขต
หนาว ดวงอาทิตย์ท าให้เกิดการหมุนเวียนของกระแสอากาศที่ส าคัญคือลมการหมุนเวียนของ
กระแสน้ าในมหาสมุทรคือกระแสน้ าอุ่น กระแสน้ าเย็น นอกจากนั้น ดวงอาทิตย์ท าให้เกิดวัฏจักรของ
น้ าซึ่งมีผลต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมดวงอาทิตย์นอกจากจะให้แสงสว่างแก่โลกเราแล้วยังกระจายรังสี
ออกมาด้วย ซึ่งมีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต อิทธิพลของดวงอาทิตย์ต่อโลกเรานั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
    ดวงอาทิตย์ท าให้สภาพภูมิอากาศของโลกแตกต่างกัน เขตต่างๆ ของโลกที่
ส าคัญๆ คือเขตร้อน เขตอบอุ่น และเขตหนาว เพราะเขตร้อนได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ที่มีระยะทาง
สั้นที่สุด จึงท าให้ร้อนที่สุด ส่วนเขตอบอุ่น เขตหนาว ระยะของแสงจะยาวขึ้นไปตามล าดับ (กระทรวง
พลังงาน, 2554) 
    ดวงอาทิตย์ท าให้เกิดการหมุนเวียนของกระแสอากาศ ในเวลาเดียวกัน แต่
ละเขตแต่ละถิ่นจะได้รับแสงอาทิตย์ไม่เท่ากันและระบายความร้อนไม่เท่ากันเมื่ออากาศ ณ ที่แห่งหนึ่ง
ได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์จะมีคุณสมบัติเบาขยายตัวลอยสูงขึ้น  ณ ที่อีกแห่งหนึ่งมวลอากาศ
เย็น ซึ่งมีความหนาแน่นมากกว่าเคลื่อนตัวเข้ามาแทนที่ ขณะที่มวลอากาศที่เย็นกว่าเคลื่อนตัวมา
แทนที่ เราเรียกว่า “ลม” หรือการหมุนเวียนของกระแสอากาศ และแต่ละแห่งของโลกจะมีอุณหภูมิ
แตกต่างกันตามเขตร้อน เขตอบอุ่น เขตหนาว จะมีลมประจ าปีคือ ลมมรสุม ลมตะวันตก ลมขั้ว
โลก ตามสถานที่เฉพาะถิ่นจะมี ลมบก ลมทะเล ลมว่าว ลมตะเภา เป็นต้น แต่ลมภูเขา ลมบก ลม
ทะเล เกิดจากการรับความร้อนและการคายความร้อนไม่เท่ากัน คุณสมบัติของน้ าจะรับความร้อนช้า
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คายความร้อนเร็ว คุณสมบัติของดินจะรับความร้อนเร็วกว่าน้ าคายความร้อนช้ากว่าน้ าคุณสมบัติของ
หินภูเขา จะรับความร้อนเร็วกว่าดินคายความร้อนเร็วกว่า  
    ดวงอาทิตย์ถือได้ว่าเป็นแหล่งพลังงานและแหล่งความร้อนขนาดใหญ่ของ
โลกมนุษย ์ปัจจุบันมีการใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์มากมายหลายรูปแบบ ทั้งท่ีใช้เทคโนโลยี
ขั้นสูง เช่น หอรวมแสงเพ่ือผลิตไฟฟ้า หรือแม้แต่ไม่พ่ึงพาเทคโนโลยีเลย เช่น การตากแห้งโดยตรงจาก
แสงอาทิตย์การอบแห้งหรือ การตากแห้ง ถือได้ว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์ที่เก่าแก่มาก
วิธีการหนึ่งและมักจะใช้กันอย่างกว้างขวาง แต่อดีตมนุษย์ มักจะไม่ค านึงรูปแบบ หรือต้องใช้อุปกรณ์
ช่วยในการเก็บความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์ในการอบแห้ง ท าให้พืชผลทางการเกษตร หรือ
วัตถุดิบที่ต้องการตากแห้ง ต้องใช้เวลานานกว่าจะใช้ประโยชน์ได้ และบางครั้งอาจเกิดความเสียหาย
แก่พืชผลทางการเกษตรเสียด้วยซ้ า และบางฤดูกาลไม่สามารถตากแห้งได้ ก่อเกิดความเสียหายให้
ผลผลิตทางการเกษตรเป็นจานวนมาก  
    ดังนั้น การพัฒนาระบบการอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ให้มีประสิทธิภาพ 
ใช้งานง่าย ลงทุนน้อย หรือแม้แต่ใช้งานได้ทุกฤดูกาล จึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความส าคัญ เพ่ือให้ผู้ผลิต 
หรือเกษตรกรของไทยได้มีผลผลิตที่มีคุณภาพ และขายได้ราคา และยังส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของ
ไทยด้วยหลักการอบแห้ง (Drying) 
    ดวงอาทิตย์ได้ให้พลังงานส าหรับการด าเนินกิจกรรมทางชีวภาพเกือบ
ทั้งหมดบนโลกนี้ โดยการเปลี่ยนแปลงไฮโดรเจนไปเป็นฮีเลียมในปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่น  จ านวน
พลังงานมากมายมหาศาลซึ่งส่งผลการกระจายจากดวงอาทิตย์ไปสู่ภายนอกทุกทิศทางในรูปรังสี
แม่เหล็กไฟฟ้า แต่มีเพียงจ านวนเล็กน้อยมาก ซึ่งมาถึงโลกซึ่งเป็นสิ่งจ า เป็นส าหรับชีวิตบนพ้ืนโลก      
1 กิโลวัตต์/ตารางเมตร ของพลังงานแสงอาทิตย์มาถึงผิวโลกมีค่าเป็น  17 เท่า ของพลังงานที่ได้จาก
ดวงไฟในแต่ละตารางเมตร 
    เห็นได้อย่างชัดเจนว่าศักยภาพในการใช้แสงอาทิตย์เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการพลังงานนั้นมีมากมายมหาศาล อย่างไรก็ตามแหล่งพลังงานที่ได้เปล่าจากดวงอาทิตย์นี้ยังคง
ไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้เต็มที่  เรายังคงอยู่ในขบวนการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ที่
เหมาะสมและการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีที่มีประสิทธิผลที่สุด เพ่ือน าพลังงานดวงอาทิตย์มาใช้ ซึ่งวิธีการ
บางอย่างก็ได้พัฒนาส าเร็จแล้ว พวกเรายังคิดว่าพลังแสงอาทิตย์เป็นเทคโนโลยีในความฝัน แต่เซลล์
แสงอาทิตย์ถูกน าไปใช้เป็นพลังงานตั้งแต่ปี  1767 โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวสวิส Horace de 
Saussure ได้สร้างถังเก็บแสงอาทิตย์ในรูปความร้อนเพ่ือใช้ต้มน้ าและหุงต้มอาหาร ในปี ค.ศ.  1891 
นักประดิษฐ์ชาวสหรัฐชื่อ คลาเร็นซ์ เค็มพ์ อ้างถึงสิทธิบัตรทางธุรกิจฉบับแรกส าหรับเครื่องต้มน้ าพลัง
แสงอาทิตย์ ผู้ประกอบการชาวคาริฟอเนีย 2 คน ได้ซื้อสิทธิในสิทธิบัตรนั้นและท าการติดตั้งเครื่องท า
น้ าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ในปี 1897 (Brennan & Withgott, 2004)                
  2.1.4.4 พลังงานจากใต้พิภพ (Geothermal Energy) 
    พลังงานจากใต้พิภพ เป็นรูปแบบหนึ่งของพลังงานทดแทนหรือพลังงาน
หมุนเวียนที่ไม่ได้เกิดจากดวงอาทิตย์แท้จริงแล้ว เป็นพลังงานที่ผลิตจากส่วนที่ลึกลงไปจากผิวโลก การ
สลายตัวทางกัมมันตรังสีของธาตุ ประกอบกับแรงดันอันสูงเป็นพิเศษภายใต้ผิว เปลือกโลก ก่อให้เกิด
ความร้อนไหลออกมาพร้อมกับแม็กม่าบริเวณรอยแยกที่แตกออก พลังงานความร้อนนี้ท าให้แหล่งน้ า
ใต้ดินร้อนและพุ่งออกมาตามธรรมชาติเป็นน้ าพุร้อนและธารน้ าร้อน โรงงานผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
ความร้อนใต้พิภพใช้ความร้อนจากแหล่งน้ าใต้ดินในการผลิตไฟฟ้า แม้ว่าพลังงานจากใต้พิภพจะเป็น
พลังงานหมุนเวียนโดยหลักการ (Brennan & Withgott, 2004) 
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    กระแสน้ าร้อน และน้ าร้อนจากบริเวณลึกลงไปใต้ดินบริเวณภูเขาไฟของโลก
ได้ถูกน ามาผลิตไฟฟ้าและให้ความร้อนส าหรับสร้างให้บ้านอุ่นขึ้น นอกจากนั้นความร้อนจากพ้ืนดินตื้น
สามารถใช้วิธีดูดขึ้นมา เพ่ือท าให้อาคารอุ่นขึ้น มีมากกว่า 20 ประเทศที่ใช้พลังงานจากใต้พิภพในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้า เช่น ประเทศไอซ์แลนด์ ใช้วิธีผลิตกระแสไฟฟ้าจากใต้พิภพ 25 % และใช้เป็นระบบ
ท าความร้อนในบ้าน 87 % 
    โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากใต้พิภพมักใช้วิธีผสมระหว่างกระแสน้ าร้อนกับ
น้ าร้อน จากบ่อที่ขุดที่ความลึกประมาณ  2 km. เป็นที่ที่มี อุณหภูมิ 250 0C และน้ าที่ ใช้ผลิต
กระแสไฟฟ้าแล้วจะถูกดูดกลับลงบริเวณชั้นทางธรณีวิทยาเดิม เพ่ือรักษาระดับแรงดันตามธรรมชาติ
ไว้และหลีกเลี่ยงมลภาวะของน้ าจากการปนเปื้อน 
    ต้นทุนของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากใต้พิภพอยู่ที่ 4–10 USD/kWh 
สูงกว่าการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง แต่ราคาการติดตั้งเริ่มลดน้อยลงเนื่องจากการพัฒนาของเทคโนโลยี
ทางด้านนี้ ในปี 2030 จะมีต้นทุนอยู่ที่ 3-8 USD/kWh แม้จะมีอัตราการปลดปล่อย CO2 ไม่เท่ากับ
ศูนย์ เพราะเป็น CO2 จากบริเวณเขตภูเขาไฟซึ่งมาพร้อมกับน้ าและกระแสน้ าร้อนใต้ดินบริเวณนั้น 
    ศักยภาพทางเทคนิค ของพลังงานความร้อนจากใต้พิภพมีสูงมากอยู่ในราวๆ 
10  เท่าของกระแสพลังงานปฐมภูมิที่ใช้ทั้งหมดในปัจจุบัน อย่างไรก็ตามมีเพียงส่วนเล็กๆ ที่สามารถ
น าพลังงานความร้อนจากใต้พิภพมาใช้ ในปี 2030 เนื่องมาจากนโยบายทางสิ่งแวดล้อมมีความตื่นตัว
มากขึ้น พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแหล่งพลังงานจากใต้พิภพ จะมีสัดส่วน 1 % ในปี ค.ศ. 2030 ซึ่ง
เพ่ิมข้ึน 4 เท่าโดยเพ่ิมปีละ 7.5 % ตั้งแต่ 35 ปี ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน (Metz, 2010) 
  2.1.4.5 พลังงานชีวมวล (Biomass Energy) 
    ชีวมวลเป็นส่วนประกอบของสารอินทรีย์จากธรรมชาติจากการสังเคราะห์
แสง มนุษย์ใช้ประโยชน์จากพลังงานที่ได้จากชีวมวลจากแหล่งต่างๆ คือ ไม้ สัตว์ ในรูปของ พืช ต้นไม้  
ของเสียจากสัตว์ ชีวมวลเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนปฐมภูมิที่ใช้กันทั้งโลก คิดเป็น  80 % ของ
พลังงานหมุนเวียนทั้งหมด (Brennem & Withgott, 2004) ประเภทต่างๆ ของชีวมวล เช่น ฟืน 
ต้นไม้ เศษกิ่งไม้จากตัดแต่ง ขี้เลื่อย น้ าเสียจากชุมชน เศษวัสดุเหลือจากการเกษตร ไม้อุตสาหกรรมที่
ปลูกเพ่ือท าเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงเหลว เช่น เอทานอล หรือไบโอดีเซล 
    เศษปฏิกูลจากการเลี้ยงสัตว์ ก๊าซชีวมวลจากการหมักในพ้ืนที่เกษตรกรรม 
ในประเทศพัฒนาแล้วแหล่งพลังงานชีวมวลคิดเป็นสัดส่วนที่เล็กน้อย ส าหรับประเทศก าลังพัฒนาคิด
เป็นประมาณ 35 % ของพลังงานที่ใช้ส าหรับประเทศยากจน จะพ่ึงพาพลังงานจากชีวมวลถึง 90 %  
ซึ่งเป็นการใช้ในครัวเรือนในรูปความร้อนและการหุงต้ม ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับการสูญเสียพ้ืนที่ป่า
ลงไป เช่น น าไปใช้ในการปลูกพืชพลังงานพืชไร่ เมื่อประเทศมีการพัฒนาเจริญมากขึ้นการใช้เชื้อเพลิง
ในรูปแบบนี้จะลดลง การใช้แหล่งพลังงานจากชีวมวลมีทั้งข้อดีและข้อด้อย ซึ่งข้อดีของชีวมวล  คือมี
ราคาถูกส่วนมากได้มาจากของเหลือหรือของพืชและสัตว์ ข้อเสียของการน าชีวมวลมาเป็นแหล่ง
พลังงาน เป็นสาเหตุของการตัดไม้ท าลายป่ามากข้ึนเพราะขยายพื้นที่ในการปลูกพืชน้ ามัน หรือพืชไร่ที่
ใช้ท าเอทานอลซึ่งเมื่อคิดเป็นผลผลิตที่ได้เมื่อเป็นน้ ามันและเอทานอลได้ในสัดส่วนที่น้อย และการเผา
ไหม้แหล่งพลังงานจาก Biomass ก็ท าให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเมื่อป่าถูกท าลายเพราะการใช้ 
Biomass  เป็นแหล่งพลังงานจึงถือว่าเป็นข้อเสียที่เกิดขึ้น 
  2.1.4.6 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
    พลังงานจากนิวเคลียร์นับเป็นความสามารถอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์ที่สามารถ
ท าให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์แล้วได้พลังงานความร้อนมากมาย และถ่ายเทความร้อนมาใช้ประโยชน์ 
แท้ที่จริงแล้วปฏิกิริยานิวเคลียร์มีหลายแบบ แต่ที่ใช้กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในปัจจุบันนี้เป็นปฏิกิริยา
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ลูกโซ่ คือ ท าให้แตกตัวอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ โดยการใช้อนุภาคนิวตรอนยิงเข้าใส่แกนกลางของ
อะตอมหรือนิวเคลียส เป็นผลให้นิวเคลียสแตกตัว และเกิดอนุภาคนิวตรอนขึ้นมาอีก แล้ววิ่งไปชน
นิวเคลียร์ตัวอ่ืนต่อไป และเป็นเช่นนี้เรื่อยๆ เป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ พร้อมกับให้พลังงานความร้อนออกมา
ตลอดเวลา ซึ่งเราจะต้องถ่ายเทความร้อนออกไปอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาที่มีปฏิกิริยานิวเคลียร์ ความ
ร้อนที่เกิดขึ้นเราสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่างๆ รวมทั้งผลิตไฟฟ้า (กฟผ. โรงไฟฟ้านิวเคลียร์, 2539) 
    ความเป็นไปได้ในการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือผลิตไฟฟ้าในประเทศไทยนั้น 
ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง อาทิเช่น ความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและการพัฒนาบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง การก าหนดนโยบาย และการตัดสินใจ การออกกฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การ
ออกใบอนุญาตและควบคุมดูแล ความเป็นได้ในการขจัดหรือจัดการกากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์
ภายในประเทศ ความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุนการยอมรับจากประชาชน ฯลฯ  
    ประเทศไทยมีความต้องการใช้ไฟฟ้าประมาณวันละ 250 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง 
และความต้องการก าลังไฟฟ้าสูงสุดประมาณ 14,000 เมกะวัตต์ ถึงแม้ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจจะชะลอ
ตัวไปบ้าง แต่อัตราการเพ่ิมของความต้องการไฟฟ้ายังคงมีสูง คือ เฉลี่ยประมาณปีละ 10 เปอร์เซ็นต์ คือ 
ต้องจัดหาก าลังไฟฟ้าเพ่ิมเติมปีละประมาณ 1,300 เมกะวัตต์โดยเฉลี่ย (ธัชชัย ปิตะนิละบุตร, 2540) 
    ในช่วงที่ผ่านมาการจัดหาพลังงานต้นเพ่ือน ามาผลิตไฟฟ้า ใช้แหล่งเชื้อเพลิง
ในประเทศเป็นส่วนใหญ่ เช่น พลังน้ า ถ่านลิกไนต์ และก๊าซธรรมชาติในระยะนี้แหล่งพลังงานใน
ประเทศเริ่มร่อยหรอลง ท าให้การน าเข้าพลังงาน เช่น น าเข้าพลังงานไฟฟ้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน 
น าเข้าก๊าซธรรมชาติหรือถ่านหินเริ่มจะมีมากขึ้น และในอนาคตข้างหน้าคงจะเหลือทางเลือกอยู่         
2 ทางหลักที่ต้องตัดสินใจ คือ น าเข้าถ่านหิน หรือน าเข้าเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือท้ังสองอย่าง 
    เมื่อดูเผินๆ การเลือกใช้ถ่านหินอาจจะดูง่ายกว่าการเลือกใช้พลังงาน
นิวเคลียร์เพราะดูไม่น่ากลัวเท่า แต่ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและภาระท่ีตามมานั้นมีมากจึงจ าเป็นต้อง
คิด ให้ ดีก่ อนน ามาใช้ เพ่ิ ม ในปริมาณ มากๆ ถ่านหินนั้ น เมื่ อ เผาไหม้แล้ วจะก่อให้ เกิดก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งจะไปท าให้เกิดภาวะเรือนกระจก มีผลท าให้บรรยากาศของโลกร้อนขึ้น เป็น
ผลกระทบในระดับทั่วโลก และอาจมีผลท าให้เกิดอุทกภัย คือ น้ าทะเลท่วมสูงบริเวณชายฝั่ง พืชและ
สัตว์หลายชนิดอาจสูญพันธุ์ ดังนั้น ประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยจึงได้ตกลงกันที่เมืองริโอเดจาเนโร 
ประเทศบราซิล เมื่อปี พ.ศ. 2535 ว่าจะไม่เพ่ิมปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ และจะ
พยายามลดให้น้อยลงหากเป็นไปได้ ดังนั้น การมีโรงไฟฟ้าที่ปล่อยก๊าซชนิดนี้มากๆ จะท าให้การ
จัดการเพ่ือให้เป็นไปตามข้อตกลงนั้นยากขึ้น หรือเป็นไปไม่ได้เลย นอกจากนั้นโรงไฟฟ้าชนิดนี้ยัง
ปล่อยก๊าซที่ท าให้เพ่ิมสภาพความเป็นกรดในสิ่งแวดล้อม คือ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนออกไซด์ 
โลหะหนัก ขี้เถ้าและฝุ่นละอองอีกมากมาย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนและสัตว์ อีก
ทั้งยังมีผลเสียต่อพืชด้วย จึงต้องก าจัดและปล่อยออกจากโรงไฟฟ้าให้น้อยที่สุดเท่าที่จะท าได้ 
    ส่วนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นั้น ดูน่ากลัวกว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินมาก เพราะมี
โอกาสเกิดอุบัติเหตุรุนแรงที่มีผลกระทบสูงได้ เช่น อุบัติเหตุที่โรงไฟฟ้าเชอร์โนบิล  (ประเทศยูเครน) 
ถึงแม้ว่าอุบัติเหตุระดับนั้นเกือบไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลยกับโรงไฟฟ้ารุ่นที่ใช้ในโลกตะวันตก ในปัจจุบันก็
ตามแต่ประชาชนโดยทั่วไปยังโยงความคิดระหว่างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และอุบัติเหตุเชอร์โนบิลหรือ
ระเบิดปรมาณู เมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ท าให้บดบังข้อดีของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในส่วนที่ท าให้
เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ า และท าให้การควบคุมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท าได้ง่ายขึ้นออกไป 
ประเด็นเรื่องความเข้าใจและการยอมรับของประชาชนนี้เป็นประเด็นที่ส าคัญที่สุด ส่วนประเด็นอ่ืนๆ 
ที่ส าคัญได้แก่ นโยบายและการออกกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ความพร้อมที่จะ
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ใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ ความเป็นไปได้ในการจัดการกากกัมมันตรังสีภายในประเทศ การพัฒนา
บุคลากรที่เก่ียวข้องความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจ และการลงทุน ฯลฯ (ธัชชัย ปิตะนิละบุตร, 2540) 
    โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนชนิดหนึ่งนั่นเอง ใช้ความ
ร้อนท าให้น้ าเดือดกลายเป็นไอน้ าไปหมุนกังหัน เพ่ือหมุนเครื่องก าเนิดไฟฟ้าท าการผลิตไฟฟ้า ความ
แตกต่างอยู่ที่แหล่งก าเนิดความร้อน ซึ่งได้มาจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ แทนที่จะเป็นการเผาไหม้ของ
เชื้อเพลิงต่างๆ เช่น น้ ามัน ถ่านหิน หรือก๊าซธรรมชาติ และส่วนส าคัญของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็คือ
เครื่องปฏิกรณ์ ปฏิกิริยานิวเคลียร์แบบลูกโซ่เกิดขึ้นภายในเครื่องปฏิกรณ์นี้เพ่ือผลิตความร้อนแล้วใช้
สารระบายความร้อน (Coolant) ถ่ายเทออกไป เพ่ือผลิตไอน้ าส่งเข้าเครื่องกังหันให้หมุน และพา
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าหมุนตาม ท าการผลิตไฟฟ้าออกมาใช้งาน (กฟผ. โรงไฟฟ้านิวเคลียร์, 2539) 
    ส าหรับการยอมรับจากประชาชน ในขณะนี้ยังไม่แน่ชัดว่าประชาชนคนไทย
จะยอมรับการใช้พลังงานนิวเคลียร์เพ่ือผลิตไฟฟ้าหรือไม่แต่การหยั่งเสียงทันทีทันใดคงจะไม่เกิด
ประโยชน์เพราะก่อนที่จะมีการลงความเห็นใดๆ ของชนหมู่มากนั้น ควรที่ทุกฝ่ายจะได้ให้ความรู้ 
ข้อมูล เหตุผล และผลที่จะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจนั้นๆ อย่างถ่องแท้และชัดเจนเสียก่อน โดยเฉพาะ
ในกรณีนี้ การตัดสินใจเลือกใช้ก็จะมีผลที่ตามมาทั้งในทางดีและไม่ดี แต่การตัดสินใจไม่ใช้ก็จะมีผลที่
ตามมาทั้งในทางดีและไม่ดีเช่นกัน จึงน่าที่ทุกคนจะได้ใส่ใจในข้อนี้ และพยายามท าให้สังคมของเรามี
ความรู้ และมีความรับผิดชอบที่จะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง (ธัชชัย ปิตะนิละบุตร, 2540) 
    ความปลอดภัย การด าเนินงานเรื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะต้องเป็นไปตาม
แนวปฏิบัติของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency 
= IAEA) แห่งองค์การสหประชาชาติ นับตั้งแต่การเลือกสถานที่ตั้ง การออกแบบ การก่อสร้างและ
ติดตั้ง การทดสอบและทดลอง การเดินเครื่อง การบ ารุงรักษา จนกระทั่งการเปลี่ยนเชื้อเพลิง ซึ่งพอ
สรุปได้ดังนี้ (กฟผ. โรงไฟฟ้านิวเคลียร์, 2539) 
    1. การเลือกสถานที่ตั้ง มีกฎเกณฑ์เข้มงวดมากกว่าโรงไฟฟ้าพลังความร้อน
อย่างอ่ืน 
    2. การออกแบบและก่อสร้างรวมทั้งการติดตั้ งต้องด าเนินการอย่าง
รอบคอบ โดยเน้นหนักทางด้านคุณภาพของเครื่องจักร และวัตถุอุปกรณ์ การตรวจสอบ  การทดสอบ 
และทดลอง เครื่องอุปกรณ์แต่ละชิ้นในแต่ละระบบ ต้องทดสอบซ้ าแล้วซ้ าอีกจนแน่ใจในเรื่องความ
ปลอดภัย 
    3. เชื้อเพลิงที่ใช้มีความเข้มข้นของยูเรเนียมเพียงร้อยละ 2-3 ส าหรับระเบิด
ปรมาณู มีความเข้มข้นมากกว่าร้อยละ 90 
    4. ปฏิกิริยานิวเคลียร์จะด าเนินตามปกติสม่ าเสมอ เพ่ือผลิตความร้อน หาก
มีเหตุผิดปกติอุณหภูมิจะสูงขึ้น ปฏิกิริยานิวเคลียร์จะลดลงจนกระทั่งหยุดลงโดยอัตโนมัติ 
    5. การสรรหาบุคลากรเป็นไปอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ควบคุม
การเดินเครื่อง 
    6. มีการตรวจสอบอุปกรณ์ และระบบต่างๆ อย่างสม่ าเสมอหากว่ามีภัยที่เกิด
จากธรรมชาติ ซึ่งได้แก่ พายุใต้ฝุ่น น้ าท่วม แผ่นดินไหวรุนแรง หรืออุบัติเหตุร้ายแรง เช่น เครื่องบินชน 
เป็นต้น ซึ่งท าให้อาคารปฏิกรณ์สั่นสะเทือน ระบบอัตโนมัติจะท าการหยุดเดินเครื่องทันที 
    7. มีด่านกักรังสีหลายชั้น เริ่มตั้งแต่เม็ดเชื้อเพลิง ซึ่งอัดแน่นในรูปเซรามิค 
แท่งเชื้อเพลิง เตาปฏิกรณ์ และอาคารคลุมปฏิกรณ์ซ่ึงมีหลายชั้น 
    8. มีระบบระบายความร้อนฉุกเฉินหลายระบบ ซึ่งใช้พลังงานจากแหล่ง
ต่างๆ กัน 
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    9. มีระบบป้องกันเพ่ือความปลอดภัยอัตโนมัติหลายระบบ และสามารถ
ควบคุมโดยพนักงานได้อีกด้วย 
    10. การซ่อมบ ารุงรักษาและการเปลี่ยนเชื้อเพลิงทุกครั้งต้องอยู่ในความ
ดูแลของ IAEA 
    การพัฒนาบุคลากร ประเด็นส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้การใช้พลังงาน
นิวเคลียร์มีความปลอดภัย คือ ต้องมีบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถสูงในเรื่องต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง
ตั้งแต่การออกกฎหมาย การตรวจสอบ ควบคุม และออกใบอนุญาตต่างๆ  การก่อสร้าง เดินเครื่อง 
ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ และระบบบุคลากรทางด้านความปลอดภัยทางรังสี การวัดรังสี  สิ่งแวดล้อม 
การศึกษาออกแบบ ดูแลระบบจัดการกาก ความพร้อมในการบรรเทาสาธารณภัยรวมทั้งการป้องกัน
บ าบัดรักษาพยาธิสภาพที่เนื่องมาจากรังสี การวิจัยที่เก่ียวข้องและอ่ืนๆ (ธัชชัย ปิตะนิละบุตร, 2540) 
    อันที่จริงน่าจะได้เริ่มเตรียมความพร้อมของบุคลากรเหล่านี้แต่เนิ่ นๆ 
บางส่วน เช่น บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการออกกฎ ระเบียบ ใบอนุญาต วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ
โครงการ การจัดการกากกัมมันตรังสี ฯลฯ อาจจะต้องลงทุนเตรียมพร้อมไว้ให้มีจ านวนมากพอที่จะ
สามารถท างานได้ผลดีกว่าที่จะรอให้โครงการเริ่มแล้วจึงเริ่มเตรียม ซึ่งจะไม่ทัน จะต้องฟังความเห็น
ของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาจากต่างประเทศเพียงอย่างเดียว แต่ถ้าโครงการนี้ไม่เกิด บุคลากร
คุณภาพสูงเหล่านี้ก็น่าจะท าประโยชน์ให้กับสังคมได้ในเรื่องอ่ืนๆ ส าหรับบุคลากรที่จะท างานเกี่ยวกับ
การเดินเครื่อง การบ ารุงรักษาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นั้น อาจจะยังมีเวลาพอและรอให้โครงการมีความ
แน่นอนก่อนจึงจะเริ่มพัฒนา  
    พลังงานนิวเคลียร์ ซึ่งเป็นพลังงานที่สะอาด ก่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด 
จึงเป็นทางเลือกทางหนึ่งในอนาคตในขณะที่ประเทศไทยจ าเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในระดับสูงเพ่ือพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (กฟผ. โรงไฟฟ้านิวเคลียร,์ 2539)  
    ข้อได้เปรียบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
    1) สามารถสร้างโรงไฟฟ้าให้มีขีดความสามารถสูง กล่าวคือ มีก าลังผลิตสูง 
มากกว่า 1,000 เมกะวัตต์ 
    2) เป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าที่มั่นคง และผลิตพลังงานได้ปริมาณมากอีกทั้ง
สามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าได้ติดต่อกันมากกว่าหนึ่งปี จึงจะเติมหรือเปลี่ยนเชื้อเพลิง 
    3) เป็นโรงไฟฟ้าที่สะอาด ไม่มีเขม่าและควัน ไม่มีก๊าซเสียที่จะท าให้เกิดฝน
กรด และภาวะเรือนกระจก 
    4) ใช้เชื้อเพลิงน้อยมาก ยังมีเชื้อเพลิงให้ใช้อีกนับร้อยปี และประเทศไทยก็
มีแร่เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ ซึ่งอาจน ามาใช้ได้ในอนาคต 
    5) การเปลี่ยนแปลงของราคาค่าเชื้อเพลิงมีผลต่อต้นทุนการผลิตน้อย 
    6) ใช้พ้ืนที่ไม่มาก (ที่ตั้งโรงไฟฟ้า อาคารปฏิกรณ์และลานไกไฟฟ้าใช้เนื้อที่
รวมกันประมาณ 10 ไร่) บริเวณโรงไฟฟ้าทั้งหมดใช้พ้ืนที่ประมาณ 2 ตารางกิโลเมตร 
    7) เป็นการส่งเสริมเทคโนโลยีให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
    ปัญหาโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 
    1) การยอมรับของสาธารณชน โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม 
    2) ต้องใช้เงินลงทุนก่อสร้างสูง เพ่ือสร้างอาคารคลุมปฏิกรณ์นิวเคลียร์ และ
ระบบป้องกันความปลอดภัยหลายระบบ 
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    3) สถานที่ตั้งของโรงไฟฟ้า ต้องมีการคัดเลือกอย่างเข้มงวดและมีกฎเกณฑ์
ต่างๆ มากมาย 
    4) ใช้เวลาด าเนินการและก่อสร้างนานหลายปี เนื่องจากต้องเตรียมการ
หลายด้าน เช่น การเงิน การออกแบบ รวมทั้งต้องเตรียมการคัดเลือกบริษัท การเตรียมการที่สถาน
ที่ตั้งและบุคลากร การก่อสร้าง ติดตั้ง ทดสอบ และทดลอง ฯลฯ 
    5) จะต้องใช้น้ าเป็นปริมาณมาก ในระบบระบายความร้อนของโรงไฟฟ้า 
    6) ต้องพ่ึงพาเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ 
    4) ต้องพิจารณาเรื่องสถานที่เก็บหรือวิธีจัดการกับเชื้อเพลิงที่ใช้แล้ว 
    สรุป 
    การสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขึ้นในประเทศไทยนั้นมีปัจจัยเกื้อหนุนหลาย
ประการ แต่จะเป็นไปได้มากน้อยหรือรวดเร็วเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลเรามีความพร้อมแค่ไหนใน
การก าหนดนโยบายระยะยาว การตัดสินใจและด าเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสม การให้ความรู้แก่
ประชาชนทั้งในส่วนดี และส่วนไม่ดีที่สามารถท าให้เข้าใจผลที่จะตามมาจากการใช้ หรือไม่ใช้พลังงาน
นิวเคลียร์ปัจจัยเรื่องการยอมรับจากประชาชนนี้เป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุด คือ จะต้องได้รับการยอมรับ
จากประชาชนถึงระดับหนึ่งแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถด าเนินโครงการได้ 
 2.1.5 สิ่งแวดล้อมกับพลังงาน 
  ระบบการจัดหาและการใช้พลังงาน ก็ส่งผลกระทบอย่างมากต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยิ่ง 
เช่น การสูญเสียทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป มลภาวะจากโครงการพลังงานต่างๆ  การเปลี่ยนแปลง
ระบบนิเวศของแม่น้ า และผลกระทบต่อฐานทรัพยากรและวิถีชีวิตของชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่น
บริเวณที่ตั้งโครงการพลังงานขนาดใหญ่เป็นต้น การใช้พลังงานจากเชื้อเพลิง ซากดึกด าบรรพ์ (Fossil 
Fuel) ได้แก่ น้ ามัน ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ เป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่างยิ่งต่อการปล่อยก๊าซซัลเฟอร์
และคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาฝนกรด รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกและ
ภาวะโลกร้อน นอกจากนี้การใช้พลังงานซากดึกด าบรรพ์เหล่านี้ ยังมีผลต่อการปลดปล่อยสารพิษสู่
สิ่งแวดล้อมอีกด้วยหลายตัว โดยเฉพาะสารตะกั่วและการรั่วไหลของน้ ามันลงสู่ทะเลและมหาสมุทร 
(สิ่งแวดล้อม, 2547)  
  บทบาทของภาคส่วนต่างๆ  ในการพัฒนาพลังงานทางเลือก โดย  สิ่งแวดล้อม 
(2547) จากความส าคัญและประโยชน์ของการพัฒนาพลังงานทางเลือกโดยชุมชนท้องถิ่น จึงมีความ
จ าเป็นที่ภาคส่วนต่างๆ ในสังคมจะต้องร่วมกันสนับสนุน ส่งเสริม และผลักดันเพ่ือให้ระบบพลังงาน
ทางเลือกสามารถพัฒนาก้าวหน้าได้จริง 
  1) องค์การพัฒนาเอกชน อาจจะเน้นบทบาทที่ช่วยผลักดันการริเริ่มของชุมชน
ท้องถิ่น การประสานงานกับภาคประชาชนส่วนต่างๆ  
  2) สถาบันทางวิชาการ ควรจะมีส่วนร่วมพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชาวบ้าน 
  3) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทที่ส าคัญในการริเริ่ม สนับสนุน และ
ส่งเสริมกระบวนการของชุมชนท้องถิ่น 
  4) สื่อ สามารถช่วยเผยแพร่เพ่ือให้สังคมรับรู้ ส าหรับการเคลื่อนไหวและพัฒนา
ต่อไปในวงกว้างมากยิ่งขึ้น 
 2.1.6 พลังงานทางเลือก 
  การพัฒนาพลังงานทางเลือกเป็นการท าให้ระบบพลังงานย่อยๆ แต่ละท้องถิ่นที่มี
ความพร้อมสามารถพัฒนาให้มีความพอเพียงและสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ไม่เพียงแต่ในมิติด้าน
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ทรัพยากร เชื้อเพลิงและเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการวางแผนและการจัดการในด้านต่างๆ 
ตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ ซึ่งการผลักดันให้เกิดการพัฒนาพลังงานทางเลือกโดยชุมชน
ท้องถิ่นออกไปทั่วประเทศ ก็จะเป็นการเพ่ิมระบบพลังงานที่มีความพอเพียงและสามารถพ่ึงตนเองได้
ในที่ต้องการ ให้เพ่ิมมากยิ่งขึ้น ซึ่งย่อมจะเป็นปัจจัยส าคัญในการเสริมสร้างระบบพลังงานประเทศไทย 
(สิ่งแวดล้อม, 2547) 
  การผลิตไฟฟ้าโดยใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล เป็นแหล่งเชื้อเพลิง มีงบลงทุนต่ า แต่มีผล
เสียหายต่อสิ่งแวดล้อมสูงในขณะที่การใช้พลังงานหมุนเวียนมาเป็นต้นก าเนิดพร้อมไฟฟ้าจะมีต้นทุน
สูงกว่าและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่า 
  ส านักงานพลังงานได้ใช้ความพยายามคิดค่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมออกมา
เป็นตัวเงินและเอาตัวเงินไปบวกใส่ไว้ในต้นทุนที่ควรจะเป็นจริงของการผลิตไฟฟ้าทั้งแบบใช้พลังงาน
หมุนเวียนผลปรากฏว่าการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล มาเป็นแหล่งพลังงานผลิตไฟฟ้ากลับมีค่าใช้จ่ายรวมสูง
ต่อระบบที่ใช้พลังงานหมุนเวียนถึง 36 กิโลวัตต์–ชั่วโมง ส าหรับประโยชน์ของพลังงานทางเลือกมีดังนี้ 
  1) การใช้เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนประเภทต่างๆ เช่น เซลล์แสงอาทิตย์ กังหัน
ลม บ่อก๊าซชีวภาพ ฯลฯ 
  2) ทางออกท่ีน าไปสู่ระบบพลังงานที่ยั่งยืน 
  3) การจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน เช่น แกลบ เศษไม้ วัสดุเหลือ
ใช้ทั้งทางการเกษตร น าทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ไฟป่า (พลังงานทางเลือก) แรง
คนขาย ลม ของเสียจากอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการเกษตร เพ่ือลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม เช่น ขยะ 
มูลสัตว์ (จากการเลี้ยงเป็นชุมชนหรืออุตสาหกรรม) 
  4) การเชื่อมโยงระหว่างการผลิตกับการใช้พลังงาน 
  5) การเป็นอิสระจากความผันผวนของน้ ามันปิโตรเลียม 
  6) ระบบการวางแผนและพัฒนาพลังงานที่เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ของสังคม 
 2.1.7 พลังงานและการพัฒนา 
  พลังงานเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการพัฒนามีความสัมพันธ์อย่างชัดเจนระหว่างรายได้
และการใช้พลังงานประเทศจ านวนมากเผยให้เห็นถึงการใช้พลังงานที่เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อรายได้
ต่อประชากรเพ่ิมขึ้นประเทศในยุโรปบางประเทศและประเทศญี่ปุ่น มีระดับรายได้ต่อประชากร
ใกล้เคียงกัน ใช้พลังงานเพียงครึ่งเดียวของประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา เมื่อเทียบการใช้
พลังงานต่อหัว ทั้งนี้เนื่องมาจากความแตกต่างในรูปแบบการใช้ชีวิต โครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ 
(บทบาทของอุตสาหกรรมพลังงานในระบบเศรษฐกิจ) และประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน 
  ประเทศที่ก าลังพัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างจีนและอินเดีย อยู่ในระยะแรกของการ
เติบโตของรายได้ต่อประชากรเป็นสิ่งส าคัญอย่างใหญ่หลวงต่อความต้องการพลังงานของโลกว่า
ประเทศทั้ง 2 นี้ พัฒนาไปข้างหน้าอย่างไรในรูปแบบของทางฝั่งยุโรปและญี่ปุ่น หรือในแบบของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศทั้งสองจะวางแผนในขอบเขตใหม่เพ่ือการใช้พลังงานที่น้อยลงกว่า
ประเทศอ่ืน เมื่อก าลังก้าวสู่ระยะการพัฒนานี้ 
  ความต้องการพลังงานโดยรวมเพ่ิมเป็นสองเท่าในระยะ 35 ปีที่ผ่านมา ในปี 2035 
พลังงานจากซากฟอสซิล (น้ ามัน, แก๊สธรรมชาติ และถ่านหิน) คิดเป็นสัดส่วน 80 % ของทั้งหมดจาก
แหล่งพลังงานที่ใช้ พลังงานจากชีวมวลเป็นแหล่งพลังงานดั้งเดิม เช่น ไม้ เศษวัสดุจากการเกษตร และ
มูลสัตว์ มีสัดส่วน 10 % พลังงานนิวเคลียร์เท่ากับ 6 % เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ าเกือบ 2 % และพลังงาน
ทดแทน (ลม, แสงอาทิตย์, พลังงานจากใต้ผิวโลก และชีวมวลสมัยใหม่ มีส่วนแบ่งน้อยกว่า 1  % 
(Metz, 2010) 
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 2.1.8 แนวโน้มความต้องการพลังงานในอนาคต 
  พลังงานสมัยใหม่โดยเฉพาะไฟฟ้า ยังคงเป็นเรื่องส าคัญส าหรับประเทศก าลังพัฒนา
ในการเข้าถึงไฟฟ้าประชากรราว 1.6 พันล้านคนยังไม่มีไฟฟ้าเข้าถึงในประเทศก าลังพัฒนา และราว  
2.4 พันล้านคน ยังคงพ่ึงพาเชื้อเพลิงแบบดั้งเดิม (ฟืนไม้, วัสดุทางการเกษตร, มูลสัตว์) ส าหรับการหุง
หาอาหารและให้ความร้อน ประชาชนส่วนใหญ่เหล่านี้อยู่ในทวีปแอฟริกาและเอเซียใต้ ในทางตรงกัน
ข้ามมีประเทศจีน 99 % ของประชากรเข้าถึงการใช้ไฟฟ้าเพ่ือให้ประชาชนส่วนใหญ่ในโลกเข้าถึงการ
ใช้ไฟฟ้ามีความจ าเป็นต้องพัฒนาการจัดหาพลังงานสมัยใหม่อย่างจริงจังซึ่งจะมีผลในการเพ่ิมการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างแน่นอน ถ้าประชาชนในประเทศเหล่านั้นมีการจัดหาก๊าซ LPG 
ทดแทนเชื้อเพลิงดั่งเดิม อาจท าให้มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมขึ้นประมาณ 2 % แต่ก็ช่วยลดการ
ตัดไม้ท าลายป่าเป็นการทดแทนกัน จากสิ่งที่กล่าวแล้ว การพัฒนาคุณภาพชีวิตในประเทศก าลังพัฒนา 
ความเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต้องการในประเทศอุตสาหกรรมและจ านวนประชากรที่เพ่ิมข้ึนเป็นสาเหตุ
ให้มีการใช้พลังงานของโลกเพ่ิมขึ้นถึง 50 % ในปี 2030 ส่วนใหญ่จะเป็นเชื้อเพลิงจากซากฟอสซิล 
ส่วนการเพ่ิมขึ้นของแหล่งพลังงานหมุนเวียนอ่ืนๆ และเขื่อนไฟฟ้าพลังงานน้ าคิดเป็นสัดส่วนเล็กน้อย
จากทั้งหมด โดยเชื้อเพลิงฟอสซิลมีสัดส่วน 80 % ส่วนพลังงานจากนิวเคลียร์ยังมีความเห็นแตกต่าง
กันทั้งเห็นด้วยและคัดค้านและสนับสนุนและจากการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีนและอินเดีย 
ซึ่งท าให้มีการใช้ถ่านหินเพ่ิมมากขึ้น ความห่วงใยในเรื่องนี้ท าให้การลดลงของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ในอากาศเป็นการยากล าบากที่จะเกิด 
  ปัจจุบันแหล่งพลังงานส ารองและทรัพยากรของน้ ามัน แก๊สธรรมชาติ และถ่านหิน 
คือ 60 ปี  130 ปี  และ 800 ปี  ตามล าดับ แม้ว่าจะยังมีแหล่งที่ ยั งไม่พบอีกเป็นส่ วนใหญ่ 
(Metz, 2010) 
 2.1.9 รูปแบบการใช้พลังงาน 
  พลังงานถูกใช้ไปในทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจ ใช้ในการผลิตไฟฟ้าประมาณ 45 % 
ส่วนภาคการขนส่งและอุตสาหกรรมเท่ากับภาคส่วนละเกือบ 20  % ส่วนใหญ่ในรูปเชื้อเพลิง ส่วน
อาคารบ้านเรือนและส านักงานในการท าความร้อนและการประกอบอาหารประมาณ 20 % 
 2.1.10 การผลิตกระแสไฟฟ้า 
  แหล่งพลังงานหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าคือ ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ ส าหรับ
ถ่านหินคิดเป็นสัดส่วนประมาณ  40 % ถ้ารวมน้ ามันเข้าไปด้วยคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 2 ใน 3 ของ
แหล่งพลังงานที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า นิวเคลียร์และเขื่อนผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ ามีสัดส่วนเท่ากัน
ประมาณ 15 % ในปี 2030 ถ่านหินและก๊าซธรรมชาติคาดหมายว่าจะเป็นแหล่งพลังงานหลักในการ
ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งจะมีการใช้พลังงานไฟฟ้าเพ่ิมเป็นเท่าตัวหรือ 100  % เนื่องจากการผลิต
กระแสไฟฟ้าจากกังหันลมและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ไม่สามารถให้พลังงานไฟฟ้าได้ตลอดเวลา
ซึ่งต่างจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และโรงงานไฟฟ้าจากฟอสซิล ท าให้ศักยภาพที่ได้ในการผลิตไฟฟ้าจริงๆ 
จึงน้อยมาก              
 
 
2.2 นโยบายพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน 
 ยุทธศาสตร์พลังงานทดแทน ได้ด าเนินการให้นโยบายด้านพลังงานทดแทนเป็นวาระ
แห่งชาติ โดยสนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนโดยเฉพาะการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพและ
ชีวมวล (E10 E20 และ E85) ไบโอดีเซล ขยะ และมูลสัตว์ เป็นต้น เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงด้าน
พลังงานลดภาวะมลพิษ และเพ่ือประโยชน์ของเกษตรกรโดยสนับสนุนให้มีการผลิตและใช้พลังงาน
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หมุนเวียนในระดับชุมชนหมู่บ้าน ภายใต้มาตรการสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสมรวมทั้งสนับสนุนการใช้
ก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่งให้มากขึ้นโดยขยายระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่ว
ประเทศ ตลอดจนส่งเสริมและวิจัยพลังงานทดแทนทุกรูปแบบอย่างจริงจังและต่อเนื่อง (นโยบาย
พลังงานแถลงต่อรัฐสภา 30 ธันวาคม 2551 (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี) 
 การอนุรักษ์พลังงานเป็นการใช้พลังงานให้มีคุณค่าสูงที่สุด เพื่อสงวนไว้ใช้ในอนาคต จะต้อง
อาศัยกฎหมาย และนโยบายต่างๆ เพ่ือจูงใจให้ปฎิบัติตามที่ เมตตา (2548) การอนุรักษ์พลังงาน เป็น
การส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ การอนุรักษ์พลังงานจึงเท่ากับเป็น
การเพ่ิมต้นทุนทางธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้กับคนในรุ่นต่อไปในอนาคตได้มีพลังงานใช้อย่าง
เพียงพอ และการอนุรักษ์พลังงาน ควรใช้มาตรการจูงใจผ่านกลไกกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน ควบคู่มาตรการบังคับผ่านกลไกของกฎหมาย และนโยบายราคาเพ่ือให้ราคาพลังงานสะท้อน
ต้นทุนที่แท้จริง ซึ่งจะช่วยให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิธิภาพ นอกจากนี้จะต้องมีมาตรการส่งเสริม
และก าหนดเป้าหมายให้มีการพัฒนาพลังงานทดแทนให้เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจนและขยายขอบเขตให้
กว้างขวางขึ้น ดังนั้น นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทนจึงมีแนวทางหลักที่
ประกอบด้วย การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการพัฒนาพลังงานทดแทน 
 2.2.1 พลังงานกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (หาข้อมูลใหม่) 
  ฮามากาวา (Hamakawa, 2003) ได้ท าการส ารวจงานวิจัยเกี่ ยวกับแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา พบว่าบทบาทเทคโนโลยีทางด้านสารกึ่งตัวน าจะเป็นตัวแปรส าคัญ
ในอนาคตส าหรับการพัฒนาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้มีประสิทธิภาพ ในการส ารวจพบว่า สถาบัน
แ ห่ ง ช า ติ ญี่ ปุ่ น  AIST, MITI (Agency of Industrial Science and Technology, Ministry of 
International Trade and Industry) ได้ ก่ อตั้ ง โค รงการ  Sunshine Project (SS) ซึ่ ง ได้ รั บ เงิน
สนับสนุนจากรัฐบาล เพ่ือท าการวิจัยและพัฒนาและเสนอแนวทางการใช้พลังงานทดแทนแทนน้ ามัน
เชื้อเพลิง โดยโครงการดังกล่าวยังมีหน้าที่เสนอแนวทางในการน าพลังงานสะอาดจากธรรมชาติ  เช่น 
พลังงานลม พลังงานน้ า เป็นต้น มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมและไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ด้วย และทางโครงการได้จัดท าแผนภาพ 3E–Impossible Trinity หรือ 3E–Trilemma ที่ค านึงปัจจัย
ที่ข้ึนต่อกัน 3 ด้านเพื่อใช้เป็นแนวทางในการค้นหาและใช้พลังงานทดแทน ดังภาพที่ 2.20  
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ภาพที่ 2.1 แผนภาพ 3E – Trilemma แสดงปัจจัย 3 ด้านที่ส่งผลกระทบต่อกันและกัน  
 
 แผนภาพดังกล่าวเป็นค าตอบในการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่ได้จาก
ธรรมชาติ โดยต้องค าถึงปัจจัย 3 ด้าน  ได้แก่ (1) ด้านพลังงาน (Energy) (2) ด้านสิ่งแวดล้อม
(Environment) และ (3) ด้านเศรษฐศาสตร์ (Economy) ในรายงานวิจัยพบว่า เทคโนโลยีแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เป็นหนทางเลือกที่ส าคัญทางหนึ่งในการใช้เป็น
พลังงานทดแทน (Ref: Yoshihiro Hamakawa, 30 Years Trajectory of a Solar Photovoltaic 
Research, 3rd World Conference on Photovoltaic Energy Conversion, 2003) 
 เมตตา (2548) คณะกรรมมาธิการโลกว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา  (The World 
commission on Environment and Development: WCED) ได้ให้ความหมายของพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development) ว่าเป็นรูปแบบของการพัฒนาที่อบสนองความต้องการของคนในรุ่น
ปัจจุบัน โดยไม่ไปขัดขวางความต้องการพ้ืนฐานของคนรุ่นต่อไปในอนาคต (WCED, 7989) กล่าวคือ 
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆ เพ่ือผลประโยชน์ของคนรุ่นปัจจุบัน จะต้องไม่ใช้ทรัพยากรอย่าง
สิ้นเปลือง แต่ควรเป็นการใช้ทรัพยากรในเชิงอนุรักษ์และพัฒนาให้เต็มศักยภาพตลอดเวลา ดังนั้น การ
พัฒนาที่ยั่งยืน  จะต้องพิจารณาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน อย่าง
สมดุลดังภาพที่ 2.1 
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ภาพที่ 2.2  รูปแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2555 http://www.dede.go.th 
 
 2.2.1.1 ระบบเศรษฐกิจ คือ ความเสมอภาคในการได้รับการตอบสนองความจ าเป็น
ขั้นพ้ืนฐาน 
 2.2.1.2 ระบบสังคม คือ ความเป็นธรรมในสังคม การมีส่วนร่วมจากคนในสังคม 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการมีสถาบันทางสังคมท่ียั่งยืน 
 2.2.1.3 ระบบสิ่งแวดล้อม คือ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีระบบนิเวศที่ยั่งยืน 
และการน าไปสู่ความหลากหลายทางชีวภาพ 
  ดังนั้น การพัฒนาที่ยั่งยืนกับพลังงานจึงมีความเกี่ยวเนื่องกัน  เนื่องจาก
พลังงานเป็นทรัพยกรอย่างหนึ่งที่ต้องมีการใช้และมีการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน เพ่ือที่จะส่งผลให้
เกิดสมดุลทั้งทางด้านศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ การพัฒนาพลังงานที่
ยั่งยืนนั้นต้องเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพลังงานในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ใน
ขณะเดียวกันต้องไม่ขัดขวางหรือ ท าลายโอกาสในการใช้ทรัพยากรพลังงานในอนาคต การใช้พลังงาน
ในปัจจุบันจึงต้องเป็นการใช้พลังงานในเชิงอนุรักษ์ใช้พลังงานอย่างประสิทธิภาพสูงสุด มีการพัฒนา
ทรัพยากรพลังงานให้เต็มศักยภาพอยู่ตลอดเวลา มีการส่งเสริมการแข่งขัน มีระดับราคาที่เหมาะสม
และเป็นธรรม ทั้งนี้การใช้พลังงานต้องพิจารณาถึงความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอันจะน าไปสู่การพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน ซึ่งจะสามารถก่อให้เกิด
ความม่ันคงด้านพลังงานภายในประเทศได้ 
      
 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเซลล์แสงอาทิตย ์
 ดวงอาทิตย์ได้ให้พลังงานส าหรับการด าเนินกิจกรรมทางชีวภาพเกือบทั้งหมดบนโลกนี้ โดย
การเปลี่ยนแปลงไฮโดรเจนไปเป็นฮีเลียมในปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่น จ านวนพลังงานมากมายมหาศาล

เศรษฐกิจ 

การพัฒนาท่ียั่งยืน 

สังคม สิ่งแวดล้อม 

http://www.dede.go.th/
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ซึ่งส่งผลการกระจายจากดวงอาทิตย์ไปสู่ภายนอกทุกทิศทางในรูปรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า แต่มีเพียงจ านวน
เล็กน้อยมาก ซึ่งมาถึงโลกซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับชีวิตบนพื้นโลก 1 กิโลวัตต์/ตารางเมตร ของพลังงาน
แสงอาทิตย์มาถึงผิวโลกมีค่าเป็น 17 เท่า ของพลังงานที่ได้จากดวงไฟในแต่ละตารางเมตร 
 เห็นได้อย่างชัดเจนว่าศักยภาพในการใช้แสงอาทิตย์เพ่ือตอบสนองของความต้องการ
พลังงานนั้นมีมากมากมหาศาล อย่างไรก็ตามแหล่งพลังงานที่ได้เปล่าจากดวงอาทิตย์นี้ยังคงไม่
สามารถเก็บเกี่ยวได้เต็มที่ เรายังคงอยู่ในขบวนการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ที่เหมาะสม
และการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีที่มีประสิทธิผลที่สุด เพ่ือน าเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้ อย่างไรก็ตามมีวิธีการ
บางอย่างซึ่งได้พัฒนาส าเร็จแล้ว พวกเรายังคิดว่าเซลล์แสงอาทิตย์เป็นเทคโนโลยีในความฝัน แต่เซลล์
แสงอาทิตย์ถูกน าไปใช้เป็นพลังงานตั้งแต่ปี  1767  โดยนักวิทยาศาสตร์ชาวสวิส Horace de 
Sanssure ได้สร้างถังเก็บแสงอาทิตย์ในรูปความร้อนเพ่ือใช้ต้มน้ าและหุงต้มอาหาร ในปี 1891 นัก
ประดิษฐ์ชาวสหรัฐชื่อคลาเว็นซี เด็มพ์ อ้างถึงสิทธิบัตรทางธุรกิจฉบับแรกส าหรับเครื่องต้มน้ าพลัง
แสงอาทิตย์ ผู้ประกอบการชาวแคลิฟอร์เนีย 2 คน ได้ซื้อสิทธิในสิทธิบัตรนั้นและท าการติดตั้งเครื่อง
ท าน้ าร้อนเซลล์แสงอาทิตย์ในปี 1897 (Brennen & Withgoh, 2004) 
 เซลล์แสงอาทิตย์เป็นพลังงานจากธรรมชาติ ที่มีความสะอาดปราศจากการก่อมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อมมีปริมาณมากมายมหาศาลอยู่ทั่วทุกหนแห่งของโลก และสามารถน ามาใช้อย่างไม่หมดสิ้น 
ดังนั้นหากมนุษย์สามารถน าเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะเป็นหนทางในการแก้ไข
สภาพความไม่แน่นอนของราคาจากพลังงานน้ ามัน ซึ่งนับวันจะมีแนวโน้มที่ราคาพุ่งสูงขึ้น และมีความ
ผันผวนสูง ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของประเทศที่จ าเป็นต้องพ่ึงพาการน าเข้าน้ ามัน และประเทศ
ไทยก็ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้เป็นอย่างมาก (เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์, 2553) 
 2.3.1 ศักยภาพเซลล์แสงอาทิตย์ของประเทศไทย 
  โดยทั่วไปศักยภาพเซลล์แสงอาทิตย์ของพ้ืนที่แห่งหนึ่งจะสูงหรือต่ าขึ้นกับปริมาณ
รังสีดวงอาทิตย์ตกกระทบพ้ืนที่นั้น โดยบริเวณที่ได้รับรังสีดวงอาทิตย์มาก ก็จะมีศักยภาพในการน า
เซลล์แสงอาทิตย์มาใช้สูงส าหรับการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ที่ต้องใช้อุปกรณ์รวมแสง เราจ าเป็นต้องทราบ
ศักยภาพรังสีด้วย ดังภาพที่ 2.3 
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ภาพที่ 2.3 ศักยภาพเซลล์แสงอาทิตย์ของประเทศไทย (ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์เฉลี่ยรายวันต่อปี) 
ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2555 
 
 ในกรณีของประเทศไทย ศักยภาพเซลล์แสงอาทิตย์ในบริเวณต่างๆ โดยเฉลี่ยทั้งปี
สามารถแสดงได้ด้วยแผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์เฉลี่ยทั้งปีสามารถแสดงได้ด้วยแผนที่
ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์เฉลี่ยทั้งปี ดังภาพ จะเห็นว่าบริเวณที่มีศักยภาพเซลล์แสงอาทิตย์สูงแผ่
เป็นบริเวณกว้างทางตอนล่างของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และตอนบนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่จังหวัดอุดรธานี รวมทั้งบางส่วนของภาคกลาง ส าหรับส่วนที่เหลือจะมีศักยภาพลดหลั่นกันตามที่
แสดงในแผนที่  เมื่อท าการจ าแนกเปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ตามความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ที่ ได้รับ 
(เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์, 2555) ดังภาพที่ 2.4 
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ภาพที่ 2.4 แสดงเปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ที่ได้รับรังสีดวงอาทิตย์ที่ระดับต่างๆ 
ที่มา: เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2555 
             
 จากรูปจะเห็นว่า 14.3 % ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศมีศักยภาพเซลล์แสงอาทิตย์
สูง คือได้รับรังสีดวงอาทิตย์รายวันเฉลี่ยต่อปีในช่วง 19 -20 MJ/m2-day และ 50.0 % ของพ้ืนที่
ทั้งหมดได้รับรังสีดวงอาทิตย์ในช่วง 18-19 MJ/m2-day ซึ่งถือว่ามีศักยภาพแสงอาทิตย์ค่อนข้างสูง 
ส่วนบริเวณท่ีมีศักยภาพค่อนข้างต่ ามีเพียง 0.5 % ของพ้ืนที่ทั้งหมด เมื่อท าการเฉลี่ยความเข้มรังสีดวง
อาทิตย์ทั่วประเทศจากทุกพ้ืนที่เป็นค่ารายวันเฉลี่ยต่อปีจะได้เท่ากับ 18.2 MJ/m2-day จากการน าค่า
ดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับข้อมูลจากประเทศอ่ืน ดังรูปที่  2.5 จะเห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพ
พลังงานแสงอาทิตย์ค่อนข้างสูง  
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ภาพที่ 2.5 แสดงการเปรียบเทียบความเข้มรังสีดวงอาทิตย์รายวันเฉลี่ยต่อปีที่ประเทศต่างๆ       
ที่มา: เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (2555) 
 การน าเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์จ าเป็นต้องทราบการแปรค่าในรอบปีของ
ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ด้วย แสดงให้เห็นถึงการแปรค่าความเข้มรังสีดวงอาทิตย์ในรอบปีจากรูปจะ
เห็นว่าค่ารังสีดวงอาทิตย์แปรค่าในรอบปีอยู่ในระหว่าง 16-22 MJ/m2-day โดยมีค่าค่อยๆ เพ่ิมขึ้น
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ตั้งแต่ เดือนมกราคมและสูงสุดในเดือนเมษายน แล้วค่อยลดลงต่ าสุดในเดือนธันวาคม การ
เปลี่ยนแปลงนี้ถือว่ามีไม่มากนักซึ่งเป็นผลดีต่อการน าเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้ 
 2.3.2 เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ 
  เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์อาจจ าแนกเป็น 2 รูปแบบ โดยค านึงถึงประโยชน์ที่จะ
ได้รับ กล่าวคือรูปแบบที่ 1 คือเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า และรูปแบบที่ 2 
เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์เพ่ือผลิตความร้อน (เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์, 2555) 
  รูปแบบที่ 1 เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้า สามารถจ าแนกเป็น 2 แบบ 
คือ เทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ และเทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าด้วยระบบรวมแสงอาทิตย์ 
  1) เทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) แบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ 
   1.1) ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ  (PV Stand Alone 
System) ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ ได้รับการออกแบบส าหรับใช้งานในพ้ืนที่
ชนบทที่ไม่มีระบบจ าหน่ายไฟฟ้าจาก National Grid โดยมีหลักการท างานแบ่งได้เป็น 2 ช่วงเวลา 
กล่าวคือ ช่วงเวลากลางวัน เซลล์แสงอาทิตย์ได้รับแสงแดดสามารถผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่โหลดพร้อมทั้ง
ประจุพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่พร้อมๆ กัน ส่วนในช่วงกลางคืนเซลล์แสงอาทิตย์ไม่ได้รับ
แสงแดดจึงไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ ดังนั้น พลังงานจากแบตเตอรี่ที่เก็บประจุไว้ในช่วงกลางวันจะถูก
จ่ายให้แก่โหลด จึงสามารถกล่าวได้ว่า ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ สามารถจ่าย
กระแสไฟฟ้าให้โหลดได้ทั้งกลางวัน และกลางคืน อุปกรณ์ระบบที่ส าคัญประกอบด้วยแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ อุปกรณ์ควบคุมการประจุแบตเตอรี่ แบตเตอรี่และอุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรง
เป็นไฟฟ้ากระแสสลับชนิด Stand Alone ดังภาพที่ 2.6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.6 ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ 
ที่มา: เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (2555) 
 1.2) ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบต่อกับระบบจ าหน่วย  (PV Grid 
Connected System) เป็นระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ถูกออกแบบส าหรับผลิตไฟฟ้าผ่าน
อุปกรณ์เปลี่ยนกระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเข้าสู่ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า National Grid โดยตรง มี
หลักการท างานแบ่งเป็น 2 ช่วง กล่าวคือ ในช่วงเวลากลางวัน เซลล์แสงอาทิตย์ได้รับแสงแดดสามารถ
ผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่โหลดได้โดยตรง โดยผ่านอุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้า
กระแสสลับ และหากมีพลังงานไฟฟ้าส่วนที่เกิดจะถูกจ่ายเข้าระบบจ าหน่ายไฟฟ้า สังเกตได้เนื่องจาก
มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้าจะหมุนกลับทาง ส่วนในช่วงกลางคืนเซลล์แสงอาทิตย์ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 
กระแสไฟฟ้าจากระบบจ าหน่ายไฟฟ้าจะจ่ายให้แก่โหลดโดยตรง สังเกตได้จากมิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้า
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จะหมุนปกติ ดังนั้น ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบต่อกับระบบจ าหน่ายจะเป็นการใช้งาน
เซลล์แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าในเขตเมืองหรือพ้ืนที่ที่มีระบบจ าหน่ายไฟฟ้าเข้าถึงอุปกรณ์ระบบที่ส าคัญ
ประกอบด้วย แผงเซลล์แสงอาทิตย์อุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับชนิด
ต่อกับระบบจ าหน่ายไฟฟ้า Grid Connected ดังภาพที่ 2.7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 .7  ระบ บ ผลิ ต
ไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบต่อกับระบบจ าหน่าย 
ที่มา: เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (2555) 
 
 1.3) ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบผสมผสาน (PV Hybrid 
System) เป็นระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ถูกออกแบบส าหรับท างานร่วมกับอุปกรณ์ผลิต
ไฟฟ้าอ่ืนๆ เช่น ระบบเซลล์แสงอาทิตย์กับพลังงานลม และเครื่องยนต์ดีเซล ระบบเซลล์แสงอาทิตย์
กับพลังงานลม  และไฟฟ้าพลังน้ า เป็นต้น  โดยรูปแบบระบบจะขึ้นอยู่กับการออกแบบตาม
วัตถุประสงค์โครงการเป็นกรณีเฉพาะ เช่น ระบบเซลล์แสงอาทิตย์กับพลังงานลมและเครื่องยนต์ดีเซล 
มีหลักการท างานกล่าวคือ ในช่วงเวลากลางวัน เซลล์แสงอาทิตย์ได้รับแสงแดดสามารถผลิตไฟฟ้าได้ 
จะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับชนิด Multi 
Function ท างานร่วมกับไฟฟ้าจากพลังงานลม จ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่โหลดพร้อมทั้งท างานประจุ
ไฟฟ้าส่วนที่เกินไว้ในแบตเตอรี่ ในกรณีพลังงานลมต่ าไม่สามารถผลิตไฟฟ้า หรือเวลากลางคืนไม่มี
ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ชุดแบตเตอรี่จะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่โหลด และกรณีแบตเตอรี่จ่าย
กระแสไฟฟ้ามากจนถึงพิกัดที่ออกแบบไว้ เครื่องยนต์ดีเซลจะท างานโดยอัตโนมัติ เป็นอุปกรณ์ส ารอง
พลังงานกล่าวคือ จะจ่ายกระแสไฟฟ้าประจุแบตเตอรี่โดยตรงและแบ่งจ่ายให้แก่โหลดพร้อมกัน และ
หากโหลดมีมากเกินไประบบจะหยุดท างานทันที และจะท างานใหม่อีกครั้งเมื่อเซลล์แสงอาทิตย์หรือ
พลังงานลม สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าประจุแบตเตอรี่ได้ปริมาณตามพิกัดที่ออกแบบไว้ พร้อมทั้ง
ขนาดโหลดอยู่ในพิกัดท่ีชุดแบตเตอรี่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ ดังภาพที่ 2.8 
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ภาพที่ 2.8 ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบผสมผสาน 
ที่มา: เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (2555) 
 
 รูปแบบที่ 2 เทคโนโลยีผลิตไฟฟ้าด้วยระบบรวมแสงอาทิตย์ (Concentrating Solar 
Power) แบ่ งออกเป็ น  3  แบบ  คือ  Parabolic Troughs แบบ  Central Receivers และแบบ 
Parabolic Dishes 
 เทคโนโลยีทั้ง 3 แบบนี้จะท าการรวมแสงไว้ที่วัตถุรับแสงโดยใช้กระจกหรือวัสดุ
สะท้อนแสงและหมุนตามดวงอาทิตย์เพ่ือสะท้อนแสงและส่งไปยังตัวรับแสงซึ่งจะท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเป็นพลังงานที่มีอุณหภูมิสูง 
 1) แบบ Parabolic Troughs ประกอบด้วยตัวรับแสงที่มีลักษณะเป็นรางยาวโค้ง
แบบมิติเดียวที่ติดตั้งไว้บนระบบหมุนตามดวงอาทิตย์แกนเดียว (Single-Axis Tracking System) ท า
หน้าที่รวมเซลล์แสงอาทิตย์สะท้อนไปยังท่อที่ตั้งขนานกับแนวรางรวมแสงเพ่ือถ่ายเทความร้อนให้กับ
ของเหลวที่ไหลหมุนเวียนผ่านท่อโดยการแลกเปลี่ยนความร้อน ความร้อนเมื่อถูกถ่ายเทให้ของเหลว
ท างาน (โดยปกติจะเป็นน้ า) จะกลายเป็นไอน้ าไปขับเคลื่อนกังหันไอน้ าเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า ไอน้ าที่
ผลิตจาก Parabolic Troughs Plants โดยทั่วไปจะต้องมีแหล่งความร้อนจากก๊าซธรรมชาติเพ่ือเสริม
ให้เป็นไอดง (Superheated)  
 2) แบบ Central Receivers หรือ Power Tower ประกอบด้วย ตัวรับความร้อนที่ติด
ตั้งอยู่กับที่ตั้งอยู่บนหอคอยที่ล้อมรอบด้วยแผงกระจกขนาดใหญ่เป็นจ านวนมากที่เรียกกันว่า เฮลิโอสแตท 
เฮลิโอสแตทจะหมุนตามดวงอาทิตย์และสะท้อนรังสีไปยังตัวรับความร้อน ซึ่งภายในบรรจุของเหลวท างาน
ท าหน้าที่ดูดซับพลังงานความร้อนไว้ ของเหลวที่ดูดซับพลังงานความร้อนที่รับมาจากตัวรับความร้อนจะส่ง
ต่อไปยังเครื่องก าเนิดไฟฟ้าแบบกังหันหรือน าที่ไปเก็บไว้ในถังเก็บกักเพ่ือน ามาใช้งานต่อไป 
 3) แบบ Parabolic Dishes ประกอบด้วยตัวรวมแสงลักษณะเป็นจานรูปทรง Parabolic 
ที่มีจุดศูนย์รวมแสงเพ่ือสะท้อนพลังงานแสงอาทิตย์ไปยังตัวรับความร้อนที่ตั้งอยู่บนจุดศูนย์รวม 
Parabolic Dishes จะใช้แผงสะท้อนที่มีลักษณะโค้งเป็นจ านวนมากซึ่งท าด้วยกระจกหรือฟิล์มบาง 
(Laminated Film) ตัวรวมแสงเหล่านี้จะตั้งอยู่บนโครงสร้างซึ่งใช้ระบบหมุนตามดวงอาทิตย์สองแกน 
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(Two-Axis Tracking System) เพ่ือรวมแสงให้เป็นจุดเดียวไปรวมอยู่บนตัวรับความร้อน ความร้อนที่ได้
สามารถใช้ประโยชน์ได้โดยตรงกับ Cycle Heat Engine ซึ่งติดตั้งอยู่บนตัวรับความร้อนหรือน าความร้อนที่
ได้ไปท าให้ของเหลวร้อนก่อนแล้วน าไปใช้กับ Central Engine ระบบตัวรวมความร้อนแบบเน้นเป็นจุด
ศูนย์กลาง (Parabolic Dishes) มีประสิทธิภาพการแปลงเป็นความร้อนได้สูงกว่าชนิดตัวรวมแบบราง 
(Parabolic Troughs) เนื่องจากสามารถท างานได้ที่อุณหภูมิที่สูงกว่า ดังภาพที่ 2.9 
 

 
 
ภาพที่ 2.9 Central Receivers หรือ Power Tower 
ที่มา: เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (2555) 
 2.3.2.1 เทคโนโลยี เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) เป็นสิ่งประดิษฐ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่
สร้างจากสารกึ่งตัวน า ซึ่งสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ (หรือแสงจากหลอดแสงสว่าง) ให้เป็น
พลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง และไฟฟ้าที่ได้นั้นจะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง (Direct Current) จัดว่าเป็นแหล่ง
พลังงานทดแทนชนิดหนึ่ง (Renewable Energy) สะอาดและไม่สร้างมลภาวะใดๆ ขณะใช้งาน  
  1) ชนิดของเซลล์แสงอาทิตย์ 
   1.1) เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกเดี่ยวซิลิคอน (Single Crystalline 
Silicon Solar Cell) และ ชนิดผลึกโพลีซิลิคอน (Polycrystalline Silicon Solar Cell) ประเทศไทย
น าเข้าเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกเดี่ยวซิลิคอนมาใช้งานมากที่สุด ข้อดีคือ ใช้ธาตุซิลิคอนซึ่งมีมากที่สุด
ในโลกและมีราคาถูกเป็นวัตถุดิบ   
 
 
 
 
 
 
 
          เซลล์ชนิดผลึกโพลีซิลิคอน                              แผงเซลล์ชนิดผลึกเดี่ยวซิลิคอน 
 1.2) เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางอะมอร์ฟัสซิลิคอน (Amorphous 
Silicon Solar Cell) ได้แก่ เซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้ในเครื่องคิดเลขซึ่งมีลักษณะสีม่วงน้ าตาล มีความ
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บางเบา และราคาถูก สามารถผลิตให้เป็นพื้นที่เล็กไปจนถึงใหญ่หลายตารางเมตรได้โดยใช้ธาตุซิลิคอน
เช่นกัน แต่เคลือบให้เป็นฟิล์มบางเพียง 0.5 ไมครอน หรือ 0.0005 มิลลิเมตรเท่านั้น  
 
 
 
 
 
 
 
เซลล์ชนิดฟิล์มบางอะมอร์ฟัสซิลิคอน                    แผงเซลล์ชนิดฟิล์มบางอะมอร์ฟัสซิลิคอน 
 1.3) เซลล์แสงอาทิตย์ผลึกแกลเลียมอาร์เซไนดิ (Gallium Arsenide 
Solar Cell) เป็นเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูงระดับร้อยละ 25 ขึ้นไป แต่มีราคาแพงมาก ไม่
นิยมน ามาใช้งานบนพ้ืนโลก จึงใช้งานส าหรับดาวเทียมเป็นส่วนมาก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 2.3.2.2 คุณสมบัติและตัวแปรที่ส าคัญของเซลล์แสงอาทิตย์ 
  ตัวแปรที่ส าคัญที่มีส่วนท าให้เซลล์แสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพการท างานใน
แต่ละพ้ืนที่ต่างกัน และมีความส าคัญในการพิจารณาน าไปใช้ในแต่ละพ้ืนที่ ตลอดจนการน าไปค านวณ
ระบบหรือค านวณจ านวนแผงแสงอาทิตย์ที่ต้องใช้ในแต่ละพ้ืนที่ มีดังนี้ (http://www2.egat.co.th) 
  1) ความเข้มของแสง   
   กระแสไฟ (Current) จะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเข้มของแสง 
หมายความว่าเมื่อความเข้มของแสงสูง กระแสที่ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ก็จะสูงขึ้น ในขณะที่
แรงดันไฟฟ้าหรือโวลต์แทบจะไม่แปรไปตามความเข้มของแสงมากนัก ความเข้มของแสงที่ใช้วัดเป็น
มาตรฐานคือ ความเข้มของแสงที่วัดบนพ้ืนโลกในสภาพอากาศปลอดโปร่ง ปราศจากเมฆหมอกและ
วัดที่ระดับน้ าทะเลในสภาพที่แสงอาทิตย์ตั้งฉากกับพ้ืนโลก ซึ่งความเข้ม ของแสงจะมีค่าเท่ากับ 100  
mW ต่อ ตร.ซม. หรือ 1,000 W ต่อ ตร.เมตร ซึ่งมีค่าเท่ากับ AM 1.5 (Air Mass 1.5) และถ้า
แสงอาทิตย์ท ามุม 60 องศากับพื้นโลกความเข้มของแสง จะมีค่าเท่ากับประมาณ 75 mW ต่อ ตร.ซม. 
หรือ 750 W ต่อ ตร.เมตร ซึ่งมีค่าเท่ากับ AM2 กรณีของแผงเซลล์แสงอาทิตย์นั้นจะใช้ค่า AM 1.5 
เป็นมาตรฐานในการวัดประสิทธิภาพของแผง 

http://www2.egat.co.th/
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  2) อุณหภูมิ     
   กระแสไฟ (Current) จะไม่แปรตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป ในขณะที่
แรงดันไฟฟ้า (โวลท์เตจ) จะลดลงเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วทุกๆ 1 องศาที่เพ่ิมขึ้น จะท าให้
แรงดันไฟฟ้าลดลง 0.5 % และในกรณีของแผงเซลล์แสงอาทิตย์มาตรฐานที่ใช้ก าหนดประสิทธิภาพ
ของแผงแสงอาทิตย์คือ ณ อุณหภูมิ 25 องศา C เช่น ก าหนดไว้ว่าแผงแสงอาทิตย์มีแรงดันไฟฟ้าที่
วงจรเปิด (Open Circuit Voltage หรือ Voc) ที่ 21 V ณ อุณหภูมิ 25 องศา C ก็จะหมายความว่า 
แรงดันไฟฟ้าที่จะได้จากแผงแสงอาทิตย์ เมื่อยังไม่ได้ต่อกับอุปกรณ์ไฟฟ้า ณ อุณหภูมิ 25 องศา C จะ
เท่ากับ 21 V ถ้าอุณหภูมิสูงกว่า 25 องศา C เช่น อุณหภูมิ 30 องศา C จะท าให้แรงดันไฟฟ้าของแผง
แสงอาทิตย์ลดลง 2.5 % (0.5 % x 5 องศา C นั่นคือ แรงดันของแผงแสงอาทิตย์ที่ Voc จะลดลง 
0.525 V (21 V x 2.5 %) เหลือเพียง 20.475 V (21V–0.525V) สรุปได้ว่า เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น 
แรงดันไฟฟ้าก็จะลดลง ซึ่งมีผลท าให้ก าลังไฟฟ้าสูงสุดของแผงแสงอาทิตย์ลดลงด้วย  
   จากข้อก าหนดดังกล่าวข้างต้น ก่อนที่ผู้ใช้จะเลือกใช้แผงแสงอาทิตย์ 
จะต้องค านึงถึงคุณสมบัติของแผงที่ระบุไว้ในแผงแต่ละชนิดด้วยว่า ใช้มาตรฐานอะไร หรือมาตรฐานที่
ใช้วัดแตกต่างกันหรือไม่ เช่น แผงชนิดหนึ่งระบุว่า ให้ก าลังไฟฟ้าสูงสุดได้ 80  วัตต์ ที่ความเข้ม
แสง 1,200 W ต่อ ตารางเมตร ณ อุณหภูมิ 20 องศา C ขณะที่อีกชนิดหนึ่งระบุว่า ให้ก าลังไฟฟ้า
สู งสุ ด ได้  75  วัตต์  ที่ ค วาม เข้ มแสง 1 ,000  W ต่ อ  ตารางเมตร และอุณ หภู มิ ม าตรฐาน 
25 องศา C แล้ว จะพบว่าแผงที่ระบุว่าให้ก าลังไฟฟ้า 80 W จะให้ก าลังไฟฟ้าต่ ากว่า จากสาเหตุ
ดังกล่าว ผู้ที่จะใช้แผงจึงต้องค านึงถึงข้อก าหนดเหล่านี้ในการเลือกใช้แผงแต่ละชนิดด้วย 
 2.3.3 การผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์  
  หลักการท างานของเซลล์แสงอาทิตย์ อาศัยหลักการแผ่รังสีจากแสงอาทิตย์ ไปสู่ 
สารซิลิคอน ที่มีส่วนผสมของสารฟอสฟอรัส ท าให้อิเล็กตรอนของสารเหล่านี้ เคลื่อนที่จึงเกิดพลังงาน
ไฟฟ้าขึ้น โดย ตติยา ใจบุญ (2548) เซลล์แสงอาทิตย์ หรือโซลาเซลล์ หรือเซลล์โฟโต โวลทาอิก 
(Solar cell or Photovoltaic cell) ต่ า งมี ที ม าจ าก ค า ว่ า  Photovoltaic โด ยแ ยก ออก เป็ น 
Photo หมายถึง แสง และ volt หมายถึงแรงดันไฟฟ้า เมื่อรวมค าแล้วหมายถึง กระบวนการผลิต
ไฟฟ้าจากการตกกระทบของแสงบนวัตถุที่มีความสามารถในการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงาน
ไฟฟ้าได้โดยตรง 
  เซลล์แสงอาทิตย์ ท าจากสารกึ่งตัวน า เช่น ซิลิคอน (Silicon) แกลเลียม อาร์เซไนด์ 
(Gallium Arsenide) อินเดียม ฟอสไฟด์ (Indium Phosphide) แคดเมียม เทลเลอไรด์ (Cadmium 
Telluride) และคอปเปอร์ อินเดียม ไดเซเลไนด์ (Copper Indium Diselenide) เป็นต้น 
  โครงสร้างของเซลล์แสงอาทิตย์ ที่นิยมมากท่ีสุด ได้แก่ รอยต่อพีเอ็นของสารกึ่งตัวน า 
สารกึ่งตัวน าที่ราคาถูกที่สุดและมีมากที่สุดบนโลก คือ ซิลิคอน ตามปกติแล้วซิลิคอนจะไม่มี
อิเล็กตรอนอิสระอยู่เลยหากมีการใส่สารบางอย่างลงไป ซิลิคอนจะเปลี่ยนคุณสมบัติและสามารถน า
ไฟฟ้าได้ ซิลิคอนถูกน ามาสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ โดยน ามาท าให้บริสุทธิ์จนกระทั่งท าให้เป็นผลึก 
จากนั้นน ามาผ่านกระบวนการแพร่ซึมสารเจือปนเพ่ือสร้างรอยต่อพีเอ็น โดยเมื่อเจือสารพวก
ฟอสฟอรัสจะกลายเป็นสารกึ่งตัวน าชนิดเอ็น (Negative Semiconductor) มีอิเล็กตรอนอิสระอยู่
มาก จึงมีประจุลบ  และเมื่อเจือพวกสารโบรอนจะกลายเป็นสารกึ่งตัวน าชนิดพี  (Positive 
Semiconductor) ซึ่งขาดแคลนอิเล็กตรอน มีโครงสร้างเป็นหลุมโฮล (Hole) มีประจุบวก เมื่อน าสาร
กึ่งตัวน าชนิดพี และเอ็นมาประกบเข้าด้วยกันจึงเกิดรอยต่อพีเอ็นขึ้น 
 2.3.4 การบ ารุงรักษาแผงเซลล์แสงอาทิตย์และอายุการใช้งาน 
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  1) อายุการใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์โดยทั่วไปยาวนานกว่า 20 ปี การบ ารุงรักษาก็
ง่ายเพียงแต่คอยดูแลว่ามีสิ่งสกปรกตกค้างบนแผงเซลล์หรือไม่ เช่น ฝุ่น มูลนก ใบไม้ ถ้าพบว่ามีสิ่ ง
สกปรกก็ใช้น้ าท าความสะอาดปีละ 1–2 ครั้งก็เพียงพอห้ามใช้น้ ายาพิเศษล้างหรือใช้กระดาษทรายขัด
ผิวกระจกโดยเด็ดขาด เมื่อเวลาฝนตกน้ าฝนจะช่วยช าระล้างแผงเซลล์ได้ตามธรรมชาติ 
  2) ส าหรับในระบบที่มีการใช้แบตเตอรี่ชนิดใช้น้ ากลั่น (Lead Acid) ห้ามใช้ไฟฟ้าจน
แบตเตอรี่หมด แต่ควรใช้ไฟฟ้าเพียงร้อยละ 30–40 และเริ่มประจุไฟฟ้าใหม่ให้เต็มก่อนการใช้ครั้ง
ต่อไปและต้องคอยหมั่นเติมน้ ากลั่นและเช็ดท าความสะอาดขั้วของแบตเตอรี่ 
  3) ในกรณีที่มีการใช้อินเวอร์เตอร์ควรสังเกตว่ามีเสียงดังผิดปกติหรือเกิดความร้อน 
ผิดปกติหรือไม่ ถ้าพบความผิดปกติให้รีบตัดระบบไฟฟ้าออกจากอินเวอร์เตอร์แลติดต่อบริษัทผู้ขาย 
เพ่ือให้ตรวจหาสาเหตุและแก้ไขให้ใช้งานได้ต่อไป 
  4) เซลล์แสงอาทิตย์เป็นอุปกรณ์ส าหรับผลิตพลังงานทดแทน ซึ่งสามารถเปลี่ยน
เซลล์แสงอาทิตย์ (หรือแสงจากหลอดแสงสว่าง) ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรง เซลล์แสงอาทิตย์เป็น
แหล่งพลังงานทดแทนที่สะอาด ไม่ท าลายสภาพแวดล้อมและไม่สร้างมลภาวะ ขณะใช้งานเพียงแต่
ติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ไว้กลางแดดก็สามารถใช้งานได้ทันที เซลล์แสงอาทิตย์ท างานได้โดยไม่สร้าง
เสียงรบกวนหรือการเคลื่อนไหว เนื่องจากเซลล์แสงอาทิตย์ท างานโดยใช้พลังงานและสามารถผลิต
กระแสไฟฟ้าได้จากแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานที่มนุษย์ได้มาฟรีและไม่มีสิ้นสุด เซลล์แสงอาทิตย์มีอายุ
การใช้งานยาวนานกว่า 20 ปี ดังนั้น เมื่อลงทุนติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ในครั้งแรก ก็แทบจะไม่มี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนอีกต่อไป 
  5) การใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์ไม่มีความสลับซับซ้อนและไม่มีอันตราย ประชาชน
ทั่วไปสามารถหาซื้อและติดตั้ง เพ่ือใช้งานในครัวเรือนด้วยตนเองได้ การใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์แบบ
ง่ายๆ อาจเริ่มจากการซื้ออุปกรณ์ชุดเซลล์แสงอาทิตย์ส าเร็จรูปมาใช้เพื่อให้เกิดการคุ้นเคย เช่น ไฟส่อง
สนามพลังงานแสงอาทิตย์ ไฟส่องโรงจอดรถพลังงานแสงอาทิตย์ ชุดหลอดฟลูออเรสเซนต์พลังงาน
แสงอาทิตย์ส าหรับการออกแบบระบบใหญ่ที่ติดตั้งบนหลังคาบ้านควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ  (รอบรู้เรื่อง
เซลล์แสงอาทิตย์, 2546) 
 2.3.5 เทคโนโลยีโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ 
  เทคโนโลยีโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งมีหลาย
ชนิด ขึ้นอยู่กับความจ าเป็น และการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย วรนุช แจ้งสว่าง (2551) การ
ผลิตไฟฟ้าจากกระบวนการโฟโตวอลเทอิกในปัจจุบันได้มีการศึกษาอยู่  2 แบบ คือโรงไฟฟ้าเซลล์
แสงอาทิ ตย์ แบบ พ้ืนดิน  (Terrestrial Photovoltaic System; TP) และโรงงาน ไฟ ฟ้ าเซลล์
แสงอาทิตย์ในอวกาศ (Satellite Solar Power System; SSP)  
  2.3.5.1 โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนพื้นดิน 
    โรงไฟฟ้าระบบนี้ประกอบด้วย ชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ชุดเก็บสะสม
พลังงาน ชุดควบคุมประจุไฟฟ้า และชุดจ่ายไฟฟ้า การวางแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะต้องปรับค่ามุมตาม
ฤดูกาลของดวงอาทิตย์ที่ เปลี่ยนไปโดยปรับปีละ  2 ครั้ง ได้มีการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเซลล์
แสงอาทิตย์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต โดยเพ่ิมความเข้มของแสงอาทิตย์ที่ตก
กระทบตัวเซลล์ให้สูงขึ้นโดยใช้ประกอบกับตัวรับแบบรวมแสงซึ่งท าให้อุณหภูมิที่ตัวเซลล์สู งมากขึ้น 
ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการถ่ายเทความร้อนออกโดยใช้สารหล่อเย็น  ปัจจุบันนิยมใช้เซลล์แสงอาทิตย์
ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก เช่น ในกิจการโทรคมนาคม ไฟสัญญาณ ไฟแสงสว่าง และสูบน้ าในถิ่นทุรกันดาร 
ส าหรับโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ก าลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาและทดลองใช้งาน 
  2.3.5.2 โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ในอวกาศ 
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    โรงไฟฟ้าระบบนี้ประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์จ านวนมากติดตั้งรับ
แสงอาทิตย์ในอวกาศ ในวงโคจรที่มีความเร็วเท่ากับพ้ืนโลก ที่มีความสูงจากพ้ืนโลกประมาณ 36,000 
กิโลเมตร เซลล์ดังกล่าวจะเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วส่งมายังสถานีรับบน
พ้ืนโลกในรูปของคลื่นไมโครเวฟ ซึ่งคลื่นไมโครเวฟจะเปลี่ยนกลับเป็นไฟฟ้าแล้วจ่ายเข้าสายส่งเพ่ือใช้
งานต่อไป เซลล์แสงอาทิตย์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับบนพ้ืนโลกจะมีค่ามากกว่า 6 เท่า แต่ถ้าเปรียบเทียบ
ปริมาณแสงอาทิตย์ในบริเวณท่ีมีเมฆและความชื้นสูงจะมีค่ามากว่าถึง 15 เท่า 
 2.3.6 โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เขื่อนสิรินธร 
  โครงการโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เขื่อนสิรินธร เป็นระบบผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ โดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ หรือโซล่าเซลล์  (Solar Cells) เป็นอุปกรณ์ในการ
เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลั้งงานไฟฟ้า และจ่ายไฟฟ้าที่ได้เชื่อมโยงเข้ากับระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ดังภาพที่ 2.10 
 

 
 
ภาพที ่2.10 เซลล์แสงอาทิตย์ของโครงการโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์เขื่อนสิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 
ที่มา: ฝ่ายพัฒนาและแผนงานโครงการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2555 
  
 ลักษณะของโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แห่งนี้ประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์
ขนาดก าลังผลิตติดตั้งทั้งหมด 1.012 เมกะวัตต์ ติดตั้ง 2 ระบบ คือ ระบบที่ติดตั้งคงที่ ขนาดก าลัง
ผลิตติดตั้งรวม 4.0 กิโลวัตต์ และระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบถ่วงน้ าหนัก ขนาดก าลังผลิตติดตั้งรวม 
1,008.0 กิโลวัตต์ ซึ่งระบบนี้แผงเซลล์แสงอาทิตย์สามารถเคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย์ได้ตั้งแต่ตอนเช้า 
จนถึงตอนเย็น เซลล์แสงอาทิตย์ที่น ามาติดตั้งท าจากสารซิลิคอน 2 ชนิด คือ ชนิดผลึกรวม (Poly 
Crystalline) ขนาดก าลังผลิตแผงละ 200 วัตต์ ติดตั้งแบบคงที่ จ านวน 1 ชุด รวมก าลังผลิตติดตั้ง 
2.0 กิโลวัตต์ ติดตั้งบนระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบถ่วงน้ าหนักจ านวน 247 ชุด ชุดละ 3.6 กิโลวัตต์ 
รวมก าลังผลิตติดตั้ง 889.2 กิโลวัตต์ และ ชนิดไร้ผลึก (Amorphous) ขนาดก าลังผลิตแผงละ        
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40 วัตต์ ติดตั้งแบบคงที่ จ านวน 2 ชุด รวมก าลังผลิตติดตั้ง 2.0 กิโลวัตต์ ติดตั้งบนระบบดวงอาทิตย์
แบบถ่วงน้ าหนัก จ านวน 110 ชุด ชุดละ 1.08 กิโลวัตต์ รวมก าลังผลิตติดตั้ง 118.8 กิโลวัตต์โดยมี
การใช้งบประมาณโครงการของ กฟภ. ทั้งหมดประมาณ 222 ล้านบาท (โครงการโรงไฟฟ้าเซลล์
แสงอาทติย์เขื่อนสิรินธร, 2552) ดังภาพที่ 2.11 
 

 
ภาพที่ 2.11 แผนภาพแสดงระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์โครงการโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์
 เขื่อนสิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 
ที่มา: ฝ่ายพัฒนาและแผนงานโครงการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2555 
          
 แผงเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งหมดที่ติดตั้งบนระบบติดตามดวงอาทิตย์จะประกอบด้วย
ระบบหลายชุด (String) ต่อรวมกันเป็นกลุ่ม (Array) แต่ละกลุ่มจะต่อเข้ากับเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า 
(Inverter) ขนาด 120 kW. เป็นเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าชนิดเชื่อมต่อระบบจ าหน่ายซึ่งมีทั้งหมด
จ านวน 8 เครื่อง ส่วนระบบที่ติดตั้งคงที่ จะต่อเข้ากับเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าขนาด 2.5 kW. เครื่อง 
ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งหมดจะจ่ายก าลังไฟฟ้าออกสู่ภายนอก โดยเชื่อมโยงกับระบบ
จ าหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 1 ,000 kVA. ที่ระดับแรงดัน 
22 kVA. ส าหรับระบบไฟฟ้าที่ใช้ในโรงไฟฟ้าจะรับไฟฟ้าจากระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
ผ่านหม้อแปลงขนาด 160 kVA. ที่ระดับแรงดัน 22 kV. 230/400 V. นอกจากนี้ยังติดตั้งระบบเก็บ
ข้อมูลและแสดงผลบนจอ  LCD TV ข้อมูลที่ เก็บไว้มีทั้ งตัวแปรทางไฟฟ้า เช่น กระแสไฟฟ้า 
แรงเคลื่อนไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ แรงเคลื่อนไฟฟ้าจากเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า รวมทั้งข้อมูล
พลังงานแสงอาทิตย์ อุณหภูมิแผงเซลล์แสงอาทิตย์และอุณหภูมิแวดล้อม ทั้งนี้เพ่ือจะน าไปวิเคราะห์
และประมวลผลเพ่ือการวิจัย และเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้ที่สนใจมาศึกษาและดูงานของโรงฟ้า
เซลล์แสงอาทิตย์แห่งนี้ ดังภาพที่ 2.12 
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ภาพที่ 2.12 แผนภาพแสดงระบบควบคุมการผลิตไฟฟ้าและเซลล์แสงอาทิตย์ของโครงการโรงไฟฟ้า
 แสงอาทิตย์เขื่อนสิรินธร อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี 
ที่มา: ฝ่ายพัฒนาและแผนงานโครงการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (2555) 
  
 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับของโครงการโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์แห่งนี้  คือ 
สามารถผลิตไฟฟ้าได้ประมาณ 1.45 ล้านหน่วยต่อปี และสามารถทดแทนน้ ามันเตาในการผลิตไฟฟ้า
ได้ 348,000 ลิตรต่อปี รวมถึงสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ลงได้ 851.1 ตัน
ต่อปี และเป็นการตอบสนองนโยบายภาครัฐโดยน าพลังงานหมุนเวียนที่มีอยู่ในประเทศมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดซึ่งทางภาครัฐได้จัดให้เป็น ศูนย์กลางเรียนรู้ด้านการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้า จากเซลล์
แสงอาทิตย์ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของ
จังหวัดอุบลราชธานีด้วย 
 ต้นทุนการผลิตและราคาขายเซลล์แสงอาทิตย์ 
 ในปัจจุบันการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ มีราคาต้นทุนการผลิตที่ลดลง เป็นอย่างมาก 
เมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต ส่วนประสิทธิภาพเองก็ได้มีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น  ดังที่ ดุสิต เวชกิจ และ
คณะ(2548) ต้นทุนการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์จากอดีตจนถึงปัจจุบันได้ลดลงเรื่อยๆ ใน ค.ศ. 1975 ซึ่ง
เป็นช่วงเกิดวิกฤตการณ์น้ ามัน ต้นทุนเซลล์แสงอาทิตย์สูงถึง 60$/W และเมื่อทั่วโลกเริ่มให้
ความส าคัญกับเซลล์แสงอาทิตย์จึงท าให้ต้นทุนเซลล์แสงอาทิตย์ลดลงจนถึงระดับ 8$/W ใน ค.ศ. 
1990 และใน ค.ศ. 2002 ต้นทุนการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกมัลติคริสตัลไลน์ที่มีประสิทธิภาพ
ระดับ 13 -14 % ได้ลดลงเหลือ 3–3.5 $/W แล้ว ตารางแสดงข้อมูลต้นทุนการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์
ชนิดต่างๆ และการคาดการณ์ในอนาคตการลดลงของต้นทุนการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์  มีสาเหตุหลัก
ดังนี้ (1) ต้นทุนซิลิคอนถูกลง (2) ประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์สูงขึ้น (3) มีการผลิตของเซลล์
แสงอาทิตย์มากขึ้น และ (4) การสูญเสียของเซลล์แสงอาทิตย์ลดลง ส าหรับการคาดหมายของต้นทุน
การผลิตเซลล์แสงอาทิตย์จะลดลงประมาณ 10-15 % ต่อปี ดังนั้นในปี ค.ศ. 2010 ต้นทุนการผลิต
เซลล์แสงอาทิตย์ราคาจะอยู่ที่ประมาณ 1.0–1.25 $/W 
 2.3.7 ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 
  ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ จะต้องอาศัยอุปกรณ์ควบคุมเพ่ือท าให้ระบบ
พลังงานไฟฟ้าสามารถด าเนินการได้ โดย  ปรีดา นักสิทธ์ (2550) ในการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์
แสงอาทิตย์จะมีต้นทุนซึ่งประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลักๆ ดังนี้ คือ (1) ส่วนของโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์ 
(2) ส่วนของอุปกรณ์ระบบ (Balance of System หรือ BoS) หรือบางทีเรียกว่า อุปกรณ์ส่วนควบคุม
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ซึ่งได้แก่ ตัวควบคุมการท างานของระบบ ตัวแปลงกระแส แบตเตอรี่ สายไฟฟ้า มาตรวัดพลังงาน 
รวมทั้งส่วนประกอบของโครงสร้างที่ใช้เพ่ือการรองรับตัวโมดูลและอุปกรณ์ และ (3) ค่าด าเนินการ
ติดตั้งระบบ โดยทั่วไป สัดส่วนเงินลงทุนอุปกรณ์ BoS จะประมาณสามในสี่ของเงินทุนโมดูลเซลล์
แสงอาทิตย์ ในปี ค.ศ. 2004 ราคาขายของมอดูลเซลล์แสงอาทิตย์อยู่ที่ประมาณ 2.6 -3.5 $/W (85-
140 บาทต่อวัตต์สูงสุด) 
  ต้นทุนเงินลงทุนระบบเซลล์แสงอาทิตย์แต่ละระบบจะขึ้นอยู่กับขนาดและชนิดของ
ระบบ และอุปกรณ์ประกอบสถานที่ติดตั้งปริมาณความเข้มรังสีอาทิตย์ ประเภทงานที่ใช้ ลักษณะการ
ต่อระบบระดับความมั่นคงของไฟฟ้าที่ต้องการ ส าหรับระบบต่อเข้าสายส่งจะตกอยู่ประมาณ 4.5 -6 
$/W (180-240 บาทต่อวัตต์สูงสุด) ส่วนระบบโดดเดี่ยวจะแพงกว่ามาก โดยจะตกอยู่ประมาณ 10-18 
$/W (400-720 บาท ต่อวัตต์สูงสุด) ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นระบบที่มีขนาดเล็กกว่า ต้องมีแบตเตอรี่ส ารอง
และตัวควบคุมการประจุ สถานที่ติดตั้งมักอยู่ไกลและทุรกันดารกว่า เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากเป็น
โครงการที่ด าเนินการติดตั้งระบบโดดเดี่ยวขนาดเล็กให้แก่ครัวเรือนพร้อมกันเป็นจ านวนแสนระบบ ก็
สามารถท าให้ต้นทุนเงินลงทุนลดลงมาอีก ดังเช่น โครงการไฟฟ้าเอ้ืออาทรของรัฐบาลไทยแก่ครัวเรือน
ชนบทจ านวนกว่า 200,000 ระบบ จะตกประมาณ 200 กว่าบาทต่อวัตต์สูงสุด 
  ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ต่ าสุดจะอยู่ประมาณ 20-30 USD 
cents/kWh (8-12 บาทต่อกิโลวัตต์ -ชั่วโมง) ส าหรับระบบที่ ใช้ เงินลงทุนต่ าสุด (4500 USD 
cents/kWh หรือ 180,000 บาทต่อกิโลวัตต์) และต้องติดตั้งในที่มีความเข้มรังสีอาทิตย์อยู่ในเกณฑ์สูง
โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีต้นทุนการผลิตไฟฟ้าประมาณ 17-18 บาทต่อ
กิโลวัตต์ -ชั่วโมง ซึ่ งยั งแพงมากเมื่อเทียบกับต้นทุนจากโรงงานไฟฟ้าปัจจุบันที่ ใช้ เชื้อเพลิง                       
ฟอสซิล หรือพลังงานหมุนเวียนชนิดอ่ืน เช่น พลังงานชีวมวล และพลังน้ า ที่มีค่าประมาณ 2 บาทต่อ
กิโลวัตต์-ชั่วโมง หรือแม้แต่พลังลม ซึ่งจะอยู่ประมาณ 6 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง 
 2.3.8 การใช้เซลล์แสงอาทิตย์ตามแหล่งภูมิภาค   
  โครงการด้านเซลล์แสงอาทิตย์ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานที่
ด าเนินการติดตั้งระหว่างปี พ.ศ. 2536 – 2553 ดังตารางที่ 2.1 
 
 
 
 
ตารางท่ี 2.1 การใช้เซลล์แสงอาทิตย์ตามแหล่งภูมิภาค   
 

ภาค จ านวน (แห่ง) ขนาดติดตั้ง (กิโลวัตต์) 
ภาคกลาง 308 503.225 
ภาคเหนือ 940 2,222.791 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 74 218.750 
ภาคใต้ 179 565.725 
รวม 1,501 3,510.491 

 
ที่มา: http://www.dede.go.th 
  
 2.3.9 นโยบายการใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์ของประเทศไทย 
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  ประเทศไทยได้มีการเริ่มใช้เซลล์แสงอาทิตย์ โดยเริ่มต้นที่ภาครัฐ และต่อมาได้ขยาย
สู่ภาคเอกชน ตามล าดับ ดุสิต เวชกิจ และคณะ (2548) การใช้เซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทยเริ่ม
ตั้งแต่ พ.ศ. 2520 ซึ่งเป็นหน่วยงานแพทย์อาสาสมัคร กระทรวงสาธารณสุขใช้เซลล์แสงอาทิตย์
ส าหรับการติดต่อวิทยุสื่อสารระหว่างสถานที่ท างานในชนบทห่างไกลกับสถานีอนามัยหรือ
โรงพยาบาลในเมืองเพ่ือส่งข้อมูลผลการตรวจโรคหรือข้อมูลการวินิจฉัยโรคพร้อมค าแนะน าต่างๆ การ
ใช้งานส่วนใหญ่ด าเนินการโดยหน่วยงานราชการในกระทรวงต่างๆ ใน พ.ศ. 2531 ในประเทศไทยมี
การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ประมาณ 400 kW และนับถึง พ.ศ. 2545 มีการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์รวม
ทั้งหมดได้ประมาณ 5.8 MW ประมาณ 85 % ของการใช้งานของเซลล์แสงอาทิตย์ของประเทศไทย
เป็นการสาธิตและส่งเสริมการใช้งานโดยงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 
ประมาณ 1 % เป็นการด าเนินการโดยมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษา ส่วนที่เหลือ 14  % เป็น
การด าเนินงานของภาครัฐและเอกชน ผลการส ารวจล่าสุด จนถึง พ.ศ. 2545  
  ต่อมาในปี พ.ศ. 2547-2548 การใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ด าเนินการโครงการไฟฟ้า
เอ้ืออาทร หรือโครงการเร่งรัดขยายบริการไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Home System) โดย
ติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 120 วัตต์จ านวน 203,000 ระบบให้กับครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้
และไม่สามารถปักสายพาดเข้าไปถึงได้ ระบบประกอบด้วยแสงเซลล์อาทิตย์ขนาด 120 วัตต์ 
อินเวอร์เตอร์ขนาด 150 วัตต์ แบตเตอรี่ขนาด 150 แอมแปร์ ชั่วโมง หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ขนาด 
120 วัตต์ 2 หลอด ปลั๊กไฟ 1 อัน  
  2.3.9.1 การส่งเสริมและการใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์ของประเทศไทย  เพ่ือให้
สามารถบรรลุเป้าหมายของกระทรวงพลังงานจึงได้ตั้งเป้าหมายที่จะเกิดการใช้พลังงานหมุนเวียนผลิต
ไฟฟ้าส าหรับการใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์ 250 เมกะวัตต์ภายในปี พ.ศ. 2554 จึงได้มีค าสั่ ง
นายกรัฐมนตรีที่ 191/2547 แต่งตั้งคณะท างานส่งเสริมและพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ ภายใต้
คณะท างานโครงการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทนขึ้นเพ่ือท าหน้าที่ยกร่าง “แผน
แม่บทการส่งเสริมและพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์” เป้าหมายหลักของแผนแม่บทดังกล่าว มี 3 ส่วน
ส าคัญ ดังนี้ (ดุสิต เวชกิจ และคนอื่นๆ 2548) 
   1) สนับสนุนให้มีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ปริมาณ 
250 เมกะวัตต์ ภายในปี พ.ศ. 2554 
   2) ส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ รวมถึงอุตสาหกรรมผลิตวัสดุ
ประกอบเซลล์แสงอาทิตย์ และอุตสาหกรรมในประเทศท่ีได้มาตรฐาน โดยมีเป้าหมายเพ่ือทดแทนการ
น าเข้าของเซลล์แสงอาทิตย์ สร้างงานและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์และ
อุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องภายในประเทศ ด้วยการเพ่ิมสัดส่วนที่ใช้ในประเทศ (Local Content) 
   3) สนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่องเป็น
ระบบ เพ่ือรองรับการพัฒนาการใช้งานและการผลิต ทั้ งในระดับการต่อยอดเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศและในระดับการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ที่มาจากภูมิปัญญาคนไทย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์ สร้างเทคโนโลยีที่เป็นของคนไทย เพ่ือลดการพ่ึงพาเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ 
  2.3.9.2 แผนแม่บทดังกล่าวได้ก าหนดกลยุทธ์ในการส่งเสริมและพัฒนาเซลล์
แสงอาทิตย์ 3 แนวทาง ดังนี้ 
   1) แนวทางการส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ให้แพร่หลาย 
   2) แนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ 
   3) แนวทางการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ 
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   ส าหรับแนวทางการส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ให้แพร่หลาย 
250 เมกะวัตต์นั้น มีรายละเอียดดังตารางที่ 2.2 
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 2.3.9.3 การใช้ประโยชน์เซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทย ปัจจุบัน (ปี 2555) มีการ
ติดตั้งการใช้งานระบบไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ประมาณ 49,208.793 กิโลวัตต์ ส่วนใหญ่จะเป็น
การใช้งานในพ้ืนที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง กิจกรรมที่น าเซลล์แสงอาทิตย์ไปใช้งานมากที่สุด ได้แก่ ระบบ
ผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์ แสงอาทิตย์  
 การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของประเทศไทย 
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ตารางท่ี 2.3 การติดตั้งใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทยช่วง พ.ศ. 2526-2555  
 

ล าดับที่ กิจกรรมใช้งาน จ านวนการติดตั้ง (kW) ร้อยละ 
1 ระบบผลิตไฟฟ้า 26,773.666 54.41 
2 ระบบประจุแบตเตอรี่ 1,412.826 2.87 
3 ระบบสื่อสารโทรคมนาคม 1,142.022 2.32 
4 ระบบผลิตไฟฟ้าเชื่อมต่อกับระบบจ าหน่าย 19,556.784 39.74 
5 ระบบสูบน้ า 323.495 0.66 

รวม 49,208.793 100 
 
ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 2555  
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สถานะการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทยตั้งแต่อดีตถึงปี พ.ศ. 2555
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ภาพที่ 2.13  สถานการณ์ติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทยตั้งแต่อดีตถึงปี พ.ศ. 2555 
ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (2555)   
  ส าหรับการใช้งานด้านพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยนับตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2526-2555 พบว่า มีหน่วยงานทั้งในส่วนของภาครัฐ สถาบันการศึกษาและเอกชน ได้
ด าเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ระบบสูบน้ าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ รวมถึง
ระบบการสื่อสารด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เป็นจ านวนถึง 49,208.793 กิโลวัตต์ 
 2.3.9.4 ปริมาณการใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์ทั่วประเทศไทย กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้ด าเนินการจัดท าโครงการด้านพลังงานแสงอาทิตย์ทั่วประเทศ
ไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526-2555 จ านวนทั้งสิ้น 1,501 แห่ง ขนาดก าลังการผลิต 3,510.491 กิโลวัตต์ 
โดยแบ่งออกเป็นระบบต่างๆ ดังนี้ (www.dede.go.th) 
 

http://(www.dede.go.th/
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ตารางท่ี 2.4 ปริมาณการใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์ทั่วประเทศไทย   
 

ระบบ แห่ง กิโลวัตต์ 
 ระบบประจุแบตเตอรี่ส าหรับหมู่บ้านชนบท 353 1025.5 
 ระบบผลิตไฟฟ้าส าหรับโรงเรียนชนบทและโรงเรียนชนบทเพ่ือขยายก าลัง 
 ผลิต 237 1,026.5 

 ระบบผลิตไฟฟ้าส าหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 167 250.5 
 ระบบผลิตไฟฟ้าส าหรับโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน 38 100.75 
 ระบบผลิตไฟฟ้าส าหรับฐานปฏิบัติการทางทหารและต ารวจตระเวนชายแดน 415 93.375 
 ระบบผลิตไฟฟ้าส าหรับสถานีอนามัย 83 166 
 ระบบผลิตไฟฟ้าส าหรับเขตพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติ 45 135 
 ระบบผลิตไฟฟ้าเชื่อมต่อกับระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 15 202.2 
 ระบบผลิตไฟฟ้าในพ้ืนที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 77 326.666 
 ระบบสูบน้ าส าหรับหมู่บ้านชนบท 65 130 
 ระบบสูบน้ าส าหรับสถานีอนามัย 1 4 
 ระบบ Mini Grid ส าหรับหมู่บ้าน 5 50 

รวม 1,501 3,510.50 
 
ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สพช.)  
 
2.4 นโยบายพลังงานของประเทศไทย และต่างประเทศ     
 นโยบายพลังงานประเทศไทย  
 2.4.1 ค าแถลงนโยบายด้านพลังงานของประเทศ  โดยรัฐบาลไทย พ.ศ. 2544 (รัฐบาล 
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร) 
  รัฐบาลมีนโยบายในการอนุรักษ์  พัฒนา และส่งเสริมการใช้พลังงานอย่ างมี
ประสิทธิภาพสมดุลกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศ  และลดการพ่ึงพาแหล่ง
พลังงานจากต่างประเทศ ดังนี้ 
  2.4.1.1 ส่งเสริมการใช้พลังงานแบบผสมผสาน โดยสนับสนุนให้มีการพัฒนาการใช้
ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นทรัพยากรภายในประเทศ ให้เป็นแหล่งพลังงานหลักของประเทศ
อย่างจริงจัง 
  2.4.1.2 ส่งเสริมการจัดหาและการใช้พลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเร่ง
ส ารวจพัฒนาและจัดหาแหล่งพลังงานทดแทน รวมทั้งสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแนว
ใหม ่เพ่ือการประหยัดพลังงาน 
  2.4.1.3 มุ่งเน้นการจัดการด้านพลังงานเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของภาค
การผลิต และสร้างเสถียรภาพด้านราคาของพลังงาน  โดยด าเนินมาตรการการเงิน การคลัง และ
แนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสม (พงษ์เทพ พินัยนิติศาสตร์, 2549) 
 2.4.2 ค าแถลงนโยบายด้านพลังงานของประเทศ  โดยรัฐบาลไทย พ.ศ. 2548 (รัฐบาล 
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร) 
  เนื่องจากสภาวการณ์ที่ราคาน้ ามันในตลาดโลกที่ราคาสูงขึ้นและมีความผันผวน
รัฐบาลในขณะนั้นจึงมีการที่จะด าเนินนโยบายพลังงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญของระบบการผลิต การ
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ขนส่งและการด ารงชีวิตของประชาชน เพ่ือให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการน าเข้า
พลังงาน และการพัฒนาพลังงานทางเลือกที่ประเทศไทยสามารถพ่ึงตนเองได้มากขึ้น  รวมทั้งการ
พัฒนาก๊าซธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างความม่ันคงด้านพลังงานในภูมิภาค และเพ่ิมมูลค่าใน
ประเทศโดยการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมต่อเนื่องและอุตสาหกรรมผลิตพลังงาน
ชีวภาพ ส่งเสริมการใช้เอทานอล และไบโอดีเซลที่เป็นผลมาจากวัตถุดิบทางการเกษตร เพ่ือทดแทน
น้ ามัน (พงษ์เทพ พินัยนิติศาสตร์, 2549) 
 2.4.3 ค าแถลงนโยบายด้านพลังงานของประเทศ  โดยรัฐบาลไทย พ.ศ. 2549 (รัฐบาล 
พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร) 
  เป็นนโยบายที่ส่งเสริมประสิทธิภาพและประหยัดการใช้พลังงาน การพัฒนา และใช้
ประโยชน์พลังงานทดแทน การส ารวจและพัฒนาแหล่งพลังงาน ทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ 
รวมถึงเขตการพัฒนาร่วมกันกับประเทศเพ่ือนบ้าน การส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด การก าหนด
โครงสร้างราคาพลังงานที่เหมาะสม และการปรับโครงสร้างการบริหารกิจการพลังงานให้ เหมาะสม 
โดยแยกงานนโยบายและการก ากับดูและให้มีความชัดเจน รวมทั้งส่งเสริมการแข่งขันในธุรกิจพลังงาน
ในการระยะยาว และการศึกษาวิจัยด้านพลังงานทางเลือก (พงษ์เทพ พินัยนิติศาสตร์, 2549) 
 2.4.4 ค าแถลงนโยบายด้านพลังงานของประเทศ โดยรัฐบาลไทย พ.ศ. 2551 (รัฐบาลนาย
สมัคร สุนทรเวช) 
  นโยบายพลังงานที่อยู่ในค าแถลงนโยบายของรัฐบาลของ  นายสมัคร สุนทรเวช 
นายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันจันทร์ที่ 18-20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 ในส่วนของนโยบาย
พลังงาน ข้อที่ 3.4 หน้า 16-17 (ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , 2554) 
มีใจความส าคัญ ดังนี้ 
  2.4.4.1 สร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานด้วยการจัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อการ
พัฒนาประเทศ เพ่ือความอยู่ดีกินดีของประชาชน โดยเร่งรัดให้มีการลงทุนส ารวจและพัฒนาพลังงาน
ทั้งจากในประเทศ เขตพ้ืนที่พัฒนาร่วม และจากประเทศเพ่ือนบ้านให้มากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านพลังงานกับต่างประเทศ 
  2.4.4.2 ส่งเสริมให้การก ากับดูแลกิจการพลังงานให้มีราคาพลังงานที่เหมาะสมเป็น
ธรรม และก่อให้เกิดการแข่งขันลงทุนในธุรกิจพลังงาน โดยมีมาตรฐาน คุณภาพ บริการ และความ
ปลอดภัยที่ดี 
  2.4.4.3 พัฒนาและวิจัยพลังงานทดแทนทุกรูปแบบเพ่ือเป็นทางเลือกแก่ประชาชน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  รวมทั้งศึกษาวิจัยและเตรียมความพร้อมเพ่ือ
การตัดสินใจและพัฒนาพลังงานทางเลือกอ่ืนๆ ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงและพลังงานที่สอดคล้องกับ
ท้องถิ่น 
  2.4.4.4 ส่งเสริมการประหยัดพลังงานอย่างจริงจังและต่อเนื่องรวมทั้งสนับสนุนการ
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในภาคการผลิต ภาคบริการ และภาคประชาชน โดยมีมาตรการ   
จูงใจที่เหมาะสม 
  2.4.4.5 ส่งเสริมการพัฒนา ผลิต และการใช้พลังงานควบคู่ไปกับการดูแลรักษา
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมกลไกพัฒนาพลังงานที่สะอาด รวมทั้งให้ความส าคัญกับการจัดการก๊าซเรือน
กระจกเพ่ือช่วยบรรเทาสภาวะโลกร้อน 
 2.4.5 ค าแถลงนโยบายด้านพลังงานของประเทศ โดยรัฐบาลไทย พ.ศ. 2551 (รัฐบาลนาย
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) 
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  นโยบายพลังงานที่อยู่ในค าแถลงนโยบายของรัฐบาลของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรีได้แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ในส่วนของนโยบาย
พลังงาน ข้อที่ 4.4 หน้าที่ 26-27 (ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2554) 
มีใจความส าคัญ ดังนี้ 
  2.4.5.1 พัฒนาพลังงานให้ประเทศไทยสามารถพ่ึงตนเองได้มากขึ้น  โดยจัดหา
พลังงานให้เพียงพอ มีเสถียรภาพ ด้วยการเร่งส ารวจและพัฒนาแหล่งพลังงานประเภทต่างๆ  ทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ และเร่งให้มีการเจรจากับประเทศเพ่ือนบ้านในระดับรัฐบาลเพ่ือร่วม
พัฒนาแหล่งพลังงาน วางแผนพัฒนาไฟฟ้าให้มีการกระจายชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช้ เพ่ือลดความเสี่ยง
ด้านการจัดหา ความผันผวนทางด้านราคา และลดต้นทุนการผลิต ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียนที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะโครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก และโครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก 
รวมทั้งศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาพลังงานทางเลือกอ่ืนๆ มาใช้ประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้า 
  2.4.5.2 ด าเนินการให้นโยบายด้านพลังงานทดแทนเป็นวาระแห่งชาติ โดยสนับสนุน
การผลิตและการใช้พลังงานทดแทน โดยเฉพาะการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพและชีวมวล  เช่น แก๊ส
โซฮอล์ (E10, E20 และ E85) ไบโอดีเซล ขยะ และมูลสัตว์ เป็นต้น เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงด้าน
พลังงาน ลดภาวะมลพิษ และเพ่ือประโยชน์ของเกษตรกร โดยสนับสนุนให้มีการผลิตและใช้พลังงาน
หมุนเวียนในระดับชุมชน หมู่บ้าน ภายใต้มาตรการสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสมรวมทั้งสนับสนุนการใช้
ก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่งให้มากขึ้น โดยขยายระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่ว
ประเทศ ตลอดจนส่งเสริมและวิจัยพัฒนาพลังงานทดแทนทุกรูปแบบอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
  2.4.5.3 ก ากับ ดูแลราคาพลังงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม มีเสถียรภาพ และเป็น
ธรรมต่อประชาชน โดยก าหนดโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงที่เหมาะสม และเอ้ือต่อการพัฒนาพืชพลังงาน 
รวมทั้งสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมากที่สุด และบริหารจัดการผ่านกลไกตลาดและกองทุนน้ ามัน เพ่ือให้มี
การใช้พลังงานอย่างประหยัดและส่งเสริมการแข่งขัน และการลงทุนในธุรกิจพลังงาน รวมทั้งพัฒนา
คุณภาพการให้บริการและความปลอดภัย 
  2.4.5.4 ส่งเสริมการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน ทั้งในภาคครัวเรือนอุตสาหกรรม 
บริการ และขนส่ง โดยรณรงค์ให้เกิดวินัยและสร้างจิตส านึกในการประหยัดพลังงานและสนับสนุนการ
ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรการจูงใจให้มีการลงทุนจากภาคเอกชนในการปรับเปลี่ยน
อุปกรณ์ประหยัดพลังงานและมาตรการ สนับสนุนให้ครัวเรือนลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงการใช้ไฟฟ้าสูงสุด
รวมทั้งการวิจัยพัฒนาและก าหนดมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าและมาตรฐานอาคารประหยัดพลังงาน 
ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน และการขนส่งระบบรางเพ่ือให้มีการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถชะลอการลงทุนด้านการจัดหาพลังงานของประเทศ 
  2.4.5.5 ส่งเสริมการจัดหาและการใช้พลังงานที่ให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยก าหนดมาตรฐานด้านต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดโครงการ
กลไกการพัฒนาพลังงานที่สะอาด เพ่ือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน และลดปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก 
 2.4.6 ค าแถลงนโยบายด้านพลังงานของประเทศ โดยรัฐบาลไทย พ.ศ. 2554  
  นโยบายพลังงานที่อยู่ในค าแถลงนโยบายของรัฐบาล โดย นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554 (กระทรวงพลังงาน, 2554) มี
ใจความส าคัญ ดังนี้ 
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  2.4.6.1 ส่งเสริมและผลักดันให้อุตสาหกรรมพลังงานสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศ 
ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ิมการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานและพัฒนาให้
เป็นศูนย์กลางธุรกิจพลังงานของภูมิภาคโดยใช้ความได้เปรียบเชิงภูมิยุทธศาสตร์ 
  2.4.6.2 สร้างเสริมความมั่นคงทางพลังงาน โดยแสวงหาและพัฒนาแหล่งพลังงาน
และระบบไฟฟ้าจากทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งให้มีการกระจายแหล่งและประเภทพลังงานให้มี
ความหลากหลายเหมาะสม และยั่งยืน 
  2.4.6.3 ก ากับราคาพลังงานให้มีราคาเหมาะสม เป็นธรรมและมุ่งสู่การสะท้อน
ต้นทุนที่แท้จริง โดยปรับบทบาทกองทุนน้ ามันให้เป็นกองทุนส าหรับรักษาเสถียรภาพราคา ส่วนการ
ชดเชยราคานั้นจะด าเนินการอุดหนุนเฉพาะกลุ่ม ส่งเสริมให้มีการใช้ก๊าซธรรมชาติมากขึ้นในภาค
ขนส่ง และส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล์ และไบโอดีเซลในภาคครัวเรือน 
  2.4.6.4 ส่งเสริมการผลิต การใช้ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก โดยตั้งเป้าหมายให้สามารถทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลได้อย่างน้อยร้อยละ 25 
ภายใน 10 ปี ทั้งนี้ให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร  (แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก 25 % ใน 10 ปี พ.ศ. 2555- 2564) 
  2.4.6.5 ส่งเสริมและผลักดันการอนุรักษ์พลังงานอย่างเต็มรูปแบบ โดยลดระดับการ
ใช้พลังงานต่อผลผลิตลงร้อยละ 25 ภายใน 20 ปี และมีการพัฒนาอย่างครบวงจร ส่งเสริมการใช้
อุปกรณ์และอาคารสถานที่ที่มีประสิทธิภาพสูง ส่งเสริมกลไกการพัฒนาพลังงานที่สะอาดเพ่ือลดก๊าซ
เรือนกระจกและแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างจิตส านึกของผู้บริโภคในการใช้พลังงานอย่างประหยัด  
และมีประสิทธิภาพให้เป็นระบบจริงจังและต่อเนื่องทั้งภาคการผลิต ภาคการขนส่ง และภาคครัวเรือน 
(แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี พ.ศ. 2554- 2573) (กระทรวงพลังงาน, 2554) 
  จากแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25 % ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555-
2564) (Alternative Energy Development Plan: AEDP 2012-2021) ซึ่งมีสาระส าคัญมาจากการ
ที่ประเทศไทยต้องพ่ึงพาการน าเข้าพลังงานจากต่างประเทศเป็นหลัก  โดยข้อมูลของปี พ.ศ. 2554 
พบว่า ร้อยละ 60 ของความต้องการพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นมาจากการน าเข้า  โดยมีสัดส่วนการ
น าเข้าน้ ามันสูงถึงร้อยละ 80 ของปริมาณการใช้น้ ามันทั้งหมดภายในประเทศ และยังมีแนวโน้มจะ
สูงขึ้นอีกเพราะไม่สามารถเพ่ิมปริมาณการผลิตปิโตรเลียมในประเทศได้ทันกับความต้องการใช้งาน  
การพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างจริงจัง จะช่วยลดการพ่ึงพาและการน าเข้าน้ ามันเชื้อเพลิงและ
พลังงานชนิดอ่ืน และยังช่วยกระจายความเสี่ยงในการจัดหาเชื้อเพลิงเพ่ือการผลิตไฟฟ้าของประเทศ
ซึ่งเดิมต้องพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติเป็นหลักมากกว่าร้อยละ 70 โดยพลังงานทดแทน ถือเป็นหนึ่งใน
เชื้อเพลิงเป้าหมายที่คาดว่าจะสามารถน ามาใช้ในการผลิตไฟฟ้าทดแทนก๊าซธรรมชาติได้อย่างมี
นัยส าคัญ โดยเฉพาะเซลล์แสงอาทิตย์ พลังงานลมแบบทุ่งกังหันลม พลังน้ าขนาดเล็ก ชีวมวล ก๊าซ
ชีวภาพและขยะ และหากเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเหล่านี้มีต้นทุนถูกลงและได้รับการยอมรับอย่าง
กว้างขวาง อาจท าให้สามารถพัฒนาให้เป็นพลังงานหลักในการผลิตไฟฟ้าส าหรับประเทศไทยได้ใน
อนาคต โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
  1) เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาพลังงานทดแทนให้เป็นหนึ่งในพลังงานหลัก
ของประเทศ ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลและการน าเข้าน้ ามันได้อย่างยั่งยืนในอนาคต โดยในแผนนี้จะไม่
รวมเป้าหมายการพัฒนาก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่ง (NGV) 
  2) เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ 
  3) เพ่ือเสริมสร้างการใช้พลังงานทดแทนในระดับชุมชนในรูปแบบชุมชนสีเขียวแบบ
ครบวงจร 
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  4) เพ่ือวิจัยพัฒนาส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนของไทยให้สามารถแข่งขันใน
ตลาดสากล 
  โดยในการขับเคลื่อนเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านพลังงานตามแผน AEDP นั้นได้แสดงให้
เห็นถึงเป้าหมายของก าลังการผลิตพลังงานในรูปแบบต่างๆ ของประเทศไทยที่จะเกิดขึ้นในอีก 10 ปี
ข้างหน้า (พ.ศ. 2564) โดยเป้าหมายของพลังงานแต่ละประเภทที่ระบุไว้ใน AEDP มีรายละเอียดดังนี้ 
  1) พลังงานทดแทนเพ่ือการผลิตไฟฟ้า แบ่งออกเป็น 
   (1) พลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ิมก าลังการผลิตจากก าลังการผลิตรวมในปัจจุบันที่ 
75.48 MW เป็น 2,000 MW ภายในปี พ.ศ. 2564 โดยมุ่งการพัฒนาตามกรอบส่งเสริมการพัฒนา
แผน AEDP 
   (2) พลั งงานลม  เพ่ิมก าลั งการผลิตจากก าลั งการผลิตรวมในปั จจุบั น
ที ่7.28 MW เป็น 1,200 MW ภายในปี พ.ศ. 2564 
   (3) ไฟฟ้าพลังงานน้ าเพ่ิมก าลังการผลิตจากก าลังการผลิตรวมในปัจจุบั นที่ 
86.39 MW (ไม่รวมระบบสูบกลับที่มีอยู่ในปัจจุบันของ กฟผ. คือล าตะคอง 1 - 2,500 MW) เป็น 
1,608 MW ภายในปี พ.ศ. 2564 
   (4) พ ลั งงาน จากขยะ  เพ่ิ ม ก าลั งก ารผลิ ต จ ากก าลั งก ารผลิ ต รวม ใน
ปัจจุบัน 13.45 MW เป็น 160 MW ภายในปี พ.ศ. 2564 
   (5) ชีวมวล เพ่ิมก าลังการผลิตจากก าลังการผลิตรวมในปัจจุบัน 1,751.86 MW 
เป็น 3,630 MW ภายในปี พ.ศ. 2564 
   (6) ก๊าซชีวภาพเพ่ิมก าลังการผลิตจากก าลังการผลิตรวมในปัจจุบัน  138 MW 
เป็น 600 MW ภายในปี พ.ศ. 2564 
  2) พลังงานรูปแบบใหม่เพ่ือการผลิตไฟฟ้า 
   จากการศึกษาของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ .) 
กระทรวงพลังงาน เกี่ยวกับพลังงานรูปแบบใหม่ที่สามารถน ามาผลิตกระแสไฟฟ้าได้  และคาดว่าใน
อนาคตน่าจะมีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ ได้แก่ 
   (1) พลังงานความร้อนใต้พิภพ จะมีการเพ่ิมก าลังการผลิตจากก าลังการผลิต
รวมในปัจจุบัน 350 kW เป็น 1 MW ภายในปี พ.ศ. 2564 แต่เนื่องจากพลังงานความร้อนใต้พิภพมี
ขีดจ ากัดอยู่ที่แหล่งพลังงานที่มีในประเทศไทย เป็นแหล่งที่ให้ความร้อนได้ไม่สูงมาก บวกกับเป็นแหล่ง
พลังงานรูปแบบใหม่ หากมีการพัฒนาด้านพลังงานชนิดนี้ขึ้นในประเทศ จ าเป็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้ชุมชนรับทราบ และข้อจ ากัดสุดท้ายของการพัฒนาด้านพลังงาน
ชนิดนี้คือ จ าเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามาใช้ในการพัฒนาแหล่งพลังงานดังกล่าว
ด้วย ส่งผลให้หากจะมีการด าเนินการตามแนวทางในการพัฒนาพลังงานความร้อนใต้พิภพจะต้องมี
การพัฒนาแผนที่ศักยภาพ รวมทั้งเทคโนโลยีด้านพลังงานชนิดนี้ขึ้นภายในประเทศก่อนนอกจากนั้น
การประเมินความเป็นไปได้ของความเหมาะสมในการพัฒนาพลังงานชนิดนี้ด้วยเทคโนโลยีรูปแบบ
ต่างๆ การประเมินความคุ้มค่า การประเมินผลกระทบที่มีต่อชุมชน สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จึงเป็นสิ่ง
ที่ต้องด าเนินการก่อนมีการพัฒนาน าพลังงานรูปแบบดังกล่าวมาใช้ภายในประเทศ 
   (2) พลังงานจากคลื่นและกระแสน้ าทะเล (Tidal and Current Energy) เป็น
พลังงานที่ปัจจุบันยังไม่มีการผลิตภายในประเทศไทย แต่มีเป้าหมายที่จะผลิตให้ได้ 2 MW ภายในปี 
พ.ศ. 2564 แต่ยังมีข้อจ ากัดอยู่ว่า ยังไม่มีข้อมูลและการประเมินด้านศักยภาพของพลังงานดังกล่าว
เพ่ือน ามาประยุกต์และน ามาใช้ในการปฏิบัติทางด้านการใช้งานในประเทศ 
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   (3) พลังงานไฮโดรเจนและระบบสะสมพลังงาน เป็นพลังงานที่ยังมีข้อจ ากัดใน
การวางแผนด้านการวิจัย และการพัฒนาการวิจัยในประเทศยังไม่กว้างขวาง ขาดการสนับสนุนด้าน
งบประมาณท่ีต่อเนื่อง รวมทั้งยังต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศในการด าเนินการด้วย 
  3) พลังงานทดแทนในภาคขนส่ง (ทดแทนการใช้น้ ามัน) ในส่วนนี้จะประกอบด้วย 
พลังงานที่จะน ามาใช้ในการทดแทนน้ ามันซึ่งมีอยู่ 3 ประเภทด้วยกัน คือ เอทานอล (เชื้อเพลิงทดแทน
น้ ามันเบนซิน) ไบโอดีเซล (เชื้อเพลิงทดแทนน้ ามันดีเซล) และเชื้อเพลิงใหม่ที่ทดแทนน้ ามันดีเซลใน
อนาคต ได้แก่ สบู่ด า สาหร่ายน้ าจืด น้ าเค็ม ดีโซฮอล์ เป็นต้น 
  4) พลังงานทดแทนเพ่ือการผลิตความร้อน (Renewable Heat) พลังงานที่จัดอยู่ใน
กลุ่มนี้จะเป็นพลังงานทดแทนที่น ามาใช้เป็นความร้อนที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม เพ่ือทดแทนเชื้อเพลิง
ฟอสซิล เช่น ก๊าซหุงต้ม น้ ามันเตา LPG และถ่านหิน ซึ่งได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ      
ชีวมวล ขยะ เป็นต้น ดังภาพที่ 2.14 

 

 
 
ภาพที่ 2.14  แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP: พ.ศ. 2555-2564) 
ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (2555) 
 
 จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ภายในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก 25 % ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) ยังได้แสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับ
จากการพัฒนาด้านพลังงาน ดังแสดงในตารางที ่2.5 
 
 
ตารางท่ี 2.5 แสดงผลประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับจากแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
 ทางเลือก 25 % ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) (AEDP) 
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 แผนฯ เดิม REDP 15 ปี แผนฯ ใหม่ AEDP 25 % ใน 
10 ปี 

ด้านพลังงาน 
- % การทดแทนฟอสซิล 
- ก าลังการผลิตไฟฟ้า MW จาก
พลังงานทดแทน 
- ปริมาณความร้อน (ktoe) 
- เชื้อเพลิงชีวภาพ (ลล./วัน) 
- % ทดแทนน้ ามัน 

 
12 % (20 % เมื่อรวม 

NGV) 
5,604 MW 

7,433 
13.5 
14 % 

 
25 % (ไม่รวม NGV) 

9,201 MW 
9,335 
39.97 
44 % 

 
ด้านเศรษฐกิจ 
- ลดการน าเข้าน้ ามัน 
- ส่งเสริมการลงทุนในภาคเอกชน 

 
460,000 ล้านบาท/ ปี 
382,240 ล้านบาท/ ปี 

 
574,000 ล้านบาท 
442,000 ล้านบาท 

ด้านสิ่งแวดล้อม 
- การลด CO2 
- รายได้ที่เกิดขึ้นจากการขาย 
  คาร์บอนเครดิต 

 
42 ล้านตัน/ ปี ในปี 2565 

14,000 ล้านบาท/ ปี 
 

 
76 ล้านตัน/ ปี ในปี 2564 

23,000 ล้านบาท 
 

ด้านการพัฒนางานนวัตกรรม
และเทคโนโลยี 
- แผนงานวิจัย 

 
ไม่มี 

 
มีแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน 

(55-59) 
 
ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (2555) 
 
 จากมาตรการและแนวทางต่างๆ ในการพัฒนาด้านพลังงานทดแทนตามแผนพัฒนา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25 % ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) หรือ AEDP แสดงให้เห็น
ว่า กลุ่มพลังงานทดแทนที่เป็นพลังงานหมุนเวียน ซึ่งจากการวิจัยครั้งนี้หมายถึงพลังงานสีเขียว
นั้น ได้แก่ เซลล์แสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ า ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และขยะ ซึ่งหากพิจารณา
จากเป้าหมายของก าลังการผลิตที่จะเพ่ิมขึ้นในปี  พ.ศ. 2564 ตามแผน AEDP พบว่า มีพลังงาน
หมุนเวียน 3 ประเภทที่จัดเป็นพลังงานสีเขียวที่ได้มีการวางเป้าหมายของก าลังการผลิตไว้ในแผน 
AEDP คือ พลังงานชีวมวล เซลล์แสงอาทิตย์ และพลังงานไฟฟ้าจากน้ า ตามล าดับ ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจในการศึกษาแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายพลังงานสีเขียวในประเทศไทย  โดยจะท าการ
วิเคราะห์จากพลังงาน 3 ประเภทดังกล่าว 
 ซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ  ของพลังงานสีเขียวทั้ ง 3 ชนิด อาทิ
เช่น ปริมาณวัตถุดิบที่มีอยู่ภายในประเทศ การน ามาใช้ประโยชน์จริงในปัจจุบัน มูลค่าการด าเนินการ
และการลงทุน พ้ืนที่ที่เหมาะสมในการด าเนินโครงการ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องโดยการศึกษาข้อมูลจาก
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านพลังงานดังกล่าว และจากข้อมูลด้านอื่นๆ ต่อไป 
 2.4.7 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ในการติดตั้งโรงไฟฟ้าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการพัฒนาประเทศนั้น สิ่งที่มี
ความส าคัญที่จ าเป็นจะต้องมีการศึกษาก็คือ เรื่องของสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นของการใช้เซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นช่วงของการติดตั้งช่วงของการใช้งาน และในช่วงของเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย์หมดอายุนั้นจะส่งผลกระทบด้านใดบ้าง เช่น ส่งผลกระทบต่ออากาศหรือไม่ก็ส่งผลต่อด้าน
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อ่ืนอีกจึงจ าเป็นจะต้องหาทางสื่อสารถึงประชาชนให้ทราบก่อน หรือหาทางป้องกันเหตุการณ์จะ
เกิดข้ึนในอนาคตของสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นพิษของเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ 
 2.4.8 สิ่งแวดล้อม 
  2.4.8.1 สิ่งแวดล้อม (Environment) มีผู้ให้ความหมายสิ่งแวดล้อมไว้มากมายดังนี้ คือ 
   สิ่งแวดล้อม สิ่งต่างๆ ทั้งทางธรรมชาติและทางสังคมที่อยู่รอบๆ มนุษย์มีทั้ง
ที่ดีและไม่ดี (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานสถาน, 2542) 
   สิ่งแวดล้อม หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวมนุษย์ทั้งในระยะใกล้และ
ไกล อาจเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างขึ้นทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เป็น
สิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ได้ ทุกอย่างมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างเป็นระบบ มีผลกระทบต่อกัน
เป็นวัฏจักร มีอิทธิพลต่อการด ารงชีพของมนุษย์หรือสิ่งมีชีวิตไม่ทางตรงก็ทางอ้อม (ศศินา ภารา, 2550) 
   สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น สิ่ง
ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม สิ่งที่เห็นได้ด้วยตาและสิ่งที่ไม่สามารถเห็นด้วยตาสิ่งที่เป็นทั้งให้คุณและ
ทั้งให้โทษ (เกษม จันทร์แก้ว, 2547) 
   สิ่งแวดล้อม บรรดาสรรพสิ่งที่อยู่รอบๆ ตัวเราซึ่งบางสิ่งอาจจะมองเห็นได้
ด้วยตา สัมผัสได้ และรับรู้ด้วยประสาทสัมผัส แต่ก็มีสิ่ งแวดล้อมบางอย่างที่ไม่อาจจะมองเห็นได้ด้วย
ตาเปล่าหรือสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัส เช่น เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย สิ่งแวดล้อมเหล่านี้จะมี
ความสัมพันธ์ หรือส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ และสุขภาพของประชาชนในชุมชน  ซึ่งสิ่งต่างๆ 
เหล่านี้ ได้แก่ อากาศ น้ า อาหาร สิ่งปฏิกูล คน สัตว์ เชื้อจุลินทรีย์ ฯลฯ (พิชิต สกุลพราหมณี, อ้างถึงใน 
พัฒนา มูลพฤกษ์, 2546) 
   สิ่งแวดล้อมคือสิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะหมายความถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ อยู่
รอบตัวมนุษย์ ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งที่ เป็นรูปธรรม (จับต้องมองเห็นได้) และนามธรรม 
(วัฒนธรรม แบบแผน ประเพณี ความเชื่อ) มีอิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกัน เป็นปัจจัยในการเกื้อหนุนซึ่งกัน
และกัน ผลกระทบจากปัจจัยหนึ่งจะมีส่วนเสริมสร้างหรือท าลายอีกส่วนหนึ่งอย่าง ทางกายภาพและ
ชีวภาพ ที่อยู่รอบตัวมนุษย์ ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ท าข้ึน (พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535)    
   1) การจ าแนกสิ่งแวดล้อม ในการจ าแนกสิ่งแวดล้อมสามารถแบ่งได้หลาย
จ าพวกขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการแบ่ง ดังที่ พัฒนา มูลพฤกษ์ (2554) จ าแนกตามองค์ประกอบ
ของสิ่งแวดล้อม ได้เป็น 4 ลักษณะ 
    (1) สิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพ (Physical Environment) หมายถึง 
คุณลักษณะของสิ่งแวดล้อมที่มีองค์ประกอบซึ่งสามารถสัมผัสได้ด้วยกาย อันได้แก่ รูป  รส กลิ่น เสียง   
เช่น อากาศ ดิน น้ า ลม ไฟ เป็นต้น 
    (2) สิ่งแวดล้อมทางด้านเคมี  (Chemical Environment) หมายถึง 
คุณลักษณะสิ่งแวดล้อมที่มีสารเคมีเป็นองค์ประกอบ เช่น แร่ธาตุ โลหะ อโลหะ สารประกอบเคมี 
ต่างๆ เป็นต้น 
    (3) สิ่งแวดล้อมทางด้านชีวภาพ (Biological Environment) หมายถึง 
คุณลักษณะสิ่งแวดล้อมที่มีองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิต เช่น จุลินทรีย์ พืช และสัตว์ รวมถึงมนุษย์ด้วย 
ซึ่งมนุษย์มีบทบาทท่ีส าคัญทั้งในการช่วยค้ าจุนและในการท าลายสิ่งแวดล้อมด้วยกันเอง 
    (4) สิ่ งแวดล้อมทางด้านสั งคม (Social Environment) หมายถึง 
สิ่งแวดล้อมที่มีความเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของมนุษย์ในด้านการด ารงชีพในสังคม  รวมถึง
พฤติกรรม จารีตประเพณี และวัฒนธรรมที่ถือปฏิบัติกันมาช้านาน เช่น ประเพณีทางศาสนา เป็นต้น 
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    ซึ่งสิ่งแวดล้อมทั้ง 4 ลักษณะนี้ ไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยล าพังอย่างใด
อย่างหนึ่งได้จ าเป็นต้องมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเพ่ือค้ าจุนชีวิตมนุษย์รวมถึงมีชีวิตอ่ืนๆ ด้วย 
   2) สิ่งแวดล้อมแบ่งตามการมีชีวิตได้ 2 ลักษณะ 
    (1) สิ่งแวดล้อมที่มีชีวิต (Biotic Environment) หมายถึง สิ่งแวดล้อม
ที่เป็นสิ่งมีชีวิต เช่น พืช จุลินทรีย์ และสัตว์ รวมถึงมนุษย์ด้วย 
    (2) สิ่ ง แ วด ล้ อ ม ที่ ไม่ มี ชี วิ ต  (A biotic Environment) ห ม าย ถึ ง 
สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีคุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต ซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือมนุษย์สร้างขึ้น เช่น อากาศ 
น้ า แสงสว่าง เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องอุปโภคบริโภค เป็นต้น 
  2.4.8.2 ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อมมีอยู่
มากมายหลายชนิด ถ้าสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีก็ย่อมท าให้มนุษย์มีคุณภาพดีตามไปด้วยจึงอาจกล่าวได้
ว่า “คุณภาพชีวิตมีความสัมพันธ์ โดยตรงกับคุณภาพสิ่งแวดล้อม” ในอดีตนั้นเมื่อกล่าวถึงคุณภาพของ
สิ่งแวดล้อมนั้น มักค านึงถึงแต่ความเจริญของวิถีชีวิตเท่านั้น ปัจจุบันการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ควรค านึงถึงทั้งในเรื่องของคุณค่าทางนิเวศวิทยา (Ecological Value) และคุณค่าทางสุนทรียภาพ 
(Aesthetic Value) ควบคู่ไปด้วยกัน (พัฒนา มูลพฤกษ์, 2546) 
 2.4.9 สมบัติเฉพาะตัวของสิ่งแวดล้อม โดย ศศินา ภารา (2550) มีดังนี้ 
  2.4.9.1 สิ่งแวดล้อมทุกชนิดมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดเฉพาะตัว (Unique) จะอยู่ที่ใดก็
ตามเอกลักษณ์ดังกล่าวจะบ่งบอกอย่างชัดเจนว่าเป็น ต้นไม้ มนุษย์ น้ า บ้าน ถนน ฯลฯ 
  2.4.9.2 สิ่งแวดล้อมไม่อยู่โดยเดี่ยวในธรรมชาติแต่จะมีสิ่งแวดล้อมอ่ืนอยู่เสมอ เช่น 
ต้นไม้อยู่กับดิน ปลากับน้ า มนุษย์กับที่อยู่อาศัย ฯลฯ 
  2.4.9.3 สิ่งแวดล้อมประเภทหนึ่งต้องการสิ่งแวดล้อมอ่ืนอยู่เสมอ เช่น ทั้งนี้เนื่องจาก
สิ่งแวดล้อมทุกชนิดต้องการสิ่งอ่ืนเพื่อการอยู่รอด หรือรักษาสถานภาพหรือจรรโลงชีวิตของตนเอง 
  2.4.9.4 สิ่งแวดล้อมจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเรียกกลุ่มของสรรพสิ่งแวดล้อมนี้ว่า ระบบ
นิเวศหรือระบบสิ่งแวดล้อมภายในระบบนิเวศ มีองค์ประกอบที่เป็นสิ่งแวดล้อมหลายชนิด แต่ละชนิด
มีหน้าที่เฉพาะและท าหน้าที่ของตน 
  2.4.9.5 สิ่งแวดล้อมทั้งหลายย่อมมีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์ต่อกันและกันเป็น
ลูกโซ่ เมื่อท าลายสิ่งแวดล้อมหนึ่งแล้ว จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ เป็นลูกโซ่เสมอ และ
เกิดข้ึนหลายๆ ขั้นตอน 
  2.4.9.6 สิ่งแวดล้อมแต่ละประเภทจะมีความเปราะบาง แข็งแกร่ง และทนทาน
แตกต่างกัน 
  2.4.9.7 สิ่ งแวดล้อมมีการเปลี่ ยนแปลงตามเวลาที่ เปลี่ ยนไป เพราะฉะนั้ น 
ทรัพยากรธรรมชาตินั้นเป็นส่วนหนึ่งของสิ่วแวดล้อม และเป็นกลุ่มสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นของตาม
ธรรมชาติและมีประโยชน์ต่อมนุษย์ 
 2.4.10 ปัญหาสิ่งแวดล้อม (คู่มือระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001, สถาบันเพ่ิม
ผลผลิตแห่งชาติ, 2541) 
   2.4.10.1 ความร่อยหรอของทรัพยากรธรรมชาติ   
     จ านวนประชากรโลกที่เพ่ิมขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง ในขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติ 
ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิตมีจ ากัดและลดลง ถึงแม้ว่าทรัพยากรบางชนิดจะสามารถ
หมุนเวียนทดแทนได้ เช่น ป่าไม้ น้ า แต่ก็จ าเป็นต้องใช้เวลาและเกิดขึ้นในสภาพธรรมชาติสมดุล
เท่านั้น การใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองไม่รู้คุณค่าและท าลายทรัพยากรโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ท าให้
ทรัพยากรในปัจจุบันลดน้อยลงมากและส่งผลถึงประชากรรุ่นต่อๆ ไป 
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  2.4.10.2 การเสียสมดุลของระบบนิเวศน์ 
     จากปัญหาทรัพยากรธรรมชาติไม่เพียงพอและเสื่อมโทรม ประกอบกับการ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในประเทศ เป็นเหตุส าคัญน าไปสู่ความเสียสมดุลของ
ระบบนิเวศน์และปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก ได้แก่ ภูมิอากาศเปลี่ยน (Climate Change) อุณหภูมิของโลก
สูงขึ้น (Global Warming) ปรากฏการณ์ EI Nino แผ่นน้ าแข็งขั้วโลกละลายท าให้ระดับน้ าทะเลสูงขึ้น 
(Sea Level Raised) การรั่วของชั้นโอโซน (Ozone Depletion) ปัญหาเรือนกระจก (Green House 
Effect) และฝนกรด (Acid Rain) เป็นต้น 
  2.4.10.3 ปัญหามลพิษและอุบัติภัย 
    ผลกระทบจากปัญหามลพิษและอุบัติภัยในรอบศตวรรษที่ผ่านมา ท าให้
ระบบนิเวศน์เสียสมดุลเร็วยิ่งขึ้นและไม่มีสัญญาณว่าจะกลับสู่สภาพสมบูรณ์ได้ดั่งเดิม ไม่ว่าจะเป็นการ
รั่วไหลของสารกัมมันตภาพรังสีที่โรงงานนิวเคลียร์เชอโนบิล  (Chernobyl) ในสหภาพโซเวียต ค.ศ. 
1986 เรือบรรทุกน้ ามัน Exxon Valdez ประสบอุบัติเหตุล่มบริเวณอ่าวอลาสกา ค.ศ. 1989 หรือ   
กรณีไฟไหม้ป่าประเทศอินโดนีเซีย ค.ศ. 1992 ล้วนส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตมนุษย์และ
ทรัพยากรธรรมชาติทั้งสิ้น 
  2.4.10.4 ภาพลักษณะของโรงงานอุตสาหกรรม 
    จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วและไม่มีระบบควบคุม
ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ส่งผลให้เกิดมลพิษในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางน้ า ทางอากาศ ทาง
ดิน หรือแม้แต่สุขอนามัยของพนักงานในโรงงานและประชาชนผู้อยู่อาศัยในชุมชนโดยรอบ กลายเป็น
ปัญหาชุมชนและสังคมซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์ในด้านลบของโรงงานอุตสาหกรรมที่มีผลต่อความ
น่าเชื่อถือทางการเงิน  ซึ่งสามารถจะส่งผลกระทบต่อการให้ความช่วยเหลือด้านเงินลงทุนได้ 
(คาดคะเนจ านวนโรงงานอุตสาหกรรมในปี 2554 จะมีทั้งหมดประมาณ 232,552 โรงงาน) 
  2.4.10.5 แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม 
    ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นไม่ได้ถูกจ ากัดเฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่ง 
และไม่ได้จ ากัดบนพ้ืนที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของโลก ผลกระทบจากปัญหาสิ่งแวดล้อมได้แผ่ขยายไปทั่วจน
กลายเป็นปัญหาส าคัญระดับโลก ประเทศผู้น าการค้าหลายประเทศได้น ามาตรการ สัญญา ตลอดจน
ข้อตกลงทางสิ่งแวดล้อมมาเป็นเงื่อนไขทางการค้าตามแนวคิดที่ว่า ธุรกิจและสิ่งแวดล้อมต้องด าเนิน
ควบคู่กันไปเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) อันจะน ามาสู่ความสมดุลทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม เช่น แนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยใช้มาตรการทางกฎหมาย 
ในปี พ.ศ. 2535 ประเทศไทยได้มีการปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายหลายฉบับเพ่ือควบคุมการ
ด าเนินงานของโรงงานอุตสาหกรรมที่อาจส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
    (1) พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 
    (2) พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 
    (3) พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
    (4) พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
    (5) พ.ร.บ. น้ าบาดาล พ.ศ. 2536 
    (6) พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 
 2.4.11 ทรัพยากรธรรมชาติ 
  ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural Resources) หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 
ซึ่งมนุษย์น ามาใช้ประโยชน์ได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ได้แก่ น้ า ป่าไม้ สัตว์ป่า อากาศ แร่ธาตุ แสงอาทิตย์ 
เป็นต้น ดังนั้น ในแง่เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งอย่างหนึ่งซึ่งก็ให้เกิดการผลิต ซึ่งจะ
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มีประโยชน์ได้ต่อเมื่อได้น ามาใช้เพ่ือการเศรษฐกิจ การใช้จึงต้องใช้ด้วยความประหยัด และไม่ให้เปลืองโดย
เปล่าประโยชน์ การน ามาใช้ต้องค านึงถึงหลักการอนุรักษ์พร้อมกันไปด้วย (ศศินา ภารา, 2550) 
  ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติแบ่งตามลักษณะของการ
น ามาใช้มี 3 ประการ (ศศินา ภารา, 2550) 
  (1) ทรัพ ยากรธรรมชาติ ที่ ใช้ แล้ ว ไม่ ห มดสิ้ น  (Non-exhausting Natural 
Resource) เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ก่อก าเนิดมาพร้อมกับมนุษย์ มีความจ าเป็นต่อมนุษย์ บางชนิด
ถ้ามนุษย์ขาดไปอาจท าให้ถึงแก่ชีวิตได้ ถ้าทรัพยากรชนิดนี้หมดไปเมื่อใดมนุษย์เราก็ต้องตายและหมด
จากโลกนี้ด้วยเป็นสิ่งที่ไม่มีราคาในท้องตลาด เป็นของฟรี เช่น แสงอาทิตย์ อากาศ ดิน น้ า มีการ
หมุนเวียนเปลี่ยนสภาพไปโดยไม่สิ้นสุด 
  (2) ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป (Exhausting Natural Resources) เป็น
ทรัพยากรธรรมชาติที่น ามาใช้แล้วสิ้นเปลืองและหมดไปในที่สุด บางชนิดอาจดัดแปลงหรือบูรณะใหม่
แล้วน ามาใช้ใหม่ได้บ้าง เช่น แร่ธาตุ น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ
น้อยในการด ารงชีวิต แต่มีประโยชน์ต่อมนุษย์ในแง่ความสะดวกสบาย จึงต้องใช้ทรัพยากร ประเภทนี้
อย่างระมัดระวัง 
  (3) ทรัพยากรธรรมชาติที่ ใช้ แล้ ว เกิดขึ้ นทดแทนหรือรักษาให้ ค งอยู่ ได้ 
(Renewable Natural Resources) เป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นใหม่ได้ตลอดเวลาหากมีการจัดการรักษา
ให้อยู่ในระดับที่มีสมดุลกันตามธรรมชาติ เช่น แหล่งน้ า พืชพรรณ ป่าไม้ ดิน สัตว์ป่า ทุ่งหญ้า มี
ความส าคัญยิ่งต่อการมีชีวิตของมนุษย์ เป็นทรัพยากรที่สามารถใช้เป็นปัจจัยสี่ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ถ้าขาดทรัพยากรเหล่านี้มนุษย์อาจจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้          

 
2.5 ยุทธศาสตร์บริหารจัดการพลังงาน 
 การศึกษาและพัฒนาพลังงานทดแทนเป็นการศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ พัฒนา และสาธิต
ตลอดจนส่งเสริมและเผยแพร่พลังงานทดแทน ซึ่งเป็นพลังงานที่สะอาด ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
และเป็นแหล่งพลังงานที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น พลังงานลม แสงอาทิตย์ ชีวมวล และอ่ืนๆ เพ่ือให้มีการ
ผลิต และการใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย  มีประสิทธิภาพ  และมีความเหมาะสมทั้งทางด้าน
เทคนิค เศรษฐกิจ และสังคม ส าหรับผู้ใช้ในเมือง และชนบท ซึ่งในการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนา
พลังงานทดแทนดังกล่าวยังรวมถึงการพัฒนาเครื่องมือ  เครื่องใช้ และอุปกรณ์เพ่ือการใช้งานมี
ประสิทธิภาพสูงสุดด้วย งานศึกษา และพัฒนาพลังงานทดแทน เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานพัฒนา
พลังงานทดแทน ซึ่งมีโครงการที่เกี่ยวข้องโดยตรงภายใต้แผนงานนี้คือ โครงการศึกษาวิจัยด้าน
พลังงาน และมีความเชื่อมโยงกับแผนงานพัฒนาชนบทในโครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้า  ประจุ
แบตเตอรี่ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ส าหรับหมู่บ้านชนบทที่ไม่มีไฟฟ้า โดยงานศึกษา และพัฒนาพลังงาน
ทดแทนจะเป็นงานประจ าที่มีลักษณะการด าเนินงานของกิจกรรมต่างๆ ในเชิงกว้างเพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ทั้งในด้านวิชาการเชิงทฤษฎี และอุปกรณ์เครื่องมือทดลอง และการ
ทดสอบ รวมถึงการส่งเสริมและเผยแพร่ ซึ่งจะเป็นการสนับสนุน และรองรับความพร้อมในการจัดตั้ง
โครงการใหม่ๆ ในโครงการศึกษาวิจัยด้านพลังงานและโครงการอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้อง เช่น การศึกษา
ค้นคว้าเบื้องต้น การติดตามความก้าวหน้าและร่วมมือประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
พัฒนาต้นแบบ ทดสอบ วิเคราะห์ และประเมินความเหมาะสมเบื้องต้นและเป็นงานส่งเสริมการ
พัฒนาโครงการที่ก าลังด าเนินการให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ตลอดจนสนับสนุนให้โครงการที่เสร็จสิ้น
แล้วได้น าผลไปด าเนินการส่งเสริมและเผยแพร่และการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมต่อไป 
 ยุทธศาสตร์พลังงาน: พลังงานเพื่อการแข่งขันของประเทศไทย 
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 พลังงานจัดเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญต่อการผลิตของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศ และการด ารงชีวิตของประชาชน ซึ่งมีความส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจะต่อเนื่อง และยั่งยืนได้ จ าเป็นต้องมี
การจัดหาพลังงานที่เพียงพอ มั่นคง และมีคุณภาพและราคาที่เหมาะสม ขณะเดียวกันกิจกรรมการ
ผลิต ต้องมีการใช้พลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพ่ือ
เสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศได้ 
 เมื่อวันที่  28 สิงหาคม  2546 กระทรวงพลังงานได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
“ยุทธศาสตร์พลังงาน ครั้งที่ 1: พลังงานเพ่ือการแข่งขันของประเทศ” ขึ้น โดยมี ฯพณฯ พ.ต.ท. 
ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยมีจุดประสงค์เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์พลังงานของ
ประเทศให้มีความมั่นคง และเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ  ซึ่ งต่อมา
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการของยุทธศาสตร์พลังงาน เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2546 
 ประเทศไทยต้องน าเข้าพลังงานจากต่างประเทศในแต่ละปีด้วยมูลค่าที่สูง เนื่องจากปริมาณ
ส ารองพลังงานภายในประเทศมีอย่างจ ากัด และในปี 2545 ประเทศไทยมีการใช้พลังงาน คิดเป็น
มูลค่าประมาณ 8 แสนล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 14 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ (Gross Domestic Product, GDP) และคิดเป็นมูลค่าพลังงานที่ต้องน าเข้าถึง 3 แสนกว่า
ล้านบาท ท าให้การพ่ึงพาพลังงานน าเข้า จากต่างประเทศ อยู่ในระดับที่สูง ประเทศจึงต้องเผชิญ
ปัญหาความเสี่ยง ต่อการขาดแคลนพลังงาน และการขาดเสถียรภาพด้านราคา ดังนั้นแนวทางการ
พัฒนาพลังงานของประเทศ เพ่ือให้ประเทศ มีความมั่นคงด้านพลังงาน และมีศักยภาพในการแข่งขันกับ
ประเทศต่างๆ ได้ จะต้องเริ่มจากการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ เร่งพัฒนาพลังงานทดแทนที่มีอยู่ใน
ประเทศขึ้น มาทดแทนพลังงานจากเชื้อเพลิงธรรมชาติ (Fossil Fuel) ที่ประเทศมีส ารองอยู่อย่างจ ากัด 
พร้อมทั้งมีการบริหารจัดการพลังงานที่มีอยู่ในประเทศ ให้สามารถยืดระยะเวลาการใช้ให้ยืนยาวที่สุด 
การประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศ ออกเป็น 4 ด้าน คือ 
 1. ยุทธศาสตร์การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา สัดส่วนการใช้พลังงานต่อมูลค่ารวมของผลผลิตมวลรวมใน
ประเทศ (Energy Intensity) ของประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน ขณะที่ประเทศพัฒนาแล้วมีแนวโน้ม
ลดลง เมื่อพิจารณาค่าความยืดหยุ่นการใช้พลังงาน (Energy Elasticity) จากสัดส่วนอัตราการเติบโต 
ของการใช้พลังงานต่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ของประเทศในช่วงเดียวกัน พบว่าประเทศไทยมี
ค่าความยืดหยุ่นด้านพลังงานเท่ากับ 1.4: 1 ขณะที่ประเทศพัฒนาแล้ว เช่นประเทศสหรัฐอเมริกา มี
ค่าความยืดหยุ่นการใช้พลังงาน (Energy Elasticity) อยู่ที่ 0.8: 1 และประเทศญี่ปุ่น อยู่ที่ 0.95: 1 
เป็นต้น การลดปริมาณการใช้พลังงานโดยการใช้อย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพสูงสุด ย่อมจะช่วย
ลดภาระของประเทศในการจัดหาพลังงาน ประหยัดเงินตราต่างประเทศในการน าเข้าพลังงาน และลด
ผลกระทบที่เกิดจากความเสี่ยงด้านการขาดแคลนพลังงาน  และการขาดเสถียรภาพด้านราคาได้ 
ดังนั้น เป้าหมายในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ จึงก าหนดให้ “ลดค่าความยืดหยุ่นการใช้
พลังงาน (Energy Elasticity) ของประเทศลงจาก 1.4: 1 ในปัจจุบัน ให้เหลือ 1: 1 ภายในปี 2550” 
ซึ่งส่งผลให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายพลังงาน ของประเทศได้ถึง 3.1 ล้านล้านบาทในช่วงปี 2550 -
2560 เพ่ือลดอัตราเติบโตของการใช้พลังงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย การก าหนดมาตรการจึงมุ่งเน้นที่
ภาคขนส่งและภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก ซึ่งมีสัดส่วนการใช้พลังงานที่ร้อยละ 37 และร้อยละ 36 
ตามล าดับ ของปริมาณการใช้พลังงานในประเทศ 
 
  1.1 ภาคคมนาคมขนส่ง 
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   การใช้พลังงานในภาคคมนาคมขนส่งของประเทศประมาณร้อยละ 80 เป็นการใช้
พลังงานเพ่ือการ ขนส่งทางบก โดยร้อยละ 78.6 และร้อยละ 0.5 เป็นการขนส่งทางรถยนต์ และ
ขนส่งทางราง ตามล าดับ และร้อยละ 4.6 เป็นการขนส่งทางน้ า ที่เหลืออีกร้อยละ 16.3 คือการขนส่ง
ทางอากาศ โดยแนวโน้มจ านวนผู้ใช้บริการขนส่งมวลชน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลลดลง
จาก 1,224 ล้านคนในปี 2540 เหลือ 938 ล้านคนในปี 2544 ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการรถขนส่งลดลงจาก
จ านวน 12.6 ล้านคน เหลือ 10.8 ล้านคน และผู้ใช้มีบริการรถไฟลดลงจากจ านวน 64.9 ล้านคน เป็น 
56.7 ล้านคน ในช่วงเวลาเดียวกัน แต่ขณะที่จ านวนผู้ใช้รถยนต์ได้เพ่ิมข้ึนทุกปีอย่างต่อเนื่อง 
   มาตรการการใช้พลังงานในภาคคมนาคมขนส่ง 
   ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการขนส่งคนและสินค้าจากการใช้รถยนต์ขนาดเล็กมาเป็น
ระบบการขนส่งด้วยระบบราง 
   1. โดยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เร่งรัดลงทุนโครงการขนส่งมวลชนระบบราง
และระบบขนส่งมวลชนในรูปแบบอื่นๆ  
   2. ในเขตภูมิภาค เร่งลงทุนระบบรถไฟรางคู่  
    วางเครือข่ ายขนส่ งแบบผสมผสาน  (Multimodal Transport) อย่ างมี
ประสิทธิภาพ พัฒนาโครงข่ายระบบการขนส่งและระบบคลังสินค้าของประเทศ ทั้งการขนส่งทางบก 
ทางน้ า และการขนส่งน้ ามันทางท่อ 
   ส่งเสริมการใช้พาหนะประหยัดพลังงาน  
   1. ใช้ระบบผังเมืองในการก าหนดเส้นทางขนส่งสินค้า  
   2. ใช้มาตรการด้านภาษี มาสร้างแรงจูงใจในการประหยัดพลังงานภาคคมนาคมขนส่ง  
  1.2 ภาคอุตสาหกรรม 
   สัดส่วนการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ คิดเป็นร้อยละ 36 ของ
การใช้พลังงานทั้งหมด เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วจะพบว่า โครงสร้าง
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ยังขาดการพัฒนาโครงสร้างการผลิตในภาคอุตสาหกรรม  ให้มีการใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพที่ดี หรือเพ่ือมุ่งเป็นการผลิตสินค้าด้วยการใช้พลังงานน้อย  แต่ให้
มูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นเช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศญี่ปุ่ น ที่มีการปรับโครงสร้าง 
อุตสาหกรรมไปสู่ประเภทอุตสาหกรรม ที่ใช้พลังงานต่ า แต่สร้างมูลค่าสูง โดยการส่งเสริมการใช้
อุปกรณ์การผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง และมีการบริหารจัดการที่ดีในกระบวนการผลิต 
   มาตรการการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรม 
   1) กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน คณะกรรมการ
เพ่ิมขีดความสามารถ ในการแข่งขัน และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ร่วมกันก าหนดมาตรการและเร่งรัด ด าเนินการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมในเชิงศักยภาพ
การแข่งขัน และปรับนโยบายส่งเสริมการลงทุนโดยให้ค านึงถึงมิติด้านพลังงาน และมูลค่าในเชิง
เศรษฐกิจ (Economic Value) 
   2) กระทรวงการคลัง ก าหนดมาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการประหยัดพลังงานใน
โรงงานและการขนส่ง พิจารณาก าหนดมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเฉพาะส่วนก าไรที่เกิดจาก
ผลจากการประหยัดพลังงานที่พิสูจน์และตรวจสอบได้ (Energy Saving Audit) โดยให้ธุรกิจที่สนใจ
สามารถยื่นรับการยกเว้นภาษี สมัครขอท าแผนการประหยัดพลังงานโดยสมัครใจ 
   3) กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับกระทรวงพลังงาน เร่งรัดด าเนินการดังนี้ 
    (1) เร่งประกาศมาตรฐานสินค้าประหยัดพลังงานส าหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและ
รถยนต์  
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    (2) มาตรฐานโรงงานประหยัดพลังงาน (Energy Conservation Certification) 
    (3) ส่งเสริมระบบผลิตพลังงานที่ผนวกการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
เช่น ระบบ Co-generation ในนิคมอุตสาหกรรมและระบบ District Heating/Cooling เป็นต้น  
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานทดแทน: โอกาสใหม่ของประเทศไทย 
  ปัจจุบันประเทศต่างๆ ในโลก ได้เริ่มพัฒนาพลังงานทดแทนขึ้นมาใช้มากขึ้นเพ่ือทดแทน
เชื้อเพลิงประเภท Fossil Fuel ที่ก าลังจะหมดไป โดยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2533-2543) 
อัตราการใช้พลังงานทดแทนเติบโต เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 8 ต่อปี ขณะที่อัตราการใช้พลังงานจาก
เชื้อเพลิงธรรมชาติชนิดต่างๆ เพ่ิมข้ึนเพียงไม่เกินร้อยละ 2 ต่อปี 
  การพัฒนาพลังงานทดแทนเพ่ือหาพลังงานในรูปแบบอ่ืนมาทดแทนพลังงานสิ้นเปลือง
จากเชื้อเพลิงธรรมชาติ (Fossil Fuel) เป็นการช่วยลดภาระการจัดหาพลังงานลดการน าเข้าพลังงาน 
และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  หรือก๊าซที่ก่อให้เกิด
ภาวะเรือนกระจกท่ีท าให้โลกร้อนขึ้น เป็นต้น นอกจากนี้ เป็นการน าเชื้อเพลิงที่มีอยู่ภายในประเทศมา
เพ่ิมมูลค่าการใช้ เพ่ิมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน จึงก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา
พลังงานทดแทน คือ “เพ่ิมสัดส่วนพลังงานทดแทน จากเดิมในปี 2545 ที่มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 0.5 
ของพลังงานเชิงพาณิชย์ หรือคิดเป็น 265 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ เป็นร้อยละ 8 ของพลังงานเชิง
พาณิชย์ หรือคิดเป็น 6,540 พันตัน เทียบเท่าน้ ามันดิบ ภายในปี 2554 หรือในอีก 8 ปีข้างหน้า” โดย
มีมาตรการ ดังนี้ 
  ก าหนดเป็นระเบียบหรือกฎหมายบังคับ Renewable Portfolio Standard (RPS) 
ส าหรับโรงไฟฟ้าที่ก่อสร้างใหม่ ต้องผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  ลม หรือ ชีวมวล ในสัดส่วน
ร้อยละ 4  
  ก าหนดมาตรการจูงใจเพ่ือให้มีการรับซื้อไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานทดแทน  โดยอาศัย
มาตรการจูงใจด้านภาษี การให้สิทธิพิเศษ  และเงินอุดหนุนจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน  
  สนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาพลังงานทดแทนที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูง เช่น 
แสงอาทิตย์ พลังน้ าขนาดจิ๋ว ลม และชีวมวล (เศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร  และขยะมูลฝอย)  
สนับสนุนให้ชุมชนร่วมเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานทดแทน  
 
 
 3. ยุทธศาสตร์การสร้างความม่ันคงด้านพลังงาน 
  เพ่ือสร้างความม่ันคงด้านพลังงานให้กับแหล่งพลังงานที่ประเทศ จ าเป็นต้องพ่ึงพิงอยู่ ไม่
ว่าจะเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้า หรือแหล่งส ารองพลังงานจากเชื้อเพลิงธรรมชาติ เช่น น้ ามัน ก๊าซ
ธรรมชาติ และถ่านหินที่มีอยู่ในประเทศ ให้สามารถน ามาใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด  และมี
ระยะเวลาการส ารองพลังงานที่ยืนยาวออกไป 
  3.1 ด้านไฟฟ้า 
   ความต้องการใช้ไฟฟ้าในช่วงปี 2539-2540 ได้เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยปีละ 1,100 เมกะวัตต์ 
โดยปี 2540 ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด (Peak Demand) อยู่ที่ระดับ 14,506 เมกะวัตต์ และเมื่อ
ประเทศประสบวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540 ท าให้ความต้องการไฟฟ้าลดลง ความต้องการไฟฟ้าสูงสุด
ในปี 2542 ลดลงมาอยู่ที่ 13,712 เมกะวัตต์ ต่อมาความต้องการไฟฟ้าสูงสุดกลับเพ่ิมขึ้นอีกครั้งเมื่อ
ภาวะเศรษฐกิจที่ฟ้ืนตัวขึ้น อยู่ที่ระดับ 16,126 เมกะวัตต์ และ 16,681 เมกะวัตต์ ในปี 2544 และ 
2545 ตามล าดับ แม้ว่าปัจจุบันก าลังผลิตไฟฟ้าส ารองของประเทศอยู่ในระดับสูง แต่อัตราการเติบโต
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ทางเศรษฐกิจของประเทศมีแนวโน้มที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การวางแผนและการบริหารจัดการที่ ดี
เพ่ือความมั่นคงด้านไฟฟ้าจึงเป็นสิ่งส าคัญ เนื่องจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจะต้องใช้เวลานานเพ่ือ
ด าเนินการจึงได้ก าหนด เป้าหมายการสร้างความม่ันคงด้านไฟฟ้า ดังนี้  
   1) มีก าลังผลิตไฟฟ้าที่สมดุลเพียงพอต่อความต้องการใช้ ไม่ให้เกิดไฟฟ้าดับ  หรือ
ไฟฟ้าตก หรือมีก าลังไฟฟ้าส ารองมากเกินความจ าเป็น  
   2) มี โครงสร้ างราคาค่ า ไฟ ฟ้ าที่ เหมาะสม เป็ นธรรม  มี อัตราค่ า ไฟ ฟ้ าใน
ภาคอุตสาหกรรมต่ า ส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ  
   3) ค านึงถึงคุณภาพชีวิตและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของชุมชนและท้องถิ่น  
   โดยการด าเนินการมาตรการ 
   ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นผู้รับผิดชอบระบบการผลิตและ
ระบบส่งไฟฟ้าของประเทศ  
   ให้  กฟผ. เป็นผู้ รับผิดชอบจัดตั้ งกองทุน เพ่ือการพัฒนาชุมชน พ้ืนที่ รอบ
โรงไฟฟ้า เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ของประชาชนที่อยู่รอบโรงไฟฟ้า 
โดยจัดเก็บจากผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีก าลังผลิตเกิน 1,000 กิโลวัตต์ขึ้นไป ในอัตราดังนี้ โรงไฟฟ้าลิกไนต์ และ
ถ่านหินเก็บ 1.30 สตางค์ต่อหน่วย และส าหรับโรงไฟฟ้าชนิดอ่ืนๆ เก็บ 1.00 สตางค์ต่อหน่วย โดยมี
กรอบในการใช้เงินแยกออกเป็น 3 ส่วน คือ 
   ส่วนที่ 1 อยู่ในอ านาจพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อมในภาพรวม  
   ส่วนที่ 2 อยู่ในอ านาจพิจารณาของคณะกรรมการระดับจังหวัด เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมของประชาชนในจังหวัดที่โรงไฟฟ้าตั้งอยู่     
   ส่วนที่ 3 อยู่ในอ านาจพิจารณาของคณะกรรมการระดับชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต และสิ่งแวดล้อมในระดับชุมชนที่โรงไฟฟ้าตั้งอยู่  
 
  3.2 ด้านพลังงานสิ้นเปลืองจากเชื้อเพลิงธรรมชาติ  
   เนื่องจากประเทศไทยมีแหล่งส ารองพลังงานเชื้อเพลิงธรรมชาติอยู่อย่างจ ากัด โดย 
ณ ปี 2545 ปริมาณส ารองก๊าซธรรมชาติ 33 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต ใช้ได้นาน 30 ปี ส ารองน้ ามันดิบ 
714 ล้านบาร์เรล ใช้ ได้นาน 20 ปี  และส ารองถ่านหิน 1,330 ล้านตัน  ใช้ ได้นาน 60 ปี  แต่
ขณะเดียวกันประเทศไทยต้องน าเข้าพลังงานจึงท าให้เกิด ความเสี่ยงในด้านเสถียรภาพราคา ดังนั้น
เป้ า ห ม า ย เ พ่ื อ ค ว า ม มั่ น ค ง ใน ก า ร จั ด ห า พ ลั ง ง า น จ า ก เชื้ อ เพ ลิ ง ธ ร ร ม ช า ติ จึ ง เป็ น
สิ่งจ าเป็น กล่าวคือ “ประเทศไทยมีปริมาณส ารองพลังงานเพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศเพ่ิม
จาก 30 ปี เป็น 50 ปี” โดยมีมาตรการดังนี้ 
   1) ส่งเสริมการส ารวจและการผลิตในประเทศ  
   2) เร่งรัดการเจรจาและท าความตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในบริเวณพ้ืนที่คาบเกี่ยว  
   3) ประสานความร่วมมือด้านพลังงานกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาค  
   4) สนับสนุนโครงการท่อก๊าซอาเซียน (Trans ASEAN Gas Pipeline)  
   5) ส่งเสริม ปตท. และ ปตท.สผ. และเอกชนไทยที่มีศักยภาพ  ให้ไปลงทุนด้าน
พลังงานในต่างประเทศ  
 4. ยุทธศาสตร์การปรับประเทศไทย ให้เป็นศูนย์กลางพลังงานในภูมิภาค 
  การปรับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางพลังงานของภูมิภาค (Energy Trading Hub) จะ
เป็นการเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ กล่าวคือ การเป็นศูนย์กลางพลังงานในภูมิภาคจะ
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เอ้ืออ านวยให้ประเทศมีความสะดวกในการจัดหาพลังงาน ลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนพลังงาน 
เนื่องจากประเทศไทยจะกลายเป็นแหล่งรวมและแหล่งกระจายพลังงานของภูมิภาค  ทั้งด้านไฟฟ้า 
น้ ามัน หรือก๊าซธรรมชาติ ทั้งนี้ประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางพลังงานในภูมิภาค 
เนื่องจาก (1) มีความได้เปรียบด้านที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ (Geographical Advantage) (2) มีตลาด
พลังงานในประเทศขนาดใหญ่และมีประสบการณ์ในธุรกิจพลังงาน  (3) มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่
ลงทุนไว้แล้วแต่ยังใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่ และ (4) มีโอกาสด้านการตลาดพลังงานในประเทศต่างๆ ทั้ง
ในแถบภูมิภาคอาเซียน และทางประเทศจีนตอนใต้โดยเป้าหมายของยุทธศาสตร์นี้ คือ 
  1) พัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการค้าขายพลังงาน (Energy Trading Hub) 
โดยปรับโครงสร้างและบทบาทจากผู้ซื้อมาเป็นผู้ค้าพลังงานในอนาคต  
  2) ประเทศมีรายได้เพ่ิมจากมูลค่าการซื้อขายพลังงานที่เพ่ิมข้ึน  
  3) สามารถลด หรือยกเลิกอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษในการซื้อน้ ามันดิบในตลาดโลก 
(Asian Premium of Crude Oil)  
  ด าเนินมาตรการ  
  1) ปรับปรุงระบบและโครงสร้างภาษีอากร เพ่ือขจัดการเก็บภาษีซ้ าซ้อนและอุปสรรค
ในระบบการค้าน้ ามัน โดยจัดตั้งเขต Free Zone (FZ) เป็นเขตพ้ืนที่ส่งเสริมการส่งออกน้ ามันให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งอาจเลือกด าเนินการที่เกาะสีชัง และมาบตาพุดได้ทันที  
  2) พัฒนาระบบเครือข่ายสายส่งไฟฟ้า ระบบเครือข่ายท่อก๊าซ  และระบบเครือข่าย
พลังงานอ่ืนๆ พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ สนับสนุนการร่วมมือกันระหว่างภาคธุรกิจเอกชน
และภาครัฐและความร่วมมือกัน  ระหว่างรัฐต่อรัฐ เพ่ือให้ เกิดการลงทุนในการพัฒนาแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติ และการใช้โครงสร้างพ้ืนฐาน ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะด้านการ
ผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า  
  3) เพ่ิมการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอยู่ให้เต็มประสิทธิภาพ ส่งเสริมการใช้ระบบขนส่ง
น้ ามันทางท่อที่ก่อสร้างไว้แล้ว และเชื่อมโยงระบบท่อขนส่งน้ ามันในภาคเหนือ-อีสาน และผลักดัน
ระบบถนน รถไฟ และการเดินเรือ เชื่อมโยงภูมิภาคจนถึงจีนตอนใต้  เพ่ือขยายตลาดพลังงานสู่
ประเทศเพ่ือนบ้าน  
  4) พัฒนาเส้นทางยุทธศาสตร์พลังงานภาคใต้ (Southern Strategic Energy Land 
Bridge) เชื่อมโยงการผลิต และการขนส่งน้ ามันจากตะวันออกกลาง เอเชียใต้ ออกสู่เอเชียตะวันออก 
โดยใช้ระบบท่อขนส่งน้ ามัน และสร้างระบบคลังน้ ามันส ารอง สนับสนุนให้เกิดการลงทุนร่วม ระหว่าง
ประเทศผู้ใช้และผู้ผลิตน้ ามัน เช่น ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลี ประเทศจีน  และประเทศอินเดีย 
เพ่ือความมั่นคงด้านพลังงานของภูมิภาค  
  5) ผลักดันให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ผลิตในประเทศ เพ่ือสร้าง World Scale ใน
ธุรกิจปิโตรเคมี  
  ยุทธศาสตร์นโยบายพลังงานของไทย 
  1) ส่งเสริมและผลักดันให้อุตสาหกรรมพลังงานสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศ  ซึ่งถือ
เป็นอุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ิมการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานและพัฒนาให้เป็น
ศูนย์กลางธุรกิจพลังงานของภูมิภาคโดยใช้ความได้เปรียบเชิงภูมิยุทธศาสตร์ 
  2) สร้างเสริมความมั่นคงทางพลังงาน โดยแสวงหาและพัฒนาแหล่งพลังงานและระบบ
ไฟฟ้าจากทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งให้มีการกระจายแหล่งและประเภทพลังงานให้มีความ
หลากหลาย เหมาะสม และยั่งยืน 
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  3) ก ากับราคาพลังงานให้มีราคาเหมาะสม  เป็นธรรมและมุ่งสู่การสะท้อนต้นทุนที่
แท้จริง โดยปรับบทบาทกองทุนน้ ามันให้เป็นกองทุนสาหรับรักษาเสถียรภาพราคา ส่วนการชดเชย
ราคานั้นจะด าเนินการอุดหนุนเฉพาะกลุ่ม ส่งเสริมให้มีการใช้ก๊าซธรรมชาติมากขึ้นในภาคขนส่ง และ
ส่งเสริมการใช้แก๊สโซฮอล์ และไบโอดีเซลในภาคครัวเรือน 
  4) ส่งเสริมการผลิต การใช้ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก โดยตั้งเป้าหมายให้สามารถทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลได้อย่างน้อยร้อยละ 25 ภายใน 10 ปี 
ทั้งนี ้ให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร 
  5) ส่งเสริมและผลักดันการอนุรักษ์พลังงานอย่างเต็มรูปแบบ  โดยลดระดับการใช้
พลังงานต่อผลผลิตลงร้อยละ 25 ภายใน 20 ปี และมีการพัฒนาอย่างครบวงจร ส่งเสริมการใช้
อุปกรณ์และอาคารสถานที่ที่มีประสิทธิภาพสูง ส่งเสริมกลไกการพัฒนาพลังงานที่สะอาดเพ่ือลดก๊าซ
เรือนกระจกและแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนสร้างจิตสานึกของผู้บริโภคในการใช้พลังงานอย่าง
ประหยัด และมีประสิทธิภาพให้เป็นระบบจริงจังและต่อเนื่องทั้งภาคการผลิต ภาคการขนส่ง และภาค
ครัวเรือน 
 
2.6 สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย 
 สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย ปีพ.ศ. 2555  
 การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศไทยในปี 2555 มีปริมาณ 71,166 พันตัน เทียบเท่า
น้ ามันดิบ เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 6.7 และคิดเป็นมูลค่าการใช้พลังงานรวม  1,294 พันล้านบาท 
โดยมีการใช้พลังงาน เชิงพาณิชย์สัดส่วนร้อยละ 81.1 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด ส่วนที่
เหลืออีกร้อยละ 18.9 เป็นการใช้พลังงานหมุนเวียน (รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย, 2555) 
 ทั้งนี้ การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ มีปริมาณ 57,749 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ เพ่ิมขึ้นจากปี
ก่อนร้อยละ 6.5 ประกอบด้วยน้ ามันส าเร็จรูปที่มีการใช้ 32,997 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 4.2 ไฟฟ้ามีการใช้ 12,737 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.6 ถ่านหิน/ลิกไนต์ มีการ
ใช้ 7,061 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ ลดลงร้อยละ 5.8 และก๊าซธรรมชาติมีการใช้ 4,954 พันตัน
เทียบเท่าน้ ามันดิบ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 38.8 ส าหรับพลังงานหมุนเวียน(ฟืน ถ่าน แกลบ กากอ้อย วัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร ขยะและก๊าซชีวภาพ) มีการใช้ 13 ,417 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ เพ่ิมขึ้น            
ร้อยละ 7.7 ดังตารางที่ 2.6 
 
ตารางท่ี 2.6 การใช้พลังงานข้ันสุดท้ายจ าแนกตามชนิดพลังงาน  
 

การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 
จ าแนกตามชนิดพลังงาน 

ปริมาณ 
(พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ) 

อัตราการเปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

2553 2554 2555 p 2554 2555 p 
การใช้พลังงานข้ันสุดท้าย(รวม) 65,890 66,698 71,166 1.2 6.7 
1. เชิงพาณิชย์ 53,645 54,243 57,749 1.1 6.5 
- น้ ามันส าเร็จรูป 31,207 31,661 32,997 1.5 4.2 
- ไฟฟ้า 11,541 11,521 12,737 (0.2) 10.6 
- ถ่านหิน/ลิกไนต์ 7,744 7,493 7,061 (3.2) (5.8) 
- ก๊าซธรรมชาติ 3,153 3,568 4,954 13.2 38.8 
2. พลังงานหมุนเวียน * 12,245 12,455 13,417 1.7 7.7 
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ที่มา: รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย (2555) 
             
 อย่างไรก็ตาม น้ ามันส าเร็จรูปยังคงมีการใช้ในสัดส่วนที่สูงกว่าพลังงานชนิดอื่น โดยมีการใช่ 
ร้อยละ 46.4 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด ซึ่งมีการใช้ไฟฟ้าถ่านหิน/ลิกไนต์ ก๊าซธรรมชาติ
และพลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 17.9, 9.9, 7.0 และ 18.8 ตามล าดับ            
 ส่วนการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายในแต่ละสาขาเศรษฐกิจพบว่า โดยรวมมีการใช้พลังงาน
เพ่ิมข้ึนประกอบด้วย การใช้พลังงานในสาขาเกษตรกรรม 3,071 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบเพ่ิมข้ึนจาก
ปีก่อน ร้อยละ 6.4 สาขาอุตสาหกรรม 25,871 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 7.5 สาขา
บ้านอยู่อาศัย 11,013 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.2 สาขาธุรกิจการค้า 5,520 พันตัน
เทียบเท่าน้ ามันดิบ เพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.7 และสาขาขนส่ง 25 ,061 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 3.8 ทั้งนี้ เป็นการใช้ในอุตสาหกรรมมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 36.4 รองลงมาเป็นการใช้ใน
สาขาขนส่ง สาขาบ้านที่อยู่อาศัย สาขาธุรกิจการค้า และสาขาเกษตรกรรม ร้อยละ 35.2,7.7 และ 5.2 
ตามล าดับ ดังตารางที่ 2.7 

 
ตารางท่ี  2.7 การใช้พลังงานข้ันสุดท้ายจ าแนกตามเศรษฐกิจ  
 

การใช้พลังงานขั้นสุดท้าย 
จ าแนกตามเศรษฐกิจ 

ปริมาณ(พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ) อัตราการเปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

2553 2554 2555 p 2554 2555 p 
1. สาขาเกษตรกรรม 3,446 3,477 3,701 0.9 6.4 
2. สาขาอุตสาหกรรม * 24,421 24,060 25,871 (1.5) 7.5 
3. สาขาบ้านอยู่อาศัย 9,958 10,089 11,013 1.3 9.2 
4. สาขาธุรกิจการค้า 4,968 4,940 5,520 (0.6) 11.7 
5. สาขาขนส่ง 23,097 24,132 25,061 4.5 3.8 

รวม 65,890 66,698 71,166 1.2 6.7 
 
ที่มา:  รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย (2555)         
 
 2.6.1 การใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า 
  การใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ในปี 2555 พบว่า มีการใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซ
ธรรมชาติร้อยละ 69.2 ของการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด รองลงมาเป็นถ่านหิน/ลิกไนต์
ร้อยละ 21.4 น้ ามันเตา และน้ ามันดีเซลร้อยละ 0.2 ส่วนที่เหลือเป็นพลังงานหมุนเวียน  (แกลบ กาก
อ้อย วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ขยะ ก๊าซชีวภาพ) พลังงานน้ า และอ่ืนๆ (พลังงานความร้อนใต้พิภพ 
แสงอาทิตย์ ลม) และพลังงานอ่ืนๆ (แบล็คคลิเคอ และก๊าซเหลือใช้จากขบวนการผลิต) คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 9.2 (รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย, 2555) ดังภาพที่ 2.15 



 63 

 
ภาพที่ 2.15 สัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า  
ที่มา: รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย (2555) 
   
 2.6.2 สถานการณ์การใช้พลังงานทดแทน 
  สถานการณ์การใช้พลังงานทดแทน พบว่าจากสถานการณ์ราคาน้ ามันดิบที่เพ่ิมสูงขึ้น
อย่างรวดเร็วท าให้ประเทศไทยต้องจัดหาพลังงานทดแทนเพ่ือใช้ทดแทนน้ ามัน ซึ่งภาครัฐมีมาตรการ
และนโยบายที่ สนับสนุนให้ มีการใช้พลังงานทดแทนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใช้พลังงาน
ทดแทนที่ สามารถผลิตได้ จากภายในประเทศ ประกอบด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังน้ า 
ก๊าซชีวภาพ ขยะ เชื้อเพลิงชีวภาพ (เอทานอล และไบโอดี เซล) และก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ 
โดยในปี 2555 พบว่าการใช้พลังงานทดแทนทั้งสิ้น 7,148 พันตัน เทียบเท่าน้ ามันดิบ เพ่ิมขึ้นจากปี
ก่อนร้อยละ 21.2 ทั้งนี้มีการใช้ในรูปของไฟฟ้า ความร้อน เชื้อเพลิงชีวภาพ (เอทานอล และไบโอดีเซล) 
และก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ในสัดส่วนร้อยละ 10.0 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด 
(รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย, 2555) ดังตารางที่ 2.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 2.8  ปริมาณการใช้พลังงานทดแทน  

 

การใช้พลังงานทดแทน ปริมาณ อัตราการ
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(พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ) เปลี่ยนแปลง 
(ร้อยละ) 

2553 2554 2555 p 2555 p 

1. ไฟฟ้า1/(แสงอาทิตย์ ลม น้ า ชีวมวล ขยะ 
และก๊าซชีวภาพ) 253 282 304 6.4 

2. ความร้อน2/ (แสงอาทิตย์ ชีวมวล ขยะ และ
ก๊าซชีวภาพ) 3,306 3,557 4,443 24.9 

3. เชื้อเพลิงชีวภาพ 
- เอทานอล 
- ไบโอดีเซล 

253 
349 

335 
463 

329 
475 

(1.8) 
2.6 

4. ก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ 654 1,260 1,597 26.7 
รวม 4,815 5,897 7,148 21.2 

 
ที่มา:  รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย (2555) 
  
  การใช้ไฟฟ้าและความร้อนที่ผลิตได้จากพลังงานทดแทน  (ประกอบด้วย พลังงาน
แสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานน้ าชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และขยะ) มีปริมาณ 304 พันตันเทียบเท่า
น้ ามันดิบ และ 4,443 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบตามล าดับ ส่วนเชื้อเพลิงชีวภาพมีปริมาณการใช้
ประกอบด้วยเอทานอล 329 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ และไบโอดีเซล 475 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ 
ในขณะที่มีการใช้ก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ 1,597 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ ดังภาพที่ 2.16 
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ภาพที่ 2.16 ปริมาณการใช้พลังงานทดแทน  
ที่มา: รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย (2555) 
 2.6.3 นโยบายพลังงานของประเทศไทย 
  ยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านพลังงานคือพัฒนาพลังงานให้ประเทศไทยสามารถ
พ่ึงตนเองได้มากขึ้น โดยจัดการพลังงานให้เพียงพอ มีเสถียรภาพด้วยการเร่งส ารวจพัฒนาแหล่ง
พลังงานประเภทต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และเร่งให้มีการเจรจากับประเทศเพ่ือน
บ้านในระดับรัฐบาลเพ่ือร่วมพัฒนาแหล่งพลังงานวางแผนพัฒนาไฟฟ้าให้มีการกระจายชนิดของ
เชื้อเพลิงที่ใช้ เพ่ือลดความเสี่ยงด้านการจัดหา ความผันผวนทางด้านราคาและลดต้นทุนการผลิต
ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มีศักยภาพโดยเฉพาะโครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กและ

พนัตนัเทียบเท่าน ้ ามนัดิบ 
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โครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากรวมทั้งศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาพลังงานทางเลือกอ่ืนๆ มา
ใช้ประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้า (นโยบายพลังงานแถลงต่อรัฐสภา  30 ธันวาคม 2551 (นายอภิสิทธิ์  
เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี) ดังนั้น แนวทางในการก าหนดนโยบายพลังงานของประเทศเพ่ือให้เกิด
ความมั่นคงด้านพลังงานนั้น ต้องพิจารณาในลักษณะของกระบวนการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาระบบ
พลังงานของประเทศให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการใช้พลังงาน (Demand Side) กับการ
จัดหาพลังงาน (Supply Side) ผ่านทางกลไกด้านตลาดพลังงานโดยรัฐช่วยส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน
ที่เป็นธรรม เพ่ือส่งผลให้เกิดการพัฒนา พลังงานอย่างยั่งยืนในที่สุด ดังนั้น การก าหนดนโยบาย
พลังงานของประเทศไทยที่สอดคล้องกับสถานการณ์พลังงานของโลกและเกิดความยั่งยืนในการพัฒนา 
จึงมุ่งเน้นนโยบายหลัก 4 ประการ ดังนี้คือ (เมตตา บันเทิงสุข, 2548) 
  2.6.3.1 นโยบายความม่ันคงด้านการจัดหาพลังงาน 
   การสร้างความมั่นคงในการจัดหาพลังงาน เพ่ือให้มีปริมาณเพียงพอต่อ
ความต้องการของประเทศ โดยลดสัดส่วนการพ่ึงพาพลังงานจากต่างประเทศ ซึ่งความมั่นคงด้าน
จัดหาพลังงาน จะต้องพิจารณาให้ครอบคลุมทั้ งด้านการผลิตและการจ าหน่าย รวมถึงการจัดหา
พลังงานหมุนเวียน หรือพลังงานทดแทนอ่ืนๆ ด้วย โดยการจัดหาพลังงานควรพิจารณาถึงการสร้าง
ความมั่นคงด้านพลังงาน เป็นการจัดหารพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ โดย
ส่งเสริมให้มีการส ารวจและพัฒนาแหล่งพลังงานภายในประเทศ และแสวงหาแหล่งพลังงานจาก
ภายนอกประเทศเพ่ือพัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์ โดยมีแนวทางจากสร้างความม่ันคงด้านพลังงาน ดังนี้ 
   (1) มีแหล่งส ารองพลังงานที่มีปริมาณเพียงพอและแน่นอนเพ่ือความมั่นคง
ในการจัดหา 
   (2) มีการกระจายแหล่งพลังงานและชนิดพลังงานเพ่ือลดความเสี่ยงโดย
การหลีกเลี่ยงการพ่ึงพาพลังงานจากแหล่งเดียวหรือพลังงานชนิดเดียว 
   (3) มีโครงสร้างราคาที่มีความเหมาะสม เป็นธรรม และส่งเสริมศักยภาพ
ในการแข่งขันของประเทศ 
   (4) ค านึงถึงคุณภาพชีวิตและผลกระทบสิ่งแวดล้อมของชุมชน และท้องถิ่น 
   (5) ต้องใช้ทรัพยากรพลังงานภายในประเทศ ที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เหมาะสมกับคุณค่าของทรัพยากร 
 
 
  2.6.3.2 นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน 
   การอนุรักษ์พลังงาน เป็นการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัดและ
มีประสิทธิภาพ การอนุรักษ์พลังงานจึงเท่ากับเป็นการเพ่ิมต้นทุนทางธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้กับ
คนในรุ่นต่อไปในอนาคตได้มีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ การอนุรักษ์พลังงานควรใช้มาตรการจูงใจผ่าน
กลไกกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ควบคู่มาตรการบังคับผ่านกลไกของกฎหมาย และ
นโยบายราคาเพ่ือให้ราคาพลังงานสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง  ซึ่งจะช่วยให้มีการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้จะต้องมีการส่งเสริมและก าหนดเป้าหมายให้มีการพัฒนาพลังงานทดแทนให้
เพ่ิมขึ้นอย่างชัดเจนและขยายขอบเขตให้กว้างขวางขึ้น ดังนั้น นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
พัฒนาพลังงานทดแทนจึงมีแนวทางหลักที่ประกอบด้วย การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการ
พัฒนาพลังงานทดแทน 
 
2.7 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องนโยบายสาธารณะ 
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 ความหมายของนโยบายสาธารณะ Public Policy ดังที่ มยุรี อนุมานราชธน (2549) ได้
สรุปความหมาย ของ นโยบายสาธารณะเป็น 2 แนวทาง 
 แนวทางที่ 1 นโยบายสาธารณะ (ในความหมายที่แคบ) หมายถึง กิจกรรม และการกระท า
ของรัฐบาล และมติการเลือกตัดสินใจของรัฐบาล 
 แนวทางที่ 2 นโยบายสาธารณะ (ในความหมายที่กว้าง) หมายถึง แนวทางในการกระท า
ของรัฐ รัฐบาลได้ตัดสินใจเลือกและก าหนดไว้ล่วงหน้า เพ่ือชี้น าให้มีกิจกรรมหรือการกระท าต่างๆ 
เกิดขึ้น เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ โดยมีการวางแผน การจัดท าโครงการ วิธี
บริหารคนหรือกระบวนการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ด้วยวิธีการปฏิบัติงานที่
ถูกต้อง เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง และความต้องการของประชาชนและผู้ใช้บริการ
ในแต่ละเรื่อง 
 ศุภชัย ยาวะประภาษ (2540) นิยามความหมายของนโยบายสาธารณะว่าเป็นแนวทางการ
ด าเนินกิจกรรมของรัฐบาล ซึ่งรวมทั้งกิจกรรมที่ผ่านมาในอดีต กิจกรรมที่ก าลังด าเนินอยู่ในปัจจุบัน
และกิจกรรมที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งในทางปฏิบัติคือ ทางเลือกที่รัฐบาลได้ก าหนดขึ้นเพ่ือ
แก้ปัญหา บรรเทาปัญหาหรือป้องกันปัญหาต่างๆ ตามภาระหน้าที่ของรัฐบาล ทางเลือกนี้จะมีความ
ชัดเจนเฉพาะเจาะจงมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับผู้ก าหนดทางเลือก และระดับความซับซ้อนของ
ปัญหาด้วย โดยทั่วไปนโยบายระดับชาติมักมีลักษณะครอบคลุมกว้างขวางการเงินแต่ขาดความชี้ชัด
เฉพาะเจาะจง นโยบายระดับล่างซึ่งจะต้องสอดคล้องและสนับสนุนนโยบายระดับสูงจะมีความ
เฉพาะเจาะจงและครอบคลุมเป็นเฉพาะเรื่องๆ หนึ่งเท่านั้น และกิจกรรมนี้จะเกี่ยวข้องและมี
ผลกระทบต่อสาธารณชนมากบ้างน้อยบ้าง เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการหรือควบคุมดูแลการด าเนินการ
โดยองค์กรของรัฐระดับ กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ ต่างๆ ไปจนถึงกองงานและแผนกต่างๆ
ของงานและแผนกที่ท าหน้าที่เป็นฝ่ายปฏิบัติ เพ่ือประโยชน์สุขของสาธารณชนเป็นส าคัญการน าไป
ปฏิบัตินั้นองค์กรของรัฐที่รับผิดชอบหรือเกี่ยวข้องด้วย อาจมีมากกว่าหนึ่งองค์การก็ได้ 
 สมบัติ ธ ารงชัญวงค์ (2549) กล่าวว่า จากการศึกษาความหมายนโยบายสาธารณะ จาก
แนวคิดของนักวิชาการต่างๆ จ าแนกลักษณะที่เป็นองค์ประกอบส าคัญของนโยบายสาธารณะได้ 
 1) เป็นกิจกรรมที่รัฐบาลเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท า 
 2) เป็นการใช้อ านาจของรัฐในการจัดสรรกิจกรรมเพ่ือตอบสนองค่านิยมของสังคม 
 3) ผู้มีอ านาจในการก าหนดนโยบายสาธารณะได้แก่ ผู้น าทางการเมือง ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติ
บัญญัติ ฝ่ายตุลาการ พรรคการเมือง สถาบันราชการ ข้าราชการและประมุขของประเทศ 
 4) กิจกรรมที่รัฐบาลเลือกที่จะกระท าต้องเป็นชุดของการกระท าที่มีแบบแผน ระบบและ
กระบวนการอย่างชัดเจน เป็นการกระท าท่ีมีการสานต่ออย่าง สม่ าเสมอ และต่อเนื่อง 
 5) กิจกรรมที่รัฐบาลเลือกที่จะกระท าต้องมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนจ านวนมาก 
 6) เป็นกิจกรรมที่ต้องกระท าให้ปรากฏเป็นจริง มิใช่เป็นเพียงการแสดงเจตนารมณ์หรือ
ความตั้งใจที่จะกระท าด้วยค าพูดเท่านั้น 
 7) กิจกรรมที่เลือกกระท าต้องมีผลลัพธ์ในการแก้ไขปัญหาที่ส าคัญของสังคม ทั้ง ปัญหา
ความขัดแย้งหรือความร่วมมือของประชาชน 
 8) เป็นการตัดสินใจที่จะกระท าเพ่ือผลประโยชน์ของประชาชนจ านวนมาก มิใช่การ
ตัดสินใจเพ่ือประโยชน์เฉพาะบุคคล และเป็นชุดของการตัดสินใจที่เป็นระบบมิใช่การตัดสินใจแบบ
เอกเทศ 
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 9) เป็นการเลือกทางเลือกที่จะกระท า โดยพิจารณาจากผลการวิเคราะห์ทางเลือกที่
เหมาะสมที่สุด ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 
 10) เป็นกิจกรรมที่เกิดจากการต่อรองหรือประนีประนอมระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ที่
เกีย่วข้อง 
 11) เป็นกิจกรรมที่ครอบคลุมทั้งกิจกรรมภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
 12) กิจกรรมที่รัฐบาลเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท า อาจก่อให้เกิดผลทั้งทางบวก และ
ทางลบต่อสังคม 
 13) เป็นกิจกรรมที่ชอบด้วยกฎหมาย 
 ธันยวัฒน์ รัตนสัค (2546) มีความเห็นว่า นโยบายสาธารณะ หมายถึง การเลือกแนวทางที่
พึงประสงค์ เพ่ือจะได้น ามาใช้เป็นกรอบในการด าเนินกิจกรรมของรัฐบาล โดยมีความมุ่งหวังที่จะ
แก้ไขปัญหา ป้องกันปัญหา รวมทั้งให้เกิดสภาพการณ์ต่างๆ ที่พึงประสงค์ข้ึนในสังคม 
 อุทัย เลาหวิเชียร (2545) กล่าวว่า นโยบายสาธารณะมีความหมายที่ส าคัญอยู่สองประการ 
ประการแรกคือ เป็นสิ่งที่รัฐบาลเลือกที่จะกระท า หรือไม่กระท า และ ประการที่สอง การก าหนด
เหตุผลและเป้าหมายส าหรับโครงการของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสังคม 
 ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์ (2540) สรุปความเห็นว่า นโยบายสาธารณะนั้นเป็นแนวทาง
ปฏิบัติของรัฐบาล ซึ่งก าหนดวัตถุประสงค์แน่นอนไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง คือ เพ่ือแก้ปัญหาในปัจจุบัน 
เพ่ือป้องกันหรือหลีกเลี่ยงปัญหาในอนาคต และเพ่ือก่อให้เกิดผลที่พึงปรารถนา รัฐบาลมีความจริงใจ
และจริงจังที่จะน านโยบายไปปฏิบัติ และนโยบายอาจเป็นบวกหรือลบ หรืออาจเป็นการกระท าหรือ
งดเว้นการกระท าก็ได้ 
 โดยภาพรวมเห็นว่าหรือเชื่อว่าควรที่จะด าเนินการไปในทิศทางนั้น โดยทิศทางที่กล่าวถึงนี้
อาจเกิดขึ้นมาจากการริเริ่มของรัฐบาล ภาคเอกชน หรือ ภาคีภาคประชาชน ดังนั้นนโยบายสาธารณะ
จึงมีความหมายที่กว้าง โดยรวมถึงนโยบายของรัฐบาล  กฎหมายจากรัฐบาล นโยบายขององค์กร
ท้องถิน่ และการปฏิบัติการในระดับสาธารณะ ของภาคประชาชนและภาคเอกชน 
 เจมส์ อี แอนเดอร์สัน (James E. Anderson, 1984) ได้ให้ข้อสรุปว่านโยบายสาธารณะมี
ลักษณะดังนี้ 
 1) เกี่ยวข้องกับการกระท าที่มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายมากกว่าพฤติกรรมที่สุ่มมา หรือ
พฤติกรรมตามโอกาส 
 2) ประกอบด้วยแนวทางหรือแบบแผน การกระท าของเจ้าหน้าที่รัฐบาล 
 3) เป็นสิ่งที่รัฐบาลกระท าจริงๆ ไม่ใช่สิ่งที่ตั้งใจจะท าหรือบอกว่าจะท า 
 4) อาจอยู่ในรูปยอมรับหรือปฏิเสธ คือมีนโยบายว่าจะท าหรือไม่ท าก็ได้ 
 5) ขึ้นอยู่กับกฎหมายและสิทธิอ านาจ ใช้บั งคับได้ตามกฎหมาย ซึ่ งนโยบา ยของ
องค์การ เอกชนไม่มี   
 2.7.1 วัตถุประสงค์ของนโยบายสาธารณ 
   ในทางปฏิบัติโดยทั่วไปนักวางแผนนโยบายจึงก าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนา
เศรษฐกิจ ดังที่ ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี (2551) มี 3 ด้าน ได้แก่ 
   1) ด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ มีประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากร ท าให้มี
การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน มักจะพิจารณาจากการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(Gross Domestic Demerits Product) ซึ่งเป็นตัวเลขแสดงว่าในระยะเวลา 1 ปี ประเทศผลิตสินค้า 
และบริการรวมแล้วเป็นมูลค่าเท่าใด การที่ประเทศมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศขยายตัวจึง
หมายถึงว่า สังคมมีความสามารถในการผลิตสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น มีทรัพยากรมากขึ้น ประชาชน
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ทั่วไปโดยรวมมีความมั่งคั่งมากขึ้นซึ่งการขยายตัวได้ดี แสดงว่าระบบเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพ มีการ
จัดสรรทรัพยากรที่ดี สามารถน าทรัพยากรไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาได้ 
   อย่างไรก็ตามควรพิจารณาสิ่งอ่ืนด้วยว่าทรัพยากรที่มีได้น าไปใช้ในสิ่งที่มีประโยชน์
ต่อสังคมหรือไม่ โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิต สภาพแวดล้อม สุขภาพ (อายุขัย) การศึกษา และ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตัวอย่างตัวชี้วัดที่รู้จักทันที คือ ดัชนีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
(Human Resource Development Index) ที่  United Nations Development Programmer 
(UNDP) ใช้เป็นตัวชี้วัดคุณภาพของคน การพิจารณาทั้ง 2 ข้อมูลจะช่วยให้การวิเคราะห์สมบูรณ์ข้ึน 
  นอกจากนี้การขยายตัวที่ยั่งยืนต้องพิจารณาถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการ
รักษาคุณภาพสิ่ งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาระยะยาว ในการพัฒนาที่ ยั่ งยืนจะต้องไม่ท าให้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสียหายในด้านประสิทธิภาพ เป้าหมายจึงค านึงถึงการใช้
ทรัพยากรท าให้มีประโยชน์ สูงสุด ท าให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องโดยต้องค านึงให้การใช้
ทรัพยากร ท าให้คนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
  2) ด้านเสถียรภาพ (Stability) คนเราส่วนใหญ่ไม่ชอบการผันผวนหรือไม่ชอบอะไรที่
คาดการณ์ไม่ได้จึงไม่ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งท าให้ปรับตัวได้ยาก จึงมีนโยบาย
ขึ้นมาเพ่ือท าให้ เสถียรภาพในทางเศรษฐกิจเสถียรภาพในราคาน้ ามันหรือพลังงานในรูปแบบอ่ืน 
เสถียรภาพในราคาของสินค้าและบริการ อัตราแลกเปลี่ยนรวมทั้งการมีเสถียรภาพทางครอบครัว เป็นต้น 
  3) ด้านความเท่าเทียมกัน หากการพัฒนาท าให้ความไม่เท่าเทียมกันของสังคมมาก
ขึ้น สังคมก็จะมีความขัดแย้งสูง การพัฒนาก็จะไม่ยั่งยืนความเท่าเทียมกันในด้านต่างๆ เช่น รายได้ 
โอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
  นโยบายสาธารณะมีเป้าหมายเพ่ือให้สวัสดิการของคนในสังคมดีขึ้น จะต้องค านึงถึง
วัตถุประสงค์ทั้ง 3 ด้าน ไปพร้อมๆ กัน คือ การเจริญเติบโตที่ยั่งยืน การเท่าเทียมกัน และการมี
เสถียรภาพ นอกเหนือจากการพัฒนาทางวัตถุ 
 2.7.2 ความคิดเก่ียวกับการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ   
  การศึกษาการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ หมายถึง ความพยายามที่จะอธิบายว่า
กลไกที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามนโยบาย แผนงาน โครงการ  สามารถผลักดันให้นโยบาย
บรรลุผลลัพธ์ และความมุ่งหมายที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ ผลที่ได้จากการศึกษาก็คือ สามารถน าความรู้
เกี่ยวกับการน านโยบายไปปฏิบัติ มาปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการด าเนินงานตามนโยบาย แผนงาน 
โครงการ และพัฒนาการก าหนดนโยบายในอนาคต นอกเหนือจากความเข้าใจว่า องค์ความรู้พ้ืนฐาน
ด้านทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์และทฤษฎีองค์กรรวมทั้งปัจจัยด้านการเมืองน ามาใช้ศึกษาการน า
นโยบายไปปฏิบัติ โดยพัฒนาตัวแบบขึ้นมาเพ่ือใช้ศึกษาสภาพการณ์ การน านโยบายไปปฏิบัติ              
(มยุรี  อนุมานราชธน, 2549) 
  การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นขั้นตอนที่อาจกล่าวได้ว่า เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญ
ที่สุด เพราะแม้ว่าจะมีนโยบายเลิศหรูประการใด แต่ในความเป็นจริงไม่สามารถน าไปปฏิบัติเท่ากับ
องค์กร หน่วยงานหรือรัฐบาล ไม่มีทางประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่องค์กร หน่วยงาน หรือ
รัฐบาลตั้งจุดมุ่งหมายไว้ 
  นโยบายสาธารณะใดก็ตามหากน าไปปฏิบัติแล้วไม่ประสบผลส าเร็จ ที่เป็นประโยชน์
ต่อประชาชนแล้วกลับสร้างความเสียหายต่อประชาชน ต่อทรัพยากรของชาติ และสูญเสียเวลาอันมี
ค่าไปแล้ว ยังอาจส่งผลกระทบต่ออนาคตทางการเมืองของผู้ก าหนดนโยบาย  และผู้ตัดสินใจน า
นโยบายไปใช้การไม่ประสบผลส าเร็จอาจไม่ใช่เป็นผลจากการก าหนดนโยบายผิดพลาด  แต่อาจเกิด
จากผู้ปฏิบัติ หรือหน่วยงานที่ปฏิบัติที่เหมาะสมขาดสมรรถภาพย่อมส่งผลต่อผู้ก าหนดนโยบาย และผู้
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ตัดสินใจน านโยบายไปใช้การไม่ประสบผลส าเร็จไม่ใช่เป็นผลจากการก าหนดนโยบายผิดพลาดแต่อาจ
เกิดจากผู้ปฏิบัติ หรือหน่วยงานที่ปฏิบัติที่เหมาะสมขาดสมรรถภาพ ย่อมส่งผลต่อผู้ก าหนดนโยบาย
และผู้ตัดสินใจน านโยบายไปใช้อย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก (นงนภัส เที่ยงกมล, 2550) 
  2.7.2.1 ความหมายและลักษณะของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
    การน านโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง การน าการตัดสินใจก าหนดนโยบายที่ได้
กระท าไว้ซึ่งอาจอยู่ในรูปของกฎหมาย ค าพิพากษาของศาล ค าสั่ งของรัฐบาล หรือ คณะรัฐมนตรีไป
ปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จ โดยมีกระบวนการซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ คือ การพิจารณา
ผลลัพธ์ที่พึงปรารถนาตามวัตถุประสงค์ของนโยบาย  การยินยอมปฏิบัติตามของผู้ที่เกี่ยวข้อง และ
การพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการรับรู้ของผู้ตัดสินใจก าหนดนโยบาย และหน่วยงานที่น า
นโยบายไปปฏิบัติ (Mazmanian & Sabatier, 1989 อ้างถึงใน มยุรี อนุมานราชธน, 2549) 
    การน านโยบายไปปฏิบัติ คือ การผลิตผลลัพธ์ออกมา การท าให้เสร็จซึ่งเป็น
ความหมายที่ทั้งสองน ามาจากพจนานุกรมของ Webster and Roget ทั้งสองก็ขยายความต่อไปด้วย
ว่า “Implementation” โดยตัวเองนั้นไม่มีความหมายที่สมบูรณ์ ค าถามที่ต้องตอบคือ น าอะไรไป
ปฏิบัติ ค าตอบก็คือ นโยบาย นั้นคือต้องมีนโยบายเกิดข้ึนก่อนที่จะมีการน านโยบายไปปฏิบัติ นโยบาย
โดยทั่วไปจะต้องประกอบด้วย 2 ส่วน คือ เงื่อนไขแรกเริ่ม และผลที่มุ่งหวัง การน านโยบายไปปฏิบัติ 
จึงไม่ใช่การสร้างเงื่อนไขแรกเริ่มขึ้นมา แต่เป็นการด าเนินงานภายหลังที่มีเงื่อนไขแรกเริ่มเกิดขึ้นแล้ว 
กล่าวอีกได้นัยหนึ่ง การน านโยบายไปปฏิบัติอาจพิจารณาได้ว่าเป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างการ
ก าหนดเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ กับการกระท าเพ่ือให้บรรลุสิ่งที่ (ศุภชัย  ยาวะประภาษ, 2540) 
    มยุรี อนุมานราชธน (2549) ได้สรุปว่า การน านโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง
การแปลงวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในนโยบายซึ่งอาจเป็นกฎหมายหรือค าสั่งของรัฐบาลหรือ
คณะรัฐมนตรี ให้เป็นแนวทาง แผนงาน โครงการกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม  ประกอบด้วย การจัดหา
ทรัพยากรต่างๆ เพ่ือด าเนินการให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ การวางแผนโครงการเพ่ือตอบสนอง
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนด การออกแบบองค์การและการด าเนินงานให้เป็นไปตามแนวทางการด าเนินงาน
โครงการที่ก าหนดไว้ 
  2.7.2.2 ขั้นตอนของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
    วรเดช จันทรศร (2552 ) ได้สรุปเรื่องขั้นตอน (กระบวนการ) การน า
นโยบายไปปฏิบัติดังนี้ การน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ เป็นเรื่องยากเนื่องจากการปฏิบัติงานเป็น
หน้าที่ของหน่วยงานที่ให้บริการระดับล่าง ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางอ้อมกับหน่วยงานระดับสูงของรัฐ 
และอยู่นอกเหนือจากการควบคุมของรัฐ หน่วยงานระดับล่างของรัฐจึงมีอิสระ ในการด าเนินงานของ
ตนเองมากพอสมควร ดังนั้น การน านโยบายระดับชาติไปปฏิบัติจึงต้องอาศัย 
    1) หน่วยงานระดับสูง ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและต้องท าให้หน่วยงาน
ระดับล่าง น านโยบาย ดังกล่าวไปปฏิบัติโดยใช้วิธีที่เหมาะสมกัน เรียกว่า การน านโยบายไปปฏิบัติใน
ระดับมหภาค 
    2) หน่วยงานระดับล่างเมื่อได้รับการถ่ายทอดนโยบายจากหน่วยงาน
ระดับบนมาแล้ว ก็ต้องก าหนดนโยบายภายในของตนเอง ให้สอดคล้องกับนโยบายของชาติ เรียกว่า 
การน านโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาค 
 2.7.3 การน านโยบายไปปฏิบัติในระดับมหภาค (Macro Implementation)  
  การน านโยบายไปปฏิบัติในระดับมหภาคมีขอบเขตกว้างขวางครอบคลุมไปจนถึงการ
น านโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาคด้วย สิ่งนี้ท าให้เกิดปัญหาตามมามากมายและปัญหาที่ส าคัญคือ 
การที่หน่วยงานในระดับสูงไม่สามารถท าให้หน่วยงานระดับล่าง หรือหน่วยงานที่ให้บริการของรัฐน า
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นโยบายไปปฏิบัติ ได้อย่างตรงตามเจตจ านงของนโยบาย (Policy Intent) ท าให้เกิดความล้มเหลว
หรือความล่าช้าในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
  การน านโยบายไปปฏิบัติในระดับมหภาค สามารถแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 
  2.7.3.1 ขั้นตอนของการแปลงนโยบาย ออกเป็นแนวทางปฏิบัติหรือออกมาในรูปของ
แผนงาน หรือโครงการปกติจะมีการระบุในหน่วยงานส่วนราชการ หรือองค์การ หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
หลัก ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่แปลงนโยบายนั้นออกมา เป็นแนวทางในการปฏิบัติแผนงานหรือโครงการใน
ประเทศไทยหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดังกล่าวมักจะได้แก่ กระทรวง ทบวง หรือกรม ซึ่งเป็นราชการ
บริหารส่วนกลางที่จะเป็นฝ่ายแปลงนโยบายนั้นออกมาเพ่ือให้หน่วยปฏิบัติในระดับล่างถือปฏิบัติ 
  2.7.3.2 ขั้นตอนของการยอมรับ คือการท าให้หน่วยงานในระดับล่างยอมรับแนวทาง 
แผนงาน โครงการ หรือผลของการแปลงนโยบายนั้นไปปฏิบัติต่อไป ในการท าให้หน่วยงานระดับล่าง
ยอมรับแนวทางดังกล่าวขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างตลอดจนประโยชน์ที่รัฐ ควรจะให้กับหน่วยงาน
ระดับล่าง ปัจจัยเหล่านี้จะเป็นเงื่อนไขที่ส าคัญในการที่จะสร้างความเต็มใจให้หน่วยงานระดับล่างรับ
นโยบายไปปฏิบัติ อย่างไรก็ตาม การยอมรับโครงการของหน่วยงานระดับล่างยังไม่สามารถประกันได้
ว่านโยบายนั้นจะประสบความส าเร็จหรือไม่ ถ้าหากหน่วยงานระดับล่างขาดความร่วมมือร่วมใจ    
(วรเดช จันทรศร, 2552) 
 2.7.4 การน านโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาค (Micro Implementation) 
  การน านโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาค เริ่มต้นจากการที่หน่วยงานระดับล่ างรับ
นโยบาย แผนงานหรือโครงการมาจากเบื้องบน แล้วน านโยบาย แผนงาน หรือโครงการนั้นมา
ปรับเปลี่ยนให้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานจะต้องอาศัยการมีปฏิสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงเพ่ือ
น าไปสู่การประสานประโยชน์ระหว่างหน่วยงานเจ้าของโครงการนั้นกับองค์การระดับล่างที่ท าหน้าที่
ปฏิบัติงาน กระบวนการปรับตัวนั้นจะต้องอาศัยการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติงานระดับล่างเช่นกัน 
เรียกว่า (Path of Micro Implementation) การน านโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาคจะประกอบไป
ด้วย 3 ขั้นตอน 
  2.7.4.1 ขั้นตอนของการระดม (Mobilization) ประกอบด้วย การพิจารณารับ
นโยบาย และการแสวงหาความสนับสนุนถึงแม้หน่วยงานระดับล่างจะให้การยอมรับในนโยบาย 
เนื่องจากส าคัญและเริ่มต้น และตรงกับเป้าหมายของหน่วยงานยังต้องมีการแสวงหาความสนับสนุน
ส่วนตัวจากสมาชิกในหน่วยงาน การสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางมีความส าคัญอย่าง
ยิ่งต่อการสร้างความส าเร็จ และความต่อเนื่องให้เกิดกับการน านโยบายไปปฏิบัติ 
  2.7.4.2 ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ  (Deliverer Implementation) การปรับ เปลี่ ย น
นโยบายออกมาในรูปของการปฏิบัติจริง พฤติกรรมการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติในระดับล่างจึงขึ้นอยู่ด้วย
ดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติแต่ละบุคคล อีกทั้งหน่วยงานระดับล่างยังจะต้องแสวงหาวิธีการที่จะปรับ
พฤติกรรมของผู้ปฏิบัติระดับล่างให้เข้ากับนโยบายอีกด้วย 
  2.7.4.3 ขั้ น ต อ น ใน ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม เป็ น ปึ ก แ ผ่ น  ห รื อ ค ว า ม ต่ อ เนื่ อ ง 
(Institutionalization or Continuation) ในองค์การความส าเร็จหรือผลลัพธ์ ในระยะยาวของ
นโยบายใดก็ตามจะเกิดขึ้นไม่ได้หากนโยบายนั้นไม่ถูกน าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง (Continuation) โดย
ผู้ปฏิบัติ ผู้เกี่ยวข้องต้องหาทางท าให้การปฏิบัติตามขั้นตอนที่สองสืบทอดมาสู่ขั้นตอนที่สาม คือการ
สร้างความเป็นปึกแผ่นเชิงสถาบัน (Institutionalization) และความต่อเนื่องในการปฏิบัติให้เกิด
ขึ้นกับนโยบายนั้นให้ได้ 
  การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ ขั้นตอนที่ส าคัญก็คือ ขั้นของแผนงานและโครงการ 
อุทัย เลาหวิเชียร (2550) นอกจากนี้ควรจะค านึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้ 
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  1) มีการตั้งหน่วยงานและมีการบรรจุเจ้าหน้าที่ เพ่ือน านโยบายใหม่ไปสู่การปฏิบัติ 
ในกรณีที่มีหน่วยงานและเจ้าหน้าที่อยู่แล้ว ก็ให้มีการมอบหมายความรับผิดชอบให้ไปปฏิบัติ 
  2) แปลงเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของนโยบาย เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้ง
ก าหนดแนวทางส าหรับผู้ปฏิบัติด้วย 
  3) ประสานงานหน่วยงานที่เป็นทรัพยากรและค่าใช้จ่ายเพ่ือบรรลุเป้าหมาย พัฒนา
หน่วยงาน รับผิดชอบในนโยบายเดียวกันและระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
  4) จัดสรรทรัพยากรเพ่ือให้บรรลุผลกระทบของนโยบาย 
 2.7.5 เทคนิคการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ  
  อุทัย เลาหวิเชียร (2550) ได้สรุปการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยอาศัยเทคนิคทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ ดังนี้ 
  2.7.5.1 การจัดองค์การหรือการจัดรูปงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของน านโยบาย
ไปปฏิบัติ 
  2.7.5.2 การพัฒนาองค์การ ให้มีลักษณะของการท างานเป็นทีม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในโครงการที่เกี่ยวข้องกับวิชาการ เทคนิค และวิชาชีพ เป็นต้น 
  2.7.5.3 การบริหารงานโดยอาศัยเป้าหมาย (MBO) มีสาระส าคัญดังนี้ 
    1) มีการก าหนดเป้าหมายและจัดระดับความส าคัญของผลที่จะบรรลุใน
เวลาใดเวลาหนึ่ง 
    2) ก าหนดแผนงานเพื่อการบรรลุผล 
    3) ติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลที่เก่ียวข้องกับแผนงาน 
    4) มีการตรวจสอบความก้าวหน้าในการบรรลุผลของเป้าหมาย 
    5) มีการประเมินผลในประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และประหยัด 
  2.7.5.4 เทคนิคทางการเมือง คือ การที่นักบริหารมีทักษะในการต่อรองกับบุคคล
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  2.7.5.5 เทคนิคต่างๆ ของการจัดการ เช่น PERT, แผนภูมิ CPM, Cost/Benefit เป็นต้น 
  2.7.5.6 เทคนิคอ่ืนๆ ของพฤติกรรมศาสตร์ เช่น การสื่อข้อความ การจูงใจ การมี
ประมุขศิลป์ เป็นต้น 
 2.7.6 การประเมินผลนโยบาย 
  การประเมินผลนโยบาย (Policy Evaluation) เป็นกระบวนการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหาที่เกิดจากการน านโยบายไปปฏิบัติ บอกให้ทราบถึงระดับความส าเร็จ หรือล้มเหลว เพ่ือ
น าเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยพิจารณาว่าผลจากการด าเนินโครงการหรือ
การให้บริการสาธารณะไปสู่ประชาชน กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ มีจุดมุ่งหมายในการติดตาม
ผลการปฏิบัติงานของโครงการว่าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และแสวงหาแนวทางในการปรับปรุงให้
การปฏิบัติมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพ่ือพิจารณาว่าควรจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายมากน้อยแค่ไหน
เพ่ือให้เกิดผลที่ต้องการอย่างแท้จริง หรืออาจเสนอให้ยุติโครงการไปเลย (สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2549) 
 2.7.7 ความหมายของ การประเมินผลนโยบาย 
  จุมพล หนิมพานิช (2547) การประเมินผลนโยบาย หมายถึง การเปรียบเทียบผลที่
ได้ภายหลัง การน านโยบายไปปฏิบัติ กับ เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของนโยบายที่ได้มีการก าหนด
ล่วงหน้าแล้ว                 
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  เสน่ห์ จุ้ยโต (2546) การประเมินผลที่เกี่ยวข้องกับความส าเร็จของแผนและโครงการ 
เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการตรวจวัด และการวิเคราะห์ถึงเทคนิค กระบวนการ และผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนโดยเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
  นิศา ชูโต (2544) การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การให้ค าตัดสินอย่างเป็น
ระบบเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เกิดจากโครงการทั้งทางตรง (Direct Effect) และทางอ้อม (Indirect Effect) 
ทั้งที่ตั้งใจ (Intended Effect) และโดยไม่ตั้งใจ (Unintended Effect) เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้ในโครงการว่าเกิดเร็วหรือไม่ มีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ เกิดกับคนกลุ่มไหน มีการ
เปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง เปรียบเทียบกับก่อนและหลังมีโครงการ ตลอดจนผลงานที่เกิดมีคุณภาพคุ้มค่า
กับต้นทุน 
  ศุภชัย ยาวะประภาษ (2533) การประเมินผล เกี่ยวข้องกับ กระบวนการวัดคุณค่า
ของผลการด าเนินการตามนโยบายสาธารณะ  เพ่ือที่จะน ามาเปรียบเทียบกับเป้าหมาย หรือ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
  ดาย (Dye, 2002) การประเมินผลนโยบาย หมายถึง ขั้นตอนสุดท้ายของการก าหนด
นโยบาย การประเมินผลนโยบายชี้ให้เห็นว่า ผู้ก าหนดนโยบาย คือ รัฐสภา ประธานาธิบดี กลุ่ม
ผลประโยชน์ ข้าราชการ หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ สื่อสารมวลชน กลุ่มองค์การ และผู้เกี่ยวข้องพยายาม
ที่จะเรียนรู้ว่านโยบายได้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ด้วยงบประมาณเท่าไร เกิดผล
กระทบอะไรบ้าง ทั้งท่ีตั้งใจและไม่ตั้งใจกับสังคม 
  ขั้นตอนการประเมินผลความส าเร็จของแผนและโครงการ สามารถแบ่งออกได้เป็น  
6  ขั้นตอนส าคัญดังนี้ 
  2.7.7.1 ก าหนดและระบุว่าใครบ้างที่เก่ียวข้องกับโครงการ 
  2.7.7.2 ส ารวจในประเด็น 
    1) ผู้ต้องการประเมิน 
    2) สาเหตุของการประเมิน 
    3) ช่วงเวลาที่ประเมิน 
    4) ทรัพยากรที่ใช้ประเมิน 
  2.7.7.3 น าข้อมูลจากขั้นตอนที่สองมาประมวลเพ่ือที่ตัดสินใจที่ จะประเมินผล
ความส าเร็จของโครงการนั้นหรือไม่ 
  2.7.7.4 เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อก าหนดเทคนิคการประเมินผลของโครงการ 
  2.7.7.5 การก าหนดวิธีการประเมินผลของโครงการโดย 
    1) ออกแบบการประเมินผลว่าเป็นแบบใด 
    2) ก าหนดกลุ่มประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง 
    3) การเลือกวิธีการวัดและระดับของการวัด 
    4) การเลือกใช้สถิต ิ
  2.7.7.6 การจัดท าข้อเสนอ เพ่ือที่จะสรุปผลของการประเมินผล 
 2.7.8 ประเภทของการประเมินผลนโยบาย 
  การประเมินผลนโยบายสามารถจ าแนกเป็นประเภทต่างๆ ได้หลายวิธี เช่น โดย
พิจารณาวิธีการประเมินคือ การประเมินเชิงปริมาณและการประเมินเชิงคุณภาพ โดยพิจารณาจาก
บุคคลผู้ท าการประเมินคือ โดยหน่วยงานราชการ โดยองค์การอิสระ และอย่างเป็นระบบโดย
นักวิชาการ และที่จะอธิบายในที่นี้คือ โดยพิจารณาจากเป้าหมายการประเมินคือ การประเมินผลแบบ
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เทียม การประเมินผลแบบเป็นทางการ และการประเมินผลแบบพิจารณาความเหมาะสม (ศุภชัย    
ยาวะประภาษ, 2533) 
  การจ าแนกประเภทการประเมินผลนโยบายโดยพิจารณาจากเป้าหมายการประเมิน 
ออกเป็น 3 แนวทาง Dunn (1981) ดังนี้ คือ 
  แนวทางท่ี 1 การประเมินผลแบบเทียม 
  แนวทางท่ี 2 การประเมินผลแบบแท้ 
  แนวทางท่ี 3 การประเมินผลเชิงตัดสินใจ  
  แนวทางที่ 1 เทคนิคการประเมินผลแบบเทียม (Pseudo Evaluation) เป็นแนวทาง
การประเมินผลซึ่งใช้วิธีการที่เป็นวิทยาศาสตร์ในการสร้างข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้เกี่ยวกับผลของ
แผนและโครงการ โดยไม่พยายามท่ีจะพิจารณาว่าผลดังกล่าวมีคุณค่าหรือมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหน
ต่อประชาชนกลุ่มต่างๆ ในสังคม และต่อสังคมโดยส่วนรวม ซึ่งสมมติฐานของการประเมินผลแบบนี้
เชื่อว่าตัวชี้วัดต่างๆ ที่ใช้ในการวัดคุณค่าหรือประโยชน์ของแผนและโครงงานนั้นถูกต้อง เชื่อถือได้และ
ยอมรับทั่วไปในหมู่ประชาชนกลุ่มต่างๆ เช่น จ านวนคนว่างงาน ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่ผลิตได้และ
จ านวนอุบัติเหตุในโรงงาน แล้วน ามาเป็นตัวชี้วัดผลส าเร็จของแผนและโครงการ โดยไม่ค านึงถึงความ
เหมาะสมของตัวชี้วัดเหล่านี้ว่าสามารถวัดผลได้ถูกต้องเที่ยงตรงแค่ไหนเพียงใด สามารถที่จะแยกพิจารณา
ได้เป็นหลายเทคนิค เช่น การแสดงด้วยกราฟ ตาราง การใช้เลขดัชนี ฯลฯ เทคนิคการประเมินผลแผนเทียม
ใช้ปัจจัยน าเข้าเป็นเกณฑ์ในแบบประเมิน (เสน่ห์ จุ้ยโต, 2546) (จุมพล  หนิมพานิช, 2547) 
  แนวทางที่ 2 เทคนิคการประเมินผลแบบแท้ เป็นการประเมินผลความส าเร็จของ
แผนหรือโครงการโดยใช้การประเมินผลจากวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ในแผนและ
โครงการเป็นหลัก การประเมินแบบแท้ต้องอาศัยตัวบทกฎหมาย เอกสารหลักฐานของนโยบาย 
โดยทั่วไปการประเมินแบบแท้มุ่งถึงเกณฑ์ในการประเมินที่ส าคัญ 2 ประการคือ ประสิทธิภาพ และ  
ประสิทธิผล การประเมินแบบแท้สามารถกระท าได้หลายวิธี เช่น  
  1) การประเมินสรุปผล (Summative Evaluation) โดยท าการประเมิน เมื่ อ
นโยบายนั้นถูกก าหนดขึ้นและมีการปฏิบัติตามนโยบายไปแล้ว 
  2) การประเมินขณะปฏิบัติ  (Formative Evaluation) วิธีนี้ ต้องการให้มีการ
ประเมินอย่างต่อเนื่อง 
  3) การประเมินแบบควบคุมโดยตรง ท าให้ทราบแน่ชัดถึงกลุ่มเป้าหมายของนโยบาย 
จ านวนเงินที่ใช้จ่ายไป 
  4) การประเมินแบบควบคุมโดยอ้อม ต้องอาศัยการวิเคราะห์เมื่อเหตุการณ์ได้เกิดข้ึน
แล้วทั้ง 2 แบบหลัง เป็นการแบ่งตามลักษณะของการควบคุมปัจจัยน าเข้าต่างๆ และการควบคุม
กระบวนการก าหนดนโยบาย (จุมพล หนิมพานิช, 2547) 
  แนวทางที่ 3  เทคนิคการประเมินผลเชิงตัดสินใจ การประเมินแนวทางนี้ต้องอาศัย
ความเห็นของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในเรื่องคุณค่าของนโยบาย โดยทั่วไปการประเมินเชิงตัดสินใจ แบ่ง
ออกได้เป็น 2 วิธี 
  1) การประเมินคุณสมบัติที่ประเมินได ้
  2) การวิเคราะห์อรรถประโยชน์และคุณสมบัติ 
 2.7.9 ปัญหาในการประเมินผลนโยบาย 
  ซึ่งปัญหาของการประเมินผลนโยบายส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องดังต่อไปนี้ (James E. 
Anderson, อ้างถึงใน จุมพล หนิมพานิช, 2547) 
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  2.7.9.1 ความไม่แน่นอนของเป้าหมาย เมื่อเป้าหมายของนโยบายไม่ชัดเจน หรือมี
ลักษณะกระจายตัว มีผลต่อการก าหนดขอบเขตของการบรรลุผลและท าให้การประเมินผลนโยบาย
เป็นเรื่องยาก สาเหตุส่วนใหญ่มาจากกระบวนการก าหนดนโยบาย 
  2.7.9.2 ความยากล าบากในการก าหนดสาเหตุและผล เพราะบางครั้งเป็นเรื่องยาก
ในการระบุเหตุและผลของการกระท า แม้ว่าหลักการประเมินผลที่เป็นระบบต้องการเห็นการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีเกิดมาจากการด าเนินนโยบาย 
  2.7.9.3 การกระจายของผลกระทบของนโยบาย การด าเนินนโยบายใดนโยบายหนึ่ง 
อาจจะมีผลกระทบต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากกว่ากลุ่มอ่ืนๆ ผลกระทบที่เกิดขึ้น อาจจะเป็นทางรูปธรรม 
หรือนามธรรม 
  2.7.9.4 ความยากล าบากในการได้มาซึ่งข้อมูล ในการประเมินผลกระทบนโยบาย 
บางครั้งขาดแคลนข้อมูลเชิงสถิติที่เกี่ยวข้องและมีความเที่ยงตรงซึ่งท าให้เป็นปัญหาส าหรับนัก
ประเมินผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักประเมินผลที่มีความห่วงใยหรือกังวลในเรื่องของผลลัพธ์ของนโยบาย 
  2.7.9.5 การต่อต้านจากฝ่ายเจ้าหน้าที่ทางการหรือทางราชการ การวัดหรือการ
ประเมินผลกระทบนโยบาย โดยทั่วไปมักเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องการรายงานข้อค้นพบตามข้อเท็จจริง 
ตามข้อมูล ซึ่งมีผลกระทบต่อเจ้าหน้าที่ของทางการที่รับผิดชอบนโยบาย รวมทั้งผู้บริหารและ
นักการเมือง ถ้าผลการประเมินนโยบายออกมาในทางลบ 
  2.7.9.6 เวลาที่จ ากัด นักการเมือง หรือข้าราชการ การเมือง โดยทั่วไปต้องการให้ผล
ของการด าเนินงานนโยบายของรัฐบาล ปรากฏออกมาโดยเร็ว แม้ว่านโยบายเหล่านั้น กว่าจะปรากฏ
ให้เห็นใช้เวลาหลายปีก็ตาม 
  2.7.9.7 ผลการประเมินที่ขาดการยอมรับ ที่ขาดอิทธิพลอาจจะมีการกล่าวหาว่าเป็น
เพราะการออกแบบการประเมินผลใช้ไม่ได้ ไม่ถูกต้อง ข้อมูลที่ใช้ไม่มีน้ าหนักเพียงพอ ถือว่าการ
ประเมินผลนั้นๆ ขาดการยอมรับ ขาดอิทธิพล 
    การประเมินผลนโยบายเป็นขั้นตอนที่ส าคัญของกระบวนการนโยบาย มี
วัตถุประสงค์เพ่ือทราบว่าการด าเนินโครงการหรือแผนงานตามนโยบาย มีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของนโยบายหรือไม่ โดยเฉพาะผลกระทบของนโยบายที่มีของต่อประชาชน ปัจจุบันการ
ประเมินผลนโยบายมีบทบาทส าคัญมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสาธารณชน เข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบ
การท างานของรัฐบาล ท าให้ประชาชนทราบว่ารัฐบาลจัดสรรและใช้ทรัพยากรของชาติคุ้มค่าเพียงใด
และใครเป็นผู้ได้ประโยชน์ที่แท้จริง รวมทั้งการน านโยบายหรือโครงการไปปฏิบัติมีประสิทธิภาพ
หรือไม่ การประเมินผลที่เที่ยงตรงและเชื่อถือได้ ต้องอาศัยระเบียบวิจัยทางสังคมศาสตร์ ทั้งการวิจัย
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเพ่ือการค้นหาความจริงและมุ่งที่การปฏิบัติเพ่ือการปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามวัตถุประสงค์เฉพาะ การประเมินผลนโยบายเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
การเมืองทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ซึ่งส่งผลต่อการประเมินผลเช่นกัน 
    ทั้งนี้ผู้ท าหน้าที่ประเมินผลนโยบายจ าเป็นจะต้องมีทักษะทางการเมือง รวมทั้ง
การต่อรองเพ่ือผลประโยชน์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการ เพราะฉะนั้นการประเมินนโยบายมิใช่เพ่ือ
เสนอความเห็นทางวิชาการเท่านั้น แต่เป็นการเสนอทางปฏิบัติอีกด้วย (สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2549)   
 
2.8 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 2.8.1 ระบบนโยบาย 
  ระบบนโยบาย หมายถึง รูปแบบความสัมพันธ์ของปัจจัยทั้ งหมดที่ก่อให้ เกิด
นโยบาย (Dunn, 1987 อ้างถึงใน สุนทรี ชาวเวียง, 2551) ซึ่งประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้องกับนโยบาย 
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(Policy Stakeholder) สภาพแวดล้อม (Policy Environment) และนโยบายสาธารณะ (Public 
Policy) โดยอธิบายได้ดังนี้ 
  2.8.1.1 ผู้เกี่ยวข้องกับนโยบาย หมายถึง ปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับนโยบายทั้งในลักษณะของผู้ส่งผลกระทบหรือได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจของรัฐบาล 
นิติบัญญัติ ระบบราชการ พรรคการเมือง สหภาพแรงงาน และกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ 
  2.8.1.2 สภาพแวดล้อมนโยบาย หมายถึง สิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับปัญหาซึ่ง
น าไปสู่การก่อรูปนโยบายหรือได้รับผลกระทบจากนโยบายและผู้เกี่ยวข้องกับนโยบาย ซึ่งหมายรวมถึง 
สภาพแวดล้อมทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ ระบบเศรษฐกิจ ระบบการเมือง ความยากจน
หรือความมั่นคงของประเทศ ระดับการศึกษาของคนในชาติและการนับถือศาสนาของคนในชาติ 
  2.8.1.3 นโยบายสาธารณะ หมายถึง ชุดของการปฏิบัติการที่เกิดจากการตัดสินใจ
ของรัฐบาล โดยได้รับอิทธิพลจากผู้เกี่ยวข้องกับนโยบายสภาพแวดล้อม  หรือส่งผลกระทบต่อ
ผู้เกี่ยวข้องกับนโยบายและสภาพแวดล้อม (Dye, 1984 อ้างถึงใน สุนทรี ชาวเวียง, 2551) ในขณะ
ที่ Greenwood (1988 อ้างถึงใน ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์, 2552) ได้นิยามค าว่า นโยบายสาธารณะ
ไว้ว่า เป็นการตัดสินใจข้างต้น ที่ก าหนดแนวทางกว้างๆ เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่างๆ 
ให้เป็นไปอย่างถูกต้องและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นไปในท านองที่คล้ายกันกับ 
Anderson (1975, อ้างถึงใน ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์ , 2552) ที่ได้ให้ความหมายของ นโยบาย
สาธารณะว่า หมายถึงแนวทางปฏิบัติ (ของรัฐบาล) ที่ก าหนดวัตถุประสงค์แน่นอนเพ่ือให้บุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลจัดการกับปัญหาหรือเรื่องที่อยู่ในความสนใจ  ซึ่งจากนิยามดังกล่าวข้างต้น การที่จะเป็น
นโยบายสาธารณะได้นั้นจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ประการคือ 
    1) เป็นแนวทางปฏิบัติกว้างๆ ซึ่งก าหนดโดยรัฐบาลหรือข้าราชการระดับสูง 
(ที่มีอ านาจในการก าหนดนโยบาย) จะเห็นได้ว่าลักษณะส าคัญประการแรกของนโยบายคือ  เป็น
แนวทางปฏิบัติกว้างๆ (A Guide of Action) ไม่มีรายละเอียดหรือค่อนข้างเป็นนามธรรม (Abstract) 
เพ่ือให้ข้าราชการประจ าแปลงเป็นรูปธรรม (Concrete) ก่อนน าไปปฏิบัติซึ่งอาจกระท าในรูปของ
แผนงานหรือโครงการก็ได้ ด้วยเหตุนี้นักวิชาการด้านนโยบายศาสตร์บางท่านจึงมักให้ความหมาย
สั้น ๆ ของค าว่า “นโยบาย” ว่าหมายถึง What to Do (จะท าอะไร) มีลักษณะกว้างๆ เป็นนามธรรม 
ส่วน “แผน” คือ How to Do (จะท าอย่างไร) โดยมีรายละเอียดเป็นรูปธรรม (Concrete) มากกว่า 
    2) มีวัตถุประสงค์แน่นอนไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่ง องค์ประกอบข้อนี้นับเป็น
องค์ประกอบส าคัญประการที่สอง ค าว่า “วัตถุประสงค์” (Objective) นั้นหมายถึง สิ่งที่ผู้ตัดสินใจไม่
ว่าจะเป็นผู้ตัดสินใจในองค์กรหรือรัฐบาลประสงค์จะให้บรรลุผล  ส่วน ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์
(2552) วัตถุประสงค์ของนโยบายที่ดีนั้นจะต้องชัดเจน (Clear) วัดได้ (Measurable) และสอดคล้อง
กับความเป็นจริง (Realistic) หรือปฏิบัติได้ นโยบายแต่ละนโยบายที่ออกมาใช้บังคับมักก าหนด
วัตถุประสงค์ของนโยบายไว้หลากหลาย อย่างไรก็ดีโดยทั่วไป เราอาจแบ่งวัตถุประสงค์ของนโยบาย
ออกเป็น 3 ประเภทใหญ่  คือ (1) เพ่ือแก้ปัญหาซึ่งก าลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน  (to Solve Existing 
Problems) (2) เพ่ือป้องกันหรือหลีกเลี่ยงปัญหาซึ่งคาดว่าจะเกิดในอนาคต (to Prevent Future 
Problems) และ (3) เพ่ือก่อให้เกิดผลที่พ่ึงปรารถนา (to Bring about Desirable Results) ซึ่งจะ
เป็นอะไรก็ได้ที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมหรือประเทศชาติ 
    3) รัฐบาลมีความจริงใจและจริงจังที่จะให้มีการน านโยบายไปปฏิบัตินับเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญอีกองค์ประกอบหนึ่ง ทั้งนี้หากรัฐบาลออกนโยบายใดมาเพียง เพ่ือตอบสนองการ
เรียกร้องของกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งโดยไม่มีความจริงใจและจริงจังในการน านโยบายไป
ปฏิบัติให้บรรลุผล ก็ไม่ถือว่าเป็นนโยบายสาธารณะในความหมายนี้ 
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    4) นโยบายอาจเป็นบวก (Positive) หรือเป็นลบ (Negative) หรืออาจเป็น
การกระท า หรืองดเว้นการกระท าก็ได้ เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญประการสุดท้าย เช่น นโยบาย
การทหารน าการเมืองซึ่งเป็นด้านลบ และนโยบายการเมืองน าทหารซึ่งถือเป็นนโยบายด้านบวก ที่มี
การน ามาใช้ในการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์ในอดีตของประเทศไทย เป็นต้น 
    ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า นโยบายสาธารณะนั้นเป็นแนวทางปฏิบัติของ
รัฐบาล ซึ่งก าหนดวัตถุประสงค์แน่นอนไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง คือเพ่ือแก้ปัญหาในปัจจุบัน เพ่ือป้องกัน
หรือหลีกเลี่ยงปัญหาในอนาคต และเพ่ือก่อให้เกิดผลที่พึงปรารถนา รัฐบาลมีความจริงใจและจริงจังที่
จะน านโยบายไปปฏิบัติ และนโยบายอาจเป็นบวกหรือลบ หรืออาจเป็นการกระท าหรืองดเว้นการ
กระท าก็ได้ 
 2.8.2 การวิเคราะห์นโยบาย 
  นักวิชาการหลายท่านได้ให้ค าจ ากัดความของการวิเคราะห์นโยบาย ไว้ดังนี้ 
  จุมพล หนิมพานิช (2549) ได้กล่าวถึงความหมายของการวิเคราะห์นโยบาย ซึ่งเป็น
แนวคิดจากนักวิชาการหลายๆ ท่าน ดังนี้  ส่วน จุมพล หนิมพานิช (2549) ให้ทรรศนะว่า การ
วิเคราะห์นโยบายเป็นรูปแบบการวิจัยประยุกต์ท่ีช่วยท าให้เกิดความเข้าใจในประเด็นที่เก่ียวกับเทคนิค
ทางสังคม รวมทั้งก่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่ดีเพ่ิมขึ้น นอกจากนี้ยังหมายถึงความพยายามที่จะน า
คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยแก้ไขปัญหาทางสังคม  ซึ่งการวิเคราะห์นโยบายนั้น
สามารถช่วยหาแนวทางที่เป็นไปได้ ช่วยท าให้เกิดข่าวสารข้อมูล รวมทั้งการได้หลักฐานข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ และผลอ่ืนๆ  ที่ตามมาหลังจากได้มีการก าหนดนโยบาย และการน านโยบายไปสู่การ
ปฏิบัติ ประเด็นนี้ช่วยท าให้ผู้ก าหนดนโยบายนั้น สามารถเลือกการด าเนินการที่มีประโยชน์มาก
ที่สุด ส่วน Ukeles (1982) ให้ความหมายของการวิเคราะห์นโยบาย  ว่าหมายถึง การตรวจสอบ
ทางเลือกนโยบายที่มีอยู่หลายทางอย่างมีระบบ รวมทั้งการบูรณาการหลักฐานข้อมูลทั้งที่เห็นด้วยและ
คัดค้านในแต่ละทางเลือก นอกจากนี้ยังมีความเกี่ยวพันกับแนวทางที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาการ
รวบรวมและการติดตามข่าวสารข้อมูล ตลอดจนพยายามที่จะท านายผลที่ตามมาของแนวทางการ
เลือกทางเลือก โดย Williams (1994) ให้ความหมายของการวิเคราะห์นโยบาย ว่าหมายถึง วิธีการ
วิเคราะห์ข่าวสารข้อมูล รวมทั้งผลการวิจัย เพ่ือสร้างแบบแผนส าหรับการตัดสินใจนโยบาย และ
น อกจ ากนี้ ยั ง เป็ น วิ ธี ก ารก าห น ด ความต้ อ งก ารส าห รั บ ข่ า วส ารข้ อมู ล ที่ เกี่ ย ว พั น กั บ
นโยบาย Rondinelli (1994) ให้ความหมายของการวิเคราะห์  นโยบายว่าหมายถึงกระบวนการ
วิเคราะห์ การแทรกแซงและการจัดการความขัดแย้งทางการเมืองที่สลับซับซ้อน และมีความเกี่ยวกัน
กับการเปลี่ยนแปลงของเมืองซึ่งไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือหนีได้  ส่วน Dunn (1996) ให้ทรรศนะว่า
การวิเคราะห์นโยบายนั้น หมายถึง วิชาการประยุกต์ที่ใช้วิธีการต่างๆ ในการซักถาม รวมทั้งการ
อภิปรายโต้เถียงเพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย  ที่สามารถน าไปใช้ให้
เป็นประโยชน์ ในทางการเมือง  รวมทั้ งน าไปแก้ไขปัญหาของประชาชน  Macrae (1997) ให้
ความหมายของการวิเคราะห์ นโยบายว่า หมายถึง การเลือกนโยบายที่ดีที่สุดจากทางเลือกที่มีอยู่
หลายทาง ซึ่งการเลือกดังกล่าวขึ้นอยู่กับเหตุผล และหลักฐานนอกจากนั้น จุมพล หนิมพาณิช (2549) 
ยังได้สรุปถึงความหมายของการวิเคราะห์นโยบายว่า  หมายถึงการประยุกต์หรือการน าวิธีทาง
วิทยาศาสตร์มาใช้ในปัญหาของนโยบายสารธารณะปัญหาในการเลือกนโยบายไปสู่การปฏิบัติทั้งใน
ด้านนโยบายภายในและต่างประเทศ 
 2.8.3 แนวทางในการวิเคราะห์นโยบาย 
  2.8.3.1 แนวทางเนื้อหา 
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    แนวทางเนื้อหาเป็นการศึกษาเฉพาะเนื้อหาของนโยบายในด้านใดด้านหนึ่ง
เพียงอย่างเดียว เช่น การวิเคราะห์ปัจจัยที่น ามาก าหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม นโยบายด้านการศึกษา
นโยบายด้านพลังงาน และนโยบายด้านอาชญากรรม เป็นต้น 
 
 
  2.8.3.2 แนวทางตรรก-ปฏิฐานนิยม 
    แนวทางตรรก-ปฏิฐานนิยมบางครั้งเรียกว่า  แนวทางพฤติกรรม  หรือ
แนวทางวิทยาศาสตร์ เป็นการวิเคราะห์โดยทฤษฎีตัวแบบทดสอบสมมติฐานข้อมูล  วิธีการ
เปรียบเทียบ การวิเคราะห์เชิงสถิติ 
  2.8.3.3 แนวทางเศรษฐมิติ 
    แนวทางเศรษฐมิติ บางครั้งเรียกว่าแนวทางเลือกสาธารณะ หรือแนวทาง
เศรษฐศาสตร์ การเมือง มีรากฐานที่มาตั้งอยู่บนทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์การเมือง 
  2.8.3.4 แนวทางการมีส่วนร่วม 
    แนวทางแบบมีส่วนร่วม ในทรรศนะของ Lass Well (1997) เรียกแนวทาง
นี้ว่าศาสตร์นโยบายที่มีลักษณะที่เป็นประชาธิปไตย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการท าประชาพิจารณ์แบบเปิด
ส าหรับกลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เช่น กลุ่มผลประโยชน์ กลุ่มข้าราชการที่มีบทบาทในการ
ออกแบบนโยบาย 
  2.8.3.5 แนวทางเชิงปทัสถาน 
    เป็นการวิเคราะห์เพ่ือมุ่งเสนอทางเลือกส าหรับการแก้ไขปัญหาในอนาคต
ลักษณะข้อมูลที่ใช้จะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับการเสนอแนะ เช่น มาตรการตรึงราคาน้ ามันอาจใช้เป็น
ข้อเสนอในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาในเรื่องของราคาที่ปรับตัวสูงขึ้น                 
เป็นต้น 
  2.8.3.6 แนวทางอุดมการณ์ 
    แนวทางอุดมการณ์เป็นการวิเคราะห์ทรรศนะของกลุ่มเสรีนิยม  หรือนัก
อนุรักษ์นิยม ซึ่งมีผลดีต่อการก าหนดนโยบายและการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
  2.8.3.7 แนวทางประวัติศาสตร์ 
    แนวทางประวัติศาสตร์ เป็นการวิเคราะห์นโยบายย้อนหลังในระยะเวลา
หลายปีเพ่ือดูแบบแผนในกระบวนการนโยบาย ซึ่งแบบแผนดังกล่าวอาจมีข้อบกพร่อง ซึ่งแนวทางนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบนโยบายที่ผ่านมาแบบข้ามเวลา (จุมพล หนิมพานิช, 2549) 
 2.8.4 ตัวแบบของการวิเคราะห์นโยบาย 
  ตัวแบบในการวิเคราะห์นโยบายจากผลการศึกษาของ สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์ (2544) 
ได้ท าการสรุปตัวแบบของการวิเคราะห์นโยบายไว้ ดังนี้ 
  2.8.4.1 ตัวแบบสถาบัน (Institutional Model) ตัวแบบสถาบัน ถือว่า นโยบายคือ
ผลผลิตของสถาบันการเมืองไม่ว่าจะเป็น  ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายตุลาการ สถาบันการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 
  2.8.4.2 ตัวแบบระบบ (System Model) ตัวแบบเชิงระบบ ถือว่า นโยบาย คือ
ผลผลิตของระบบการเมือง ซึ่งเกิดจากการตัดสินใจนโยบายของระบบการเมือง โดยเมื่อระบบ
การเมืองรับข้อมูลจากข้อเรียกร้อง (Demand) และการสนับสนุน (Support) จากสภาพแวดล้อม 
(Environment) ในรูปของปัจจัยน าเข้า (Input) ระบบการเมือง ซึ่งได้แก่สถาบันการเมืองจะน าปัจจัย
น าเข้านั้นสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนทางการเมือง (Conversion Process) และระบบการเมืองจะใช้
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อ านาจในการตัดสินใจ เพ่ือตอบสนองข้อเรียกร้องและการสนับสนุนจากประชาชน  ซึ่งก่อให้เกิด
ผลผลิตหรือปัจจัยน าออก (Output) โดยปัจจัยน าออกหรือผลผลิตของระบบการเมืองจะถูกย้อนกลับ
เข้าสู่สภาพแวดล้อมใหม่ในรูปแบบของผลสะท้อนกลับหรือผลกระทบ (Feedback) โดยสะท้อนกลับ
จะถูกกลับเข้าสู่ระบบการเมืองใหม่ในรูปแบบข้อเรียกร้อง และการสนับสนุนจากสภาพแวดล้อม ซึ่ง
ความสัมพันธ์ของระบบการเมืองและสภาพแวดล้อมและสภาพแวดล้อมจะสัมพันธ์กันแบบพลวัตร 
(Dynamic System) 
  2.8.4.3 ตั วแบ บ กระบ วนการ  (Process Model) ตั วแบ บกระบวน การ  ถื อ
ว่า นโยบายคือผลลัพธ์ของกิจกรรมทางการเมือง โดยกระบวนการและพฤติกรรมทางการเมือง
คือ ศูนย์กลางของการศึกษาทางการเมือง การศึกษากิจกรรมทางการเมืองโดยมุ่งเน้นพฤติกรรม
ศาสตร์สมัยใหม่ เริ่มต้นขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยมุ่งความสนใจการศึกษากิจกรรมของผู้ใช้
สิทธิเลือกตั้ง (Activities of Voters) กลุ่มผลประโยชน์ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร ข้าราชการ ผู้
พิพากษา และผู้มีบทบาททางการเมือง เป็นต้น ซึ่งกระบวนการนโยบายประกอบไปด้วยการจ าแนก
ปัญหานโยบาย การจัดท าทางเลือกนโยบาย การให้ความเห็นชอบนโยบาย การน านโยบายไปปฏิบัติ 
และการประเมิลผลนโยบาย (สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, 2544) 
 2.8.5 การน านโยบายไปปฏิบัติ 
  การน านโยบายไปปฏิบัติถือเป็นขั้นตอนที่ส าคัญมากในขั้นตอนของนโยบาย  ทั้งนี้
เนื่องจากการน านโยบายไปปฏิบัตินั้นเป็นการแปลงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ใน
ขั้นตอนของการน านโยบายซึ่งโดยปกติมีลักษณะเป็นแนวทางกว้างๆ  หรือมีความหมายที่ก ากวมให้
ออกมาเป็นกิจกรรมที่มีความเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ทั้งในรูปแบบของโครงการและแผนงาน มีการ
จัดสรรทรัพยากรต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ด าเนินการให้ส าเร็จตามเป้าหมาย ได้มีนักวิชาการหลายท่านให้
ความหมายของการน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้  
  วรเดช จันทรศร (2540) อธิบายว่าการน านโยบายไปปฏิบัติเป็นเรื่องของการศึกษา
องค์การที่รับผิดชอบนโยบายสามารถน าและกระตุ้นให้ทรัพยากรทางการบริหาร  ตลอดจนกลไกที่
ส าคัญทั้งมวลปฏิบัติงานได้บรรลุตามนโยบายที่ระบุไว้ หรือไม่ แค่ไหน เพียงใด หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง
คือ การน านโยบายไปปฏิบัติให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่อง ความสามารถที่จะผลักดันให้การท างานของ
กลไกท่ีส าคัญทั้งหมด สามารถบรรลุผลลัพธ์ที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้  
  ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์ (2541) อธิบายถึง กรอบการน านโยบายไปปฏิบัติตัวแบบ
ทางด้านการจัดการว่าเป็นเรื่องของการน าตัวแบบทางด้านการจัดการ (Management Model) มา
ท าการศึกษาปัญหาของการน านโยบายมาปฏิบัติ ตัวแบบนี้ให้ความสนใจไปที่สมรรถนะขององค์การ 
เพราะเชื่อว่าความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติย่อมขึ้นอยู่กับองค์การที่รับผิดชอบในการน า
นโยบายไปปฏิบัติว่ามีขีดความสามารถที่จะปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความคาดหวังเพียงใด  ใน
ลักษณะนี้โครงการที่จะประสบความส าเร็จได้จ าเป็นที่จะต้องอาศัยโครงสร้างที่เหมาะสม  บุคลากรที่
อยู่ ใน องค์ ก ารจะต้ องมี ค วามรู้ ค วามสามารถทั้ งท างด้ านการบริห ารและเทคนิ คอย่ าง
เพียงพอ นอกจากนี้องค์การยังจะต้องมีการวางแผนเตรียมการหรือมีความพร้อมเป็นอย่างดีทั้ง
ทางด้านวัสดุอุปกรณ์ สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้และงบประมาณ ตัวแบบนี้จึงเป็นความพยายามที่จะ
ศึกษาหาทางแก้ไข อุปสรรค (หรือข้ออ้าง) ของการปฏิบัติตามแผนที่เกิดขึ้นในอดีต เช่น การขาด
เงินทุน การขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ความล่าช้าในการสรรหาบุคลากร ความล่าช้าในการ
จัดตั้งระบบงานฝ่ายอ านวยการต่างๆ เป็นต้น ซึ่งพิจารณาได้ดังภาพที่ 2.17 
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ภาพที่ 2.17 การศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติโดยใช้ตัวแบบทางด้านการจัดการ 
ที่มา: ถวัลย์รัฐ วรเทพพุฒิพงษ์, 2541 
 
 นอกจากนี้ วรเดช จันทรศร (2548) ได้กล่าวถึงการวัดความส าเร็จของการน า
นโยบายไปปฏิบัติไว้ 3 แนวทาง คือ 1) ระดับของความร่วมมือที่ผู้รับนโยบายไปปฏิบัติ  2) การ
บรรลุผลการปฏิบัติตามนโยบายนั้นตามภาระหน้าที่ขององค์การที่รับผิดชอบด้วยความราบรื่น
ปราศจากปัญหา 3) การที่นโยบายนั้นก่อให้เกิดผลการปฏิบัติในระยะสั้น หรือก่อให้เกิดผลกระทบ
ตามที่พึงปรารถนาหรือไม่ และยังได้ท าการศึกษาการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติจากการศึกษา
ผลงานของนักวิชาการหลายท่าน ได้น ามาเสนอเป็นตัวแบบทางทฤษฎีของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ดังนี้ ตัวแบบที่ยึดหลักเหตุผล (Rational Model) ตัวแบบชนิดนี้มีฐานคติที่ว่า นโยบายที่ประสบ
ความส าเร็จ จะต้องมีกระบวนการวางแผนและควบคุมงาน (Planning & Controlling System) การ
ก าหนดวัตถุประสงค์และภารกิจที่ชัดเจน มีระบบวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนระบบการให้คุณให้
โทษ ทั้งนี้เนื่องจากกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติเริ่มต้นจากการก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจว่าอะไรคือเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ผู้ก าหนดนโยบายต้องการ และผู้ปฏิบัติงานจะ
ได้ก าหนดภารกิจหรือก าหนดความรับผิดชอบเฉพาะของแต่ละฝ่ายให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
นโยบายได้ ซึ่งจะช่วยให้การประสานงานเป็นไปอย่างราบรื่น  และการมีมาตรฐานในการท างานที่
เด่นชัด ย่อมส่งผลให้ระบบการให้คุณให้โทษเป็นไปอย่างเป็นธรรมมากยิ่งข้ึน ดังภาพที่ 2.18 
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ภาพที่ 2.18 ตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติที่ยึดหลักเหตุผล 
ที่มา: วรเดช จันทรศร (2548) 
 
 ตัวแบบทางด้านการพัฒนาองค์การ (Organization Development Model) ตัว
แบบชนิดนี้ เน้นที่พฤติกรรมและวัฒนธรรมองค์การ โดยเฉพาะภาวะผู้น า การสร้างแรงจูงใจ การ
ท างานเป็นทีมการสร้างความผูกพันยอมรับร่วมกัน  และการมีส่วนรวม  (Participation) ของ
ผู้ปฏิบัติงานเป็นส าคัญภายใต้ฐานคติที่ว่า การมีส่วนร่วมจะท าให้เกิดการท างานที่มีประสิทธิภาพ การ
น านโยบายมาปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จ จึงน่าจะเป็นเรื่องแรงจูงใจ การใช้ภาวะผู้น าที่เหมาะสม การ
สร้างความผูกพันของสมาชิกในองค์การ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ตลอดจนการสร้างทีมงาน
มากกว่าการมุ่งใช้การควบคุม  หรือใช้อ านาจทางรูปนัยของผู้บังคับบัญชา  ทั้งนี้ เพราะเห็นว่า
ความส าเร็จของนโยบาย คือความส าเร็จของผู้ปฏิบัติและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน  จึงน่าจะส่งผลต่อ
ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติมากกว่ากลยุทธ์อ่ืนๆ กล่าวอีกนัยหนึ่ง การน าเอานโยบายไป
ปฏิบัติเป็นเรื่องของกระบวนการที่ท าให้ผู้ปฏิบัติเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการก าหนด  หรือวางกรอบ
นโยบาย โดยถือว่านโยบายเหล่านั้นมาจากตัวผู้ปฏิบัติเองโดยตรง ดังภาพที ่2.19 
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ภาพที่ 2.19 ตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติที่เน้นการพัฒนาองค์การ 
ที่มา: วรเดช จันทรศร (2548) 
 
 ตัวแบบกระบวนการของระบบราชการ (Bureaucratic Process Model) ตัวแบบ
ชนิดนี้พัฒนามาจากแนวคิดของนักสังคมวิทยาองค์การ ที่พยายามจะสร้างกรอบการมองหาสภาพ
ความเป็นจริงทางสังคมในองค์การ ตัวแบบนี้เชื่อว่า อ านาจขององค์การไม่ได้อยู่ที่ต าแหน่งทางรูป
นัย แต่มีอยู่กระจัดกระจายในองค์การ ในทัศนะนี้หมายความว่า สมาชิกในองค์การทุกคนมีอ านาจใน
แง่ของการใช้วิจารญาณ โดยเฉพาะข้าราชการที่มีหน้าที่ให้บริการประชาชน โดยที่ผู้บังคับบัญชาไม่
อาจควบคุมได้ การยัดเยียดนโยบายใหม่ๆ ย่อมมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือวิถีชีวิตประจ าวัน
ของข้าราชการ นอกเสียจากข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานยอมรับ หรือปรับนโยบายเหล่านั้นเข้าไปเป็น
ส่วนหนึ่งของหน้าที่ประจ าวันของผู้ปฏิบัติ กล่าวคือ หากเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการเกิดการต่อต้านไม่
ยอมรับเอานโยบายมาแปลงสู่ภาคปฏิบัติในฐานะเป็นงานประจ าของตน  เจ้าหน้าที่ดังกล่าวอาจจะ
เพิกเฉยในการปฏิบัติตาม หรืออาจจะใช้อ านาจดุลยพินิจของการตัดสินใจในลักษณะที่ไม่เอ้ือต่อตัว
นโยบาย ดังภาพที ่2.20 

 
ภาพที่ 2.20 ตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติที่เน้นด้านกระบวนการของระบบราชการ 
ที่มา: วรเดช จันทรศร (2548) 
 ตัวแบบทางการเมือง (Political Model) ตัวแบบชนิดนี้เชื่อว่า ความส าเร็จของการ
น านโยบายไปปฏิบัติ เกิดจากความสามารถของผู้เล่น (Players) หรือบุคคลที่เป็นตัวแทนขององค์การ
กลุ่ม หรือสถาบัน และปัจจัยภายนอกองค์การ ตัวแบบนี้เน้นที่ความสามารถในการเจรจาต่อรองและ
การประนีประนอมของบุคคลฝ่ายต่างๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับนโยบายนั้น ทั้งนี้บุคคลฝ่ายต่างๆ ที่มี

ภาวะผู้น า 

การจูงใจ การมีส่วนร่วม 

การท างานเป็นทีม ความผูกพันและการยอมรับ 

ผลของการน า
นโยบายไปปฏิบัติ 

ระดับความเข้าใจสภาพความเป็นจริง
ในการให้บริการของผู้ก าหนดนโยบาย
หรือผู้บริหารโครงการพัฒนา 

ระดับของการยอมรับนโยบายเข้าเป็นส่วน    
หนึ่งของหน้าที่ประจ าวันของผู้ปฎิบัติ 

ผลของการน า
นโยบายปฏิบัติ 
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ส่วนได้ส่วนเสียกับนโยบายจะเข้ามาใช้อิทธิพลของตนเอง เพ่ือสร้างเงื่อนไขต่อรองให้มีการปฏิบัติตาม
นโยบายในลักษณะที่จะท าให้ตนเองได้รับผลประโยชน์มากขึ้น หรือเสียผลประโยชน์น้อยที่สุด ไม่ว่า
จะเป็นในรูปของการใช้ความสามารถเพ่ืออ้างเหตุผลความชอบธรรม  การโฆษณาประชาสัมพันธ์ชวน
เชื่อ การสร้างพลังมวลชนเพ่ือก่อให้เกิดแรงกดดัน เป็นต้น ดังนั้นความสามารถในการเจรจาต่อรอง
ประนีประนอมแสวงหาแรงสนับสนุนจากภายนอก ในการน าเอานโยบายไปปฏิบัติกับบุคคลฝ่ายต่างๆ 
ที่เข้ามาเก่ียวข้อง จึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อความส าเร็จในการปฏิบัติตามนโยบาย ดังภาพที่ 2.21 

 

 
 
ภาพที่ 2.21 ตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติที่เน้นด้านการเมือง 
ที่มา: วรเดช จันทรศร (2548) 

 
 ตัวแบบทั่วไป (General Model) ตัวแบบชนิดนี้มองว่า ปัจจัยที่จะท าให้การน าเอา
นโยบายไปปฏิบัติอย่างประสบความส าเร็จนั้นมีอยู่หลายประการ  เช่น สมรรถนะของหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบาย  ความชัดเจนของตัวนโยบาย  และกระบวนการในการ
ติดต่อสื่อสาร การให้ความร่วมมือสนับสนุนจากผู้ปฏิบัติงาน เป็นต้น นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญต่อ
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความส าเร็จในการน าเอานโยบายไปปฏิบัติได้ไม่
มากก็น้อย ดังภาพที่ 2.22 

จ านวนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการน านโยบายไปปฏิบัติ 

ความสามารถในการต่อรอง 

บุคลิกภาพ 

ความรู้ความสามารถ 

สถานะ อ านาจ และ
ทรัพยากรของหน่วยงาน 

การสนับสนุนจาก 
 

 
- สื่อมวลชน 
 

 
- นักการเมือง 
 

 
- หัวหน้าหน่วยงานอื่น ๆ 
 

 
- กลุ่มผลประโยชน์ 
 

 
- บุคคลส าคัญ 
 

 
- กลุ่มอิทธิพล 
 

 

ผลของการ
น านโยบาย
ไปปฏิบัติ 
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ภาพที่ 2.22 ตัวแบบการน านโยบายไปปฏิบัติที่เน้นการบูรณาการหรือตัวแบบทั่วไป 
ที่มา: วรเดช จันทรศร (2548) 
 
 อาคม ใจแก้ว (2533) ให้ความหมายว่า การน านโยบายไปปฏิบัติ หมายถึงความ
พยายามทั้งของรัฐ บุคคล หรือกลุ่มบุคคล ที่จะกระท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนด กล่าวคือ เป็น
การเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ได้ตัดสินใจไว้แล้วซึ่งอยู่ในรูปของการกระท า 
 สมบัติ  ธ ารงธัญวงศ์  (2549) ได้ระบุถึงกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ เป็น
กระบวนการทางการเมือง และเห็นว่าการน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งก็คือ เกมการต่อสู้ระหว่างกลุ่ม
ผลประโยชน์เพ่ือปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง และท าให้เข้าถึงส่วนของโครงการที่ไม่อยู่ในการ
ควบคุมของตน โดยนิยามว่า กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ คือกระบวนการของ กลยุทธ์เกี่ยวกับ
การปฏิสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ  ซึ่งล้วนแต่จะมุ่งให้บรรลุเป้าหมายของ    
กลุ่มคน เป้าหมายเหล่านี้อาจจะสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับเป้าหมายที่แท้จริงของนโยบายก็ได้ 
 มยุรี อนุมานราชธน (2547) ได้ให้ความหมายของการน านโยบายไปปฏิบัติไว้ว่า 
หมายถึง ระดับการเกิดขึ้นของผลนโยบายที่คาดคะเนไว้ การน านโยบายไปปฏิบัติอาจได้รับการมองว่า 
เป็นกระบวนการของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเป้าหมายที่ก าหนดไว้กับปฏิบัติการทั้งหลายที่มุ่งไปสู่การ
กระท าให้บรรลุผล หรือหากมองว่านโยบายเป็นสิ่งที่บ่งบอกโดยนัยถึงทฤษฎีที่ชี้ให้เห็นลูกโซ่เชิงเหตุ
และผลซึ่งอยู่ระหว่างเงื่อนไขเบื้องต้นกับผลที่จะเกิดตามมาในอนาคต ดังนั้น การน านโยบายไปปฏิบัติ
ในความหมายนี้ ก็คือความสามารถที่จะประสานเชื่อมโยงลูกโซ่เชิงเหตุและผลนั้น เพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่
พึงปรารถนา 
 
 2.8.6 ปัจจัยทีมีอิทธิพลต่อการน านโยบายไปปฏิบัติ 

กระบวนการติดต่อสื่อสาร 

กิจกรรมเพื่อให้การบังคับใช้มีผล 

ลักษณะของหน่วยงานที่ปฏิบัติ 

บรรทัดฐานของ
วัตถุประสงค์
ของนโยบาย 

สภาวะของเศรษฐกิจและสังคม 

สภาวะทางการเมือง 

ความสนับสนุน
ของผู้ปฏิบัติ 

ผลของการ
น านโยบาย
ไปปฏิบัติ 

ทรัพยากร 
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  ในการน านโยบายไปปฏิบัติจริงนั้น ความส าเร็จหรือการบรรลุผลของนโยบายที่ได้
จัดท าขึ้นมา จะบรรลุผลส าเร็จหรือไม่ ย่อมอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการน านโยบายเหล่านั้นไป
ปฏิบัติ โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการน าปฏิบัติดังเช่น วรเดช จันทรศร (2530) ประกอบด้วย 
  2.8.6.1 แหล่งที่มาของนโยบาย (Source of Policy) แถลงการณ์หรือค าสั่งของฝ่าย
บริหารการประกาศใช้กฎหมาย ข้าราชการระดับสูง ผู้มีหน้าที่ในการริเริ่มการก่อรูปนโยบาย ค าวินิจฉัย
ของศาล 
  2.8.6.2 ความชัดเจนของนโยบาย (Clarity of Policy) ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ จะส่งเสริมให้มีความสอดประสานกัน และมีประสิทธิภาพ โดยความชัดเจนของวัตถุประสงค์
ขึ้นอยู่กับการระบุสภาพปัญหาครบถ้วน ก าหนดผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และ
การประเมินทรัพยากรที่ต้องใช้อย่างเหมาะสม 
  2.8.6.3 การสนับสนุนนโยบาย (Support for Policy) เป็นสิ่งจ าเป็น แต่มิใช่เงื่อนไข
ที่เพียงพอส าหรับการที่จะน านโยบายไปปฏิบัติให้ประสบผลส าเร็จ โดยมีปัจจัยคือ ความสนใจของ ผู้
ริเริ่มนโยบายและกลุ่มผลประโยชน์ 
  2.8.6.4 ความซับซ้อนในการบริหาร (Complexity of Administration) จะท าให้
นโยบายเบี่ยงเบนจากเดิม มีการประเมินผล การก าหนดเป้าประสงค์ ปัจจัยกระตุ้น สิ่งจูงใจผู้น า
นโยบายไปปฏิบัติ 
  2.8.6.5 สิ่งจูงใจส าหรับผู้ปฏิบัติ (Incentives for Implementers) ท าให้ผู้ปฏิบัติมี
ความมุ่งม่ัน ที่จะท างานให้ส าเร็จ 
  2.8.6.6 การจัดสรรทรัพยากร (Resource Allocation) ทรัพยากรอย่างจ ากัด การ
ใช้ต้องค านึงถึงการจัดล าดับ ความส าคัญของแผนงานและโครงการ รวมถึงกลยุทธ์ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ตระหนักถึงประโยชน์หรือต้นทุนที่ไม่ได้คาดไว้ หรือ ที่เรียกว่า “ผลกระทบภายนอก” ด้วย
ประสิทธิผลของการน านโยบายไปปฏิบัติ  จะส าเร็จหรือล้มเหลว เนื่องจากเป้าหมายของการน า
นโยบายไปปฏิบัติอยู่ที่ การมุ่งท าให้นโยบายนั้นประสบความส าเร็จ การชี้ให้เห็นถึงความแตกต่าง
ระหว่างความส าเร็จและความล้มเหลว ซึ่งจะสามารถทราบจาก 
   1) ระดับความร่วมมือ ที่ผู้รับนโยบายไปปฏิบัติมีต่อผู้ออกค าสั่ง หรือผู้
ก าหนดนโยบาย ถ้าระดับของความร่วมมือมีสูงระดับของความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติก็จะมี
สูงตามไปด้วย และในทางกลับกันถ้าระดับของความร่วมมือมีต่ า ก็ย่อมหมายความว่า ระดับของความ
ล้มเหลวในการน านโยบายไปปฏิบัติจะมีอยู่สูง 
   2) การบรรลุผลการปฏิบัติตามนโยบาย ตามภาระหน้าที่ขององค์การที่
รับผิดชอบด้วยความราบรื่นและปราศจากปัญหา ถ้าหากการปฏิบัติตามนโยบายใดเต็มไปด้วยความ
ขัดแย้งหรือมีอุปสรรคข้อขัดข้องเกิดข้ึนมากเท่าใด ระดับของความล้มเหลวก็น่าจะมีมากข้ึนเท่านั้น 
   3) นโยบายนั้นก่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลกระทบตามที่พึง
ปรารถนาหรือไม่ หากนโยบายสามารถน าไปปฏิบัติได้ ก็กล่าวได้ว่าเป็นความส าเร็จประการหนึ่งและ
ในทางตรงกันข้ามเม่ือน า นโยบายนั้นไปปฏิบัติแล้ว ผลที่ได้ไม่เป็นไปตามความคาดหมาย ก็กล่าวได้ว่า
เป็นความล้มเหลวนั่นเอง 
 2.8.7 ปัญหาและอุปสรรคการน านโยบายไปปฏิบัติ 
  ส าหรับหลักการที่จะน านโยบายไปปฏิบัติเพ่ือให้ประสบผลส าเร็จนั้นสามารถ
พิจารณาได้จากปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้ (วรเดช จันทรศร, 2530) 
  2.8.7.1 ถ้ามีทรัพยากรใหม่แต่แนวทางปฏิบัติคลุมเครือ ต้องมีการตีความนโยบายให้
ชัดเจน 
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  2.8.7.2 ถ้ามีทรัพยากรใหม่และมีแนวทางปฏิบัติที่เฉพาะเจาะจง เป้าประสงค์ของ
บุคคลภายในองค์การจะลดความส าคัญลง 
  2.8.7.3 ถ้าทรัพยากรไม่เพียงพอ และแนวทางปฏิบัติไม่ชัดเจน ต้องสร้างกิจกรรมให้
ผู้ปฏิบัติเกิดความสมัครใจที่จะปฏิบัติ เป็นการสร้างพลังความมุ่งมั่นส าหรับความล้มเหลวในการน า
นโยบายไปปฏิบัติอาจเกิดจากประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
   1) การเลือกกลยุทธ์การน านโยบายไปปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม 
   2) การเลือกหน่วยปฏิบัติและกลไกในการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม 
   3) การเลือกเครื่องมือและวิธีปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม 
   ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่าหากต้องการให้นโยบายบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้จะต้องทราบถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลและทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการน านโยบายไปปฏิบัติ
ดังนั้นในการน านโยบายไปปฏิบัติจะต้องมีขั้นตอนครอบคลุมถึงพฤติกรรมต่างๆ ที่หน่วยงานที่
รับผิดชอบจะต้องปฏิบัติ ตั้งแต่การแปลงนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แผนงานโครงการ การจัดหา
ทรัพยากรที่จ าเป็น ตลอดจนการกลั่นกรองผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการ การให้บริการและการ
วัดผลประโยชน์ 
   ในการท าความเข้าใจสภาพการณ์หรือปัญหาของการน านโยบายสาธารณะ
ไปปฏิบัติ ของประเทศไทย อาจมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้าใจขั้นตอนและโครงสร้างของการน า
นโยบายไปปฏิบัติอย่างถ่องแท้ เนื่องจากจะส่งผลต่อความส าเร็จและความล้มเหลวในการน านโยบาย
ไปปฏิบัติที่ผ่านมาในภาพรวม อาจกล่าวได้ว่าการศึกษาเรื่องการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติมุ่งเน้น
สนใจเฉพาะบางเรื่อง หรือบางประเด็นมากกว่าการสร้างทฤษฎี ตัวแบบในการน านโยบายสาธารณะ
ไปปฏิบัติแบบเบ็ดเสร็จ จึงท าให้ไม่มีกรอบทฤษฎีที่เด่นชัดหรือตัวแบบที่มีความสมบูรณ์เพียงพอที่จะ
อธิบายถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติได้ วรเดช จันทรศร (2540) แต่ต่อมา
เมื่อมีนักวิชาการที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยหรือตัวแบบที่ใช้อธิบายความส าเร็จ และความล้มเหลวของการน า
นโยบายสาธารณะไปปฏิบัติกันอย่างกว้างขวาง มากขึ้น ก็ประสบกับปัญหาของการเหมารวมและไม่
สามารถอธิบายปัญหาที่เกิดขึ้นจริงได้ ส่วน ธีรพัฒน์ อังศุชวาล (2555) ได้อธิบายเกี่ยวกับการประยุกต์
แนวคิดของการน านโยบายสาธารณะไปปฏิบัติโดยวิเคราะห์ผ่านอุปสรรค 5 ประการส าคัญ ดังนี้ 
   1) ปัญหาด้านสมรรถภาพขององค์การความส าเร็จของการน านโยบายไป
ปฏิบัติ ย่อมขึ้นอยู่กับหน่วยงานที่รับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติว่ามีความสามารถในการ
ด าเนินการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนโยบายนั้นได้มากน้อยเพียงใด ดังนั้น ปัญหาทางด้าน
สมรรถนะจึงเป็นปัญหาหลักของการน านโยบายไปปฏิบัติซึ่งอาจโยงถึงปัจจัยที่ต้องค านึง  ได้แก่ 
บุคลากร เงินทุน รวมถึงวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย ปัญหา
และอุปสรรคในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติของประเทศไทย ในด้านสมรรถภาพของหน่วยงาน
ภาครัฐมีประเด็นปัญหาที่ส าคัญคือ การขาดการประสานงาน และการประสานความคิดของหน่วย
ภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ  เพราะ หน่วยงานราชการมักจะหวงแหน
นโยบายหรือโครงการในส่วนที่ตนรับผิดชอบไม่ยอมให้หน่วยราชการอ่ืนมาช่วงชิง อีกทั้งพยายามจะ
ขยายขอบเขตแห่งภารกิจหรืออาณาจักรของตนให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นตามโอกาสและสถานการณ์ที่
อ านวยให้ ระบบราชการมีแนวโน้มที่จะเลือกนโยบายของรัฐไปปฏิบัติเฉพาะนโยบายที่เป็นประโยชน์
แก่ตนเอง วรเดช จันทรศร (2540) อีกทั้งข้าราชการฝ่ายการเมืองโดยเฉพาะผู้ที่มาจากพรรคการเมือง
ที่เป็นฝ่ายรัฐบาลจะก าหนดกรอบความส าเร็จของนโยบายรัฐบาลให้ข้าราชการฝ่ายประจ าด าเนินงาน
โดยเร่งด่วน ดังนั้น นโยบายใดที่ได้รับความเห็นชอบ ดูแล เอาใจใส่จากฝ่ายการเมือง หน่วยราชการ
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ต่างๆ จะให้ความสนใจ เอาใจใส่เป็นพิเศษ ในทางตรงข้ามหากนโยบายใดไม่ได้รับความสนใจจากฝ่าย
การเมืองก็จะท าให้ไม่ได้รับการเอาใจใส่ในการก ากับดูแลจากหน่วยงานราชการเท่าท่ีควร 
   2) ปัญหาทางด้านการควบคุม ความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ
ขึ้นอยู่กับความสามารถในการควบคุมซึ่งหมายถึง ความสามารถในการวัดความก้าวหน้าหรือผลการ
ปฏิบัติของนโยบาย แผนงาน หรือโครงการ ปัญหาของการน านโยบายไปปฏิบัติจะเพ่ิมมากขึ้นหาก
ผู้รับผิดชอบในนโยบายขาดความสามารถที่จะท าการวัดผลหรือควบคุมผลงานของหน่วย
ปฏิบัติ ปัญหาทางด้านการควบคุมมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหลายประการ  ซึ่งจะมีผลโดยตรง
ต่อการสร้างความสามารถในการควบคุมหรือการวัดความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานที่จะสามารถ
สนองตอบต่อความต้องการของนโยบายได้ และในขณะเดียวกันก็มีผลโดยตรงต่อปัญหาในการน า
นโยบายไปปฏิบัติด้วย เช่น ความสามารถของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการแปลงนโยบาย  ว่าจะ
สามารถแปลงนโยบายออกมาเป็นแนวทางปฏิบัติ แผนงาน หรือโครงการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของนโยบาย  กิจกรรมของนโยบาย แผนงาน หรือโครงการนั้นมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
เพียงใด และการก าหนดภารกิจตลอดจนมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติ  
งาน แผนงาน หรือโครงการนั้นๆ ปัญหาและอุปสรรคในการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามนโยบายของ
หน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย  ในช่วงตั้ งแต่ปี  พ .ศ . 2501-2540 ประสบปัญหาในการ
ก ากับ ติดตามนโยบาย หรือโครงการภาครัฐอย่างจริงจัง การก ากับนโยบายสาธารณะในอดีตส่วนใหญ่
จัดท าในรูปแบบการตรวจราชการของข้าราชการจากส่วนกลางที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการ หรือ
ติดตามความคืบหน้าของนโยบายที่มอบหมาย จากนั้นหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติจะจัดท าสรุป
รายงานผลการด าเนินงานตามนโยบาย โดยที่เนื้อหาสาระของการปฏิบัติตามนโยบายมิได้น าเสนอให้
เห็นการด าเนินงานโดยละเอียดชัดเจนมากเท่าที่ควร ประกอบกับสภาพการณ์ทางการเมืองไทยที่ มี
การผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนการเข้าสู่อ านาจ จากคณะทหาร หรือจากรัฐบาลพลเรือนที่สับเปลี่ยนกัน
ตลอดเวลา จากช่วงปี พ.ศ. 2475-2540 ส่งผลให้การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติขาดความความ
ต่อเนื่อง ขาดการก ากับ ควบคุม การติดตามนโยบายของรัฐ บทบาทการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติที่
แท้จริง จึงเป็นภาระของข้าราชการประจ าที่ต้องแบกรับในการควบคุม ก ากับนโยบายสาธารณะของ
ป ระ เท ศมาโดยตลอด  ดั งที่  ธี ร พั ฒ น์  อั งศุ ช ว าล  (2555) ต่ อม าภ ายห ลั งก ารป ระกาศ ใช้
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และ 2550 โครงสร้างของการก ากับดูแลและการตรวจสอบได้เพ่ิมระดับความ
เข้มข้นขึ้นผ่าน กลไกขององค์กรอิสระ แต่ปัญหาการตรวจยังคงปรากฏผ่านความพยายามในการ
ควบคุม หรือแทรกแซง หน่วยงานเหล่านั้นเป็นระยะๆ 
   3) ปัญหาทางด้านความร่วมมือและการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ปัญหา
และอุปสรรคในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติในการให้ความร่วมมือ และการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง
นั้น สาระส าคัญที่เป็นปัญหาตกทอดมาจนถึงปัจจุบันคือการขาดความร่วมมือจากประชาชน  บางครั้ง
ประชาชนก็รวมกลุ่ม รวมพลังกันต่อต้าน เช่น ในช่วงปี พ.ศ. 2541-2542 การรวมกลุ่มคัดค้านต่อต้าน
การวางท่อก๊าซจากมาเลเซียซึ่งรัฐบาลมีแนวนโยบาย ที่จะจัดซื้อจากประเทศมาเลเซีย จนท าให้รัฐบาล
ต้องทบทวนเส้นทางการวางท่อใหม่ หรือการรวมกลุ่มพลังประชาชนคัดค้านการปิดประตูระบายน้ า
เขื่อนปากมูล ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ มีการเรียกร้องให้เปิดประตูระบายน้ าจนในที่สุดรัฐบาลต้อง
ปรับนโยบายอนุญาตให้เปิดประตูระบายน้ าเขื่อนปากมูล ตามข้อเรียกร้องของประชาชน นโยบาย
สาธารณะที่รัฐบาลด าเนินการโดยที่ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมริเริ่มโครงการ ย่อมได้รับการต่อต้าน และ
ขาดความร่วมมือ จนกระท่ังรัฐธรรมนูญฉบับ ปี พ.ศ. 2550 ต้องมีบทบัญญัติให้หน่วยงานภาครัฐ หรือ
องค์กรอ่ืนใดที่จะด าเนินการโครงการในท้องถิ่นของประเทศไทย หากเป็นโครงการที่จะก่อให้เกิดโทษ หรือ
มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโครงการนั้นจะต้องได้รับความยินยอมจากประชาชนในพ้ืนที่ก่อนเสมอ 



 87 

   4) ปั ญ ห าท างด้ าน อ าน าจ  และค วาม สั ม พั น ธ์ กั บ อ งค์ ก าร อ่ื น ที่
เกี่ยวข้อง ปัญหาในการน านโยบายไปปฏิบัติซึ่งเกิดจากเรืองอ านาจและความสัมพันธ์ระหว่างองค์การ
ที่รับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติกับองค์การอ่ืนที่เกี่ยวข้อง จะมีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขหลายประการ เช่น การติดต่อ และความสัมพันธ์ที่หน่วยปฏิบัติมีกับหน่วยงานที่ควบคุม
นโยบายดังกล่าว ความจ าเป็นที่หน่วยปฏิบัติต้องแสวงหาความร่วมมือ  หรือท าความตกลงกับ
หน่วยงานอ่ืน ความเป็นไปได้ที่เจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานจะสามารถท างานร่วมกันได้ โดยต้นเหตุ
ของปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญ ในการน านโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติที่เกิดจากการขาดการ
ประสานงาน ขาดความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน หรือองค์การภาคเอกชน ในประเทศไทยนั้น เป็น
ประเด็นปัญหาการบูรณาการในการปฏิบัติ เพราะหน่วยราชการมักจะหวงแหนภารกิจ ตีกรอบไม่
อยากให้หน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจของตนเอง ในบางครั้งจะพบว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบ
การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติต้องจัดท าภารกิจด้วยตนเองจนกระทั่งเสร็จสิ้นการด าเนินการ  ไม่ยอม
พ่ึงพาอาศัย เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ข้ามหน่วยงาน เป็นต้น 
   5) ปัญหาทางด้านการสนับสนุน และความผูกพันขององค์การหรือบุคคล
ส าคัญ ปัญหาทางด้านการสนับสนุน และความผูกพันขององค์การหรือบุคคลที่ส าคัญ เป็นปัญหาหลัก
อีกด้านหนึ่งของการน านโยบายไปปฏิบัติ ปัญหาดังกล่าวอาจลุกลามส่งผลไปถึงความล้มเหลวของนโยบาย
นั้นโดยตรง ถ้าองค์การหรือบุคคลส าคัญ ได้แก่ กลุ่มอิทธิพล กลุ่มผลประโยชน์นักการเมือง ข้าราชการ
ระดับสูง ตลอดจนสื่อมวลชน ไม่ให้ความสนับสนุนทั้งในแง่ของทางการเมือง เงินทุนงบประมาณ 
ตลอดจนสร้างอุปสรรคในแง่ของการต่อต้าน หรือคัดค้านนโยบายนั้นๆ สภาพปัญหาและอุปสรรคใน
การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติที่แสดงออกถึงความผูกพันขององค์การที่เป็นกลุ่มผลประโยชน์และ
หน่วยงานท้องถิ่น เป็นต้น (ธีรพัฒน์ อังศุชวาล, 2555) 
   จากนิยามของการน านโยบายไปปฏิบัติ ที่นักวิชาการต่างๆ ได้กล่าวมา
ข้างต้นนั้น ท าให้สรุปได้ว่า ความหมายของการน านโยบายไปปฏิบัติคือ การน านโยบายไปปฏิบัติเป็น
กระบวนการที่เกิดขึ้นภายหลังจากการก าหนดเป้าหมายของนโยบายไว้แล้ว โดยมีหน่วยงานท าหน้าที่
รับผิดชอบเอานโยบายในข้างต้นมาบริหารจัดการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย ซึ่งมีการ
พิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ในการด าเนินการ และหากศึกษาอย่างละเอียดพบว่าการน านโยบายไปปฏิบัติ
นั้นจะมีลักษณะของการต่อสู้ระหว่างกลุ่มผลประโยชน์หรือมีกระบวนการทางการเมืองอย่างหนึ่งซ่อน
เร้นอยู่ในกระบวนการด้วยเสมอ ในเบื้องต้นภาพรวมการศึกษาเรื่องการน านโยบายไปปฏิบัติจึงเป็น
เรื่องของการแสวงหาวิธีการและแนวทางเพ่ือปรับปรุงนโยบาย แผนงาน และการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น 
 2.8.8 Implementation Theory 
  ในค าจ ากัดความโดยทั่วไปการน านโยบายไปปฏิบัติมีความเชื่อมโยงถึงกระบวนการที่
เกี่ยวข้องความคิดของนโยบายซึ่งถูกแปรเปลี่ยนลงสู่การปฏิบัติ จนกระทั่งต้นทศวรรษที่ 1970 การน า
นโยบายไปปฏิบัติถูกพิจารณาว่าเป็นขั้นตอนที่ปราศจากปัญหาและมุ่งไปก้าวหน้าของกระบวนการ
นโยบาย ซึ่งหน่วยงานทางการบริหารด าเนินการตัดสินใจทางนโยบายซึ่งผู้จัดท านโยบายได้รับการ
เลือกตั้งให้เป็นรัฐบาลในปี 1973 Pressman และ Wildavsky ได้จัดพิมพ์ต้นแบบของหนังสือใน
หัวข้อการน านโยบายไปปฏิบัติซึ่งเน้นย้ าถึงว่าความคาดหวังอย่างสูงต่อโครงการสังคมที่ยิ่งใหญ่ของ
ปี 1960  ในประเทศสหรัฐอเมริกา ประสบกับความล้มเหลวในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ
อย่างไร Pressman & Wildavsky (1973) หนังสือเล่มนี้ให้ค าอธิบายอย่างแจ่มชัดถึงความซับซ้อน
และไม่แน่นอนของการปฏิบัติงานร่วมกันในขณะที่รัฐบาลกลางแสวงหาทางบรรลุเป้าหมายนโยบาย
ทางสังคมโดยผ่านการท างานของรัฐและรัฐบาลท้องถิ่นซึ่งมีอ านาจการตัดสินใจท าอย่างอิสระและด้วย
ตนเองในการปฏิบัตินโยบายจากการศึกษาในประเทศอันยั่งยืนถึงการสูญเสียระหว่างความตั้งใจของ
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นโยบายผลของนโยบายระหว่างทศวรรษ 1970 และช่วงต้นทศวรรษ 1980 มีการติดตามเหตุการณ์
ของการศึกษาการใช้ประโยชน์ในระหว่างของการออกแบบวิจัย รูปแบบทางทฤษฎีและตัวแปรที่มี
จ านวนมากในการอธิบายกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติและผลที่ได้รับจากงานวิจัย Hill & Hupe 
(2002) ความพยามยามที่จะสงเคราะห์หรือรวบรวมข้อเขียนเกี่ยวกับการน านโยบายไปปฏิบัติซึ่งถูกท า
ให้ง่ายขึ้นและละเลยความเข้าใจอันลึกซึ้งและมุมมองทางทฤษฎีที่ส าคัญ สิ่งนี้ได้รับการเห็นชอบ
โดยทั่วไปว่าการศึกษาแนวนี้ขาดจุดศูนย์รวมที่แน่นอนและล้มเหลวในการสร้างทฤษฎีน าไปสู่ค าตอบ
ของการศึกษาในบริบทที่แตกต่างกัน มีทั้งทฤษฎีในมุมมองที่กว้างและแคบการเจริญเติบโตของ
การศึกษาที่ส่วนใหญ่เป็นอรรถอธิบายได้เพ่ิมเติมการเติบโตตัวแปรที่แจกแจงออกมาซึ่งเชื่อว่ามีการ
เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนต่อการน านโยบายไปปฏิบัติและโต้แย้งว่าช่องว่างมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติใน
หน่วยงานที่ได้น านโยบายไปปฏิบัติความหลากหลายทางทฤษฎีและตัวแปรหลายๆ ตัวแปรท าให้เป็น
สิ่งที่ยากต่อการสรุปบทเรียนที่ใช้ประโยชน์ได้จริงส าหรับผู้ก าหนดนโยบายปัจจัยจ านวนมากถูก
พิจารณาว่าส าคัญเป็นสิ่งที่เด่นชัดและมีความพยายามเพียงเล็กน้อยในการจัดล าดับความส าคัญที่เก่ียว
โยงกันของปัจจัยที่แตกต่าง อาจจะเป็นการวินิจฉัยว่าแบบที่แตกต่างของโครงการเสนอแบบที่แตกต่าง
ของโอกาสในการน านโยบายไปปฏิบัติ แต่ไม่มีการศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบที่ได้รับการท าให้เหมาะสมซึ่ง
สามารถให้ข้อแนะน าแก่ผู้ปฏิบัติจริงๆ แล้วภาษิตของผู้วิจัยการน านโยบายไปปฏิบัติอาจจะให้ค าจ ากัด
ความเช่นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันเพราะว่าการศึกษาส่วนมากให้ความเน้นย้ าถึงความส าคัญของบริบทหรือ
สิ่งแวดล้อมในที่ซึ่งการน านโยบายปฏิบัติได้ถูกก าหนดใช้การเลือกตัดสินใจที่จะใช้รูปแบบที่เหตุการณ์
อาจเป็นไปได้นักวิจัยจ านวนน้อยก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้ เพ่ือก าหนดและกระท าการตามแนวความคิดของ
บริบทในทางที่อาจจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติมีข้อแนะน าจ านวนน้อย หรืออีกนัยหนึ่งเกี่ยวกับปัจจัย
ทางบริบทตระหนักถึงค่าของความตั้งใจมากที่สุด และถูกจัดการในการอธิบายตามปกติแต่ไม่ตรง
ประเด็นของช่องว่างการน านโยบายไปปฏิบัติระยะห่างระหว่างการออกแบบเริ่มแรกของนโยบายและ
โครงการและสิ่งที่ปรากฏจริงในทางปฏิบัติการตอบสนองอย่างเฉพาะต่อความล้มเหลวการอธิบายว่า
สิ่งได้ไม่ท างานซึ่งตรงกันข้ามกับการก าหนดสิ่งที่สามารถท าให้เกิดการท างานที่ดีขึ้น และยังจ ากัดการ
ใช้ประโยชน์ทางปฏิบัติของการวิจัยตามระบบการศึกษาที่หาได้ การวิพากษ์วิจารณ์นักวิจัยเรื่องการน า
นโยบายไปปฏิบัติส าหรับการไม่ เสนอรูปแบบที่ ใช้ประโยชน์ ได้ว่าการท าความกระจ่างของ
ความสัมพันธ์กันระหว่างตัวแปรที่เป็นสาเหตุและตัวแปรที่จัดการได้เป็นสิ่งที่ไม่ยุติธรรมทั้งหมด
เพราะว่าการเขียนงานวิจัยทางวิชาการเกี่ยวกับหัวข้อที่สนใจก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ
ทฤษฎีและสร้างสรรค์ความเข้าใจอย่างรอบด้านมากกว่าการผลิตแนวคิดใหม่ๆ ในการประยุกต์ใช้โดย
ทันทีทันใด อย่างไรก็ตามความนิยมสูงสุดของสาขาที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติก็ยังคงมี
ความหวัง แสดงออกให้เห็นอย่างชัดแจ้งอยู่บ่อยๆ ว่าการศึกษานี้สามารถให้ค าแนะน าที่เฉพาะเจาะจง
ต่อผู้ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับมือเหตุการณ์ที่เป็นรูปธรรมเพ่ือที่จะบรรลุการน านโยบายไปปฏิบัติให้
ประสบความส าเร็จมากข้ึน แรงบันดาลใจนี้ยังไม่ได้รับการเติมเต็มโดยกว้างขว้างแต่ก็ไม่สามารถกล่าว
ได้ว่าสาขานี้จะสมบูรณ์โดยปราศจากคุณค่าต่อชุมชนของผู้ปฏิบัติ เช่นเดียวกับที่ O’Toole ได้ให้
ข้อสังเกตใน 2 บทความ ซึ่งส ารวจเอกสารการน านโยบายไปปฏิบัติส าหรับข้อแนะน านโยบาย หนึ่งใน
ข้อโต้แย้งทางทฤษฎีในพ้ืนที่งานนี้คือ การน านโยบายไปปฏิบัติเป็นสิ่งที่แสดงให้ระยะที่ก าหนดและ
โดดเด่นชัดเจนภายในกระบวนการนโยบายได้หรือไม่ สิ่งนี้ต้องถูกยอมรับว่าความคิดเกี่ยวกับล าดับ
เหตุการณ์ในแนวเส้นตรงน ามาจากการก าหนดปัญหาต่อกระบวนสร้างนโยบายและหลังจากนั้น
น าไปสู่การน านโยบายไปปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการประดิษฐ์บางสิ่งขึ้นมา เนื่องจากในโลกแห่งความเป็น
จริงยังมีความคลุมเครือในระยะต่างๆ ของนโยบายที่ได้รับการสร้างสรรค์เช่นเดียวกับที่มันถูกน าไปใช้ 
ทั้งนี้นโยบายไม่ค่อยจะแสดงให้เห็นนวัตกรรมอันบริสุทธิ์ Hogwood & Gunn (1984); Peters & 
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Hogwood (1982) มีนโยบายมากมายที่สะสมมาตั้งแต่อดีตและนโยบายที่มีส่วนกลางเกี่ยวกับในส่วน
ที่ไม่คาดเดาได้ มีการสืบทอดในนโยบายเป็นที่ปรากฏมากขึ้นกว่าการท านโยบายใหม่จะถูกน าไป
ปฏิบัติให้ส าเร็จแม้ว่าจะมีการยอมรับในความจริงเหล่านี้ ความคิดของระยะนโยบายมีทั้งคุณค่าทาง
ทฤษฎีและคุณค่าในข้อเท็จจริงเพราะว่าสิ่งนี้ใช้ให้เห็นบริบทที่แตกต่าง สถาบัน ปัจเจกบุคคล และ
ประเด็นที่เกีย่วข้องเช่นเดียวกับการที่นโยบายถูกประยุกต์ใช้บทเรียนได้มีการเรียนรู้และการกลั่นกรอง
นโยบายได้รับการแนะน ามีหลายบรรทัดของเนื้อหาข้อวิจัยที่หาค าตอบและการสังเคราะห์อย่างมี
ศักยภาพของความรู้ที่ปรากฏซึ่งสามารถให้ความเข้าใจอันลึกซึ้งที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์
การน านโยบายไปปฏิบัติได้รับการผูกมัดให้ปฏิบัติ (O’Toole, 2004 & O’Toole, 2000)  
  ข้อถกเถียงทางทฤษฎีที่ส าคัญในหลายปีที่ผ่านมาคือระหว่างทฤษฎี, วิธีการ Top-
down และทฤษฎี, วิธีการ Bottom-up ในการศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติ Hill & Hupe (2002) 
รูปแบบ Top-down มุ่งไปที่ประสิทธิภาพขององค์กรนโยบายจากส่วนกลางในการขับเคลื่อนและ
ควบคุมการปฏิบัติของหน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติเพ่ือก าหนดว่าการน านโยบายไปปฏิบัติได้บรรลุ
การกระท าตามที่ตั้งใจไว้หรือไม่ ซึ่งต้องการการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นทิศทางของนโยบายล าดับขั้น
ปฏิบัติที่ได้ก าหนดไว้และตารางเวลาการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามล าดับและได้บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการ
ในทางรูปธรรมหรือไม่ค าอธิบายส าหรับความล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติมุ่งไปที่จ านวนของ
สาเหตุเงื่อนไขดังนี้ 
  1) นโยบายขาดความชัดเจนเรื่องทิศทาง 
  2) มีหน่วยงานและผู้ปฏิบัติเกี่ยวข้องจ านวนมาก 
  3) ความแตกต่างระหว่างคุณค่าและความสนใจขององค์กรทั้งภายในองค์การและ
ภายนอกองค์การ 
  4) ปัญหาในเรื่องการสื่อสารและการติดต่อประสานงานระหว่างผู้ปฏิบัติต่างๆ และ
ข้อจ ากัดพ้ืนฐานของการควบคุมเรื่อง 
  การบริหารงานเพ่ือความเป็นอิสระและการตัดสินใจได้เองเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับผู้
ปฏิบัติได้มีโอกาสใช้ความคิดสร้างสรรค์ของทักษะและความรู้ที่เฉพาะเจาะจงความล้มเหลวในการ
บรรลุการน านโยบายไปปฏิบัติของเป้าหมายของนโยบายที่ได้ก าหนดไว้ท าให้พิจารณาได้ว่าเป็นปัญหา
ที่สามารถแก้ไขโดยตัวชี้วัดที่เจาะจงส าหรับการก าหนดนโยบายในระดับล่าง ล าดับขั้นตอนที่เคร่งครัด
การวัดการด าเนินงานและการลงโทษส าหรับการไม่ปฏิบัติ ในทางตรงข้ามวิธีการทาง Bottom-up ถูก
บันทึกและเห็นชอบว่ามีความยืดหยุ่นส าหรับผู้ปฏิบัติระดับล่าง เพราะอนุญาตในการเลือกตัดสินใจ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดหรือขาดแคลนภายใต้ความกดดันหาสิ่งต่างๆ และยังค้นพบ
ว่าเป็นการให้โอกาสในการใช้เหตุผลของผู้ปฏิบัติในการต่อรองในการเปลี่ยนแปลงนโยบายระหว่าง
หน่วยงานและผู้ปฏิบัติที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน โดยสรุป มีข้อแตกต่างของจุดเน้นย้ าในองค์กรที่มี
ระดับขึ้นในการบังคับบัญชาแบบทางการและกลไกการควบคุมกับความใส่ใจที่มากขึ้นที่ให้กับ
ปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อความสนใจ รวมทั้งความสัมพันธ์ทางอ านาจเป้าหมายของมุมมองของการวิจัยคือการ
สร้างจาก Bottom-up เป็นรูปภาพอันหนึ่งของโครงการการน านโยบายไปปฏิบัติ รูปแบบของ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและผู้ปฏิบัติซึ่งท าให้ผลลัพธ์ของนโยบายเปลี่ยนรูปร่างไปใช้ระดับที่ไม่
เฉพาะเจาะจงง่ายๆ นัก ข้อโต้แย้งระหว่างทฤษฎี Top-down และ Bottom-up เป็นส่วนที่ปรากฏ
อยู่โดยรอบของค าถามของการศึกษาการน านโยบายไปปฏิบัติมีจุดประสงค์ไปทางใดระหว่าง 
Prescriptire หรือ Descriptive วิธีการแบบ Top-down เน้นว่าสิ่งใดควรท าให้เกิดขึ้น ในขณะที่
วิธีการแบบ Bottom-up แสดงค าว่าอธิบายผลลัพธ์และกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติโดย
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ปราศจากการเสนอข้อแก้ไขหรือเสนอแนะ ข้อโต้แย้งยังมีนัยยะในทางปฏิบัติส าหรับในการบรรลุการ
ปฏิบัติที่ได้รับการปรับปรุงขณะที่ยังขาดความรับผิดชอบอย่างดีที่สุดได้อย่างไร 
  การศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีน านโยบายไปปฏิบัติในช่วงแรกๆ ท าเพ่ือคาดหมายว่า
หน่วยงานของรัฐและผู้บริหารมีความรู้และทักษะในการด าเนินการตามนโยบายที่ได้ก าหนดโดย
นักการเมือง อย่างไรก็ตาม ก็ตระหนักว่าองค์กรของรัฐทั้งหมดได้เผชิญกับและกดดันส าหรับการ
เปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่องและระดับมูลฐานมากขึ้นระหว่างปี 1990 ได้มีความสนใจในแนวคิดของการ
เรียนรู้เรื่ององค์กรเกิดแทรกขึ้น โดยแนวคิดนี้แนะน าว่า องค์กรภายนอกและภายในสิ่งแวดล้อมท า
สัญญาณจากภายนอกและภายในจากสิ่งแวดล้อมของพวกเขา ตระหนักถึงความจ าเป็นส าหรับการ
เปลี่ยนแปลงที่จ าเป็นพัฒนาความรู้และทักษะที่ต้องการส าหรับการเปลี่ยนแปลงและทั้งความคิดและ
วิธีการนั้นไปประยุกต์ใช้ การเรียนรู้เกี่ยวกับองค์กรถูกมองว่าเป็นมากกว่าผลของการเรียนรู้ของบุคคล
แต่ละคนมักถูกมองว่าเป็นกระบวนการอันหนึ่งของปฏิสัมพันธ์ของสังคมซึ่งเกี่ยวข้องกับการผลิต
รวมกันของความรู้ที่สามารถน าไปใช้ได้และประโยชน์ของการท างานเป็นทีมเพ่ือแปรเปลี่ยนความรู้นั้น
ไปสู่การปฏิบัติของ (Fry & Grisword, 2003; Koftmen & Senge, 1995) 
 
2.9 แนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 2.9.1 ความหมายการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  การมีส่วนร่วมของประชาชน ต้องมีการเปิดโอกาส ให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น 
น าเสนอนโยบาย ซึ่งท าให้นโยบายต่างๆ ที่ออกมา ง่ายต่อการน าไปปฏิบัติใช้ ดังที่ ถวิลวดี บุรีกุล และ
คนอ่ืนๆ (2551) ได้กล่าวว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการซึ่งประชาชนหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ และเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลต่อชีวิต ความเป็นอยู่ของ
ประชาชนรวมทั้งมีการน าความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบายและการ
ตัดสินใจของรัฐ เป็นกระบวนการสื่อสารในระบบเปิด กล่าวคือ เป็นการสื่อสารสองทาง ทั้งอย่างเป็น
ทางการและไปเป็นทางการ ด้วยการแบ่งสรรข้อมูลร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเป็นการ
เสริมสร้างความสามัคคีในสังคม เป็นการเพ่ิมคุณภาพของการตัดสินใจ การลดค่าใช้จ่ายและการ
สูญเสียเวลาเป็นการสร้างฉันทามติและท าให้ง่ายต่อการน าไปปฏิบัติ อีกทั้งช่วยหลีกเลี่ยงการ
เผชิญหน้าใน “กรณีที่อาจจะรุนแรง” ช่วยให้เกิดความน่าเชื่อถือและความชอบธรรม และช่วยให้
ทราบความห่วงกังวลของประชาชน 
  การมีส่วนร่วม คือ การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ให้ค าปรึกษา วางแผน 
ร่วมการปฏิบัติ คนึงนิจ ศรีบัวเอ่ียม และคนอ่ืนๆ (2548) ได้กล่าวว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน  
หมายถึง การกระจายโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง และการบริหารเกี่ยวกับการ
ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ รวมทั้ง การจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวิถี
ชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน โดยการให้ข้อมูลแสดงความคิดเห็น  ให้ค าแนะน าปรึกษา ร่วม
วางแผน ร่วมปฏิบัติ รวมตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน 
  การมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย เป็นการให้ประชาชนร่วมตัดสินใจในเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อประชาชน โดย บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล (2548) ได้กล่าวถึงการมีส่วน
ร่วมในระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมว่า เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงทัศนะและมี
ส่วนในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเอง นอกจากจะช่วยให้การ
ตัดสินใจของผู้เสนอโครงการหรือรัฐบาลมีความรอบคอบ และสอดรับกับปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนมากยิ่ งขึ้นแล้ว ยังเป็นการควบคุมการบริหารงานของรัฐบ าลให้มีความโปร่งใส 
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(Transparency) ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน (Responsiveness) และมี
ความรับผิดชอบหรือสามารถตอบค าถามของประชาชนได้ (Accountability) อีกด้วย 
  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิในกระบวนการนโยบายสาธารณะทั้งในด้านการให้
และรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การร่วมการตัดสินใจ ทั้งในขั้นตอนการ
ริเริ่มนโยบาย การจัดท าแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
รวมทั้งการปฏิบัติการติดตามและประเมินผลตามนโยบายแผนงานโครงการนั้น (รายงานการศึกษา
เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ, 2552) 
  การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการเปิดกว้างในความคิดเห็น  โดยการสื่อสารสอง
ทางในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน ซึ่งในแต่ละประเด็นนั้นไม่สามารถใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งมา
ตัดสินใจได้เหมือนกัน และยังเป็นการกระจายโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง และการ
บริหาร เกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนโดยการให้ข้อมู ล แสดงความคิดเห็นให้
ค าแนะน าปรึกษาร่วมวางแผนและร่วมปฏิบัติ ตลอดจนการควบคุมโดยตรงจากประชาชน รวมทั้งมี
การน าความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย (ถวิลวดี บุรีกุล, 2552) 
  การมีส่วนร่วม (Participation) ของบุคคลในสังคม มักเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุหลัก 
3 ประการ (จินดาพร พลสูงเนิน, 2547) 
  ประการที่ 1 ความสนใจและความห่วงกังวลร่วมกัน ซึ่งเกิดจากความสนใจและห่วง
กังวลส่วนบุคคล ซึ่งบังเอิญพ้องต้องกันกลายเป็นความสนใจและห่วงกังวลร่วมกันของสังคม 
  ประการที่ 2 ความเดือดร้อนและไม่พึงพอใจร่วมกันที่มีต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่นั้น 
ผลักดันให้มุ่งไปสู่การรวมกลุ่ม วางแผน และลงมือกระท าร่วมกัน 
  ประการที่ 3 การตกลงร่วมใจกันที่จะเปลี่ยนแปลงกลุ่มหรือชุมชนไปในทิศทางที่พึง
ปรารถนา การตัดสินใจร่วมกันนี้จะต้องรุนแรงมากพอที่จะท าให้เกิดความริเริ่มกระท าการตอบสนอง
ต่อความเห็นชอบของคนส่วนใหญ่ที่เก่ียวข้องกับกิจกรรมนั้น 
  กระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนมีได้หลายระดับทั้งในแนวราบและใน
แนวดิ่ง รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบายการตัดสินใจ
ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐทุกระดับ ตั้งแต่การรับฟัง
ข่าวสารว่ารัฐจะท าอะไร นั่นคือ ระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด  ระดับถัดมาคือการมีส่วนร่วมที่
ประชาชนมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นโครงการต่างๆ ได้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากระบวนการประชา
พิจารณ์ แต่อ านาจการตัดสินใจก็ยังคงเป็นอ านาจของรัฐอยู่ รัฐบาลจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับ
ความคิดเห็นของประชาชนก็ได้ กระบวนการที่สูงขึ้นมาอีกคือ กระบวนการที่ประชาชนมีบทบาทและ
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจตั้งแต่เริ่มโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นที่จะรับทราบปัญหาร่วมคิด ร่วมหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาจนกระทั่งเมื่อมีโครงการเกิดและร่วมติดตามความเป็นไปของโครงการซึ่งเป็น
กระบวนการที่ส าคัญท่ีสุดของการมีส่วนร่วม (จินดาพร พลสูงเนิน, 2547) 
 2.9.2 ความส าคัญและเง่ือนไขของการมีส่วนร่วม 
  การมีส่วนร่วมของประชาชนมีความส าคัญในการสร้างประชาธิปไตยอย่างยั่งยืน และ
ส่งเสริมธรรมาภิบาลตลอดจนการบริหารงาน หากการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้นเท่าใดก็จะช่วย
ให้มีการตรวจสอบการท างานของผู้บริหาร และท าให้ผู้บริหารมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากยิ่งขึ้น 
อีกทั้งยังเป็นการป้องกันนักการเมืองจากการก าหนดนโยบายที่ไม่เหมาะสมกับสังคมนั้นๆ  นอกจากนี้
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การมีส่วนร่วมของประชาชนยังเป็นการสร้างความมั่นใจว่าเสียงของประชาชนจะมีการรับฟัง อีกทั้ง
ความต้องการหรือความปรารถนาของประชาชนก็จะได้รับการตอบสนอง (กวิลวดี บุรีกุล, 2552) 
  องค์ประกอบของการมีส่วนร่วมมี 3 ด้านคือ 
  1) ต้องมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายชัดเจน การให้ประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรม
หนึ่งๆ จะต้องมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเป็นไปเพ่ืออะไร ผู้เข้าร่วมจะได้ตัดสินใจถูกว่า
ควรเข้าร่วมหรือไม่ 
  2) ต้องมีกิจกรรมเป้าหมาย การให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมต้องระบุลักษณะของ
กิจกรรมว่ามีรูปแบบและลักษณะอย่างไร เพ่ือที่ประชาชนจะได้ตัดสินใจว่าควรเข้าร่วมหรือไม่ 
  3) ต้องมีบุคคลหรือกลุ่มเป้าหมาย การให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมจะต้องระบุ
กลุ่มเป้าหมาย อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปกลุ่มบุคคลเป้าหมาย มักถูกจ ากัดโดยกิจกรรมและวัตถุประสงค์
ของการมีส่วนร่วมอยู่แล้วโดยพื้นฐาน 
  ระดับข้ันของการมีส่วนร่วม มีหลายระดับ อาทิ 
  1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) 
  2) การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ (Implementation) 
  3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefit) 
  4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) 
 2.9.3 การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีประสิทธิผล  
  ถวิลวดี บุรีกุล และคนอื่นๆ (2551) จะต้องประกอบด้วยปัจจัยดังต่อไปนี้ 
  2.9.3.1 ข้อมูลจากประชาชนส่งผ่านไปยังผู้เสนอนโยบายหรือโครงการต่างๆ เพ่ือให้
ผู้ที่จะก าหนดนโยบาย หรือผู้ที่จะเสนอโครงการนั้นๆ ได้ทราบถึงธรรมชาติและแนวคิดของสังคม 
  2.9.3.2 ข้อมูลทางเทคนิค เกี่ยวกับเรื่องที่เป็นประเด็นสนใจจากผู้ เสนอโครงการ 
ส่งผ่านไปยังประชาชน 
  2.9.3.3 การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและความเชื่อระหว่างประชาชนกับผู้ก าหนด
นโยบายหรือ ผู้เสนอโครงการ หรือระหว่างประชาชนด้วยกันเอง 
  2.9.3.4 ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนผู้สนใจจะต้องได้รับการน าเข้าสู่ 
กระบวนการตัดสินใจ 
 2.9.4 กระบวนการมีส่วนร่วมมี 4 ขั้น คือ 
  ขั้นที่ 1 มีส่วนร่วมในการวางแผน ประกอบด้วยการรับรู้ เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการ
วางแผนและร่วมวางแผนโครงการ 
  ขั้นที่ 2 มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ ด าเนินการ ประกอบด้วยการด าเนินการในโครงการ
ต่างๆ และการตัดสินใจ 
  ขั้นที่  3 มีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์เป็นการมีส่วนร่วมในการจัดสรร
ประโยชน์หรือผลของการตัดสินใจที่เกิดข้ึน 
  ขั้นที่ 4 มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล 
 2.9.5 ประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังที่ กริลวดี บุรีกุล และคนอื่นๆ (2551) 
  1) คุณภาพของการตัดสินใจดีขึ้น 
  2) ใช้ต้นทุนน้อยและลดความล่าช้าลง 
  3) การสร้างฉันทามต ิ
  4) การน าไปปฏิบัติง่ายขึ้น 
  5) การหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าที่เลวร้ายที่สุด 
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  6) การคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและความชอบธรรม 
  7) การคาดการณ์ ความห่วง กังวล และทัศนคติของสาธารณชน 
  8) การพัฒนาภาคประชาสังคม  
 2.9.6 แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
  การมีส่วนร่วมนั้นมีความหมายแตกต่างกันไปตามบริบทของการมีส่วนร่วม ความ
หายการมีส่วนร่วมทางการศึกษา คือ การมีส่วนร่วมในเหตุการณ์กิจกรรมหรือโครงการที่มี
วัตถุประสงค์อยู่ที่การศึกษาธรรมชาติ ในขณะที่นักรัฐศาสตร์ให้ความหมายเกี่ยวกับการเข้าร่วมกับ
สถาบันทางการเมืองของชุมชน นักสังคมวิทยาใช้ในแนวเกี่ยวกับการมีปฎิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนใน
การศึกษา ความสัมพันธ์ทางสังคม และนักจิตวิทยาใช้ในแนวทางการท างานที่มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน
ของมนุษย์ (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545) ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ การมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาถูกใช้ในแนวทางเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมทางสิ่งแวดล้อม 
  การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคือประชาชนหรือชุมชนมีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สาธารณะและน าไปสู่การพัฒนาด้านต่างๆ ที่มีประโยชน์ ต่อชุมชน 
การมีส่วนร่วมในการพัฒนานั้นปัจจุบันได้ครอบคลุมไปถึงด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งถือ
กันว่าเป็นสมบัติสาธารณะที่ทุกคนต้องตระหนักและพึงรักษาไว้ใช้ให้ยาวนาน (นักวิจัยทาง
สังคมศาสตร์, 2540) นอกจากนี้เราอาจพบเห็นการใช้ค าพูดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาในค า
อ่ืนๆ ด้วย โดยเฉพาะค าว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือมีการมีส่วนร่วมของชุมชน เป็นต้น ซึ่ง
ทั้งหมดล้วนแต่มีความหมายที่มีนัยตรงกัน 
  การมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือช่วยกันพัฒนาชุมชนของตนเองนั้น เป็นรูปแบบทาง
สังคมรูปแบบหนึ่งในลักษณะการปะทะสังสรรค์ทางสังคมและอาจรวมถึงการมีส่วนร่วมของกลุ่ม ดังที่
ดุสิต เวชกิจ และคนอ่ืนๆ (2546) อย่างไรก็ตามได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนานั้น สิ่งที่มัก
อธิบายกันอยู่เสมอคือ ขั้นตอนการมีส่วนร่วมรวมถึงกระบวนการการมีส่วนร่วมหรือมิติของการมีส่วน
ร่วม ระดับของการมีส่วนร่วม และปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
  2.9.6.1 ขั้นตอนของการมีส่วนร่วม มีการกล่าวถึงในลักษณะกระบวนการ ขั้นตอน 
หรือมิติการมีส่วนร่วมดังนี้ 
    1) กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับ 
     (1) มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานพัฒนา 
     (2) มีส่วนร่วมคิด ตัดสินใจแก้ไขปัญหาของตนเองที่เน้นการมีส่วน
เกี่ยวข้องอย่างแข็งขันของประชาชน 
     (3) มีส่วนในการให้ความคิดสร้างสรรค์และความช านาญของประชาชน
แก้ไขปัญหากับวิทยาการที่เหมาะสม  
     (4) มีส่วนสนับสนุนติดตามผลการปฏิบัติงานขององค์กรและเจ้าหน้าที่
ที่เก่ียวข้อง (ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2540) 
    2) ขั้นตอนของการมีส่วนร่วม จากกระบวนการให้ประชาชนเข้าไปมีส่วน
ร่วมพัฒนานั้นประกอบด้วยการมีส่วนร่วมในหลายลักษณะด้วยกัน ความชัดเจนในเรื่องดังกล่าว 
Cohen & Uphoff ได้จัดแบ่งขั้นตอนของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของประชาชนจนเป็นที่ได้รับ
การยอมรับอย่างกว้างขวางว่าประกอบด้วยขั้นตอนส าคัญ ดังนี้ 
     ขั้นที่ 1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) ในกระบวนการ
ของการตัดสินใจนั้น ประการแรกสุดที่ต้องกระท าคือ การก าหนดความต้องการ และการจัดล าดับ
ความส าคัญ ต่อจากนั้นก็เลือกนโยบายและประชาชนที่เกี่ยวข้อง การตัดสินนี้เป็นกระบวนการ
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ต่อเนื่องที่ต้องด าเนินการไปเรื่อยๆ ตั้งแต่การตัดสินใจในช่วงเริ่มต้น การตัดสินใจในช่วงด าเนินการ
วางแผน และการติดสินใจช่วงการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 
     ขั้นที่ 2 การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน (Implementation) ในส่วนที่
เป็นองค์ประกอบของการด าเนินงานโครงการนั้นได้มาจากค าถามว่าใครจะท าประโยชน์ให้แก่โครงการ
ได้บ้าง และจะท าประโยชน์ได้โดยวิธีใด เช่น การช่วยเหลือด้านทรัพยากร การบริหารงาน และการ
ประสานงาน และการขอความช่วยเหลือ เป็นต้น 
     ขั้นที่  3 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefits) ในส่วนที่
เกี่ยวกับผลประโยชน์นอกจากความส าคัญของผลประโยชน์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแล้ว ยัง
จะต้องพิจารณาถึงการกระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่มด้วย ผลประโยชน์ของโครงการนี้รวมทั้งผลที่
เป็นประโยชน์ทางบวก และผลที่เกิดขึ้นในทางลบที่เป็นผลเสียของโครงการ ซึ่ งจะเป็นประโยชน์และ
เป็นโทษต่อบุคคลและสังคมด้วย 
     ขั้นที่ 4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) การมีส่วนร่วม
ในการประเมินผลนั้นสิ่งส าคัญจะต้องสังเกต คือ ความเห็น (Views) ความชอบ (Preferences) และ
ความคาดหวัง (Expectation) ซึ่งมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่างๆ ได้ 
(Cohen, J.M., & Uphoff, N.T., 1990) 
    3) มิติของการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ดังที่กล่าวมาแล้วว่ากระบวนการเข้า
ไปมีส่วนร่วมนั้น ได้ถูกแยกเป็นมิติของการมีส่วนร่วมมีนักวิชาการได้แบ่งมิติของการมีส่วนร่วม
ออกเป็น 3 มิติ ที่ส าคัญ คือ 
     มิติแรก เป็นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ว่าอะไรควรท าอย่างไร 
     มิติสอง มีส่วนร่วมเสียสละในการพัฒนาการลงมือปฏิบัติที่ได้ตัดสินใจ 
     มิติสาม มีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการด าเนินงาน 
  2.9.6.2 ระดับของการมีส่วนร่วม 
    ระดับของการมีส่วนร่วมในการพัฒนานั้นก็เป็นการแสดงออกถึงความ
เข้มข้นในการเข้าไปมีส่วนร่วมกันพัฒนาของประชาชนและสามารถแบ่งการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ออกเป็น 8 ระดับ ดังนี้ 
    ระดับ 8 ประชาชนมีอ านาจในการตัดสินใจ (Citizen Control) 
    ระดับ 7 ตัวแทนรัฐเป็นผู้ตัดสินใจ (Delegated) 
    ระดับ 6 ร่วมเจรจาต่อรอง (Partnership) 
    ระดับ 5 ร่วมแสดงความคิดเห็น (Placation) 
    ระดับ 4 ร่วมให้ค าปรึกษา (Consultation) 
    ระดับ 3 ร่วมรับรู้ข้อมูล (Informing) 
    ระดับ 2 ให้เข้าร่วมเพื่อลดแรงกดดัน (Therapy) 
    ระดับ 1 ถูกควบคุมและจัดการ (Manipulation) (ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ: 50) การมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับ 6-8 คือ ระดับการมีส่วนร่วมในการตัดสิน 
ระดับ 3-5 คือ ระดับการมีส่วนร่วมในบางส่วน และระดับ 1-2 คือ ระดับไม่มีส่วนร่วม 
  2.9.6.3 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม 
    องค์การอนามัยโลก ได้เสนอปัจจัยของการมีส่วนร่วมไว้ 3 ประการ คือ 
    1) ปัจจัยของสิ่งจูงใจ หมายถึง การที่ประชาชนจะเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมใดๆ นั้น จะมีเหตุผลที่ส าคัญ คือ 
     ประการแรก มองเห็นว่าตนได้ผลตอบแทนในสิ่งที่ท าไป 
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     ประการที่สอง การได้รับการบอกล่าวหรือได้รับการชักชวนจากบุคคลอื่น
ให้เข้าร่วมโดยมีสิ่งจูงใจเป็นตัวน า 
    2) ปัจจัยโครงสร้างของโอกาสหรือช่องทางในการเข้าร่วม หมายถึงการ
มองเห็นช่องทางในการมีส่วนร่วม และมองเห็นประโยชน์ที่จะได้รับหลังจากการมีส่วนร่วม ดังนั้น
พ้ืนฐานทางด้านโครงสร้างของช่องทางการมีส่วนร่วมจึงควรมีลักษณะดังนี้คือ 
     ประการแรก เปิดโอกาสให้ทุกๆ คนในชุมชนมีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมใน
การพัฒนารูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง 
     ประการที่สอง มีการก าหนดเวลาที่ชัดเจนแน่นอนเพ่ือผู้ที่จะเข้าไปมีส่วน
ร่วมจะได้สามารถก าหนดเงื่อนไขตามสภาพที่เป็นจริงของตนเองได้ 
     ประการที่สาม มีการก าหนดลักษณะของกิจกรรมที่แน่นอนว่าจะท าอะไร 
    3) ปัจจัยด้านอ านาจ ในการส่งเสริมกิจกรรมของการมีส่วนร่วม หมายถึง
การที่ประชาชนสามารถก าหนดเป้าหมาย วิธีการและผลประโยชน์ของกิจกรรมได้ 
     ปัจจัยดังกล่าวจึงเป็นแนวคิดภาพรวมของอิทธิพลต่อการเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาของประชาชนตามเงื่อนไขปัจจัยรอบด้าน แต่เมื่อพิจารณาเฉพาะประเด็นส าคัญๆ 
ปรากฏว่าก่อนหน้านั้นก็มีการพูดถึงปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอยู่แล้ว ซึ่งได้มี
นักวิชาการให้ความสนใจเกี่ยวกับปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคล ดังเช่น อายุ เพศ รายได้ การศึกษา ขนาด
ของครอบครัว อาชีพ รายได้ และความยาวนานในการอยู่อาศัยในท้องถิ่น เป็นต้น ก็มีอิทธิพลต่อการ
เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประชาชนด้วยเช่นกัน (Kaufman, H.R., 1949) 
    ดังนั้นในแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของระบบสากล จึงครอบคลุมการมี
ส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆ ของประชาชนหรือชุมชน การมีส่วนร่วมปฏิบัติต่างๆ อันเป็นสาธารณะ
ประโยชน์น าไปสู่การพัฒนาในทุกๆ ด้าน 
    แนวคิดของประเทศไทยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนานั้น เห็นว่าการ
เข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนานั้นเกิดขึ้นจากความสนใจไปร่วมกิจกรรมโดยความสมัคร
ใจ และมีความต้องการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ทั้งนี้ต้องมีเหตุจูงใจในบางประการที่ท าให้
บุคคลสนใจเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้น คือการได้รับประโยชน์จากการพัฒนา และการเข้าไปมี
ส่วนร่วมนั้นเป็นการเปิดโอกาสให้ร่วมตัดสินใจในการพัฒนาร่วมสนับสนุนในการบริหารการพัฒนา 
(ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2543 ) แม้ว่าการวิจัยครั้งนี้สนใจ
การเข้าไปมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน โดยผู้มีส่วนเสียและเน้นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมก็ตาม แต่ในเชิงความหมายภาพกว้างแล้วก็อาจกล่าวได้ว่าเป็นการมีส่วนร่วมส าหรับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตได้เช่นกัน (อนุรักษ์  ปัญญานุวัฒน์, 2548 ) ในการน าเสนอต่อไปนี้ประกอบด้วย 
ขั้นตอนการมีส่วนร่วม กระบวนการการมีส่วนร่วมหรือมิติของการมีส่วนร่วม ระดับของการมีส่วนร่วม และ
ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมหรือมิติของการมีส่วนร่วม ระดับของการมีส่วนร่วม ระดับของการมีส่วนร่วม 
และปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่พบจากเอกสารวิชาการของประเทศไทย มีดังนี้ 
    เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง (2535) ได้สรุปการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
ไว้ 4 ขั้นตอน คือ 
    การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา และสาเหตุของปัญหา 
    การมีส่วนร่วมในการวางแผนและด าเนินกิจการ 
    การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติงาน 
    การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล 
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    ไพรัตน์  เดชะรินทร์ (2527 ) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายการพัฒนาที่ก าหนดไว้ 8 เรื่องคือ  
    1) ร่วมในการศึกษาค้นคว้า ปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน
รวมตลอดจนความต้องการของชุมชน 
    2) ร่วมคิดหาและสร้างรูปแบบ และวิธีการแก้ปัญหาของชุมชน หรือ
สร้างสรรค์ สิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรือสนองความต้องการของชุมชน 
    3) ร่วมวางนโยบาย หรือวางแผนงาน หรือกิจกรรมเพ่ือขจัดและแก้ไข
ปัญหาและสนองความต้องการของชุมชน ร่วมตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรที่มีจ ากัด ให้เป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม 
    4) ร่วมตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรที่จ ากัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
    5) ร่วมจัดหรือปรับปรุงกระบวนการบริหารงานพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
    6) ร่วมการลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชน ตามขีดความสามารถของ
ตนเอง และหน่วยงาน 
    7) ร่วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ 
    8) ร่วมควบคุมติดตามประเมินผล และร่วมบ ารุงรักษาโครงการ และ
กิจกรรมที่บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
    9) ร่วมควบคุมติดตามประเมินผล และร่วมบ ารุงรักษาโครงการ และ
กิจกรรมที่ได้ท าไป ทั้งโดยเอกชน หรือรัฐบาลให้ใช้ประโยชน์ได้ตลอดไป 
    ดุสิต เวชกิจ (2535) ได้แบ่งระดับของการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือการ
พัฒนาชนบท จ าแนกออกเป็น 7 ระดับ คือ 
    ระดับ 1 ไม่มีส่วนร่วมเลย คือ หน่วยงานของรัฐเข้าไปด าเนินการให้
ประชาชนทั้งหมด 
    ระดับ 2 มีส่วนร่วมน้อยมาก คือ ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมเพราะมีสิ่งล่อใจ
หรือผลประโยชน์บางประการที่จะได้รับ โดยที่มิได้มีความเลื่อมใสต่อกิจกรรมนั้นเลย 
    ระดับ 3 มีส่วนร่วมน้อย คือ ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมเพราะถูกชักจูงโดย
การโฆษณาประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ที่มุ่งเน้นให้เห็นดี และประโยชน์ที่จะได้รับ ซึ่งไม่ได้ค านึงถึง
ความต้องการของประชาชนที่แท้จริง 
    ระดับ 4 มีส่วนร่วมปานกลาง คือ ทางราชการน าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจ
ความต้องการของท้องถิ่นและสภาพข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่ แล้วน าไปก าหนดแผนงานเพ่ือให้ประชาชน
ปฏิบัติตาม 
    ระดับ 5 มีส่วนร่วมค่อนข้างสูง คือ ทางราชการมีการยอมรับให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมค่อนข้างสูงโดยเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นต่างๆ รวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาตาม
ความประสงค์ของประชาชน แต่การตัดสินใจในการก าหนดแผนงานจริงๆ ยังขึ้นอยู่กับอ านาจและ
หน้าที่ของราชการ 
    ระดับ 6 มีส่วนร่วมสูง คือ ทางราชการจะเปิดโอกาสอย่างมากให้ประชาชน
ในการแสดงข้อเท็จจริง ข้อเสนอแนะจากประชาชนอย่างใกล้ชิด การด าเนินการขึ้นอยู่กับการตัดสินใจ
ของประชาชน 
    ระดับ 7 มีส่วนร่วมในอุดมคติ คือ ประชาชนท้องถิ่นจะร่วมกันด าเนินการ
ด้วยตนเองโดยตลอดนับตั้งแต่ต้นนกระทั่งสิ้นสุดการด าเนินงาน ตามความต้องการของประชาชนใน
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ท้องถิ่นเอง จึงได้รับความร่วมมือจากประชาชนอย่างดี ทางราชการอาจเข้ามามีส่วนบ้างในแง่ของการ
ช่วยเหลือหรือสนับสนุนในสิ่งที่เกินความสามารถของประชาชนเท่านั้น 
    อย่างไรก็ตามได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการวัดระดับการมีส่วนร่วมจาก
นักวิชาการรายอ่ืนๆ ท าให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมระดับสูง คือ เป็นการกระท ากิจกรรมการพัฒนา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยตัวของชุมชนเอง เกิดจากคนภายในชุมชนหรือคนภายในท้องถิ่นเอง อิทธิพล
ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีความอ่อนกว่าบทบาทของผู้น าชุมชน หน่วยงานของรัฐมีบทบาทน้อยในการเข้า
ไปให้ความช่วยเหลือ คงท าหน้าที่เพียงให้ผู้ให้ค าปรึกษาทางวิชาการเท่านั้น ในขณะที่การมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาระดับต่ าหรือปานกลางนั้น บทบาทหรืออ านาจการตัดสินใจการกระท าถูกภาครัฐช่วงชิงไป
ทั้งหมด การพัฒนากลายเป็นเรื่องของรัฐไปทั้งหมด ประชาชนเป็นเพียงผู้รับการช่วยเหลือความกรุณา
จากรัฐ และรัฐก็มักจะท าตัวเป็นผู้รู้ ผู้มีความสามารถ เพราะคิดว่าตนเองศึกษาในระดับสูงจะมีความรู้
เหมือนภูมิปัญญาสูงกว่าประชาชนโดยทั่วไป (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545) 
 2.9.7 ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมพัฒนา 
  ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมพัฒนานักวิชาการของไทยได้กล่าวถึงปัจจัยเหล่านี้ไว้
หลายท่าน คือ นิรันดร์ จึงวุฒิเวศย์ (2527) กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมดังนี้ 
  1) ความศรัทธาที่มีต่อความเชื่อถือบุคคล และสิ่งศักดิ์สิทธ์ ท าให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมต่างๆ เช่น การลงแขก การบ าเพ็ญประโยชน์ และการสร้างโบสถ์วิหาร 
  2) ความเกรงใจที่มีต่อบุคคลที่เคารพนับถือหรือเกียรติยศ ชื่อเสียง ต าแหน่ง ท าให้
ประชาชนเกิดความเกรงใจที่จะกระท า 
  3) อ านาจบังคับที่เกิดจากคนที่มีอ านาจเหนือกว่า ท าให้ประชาชนถูกบีบบังคับให้มี
ส่วนร่วมในการกระท าต่างๆ 
  นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ ยังได้กล่าวว่านอกจากจะมีปัจจัยเกี่ยวข้องแล้วยังมีเงื่อนไขของ
การเข้าไปร่วมอีกอย่างน้อย 3 ประการ คือ 
  1) ประชาชนต้องมีอิสระที่จะมีส่วนร่วม 
  2) ประชาชนต้องสามารถท่ีจะมีส่วนร่วม 
  3) ประชาชนต้องเต็มใจที่จะมีส่วนร่วม 
  ดุสิต เวชกิจ (2546) ได้สรุปว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมพัฒนานั้น มีอย่างน้อย 
3 ปัจจัย คือ 
  ปัจจัยที่หนึ่ง คือ ปัจจัยทางด้านส่วนตัว ได้แก่ อายุ เพศ 
  ปัจจัยที่สอง คือ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ และสังคม ได้แก่ การศึกษา อาชีพ รายได้ และ
การเป็นสมาชิกกลุ่ม 
  ปัจจัยที่สาม คือ ปัจจัยทางการสื่อสาร ได้แก่ การติดต่อสื่อสารทั้งการสื่อสารมวลชน
และบุคคล 
  จะเห็นได้ว่า ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนพิจารณาได้หลายวิธีการ แต่ส าหรับใน
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนที่เริ่มจากการร่วมคิดและวิเคราะห์ถึงประเด็นปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่เกิดข้ึนในชุมชนมีอะไรบ้าง การร่วมค้นหาสาเหตุของปัญหา ใครบ้างที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียจากปัญหาดังกล่าว ร่วมก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาไว้ให้ชัดเจนต้องการได้เพียงแต่สมาชิก
ในชุมชนนั้นต้องมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนของการมีส่วนร่วม คือ เริ่มตั้งแต่เริ่ม
หาสาเหตุของปัญหา ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา ร่วมกิจกรรมแก้ไขปัญหา และประเมินผลการแก้ไข
ปัญหา การสร้างการมีส่วนร่วมดังกล่าวจะน ามาซึ่งผลประโยชน์ให้แก่สมาชิกในชุมชนอย่างเสมอหน้า 
อย่างไรก็ตาม จากแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนานั้น กลับพบว่า การมีส่วน
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ร่วมจะมีมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยส าคัญหลายประการ ทั้งปัจจัยด้านเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจน
ปัจจัยส่วนบุคคล 

 
2.10 พื้นที่การวิจัย 
 จังหวัดสระแก้ว  
 สระแก้ว เป็นชื่อที่มาจากชื่อสระน้ าโบราณซึ่งอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองสระแก้ว มีอยู่จ านวน 
2 สระ ในสมัยกรุงธนบุรีราวปี พ.ศ. 2323 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (เม่ือครั้ง
ทรงเป็นสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก) เป็นแม่ทัพยกทัพไปตีกัมพูชา (เขมร) ได้แวะพักกองทัพที่
บริเวณสระน้ าทั้งสองแห่งนี้ กองทัพได้อาศัยน้ าจากสระใช้สอยและได้ขนานนามสระทั้งสองว่า 
“สระแก้ว-สระขวัญ” และได้น าน้ าจากสระทั้งสองแห่งนี้ใช้ในการประกอบพิธีถือน้ าพิพัฒน์สัตยา โดย
ถือว่าเป็นน้ าบริสุทธิ์ 
 สมัยก่อนสระแก้วมีฐานะเป็นต าบลขึ้นอยู่ในการปกครองของอ าเภอกบินทร์บุรี จังหวัด
กบินทร์บุรี ซ่ึงทางราชการได้ตั้งเป็นด่านส าหรับตรวจคนและสินค้าเข้า-ออก มีข้าราชการต าแหน่ง
นายกองท าหน้าที่เป็นนายด่าน จนถึงปี พ.ศ. 2452 ทางราชการจึงได้ยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอ าเภอ ชื่อว่า 
กิ่งอ าเภอสระแก้ว โดยใช้ชื่อสระน้ าเป็นชื่อกิ่งอ าเภอ ขึ้นกับอ าเภอกบินทร์บุรี ในภายหลังจังหวัด
กบินทร์บุรีถูกยุบ จึงถูกยุบรวมกับจังหวัดปราจีนบุรี (เม่ือวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2468) ต่อมาเมื่อวันที่ 
23 กรกฎาคม พ.ศ. 2501 ได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็นอ าเภอชื่อว่า อ าเภอสระแก้ว ขึ้นอยู่
ในการปกครองของจังหวัดปราจีนบุรี และในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2536 ได้รับการยกฐานะเป็น
จังหวัด เป็นจังหวัดล าดับที่ 74 ของประเทศไทย 
 การปกครอง         
 การปกครองแบ่งออกเป็น 9 อ าเภอ 65 ต าบล 658 หมู่บ้าน (อ าเภอหมายเลข 4 และ 5 
ตามรหัสเขตการปกครอง คือ อ าเภอเมืองสระแก้วและอ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้วในปัจจุบัน) มี
ประชากร ชายหญิง จ านวน 550,937 คน 
 สถานีพลังงานแสงอาทิตย์คลองช่องกล่ า อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 
 สืบเนื่องมาจากการที่ได้ด าเนินงานติดตั้งและทดสอบการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ตามหน่วยงาน
ต่างๆ ของ กฟผ. ในชนบทไปแล้วกว่า 30 แห่ง พบว่าผลการใช้งานเป็นที่น่าพอใจ ประกอบกับได้
พิจารณาเห็นว่าวิทยาการด้านเซลล์แสงอาทิตย์ในปัจจุบันได้ก้าวหน้าไปมาก  ทั้งราคาก็มีแนวโน้มลด
ต่ าลงจนคาดหมายได้ว่าจะสามารถผลิตไฟฟ้าได้ในราคาใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้าพลังความร้อนภายใน  
10-20 ปีข้างหน้า  
 ด้วยเหตุนี้เห็นว่าน่าจะมีการน าเซลล์แสงอาทิตย์มาทดลองใช้ในขนาดใหญ่ขึ้นในลักษณะ
เป็นโรงไฟฟ้าที่สามารถจ่ายไฟเข้าระบบได้ เพ่ือเป็นการสาธิตและประเมินผลการใช้งาน อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการขยายงานในอนาคต จึงได้มีการเสนอโครงการโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด       
20 กิโลวัตต์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากฝ่ายบริหารของ กฟผ.จึงได้พิจารณาติดตั้งที่
โรงไฟฟ้าคลองช่องกล่ า อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว เนื่องจากเห็นประโยชน์จากการใช้งาน
ร่วมกับเครื่องผลิตไฟฟ้าพลังน้ าขนาดเล็ก 20 กิโลวัตต์ที่มีอยู่แล้ว เป็นการสาธิตและใช้งานในระบบ
ร่วม (HYBRID SYSTEM) ด้วย ได้ด าเนินการติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์เมื่อปลายปี พ.ศ. 2529 
ต่อมาเดือนมีนาคม พ.ศ. 2531 ต่อเชื่อมโยงเข้าระบบจ าหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 โรงไฟฟ้าพลังน้ าคลองช่องกล่ า เป็นโครงการหนึ่งในพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตไฟฟ้าส าหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กอันจะเป็นประโยชน์ในการ
เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรให้แก่ราษฎรในบริเวณ  พ้ืนที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้ว โครงการนี้การ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2323
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2452
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2468
http://th.wikipedia.org/wiki/23_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2501
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2536
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7


 99 

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และกรมชลประทานร่วมกันด าเนินการก่อสร้าง บริเวณพ้ืนที่ป่าเชิง
เขาบรรทัดแถบชายแดนไทย-กัมพูชา เขตจังหวัดสระแก้ว แต่เดิมมีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรม ขาด
แคลนน้ าในการเกษตรนอกจากจะถูกราษฎรบุกรุกท าลายป่า อย่างกว้างขวางแล้วยังเป็นเขตแทรกซึม
ของฝ่ายตรงข้าม เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบปัญหาที่เกิดขึ้น ได้ทรงมีพระราชด าริให้
มีการพัฒนาพ้ืนที่เหล่านี้ กองทัพภาคที่ 1 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมกันจัดท าโครงการขึ้น
เรียกว่า “โครงการพัฒนาพ้ืนที่ราบเชิงเขาจังหวัดปราจีนบุรีตามพระราชด าริ” ประกอบด้วยการ
พัฒนาในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านแหล่งน้ า ได้มีการก่อสร้างเขื่อนต่างๆ คือเขื่อนท่ากะบาก อ าเภอ
เมือง เขื่อนคลองช่องกล่ าตอนบนและเขื่อนคลองช่องกล่ าตอนล่าง อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 
ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชด าเนินเยี่ยมราษฎร  ในพ้ืนที่แห่งนี้อีกในปี 2524 
และ 2525 ทรงมีพระราชด าริให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกรมชลประทานพิจารณาน า
น้ าที่ระบาย จากเขื่อนมาใช้ประโยชน์ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าก่อนที่จะระบายน้ า ไปใช้ในการเกษตร
เพ่ือเป็นการพัฒนาแหล่งน้ าในท้องถิ่นให้เกิด ประโยชน์เต็มที่ 
 เงินลงทุน งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงานในส่วนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
รวมทั้งสิ้น 4,500 ล้านบาท  
 ลักษณะโครงการ 
 เขื่อนคลองช่องกล่ า เป็นเขื่อนดิน สร้างปิดกั้นล าน้ าคลองช่องกล่ า ตัวเขื่อนสูง 13.0 เมตร 
ยาว  222 เมตร  อ่างเก็บน้ ามีความจุ  0.280 ล้ านลูกบาศก์ เมตร ที่ ระดับ เก็บกัก 124 เมตร 
(ระดับน้ าทะเลปานกลาง) ทางระบายน้ าล้น เป็นชนิดฝายคอนกรีต มีทางระบายน้ ากว้าง 50 เมตร 
ปริมาณน้ าที่ระบายได้สูงสุดประมาณ 120 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ท่อส่งน้ าเข้าโรงไฟฟ้าเป็นชนิด ท่อ
เหล็กและท่อซีเมนต์ใยหิน ส่วนเครื่องกังหันน้ าเป็นชนิดทรงกระบอก เพลานอน ขนาด 30 แรงม้า มี
ความเร็วรอบ 675 รอบ/นาท ีโรงไฟฟ้าติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้าขนาดก าลังผลิต 20 กิโลวัตต์ สามารถ
ผลิตกระแสไฟฟ้าได้สูงสุดประมาณ 16 กิโลวัตต์ ระบบส่งประกอบด้วย สายส่งแรงสูงขนาดแรงดัน   
22 กิโลวัตต์ และสายส่งแรงต่ าขนาดแรงดัน 220 โวลต์ เงินลงทุนงบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินงานใน
ส่วนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมทั้งสิ้น 4500 ล้านบาท 
 ที่ตั้งและสภาพทั่วไป 
 โรงไฟฟ้าพลังน้ าคลองช่องกล่ า ตัวเขื่อนและโรงไฟฟ้าตั้งอยู่ที่ต าบลหนองน้ าใสอ าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว หมู่บ้านที่อยู่ในเขตการจ่ายไฟของโรงไฟฟ้า เป็นหมู่บ้านป่าไม้จ านวน  3 หมู่บ้านอยู่
ภายในบริเวณโครงการพัฒนา พ้ืนที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้วตามพระราชด าริ  ได้แก่ หมู่บ้าน       
ท่ากะบาก ต าบลท่าแยก อ าเภอเมือง หมู่บ้านคลองทราย  ต าบลโดนหมากเค็ง และหมู่บ้านคลอง    
คันโท ต าบลหนองน้ าใส อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว รวมประมาณ 440 ครอบครัว ราษฎร
ประมาณ 2,300 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีการท านาเป็นหลัก แต่ละครอบครัวได้รับ
จัดสรรที่ท ากินให้ 10-20 ไร่ รวมเนื้อที่ทั้งหมดในโครงการประมาณ 5,100 ไร่ การก่อสร้างโครงการนี้ 
ตัวเขื่อนสร้างโดยกรมชลประทาน ส่วนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นผู้ด าเนินการก่อ สร้าง
ท่อส่งน้ าโรงไฟฟ้าติดตั้งอุปกรณ์การผลิตไฟฟ้าและระบายสายส่งไฟฟ้า  โดยเริ่มงานก่อสร้างเมื่อปี 
2525 แล้วเสร็จปี 2526 ต่อมาได้ย้ายอาคารโรงไฟฟ้าไปตั้งอยู่บนที่สูงกว่าเดิม เพ่ือแก้ปัญหาน้ าท่วมใน
ฤดูฝนการย้ายโรงไฟฟ้าได้ด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อเดือนมิถุนายน 2528 และได้จ่ายกระแสไฟฟ้าไปยัง
หมู่บ้านคลองทราย คลองคันโท และท่ากะบาก ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ขยายเขตระบบ
จ าหน่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปถึงหมู่บ้านทั้ง 3 แห่งในโครงการเพ่ือเชื่อมโยงเข้ากับระบบที่มีอยู่เดิม ที่
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก่อสร้างไว้ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการเสริมก าลังผลิตไฟฟ้าให้เพียงพอกับ
ความต้องการของโรงสีในหมู่บ้านที่จะตั้งขึ้นตามพระราชด าริ รวมทั้งความต้องการใช้ไฟฟ้าของราษฎร
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ด้วย โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีหน้าที่ในการจัดจ าหน่ายกระแสไฟฟ้าดูแลบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า
ภายใน หมู่บ้านและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นผู้บ ารุงรักษา โรงไฟฟ้า  และเดินเครื่อง
ผลิตพลังงานไฟฟ้า  
 สรุปประโยชน์ 
 โครงการไฟฟ้าพลังน้ าขนาดเล็กที่เขื่อนคลองช่องกล่ าตอนบนนี้ จะอ านวยประโยชน์ด้านการ
จัดหาพลังงานไฟฟ้าเพ่ือใช้กับเครื่องสีข้าว และใช้ส าหรับไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในหมู่บ้านทั้ง  3 แห่ง 
คือ คลองทราย คลองคันโท และท่ากะบาก โดยอาศัยพลังงานจาก แหล่งน้ าที่เขื่อนและโรงไฟฟ้าแห่งนี้ 
ทดแทนการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง คิดเป็นพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละประมาณ 67,500 กิโลวัตต์/ชั่วโมง การ
พัฒนาไฟฟ้าพลังน้ าขนาดเล็กร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ ในท้องถิ่นทุรกันดารถือเป็นนโยบายหนึ่ง
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนอกเหนือจากนโยบายหลักคือการก่อสร้างแหล่งผลิตพลังงาน
ขนาดใหญ่  เพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์อย่างกว้างขวาง แก่ส่วนรวม  นอกจากจะเป็นการน า
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างคุ้มค่าแล้ว ยังช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้
ประเทศชาติมีความเจริญมั่นคงต่อไป 
 งานสาธิตการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังน้ า 
 งานสาธิตการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังน้ า เมื่อปี  พ.ศ. 2529 กฟผ.ได้ติดตั้ง
โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ที่บริเวณ โรงไฟฟ้าพลังน้ าคลองช่องกล่ า อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว บนพ้ืนที่ 
550 ตารางเมตร ประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จ านวน 480 แผง รวมก าลังผลิต 20 กิโลวัตต์ 
พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จะเก็บไว้ในชุดแบตเตอรี่จ านวน 360 ลูก ซึ่งต่อเข้าด้วยกัน ให้มีขนาดความจุ 
450 แอมแปร์-ชั่วโมง แรงดัน 240 โวลต์ ก่อนที่จะท าการแปลงกระแสไฟฟ้าให้เป็นกระแสสลับส่งเข้า 
เชื่อมโยงกับโรงไฟฟ้าขนาด 22 กิโลวัตต์ 3 เฟสของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยผ่านหม้อแปลงไฟฟ้า 
 จังหวัดฉะเชิงเทรา  
 ฉะเชิงเทราหรือแปดริ้ว เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางซึ่งมีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ตั้งแต่
สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถในสมัยกรุงศรีอยุธยา ประชาชนส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ริม
แม่น้ าบางปะกงและตามล าคลองต่างๆ โดยมี “หลวงพ่อโสธร” เป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวแปดริ้ว 
ในอดีตฉะเชิงเทรามีฐานะเป็นเมืองจัตวาอยู่ในสังกัดกระทรวงกลาโหม ต่อมาเปลี่ยนมาขึ้นอยู่ในสังกัด
กรมมหาดไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 เรื่อยมา จนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อทรงเปลี่ยนแปลงระบบ
การปกครองแผ่นดินใหม่ เมืองฉะเชิงเทราจึงมีฐานะเป็นเมืองๆ หนึ่งในมณฑลปราจีนบุรี และในปี 
พ.ศ. 2459 จึงได้เปลี่ยนจากเมืองเป็นจังหวัด เรียกว่า “จังหวัดฉะเชิงเทรา” ค าว่า “ฉะเชิงเทรา” เป็น
ภาษาเขมร แปลว่า คลองลึก ส่วนชื่อ “แปดริ้ว” นั้น ได้มาจากค าบอกเล่าต่อกันมาว่า ในเมืองนี้มีปลา
ช่อนขนาดใหญ่ชุกชุม เมื่อน ามาตากท าเป็นปลาแห้งจะต้องแล่เนื้อปลาถึง 8 ริ้วฉะเชิงเทรา อยู่ห่าง
จากกรุงเทพฯ 82 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ 5,351 ตารางกิโลเมตร  
 การปกครอง 
 แบ่งออกเป็น 10 อ าเภอ 1 กิ่งอ าเภอ คือ อ าเภอเมือง อ าเภอบางคล้า อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว 
อ าเภอบางปะกง อ าเภอบ้านโพธิ์ อ าเภอพนมสารคาม อ าเภอสนามชัยเขต อ าเภอแปลงยาว อ าเภอ
ราชสาส์น อ าเภอท่าตะเกียบ และก่ิงอ าเภอคลองเขื่อน มีประชากร 690,226 คน  
 อ าเภอบ้านโพธิ์ 
 การก าหนดเขตต าบลให้ใช้ล าห้วย หนอง คลอง บึง บาง เป็นแนวเขต ต าบลสนามจันทร์
เมื่อก่อนนี้เข้าใจว่ามีพ้ืนที่อยู่ทั้งสองฝั่งแม่น้ า จึงถูกแบ่งเขตออกจากกัน โดยมีแม่น้ าบางปะกงเป็นเส้น
แบ่งเขต พ้ืนที่ทางฝั่งขวายังคงใช้ชื่อต าบลสนามจันทร์เหมือนเดิม ทั้งนี้อาจเป็นเพราะมีเนื้อที่มากกว่า 
ส่วนทางฝั่งซ้ายซึ่งเป็นที่ตั้งที่ว่าการอ าเภอตั้งชื่อใหม่ว่า “ต าบลบ้านโพธิ์” มีหลักฐานคือโฉนดที่ดินที่
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ออกให้ราษฎรเมื่อ ร.ศ. 125 (พ.ศ. 2449) เปลี่ยนชื่อเป็นต าบลบ้านโพธิ์แล้ว เหตุที่ตั้งชื่อว่าบ้านโพธิ์ 
เนื่องจากถิ่นนี้มีต้นโพธิ์ขึ้นอยู่ทั่วไป เมื่อก่อนวัดสนามจันทร์ก็มีต้นโพธิ์ใหญ่หลายต้น ชาวบ้านมีความ
เคารพเพราะเป็นต้นไม้ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ จึงเอาผ้าเหลืองห่มต้นโพธิ์ ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกองเสือป่าขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2454 
และทรงสถาปนาพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม เป็นค่ายหลวงส าหรับประชุมและซ้อมรบ
แบบเสือป่าเพ่ือเป็นก าลังร่วมป้องกันประเทศ และเสด็จพระราชด าเนินไปประทับแรมอยู่เนืองๆ ทาง
ราชการได้พิจารณาเห็นว่าชื่ออ าเภอไปพ้องกับชื่อพระราชวังสนามจันทร์ จึงเปลี่ยนชื่อเป็น อ าเภอเขา
ดิน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องเปลี่ยนชื่ออ าเภอ ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2457 สมัย
ขุนเหี้ยมใจหาญ (พงษ์ บุรุษชาติ) เป็นนายอ าเภอ 
 เทคโนโลยีด้านการน าพลังงานแสงอาทิตย์ บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จ ากัด 
 การเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลและถ่านหิน  เป็นยุทธวิธีส าคัญ
ทางหนึ่งที่จะช่วยให้มนุษย์ฝ่าวิกฤตภาวะโลกร้อนไปได้ และพลังงานแสงอาทิตย์ก็เป็นหนึ่งในพลังงาน
ทดแทน ที่หลายคนเทใจให้มากที่สุด เพราะมีแหล่งพลังงานให้มนุษย์ได้ใช้ฟรีไม่มีวันหมด ทั้งเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม สะอาด และปลอดภัยอย่างแท้จริง บริษัท บางกอกโซลาร์ พาวเวอร์ จ ากัด เป็นเอกชน
ไทยรายแรกและรายเดียวในประเทศ ที่ด าเนินการด้านโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ในขณะนี้ จาก
การวิจัยและพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์หรือโซลาร์เซลล์ที่มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของ
ประเทศไทย และมีประสิทธิภาพสูงที่สุดในโลกอีกด้วย ซึ่งปัจจุบันสามารถสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ในประเทศแล้วถึง 7 แห่ง และผลิตแผงโซลาร์เซลล์ส่งออกไปยังหลายประเทศในยุโรป 
และสหรัฐฯ 
 บางกอกโซลาร์เป็นบริษัทที่แตกออกมาจาก บริษัท บางกอกเคเบิล จ ากัด  เพ่ือด าเนินการ
วิจัย พัฒนา และผลิตแผงโซลาร์เซลล์โดยในช่วงเริ่มต้น  ได้รับการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี จาก
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(วท.) จนสามารถผลิตแผงโซลาร์เซลล์ ชนิดอะมอร์ฟัสซิลิกอนแบบฟิล์มบาง (Amorphous Silicon 
Thin-Film Photovoltaic Module) ที่เหมาะส าหรับสภาพอากาศร้อนชื้นในประเทศไทยได้เอง และ
มีการพัฒนาแผงโซลาร์เซลล์ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 จังหวัดอ่างทอง         
 ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ สันนิษฐานว่า อ่างทองเป็นชุมชนโบราณเล็ก  ตั้งแต่สมัย
ทวารวดี ในสมัยกรุงศรีอยุธยาอ่างทองเป็นชานเมืองของกรุงศรีอยุธยามีชื่อเดิมว่า  “แขวงเมืองวิเศษ
ชัยชาญ” ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าน้อย เมืองอ่างทองเป็นเมืองหน้าด่านที่ส าคัญของกรุงศรีอยุธยาในการสู้รบ
กับกองทัพพม่า เนื่องจากท าเลที่ตั้งของเมืองอ่างทองและสภาพภูมิประเทศที่เป็นที่ราบ  มีแม่น้ าสาย
ส าคัญไหลผ่าน คือ แม่น้าเจ้าพระยา ท าให้เมืองอ่างทองกลายเป็นเส้นทางเดินทัพ เมื่อพม่ายกทัพเข้า
ตีกรุงศรีอยุธยา และบางครั้งกลายเป็นสมรภูมิที่ทั้งสองฝ่ายใช้ประยุทธ์กัน ชาวอ่างทองได้พลีชีวิตและ
เลือดเนื้อเพ่ือชาติไทยยามที่บ้านเมืองมีภัยสงคราม เช่น การกอบกู้เอกราชของชาติไทยในสมัยสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช พม่าได้ใช้แขวงเมืองวิเศษชัยชาญ เป็นที่ตั้งค่ายตีกรุงศรีอยุธยาและเกิดการสู้รบ
ครั้งส าคัญที่จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ไทย คือ ศึกบางระจัน ที่บ้านบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งชาว
อ่างทองได้ร่วมสู้รบกับกองทัพพม่าอย่างห้าวหาญ อ่างทองจึงสมควรได้รับการขนานนามว่าเป็นเมือง
แห่ง “วีรไทยใจกล้า” 
 การปกครอง 
 แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อ าเภอ การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น 65 หน่วยงาน (อบจ.      
1 แห่ง เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลต าบล 19 แห่ง อบต. 44 แห่ง) ประชากรมีจ านวนครัวเรือน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2449
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2454
http://th.wikipedia.org/wiki/20_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2457


 102 

84,754 หลังคาเรือน จ านวนประชากร รวมทั้งสิ้น 284,754 คน เป็นชาย 137,002 คน เป็นหญิง 
147,752 คน (ที่มา: ที่ท าการปกครองจังหวัดอ่างทอง ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2552) 
 สภาพเศรษฐกิจ 
 จังหวัดอ่างทองเป็น “อู่ข้าว-อู่น้ า” ที่ส าคัญแห่งหนึ่งของประเทศ สภาพเศรษฐกิจของ
จังหวัดอ่างทองอยู่ในฐานะที่สามารถเลี้ยงตนเองได้เป็นอย่างดีในแง่ของอาหาร  แรงงาน และการ
คมนาคมขนส่ง “ข้าว” เป็นผลผลิตที่ส าคัญที่ส่งออกของจังหวัดอ่างทอง อย่างไรก็ตามการที่โครงสร้าง
ด้านเศรษฐกิจของจังหวัดผูกพันอยู่กับการเกษตรเป็นหลัก  ท าให้จังหวัดอ่างทองมีอัตราการ
เจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจไม่ค่อยสูง ซึ่งผลให้ภาพรวมของการขยายตัวด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับที่
ไม่สูงเช่นกัน 
 ภูมิประเทศและภูมิอากาศ 
 จังหวัดอ่างทอง มีลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่ม ลักษณะคล้ายอ่างไม่มีภูเขา 
ดินเป็นดินเหนียวปนทราย พ้ืนที่ส่วนใหญ่เหมาะแก่การปลูกข้าว ท าไร่ ท านา และท าสวน มีแม่น้ าสาย
ส าคัญไหลผ่าน 2 สาย คือแม่น้ าเจ้าพระยาเป็นแม่น้ าสายหลัก และแม่น้ าน้อย เป็นแม่น้ าสายรอง 
แม่น้ าเจ้าพระยาเริ่มต้นจากเป็นแม่น้ าสายแขนงที่ไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดชัยนาท จังหวัด
สิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง ซึ่งไหลผ่านอ าเภอไชโย อ าเภอเมืองอ่างทอง อ าเภอป่าโมก รวมระยะทาง
ที่ไหลผ่านจังหวัดอ่างทอง ประมาณ 40 กิโลเมตร ลักษณะภูมิอากาศจัดอยู่ในโซนร้อนและชุ่มชื้น เป็น
แบบฝนเมืองร้อนเฉพาะฤดู โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  ในช่วงเดือน
พฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ท าให้อากาศหนาวเย็น และแห้งแล้งในช่วงนี้ และได้รับอิทธิพลจากลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ท าให้มีเมฆมากและฝนตกชุกในช่วงนี้ 
 อ าเภอวิเศษชัยชาญ 
 วัดเขียน เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่ง อยู่ที่หมู่ 8 ต าบลศาลเจ้าโรงทอง ห่างจากอ าเภอเมือง        
12 กม. ภายใน พระอุโบสถมีภาพเขียนฝาผนังที่งดงาม สันนิษฐานว่าเป็นฝีมือช่างสกุลเมืองวิเศษชัย
ชาญสมัยอยุธยาตอนปลาย ลักษณะภาพคล้ายกับภาพเขียนที่พระอุโบสถวัดเกาะและวัดใหญ่สุวรรณ
ราม จังหวัดอ่างทอง ซึ่งอยู่ในยุคเดียวกัน 
 วัดม่วง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ต าบลหัวตะพาน ระยะทางจากจังหวัดถึงวัดม่วง ประมาณ 8 กม. ใช้
เส้นทางสายอ่างทอง-สุพรรณบุรี วัดจะอยู่ทางซ้ายมือ มีพระอุโบสถล้อมรอบด้วยกลีบบัวที่ใหญ่ที่สุดใน
โลกภายในมีรูปปั้นเกจิอาจารย์ชื่อดังทั่วประเทศ มีแดนเทพเจ้าไทย แดนนรก แดนสวรรค์ และแดน
เทพเจ้าจีน ซึ่งมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ มีรูปปั้นแสดงเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ
สงครามไทย-พม่า ที่เมืองวิเศษชัยชาญ (และยังมีพระที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลก) และสามารถซื้อ
ผลิตภัณฑ์ของดีเมืองอ่างทองได้ด้วย 
 อนุสาวรีย์นายดอกนายทองแก้ว ประดิษฐานอยู่ที่หน้าโรงเรียนวิเศษชัยชาญ หมู่ที่ 2 ต าบล
ไผ่จ าศีล ระหว่างกม.ที่ 26-27 ตามเส้นทางสายศรีประจันต์-วิเศษชัยชาญ เป็นอนุสรณ์สถานที่ชาว
วิเศษชัยชาญ และชาวอ่างทองร่วมกันสร้าง เพ่ือร าลึกถึงคุณงามความดีของวีรบุรุษแห่งบ้านโพธิ์ทะเล 
ทั้งสองท่านที่ได้สละชีวิต เป็นชาติพลีในการสู้รบกับพม่าที่ค่ายบางระจันอย่างกล้าหาญ เมื่อปี พ.ศ. 
2309 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดอนุสาวรีย์ เมื่อ
วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2520 
 ตลาดวิเศษ เป็นตลาดเก่าประมาณ 200 ปีมีของขายมากมายมาเท่ียวอ่างทองมาได้ครับ 
 วัดสี่ร้อย เป็นวัดที่ติดกับแม่น้ าน้อยเป็นวัดเก่ากว่า 300 ปีมีอนุสาวรีย์ขุนรองชาววัดสี่ร้อยร่วม
สร้าง เพ่ือร าลึกถึงคุณงามความดีของวีรบุรุษแห่งบ้านสี่ร้อยที่น าคน 400 คน ต่อตีกับพม่าอย่างกล้าหาญ 
 เทคโนโลยีด้านการน าเซลล์แสงอาทิตย์ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) และส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
(สวทช.) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาน าเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์
ในหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน า
เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมของชุมชนในหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และยังเป็นการพัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีด้านการน าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้
ประโยชน์อย่างเหมาะสมกับท้องถิ่นแก่ประชาชนในหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยเบื้องต้น
ได้เลือกหมู่บ้านข้าวหอมนิล ต าบลไผ่จ าศีล อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ซึ่งเป็นโครงการ 
หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่  วศ. รับผิดชอบด าเนินการ เป็นพ้ืนที่เป้าหมายของการ
ด าเนินงานภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือนี้ 
 ที่ผ่านมากรมวิทยาศาสตร์บริการได้พัฒนาเครื่องต้มน้ าเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้จานกระจก
รวมแสงรูปโพลาโบลา และต่อยอดการใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์และพลังงานลมที่
หมู่บ้านข้าวหอมนิลมีอยู่ก่อนแล้วให้สามารถน ามาใช้ให้เป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น ส าหรับความร่วมมือ
กับ สวทช. ในครั้งนี้จึงเป็นการด าเนินโครงการต่อเนื่อง  โดยจะน าระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่มีก าลังการผลิต 2.5 กิโลวัตต์ มาติดตั้งให้กับชุมชนในหมู่บ้าน เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าไว้ใช้
และจ าหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ในหมู่บ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมโรงสีข้าวหอมนิลของชุมชนที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าใน
การขับเครื่องสีข้าว สวทช. โดยสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ SOLARTEC เป็น
หน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ โดยจะเป็นผู้ผลิต ออกแบบ และติดตั้ง
แผงเซลล์แสงอาทิตย์จ านวน 56 แผง สามารถให้ก าลังการผลิตกระแสไฟฟ้าได้  2.5 กิโลวัตต์ ซึ่ง
สถาบันฯ จะถ่ายทอดเทคโนโลยีนี้ให้กับชุมชนด้วย นอกจากนี้การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์นี้ยังถือ
เป็นการทดสอบแผงเซลล์ที่ทางสถาบันฯ ได้ผลิตเพ่ือการใช้งานจริง ซึ่งพ้ืนที่จังหวัดอ่างทองเป็นเขต
พ้ืนที่ที่เหมาะกับการท าโครงการเซลล์แสงอาทิตย์มาก เนื่องจากมีแสงแดดแรง ผลของการทดสอบที่
ได้มาจะสามารถน ามาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
 
2.11 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 ภาครัฐได้มีการสนับสนุนการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในยานพาหนะโดยมีมาตรการที่
กระตุ้น ให้เกิดแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วนหันมาใช้ก๊าซธรรมชาติแทนน้ ามัน ในอนาคต  คงศักดิ์ คุ้มราษี 
(2549) การศึกษา “เรื่อง นโยบายของภาครัฐในการสนับสนุนการใช้ก๊าซธรรมชาติในยานพาหนะเพ่ือ
ทดแทนน้ ามันเชื้อเพลิงในอนาคต” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษานโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
พลังงาน ในการสนับสนุนการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในยานพาหนะในอนาคต พร้อมทั้งศึกษา
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการน าก๊าซธรรมชาติมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในยานพาหนะ โดยใช้วิธี
การศึกษาในรูปแบบการวิจัยเอกสาร เก็บข้อมูลจากการสอบถามและสัมภาษณ์เชิงลึกจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน บมจ.ปตท. เป็นต้น แล้วจึง
น ามาวิเคราะห์ผลเพ่ือให้ได้นโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงานในการสนับสนุนการใช้ก๊าซ
ธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในยานพาหนะในอนาคต 
 ผลการศึกษาท าให้ทราบว่าภาครัฐมีนโยบายในการสนับสนุนการใช้ก๊าซธรรมชาติใน
ยานพาหนะอยู่หลายประการ ได้แก่  ด้านการส่งเสริมการลงทุน โดยให้สิทธิประโยชน์กับ
ผู้ประกอบการจัดตั้งสถานี บริการ, ปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์, อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนและผู้ผลิต
รถยนต์ ด้านการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี และพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาที่มีการ
วิจัยและพัฒนาฯ และอบรมให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้านการสนับสนุนด้านการตลาดโดย
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ก าหนดโครงสร้างราคา และก าหนดแผนการจัดหาก๊าซธรรมชาติ ด้านการจูงใจด้านภาษี โดยลดหย่อน
หรือยกเว้นอากรน าเข้าและภาษีสรรพสามิต ลดหย่อนภาษีรายได้บุคคล และภาษีนิติบุคคล ด้านการ
จัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ า ด้านการให้เงินอุดหนุน ชดเชย และอ่ืนๆ 
 การน านโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จเป็นเรื่องที่จ าเป็นต้องมีการก าหนด
และจัดท าแผนการใช้ก๊าซธรรมชาติที่เหมาะสม เพ่ือให้สามารถด าเนินการโครงการในแต่ละขั้นตอนได้
อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ และต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้องนับตั้งแต่
หน่วยงานต่าง ของภาครัฐที่มีวิสัยทัศน์เป็นแกนกลางในการด าเนินการ ตลอดจนผู้ประกอบการต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งการมีผู้น า หรือ องค์การน า และแหล่งเงินสนับสนุนการลงทุนให้
พัฒนาไปได้ในระยะยาว ก็เป็นสิ่งส าคัญด้วย 
 ภาครัฐได้มีการส่งเสริมให้ภาคเอกชนผลิตไฟฟ้า โดยการลงทุนสร้างระบบผลิตไฟฟ้าในแต่
ละแบบ ต้องวิเคราะห์ผลตอบแทนด้านการเงิน และเศรษฐศาสตร์ ของโรงไฟฟ้าชนิดต่างๆ ซึ่ง                
เกรียงศักดิ์ คูสุวรรณ์ (2545) “เรื่อง ผลตอบแทนทางด้านการเงินและเศรษฐศาสตร์ของโครงการ
ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กกรณีระบบผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกันโดยใช้ก๊าซธรรมชาติ และ  
ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง” เมื่อปี พ.ศ. 2535 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ออกเชิญชวนให้เอกชน
ผู้สนใจในการลงทุนผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือขายให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต อีกทั้งเป็นการลดภาวะของ
ภาครัฐในการลงทุนเพียงตอบสนองต่อความต้องการพลังงานไฟฟ้าของประเทศที่เพ่ิมขึ้นประมาณ   
ร้อยละ 10 ต่อปี ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer) โดยโรงไฟฟ้าต้อง
เป็นโรงไฟฟ้าแบบพลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกัน จนกระทั้งปี 2542 ได้มีผู้ผลิตรายเล็กลงนาม
ขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตทั้งสิ้น 50 ราย โดยมีปริมาณการผลิตทั้งสิ้น 4,210 เมกกะวัตต์ เป็น
โรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ  22 โรง  และใช้กากวัตถุเหลือใช้ 19 โรง 
 งานวิจัยฉบับนี้ได้ท าการศึกษาผลตอบแทนทั้งทางด้านการเงินและด้านเศรษฐศาสตร์ของ
โรงฟ้าพลังงานความร้อนและไฟฟ้าร่วมกันแบบที่ใช้ก๊าซธรรมชาติและชีวมวล  (เศษไม้) เป็นเชื้อเพลิง 
โรงไฟฟ้าแบบใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงเป็นโรงไฟฟ้าที่มีก าลังการผลิตพลังไฟฟ้าสุทธิ 104 เมกะ
วัตต์ และไอน้ าขนาด 30 ตัน/ชั่วโมง โดยที่พลังไฟฟ้าขนาด 60 เมกะวัตต์ ขายให้กับการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตภายใต้สัญญารับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก ส่วนที่เหลือขายให้แก่ผู้ใช้ไฟอุตสาหกรรม ส่วน
โรงไฟฟ้าแบบใช้เศษไม้เป็นเชื้อเพลิงเป็นโรงไฟฟ้าขนาด  20 เมกะวัตต์และผลิตไอน้ าขนาด 20 ตัน/
ชั่วโมง โดยท าสัญญาขายพลังไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 18 เมกะวัตต์ ส่วนที่เหลือขายให้แก่ผู้ใช้
ไฟอุตสาหกรรม 
 การศึกษา และวิเคราะห์ผลตอบแทนทางด้านการเงินและด้านเศรษฐศาสตร์ในงานวิจัยนี้
ท าโดยการใช้ข้อมูลปฐมภูมิ และฑุติยภูมิที่มาศึกษาโดยข้อมูลที่ได้รับเป็นข้อมูลทางด้านการเงินเพ่ือ
ศึกษาทางด้านการเงิน แล้วจึงปรับค่าด้วยตัวประกอบปรับค่าเพ่ือปรับมูลค่าทางด้านการเงินให้เป็น
มูลค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ ผลตอบแทนทั้งทางด้านการเงินและด้านเศรษฐศาสตร์จะอยู่ในรูปของ
การหาค่ามูลค่าสุทธิปัจจุบัน และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ และศึกษาเพ่ิมเติมถึงความเสี่ยง
ของโครงการโดยการทดสอบความอ่อนไหวของโครงการต่อตัวแปรต่างๆ 
 ผลจากการศึกษาที่ได้พบว่าโรงไฟฟ้าแบบใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นโครงการที่เหมาะสมส าหรับ
การลงทุนทั้งทางด้านการเงินและด้านเศรษฐศาสตร์โดยมีอัตราผลตอบแทนภายในโครงการทางด้าน
การเงินที่ร้อยละ 13.41 และทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่ร้อยละ 15.53 และมีความเสี่ยงอยู่ในระดับปาน
กลางโดยมีความอ่อนไหวที่ส าคัญที่ราคาของก๊าซธรรมชาติที่มีราคาไม่คงที่ ส่วนโครงการโรงไฟฟ้าแบบ
ใช้เศษไม้ เป็นเชื้อเพลิงพบว่ามีความเหมาะสมส าหรับการลงทุนทั้ งทางด้านการเงินและด้าน
เศรษฐศาสตร์โดยมีอัตราผลตอบแทนภายในโครงการทางด้านการเงินที่ร้อยละ 14.09 และทางด้าน
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เศรษฐศาสตร์ที่ร้อยละ 16.51 และมีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลางที่ตัวแปรอย่างราคาของก๊าซ
ธรรมชาติซึ่งไม่ใช่เชื้อเพลิงหลักแต่อัตราค่าไฟฟ้าได้ปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงของราคาก๊าซ
ธรรมชาติ และปริมาณของเชื้อเพลิงหลัก (เศษไม้) ที่ต้องป้อนให้แก่โรงไฟฟ้าตลอดอายุโครงการเป็น
อีกปัจจัยเสี่ยงหนึ่งต่อโครงการ 
 การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ มีราคาต่อหน่วย ที่สูงกว่าไฟฟ้าจากระบบสายส่ง ดังนั้น ภาครัฐ
ต้องมีนโยบายที่ส่งเสริม ให้ภาคประชาชนหันมาใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ กันมากขึ้น ซึ่ง  อรรคเดช  
เหลืองกัมพูสิน (2544) “เรื่อง ความเป็นไปได้การใช้แผงสุริยะทดแทนไฟฟ้าจากระบบสายส่งในเขต
อ าเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ได้กล่าวว่าจากการส ารวจความตระหนักของประชาชนในเขต
อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังมองเห็นว่าการที่จะลงทุนในเรื่องแผงสุริยะจะดูที่ปัจจัยรวมจากสิ่ง
ต่างๆ ย่อมเป็นที่แน่นอนในการลงทุนหรือเลือกซื้อสินค้าหรือบริการย่อมจะเลือกซื้อสินค้า ใน
การศึกษาวิจัยนี้พบว่า 
 ปัจจัยรวมในการลงทุนในการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ได้แก่ เซลล์แสงอาทิตย์มีราคาที่ถูก
ประชาชนพอที่จะซื้อหาได้ รวมถึงการขายไฟฟ้าคืนแก่รัฐบาลได้ และสามารถลดมลพิษของ
สิ่งแวดล้อมเนื่องจากการไม่มีการสร้างโรงไฟฟ้าระบบดั้งเดิม 
 แต่ถ้าให้เลือกเพียงปัจจัยเดียว ประชากรเลือกหัวข้อที่ รัฐบาลช่วยเหลือในการลงทุนการ
ติดตั้งครั้งแรกร้อยละ 50 มากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับผลจากการส ารวจที่ถามว่าปัจจัยที่จะท าให้มีเกิด
การใช้งานเซลล์แสงอาทิตย์จากปัจจัยใดบ้าง กลุ่มตัวอย่างให้ความเห็นว่าเซลแสงอาทิตย์มีราคาถูก
และราคาค่าไฟฟ้าถูกซึ่งอาจวิเคราะห์ได้ว่ากลุ่มตัวอย่างประชากรที่ไปท าการส ารวจ จะอาศัยอยู่ในเขต
ที่มีไฟฟ้าดั้งเดิมอยู่แล้วจึง เห็นว่าการที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการใช้พลังงานไฟฟ้าจากเซลล์
แสงอาทิตย์ได้ต้องท าให้แผงมีราคาและค่าไฟฟ้าที่ถูกกว่าไฟฟ้าจากระบบดั้งเดิม โดยอาศัยการ
ช่วยเหลือของรัฐบาลเพ่ือท าให้การลงทุนในครั้งแรกของการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ถู กลงและจาก
การศึกษาส่วนที่หนึ่งท าให้สอดคล้องของการศึกษาในส่วนที่ 2 คือ ปัจจัยเรื่องเซลล์แสงอาทิตย์มีราคา
ถูกนั้นจากการค านวณความคุ้มค่าทางการเงินจากค่า NPV และ IRR แล้วพบว่า ถึงแม้ว่าเซลล์
แสงอาทิตย์มีราคาที่ต่ าลงแล้ว ยังไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ต้องรอให้ระบบทั้งหมดของเซลล์แสงอาทิตย์
ซึ่งได้แก่ แผงสุริยะและตัวแปลงไฟฟ้าจากกระแสตรงเป็นกระแสสลับมี ราคาต่ ากว่า  7 หมื่นบาทต่อ
ไฟฟ้า 2 กิโลวัตต์ จึงจะท าให้การลงทุน โดยมีก าไรเท่ากับอัตราส่วนลดที่เลือกไว้ ณ ที่นี้คือ ร้อยละ 3 
เท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ าธนาคาร โดยที่การลงทุนต้องเป็นเงินทุนที่ไม่ได้ไปกู้ยืมสถาบัน
การเงินใดๆ มา มิฉะนั้นการลงทุนนี้จะไม่คุ้มด้วยประการทั้งปวง แต่ถ้าจะกู้เงินมาลงทุนต้องมีราคา
แผง ต่ ากว่า 4 หมื่นบาทจึงจะท าให้ค่า IRR  มีค่าร้อยละ 8 
 กนก กล่อมจิต (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่องพลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสมส าหรับประเทศ
ไทยภายใต้วิกฤตการณ์โลกร้อน ซึ่งเป็นการน าเสนอพลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทย 
หากพิจารณาภายใต้สถานการณ์ที่โลกก าลังร้อนขึ้นหรืออุณหภูมิของโลกเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะ
เป็นการเกิดปฏิกิริยาเรือนกระจก (Green House Effect) หรือการที่น้ าแข็งขั้วโลกละลายนั้นล้วน
เป็นผลมาจากปัจจัยหลักคือ การเลือกใช้พลังงานจากน้ ามันด้วยเหตุผลที่ว่าการบริโภคน้ ามันตั้งแต่
กระบวนการผลิต การกลั่น และการใช้งานเพ่ือใช้ในการผลิตไฟฟ้าส าหรับบริโภคนั้นจะท าให้เกิด
ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ที่ส่งผลกระทบต่ออุณหภูมิของโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ท าให้หลาย
ฝ่ายมองเห็นศักยภาพของพลังงานทางเลือกที่จะมีส่วนช่วยให้เกิดการลดการบริโภคพลังงานทั้งได้จาก
น้ ามันเพียงแหล่งเดียว พลังงานที่ถูกกล่าวถึงและสามารถน ามาใช้ได้จริงดังกล่าว  ได้แก่ พลังงานลม 
พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ าขนาดเล็ก พลังงานชีวมวล และก๊าซชีวภาพ (เน้นจากขยะ) งานวิจัย
ดังกล่าวได้มีการน าเสนอกระบวนการวิเคราะห์และเลือกว่าควรจะใช้พลังงานชนิดใดมาทดแทนน้ ามัน
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จึงจะเหมาะสมที่สุด โดยใช้กระบวนการและวิธีการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณและคุณภาพ ได้แก่ การใช้
เครื่องมือทางการเงิน คือ ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 
(IRR: Internal Rate of Return) โดยได้ผลสรุปคือ พลังงานทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดควรจะใช้
ส าหรับก่อตั้งโรงไฟฟ้าจากผลการวิเคราะห์นั้นควรจะเป็นพลังงานชีวมวล เนื่องจากมีระยะเวลาคืนทุน
จากการก่อตั้งโรงงานไฟฟ้าที่ 12.30 ปี และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ 19.65% โดยโรงไฟฟ้า
พลังงานชีวมวลสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ปีละ 53,217,000 kWh. และมีอายุของโรงไฟฟ้าท่ี 25 ปี 
ประกอบกับในขณะนั้นมีการสนับสนุนจากรัฐบาลด้านนโยบายและมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานชีวมวลในด้านการให้ความส าคัญกับพลังงานชีวมวลและเงินทุนสนับสนุนที่ผ่านมาทาง
กระทรวงพลังงาน ส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานลมมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากับ  2.94 % มี
ต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ 50,000 - 92,000 บาทต่อกิโลวัตต์ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีอัตรา
ผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากับ 0.87 % มีต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ 45,000-65,000 บาทต่อ
กิโลกรัม โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากับ 19.65 % มีต้นทุนในการ
ผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ 45,000-65,000 บาทต่อกิโลวัตต์ โรงไฟฟ้าพลังงานขยะมีอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนเท่ากับ 7.64 % มีต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ 1,800,000-2,500,000 บาทต่อกิโลวัตต์ และ
โรงไฟฟ้าพลังงานน้ าขนาดเล็กมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเท่ากับ 5.42 % มีต้นทุนในการผลิต
ไฟฟ้าอยู่ที่ 50,000-90,000 บาทต่อกิโลวัตต์ ตามล าดับ และเมื่อน ามาค านวณเป็นต้นทุนเฉลี่ย (บาท
ต่อหน่วย) ของโรงไฟฟ้าขนาดเล็กซึ่งจะมีแนวโน้มในการที่จะก่อสร้างได้มากกว่า เนื่องจากมีต้นทุนการ
ด าเนินการที่ต่ ากว่า ได้ดังนี้คือ โรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลมีต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยอยู่ที่  2.69 บาท 
โรงไฟฟ้าพลังน้ าขนาดเล็กมีต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยอยู่ที่ 3.10 บาท โรงไฟฟ้าพลังงานขยะมีต้นทุนเฉลี่ย
ต่อหน่วยอยู่ที่ 3.35 บาท โรงไฟฟ้าพลังงานลมมีต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยอยู่ที่ 7.82 บาท และโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์มีต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยอยู่ที่ 17.42 บาท ดังนั้นจากงานวิจัยดังกล่าวสามารถสรุป
ได้ว่า พลังงานชีวมวลจึงควรเป็นพลังงานที่เหมาะสมที่สุดส าหรับประเทศไทยภายใต้วิกฤตการณ์ โลก
ร้อนและสถานการณ์ในปัจจุบัน 
 เมตตา บันเทิงสุข (2548) เสนอบทความวิชาการเรื่อง นโยบายพลังงานของประเทศไทย ที่
มีการอธิบายถึงความเกี่ยวเนื่องของพลังงานกับการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วย
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (The World Commission on Environment and Development: 
WCED) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ว่าเป็นรูปแบบของ
การพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของคนในรุ่นปัจจุบันโดยไม่ไปขัดขวางความต้องการพ้ืนฐานของ
คนรุ่นต่อไปในอนาคต ซึ่งก็คือการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆ  เพ่ือผลประโยชน์ของคนรุ่น
ปัจจุบันจะต้องไม่ใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง แต่ควรเป็นการใช้ทรัพยากรต่างในเชิงอนุรักษ์และ
พัฒนาให้เต็มศักยภาพตลอดเวลา โดยการพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องพิจารณาทั่งด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม ไปพร้อมๆ กันอย่างสมดุล ดังนั้นการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นต้องเป็นการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรพลังงานในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ในขณะเดียวกันต้องไม่ขัดขวางหรือท าลาย
โอกาสในการใช้ทรัพยากรพลังงานในอนาคต โดยการใช้พลังงานในปัจจุบันต้องเป็นการใช้ในเชิง
อนุรักษ์และมีประสิทธิภาพสูงสุด มีการพัฒนาทรัพยากรพลังงานให้เต็มศักยภาพตลอดเวลามีการ
ส่งเสริมการแข่งขัน มีระดับราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความสมดุลซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  และก่อให้เกิดความ
มั่นคงด้านพลังงานภายในประเทศ โดยแนวทางในการก าหนดนโยบายพลังงานของประเทศเพ่ือให้เกิด
ความมั่นคงด้านพลังงานนั้น ต้องพิจารณาลักษณะของกระบวนการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาระบบ
พลังงานของประเทศให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการใช้พลังงาน (Demand Side) กับการ
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จัดหาพลังงาน (Supply Side) ผ่านกลไกตลาดพลังงาน โดยที่รัฐบาลช่วยส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันที่
เป็นธรรม ดังนั้นนโยบายพลังงานของประเทศจึงมุ่งเน้นนโยบายหลัก 4 ประการคือ 1) นโยบายความ
มั่นคงด้านการจัดหาพลังงาน  2) นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน        
3) นโยบายราคาและการปฏิรูปตลาดพลังงาน และ 4) นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมพลังงาน จากการวิจัย
ดังกล่าวท าให้สรุปได้ว่า นโยบายพลังงานของประเทศไทยอยู่บนพื้นฐานแนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development) ซึ่งการก าหนดนโยบายเป็นการพิจารณากระบวนการบริหารจัดการ
เพ่ือพัฒนาระบบงานของประเทศให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการใช้พลังงาน  (Demand 
Side) กับการจัดหาพลังงาน (Supply Side) ซึ่งแนวทางในการด าเนินนโยบายที่ส่งผลให้เกิดความ
มั่นคงด้านพลังงาน คือลดการพ่ึงพาพลังงานจากต่างประเทศการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ฮอยมิน ยาน และคนอ่ืนๆ (Huimin Yan & et al., 2009) ได้ท าการส ารวจอัตราการ
เจริญเติบโตเฉลี่ยของอุตสาหกรรมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Photovoltaic Industry) ในตลาดทั่ว
โลก พบว่า มีอัตราการเจริญเติบโตทางธุรกิจเพ่ิมขึ้นประมาณ 49.5 % ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และจาก
การส ารวจพบว่า อุตสาหกรรมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของประเทศจีนมีอัตราการเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็วถึง 400 %  ดังภาพที่ 2.23 
  

 
 
ภาพที่ 2.23 การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ตามแหล่งภูมิภาค การใช้งานพลังงานไฟฟ้าจากแผงเซลล์
 แสงอาทิตย์ในช่วงปี คศ. 1999 – 2007  
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ภาพที่ 2.24 แสดงส่วนแบ่งทางการตลาดโลกของแบตเตอรี่ส าหรับอุตสาหกรรมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
 
 ถึงกระนั้นก็ตาม ส าหรับอุตสาหกรรมด้านนี้ของประเทศจีนในตลาดโลก ส่วนแบ่งทาง
การตลาดของอุตสาหกรรมด้านนี้จะมีปริมาณไม่มากตามอัตราการเจริญเติบโตในประเทศ  
 

 
 
ภาพที่ 2.25 แสดงส่วนแบ่งทางการตลาดโลกของอุตสาหกรรมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของประเทศจีน 
 
 ในการส ารวจ ได้มีการส ารวจและสรุปความส าเร็จทางด้านส่วนแบ่งการตลาดของประเทศ
คู่แข่งด้านการค้าอย่างเช่น ประเทศญี่ปุ่น และประเทศเยอรมนีไว้ว่า ในประเทศญี่ปุ่น จากโครงการ 
Sunshine Project ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากนโยบายของรัฐบาลประมาณ 70 % ของมูลค่าการลงทุน
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เพ่ือท าการวิจัยและพัฒนาแผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทนในประเทศและการส่งออก ท าให้
ประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้น าในตลาดอุตสาหกรรมด้านนี้ในช่วงแรกๆ อย่างรวดเร็ว ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
นโยบายของภาครัฐมีส่วนส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านนี้อย่างมาก ส าหรับในประเทศเยอรมนี ได้มีการ
ออกกฎหมายเกี่ยวกับราคาของพลังงานทดแทน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้พลังงานทดแทนกัน
มากขึ้น ผลดังกล่าว ท าให้อุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ของประเทศเยอรมนีซึ่งเป็นพลังงานทดแทน
ทางเลือกหนึ่งที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และประชาชนมีความต้องการสูงขึ้นท าให้ต้นทุนในการผลิต
เซลล์แสงอาทิตย์ต่ าลงอย่างมาก และช่วยส่งผลให้ประเทศเยอรมนีเป็นประเทศที่ส่งออกด้าน
อุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์สูงอย่างรวดเร็วและมากกว่าประเทศญี่ปุ่นในระยะเวลาไม่นาน ท าให้
ประเทศในแถบยุโรปออกกฎหมายตามแนวทางของประเทศเยอรมนีด้วย ดังตารางที่ 2.9 
 
 
 
 
 
 
ตารางที ่2.9 แสดงราคาสุทธิของปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในแต่ละประเทศ 
 

Country and area Net pricing. 
Euros/KwH 

Implementer 
time 

Germany 0.55 (average) 20 
Belgium 0.45 20 
Greece 0.49 20 
Italy 0.45 20 

Portugal 0.44 15 
Spain 0.45 25 

Washington (US) 0.43 (Dollar) 10 
California (US) 0.50 (Dollar) 3 

Korea 0.58 15 
 
 ในรายงานจากการส ารวจได้สรุปแนวทางพัฒนาเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์
ในตลาดโลกส าหรับประเทศจีนว่า ควรด าเนินการในแนวทางเช่นเดียวกับความส าเร็จของประเทศ
เยอรมนี และต้องค านึงถึงสิ่งแวดล้อมด้วย (Ref: Huimin Yan, Zhizhi Zhou & Huayong Lu, 
Photovoltaic Industry and Market Investigation, 2009) 
 ลี บาว เวน (Liu Biao-Wen, 2009) ได้ท าการวิจัยศึกษาเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริม
อุตสาหกรรมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศจีนไปสู่ตลาดสากลมากขึ้น เนื่องจากความต้องการ
พลังงานทดแทนโดยใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์เริ่มได้รับความนิยมอย่างมากในหลายหลายประเทศ โดย
ได้ท าการศึกษานโยบายและน าไปเปรียบเทียบกับนโยบายของประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากในประเทศ
ญี่ปุ่น ทางภาครัฐมีนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านนี้อย่างต่อเนื่อง และจากผลการวิจัยเกี่ยวกับ
นโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของประเทศที่ได้มีการส่งเสริมนโยบายในด้าน
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กฎหมายพลังงานรูปแบบใหม่ นโยบายด้านการสมัครใจหรือการส่งเสริมการใช้งานแล้ว ได้ท าการสรุป
แนวทางของนโยบายเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านนี้อีก 5 แนวทาง ได้แก่ 
 1. นโยบายด้านภาษี 
 2. นโยบายด้านการลงทุน 
 3. นโยบายด้านราคา 
 4. นโยบายด้านเงินสนับสนุน 
 5. นโยบายด้านเทคโนโลยี 
 (Ref: Liu Biao-Wen, Research on Promotion Policies of China’s Photovoltaic 
Industry, IEEE International Conference on Computer Technology and Development 
(ICCTD), 2009) 
 ในสภาพปัจจุบัน โรงไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นเป็นของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ซึ่งรัฐบาลเป็นผู้ลงทุนและ
แนวทางใหม่ก็คือการให้เอกชนมาลงทุนในการสร้างโรงไฟฟ้าแทนรัฐบาล ซึ่งก็ต้องอาศัยความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาลอยู่ดี ซึ่งโรงไฟฟ้าระบบสายส่งนั้น เมื่อมีจะมีการใช้ไฟฟ้าก็ให้ผู้ใช้งานท าการต่อ
จากสายส่งที่มีอยู่ ท าให้เก็บเฉพาะเพียงค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนและค่าติดตั้งสายและอุปกรณ์ในช่วงต้น
เท่านั้น ท าให้ดูเหมือนว่าผู้ใช้งานไม่ต้องลงทุนอะไรมาก แต่ในขณะที่การติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ใน
บ้านเรือนนั้นผู้ใช้งานจะเป็นผู้ลงทุนเองทั้งหมดในการติดตั้งระบบทั้งหมด ดังนั้นการที่จะท าให้เซลล์
แสงอาทิตย์มีความเป็นไปได้ส าหรับการทดแทนไฟฟ้าจากระบบสายส่งนั้นต้องดูที่สิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 1) นโยบายของการขายไฟฟ้าคืนแก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต   
  ในขณะที่ปัจจุบัน ในการขายไฟฟ้ายังเป็นเพียงโครงการน าร่องส าหรับบ้านเรือนที่ขอเข้า
ร่วมโครงการกับ สพช. ซึ่งเป็นเพียงการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์เข้ากับการใช้ไฟฟ้าจากระบบดั้งเดิม 
โดยการติดตั้งมิเตอร์ที่สามารถหมุนกลับทิศทางได้คือ เวลากลางวันที่มีการใช้ก าลังไฟฟ้าภายในบ้าน
ต่ า ไฟฟ้าที่ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ที่เป็นไฟฟ้ากระแสสลับแล้วจะไหลเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ท าให้หมุนมิเตอร์ ซึ่งเป็นการหักลบค่าไฟฟ้าจากที่ใช้ไปกับที่ผลิตได้  ซึ่งสามารถกระท าได้
ทางด้านเทคนิค แต่ยังไม่มีความชัดเจนในนโยบายทางปฏิบัติมากนักส าหรับผู้อาศัยอ่ืนๆ  ที่ต้องการ
ติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์และต้องการขายไฟฟ้าคืนแก่การไฟฟ้า ซึ่งต้องมีการประกาศให้ประชาชน
รับทราบและเป็นจริง 
  อนึ่ง การขายไฟฟ้าคืนแก่รัฐบาลต้องมีการสนับสนุนในช่วงแรกๆ ให้มีการขายคืนแก่การ
ไฟฟ้าในราคาที่สูงกว่า ราคาค่าไฟฟ้าที่ขายให้แก่ประชาชน ดังตัวอย่างในญี่ปุ่นมีการสนับสนุนโดยให้มี
การซื้อไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ในราคาถึง 3 เท่า ซึ่งเมื่อท าการแทนค่าในสูตรตามการค านวณจาก 
Excel Program จากตารางแล้วจะเห็นได้ว่า จากเงื่อนไขต่างๆ ที่กล่าวมา การรับซื้อไฟฟ้าในราคา   
2 เท่าของราคาค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าภูมิภาคขายให้บ้านเรือน จึงจะเหมาะสมกับการที่ติดตั้งเซลล์
แสงอาทิตย์ ณ ราคาปัจจุบัน 
 2) การที่ท าให้อุปสงค์ (Demand) ของเซลล์แสงอาทิตย์มีปริมาณที่มากพอส าหรับการ
ก่อตั้งโรงงานผลิตเซลล์ และเวเฟอร์ของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ภายในประเทศเนื่องจากราคาในตลาด
ปัจจุบันยังต้องพ่ึงการน าเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งปัจจัยที่จะท าให้ราคาของเซลล์แสงอาทิตย์สูงคือ 
อัตราแลกเปลี่ยนของค่าเงิน ซึ่งจะท าให้ต้นทุนของแผงที่น าเข้ามาสูงไปด้วย และปัจจัยภาษีที่เก็บของ
เซลล์แสงอาทิตย์ที่จัดเก็บยังมีอัตราที่สูงอยู่ ได้แก่ ส าหรับเซลล์แสงอาทิตย์เก็บร้อยละ 10 และตัว
แปลงไฟฟ้าจากกระแสตรงเป็นกระแสสลับร้อยละ 30 ซึ่งจากอัตราการเก็บภาษี อัตราแลกเปลี่ยนของ
ค่าเงิน ค่าขนส่งและค่าระวาง ท าให้จ าเป็นต้องขายเซลล์แสงอาทิตย์ในอัตราที่สูงอยู่ เมื่อราคาค่าเซลล์
แสงอาทิตย์ที่สูงย่อมเป็นอุปสรรคที่ส าคัญที่จะท ามิให้อุปสงค์เกิด เมื่อไม่มีอุปสงค์ก็ย่อมท าให้ไม่มีผู้
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ลงทุนจากต่างชาติหรือ New Energy and Industrial Technology Development Organization 
(NEDO), Japan ข้อมูลจากบริษัทสยามโซล่าร์ แอนด์ อิเลคทรอนิกส์ภายในประเทศท่ีจะลงทุนในการ
ตั้งโรงงานผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ และอุปกรณ์อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับเซลล์แสงอาทิตย์ซึ่งจะท าให้ราคาของ
เซลล์แสงอาทิตย์ยังคงสูงต่อไป และปัญหาจะวนเรื่อยไปอย่างไม่รู้จบและรัฐบาลจะต้องมีการส่งเสริม
และสนับสนุนอย่างจริงจัง ให้มีอุปสงค์ของการใช้งานด้านเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์เสริมต่างๆ 
โดยให้มีการจัดตั้งโรงงานผลิตเซลและอุปกรณ์ของเซลล์แสงอาทิตย์ ภายในประเทศ ให้มองประหนึ่ง
ว่า การตั้งโรงงานดังกล่าวเป็นดังเช่นการตั้งโรงงานไฟฟ้าโรงงานหนึ่งในระบบ ซึ่งจะเป็นปัจจัยให้มี
ราคาภายในประเทศท่ีถูกลง 
  จากนั้นมีการใช้นโยบายการจัดเก็บภาษีของเซลล์ และอุปกรณ์ของแผงสุริยะในอัตราที่
ต่ าในระยะแรกที่ประเทศยังไม่สามารถผลิตเซลของเซลล์แสงอาทิตย์ได้ เมื่อประเทศสามารถผลิตได้
แล้วให้มีการขึ้นภาษีของการน าเข้าสูงขึ้น เพ่ือผลให้มีการบริโภคผลิตภัณฑ์ภายในประเทศเป็นการ
ทดแทนการน าเข้า และลดอัตราภาษีส่งออกเพ่ือให้เซลล์ของเซลล์แสงอาทิตย์ สามารถแข่งขันใน
ตลาดต่างแดนได ้
 3) ด้านเทคโนโลยี 
  ส าหรับด้านเทคโนโลยีของเซลล์แสงอาทิตย์ อยู่ในระยะที่มีการเจริญเติบโต ของกราฟ
รูปตัวเอส (S-Curve) แสดงการก้าวกระโดดของเทคโนโลยี ในการเลือกเทคโนโลยีต้องเลื อกใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูง ราคาไม่แพง วัตถุดิบหาง่าย และไม่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ใน
การเลือกเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ส าคัญจ าเป็นต้องใช้บุคคลากรที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการ
ชี้ขอดีข้อเสียของเซลล์แสงอาทิตย์ แต่ละแบบ มิฉะนั้นเราจะได้เทคโนโลยีแบบล้าสมัย (Sunset 
Technology) และจะท าให้ไม่เป็นที่นิยมใช้งาน 
  ส าหรับในอนาคตอันใกล้จะมีเทคโนโลยีใหม่ ตัวอย่างเช่น Silicon-Film ซึ่งอยู่ในช่วง
ก าลังท าการพัฒนาโดยบริษัท Astropower โดยแผงสุริยะแบบนี้ เป็นการรวมข้อดีของทั้ง 2 แบบที่
กล่าวมาข้างต้นมาอยู่ในซิลิคอนฟิล์มนี้ เนื่องจาก Wafer มีขนาดใหญ่และมีน้ าหนักเบา และมีจ านวน
เซลล์หลายชั้นท าให้มีประสิทธิภาพการรับแสงสูง และสะดวกต่อการติดตั้ง ท าให้เป็นปัจจัยในการนิยม
ใช้ในจ านวนที่เพ่ิมมากข้ึน 
 4) ด้านความตระหนักของประชาชนต่อปัญหาพลังงาน 
  เป็นสิ่งส าคัญส าหรับการที่จะท าให้สิ่งของ หรือผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีให้เกิดมีการใช้
งานจริงและแพร่หลาย ขึ้นอยู่กับความยอมรับและความตระหนักของประชาชน กรณีการยอมรับของ
ประชากรเป็นสิ่งที่ส าคัญ ดังกรณีตัวอย่างของโทรศัพท์มือถือซึ่งในช่วงแรกมีราคาแพง และไม่เป็นที่
นิยม เมื่อมีการปรับราคาที่ถูกและแสดงให้ประชาชนเห็นความส าคัญ และเป็นค่านิยมเป็นปัจจัยที่ท า
ให้อุปสงค์เกิดข้อมูลจากบริษัทเทคโนโลยีแควร์ ตัวแทนจ าหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์ Astropower 
  ส าหรับเรื่องการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งถือว่าเป็นพลังงานที่สะอาด ส าหรับขั้นตอนการ
ใช้งานเนื่องจากไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นถ้ามีการปลุกกระแสของเรื่องสิ่งแวดล้อม และ
ท าให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหามลภาวะที่จะมีผลกระทบต่อตนเอง ย่อมจะท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นได้ประชาชนจะหันมาสนใจและชั่งน้ าหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมกับการลงทุน ส าหรับการ
วิจัยนี้ประชาชนยังให้ความส าคัญกับการลงทุนการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ มีการค านึงถึงปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมพอๆ กับปัจจัยด้านราคาของเซลล์แสงอาทิตย์ ดังนั้นถ้าประชาชนมีความสามารถที่จะซื้อเซล
แสงอาทิตย์ได้ ย่อมท าให้การซื้อเซลล์แสงอาทิตย์เกิดขึ้นจากจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วย 
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 5) ข้อเสนอแนะ 
  เนื่องจากในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ถ้าประชาชนมองเห็นความส าคัญของเรื่องสิ่งแวดล้อม 
ควรแสดงให้ถึงประโยชน์ของการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ช่วยลดการตั้งโรงงานซึ่งเป็นสาเหตุในการสร้าง
มลพิษต่างๆ เช่น ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ คาร์บอนมอนอกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์และฝุ่น จาก
โรงไฟฟ้าว่าเมื่อใช้ปริมาณไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์สามารถลดมลพิษต่างๆ เหล่านี้ได้เท่าใด ซึ่ง
จ าเป็นต้องมีการศึกษาค้นคว้าต่อไป และในระหว่างเวลาที่ค้นหาแหล่งพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน ได้แก่ โรงไฟฟ้าจากลม โรงไฟฟ้าจากชีวมวล โรงไฟฟ้าจากชีวแก๊ส การใช้ไฟฟ้าจากพลังน้ า
ขนาดเล็ก และการใช้ไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ว่าพลังงานงานใดเหมาะสมที่จะกับเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมของประเทศไทยเรามากที่สุดควรจะมีการศึกษาปัจจัยที่เหมาะสมในการเลือกโรงไฟฟ้า
พลังงานหมุนเวียนในประเทศต่อไป 
  การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นการลงทุนที่สูงมากจึงต้องมี
การศึกษา หาจุดคุ้มทุนทางด้านเศรษฐศาสตร์ ซึ่ง ธนวดี ศุภตโลวัฒนา (2546) เรื่อง การศึกษาความ
คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และทางการเงินของการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา
บ้าน ได้กล่าวว่าไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่มีความส าคัญต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และ
การบริการ ไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ช่วยสนับสนุน และ กระตุ้นให้เกิดการผลิตและมูลค่าในระบบเศรษฐกิจ 
ตลอดจนตอบสนองความต้องการขั้นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตของประชาชนในประเทศในด้านความ
สว่าง และการอ านวยความสะดวกต่างๆ ในชีวิตประจ าวัน นับได้ว่าไฟฟ้าสามารถช่วยยกระดับ
มาตรฐานการครองชีพของประชาชนให้สูงขึ้น การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ 
มักจะก่อให้เกิดปัญหามลภาวะทางด้านสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม พลังงานแสงอาทิตย์ เป็น
พลังงานสะอาดรูปแบบหนึ่งที่สามารถน ามาใช้ในการผลิตไฟฟ้าได้ เนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์
เกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติจึงเป็นพลังงานที่ได้เปล่า สามารถน าไปใช้ได้ไม่มีวันหมด และไม่ก่อให้เกิด
ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
  การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการ  ทั้ งกรณีได้รับการสนับสนุนจาก
รัฐบาล และกรณีไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล เมื่อใช้อัตราคิดลดที่ร้อยละ 5 และร้อยละ  7 ต่อปี 
ณ อัตราแลกเปลี่ยนที่ 40, 43, 45 และ 50 บาท/USD อัตราผลตอบแทนภายในโครงการที่ค านวณได้
มีค่าน้อยกว่าอัตราคิดลดที่ใช้ คือ ร้อยละ 5 และ 7 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโครงการศึกษาความคุ้มค่าทาง
เศรษฐศาสตร์และทางการเงินของการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาบ้าน ชนิด
ผลึกเดี่ยวขนาด 2.25 kW ให้ผลประโยชน์ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน เพราะเมื่อพิจารณาผลของอัตรา
ผลประโยชน์ต่อต้นทุนแล้วให้ค่าน้อยกว่า 1 
  จากการวิเคราะห์ความอ่อนไหวทางการเงิน ณ อัตราคิดลดร้อยละ  5 และ 7 ต่อปี 
พบว่า กรณีได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล เมื่อค านวณอัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน และ อัตรา
ผลตอบแทนภายในโครงการแล้ว แนวทางที่ 3 คือ เมื่อต้นทุนลดลงร้อยละ  30 และ ผลประโยชน์
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 100 ค่า B–C Ratio ที่ได้มีค่ามากกว่า 1 และ มีผลตอบแทนมากกว่าอัตราคิดลดที่ใช้
แสดงว่าโครงการนี้ใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุนส่วน
กรณีไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลนั้น พบว่า ทั้ง 3 แนวทางให้อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนใน
อัตราที่น้อยกว่า 1 และอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการมีค่าน้อยกว่าอัตราคิดลดที่ใช้แสดงว่า
กรณีไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลนั้น ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน เพราะใช้ทรัพยากรอย่างไม่มี
ประสิทธิภาพและผลตอบแทนท่ีได้ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน 
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  การลงทุนในโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ระบบความร้อน ด้วยระบบรางพาราโบลา 
(Parabolic Trough) เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการผลิตพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ ที่เหมาะสมกับ
ประเทศไทย ซึ่ง ศิรส สาตราภัย, ปิ่นกาญจน์ ปานบ้านแพ้ว และนันทวัน วรพลาวุฒิ (2551) เรื่อง 
โ ร ง ไฟ ฟ้ า พ ลั ง ง า น แ ส ง อ า ทิ ต ย์ โ ด ย อุ ป ก ร ณ์  (Solar Parabolic Trough) บ ริ ษั ท  Thai 
Solar Energy จ ากัด ได้กล่าวว่าแผนธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ระบบความร้อนด้วย
เทคโนโลยีรางพาราโบลา 
  เซลล์แสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมดและไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจึง
ท าให้เกิดการค้นคว้าวิจัยถึงการน าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ทั่วโลก
หนึ่งในนั้น คือ การน าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการผลิตไฟฟ้า เพ่ือทดแทนการผลิตไฟฟ้าจากการ
เผาเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งก าลังจะหมดไป อีกท้ังยังก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม อันน าไปสู่ปัญหา
เรื่องโลกร้อนหรือ Global Warming ที่ทั่วโลกก าลังตื่นตัว ประเทศไทยมีนโยบายจากทางกระทรวง
พลังงาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ในการที่จะส่งเสริมโดยการให้การสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากแหล่ง
พลังงานทดแทน อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ ชีวมวล และขยะ เป็นต้น โดยให้การสนับสนุนในรูปแบบของเงิน
อุดหนุน การยกเว้นภาษี รวมทั้งการให้เงินส่วนเพ่ิมต่อหน่วยในการรับซื้อไฟฟ้า ด้วยโอกาสทางธุรกิจ และ
ผลประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม จึงท าให้ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นที่น่าสนใจอย่างยิ่ง 
  จากการวิจัยพบว่าเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ระบบความร้อนที่
เหมาะสมกับประเทศไทย คือ ระบบรางพาราโบลา (Parabolic Trough) โดยให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า
ต่อหน่วยที่ต่ าที่สุด ประสิทธิภาพในการแปลงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าดีกว่าการใช้โซลาร์
เซลล์ซึ่งเหมาะกับการผลิตไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์มากกว่า 
  จากเหตุผลดังกล่าวได้น าไปสู่การศึกษาการลงทุนในโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ระบบ
ความร้อน ด้วยระบบรางพาราโบลา (Parabolic Trough) โดยมีก าลังการผลิตที่ 10 เมกะวัตต์ ซึ่งจัด
อยู่ ในประเภทผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก หรือ VSPP (Very Small Power 
Producer) ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีนโยบายที่จะรับซื้อและให้เงินส่วนเพ่ิม (Adder) ใน
ราคา 8 บาทต่อหน่วย โดยบริษัทได้พิจารณาที่ดินในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่ จ.อุบลราชาธานี 
เนื่องจากมีปริมาณรังสีตรงเฉลี่ยสูงที่สุดในประเทศและมีราคาที่ดินไม่สูง โดยจะใช้พ้ืนที่ในการก่อสร้าง 
158 ไร่ ต้องการเงินลงทุนเริ่มต้นเป็นจ านวน 927 ล้านบาท มีต้นทุนของเงินทุน (WACC) อยู่ที่ร้อยละ 
12.01 โดยคิดที่อัตราส่วนหนี้ต่อทุนเท่ากับ 65:35 และคาดการณ์ดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาวอยู่ที่ร้อยละ 
8 จากการวิเคราะห์ทางการเงิน โครงการจะมี IRR ร้อยละ 16.02 และ NPV เป็นบวกที่ 123.6 ล้าน
บาท โดยคิดที่ระยะเวลาโครงการ 24 ปี  มีระยะเวลาการคืนทุนโดยวิธีคิดลดกระแสเงินสด 
(Discounted Payback Period) ที่ 8.7 ปี และส าหรับนักลงทุนที่ท า Exit Plan ณ สิ้นปีที่ 7 จะ
ได้รับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ร้อยละ 18.62 
  โครงการประหยัดไฟ ไม่เพียงแค่ ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า เท่านั้น จะต้องมีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ เครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ดี โดย กัลยกร สนธิเมือง (2546) “เรื่อง การศึกษา
ประสิทธิผลของโครงการ ประหยัดไฟก าไร 2 ต่อ” กล่าวไว้ว่า เป็นการด าเนินการโดยส านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) โดยการน าเงินจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเป็น
เงินที่รัฐเรียกเก็บจากประชาชนผ่านราคาน้ ามันเชื้อเพลิง ทั้งที่ผลิตในประเทศ และน าเข้าจาก
ต่างประเทศอุดหนุนให้แก่หน่วยงานการไฟฟ้าทั้งสองแห่งคือ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการ
ไฟฟ้าภูมิภาค (กฟภ.) เพ่ือจ่ายเป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าแก่ครัวเรือนที่ประหยัดไฟได้ตามเงื่อนไขของ
โครงการฯ โดยสรุปผลของโครงการฯ ที่รายงานโดย สนพ. ว่า ตั้งแต่เดือนกันยายน 2544– มีนาคม 
2545 มีหน่วยไฟฟ้าที่ลดได้ 2,028.05 ล้านหน่วย รวมจ านวนเงินส่วนลด 1,205.73 ล้านบาท 
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  จากลักษณะการจ่ายเงินอุดหนุนดังกล่าว ท าให้มีค าถามเกิดขึ้นมา “การลดการใช้ไฟฟ้า
เป็นผลมาจากการด าเนินโครงการประหยัดไฟก าไร 2 ต่อ หรือไม่ หากแม้ว่าโครงการนี้จะช่วยลดการ
ใช้ไฟฟ้าได้ แต่อาจจะเป็นเพียงการแก้ปัญหาในระยะสั้น เนื่องจากการลดการใช้ไฟฟ้าอันเนื่องมาจาก
โครงการฯ นี้ มิได้เกิดจากความสมัครใจของผู้บริโภคเอง” เพ่ือที่จะตอบค าถามดังกล่าว งานวิจัยฉบับ
นี้จึงได้ก าหนดวิธีการวิจัยเป็น 2 ขั้นตอน คือ การเปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า
ประเภทบ้านอยู่อาศัยในเขต กฟน. และ กฟภ. โดยในที่นี้เป็นปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อครัวเรือน เพ่ือ
ไม่ให้เกิดผลกระทบจากปัจจัยทางด้านเวลา  
  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยมีข้อจ ากัดและผู้ใช้ไฟฟ้า
ประเภทบ้านที่อยู่อาศัยตระหนักดีต่อการใช้พลังงานอย่างประหยัด เนื่องจากเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย
เอง นอกจากนี้ พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ประเภทบ้านอยู่อาศัย ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ เช่น อุณหภูมิ และรสนิยมของแต่ละบุคคลเป็นอย่างมาก การใช้ไฟฟ้าประเภท
บ้านที่อยู่อาศัยจึงไม่สามารถลดลงได้มากนัก ในงานวิจัยฉบับนี้ จึงได้เสนอแนะว่า การให้การ
สนับสนุนให้ผู้ใช้ไฟประเภทบ้านที่อยู่อาศัยใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ โดยการปรับปรุง
ประสิทธิภาพเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งในงานวิจัยฉบับนี้พบว่า เครื่องใช้ไฟฟ้าที่กลุ่มตัวอย่างปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมใช้เพ่ือลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า ได้แก่ เครื่องปรับอากาศและเตารีด หรือปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานภายในบ้านอยู่อาศัย จะเป็นแนวทางที่เหมาะสม มากกว่าการให้เงินเพ่ือ
เป็นแรงจูงใจในการลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในบ้านเรือน 
  ปัญหา และอุปสรรค เมื่อน านโยบายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จากฝ่ายบริหาร ไปใช้ปฏิบัติจริง ซึ่ง จินตนา สิงหเทพ (2540) “เรื่อง การน านโยบายการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ: ศึกษากรณีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ในครั้งนี้ผล
การศึกษาพบว่า การน านโยบายสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้น ผู้ปฏิบัติงานที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับนโยบาย อาศัยบุคลากรจากหน่วยงานอ่ืนๆ และงบประมาณที่ใช้ก็จะมาจาก
งบประมาณในแหล่งต่างๆ โดยงบประมาณส่วนใหญ่ได้มาจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม ในส่วนของกระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติพบว่าจังหวัดได้มีการจัดท านโยบายตรงตาม
ปัญหาที่ประสบอยู่ ซึ่งสามารถสรุปผลความส าเร็จและความล้มเหลวของนโยบายได้ดังนี้ 
  1) ความชัดเจนในวัตถุประสงค์ของนโยบาย ส่วนใหญ่แล้วจะทราบนโยบายการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการวางแผนนโยบายระดับจังหวัด
ทั้งสิ้น แต่นโยบายและวัตถุประสงค์ที่เป็นระดับกระทรวงไม่มีความชัดเจน 
  2) การก าหนดกิจกรรมและการมอบหมายงาน ส่วนใหญ่มีความเห็นว่ามีความ
สอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ของจังหวัด การมอบหมายงานในระดับกระทรวง เป็นการมอบหมาย
งาน แต่ไม่มีอ านาจในการโทษแก่ผู้ที่กระท าผิดตามพระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อมได้ 
  3) มาตรการควบคุมและประเมินผล จังหวัดมีการควบคุมและประเมินผลตาม
พระราชบัญญัติสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 เป็นหลัก และการควบคุมการใช้ที่ดินและอาคารการก่อสร้าง
ใช้พระราชบัญญัติ พ.ศ. 2522  แต่มาตรการในการควบคุมของจังหวัดเองยังไม่มีการก าหนดใช้ 
  4) การสนับสนุนจากส่วนกลาง และส่วนท้องถิ่น ในส่วนกลางให้การสนับสนุนเกี่ยวกับ
งบประมาณ โดยเป็นส่วนของงบประมาณประจ าปีที่จังหวัดเสนอขอขึ้นไป แต่ก็ได้รับการสนับสนุน
ค่อนข้างน้อย ตลอดระยะเวลา ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2538–2539 ได้รับการอนุมัติไม่ถึงร้อยละ 50 ใน
ด้านของบุคลากรได้รับสนับสนุนจากส่วนกลางเป็นอย่างดี กรณีที่ขอความร่วมมือเรื่องการเฝ้าระวัง
โรงงานที่ก่อให้เกิดมลพิษ จากการร้องเรียนจากประชาชน ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการระดับ
จังหวัดค่อนข้างน้อย ส่วนความร่วมมือของประชาชนจะให้ความร่วมมือสูงกว่า 
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  5) โครงสร้างขององค์การ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย เนื่องจากนโยบายด้านนี้
จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องหลายกระทรวง โดยมีกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นแกนหลักในการประสานงาน
ระหว่างกระทรวงต่างๆ ในระดับจังหวัดจะมีผู้ที่เกี่ยวข้องเกือบทุกหน่วยงาน รวมทั้งองค์กรเอกชน 
ตลอดจนนักการเมืองในท้องถิ่น โดยผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่จะสังกัดกระทรวงมหาดไทย และกระทรวง
อ่ืนๆ ที่อยู่ในระดับภูมิภาค โดยส านักงานจังหวัดเป็นผู้ประสานแผนนโยบาย ในระดับจังหวัดกับส่วน
ราชการ และระดับกระทรวง ซึ่งแต่ละส่วนราชการไม่มีงบประมาณโดยตรงในการจัดท าโครงการเพ่ือ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม งบประมาณส่วนใหญ่ก็ได้รับมาจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ บุคลากรที่
ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และมีจ านวนไม่เพียงพอ 
ซึ่งการปฏิบัติงานบางครั้งต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน 
 อนันทา (Anantha, 1997) ในประเทศอินเดีย ความต้องการการใช้พลังงานทดแทน
โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์เริ่มได้รับความสนใจทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน แต่ด้วยยังเป็น
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในช่วงนั้น ท าให้ต้องท าการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในด้านการลงทุน และด้าน
ประสิทธิภาพของพลังงานที่ได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับพลังงานทดแทนด้านอ่ืน  (Ref: A. Anantha, 
Solar Photovoltaic as an Energy Source for India, 1997) 
 โมริ (Mori, 2000) ได้น าเสนอสถานภาพในปัจจุบันและโอกาสในอนาคตของการพัฒนา
เทคโนโลยีแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Photovoltaic: PV) ในประเทศญี่ปุ่น การพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าว
เป็นโครงการที่ ได้รับการสนับสนุนจากนโยบายของรัฐบาลในชื่อโครงการ “New Sunshine 
Program” จากการสนับสนุนในโครงการดังกล่าวที่ท าการวิจัยและพัฒนาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ท าให้ต้นทุนของโมดูลเซลล์แสงอาทิตย์มีราคาที่ถูกลง
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้โครงการพัฒนาดังกล่าวยังได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจนถึงปี ค .ศ. 2030 
(Ref: Nobuaki Mori, Current Status and Future Prospect of Photovoltaic Technologies 
in Japan, IEEE, pp.1730 – 1733, 2000) ดังภาพที่ 2.26 
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ภาพที่ 2.26 แสดงแผนงานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของประเทศญี่ปุ่น 
 
 วิม ซี ซิงค์ (Wim C. Sinke, 2002) ได้ทบทวนการพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ในประเทศเนเธอร์แลนด์ทั้งในโครงร่างทั่วไปและโครงร่างเฉพาะเกี่ยวกับนโยบายของ
รัฐบาลที่มีต่อพลังงานทดแทนนอกเหนือจากพลังงานลม และพลังงานชีวมวล โดยในปี คศ. 2020 มี
เป้าหมายใช้พลังงานจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในปริมาณ 1,500 เมกะวัตต์พีค (MWp) ท าให้ต้องมีการ
วางแผนศึกษาและพัฒนาสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ให้มีประสิทธิภาพกว่าในอดีต  รวมไปถึงการส่งเสริม
ธุรกิจทางด้านแผงเซลล์แสงอาทิตย์ด้วย ตอนท้ายของรายงานกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านนโยบาย
ที่รวดเร็วและไม่แน่นอนของภาครัฐอาจจะส่งผลกระทบการพัฒนาเทคโนโลยีดังกล่าวได้ (Wim C. Sinke, 
Development and Implementation of PV in the Netherlands, IEEE, 2002) 
 คีซุง โช และ คีโว คิม (Kisung Cho & Kyesoo Kim, 2003) ได้น าเสนอแผนส าหรับการ
วิจัยและพัฒนาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศเกาหลี โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือต้องการติดตั้งระบบ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์จ านวน 30,000 แผงที่มีขนาด 3kW ให้ได้ภายในปี ค.ศ. 2010 และตั้งชื่อ
โครงการดังกล่ าวว่า  “Solar Land 2010” โดยมีหน่วยงานMOCIE (Ministry of Commerce 
Industry and Energy) ของประเทศเป็นผู้ รับผิดชอบ ขณะเดียวกันหน่วยงาน MOCIE ยังได้
สนับสนุนโครงการที่ชื่อว่า “Green Village” เพ่ือส าหรับใช้ท าการสาธิตและทดสอบระบบแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ ในแผนการวิจัยและพัฒนาในรายงานได้น าเสนอการสนับสนุนทางด้านการเงินจากภาครัฐ 
นโยบาย Feed-in Tariff (FT) ของการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานทดแทน เช่น พลังงานไฟฟ้า
ที่ได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ พลังงานลม เป็นต้น (Ref: Kisung Cho & Kyesoo Kim, Solar Land 
2010 Program for PV R & D and Dissemination in Korea, 3rd World Conference on 
Photovoltaic Energy Conversion: 2531 – 2532, May 11-18, 2003) ดังตารางที่ 2.10 
  
ตารางท่ี 2.10 แสดงมา Feed-in Tariff ของกระแสไฟฟ้าที่ได้จากพลังงานทดแทนจากแหล่งต่างๆ  
 

RES Tariff (won/kWh) Conditions applied 
PV 716.4 > 3kW 

Wind 107.66 < 10Kw 
Small Hydro 73.69 < 3Kw 
Land Fill Gas 61.8 – 65.2 < 20MW 20-50MW 

Waste incl. RDF  < 50MW 
 
 หว่า ไหม่ เลียว (Hwa Meei Liou, 2011) ได้ท าการทบทวนข้อมูลทางด้านเทคโนโลยีแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ที่มีอยู่ในประเทศไต้หวัน โดยท าการส ารวจแผนการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้าน
พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศที่มีทิศทางพัฒนาไปสู่การใช้เป็นเทคโนโลยีพลังงานสีเขียวที่รักษา
สิ่งแวดล้อม จากการส ารวจพบว่า บทบาทของรัฐบาล นโยบายการส่งเสริม มาตรการจูงใจส าหรับการ
ใช้พลังงานที่ไม่ชัดเจน อาจส่งผลต่อทิศทางการพัฒนาได้ และการวิเคราะห์ SWOT ได้ถูกน ามาใช้เพ่ือ
วิเคราะห์วางแผนด าเนินงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของประเทศ ดังภาพที่ 2.27 
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ภาพที่ 2.27 แสดงกระบวนการส่งเสริมอุตสาหกรรมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ของไต้หวัน  
 การส่งเสริมดังกล่าวมุ่งหมายให้ไต้หวันเป็นเกาะที่เน้นการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นส าคัญ 
(Ref: Hwa Meei LIOU Overview of the Photovoltaic Technology Status and Perspective in 
Taiwan, Journal of Renewable and Sustainable Energy Reviews, Elsevier, 2010)  
 บรากาโงโล และคนอ่ืนๆ (Bragagnolo & et al., 2011) ได้ท าการศึกษาการเจริญเติบโต
ของธุรกิจแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศอาร์เจนตินา และได้น าเสนอมุมมองในเรื่องของทรัพยากร
บุคคลเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางด้านธุรกิจเซลล์แสงอาทิตย์ โดยรัฐบาลอาร์เจนตินาได้สนับสนุน
อุตสาหกรรมด้านพลังงานทดแทนที่ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ในรูปแบบโครงการ เช่น โครงการ 
PERMER (Project for Renewable Energy in Rural Markets) เป็ นต้น  ถึ งกระนั้ นก็ตาม การ
เจริญเติบโตดังกล่าวยังคงต้องอาศัยก าลังคนเพ่ิมมากขึ้น ท าให้ต้องท าการจัดหาและฝึกอบรมทางด้าน
ทรัพยากรบุคคลเพ่ิมขึ้นด้วย (Ref: Human Resources for PV Market Growth: a Tool for PV 
Market Expansion in Argentina, IEEE, 2011) 
 นากาตะ (Nakata, 2012) ได้ท าการศึกษาผลกระทบของนโยบาย Feed–in Tariff (FiT) 
ต่อธุรกิจด้านแผงเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น หลังจากโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน
นิวเคลียร์เสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวทางทิศตะวันออกของประเทศ ในการศึกษาได้น าเสนอวิธี
การศึกษาผลกระทบจากมาตรการ FiT ดังภาพที่ 2.28 
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ภาพที่ 2.28 แสดงการศึกษาเพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบาย FiT 
 
 จากการศึกษายังได้ท าการศึกษานโยบาย FiT ของประเทศสเปน และประเทศเยอรมันนี
เปรียบเทียบกันกับนโยบายของประเทศญี่ปุ่นด้วย และจากการศึกษาของนโยบาย FiT ของประเทศ
ญี่ปุ่น ต่อพลังงานจากแสงอาทิตย์ กับพลังงานทดแทนด้านอ่ืนๆ สามารถแสดงผลการเปรียบเทียบได้
ดังตารางที ่2.11 
ตารางท่ี 2.11 การเปรียบเทียบของพลังงานทดแทนจากแหล่งต่างๆ จากนโยบาย FiT 
   

Type of 
Energy System Size 

Feed-in Tariff (Fit) 

Remark Committee Draft Industry 
Request 

Price 
(Yen/kwh) 

Period 
(year) 

Price 
(Yen/kwh) 

Solar More than 10 kW  42 20 42  
Under 10 kW 42 10  Surplus 

Wind more than 20 kW 23.1 20 22~25  
Under 20 kW 57.75 20 50~55  

Geothermal 
more than 
1.5x104kW 

27.3 15 25.8 
(30MWclass)  

Under.5x104 kW 42 15 

24~34.06 

 

Hydro 
1x103~30x105 kW 25.2 20  

200~1x103 kW 30.45 20  
Under 200 kW 35.7 20  

Biomass various types 13.65~40.95 20 14.5~39  
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 ในตอนท้ายของการศึกษานโยบายดังกล่าว ได้สรุปผลจากการศึกษานโยบายของ FiT ไว้ว่า 
นโยบาย FiT ของประเทศสเปน และประเทศเยอรมนี อาจท าให้เกิดปัญหาที่ส าคัญ เช่น ราคาค่ า
กระแสไฟฟ้าอาจมีราคาเพ่ิมขึ้น หรือ เกิดภาวะถดถอยต่อธุรกิจด้านแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้ เป็นต้น 
แต่ในประเทศญี่ปุ่น นโยบาย FiT ที่รัฐบาลเริ่มใช้ตั้งแต่ 26 สิงหาคม 2554 กลายเป็นสิ่งที่จูงใจต่อการ
ลงทุนของนักลงทุนอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับนโยบาย FiT ในยุโรป ถึงกระนั้นก็ตาม นโยบาย FiT 
ของทั้ง 3 ประเทศยังถือได้ว่ามีผลดีต่อธุรกิจทางด้านเซลล์แสงอาทิตย์อย่างชัดเจน (Ref: Yukihiko 
Nakata, Impact of Feed-in Tariff Policy on Global Photovoltaic Business: Expected 
Solar Cell for Reconstruction after Great East Japan Earthquake, IEEE 12th Proceedings 
of Technology Management for Emerging Technologies (PICMET), 2012) เพ่ือให้แผนการ
วิจัยและพัฒนาส าหรับอุตสาหกรรมด้านพลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือกใหม่สามารถประสบ
ความส าเร็จและน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด การวิเคราะห์แผนการถือได้ ว่าเป็นสิ่งที่ควรน ามา
ศึกษาถึงความเป็นไปได้เพ่ือท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ และวางแผนการด าเนินงานต่างๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพในอนาคตได้   
 ลี เซียว หยู และคนอ่ืนๆ (Li Xiao Yu & et al., 2008) ได้น าวิธีการวิเคราะห์ SWOT มา
ท าการวิเคราะห์แผนการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกใหม่ในปักกิ่ง 
(Beijing) เป็นกรณีศึกษา โดยในบทความได้ปรับแต่งวิธีการวิเคราะห์ SWOT เพ่ือหาจุดแข็งและ
จุดอ่อนภายใน และปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสและอุปสรรคในการด าเนินงานของอุตสาหกรรม
ทางด้านพลังงาน และได้สรุปผลจากการวิเคราะห์ดังตารางที่ 2.12 
 
ตารางท่ี 2.12 การวิเคราะห์ SWOT ของแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนและพลังงาน
 ทางเลือกใหม่ในปักก่ิง 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ 
2. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยี 
3. ได้รับความร่วมมือจากหลายด้าน 
4. สร้างพ้ืนฐานทางอุตสาหกรรมให้มั่นคง 
5. มีแหล่งเงินทุนสนับสนุน 
6. เป็นทางเลือกใหม่ 
7. มีนโยบายสนับสนุน 

1. มีสัดส่วนการใช้พลังงานทางเลือกใหม่ที่ต่ า 
2. เทคโนโลยีที่น ามาใช้ประยุกต์ยังไม่สูงพอ 
3. อุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็กอยู่ 
4. ตลาดยังไม่ได้รับความนิยม 
5. ต้นทุนยังสูงและประสิทธิภาพยังต่ า 
6. กลไกการบริหารจัดการยังไม่สมบูรณ์ 
7. ประชาชนมีฐานะที่ยากจนอยู่ 

โอกาส อุปสรรค 
1. พัฒนาเศรษฐกิจในประเทศจีน 
2. ช่วยประหยัดพลังงานตามนโยบายของรัฐ 
3. เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศชาติ 

1. แผนการวิจัยและพัฒนาที่ไม่มีประสิทธิภาพ 
2. ยุ่งยากในช่วงเริ่มต้น 
3. ต้องมีแรงจูงใจอย่างชัดเจน 

 
 จากการวิเคราะห์ SWOT ของแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานในปักกิ่งในระยะยาว 
พบว่าการพัฒนาควรด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากขั้นตอน 
Adjustment และ Improvement ในช่วงแรก จากนั้นต่อด้วยขั้นตอน Fast Development และ
ขัน้ตอนสุดท้ายคือขั้นตอน Prospect Development ดังแสดงในรูปภาพที่ (Ref: Li Xiaoyu, Zhang 
Mingyu, Wu Wenbing, Study on New Energy and Renewable Energy Industry 
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Development Strategy and Deployment of Beijing based on SWOT Analysis, 2008)               
ดังภาพที ่2.29 

 

 
 
ภาพที่ 2.29 แสดงแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานในปักกิ่งอย่างเป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องจนถึงปี 
 ค.ศ. 2050   
 
 Azzopard & Mutale (2009) ได้ท าการวิเคราะห์ผลกระทบจากนโยบายด้านพลังงาน
ทดแทนของระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบเครือข่ายเกิดในอนาคต เพ่ือน าเสนอวิธีการการจัดการที่
เหมาะสมในด้านราคาของพลังงานกับระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ในบทความได้ทบทวนแนวทางท้ังใน
ปัจจุบันและในอนาคตส าหรับการสนับสนุนระบบพลังงานทดแทน (Renewable Energy System: 
RES) ดังภาพที ่2.30 

 

  
 
ภาพที่ 2.30 แสดงแผนสนับสนุนระบบ RES ปัจจุบันและในอนาคต 
 
 จากผลการศึกษาสามารถสรุปในเบื้องต้นได้ว่า แนวทางที่เหมาะสมส าหรับระบบแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ขนาดไมโครซึ่งเป็นพลังงานทดแทนที่ถูกน ามาใช้ ควรพิจารณาด้านประสิทธิภาพและ
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ขนาดของพลังงานเพ่ือให้สามารถใช้พลังงานได้อย่างเหมาะสม (Ref: B. Azzopardi & J. Mutale, 
Analysis of Renewable Energy Policy Impacts on Optimal Integration of Future Grid-
Connected PV Systems, IEEE, 2009) 
 โอซิรา และคนอ่ืนๆ (Ozcira & et al., 2009) ได้ท าการวิเคราะห์ SWOT ด้านเศรษฐกิจ
ของพลังงานในประเทศยูเครน ในบทความได้ท าการศึกษาแหล่งพลังงานทั้งหมดในประเทศใน
ประเด็นที่ เกี่ยวข้อง (Cross – Cutting) ได้แก่  ด้านทั่วไป ด้านพลังงานและสิ่ งแวดล้อม ด้าน
ประสิทธิภาพพลังงาน ด้านพลังงานก๊าซธรรมชาติและน้ ามัน ด้านการถ่ายโอนพลังงาน ด้านพลังงาน
ถ่านหิน ด้านพลังงานกระแสไฟฟ้า ด้านพลังงานความร้อน และด้านแหล่งพลังงานทดแทน เพื่อน ามา
วิเคราะห์หาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพ่ือวางแผนด าเนินงานด้านเศรษฐกิจของพลังงาน
ของประเทศ (Ref: S. Ozcira, Y. Oner and N. Bekiroglu, An Economical Aspect for Energy 
Focused SWOT Analysis of Ukraine, IEEE, 2009) 
 ไบ หยุน (Bai Yun, 2010) ได้ท าการวิ เคราะห์  SWOT การพัฒนาอย่างยั่ งยืนของ
อุตสาหกรรมพลังงานทางเลือกใหม่ในเหอเป่ย์ (Hebei) ของประเทศจีน จังหวัดเหอเป่ย์ได้รับการ
สนับสนุนให้เป็นเขตอุตสาหกรรมทางด้านพลังงาน และได้มีการวิเคราะห์ SWOT เกี่ยวกับแผนการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนดังกล่าวเพ่ือหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคส าหรับวางแผนการด าเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพ และบทสรุปของการวิเคราะห์ดังกล่าวได้สรุปว่า พลังงานทางเลือกใหม่อาจไม่
สามารถทดแทนพลังงานที่มีการใช้งานแต่เดิมได้ในช่วงแรกๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายต่อการพัฒนาอย่าง
มาก แต่ด้วยจังหวัดเหอเป่ย์เป็นพ้ืนที่ที่ได้รับการสนับสนุนในด้านอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ท าให้
มีข้อดีในเรื่องการลงทุนที่อาจได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ (Ref: Bai Yun, SWOT Analysis for 
the Sustainable Development of New Energy Industry in Hebei Province, 2010)  
 
2.12 กรอบแนวคิดการวิจัย  
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 ส าหรับการศึกษาวิจัย เรื่อง การน านโยบายการส่งเสริมการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ไปปฏิบัติใน
เขตภาคกลาง ในครั้งนี้ทางผู้วิจัยได้ท าการศึกษาและค้นคว้าเอกสาร หนังสือ สิ่งพิมพ์ และศึกษาจาก
สื่อทาง Internet โดยผู้วิจัยจะมุ่งประเด็นเพ่ือในการครอบคลุมของวัตถุประสงค์ของการวิจัย  คือ       
1) เพ่ือศึกษาผลการน านโยบายการส่งเสริมการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ไปปฏิบัติในเขตภาคกลาง 2) เพ่ือ
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายการส่งเสริมการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ไปปฏิบัติในเขตจังหวัด และ 
3) เพ่ือเสนอแนะให้มีการปรับปรุงปัจจัยที่มีผลต่อการน านโยบายการส่งเสริมการใช้เซลล์แสงอาทิตย์
ไปปฏิบัติในเขตภาคกลาง ส าหรับข้อมูลในการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและหลักการทั่วไป 
ซึ่งประกอบด้วย 
 1) แนวคิดเรื่องนโยบายพลังงานทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียนซึ่งสามารถใช้ผลิตไฟฟ้าเพ่ือ
ประเทศไทย โดยกระทรวงพลังงานได้ตั้งเป้าหมายที่จะเกิดการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงาน
หมุนเวียนผลิตไฟฟ้าเพ่ิมข้ึนในช่วง พ.ศ. 2549–2555 รวม 1,840 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นการผลิตไฟฟ้าโดย
ใช้เทคโนโลยีจากเซลล์แสงอาทิตย์ ประมาณ 250 เมกะวัตต์ 
 2) แนวคิดของนโยบายสาธารณะ ซึ่ง อุทัย เลาหัวเชียร ได้กล่าวไว้ว่า นโยบายสาธารณะมี
ความหมายที่ส าคัญอยู่  2 ประการ ประการแรก หมายถึง ที่ที่รัฐบาลเลือกจะท า หรือไม่กระท า  
ประการที่สอง หมายถึง การก าหนดเหตุผลและเป้าหมายส าหรับโครงการของรัฐบาลในการแก้ไข
ปัญหาสังคม ซึ่งสอดคล้องกับการตั้งโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศไทยและจากการศึกษาของ
ผู้วิจัยนโยบายของรัฐมีส่วนอย่างมากในการจะท าให้โครงการนี้ประสบความส าเร็จจ าเป็นที่รัฐบาล
จะต้องออกมาตรการมาสนับสนุนเพื่อผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมที่สมบูรณ์ในที่สุด 
 3) แนวคิดและทฤษฎีการมีส่วนร่วมของประชาชนโดย (รายงานการศึกษาเรื่องการมีส่วน
ร่วมของประชาชน) ได้กล่าวไว้ว่า การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีสิทธิในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
ทั้งในด้านการให้และรับรู้ข้อมูลข่าวสารการให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การร่วมการตัดสินใจ ทั้ง
ในขั้นตอนการริเริ่มนโยบาย การจัดท าแผนงาน โครงการหรือกิจกรรมที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตและสิ่ งแวดล้อมการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคม  การจัดการสิ่ งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งการปฏิบัติการติดตามและประเมินผลตามนโยบายแผนงานโครงการนั้น 
 4) แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดย (พรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
พ.ศ. 2535) อธิบายดังนี้คือ สิ่งต่างๆ ที่มีลักษณะหมายความถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่ อยู่รอบตัวมนุษย์ ทั้ง
ที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต ทั้งที่เป็นรูปธรรม (จับต้องมองเห็นได้) และนามธรรม (วัฒนธรรม แบบแผน 
ประเพณี ความเชื่อ) มีอิทธิพลเกี่ยวโยงถึงกัน เป็นปัจจัยในการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ผลกระทบจาก
ปัจจัยหนึ่งจะมีส่วนเสริมสร้างหรือท าลายอีกส่วนหนึ่งอย่าง ทางกายภาพและชีวภาพ ที่อยู่รอบตัว
มนุษย์ ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ท าขึ้น ซึ่งการตั้งโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศ
ไทยนั้นจ าเป็นต้องศึกษาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและท าอันตรายกับ
ประชาชนที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียงกับโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ได้และจ าเป็นต้องให้ประชาชนในชุมชน
นั้นๆ ได้เข้าใจและมีความรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึนด้วย 
 5) แนวคิดเรื่องเทคโนโลยีส าหรับเทคโนโลยีในการให้เซลล์แสงอาทิตย์เพ่ือผลิตไฟฟ้านั้น
จ าเป็นต้องมีการศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ ได้เทคโนโลยีใหม่และเหมาะสมในการใช้งาน
ส าหรับเพ่ือที่ต่างๆ ในประเทศและส าหรับเทคโนโลยีของเซลล์แสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้าประเทศ
ไทยสามารถผลิตได้เองแล้วแต่ก็ยังมีราคาท่ีสูงอยู่ 
 6) แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาโดยในการพัฒนานั้นมีทั้ง  3 ด้านคือ ด้านสังคม ด้าน
สิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน 
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 ดังที่ผู้วิจัยได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นเป็นการอธิบายแนวคิดต่างๆ เพ่ือเป็นกรอบแนวคิดใน
การวิจัย โดยซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ได้แยกประเด็นปัจจัยได้ออกเป็น 2 ประเด็นคือ 
 1) ปัจจัยเหตุ คือ การน านโยบายการส่งเสริมการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ไปปฏิบัติในการผลิต
กระแสไฟฟ้าในเขตจังหวัดภาคกลาง และการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนที่มีการตั้งโรงไฟฟ้า
เซลล์แสงอาทิตย์ รวมถึงเทคโนโลยีของเซลล์แสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้าและสิ่งแวดล้อมทางด้านบวก
หรือลบที่เกิดขึ้นส าหรับการตั้งโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ในชุมชนนั้นด้วย รวมถึงปัจจัยเหตุผลส าคัญ
อีกตัวหนึ่ง คือการพัฒนาที่ยั่งยืนของด้านต่างๆ ของการตั้งโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ของประเทศ 
 2) ปัจจัยผล คือ การน านโยบายการส่งเสริมการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ไปปฏิบัติในการผลิต
กระแสไฟฟ้าในเขตจังหวัดภาคกลาง ความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนด้านพลังงานทดแทนของชุมชนทุก
พ้ืนที่ทั่วประทศ  
 การสร้างกรอบแนวคิดของ “นโยบายการส่งเสริมการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ในการผลิต
กระแสไฟฟ้าเพ่ือการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” ผู้วิจัยได้มีการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีแนวคิด
และผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือน าความรู้ที่ได้มาเป็นกรอบแนวคิดของการวิจัยครั้งนี้ ดังภาพที่ 2.31  
 
      ตัวแปรต้น                                                        ตัวแปรตาม 
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ภาพที่ 2.31 กรอบแนวคิดท่ีใช้การวิจัย 
 
ตารางท่ี 2.13 แสดงประเด็นที่ศึกษาที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรและมาตรวัด 
 

ประเด็นที่ศึกษา ตัวบ่งชี้ มาตรวัด 

นโยบายการส่ งเสริม เซลล์
แสงอาทิตย์เพ่ือการพัฒนา 
 

 1. มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 
 2. มีความต่อเนื่อง 
 3. น าไปปฏิบัติได้ 
 4. วัดผลและประเมินผลได้ 
 

แบบสอบถาม 
Descriptive  
Statistics 
Descriptive 

นโยบายการส่งเสริมเซลล์
แสงอาทิตย์เพื่อการพัฒนา 
     - มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน 
     - มีความต่อเนื่อง 
     - น าไปปฏิบัติได้ 
     - วัดผลและประเมินผลได้ 

การบริหารจัดการตามนโยบายการ
ส่งเสริมเซลล์แสงอาทิตย์ 
เพื่อการพัฒนา 
     - ภาวะผู้น าที่เหมาะสม 
     - ความพร้อมทางทรัพยากร 
     - การประสานงานที่ดี 
     - ความสามารถในการให้ความรู้ 
 

การบริการเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์
ของประชาชน 
     - การมีส่วนร่วมของประชาชน 
     - ความยอมรับของประชาชน 
     - ความรู้ความเข้าใจของ
ประชาชน 
     - ประโยชน์ของประชาชน 
 

ผลการน านโยบายการส่งเสริม
การใช้เซลล์แสงอาทิตย์ไปปฏิบัติ
ในการผลิตกระแสไฟฟ้าในเขต
จังหวัดภาคกลาง  
- บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย 
- สร้างความพึงพอใจผู้ที่เกี่ยวข้อง 
- เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 
  ประเทศในภาพรวม 
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การบริหารจัดการตาม
นโยบายการส่งเสริมเซลล์
พลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการ
พัฒนา 
      

 1. ภาวะผู้น าที่เหมาะสม 
 2. ความพร้อมทางทรัพยากร 
 3. การประสานงานที่ดี 
 4. ความสามารถในการให้ความรู้ 
 

แบบสอบถาม 
Descriptive Statistics 
Descriptive 

การบริการเซลล์พลังงาน
แสงอาทิตย์ของประชาชน 
 

 1. การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 2. ความยอมรับของประชาชน 
 3. ความรู้ความเข้าใจของ 
    ประชาชน 
 4. ประโยชน์ของประชาชน 
 

แบบสอบถาม 
Descriptive Statistics 
Descriptive 

ผลการน านโยบายการส่งเสริม
การใช้เซลล์แสงอาทิตย์ไป
ปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ้า
ในเขตจังหวัดภาคกลาง 

 1. บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย 
 2. สร้างความพึงพอใจผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 3. เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 
    ประเทศในภาพรวม 
 

แบบสอบถาม 
Descriptive Statistics 
Descriptive 
แบบสัมภาษณ์เจาะลึก 
 

 
2.13 นิยามเชิงปฏิบัติการ 
 การน านโยบายการใช้เซลล์แสงอาทิตย์ หมายถึง ความพร้อมและความเหมาะสมในการตั้ง
โรงไฟฟ้าซึ่งประกอบด้วย นโยบายของรัฐบาล ความร่วมมือของประชาชน ลักษณะพ้ืนที่ของที่ตั้ง 
สภาพภูมิอากาศและ สิ่งแวดล้อมต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความคุ้มค่า ความสมบรูณ์ รวมถึงสมรรถนะ
ที่ดีที่สุดของการตั้งโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ โดยจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของ จุดแข็ง จุดอ่อน ซึ่ง
จะท าให้เข้าใจและเกิดความรู้ที่ชัดเจนมากขึ้น  
 นโยบายของโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ หมายถึง นโยบายของรัฐบาลที่ก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐมีการติดตั้งโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์หรือก าหนดให้มีการสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐร่วมมือ
กับภาคเอกชน หรือให้ภาคเอกชนติดตั้งเองทั้งหมดโดยการติดตั้งและด าเนินการของโรงไฟฟ้าเซลล์
แสงอาทิตย์รวมถึงการผลิตไฟฟ้าของภาคเอกชนเอง  เพื่อขายให้กับหน่วยงานของภาครัฐ 
 นโยบายของเซลล์พลังงาน หมายถึง นโยบายของรัฐที่มีการส่งเสริมสนับสนุนการใช้งาน
ของเซลล์แสงอาทิตย์ การน าเข้าของเซลล์แสงอาทิตย์การผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ในประเทศเพ่ือให้เกิด
ความแพร่หลายในการให้งานเป็นจ านวนมาก 
 นโยบายของการใช้แสงอาทิตย์ หมายถึง นโยบายของการใช้เซลล์แสงอาทิตย์โดยการน า
ความร้อนที่ได้จากตัวรับแสงอาทิตย์เพ่ือน าไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ เช่นการน าน้ าร้อนไปใช้งานแทน
เครื่องท าน้ าอุ่นเพ่ือประหยัดพลังงานไฟฟ้า หรือการน าน้ าร้อนเข้าขบวนการเพ่ือผลิตไฟฟ้า หรือการ
น าความร้อนของแสงอาทิตย์ไปใช้งานโดยตรงกับวัตถุดิบโดยตรง เช่น การตากแห้งของวัตถุดิบ หรือ
การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ใช้งานรูปแบบอ่ืนๆ 
 นโยบายของพลังงานทดแทนเพื่อผลิตไฟฟ้า หมายถึง นโยบายของพลังงานในรูปแบบต่างๆ 
เช่น พลังงานลม พลังงานชีวมวล พลังงานน้ า เป็นต้น ซึ่งสามารถน้ ามาผลิตไฟฟ้าได้โดยมีการส่งเสริม
สนับสนุนจากรัฐบาลอย่างไรบ้าง 
 เซลล์แสงอาทิตย์ คือ พลังงานจากการแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์ เป็นต้นก าเนิดของวัฎจักร
ของสิ่งมีชีวิต ท าให้เกิดการหมุนเวียนของน้ าและธาตุต่างๆ เช่น คาร์บอน เซลล์แสงอาทิตย์ จัดเป็น
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หนึ่งในพลังงานหมุนเวียนและพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพสูง ปราศจากมลพิษ อีกทั้งเกิดใหม่ไม่
สิ้นสุดในการใช้เซลล์แสงอาทิตย์สามารถจ าแนกออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การใช้พลังงานแสงอาทิตย์
เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า และการใช้เซลล์แสงอาทิตย์เพ่ือผลิตความร้อน 
 การมีส่วนรวมของประชาชนในชุมชน หมายถึง การให้ความร่วมมือของประชาชนในชุมชน
ส าหรับการตั้งโรงไฟฟ้าเซลล์ เช่น การเข้าร่วมกับภาครัฐในการท าประชาวิจารณ์เพ่ือชุมชนจะได้รับ
ทราบข้อมูลต่างๆ ที่มีความจ าเป็นที่จะท าให้เกิดการปรับตั้งของทุกฝ่าย 
 ความรู้ความเข้าใจของประชาชน หมายถึง ในการตั้งโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ประชาชน
จ าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในด้านต่างๆ เพ่ือการอยู่รวมกับระหว่างชุมชนและโรงไฟฟ้าเซลล์
แสงอาทิตย์ซึ่งจะท าไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต 
 การยอมรับของประชาชน หมายถึง การที่ประชาชนในชุมชนให้การยอมรับการติดตั้ง การ
มีอยู่และการผลิตไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ในชุมชนนั้นๆ 
 ประโยชน์ของประชาชนในชุมชน หมายถึง การที่มีโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ประชาชนใน
ชุมชน หรือครอบครัวของประชาชนในชุมชนได้ประโยชน์อะไรบ้าง เช่น การที่โรงงานไฟฟ้าจัดให้มี
การน าผลก าไรส่วนหนึ่งมาจัดการให้มีการพัฒนาหมู่บ้านในชุมชนหรือการร่วมมือกับชาวบ้านเพ่ือท า
ความสะอาดชุมชน ฯลฯ 
 ผลกระทบต่อชุมชน หมายถึง ในการมีโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ในชุมชนนั้นได้ท าให้
เกิดผลกระทบต่อชุมชนทางด้านใดบ้าง เช่น เกิดปัญหาและผลกระทบทางด้านมลภาวะทางน้ า ทาง
อากาศ หรือทางด้านเสียง ซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาและความเดือดร้อนต่อประชาชนในชุมชนซึ่งจะมีผล
ทางด้านลบต่อการอยู่รวมกันระหว่างประชาชนในชุมชนกับโรงงานไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ 
 เทคโนโลยีโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ หมายถึง รูปแบบส่วนประกอบและการผลิตไฟฟ้าโดย
เซลล์แสงอาทิตย์ 
 เทคโนโลยีโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ หมายถึง รูปแบบส่วนประกอบและการผลิตไฟฟ้าโดย
ใช้เซลล์แสงอาทิตย์เพ่ือให้เกิดความร้อนและน าไปผลิตไฟฟ้า 
 เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์ หมายถึง การผลิตไฟฟ้าของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดของเซลล์
แสงอาทิตย์และข้อดีข้อเสียและการดูแลรักษา รวมถึงประโยชน์ที่ได้รับของเซลล์แสงอาทิตย์ 
 ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ หมายถึง ผลกระทบ
ทางด้านมลภาวะทางอากาศ ทางเสียง ทางน้ า ภายในโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ซึ่งส่งผลทางด้าน
สิ่งแวดล้อมทางด้านลบ 
 ผลกระทบที่เกิดขึ้นของสิ่งแวดล้อมต่อประชาชนในชุมชน หมายถึง ผลกระทบทางด้าน
สิ่งแวดล้อม เช่น มลภาวะทางอากาศ ทางเสียง ทางน้ า ซึ่งส่งผลต่อประชาชนในชุมชนท าให้เกิด
ปัญหาระหว่างชุมชนกับโรงฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์   
 การพัฒนา หมายถึง รูปแบบของโรงไฟฟ้าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ที่เหมาะส าหรับการ
ติดตั้งในประเทศไทย เช่น รูปแบบหรือชนิดของเซลล์แสงอาทิตย์ที่เหมาะกับภูมิอากาศและภูมิ
ประเทศโดยสามารถผลิตไฟฟ้าเพ่ือส่งให้กับ กฟผ. 
 การพัฒนานโยบายเซลล์แสงอาทิตย์ หมายถึง การศึกษาและปรับปรุงนโยบายและการ
ด าเนินงานของนโยบายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 การพัฒนาความรู้ของประชาชน หมายถึงการให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องของนโยบาย
และความรู้ในด้านต่าง ของเซลล์แสงอาทิตย์ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 การพัฒนาในเรื่องของโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ หมายถึงการศึกษาและปรับปรุงในเรื่อง
ต่างๆ เช่น การปรับปรุงเรื่องของระบบผลิตไฟฟ้า การพัฒนาคน การพัฒนาเทคโนโลยีของโรงไฟฟ้า
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เชลล์แสงอาทิตย์ เพื่อให้เป้าหมายสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลรวมถึงการอยู่ร่วมกันกับประชาชน
ในชุมชนนั้น 
 งบประมาณและการลงทุน หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของการด าเนินการของโรงไฟฟ้าเซลล์
แสงอาทิตย์และอุปกรณ์ต่างๆ ค่าติดตั้ง และค่าด าเนินการอื่นๆ ด้วย 
 การลงทุนในการให้ความรู้และการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ หมายถึง ค่าใช้จ่ายส าหรับ
การประชาสัมพันธ์ และการให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ เช่น ประโยชน์ ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม หรือ
การท างานเซลล์แสงอาทิตย์ของโรงไฟฟ้า 
 การลงทุนของการตั้งโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ หมายถึง ค่าใช้จ่ายของการติดตั้งระบบ 
การก่อสร้าง และการด าเนินการในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ 
 ผลสัมฤทธิ์ของการตั้งโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ หมายถึง ความพร้อมและความเหมาะสม
ในการตั้งโรงไฟฟ้าซึ่งประกอบด้วย นโยบายของรัฐบาล ความร่วมมือของประชาชน ลักษณะพ้ืนที่ของ
ที่ตั้ง สภาพภูมิอากาศและ สิ่งแวดล้อมต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความคุ้มค่า ความสมบรูณ์ รวมถึง
สมรรถนะที่ดีที่สุดของการตั้งโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ โดยจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของ จุดแข็ง 
จุดอ่อน ซึ่งจะท าให้เข้าใจและเกิดความรู้ที่ชัดเจนมากขึ้น ความชัดเจนขอนโยบายรัฐบาลโดยความ
เข้าใจและการยอมรับและความร่วมมือของประชาชนซึ่งจะท าให้เกิดความมั่นใจของผู้ประกอบการ
ลงทุนในการสร้างโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ 
 พลังงานทดแทน หมายถึง พลังงานที่น ามาใช้แทนน้ ามันเชื้อเพลิง สามารถแบ่งตามแหล่งที่
ได้มากเป็น 2 ประเภท คือ พลังงานทดแทนจากแหล่งที่ใช้แล้วหมดไป อาจเรียกว่า พลังงานสิ้นเปลือง 
ได้แก่ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ นิวเคลียร์ หินน้ ามัน และทรายน้ ามัน เป็นต้น และพลังงานทดแทนอีก
ประเภทหนึ่ งเป็นแหล่ งพลังงานที่ ใช้แล้วสามารถหมุน เวียนมาใช้ ได้ อีก  เรียกว่า  พลังงาน
หมุนเวียน ได้แก่ แสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล น้ า และไฮโดรเจน เป็นต้น ซึ่งในที่นี้จะขอกล่าวถึงเฉพาะ
ศักยภาพ และสถานภาพการใช้ประโยชน์ของพลังงานทดแทน   

 
 

 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง การนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ไปปฏิบัติในเขตภาคกลาง 
ได�แก� จังหวัดสระแก�ว จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดอ�างทอง การวิจัยเป)นการวิจัยแบบผสานวิธีโดย
ใช�เชิงปริมาณเป)นหลัก และเสริมด�วยการวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงเป)นกระบวนทัศน�ในการทําวิจัยท่ีส�งเสริม
เก้ือกูลซ่ึงกันและกัน ในส�วนแรกการวิจัยเชิงปริมาณ ใช�แบบสอบถาม ในการเก็บข�อมูล เพ่ือให�เกิด
ความน�าเชื่อถือในเชิงประจักษ� สามารถควบคุมและทํานายได� (นิศา ชูโต, 2551) ส�วนท่ีสอง การวิจัยเชิง
คุณภาพ โดยทําการวิจัยเชิงเอกสาร กับการสัมภาษณ�ผู�ให�ข�อมูลสําคัญ เพ่ือให�ทราบถึงประเด็นของ
การศึกษาในรายละเอียดท่ีสําคัญ และมีความครอบคลุมในเนื้อหาสาระสําคัญท่ีทําการศึกษาอย�าง
ครบถ�วน จึงได�ใช�การสัมภาษณ�แบบเจาะลึก (In-depth Interview) เพ่ือให�ได�รายละเอียดชัดเจน 
และสามารถวิเคราะห�ให�ทราบถึงเหตุผลท่ีมีส�วนสัมพันธ�กันกับข�อมูลในเชิงปริมาณ ผู�วิจัยใช�การ
วิเคราะห� และสังเคราะห�ข�อมูลท่ีได�จากการศึกษาค�นคว�าจากเอกสาร งานวิจัย เอกสารแนวคิด และ
ทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับประเด็นปLญหาท่ีผู�วิจัยต�องการศึกษา เพ่ือเป)นแนวทางประกอบในการวิจัย โดยมี
ลําดับและข้ันตอนของการวิจัย ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 1) แหล�งข�อมูลในการวิจัย 2) ประชากรและ
กลุ�มตัวอย�างท่ีใช�ในการวิจัย 3) เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย 4) การเก็บรวบรวมข�อมูล 5) การวิเคราะห�
ข�อมูล และ 6) สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห�   
 
3.1 แหล�งข�อมูลในการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ เป)นการศึกษาท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เลือกกลุ�มตัวอย�าง
แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ�เจาะจง โดยมีแหล�งข�อมูลในการศึกษาประกอบด�วย 
 3.1.1 แหล�งข�อมูลท่ีเป)นเอกสาร เป)นเอกสารหรือหลักฐานต�างๆ อาทิ การติดต้ังแผงเซลล�
แสงอาทิตย� แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2530-2534) แผนพัฒนาพลังงานทดแทน: AEDP (พ.ศ. 
2555-2564) ข�อกําหนดมาตรการส�งเสริมพลังงานทดแทนตามแผนพลังงานทดแทน 15 ป[ (พ.ศ. 
2551-2565) กระทรวงพลังงาน สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยีแห�งชาติ เอกสารของ
กองพัฒนาพลังงานทดแทนฝ]ายแผนงานพัฒนาโรงไฟฟ_าการไฟฟ_าฝ]ายผลิตแห�งประเทศไทย สถานี
พลังงานแสงอาทิตย�คลองช�องกล่ํา อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก�ว เทคโนโลยีด�านการนําเซลล�
แสงอาทิตย�หมู�บ�านข�าวหอมนิล ตําบลไผ�จําศีล อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ�างทอง และเทคโนโลยี
ด�านการนําพลังงานแสงอาทิตย� บริษัท บางกอกโซลาร� พาวเวอร� จํากัด จัดทําข้ึนเก่ียวกับการ
ดําเนินงานของทางราชการในเขตนั้นๆ เพ่ืองานวิจัยครั้งนี้ 
 3.1.2 ข�อมูลท่ีเป)นบุคคล ซ่ึงแบ�งพ้ืนท่ีเป)นจังหวัดผู�วิจัยได�กําหนดตัวบุคคลท่ีให�ข�อมูลท่ี
สําคัญท่ีใช�ในการวิจัย มี 2 กลุ�ม ดังนี้  
  3.1.2.1 กลุ�มผู�บริหาร ได�แก� ภาคประชาชน (ประธานในหมู�บ�าน) กลุ�มผู�บริหาร
ภาคเอกชน และกลุ�มผู�บริหารภาครัฐ ในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก�ว จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดอ�างทอง 
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  3.1.2.2 ประชาชนท่ีมีอายุ 18 ป[ข้ึนไปท่ีใช�ไฟฟ_าเซลล�แสงอาทิตย�ในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก�ว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดอ�างทอง โดยผู�วิจัยได�เลือกกลุ�มเป_าหมายแยกออกตามจังหวัดนั้นๆ 
 
3.2 ประชากรและกลุ�มตัวอย�างท่ีใช�ในการวิจัย 
 3.2.1 ประชากรและกลุ�มตัวอย�างท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้อยู�ในพ้ืนท่ี 3 จังหวัด ได�แก� จังหวัด
สระแก�ว จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดอ�างทอง      
  3.2.1.1 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)   
   ประชากร ได�แก� ประชาชนท่ีมีอายุ 18 ป[ข้ึนไปท่ีใช�ไฟฟ_าเซลล�แสงอาทิตย�
ในพ้ืนท่ี อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก�ว อําเภอบ�านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอวิเศษชัยชาญ 
จังหวัดอ�างทอง รวมประชากร 199,220 คน 
   กลุ�มตัวอย�างและขนาดกลุ�มตัวอย�างท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้ ได�แก� ประชาชนท่ี
มีอายุ 18 ป[ข้ึนไปท่ีใช�ไฟฟ_าเซลล�แสงอาทิตย�ในพ้ืนท่ี อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก�ว อําเภอบ�านโพธิ์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ�างทอง คํานวณโดยสูตรของทาโร� ยามาเน� (Taro 
Yamane อ�างถึงใน ธนภูมิ ชาติดี, 2555) ท่ีระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 ใช�การสุ�มตัวอย�างแบบแบ�ง
ชั้น (Stratified Sampling) จากจํานวนประชากร 199,220 คน ได�กลุ�มตัวอย�างจํานวน 400 คน   

                                    N 
       1 +N  

 n = จํานวนของกลุ�มตัวอย�าง 
                  N = จํานวนประชากรท่ีใช�ในการศึกษา 
                  e = ความคลาดเคลื่อนกลุ�มตัวอย�างท่ียอมรับได� 
 แทนค�า 
      จํานวนของกลุ�มตัวอย�าง   =       199,220 

         1 + 199,220(0.052) 
 จํานวนของกลุ�มตัวอย�าง   =     399 คน     
  ปรับเป)น 400 คน 
   โดยทําการสุ�มตัวอย�างแบบง�าย (Sample Random Sampling) โดย
กําหนดเป)นสัดส�วนตามจํานวนประชากรในแต�ละชั้น (Proportional) สามารถแสดงจํานวนประชากร
และกลุ�มตัวอย�างของ ประชาชนท่ีใช�ไฟฟ_าเซลล�แสงอาทิตย�ในพ้ืนท่ี อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก�ว 
อําเภอบ�านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ�างทอง ได�ดังนี้  

  สูตร          n   =  
1

N

nN      

 โดยท่ี  n = ขนาดของกลุ�มตัวอย�างท้ังหมด  
  N = จํานวนประชากรในแต�ละกลุ�ม  
  N1 = จํานวนประชากรท้ังหมด 
 

n = 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงจํานวนประชากรและกลุ�มตัวอย�างประชาชนท่ีมีอายุ 18 ป[ข้ึนไปท่ีใช�ไฟฟ_าเซลล�
 แสงอาทิตย�ในพ้ืนท่ี อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก�ว อําเภอบ�านโพธิ์  จังหวัด
 ฉะเชิงเทรา และอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ�างทอง (ข�อมูลจํานวนประชากรจาก
 ทะเบียนราษฎร� เทศบาลแต�ละแห�ง พ.ศ. 2556) 
 
ลําดับ ประชาชนในเขตจังหวัด ประชากร กลุ�มตัวอย�าง 

1 อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก�ว  80,610 162 
2 อําเภอบ�านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา  51,564 103 
3 อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ�างทอง  67,046 135 

รวม 199,220 400 
 
 3.2.1.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)   
  การวิจัยจะมีความถูกต�อง และน�าเชื่อถือนั้นการกําหนดประชากรผู�ให�ข�อมูล
สําคัญต�องชัดเจน ในการวิจัยครั้งนี้ ด�วยข�อจํากัดด�านเวลาและงบประมาณ ผู�วิจัยได�ใช�วิธีสุ�มแบบ
เจาะจง หรือเรียกว�า “การสุ�มแบบใช�เกณฑ�ผู�วิจัย” (สมศักด์ิ สามัคคีธรรม, 2548) โดยใช�แบบสัมภาษณ�
ท่ีสร�างข้ึนตามกรอบแนวคิดการวิจัย เพ่ือให�ได�ผู�เชี่ยวชาญท่ีเก่ียวข�องโดยตรงท่ีเป)นดูแลและผู�บริหาร 
เป)นผู�ท่ีจะให�สัมภาษณ�เชิงลึก จําแนกแหล�งข�อมูล ได� 3 กลุ�ม จํานวน 30 คน คือกลุ�มภาคประชาชน 
(ประธานในหมู�บ�าน) กลุ�มผู�บริหารภาคเอกชน และกลุ�มผู�บริหารภาครัฐ ในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก�ว 
จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดอ�างทอง 
 3.2.2 ตัวแปรอิสระ  
  3.2.2.1 นโยบายการส�งเสริมเซลล�แสงอาทิตย� 
   1) มีวัตถุประสงค�ท่ีชัดเจน 
   2) มีความต�อเนื่อง 
   3) นําไปปฏิบัติได� 
   4) วัดผลและประเมินผลได� 
  3.2.2.2 การบริหารจัดการตามนโยบายการส�งเสริมเซลล�แสงอาทิตย� 
   1) ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสม 
   2) ความพร�อมทางทรัพยากร 
   3) การประสานงานท่ีดี 
   4) ความสามารถในการให�ความรู� 
  3.2.2.3 การบริการเซลล�พลังงานแสงอาทิตย�ของประชาชน 
   1) การมีส�วนร�วมของประชาชน 
   2) ความยอมรับของประชาชน 
   3) ความรู�ความเข�าใจของประชาชน 
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   4) ประโยชน�ของประชาชน 
 3.2.3 ตัวแปรตาม คือ ผลการนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ไปปฏิบัติใน
การผลิตกระแสไฟฟ_าในเขตจังหวัดภาคกลาง ในพ้ืนท่ี อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก�ว อําเภอบ�าน
โพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอวิเศษ ชัยชาญ จังหวัดอ�างทอง ได�แก� บรรลุวัตถุประสงค�ของ
นโยบาย สร�างความพึงพอใจผู�ท่ีเก่ียวข�อง และเป)นประโยชน�ต�อการพัฒนาประเทศในภาพรวม 
 
3.3 เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย  
 ในการศึกษาเรื่อง การนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ไปปฏิบัติในการผลิต
กระแสไฟฟ_าในเขตจังหวัดภาคกลาง ได�แก� จังหวัดสระแก�ว จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดอ�างทอง 
ผู�วิจัยใช�การศึกษาท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพควบคู�กัน โดยใช�เชิงปริมาณเป)นหลัก ดังนั้นเครื่องมือวิจัย ท่ี
ผู�วิจัยใช�ในการเก็บข�อมูลครั้งนี้ จึงประกอบด�วย 
 3.3.1 เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บข�อมูลเชิงปริมาณ 
  เป)นแบบสอบถามท่ีผู�วิจัยสร�างข้ึนเองแบ�งเป)น 2 ตอน ดังนี้ 
  ตอนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม เป)นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist) ประกอบด�วย อายุ เพศ การศึกษา อาชีพ รายได� สถานะภาพ จํานวนนี้รวม 6 ข�อ 
  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามปLจจัยท่ีมีผลต�อนโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�
ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ_าในเขตจังหวัดภาคกลาง เป)นแบบมาตรประเมินค�า (Rating Scale) 
จํานวน 5 ระดับ คือ ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด ระดับความคิดเห็นมาก ระดับความคิดเห็น       
ปานกลาง ระดับความคิดเห็นน�อย และระดับความคิดเห็นน�อยท่ีสุด ซ่ึงจํานวนตัวแปรในด�านต�างๆ 
จํานวน 3 ด�าน รวมจํานวน 57 ข�อ ประกอบด�วย 1) นโยบายการส�งเสริมเซลล�แสงอาทิตย�เพ่ือการ
พัฒนา 2) การบริหารจัดการตามนโยบายการส�งเสริมเซลล�แสงอาทิตย�เพ่ือการพัฒนา และ 3) การ
บริการเซลล�พลังงานแสงอาทิตย�ของประชาชน 
  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามผลการนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ไป
ปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ_าในเขตจังหวัดภาคกลาง ในพ้ืนท่ี อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก�ว 
อําเภอบ�านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ�างทอง ได�แก� บรรลุวัตถุประสงค�
ของนโยบาย สร�างความพึงพอใจผู�ท่ีเก่ียวข�อง และเป)นประโยชน�ต�อการพัฒนาประเทศในภาพรวม 
จํานวน 15 ข�อ 
  ตอนท่ี 4 เพ่ือเสนอแนะให�มีการปรับปรุงปLจจัยท่ีมีผลต�อการนํานโยบายการส�งเสริม
การใช�เซลล�แสงอาทิตย�ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ_าในเขตจังหวัดภาคกลาง จํานวน 3 ข�อ 
  ข้ันตอนในการสร�างเครื่องมือ    
  แบบสอบถามประชาชนท่ีมีอายุ 18 ป[ข้ึนไป ท่ีใช�ไฟฟ_าเซลล�แสงอาทิตย�ในพ้ืนท่ี 
อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก�ว อําเภอบ�านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอวิเศษชัยชาญ 
จังหวัดอ�างทอง โดยผู�วิจัยดําเนินการสร�างข้ันตามข้ันตอน ดังนี้    
  1. กําหนดจุดมุ�งหมายในการสร�างแบบสอบถามวัดตัวแปรท่ีส�งผลกระทบ 
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  2. ศึกษา นิยาม ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวข�องกับความสามารถ ในการ
ส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ในการผลิตกระแสไฟฟ_าเพ่ือการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืน 
  3. ให�ความหมายและเขียนนิยามปฏิบัติการจากแนวทางศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข�อง
กับความสามารถในการส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ในการผลิตกระแสไฟฟ_า 
  4. เขียนข�อคําถามให�สอดคล�องกับนิยามปฏิบัติการ ซ่ึงเป)นแบบสอบถามมาตราส�วน
ประมาณค�า (Rating Scale) จํานวน 5 ระดับ คือ ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด ระดับความคิดเห็น
มาก ระดับความคิดเห็นปานกลาง ระดับความคิดเห็นน�อย และระดับความคิดเห็นน�อยท่ีสุด แล�ว
นําไปให�คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ�พิจารณาแล�วปรับปรุงแก�ไขก�อนให�ผู�เชี่ยวชาญตรวจสอบ
พิจารณา  
  5. นําแบบสอบถามท่ีสร�างข้ึน มาตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงพินิจ (Face Validity) 
โดยผู�เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท�าน เพ่ือพิจารณาความสอดคล�องและครอบคลุมของแบบสอบถามกับนิยาม
ปฏิบัติการ และพร�อมพิจารณาตรวจสอบเครื่องมือ หลังจากนั้นนํามาปรับแก�ข�อคําถามตามข�อเสนอแนะ
ของผู�เชี่ยวชาญ แล�วคัดเลือกข�อคําถามท่ีมีค�าดัชนีความสอดคล�อง (IOC) ต้ังแต� 0.60 ข้ึนไป  
  6. นําแบบสอบถามท่ีได�จากข�อ 5 ให�คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ�พิจารณาอีก
ครั้ง ปรับปรุงแก�ไขตามข�อเสนอแนะ และนําไปทดสอบ (Tryout) กับประชากรท่ีมีอายุ 18 ป[ ข้ึนไปท่ีใช�
ไฟฟ_าเซลล�แสงอาทิตย�ในพ้ืนท่ี อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก�ว อําเภอบ�านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
และอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ�างทอง ในการมีส�วนร�วมของการส�งเสริมการใช�เซลล� แสงอาทิตย�ในการ
ผลิตกระแสไฟฟ_าเพ่ือการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืน ท่ีไม�ใช�กลุ�มตัวอย�าง จํานวน 30 คน 
  7. วิเคราะห�ค�าอํานาจจําแนกรายข�อ (Item Analysis) ของแบบวัดท้ังฉบับแต�ละข�อ
กับคะแนนรวม (Item Total Correlation) เป)นรายด�านท่ีได�จากการทดลอง (Tryout) มาวิเคราะห�
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�ระหว�างคะแนนแต�ละข�อกับคะแนนรวมโดยใช�สูตรสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ�แบบ
เพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation) คัดเลือกคําถามท่ีมีค�าอํานาจจําแนก ต้ังแต� 
0.20 ข้ึนไป 
  8. นําแบบสอบถามท่ีได�จากข�อ 7 ไปหาความเชื่อม่ันของแบบสอบถามด�านๆ ท้ัง
ฉบับจากนั้นนําผลการทดลองมาวิเคราะห�หาคําถามเชื่อถือได� (Reliability) ของแบบสอบถามโดยใช�
สูตรโดยหาค�าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient of Alpha) ตามแบบของครอนบราค ส�วน พวงรัตน�                
ทวีรัตน� (2538) เช�นเดียวกับ ยุทธ ไกยวรรณ (2545) โดยในแต�ละด�าน สําหรับผลของการทดสอบ
ความเท่ียงหรือความเชื่อม่ัน (Reliability) นั้น เท�ากับหรือมากกว�า 0.60 ถือว�าเป)นข�อคําถามท่ี
สามารถนําไปเก็บข�อมูลจากผู�ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงเป)นกลุ�มตัวอย�างได� โดยผลของการทดสอบความ
เท่ียงหรือความเชื่อม่ัน (Reliability) ซ่ึงมากกว�า 0.60 ถือว�าแบบสอบถามมีความเท่ียงในการนําไป
เก็บข�อมูล เพ่ือนํามาวิเคราะห�และแปลความหมายได� ซ่ึงจากการนําแบบสอบถามไปทดสอบได�ค�าของ
ความเชื่อม่ันเท�ากับ 0.89 
  9. จัดพิมพ�ทําแบบสอบถามท่ีสร�างข้ึนและมีคุณภาพแล�วมาจัดพิมพ�เป)นรูปเล�มท่ี
สมบูรณ�ไปเก็บข�อมูลกับกลุ�มตัวอย�างท่ีใช�ในการวิจัย 
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 3.3.2 เครื่องมือท่ีใช�ในการเก็บข�อมูลเชิงคุณภาพ  
  จากตัวแปรท่ีใช�ศึกษา ซ่ึงมีผลกระทบต�อความสามารถในการนํานโยบายการส�งเสริม
การใช�เซลล�แสงอาทิตย�ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ_าในเขตจังหวัดภาคกลาง ท้ัง 3 ด�าน ได�แก� 
นโยบายการส�งเสริมเซลล�แสงอาทิตย�เพ่ือการพัฒนา การบริหารจัดการตามนโยบายการส�งเสริมเซลล�
แสงอาทิตย�เพ่ือการพัฒนา และการบริการเซลล�พลังงานแสงอาทิตย�ของประชาชน ถูกนํามาต้ังเป)น
คําถามปลายเป�ด (Open – Ended Questionnaire) จากกลุ�มตัวอย�างซ่ึงเป)นผู�ร�วมรับผิดชอบ
โดยตรงในฐานะท่ีท�านเหล�านั้นเป)นผู�สร�างความเจริญก�าวหน�าอย�างมีประสิทธิภาพ การใช�แบบ
สัมภาษณ�เชิงลึกกับกลุ�มตัวอย�างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได�แก� ภาคประชาชน 
(ประธานในหมู�บ�าน) กลุ�มผู�บริหารภาคเอกชน และกลุ�มผู�บริหารภาครัฐ จํานวนท้ังหมด 30 คน ดังนี้
  ตอนท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ให�สัมภาษณ� เป)นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) 
ประกอบด�วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ�ด�านบริหาร จํานวนนี้รวม 4 ข�อ 
  ตอนท่ี 2 แบบสัมภาษณ�ผู�บริหาร ซ่ึงเป)นผู�ร�วมรับผิดชอบโดยตรงในฐานะท่ีท�านเป)น
ผู�สร�างความเจริญก�าวหน�าอย�างมีประสิทธิภาพ ได�แก� กลุ�มภาคประชาชน (ประธานในหมู�บ�าน) 
จํานวน 10 คน กลุ�มผู�บริหารภาคเอกชน จํานวน 10 คน และกลุ�มผู�บริหารภาครัฐ จํานวน 10 คน 
จํานวนท้ังหมด 30 คน     
 
3.4 การเก็บรวบรวมข�อมูล  
 การจัดเก็บข�อมูลจะดําเนินการโดยผู�วิจัยจัดเก็บด�วยตัวเองและมีผู�ช�วยวิจัย ในการเก็บ
ข�อมูลจากแบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ�ท่ีวัดผลของการนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล�
แสงอาทิตย�ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ_าในเขตจังหวัดภาคกลาง ซ่ึงผู�วิจัยมีข้ันตอนในการจัดเก็บ
รวบรวมข�อมูลดังต�อไปนี้  
 3.4.1 ข�อมูลเชิงปริมาณ  
  การเก็บรวบรวมข�อมูลเชิงปริมาณครั้งนี้ เป)นข�อมูลแบบแบ�งชั้น ข�อมูลท่ีรวบรวม ได�
จากแบบสอบถามนั้น มีข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้ 
  1. ผู�ทําการวิจัย ได�สร�างแบบสอบถามเพ่ือใช�ในการรวบรวมข�อมูล 
  2. ผู�ทําการวิจัย ได�ยื่นขอหนังสือขออนุญาตแจกแบบสอบถามจากบัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ� ในพระบรมราชูปถัมภ� เพ่ือขออนุญาตและขอความร�วมมือแจก
แบบสอบถามให�กับกลุ�มตัวอย�าง คือ ประชากรท่ีมีอายุ 18 ป[ ข้ึนไปท่ีใช�ไฟฟ_าเซลล�แสงอาทิตย�ในพ้ืนท่ี 
อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก�ว อําเภอบ�านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอวิเศษชัยชาญ 
จังหวัดอ�างทอง  
  3. ผู�ทําการวิจัยแจกแบบสอบถามและรับกลับคืนมาครบตามจํานวนท่ีได�แจกไป 
  4. ผู�ทําการวิจัยดําเนินการตรวจสอบแบบสอบถามเพ่ือดําเนินการต�อไป 
 3.4.2 การวิเคราะห�ข�อมูลเชิงคุณภาพ  
  การวิจัยเชิงคุณภาพจะทําให�ได�ข�อมูลเชิงลึกท่ีมีรายละเอียดชัดเจนสามารถนํามา
วิเคราะห�เชิงตรรกะ และสามารถขยายองค�ความรู�โดยอาศัยการวิเคราะห�ตรรกะ เพ่ือขจัดช�องว�างของ
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การศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ โดยผู�วิจัยจะทําการเก็บรวบรวมข�อมูลจากการสัมภาษณ�เจาะลึก (In-
Depth Interview) โดยการใช�แบบสัมภาษณ�ท่ีได�ต้ังคําถามไว� ล�วงหน�า (The Interview Guide) 
แล�วนําผลท่ีได�จากการสัมภาษณ�มาวิเคราะห�ข�อมูลในแต�ละประเด็นท่ีต�องการหาคําตอบและตาม
กรอบแนวคิดท่ีเก่ียวข�องกับการนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ไปปฏิบัติในการผลิต
กระแสไฟฟ_าในเขตจังหวัดภาคกลาง เพ่ือรองรับการเข�าสู�ประชาคมอาเซียน ป[ 2558 โดยเก็บข�อมูล
จากกลุ�มประธานในหมู�บ�าน กลุ�มผู�บริหารระดับสูงของโรงไฟฟ_าเซลล�แสงอาทิตย� กลุ�มภาคประชาชน
(ประธานในหมู�บ�าน) กลุ�มผู�บริหารภาคเอกชน และกลุ�มผู�บริหารภาครัฐ จํานวนท้ังหมด 30 คน ใน
พ้ืนท่ี 3 จังหวัด ได�แก� อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก�ว อําเภอบ�านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และ
อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ�างทอง  
 
3.5 การวิเคราะห/ข�อมูล 
 ผู�วิจัยได�นําข�อมูลท่ีได�จากแบบสอบถาม และการสัมภาษณ�เชิงลึก จากผู�ให�ข�อมูลสําคัญของ
แบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต�องสมบูรณ�ของข�อมูลเหล�านั้นอีกครั้งหนึ่ง และแบบสัมภาษณ�โดย
วิเคราะห�ตีความ และเปรียบเทียบจากการฟLงบันทึกเทปซํ้า แล�วนําข�อมูลท่ีได�มารวบรวมจัดระบบให�
เป)นหมวดหมู� นําข�อมูลท่ีเก่ียวข�องมาสรุปหาใจความสําคัญโดยตีความหมาย และแยกแยะข�อมูลท่ีมี
ความหมายเดียวกันอยู�ในแนวเรื่องเดียวกัน การวิเคราะห�ข�อมูลประกอบด�วยข้ันตอนดังนี้ 
 3.5.1 ข�อมูลเชิงปริมาณ 
  ผู�วิจัยได�ใช�การวิเคราะห�ข�อมูลด�วยการหาความสัมพันธ�ระหว�างตัวแปรต�นและตัว
แปรตาม โดยใช�การประมวลผลด�วยเครื่องคอมพิวเตอร�โดยการใช�โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการ
วิจัยทางสังคมศาสตร� เสนอข�อมูลได�ดังนี้ 
  3.5.1.1 สถานภาพส�วนบุคคล วิเคราะห�ข�อมูลโดยการหาค�าความถ่ี (Frequency) 
และค�าร�อยละ (Percentage)  
  3.5.1.2 ข�อมูลเก่ียวกับผลการนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ไป
ปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ_าในเขตจังหวัดภาคกลาง ได�แก� บรรลุวัตถุประสงค�ของนโยบาย สร�าง
ความพึงพอใจผู�ท่ีเก่ียวข�อง และเป)นประโยชน�ต�อการพัฒนาประเทศในภาพรวม วิเคราะห�โดยการหา
ค�าเฉลี่ย (Mean) และส�วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  3.5.1.3 ข�อมูลเก่ียวกับปLจจัยด�านนโยบายการส�งเสริมเซลล�แสงอาทิตย�เพ่ือการ
พัฒนา ปLจจัยด�านการบริหารจัดการตามนโยบายการส�งเสริมเซลล�แสงอาทิตย�เพ่ือการพัฒนา และ
ปLจจัยด�านการบริการเซลล�พลังงานแสงอาทิตย�ของประชาชน ท่ีเก่ียวกับนโยบายการส�งเสริมการใช�
เซลล�แสงอาทิตย�ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ_าในเขตจังหวัดภาคกลาง เพ่ือรองรับการเข�าสู�
ประชาคมอาเซียน ป[ 2558 วิเคราะห�โดยการหาค�าเฉลี่ย (Mean) ส�วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ� (Correlation) และการถดถอยแบบข้ันตอน 
(Stepwise Regression Analysis) (พิชิต พิทักษ�สมบัติ, 2548)   
  3.5.1.4 สถิติท่ีใช�ในการหาคุณภาพเครื่องมือโดยหาค�าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) ของแบบวัดบุคลิกภาพ  
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IOC = ∑R /N   
   เม่ือ IOC  แทน ดัชนีความถูกต�อง 

∑R  แทน ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญท้ังหมด 
N  แทน จํานวนผู�เชี่ยวชาญ   

 ผู�วิจัยมีการจัดลําดับความเห็นในแบบสอบถาม ซ่ึงเป)นการจัดลําดับความ
คิดเห็นหรือความสําคัญเป)นระดับ ดังนี้ 
 ระดับการปฏิบัติ 5 หมายถึง ข�อคําถามนั้นตรงกับความสําคัญมากท่ีสุด 
  ระดับการปฏิบัติ 4 หมายถึง ข�อคําถามนั้นตรงกับความสําคัญมาก  
 ระดับการปฏิบัติ 3 หมายถึง ข�อคําถามนั้นตรงกับความสําคัญปานกลาง
 ระดับการปฏิบัติ 2  หมายถึง ข�อ คําถามนั้ นตรง กับความสํ า คัญน�อย
 ระดับการปฏิบัติ 1 หมายถึง ข�อคําถามนั้นตรงกับความสําคัญน�อยท่ีสุด  
 ดังนั้นการอภิปลายผลของลักษณะแบบสอบถามท่ีใช�ระดับการวัดข�อมูล
ประเภทอันตรภาคชั้น ผู�วิจัยใช�คะแนนท่ีได�จากกลุ�มตัวอย�างในการแปลความหมายโดยจัดแบ�งเป)น    
5 ระดับ ซ่ึงได�กําหนดคะแนนสูงสุด เท�ากับ 5 และคะแนนตํ่าสุด เท�ากับ 1 หาได�โดยใช�พิสัยหารด�วย
จํานวนชั้น ดังนี้ 

 สูตร I =   
C

R  

 I  = อันตรภาคชั้น               
 R = พิสัย (คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด)        
 C = จํานวนชั้น 

 แทนค�า  อันตรภาคชั้น  =   
5

15 −      

           =   0.8 
 การแปรความหมายการประเมินระดับความสําคัญท่ีได�จากค�าเฉลี่ยแต�ละข�อ 
เม่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ�ร�อยละ มีความหมาย ดังนี้ 
 4.21 – 5.00  หมายถึง  มีระดับความสําคัญมากท่ีสุด  
 3.41 – 4.20  หมายถึง  มีระดับความสําคัญมาก   
 2.61 – 3.40  หมายถึง  มีระดับความสําคัญปานกลาง  
 1.81 – 2.60  หมายถึง  มีระดับความสําคัญน�อย   
 1.00 – 1.80  หมายถึง  มีระดับความสําคัญน�อยท่ีสุด 
 3.5.2 การวิเคราะห�ข�อมูลเชิงคุณภาพ  
  3.5.2.1 ผู�วิจัยมีวิธีวิเคราะห�ข�อมูลเชิงคุณภาพโดยการวิเคราะห�เชิงเนื้อหาท่ีได�จาก
แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร วารสาร และคําถามท่ีได�จากปลายเป�ดของแบบสอบถามโดยจะใช�ท้ังการ
วิเคราะห�เชิงเนื้อหาและการวิเคราะห�แบบอุปมัย (Analytic Induction) ท่ีได�จากการสัมภาษณ�และ
การสังเกตใช�การวิเคราะห�แบบอุปนัยโดยตีความ หมาย เชื่อมโยงความสัมพันธ� และสร�างข�อสรุปจาก
ข�อมูลท่ีนํามาวิเคราะห� รวมท้ังจากเอกสารท่ีทําการสัมภาษณ�เชิงลึก   
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  3.5.2.2 ข�อมูลท่ีได�จากการศึกษาเอกสาร ใช�วิธีการวิเคราะห�เอกสารเนื้อหา 
(Content Analysis) นําเสนอข�อมูลด�วยวิธีการพรรณนา 
  3.5.2.3 การหาข�อสรุป การตีความ และการตรวจสอบความถูกต�องตรงประเด็นของ
ผลการวิจัย (Conclusion Interpretation and Verification) เป)นกระบวนการหาข�อสรุปและ
ตีความหมายของผลหรือ ข�อค�นพบท่ีได�จากากรแสดงข�อมูล รวมถึงการตรวจสอบว�าข�อสรุป และ
ความหมายท่ีใช�นั้นมีความถูกต�องตรงประเด็นและน�าเชื่อถือเพียงใด ข�อสรุปและสิ่งท่ีตีความออกมา
นั้น อาจจะอยู�ในรูปของคําอธิบาย กรอบแนวคิด หรือทฤษฎีเก่ียวกับเรื่องท่ีทําการวิเคราะห� ดังภาพ   
ท่ี 3.1 
 

 
 
ภาพท่ี 3.1 กระบวนการข�อสรุปและตีความหมายของผลสัมภาษณ�ท่ีได�จากการแสดงข�อมูล        
ท่ีมา: ชาย โพธิสิตา (2549) 
 
3.6 สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห/ข�อมูล  
 สถิติท่ีใช�ในการวิเคราะห�ข�อมูล มีดังนี้ 
 3.6.1 วิเคราะห�หาความถ่ี และค�าร�อยละ (Percentages) 
 3.6.2 วิเคราะห�ค�าเฉลี่ย ( X ) ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 3.6.3 วิเคราะห�ความสัมพันธ�ค�าถดถอยแบบข้ันตอน (Stepwise Regression Analysis)   
 ในการนําเสนอผลการวิเคราะห�ข�อมูลการนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ไป
ปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ_าในเขตจังหวัดภาค ได�แก� จังหวัดสระแก�ว จังหวัดฉะเชิงเทรา และ
จังหวัดอ�างทอง โดยใช�โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร� เพ่ือนําเสนอผลการ
วิเคราะห�ในรูปแบบตารางประกอบคําอธิบายใต�ตาราง โดยใช�สัญลักษณ�แทนความหมายต�างๆ 

เก็บรวบรวมข�อมูล 

ค�นหาและตรวจสอบข�อมูล 

จัดระบบข�อมูล 

แสดงข�อมูล 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 

 
 การวิจัยในครั้งนี้ผู�วิจัยได�ศึกษา การนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ไป
ปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง มีวัตถุประสงค" 1) เพ่ือศึกษาผลของการนํา
นโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง 
2) เพ่ือศึกษาป7จจัยท่ีมีผลต�อการนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติในการผลิต
กระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง และ 3) เพ่ือเสนอแนะให�มีการปรับปรุงป7จจัยท่ีมีผลต�อการนํา
นโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง
ของประเทศท่ีเหมาะสม วิธีการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได�ใช�ระเบียบข�อมูลแบบผสานวิธี คือ ใช�ข�อมูลเชิง
ปริมาณ เป;นหลักเพ่ือให�ข�อมูลเสริมความแม�นตรงท่ีละเอียด และชัดเจนของข�อมูลท้ังเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ โดยมีการวิเคราะห" ได�ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห"ข�อมูลด�วยข�อมูลเชิงปริมาณ เป;นการนําเสนอข�อมูลท่ัวไปในประเด็นต�างๆ 
จากแบบสอบถามประชาชนในชุมชนได�กลุ�มตัวอย�าง ในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก�ว จังหวัดฉะเชิงเทรา และ
จังหวัดอ�างทอง จํานวน 400 คน โดยผู�วิจัยลงพ้ืนท่ีสอบถามด�วยตนเองพร�อมผู�ช�วย 2 คน จนครบ 
200 ชุด โดยรวบรวมได�ลําดับ 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห"เก่ียวกับป7จจัยส�วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุต้ังแต� 
18 ปC ข้ึนไป ซ่ึงเป;นประชาชนในชุมชนได�กลุ�มตัวอย�าง ในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก�ว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
และจังหวัดอ�างทอง โดยใช�ค�าร�อยละ 
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห"นโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ในการผลิต
กระแสไฟฟ+าเพ่ือการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืน ได�แก� บรรลุวัตถุประสงค"ของนโยบาย สร�างความ          
พึงพอใจผู�ท่ีเก่ียวข�อง และเป;นประโยชน"ต�อการพัฒนาประเทศในภาพรวม โดยวิเคราะห"หาค�าเฉลี่ย 
ค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห"ป7จจัยด�านนโยบายการส�งเสริมเซลล"แสงอาทิตย" ได�แก� มี
วัตถุประสงค"ท่ีชัดเจน มีความต�อเนื่อง นําไปปฏิบัติได� และวัดผลและประเมินผลได� โดยวิเคราะห"หา
ค�าเฉลี่ย ค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิ เคราะห"กรถดถอยแบบข้ันตอน (Stepwise 
Regression Analysis) 
 ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห"ป7จจัยด�านการบริหารจัดการตามนโยบายการส�งเสริมเซลล"
แสงอาทิตย" ได�แก� ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสม ความพร�อมทางทรัพยากร การประสานงานท่ีดี และ
ความสามารถในการให�ความรู� โดยวิเคราะห"หาค�าเฉลี่ย ค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห"
การถดถอยแบบข้ันตอน (Stepwise Regression Analysis) 
 ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะห"ป7จจัยด�านการบริการเซลล"พลังงานแสงอาทิตย"ของประชาชน 
ได�แก� การมีส�วนร�วมของประชาชน ความยอมรับของประชาชน ความรู�ความเข�าใจของประชาชน 
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และประโยชน"ของประชาชน โดยวิเคราะห"หาค�าเฉลี่ย ค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห"
การถดถอยแบบข้ันตอน (Stepwise Regression Analysis)  
 ตอนท่ี 6 เสนอแนวทางการปรับปรุงป7จจัยท่ีมีผลต�อการนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล"
แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลางของประเทศท่ีเหมาะสม  
 2. การวิเคราะห"ข�อมูลด�วยข�อมูลเชิงคุณภาพโดยผู�วิจัยจะทําการเก็บรวบรวมข�อมูลจากการ
สัมภาษณ"เจาะลึก โดยการใช�แบบสัมภาษณ"ท่ีได�ต้ังคําถามไว� ท่ีสําคัญ 3 ข�อไว�ล�วงหน�าแล�วนําผลท่ีได�
จากการสัมภาษณ"มาวิเคราะห"ข�อมูลในแต�ละประเด็นท่ีต�องการหาคําตอบและตามกรอบแนวคิดท่ี
เก่ียวข�องกับนโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ในการผลิตกระแสไฟฟ+าเพ่ือการพัฒนา
ประเทศอย�างยั่งยืน โดยเก็บข�อมูลจากกลุ�มภาคประชาชน (ประธานในหมู�บ�าน) จํานวน 10 คน กลุ�ม
ผู�บริหารภาคเอกชน จํานวน 10 คน และกลุ�มผู�บริหารภาครัฐ จํานวน 10 คน จํานวนท้ังหมด 30 คน 
โดยรวบรวมได�ลําดับต�อไปนี้ 
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห"เก่ียวกับป7จจัยส�วนบุคคลของกลุ�มภาคประชาชน (ประธานใน
หมู�บ�าน) กลุ�มผู�บริหารภาคเอกชน และกลุ�มผู�บริหารภาครัฐ จํานวนท้ังหมด 30 คน โดยใช�ค�าร�อยละ 
 ตอนท่ี 2 วิเคราะห"นโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติในการผลิต
กระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง โดยใช�แบบอุปนัยโดยตีความหมาย เชื่อมโยงความสัมพันธ" และ
สร�างข�อสรุปจากข�อมูลท่ีนํามาวิเคราะห" ว�าเป;นอย�างไร     
 ตอนท่ี 3 วิเคราะห"ป7จจัยท่ีมีผลต�อนโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติใน
การผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง โดยใช�แบบอุปนัยโดยตีความหมาย เชื่อมโยง
ความสัมพันธ" และสร�างข�อสรุปจากข�อมูลท่ีนํามาวิเคราะห" ว�าเป;นอย�างไร   
 ตอนท่ี 4 สรุปแนวทางการปรับปรุงป7จจัยท่ีมีผลต�อการนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล"
แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง โดยใช�แบบอุปนัยโดย
ตีความหมาย เชื่อมโยงความสัมพันธ" และสร�างข�อสรุปจากข�อมูลท่ีนํามาวิเคราะห"  
 เพ่ือให�การนําเสนอผลการวิเคราะห"ข�อมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู�วิจัยได�กําหนดสัญลักษณ"
ต�างๆ แทนความหมายดังต�อไปนี้       
 สัญลักษณ"และความหมายทางสถิติ 
 n   หมายถึง จํานวนกลุ�มตัวอย�าง 
 X   หมายถึง ค�าเฉลี่ย (Mean) 
 S.D.  หมายถึง ค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 F   หมายถึง สถิติทดสอบท่ีใช�พิจารณา F-distribution 
 SS  หมายถึง  ผลรวมกําลังสองของคะแนน 
 MS หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของผลรวมกําลังสองของคะแนน 
 df  หมายถึง ชั้นขององศาแห�งความเป;นอิสระ 
 R2 Square หมายถึง ค�าสัมประสิทธิ์ความเชื่อถือได�ของตัวแปรชี้วัด 
 Adjusted R2 หมายถึง ค�าสัมประสิทธิ์ความเชื่อถือได�ท่ีปรับแล�ว  
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 Beta  หมายถึง ค�าสัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน 
 B         หมายถึง ค�าสัมประสิทธิ์ความถดถอย                      
 สัญลักษณ"และความหมายทางสถิติของตัวแปรต�น 
 มีวัตถุประสงค"ท่ีชัดเจน (X1) มีความต�อเนื่อง (X2) นําไปปฏิบัติได� (X3) วัดผลและ
ประเมินผลได� (X4) ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสม (X5) ความพร�อมทางทรัพยากร (X6) การประสานงานท่ีดี
(X7) ความสามารถในการให�ความรู� (X8) การมีส�วนร�วมของประชาชน (X9) ความยอมรับของ
ประชาชน (X10) ความรู�ความเข�าใจของประชาชน (X11) และประโยชน"ของประชาชน (X12) 
 
4.1 การวิเคราะห�ข�อมูลด�วยการวิจัยเชิงเชิงปริมาณ     
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห"เก่ียวกับป7จจัยส�วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุต้ังแต� 
18 ปC ข้ึนไป ซ่ึงเป;นประชาชนในชุมชนได�กลุ�มตัวอย�าง ในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก�ว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
และจังหวัดอ�างทอง โดยใช�ค�าร�อยละ จํานวน 400 คน 
 
ตารางท่ี 4.1 วิเคราะห"ข�อมูลส�วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุต้ังแต� 18 ปC ข้ึนไป แสดงถึง
 เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และอาชีพหลัก 
          

ข�อมูลท่ัวไป 
n = 400 

จํานวน ร�อยละ 
เพศ 
     ชาย 212 53.00 
     หญิง 188 47.00 
อายุ 
     18 ปC - 25 ปC 98 24.50 
     26 ปC - 35 ปC       106 26.50 
     36 ปC – 50 ปC   118 29.50 
     51 ปCข้ึนไป 78 19.50 
ระดับการศึกษา 
     ไม�ได�เรียนหนังสือ - - 
     ประถมศึกษา 78 19.50 
     มัธยมศึกษาตอนต�น        99 24.75 
     มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท�า 108 27.00 
     ระดับปริญญาตรีข้ึนไป    115 28.75 
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ตารางท่ี 4.1 (ต/อ)         
        

ข�อมูลท่ัวไป 
n = 400 

จํานวน ร�อยละ 
สถานภาพ 
     โสด     109 27.25 
     สมรส    157 39.25 
     แยกกันอยู�/หย�าร�าง 56 14.00 
     หม�าย 78 19.50 
อาชีพหลัก (อาชีพท่ีมีรายได�ประจําหรือรายได�หลัก)   
     ทําการเกษตร              121 30.25 
     รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ              79 19.75 
     เจ�าของกิจการ 20 5.00 
     รับจ�าง    136 34.00 
     ค�าขาย     44 11.00 

 
 จากตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะห"ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถามในป7จจุบันท่ีนํา
นโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ในการผลิตกระแสไฟฟ+าเพ่ือการพัฒนาประเทศอย�าง
ยั่งยืน จํานวน 400 คน จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ และอาชีพหลัก ซ่ึงมี
รายละเอียดดังนี้           
 ด�านเพศ พบว�า กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�เป;นชาย จํานวน 212 คน คิดเป;นร�อยละ 53.00 
และเป;นหญิง จํานวน 188 คน คิดเป;นร�อยละ 47.00  
 ด�านอายุ พบว�า กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�มีอายุระหว�าง 36 ปC ถึง 50 ปC จํานวน  118 คน    
คิดเป;นร�อยละ 29.50 รองลงมามีอายุระหว�าง 26 ปC ถึง 35 ปC จํานวน 106 คน คิดเป;นร�อยละ 26.50 
รองลงมามีอายุระหว�าง 18 ปC ถึง 25 ปC จํานวน 98 คน คิดเป;นร�อยละ 24.50 และสุดท�ายมีอายุ 51 ปC ข้ึน
ไป จํานวน 78 คน คิดเป;นร�อยละ 19.50 ตามลําดับ       
 ด�านการศึกษา พบว�า กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�จบปริญญาตรีข้ึนไป จํานวน 115 คน คิดเป;น
ร�อยละ 28.75 รองลงมาจบมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท�า จํานวน 108 คน คิดเป;นร�อยละ 27.00 
รองลงมาจบมัธยมศึกษาตอนต�น จํานวน 99 คน คิดเป;นร�อยละ 24.75 และสุดท�ายจบประถมศึกษา 
จํานวน 78 คน คิดเป;นร�อยละ 19.50 ตามลําดับ      
 ด�านสถานภาพ พบว�า กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�สมรส จํานวน 157 คน คิดเป;นร�อยละ 39.25 
รองลงมาโสด จํานวน 109 คน คิดเป;นร�อยละ 27.25 รองลงมาหม�าย จํานวน 78 คน คิดเป;นร�อยละ 
19.50 และสุดท�ายแยกกันอยู�/หย�าร�าง จํานวน 56 คน คิดเป;นร�อยละ 14.00 ตามลําดับ   
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 ด�านอาชีพหลัก พบว�า กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�มาจากทํางานรับจ�าง จํานวน 136 คน       
คิดเป;นร�อยละ 34.00 รองลงมาทําการเกษตร จํานวน 121 คน คิดเป;นร�อยละ 30.25 รองลงมารับ
ราชการ และรัฐวิสาหกิจ จํานวน 79 คน คิดเป;นร�อยละ 19.75 รองลงมาค�าขาย จํานวน 44 คน     
คิดเป;นร�อยละ 11.00 และสุดท�ายเป;นเจ�าของกิจการ จํานวน 20 คน คิดเป;นร�อยละ 5.00 ตามลําดับ 
 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห"การนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติใน
การผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง ได�แก� บรรลุวัตถุประสงค"ของนโยบาย สร�างความพึง
พอใจผู�ท่ีเก่ียวข�อง และเป;นประโยชน"ต�อการพัฒนาประเทศในภาพรวม 

  
ตารางท่ี 4.2 วิเคราะห"ค�าเฉลี่ย ค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในนโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล"
 แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง ด�านบรรลุ
 วัตถุประสงค"ของนโยบาย   

n=400 

บรรลุวัตถุประสงค�ของนโยบาย 
ระดับความสําเร็จ 

แปลผล 
X  S.D. 

1. ทุกภาคส�วนร�วมมือกันอย�างแท�จริงในการนํานโยบาย
การใช�เซลล"แสงอาทิตย"เพ่ือการพัฒนาประเทศอย�าง
ยั่งยืน 

2.90 1.22 ปานกลาง 

2. ทุกภาคส�วนมีการสื่อความหมายได�ถูกต�อง ตรงประเด็น
เข�าใจตรงกันในการใช�เซลล"แสงอาทิตย"เพ่ือการพัฒนา
ประเทศอย�างยั่งยืน 

3.14 1.22 ปานกลาง 

3. ทุกภาคส�วนได�สร�างความเข�าใจ สร�างมนุษย"สัมพันธ"ท่ีดี
ต�อกันทําให�เกิดบรรยากาศท่ีดีในการใช�เซลล"แสงอาทิตย"
เพ่ือการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืน 

3.11 0.97 ปานกลาง 

4. ประเทศประสบความสําเร็จในการนํานโยบายการใช�
เซลล"แสงอาทิตย"เพ่ือการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืน ซ่ึง
ส�งผลถึงการพัฒนาประเทศชาติในป7จจุบัน 

2.97 1.25 ปานกลาง 

5. ทุกภาคส�วนมีการรวมตัวกันเพ่ือเรียนรู�พัฒนาทักษะใน
การใช�เซลล"แสงอาทิตย" ตลอดจนเทคโนโลยี วิชาการ
ต�างๆ เพ่ือปรับปรุงและแปรรูปผลิตไฟฟ+าอย�างยั่งยืน 

3.26 1.26 ปานกลาง 

รวม 3.08 1.18 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะห"ข�อมูลนโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ไป
ปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง จากประชากรกลุ�มตัวอย�าง ท้ังหมด 400 คน 
พบว�า นโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ด�านบรรลุวัตถุประสงค"ของนโยบาย ประเมินผลได�
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ค�าเฉลี่ย 3.08 ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.18 เม่ือแยกเป;นรายข�อพบว�า ทุกภาคส�วนมีการรวมตัวกัน
เพ่ือเรียนรู�พัฒนาทักษะในการใช�เซลล"พลังงานแสงอาทิตย" ตลอดจนเทคโนโลยี วิชาการต�างๆ เพ่ือ
ปรับปรุงและแปรรูปผลิตไฟฟ+าอย�างยั่งยืน มีค�าเฉลี่ยสูงสุด 3.26 ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.26 และ
ทุกภาคส�วนร�วมมือกันอย�างแท�จริงในการนํานโยบายการใช�เซลล"พลังงานแสงอาทิตย"เพ่ือการพัฒนา
ประเทศอย�างยั่งยืน มีค�าเฉลี่ยตํ่าสุด 2.90 ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.22 ในภาพรวมตัวแปรส�วนใหญ�
อยู�ระดับปานกลาง   
   
ตารางท่ี 4.3 วิเคราะห"ค�าเฉลี่ย ค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในนโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล"
 แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาค ด�านสร�างความพึงพอใจ
 ผู�ท่ีเก่ียวข�อง  

n=400 

สร�างความพึงพอใจผู�ท่ีเก่ียวข�อง 
ระดับความสําเร็จ 

แปลผล 
X  S.D. 

1. ประชาชนและกลุ�มต�างๆ ได�รับความพึงพอใจจากการ
นํานโยบายการใช�เซลล"แสงอาทิตย"เพ่ือการพัฒนา
ประเทศอย�างยั่งยืนไปปฏิบัติ 

2.93 1.13 ปานกลาง 

2. ประชาชนและกลุ�มต�างๆ ได�แสดงและรับฟ7งความ
คิดเห็น ข�อเสนอแนะจากการนํานโยบายการใช�เซลล"
แสงอาทิตย"เพ่ือการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืนไปปฏิบัติ 

3.18 1.22 ปานกลาง 

3. ประชาชนและกลุ�มต�างๆ มีส�วนร�วมในการตัดสินใจการ
นํานโยบายการใช�เซลล"แสงอาทิตย"เพ่ือการพัฒนา
ประเทศอย�างยั่งยืนไปปฏิบัติ 

3.06 1.26 ปานกลาง 

4. ประชาชนและกลุ�มต�างๆ มีส�วนร�วมประสานการ
ดําเนินการป+องกันป7ญหาต�างๆ ในการนํานโยบายการ
ใช�เซลล"แสงอาทิตย"เพ่ือการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืน
ไปปฏิบัติ 

3.16 1.23 ปานกลาง 

5. ประชาชนและกลุ�มต�างๆ ได�รับมีประโยชน"ส�วนรวมเป;น
หลักจากการนํานโยบายการใช�เซลล"แสงอาทิตย"เพ่ือ
การพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืนไปปฏิบัติ 

3.34 1.09 ปานกลาง 

รวม 3.13 1.18 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี 4.3 ผลการวิเคราะห"ข�อมูลนโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ไป
ปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง จากประชากรกลุ�มตัวอย�าง ท้ังหมด 400 คน 
พบว�า นโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ด�านสร�างความพึงพอใจผู�ท่ีเก่ียวข�อง ประเมินผลได�
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ค�าเฉลี่ย 3.13 ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.18 เม่ือแยกเป;นรายข�อพบว�า ประชาชนและกลุ�มต�างๆ 
ได�รับมีประโยชน"ส�วนรวมเป;นหลักจากการนํานโยบายการใช�เซลล"แสงอาทิตย"เพ่ือการพัฒนาประเทศอย�าง
ยั่งยืนไปปฏิบัติ มีค�าเฉลี่ยสูงสุด 3.34 ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.09 และประชาชนและกลุ�มต�างๆ ได�รับ
ความพึงพอใจจากการนํานโยบายการใช�เซลล"แสงอาทิตย"เพ่ือการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืนไปปฏิบัติ มี
ค�าเฉลี่ยตํ่าสุด 2.93 ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.13 ในภาพรวมตัวแปรส�วนใหญ�อยู�ระดับปานกลาง 
  
ตารางท่ี 4.4 วิเคราะห"ค�าเฉลี่ย ค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล"แสงอาทิตย"
 ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง ด�านเป;นผลประโยชน"ต�อการ
 พัฒนาประเทศในภาพรวม  

n=400 

เป?นผลประโยชน�ต/อการพัฒนาประเทศในภาพรวม 
ระดับความสําเร็จ 

แปลผล 
X  S.D. 

1. ประเทศได�ประโยชน"ถึงการนํานโยบายการส�งเสริมต้ัง
โรงไฟฟ+าเซลล"แสงอาทิตย"เพ่ือการพัฒนาของไปปฏิบัติ 

2.76 1.09 ปานกลาง 

2. ทุกภาคส�วนได�ทราบถึงความพร�อมของด�านต�างๆ ในการ
ส�งเสริมต้ังโรงไฟฟ+าเซลล"แสงอาทิตย"เพ่ือการพัฒนา
ประเทศอย�างยั่งยืน  

3.06 1.11 ปานกลาง 

3. ทุกภาคส�วนได�ทราบถึงความรู�ความเข�าใจและการยอมรับ
ของชุมชนในการต้ังโรงไฟฟ+าเซลล"แสงอาทิตย"เพ่ือการ
พัฒนาประเทศอย�างยั่งยืน  

2.89 1.18 ปานกลาง 

4. ทุกภาคส�วนได�ทราบถึงป7ญหาและอุปสรรคของการนํา
นโยบายการส�งเสริมเรื่องเซลล"แสงอาทิตย"เพ่ือการพัฒนา
ประเทศอย�างยั่งยืนไปปฏิบัติ 

2.96 1.07 ปานกลาง 

5. ประเทศไทยยังสามารถก�าวไปข�างหน�าในการบรรลุ
เป+าหมายการพัฒนาแห�งการต้ังโรงไฟฟ+าเซลล"แสงอาทิตย"
เพ่ือการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืน 

2.71 1.13 ปานกลาง 

รวม 2.88 1.12 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี 4.4 ผลการวิเคราะห"ข�อมูลนโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ไป
ปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง จากประชากรกลุ�มตัวอย�าง ท้ังหมด 400 คน 
พบว�า นโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ด�านเป;นผลประโยชน"ต�อการพัฒนาประเทศใน
ภาพรวม ประเมินผลได�ค�าเฉลี่ย 2.88 ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.12 เม่ือแยกเป;นรายข�อพบว�า ทุก
ภาคส�วนได�ทราบถึงความพร�อมของด�านต�างๆ ในการส�งเสริมต้ังโรงไฟฟ+าเซลล"แสงอาทิตย"เพ่ือการ
พัฒนาประเทศอย�างยั่งยืน มีค�าเฉลี่ยสูงสุด 3.06 ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.11 และประเทศไทยยัง
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สามารถก�าวไปข�างหน�าในการบรรลุเป+าหมายการพัฒนาแห�งการต้ังโรงไฟฟ+าเซลล"แสงอาทิตย"เพ่ือการ
พัฒนาประเทศอย�างยั่งยืน มีค�าเฉลี่ยตํ่าสุด 2.71 ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.13 ในภาพรวมตัวแปร
ส�วนใหญ�อยู�ระดับปานกลาง  
 
ตารางท่ี 4.5 สรุปวิเคราะห"ค�าเฉลี่ย ค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในนโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล"
 แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง ท้ัง 3 ด�าน 

n=400 
นโยบายการส/งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ในการผลิต

กระแสไฟฟDาเพ่ือการพัฒนาประเทศอย/างย่ังยืน 
ระดับความสําเร็จ 

แปลผล 
X  S.D. 

1. บรรลุวัตถุประสงค"ของนโยบาย  3.08 1.18 ปานกลาง 
2. สร�างความพึงพอใจผู�ท่ีเก่ียวข�อง  3.13 1.18 ปานกลาง 
3. เป;นประโยชน"ต�อการพัฒนาประเทศในภาพรวม 2.88 1.12 ปานกลาง 

รวม 3.03 1.16 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี 4.5 ผลการวิเคราะห"ข�อมูลความสําเร็จในนโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล"
แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง ท้ัง 3 ด�าน ในพ้ืนท่ีจังหวัด
สระแก�ว จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดอ�างทอง จากประชากรกลุ�มตัวอย�าง ท้ังหมด 400 คน 
ประเมินผลได�ค�าเฉลี่ย 3.03 ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.16 เม่ือแยกเป;นรายด�านพบว�า ด�านสร�างความ
พึงพอใจผู�ท่ีเก่ียวข�อง มีค�าเฉลี่ยสูงสุด 3.13 ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.18 รองลงมาและด�านบรรลุ
วัตถุประสงค"ของนโยบาย มีค�าเฉลี่ย 3.08 ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.18 และสุดท�ายด�านเป;น
ประโยชน"ต�อการพัฒนาประเทศในภาพรวม มีค�าเฉลี่ยตํ่าสุด 2.88 ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.12 ใน
ภาพรวมตัวแปรส�วนใหญ�อยู�ระดับปานกลาง  
 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะห"ป7จจัยด�านนโยบายการส�งเสริมเซลล"แสงอาทิตย" ได�แก� มี
วัตถุประสงค"ท่ีชัดเจน มีความต�อเนื่อง นําไปปฏิบัติได� และวัดผลและประเมินผลได�  

 
ตารางท่ี 4.6 วิเคราะห"ค�าเฉลี่ย ค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของป7จจัยด�านนโยบายการส�งเสริมเซลล"
 แสงอาทิตย"ในการผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง ในวัตถุประสงค"ท่ีชัดเจน  

n = 400 

นโยบายการส/งเสริมเซลล�แสงอาทิตย� 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 
วัตถุประสงค�ท่ีชัดเจน    
1. มีการมุ�งไปสู�การเป;นองค"กรท่ีสามารถพร�อมรับการ

เปลี่ยนแปลงโดยมีบุคลากรเป;นกลไกสําคัญในการ
ขับเคลื่อน 

2.96 1.03 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.6 (ต/อ)    
             n = 400 

นโยบายการส/งเสริมเซลล�แสงอาทิตย� 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 
2. กําหนดบทบาทและเตรียมความพร�อมองค"กรเพ่ือการก�าว

เข�าสู� AEC เพ่ือพัฒนาประเทศ 
2.90 1.03 ปานกลาง 

3. พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานด�านไฟฟ+าอย�างต�อเนื่องเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิต และมุ�งพัฒนาโครงข�ายไฟฟ+า
อัจฉริยะ 

3.01 1.20 ปานกลาง 

4. ส�งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน 
และการใช�พลังงานอย�างมีประสิทธิภาพในอนาคต 

3.22 1.26 ปานกลาง 

5. นําหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีและหลัก                
ธรรมาภิบาลมาใช�เป;นแกนหลักในการขับเคลื่อนองค"กร 

3.30 1.17 ปานกลาง 

รวม 3.08 1.14 ปานกลาง 
  
 จากตารางท่ี 4.6 จากการวิเคราะห"ข�อมูลของกลุ�มตัวอย�าง ท้ังหมด 400 คน ผลการ
วิเคราะห"ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม พบว�า ป7จจัยในวัตถุประสงค"ท่ีชัดเจน ประเมินผลได� 
ค�าเฉลี่ย 3.08 ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.14 เม่ือพิจารณารายข�อ พบว�า การนําหลักการบริหาร
กิจการบ�านเมืองท่ีดีและหลักธรรมาภิบาลมาใช�เป;นแกนหลักในการขับเคลื่อนองค"กรท่ีมีวัตถุประสงค"
ท่ีชัดเจน  มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3.30 ส�วนค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.17 และพบว�า การกําหนดบทบาทและ
เตรียมความพร�อมองค"กรเพ่ือการก�าวเข�าสู� AEC เพ่ือพัฒนาประเทศท่ีมีวัตถุประสงค"ท่ีชัดเจน มีคะแนน
โดยเฉลี่ยตํ่าสุด 2.90 ส�วนค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.03 ในภาพรวมตัวแปรส�วนใหญ�อยู�ระดับปานกลาง  
 
ตารางท่ี 4.7 วิเคราะห"ค�าเฉลี่ย ค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของป7จจัยด�านนโยบายการส�งเสริมเซลล"
 พลังงานแสงอาทิตย"ในการผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง ในความต�อเนื่อง   

n = 400 

นโยบายการส/งเสริมเซลล�แสงอาทิตย� 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 
มีความต/อเนื่อง 
1. มุ�งเน�นการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการในด�านต�างๆ 

อย�างต�อเนื่องให�ทัดเทียมกับมาตรฐานการบริหารจัดการ
องค"กรระดับสากล 

3.09 1.23 ปานกลาง 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานและการอนุรักษ"สิ่งแวดล�อม 
และการพัฒนาพลังงานชนิดใหม�  

3.23 1.07 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.7 (ต/อ)                 
n = 400 

นโยบายการส/งเสริมเซลล�แสงอาทิตย� 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 
3. มีการบูรณาการพลังงานชนบท เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต

และสามารถพ่ึงพาตนเองได�  
2.72 1.08 ปานกลาง 

4. มีเทคโนโลยีระบบไฟฟ+ากําลัง ระบบสายส�ง และการเก็บ
สะสมพลังงานเพ่ือการผลิตไฟฟ+า 

2.95 1.11 ปานกลาง 

5. สร�างความร�วมมือด�านพลังงานในภูมิภาคอาเซียน โดย
ความร�วมมือระหว�างภาครัฐและเอกชนท้ังภายในประเทศ
และต�างประเทศ 

2.79 1.15 ปานกลาง 

6. พัฒนากําลังคนท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพให�มีพ้ืน
ฐานความรู�ในการปฏิบัติงานด�านพลังงานและสิ่งแวดล�อม
ท่ีเก่ียวกับพลังงาน 

2.87 1.06 ปานกลาง 

รวม 2.94 1.12 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี 4.7 จากการวิเคราะห"ข�อมูลของกลุ�มตัวอย�าง ท้ังหมด 400 คน ผลการ
วิเคราะห"ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม พบว�า ป7จจัยท่ีมีความต�อเนื่อง ประเมินผลได� ค�าเฉลี่ย 
2.94 ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.12 เม่ือพิจารณารายข�อ พบว�า มีการเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานและ
การอนุรักษ"สิ่งแวดล�อม และการพัฒนาพลังงานชนิดใหม�ท่ีมีความต�อเนื่อง มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3.23 
ส�วนค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.07 และพบว�า มีการบูรณาการพลังงานชนบท เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสามารถพ่ึงพาตนเองได�ท่ีมีความต�อเนื่อง มีคะแนนโดยเฉลี่ยตํ่าสุด 2.7 ส�วนค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1.08 ในภาพรวมตัวแปรส�วนใหญ�อยู�ระดับปานกลาง   
 
ตารางท่ี 4.8 วิเคราะห"ค�าเฉลี่ย ค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของป7จจัยด�านนโยบายการส�งเสริมเซลล"
 พลังงานแสงอาทิตย"ในการผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง ในการนําไปปฏิบัติได� 

n = 400 

นโยบายการส/งเสริมเซลล�แสงอาทิตย� 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 
นําไปปฏิบัติได� 
1. สามารถใช�งานในอุตสาหกรรมขนาดใหญ� และภายใน

ครัวเรือนได�อย�างคุ�มค�า 
2.75 1.12 ปานกลาง 

2. เซลล"แสงอาทิตย" มีอายุใช�งานได� 20-25 ปC 2.76 1.11 ปานกลาง 
3. เซลล"แสงอาทิตย"จะทํางานในช�วงท่ีมีแสงอาทิตย" 2.97 1.21 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.8 (ต/อ) 
 

นโยบายการส/งเสริมเซลล�แสงอาทิตย� 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 
นําไปปฏิบัติได� 
4. เซลล"แสงอาทิตย"สามารถผลิตไฟฟ+าได�โดยใช�แสงอาทิตย" 3.02 1.23 ปานกลาง 
5. ความต�องการในการใช�พลังงานมีมากข้ึน จึงจําเป;นท่ีต�อง

นําพลังงานเซลล"แสงอาทิตย"มาใช� 
3.24 1.23 ปานกลาง 

รวม 2.95 1.18 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี 4.8 จากการวิเคราะห"ข�อมูลของกลุ�มตัวอย�าง ท้ังหมด 400 คน ผลการ
วิเคราะห"ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม พบว�า ป7จจัยท่ีนําไปปฏิบัติได� ประเมินผลได� ค�าเฉลี่ย 
2.95 ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.18 เม่ือพิจารณารายข�อ พบว�า มีความต�องการในการใช�พลังงานมี
มากข้ึนท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได� จึงจําเป;นท่ีต�องนําพลังงานเซลล"แสงอาทิตย"มาใช� มีคะแนนเฉลี่ย
สูงสุด 3.24 ส�วนค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.23 และ พบว�า สามารถใช�งานในอุตสาหกรรมขนาดใหญ� 
และภายในครัวเรือนได�อย�างคุ�มค�าท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได� มีคะแนนโดยเฉลี่ยตํ่าสุด 2.75 ส�วนค�า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.12 ในภาพรวมตัวแปรส�วนใหญ�อยู�ระดับปานกลาง   
 
ตารางท่ี 4.9 วิเคราะห"ค�าเฉลี่ย ค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของป7จจัยด�านนโยบายการส�งเสริมเซลล"
 แสงอาทิตย"ในการผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง ในวัดผลและประเมินผลได� 
                n = 400 

นโยบายการส/งเสริมเซลล�แสงอาทิตย� 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 
วัดผลและประเมินผลได� 
1. การใช�เซลล"แสงอาทิตย"ผลิตไฟฟ+าจะช�วยลดการนําเข�า

พลังงานจากต�างประเทศได� 
3.31 1.23 ปานกลาง 

2. การใช�เซลล"แสงอาทิตย"ไม�มีผลกระทบกับคน สัตว" และพืช 3.69 1.14 มาก 
3. เซลล"แสงอาทิตย"จะช�วยเพ่ิมการผลิตไฟฟ+าให�กับประเทศ

ไทยได� 
3.56 1.21 มาก 

4. การใช�เซลล"แสงอาทิตย"สามารถลดภาวะโลกร�อนได� 3.57 1.28 มาก 
5. มีการนําข�อมูลท่ีได�มาพัฒนาวิธีหลีกเลี่ยงหรือลด

ผลกระทบมาปรับปรุงการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ผลิตไฟฟ+า
เพ่ือพัฒนาประเทศไทยได� 

3.62 1.29 มาก 

รวม 3.55 1.23 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.9 จากการวิเคราะห"ข�อมูลของกลุ�มตัวอย�าง ท้ังหมด 400 คน ผลการ
วิเคราะห"ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม  พบว�า ป7จจัยท่ีวัดผลและประเมินผลได� ประเมินผลได� 
ค�าเฉลี่ย 3.55 ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.23 เม่ือพิจารณารายข�อ พบว�า การใช�เซลล"แสงอาทิตย"ไม�มี
ผลกระทบกับคน สัตว" และพืชสามารถวัดผลและประเมินผลได� มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3.69 ส�วนค�า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.14 และ พบว�า การใช�เซลล"แสงอาทิตย"ผลิตไฟฟ+าจะช�วยลดการนําเข�าพลังงาน
จากต�างประเทศได�สามารถวัดผลและประเมินผลได� มีคะแนนโดยเฉลี่ยตํ่าสุด 3.31 ส�วนค�าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.23 ในภาพรวมตัวแปรส�วนใหญ�อยู�ระดับมาก   
 
ตารางท่ี 4.10 สรุปวิเคราะห"ค�าเฉลี่ย ค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของป7จจัยด�านนโยบายการส�งเสริม
 เซลล"แสงอาทิตย"ในการผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง ท้ัง 4 ป7จจัย 
                           n = 400 

นโยบายการส/งเสริมเซลล�แสงอาทิตย� 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 
1. มีวัตถุประสงค"ท่ีชัดเจน 3.08 1.14 ปานกลาง 
2. มีความต�อเนื่อง 2.94 1.12 ปานกลาง 
3. นําไปปฏิบัติได� 2.95 1.18 ปานกลาง 
4. วัดผลและประเมินผลได� 3.55 1.23 มาก 

รวม 3.13 1.17 ปานกลาง 
   
 จากตารางท่ี 4.10 สรุปได�ว�าจากการวิเคราะห"ข�อมูลของกลุ�มตัวอย�าง ท้ังหมด 400 คน ผล
การวิเคราะห"ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม  พบว�า กลุ�มตัวแปรด�านนโยบายการส�งเสริมเซลล"
แสงอาทิตย" ประเมินผลได� ค�าเฉลี่ย 3.13 ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.17 เม่ือพิจารณารายข�อ พบว�า 
สามารถวัดผลและประเมินผลได�ในนโยบายการส�งเสริมเซลล"แสงอาทิตย" ประเมินผลได�คะแนนเฉลี่ย
สูงสุด 3.55 ส�วนค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.23 และพบว�า มีความต�อเนื่องในนโยบายการส�งเสริมเซลล"
แสงอาทิตย" มีคะแนนโดยเฉลี่ยตํ่าสุด 2.94 ส�วนค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.12 ในภาพรวมตัวแปรส�วน
ใหญ�อยู�ระดับปานกลาง 
 การวิเคราะห"ป7จจัยด�านนโยบายการส�งเสริมเซลล"พลังงานแสงอาทิตย" ดําเนินการวิเคราะห"
การถดถอยแบบข้ันตอน (Stepwise Regression Analysis) โดยผู�วิจัยได�ใช�ตัวแปรพยากรณ" 4 ตัว 
ได�แก� มีวัตถุประสงค"ท่ีชัดเจน (X1) มีความต�อเนื่อง (X2) นําไปปฏิบัติได� (X3) วัดผลและประเมินผล
ได� (X4) เพ่ือท่ีจะศึกษาว�าการนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติในการผลิต
กระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง อย�างไร และมีป7จจัยใดบ�างท่ีจะสามารถพยากรณ"การนํานโยบาย
การส�งเสริมการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง ในพ้ืนท่ี
จังหวัดสระแก�ว จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดอ�างทอง  
 



 162 

ตารางท่ี 4.11 ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ"ระหว�างตัวแปรนโยบายการส�งเสริมเซลล"พลังงานแสงอาทิตย"  
 

ตัวแปร (y) (X1) (X2) (X3) (X4) 
(y) 1.00     
(X1) 0.55** 1.00    
(X2) 0.39** 0.33** 1.00   
(X3) 0.39** 0.33** 0.25** 1.00  
(X4) 0.28** 0.05 0.02 0.19** 1.00 

 
** Correlation is Significant at the 0.01 Level (2-tailed). 
* Correlation is Significant at the 0.05 Level (2-tailed). 
 
 จากตารางท่ี 4.11 พบว�า ค�าสหสัมพันธ"ระหว�างตัวแปรมีค�าอยู�ระหว�าง 0.02 ถึง 1.00 โดย
ท้ังหมดมีความสัมพันธ"ทางบวกอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ"แต�ละ
ด�าน พบว�า การนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ+าใน
เขตจังหวัดภาคกลาง ในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก�ว จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดอ�างทอง กับป7จจัยมี
วัตถุประสงค"ท่ีชัดเจน (X1) มีความสัมพันธ"สูงสุด 0.55 และวัดผลและประเมินผลได� (X4) มี
ความสัมพันธ"ต่ําสุด 0.28 
 
ตารางท่ี 4.12 ผลการวิเคราะห"การแปรปรวนจากป7จจัยด�านนโยบายการส�งเสริมเซลล"แสงอาทิตย"ท่ีมี
 ผลต�อการนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติในการผลิต
 กระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง  
  

สมการ 
แหล/งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

(X1), (X4), (X2), (X3) 
 

Regression 13.89 4 3.47 77.32 0.00 
Residual 17.74 395 0.04   

Total 31.64 399    
 
a  Predictors: (Constant), (X1), (X4), (X2), (X3) 
b  Dependent Variable: (Y) 
             
 จากตารางท่ี 4.12 ผลการวิเคราะห"ข�อมูล แสดงให�เห็นว�าความสัมพันธ"ระหว�างตัวแปร
เกณฑ" และตัวแปรพยากรณ" มีความสัมพันธ"กันในเชิงเส�นตรง ระหว�างตัวแปรตาม (y) กับตัวแปรต�น 
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4 ตัวแปรในมิติของ มีวัตถุประสงค"ท่ีชัดเจน (X1) วัดผลและประเมินผลได� (X4) มีความต�อเนื่อง (X2) 
และนําไปปฏิบัติได� (X3) อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จากการคํานวณจะสามารถนําไป
สร�างสมการได�โดยมีตัวแปรพยากรณ" ดังท่ีตาราง 4.13 
 
ตารางท่ี 4.13 ผลการวิเคราะห"การถดถอยแบบข้ันตอนป7จจัยด�านนโยบายการส�งเสริมเซลล"
 แสงอาทิตย"ท่ีมีผลต�อการนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติใน
 การผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง โดยใช�ตัวแปรพยากรณ" (X1), (X4), 
 (X2), (X3) พยากรณ"ตัวแปร (y) 
   
 

R 
R2 

Square  
Adjusted 

R2  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Beta 
Constant 0.62 0.38 0.38 1.98  27.87 0.00 

(X1) 0.55 0.30 0.30 0.15 0.41 9.98 0.00 
(X4) 0.60 0.37 0.36 0.09 0.23 6.08 0.00 
(X2) 0.65 0.42 0.41 0.08 0.22 5.37 0.00 
(X3) 0.66 0.44 0.43 0.05 0.16 3.78 0.00 

 
* Correlation is Significant at the 0.05 Level  
  
 จากตารางท่ี 4.13 พบว�า ตัวแปรอิสระท่ีได�รับการคัดเลือกเข�าสมการตามลําดับ
ความสัมพันธ" คือ มีวัตถุประสงค"ท่ีชัดเจน (X1) วัดผลและประเมินผลได� (X4) มีความต�อเนื่อง (X2) 
และนําไปปฏิบัติได� (X3) ท้ัง 4 ตัวแปรท่ีมีป7จจัยโดยตรงต�อการนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล"
แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 โดยมีค�าสัมประสิทธิ์ผลความเชื่อถือได�ของตัวแปรชี้วัดนโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล"
แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง (R2 Square) เท�ากับ 0.38 และ
มีค�าสัมประสิทธิ์ประสิทธิผลความเชื่อถือได�ท่ีปรับแล�วของตัวแปรชี้วัดนโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล"
แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง (Adjusted R2) เท�ากับ 0.38 
แสดงว�า มีป7จจัยวัตถุประสงค"ท่ีชัดเจน ป7จจัยวัดผลและประเมินผลได� ป7จจัยมีความต�อเนื่อง และ
ป7จจัยนําไปปฏิบัติได� ท้ัง 4 ตัวแปรสามารถทํานายการนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล"แสงอาทิตย"
ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง ร�อยละ 37.80   
 จากผลการวิเคราะห"สามารถเขียนเป;นสมการอิทธิพลของนโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล"
แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติท่ีมีผลต�อการนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติในการผลิต
กระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง ได�ดังนี้  
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 สมการถดถอยเชิงเส�นตรงในรูปแบบคะแนนดิบ     
 Y = a + (X1) + (X4) + (X2) + (X3) 
  แทนค�า = 1.98 + 0.15 (X1) + 0.09 (X4) + 0.08 (X2) + 0.05 (X3)  
 สมการถดถอยเชิงเส�นตรงในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
 Z = (X1) + (X4) + (X2) + (X3) 
 Z = 0.15 (X1) + 0.09 (X4) + 0.08 (X2) + 0.05 (X3)  
 จากสมการถดถอยเส�นตรงข�างต�นสามารถแปลความหมายได� ดังนี้            
 1. ถ�าตัวแปรวัตถุประสงค"ท่ีชัดเจน มีคะแนนเพ่ิมข้ึน 1 คะแนน ทําให�นโยบายการส�งเสริม
การใช�เซลล"แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติ เพ่ิมข้ึน 0.15 คะแนน โดยท่ีตัวแปรอ่ืนๆ มีค�าคงท่ี 
 2. ถ�าตัวแปรวัดผลและประเมินผลได� มีคะแนนเพ่ิมข้ึน 1 คะแนน ทําให�นโยบายการ
ส�งเสริมการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติ เพ่ิมข้ึน 0.09 คะแนน โดยท่ีตัวแปรอ่ืนๆ มีค�าคงท่ี 
 3. ถ�าตัวแปรมีความต�อเนื่อง มีคะแนนเพ่ิมข้ึน 1 คะแนน ทําให�นโยบายการส�งเสริมการใช�
เซลล"แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติ เพ่ิมข้ึน 0.08 คะแนน โดยท่ีตัวแปรอ่ืนๆ มีค�าคงท่ี 
 4. ถ�าตัวแปรนําไปปฏิบัติได� มีคะแนนเพ่ิมข้ึน 1 คะแนน ทําให�นโยบายการส�งเสริมการใช�
เซลล"แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติ เพ่ิมข้ึน 0.05 คะแนน โดยท่ีตัวแปรอ่ืนๆ มีค�าคงท่ี 
 สําหรับป7จจัยท่ีไม�ส�งผลต�อการนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติในการ
ผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง ในด�านนโยบายการส�งเสริมเซลล"พลังงานแสงอาทิตย" ไม�มี  
 ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะห"ป7จจัยด�านการบริหารจัดการตามนโยบายการส�งเสริมเซลล"
แสงอาทิตย" ได�แก� ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสม ความพร�อมทางทรัพยากร การประสานงานท่ีดี และ 
ความสามารถในการให�ความรู� 
 
ตารางท่ี 4.14 วิเคราะห"ค�าเฉลี่ย ค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของป7จจัยด�านการบริหารจัดการตาม
 นโยบายการส�งเสริมเซลล"แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัด
 ภาคกลาง ในภาวะผู�นําท่ีเหมาะสม        

                                                                                                      n = 400 
การบริหารจัดการตามนโยบายการส/งเสริมเซลล� 

แสงอาทิตย� 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 
ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสม 
1. ผู�นําการบริหารจัดการมีการปรับตัวเพ่ือหาแนวทาง

ปรับปรุงการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ผลิตไฟฟ+า 
3.67 1.37 ปานกลาง 

2. ผู�นําการบริหารจัดการมีนโยบายให�ความรู�ความเข�าใจต�อ
ประชาชนเรื่องเซลล"แสงอาทิตย" 

3.65 1.39 มาก 

3. ผู�นําการบริหารจัดการมีนโยบายและความชัดเจนในการ
ประชาสัมพันธ"เรื่องเซลล"แสงอาทิตย" 

3.63 1.37 มาก 
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ตารางท่ี 4.14 (ต/อ) 
 

การบริหารจัดการตามนโยบายการส/งเสริมเซลล� 
แสงอาทิตย� 

ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 
ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสม 
4. นโยบายของผู�นําการบริหารจัดการมีความชัดเจนการ

สนับสนุนการใช�เซลล"แสงอาทิตย" 
3.89 1.19 มาก 

5. ผู�นําการบริหารจัดการมีการลงทุนผลิตเซลล"แสงอาทิตย"
ให�ควบคลุมพ้ืนท่ีของประเทศไทย 

3.97 1.14 มาก 

รวม 3.76 1.29 มาก 
  
 จากตารางท่ี 4.14 จากการวิเคราะห"ข�อมูลของกลุ�มตัวอย�าง ท้ังหมด 400 คน ผลการ
วิเคราะห"ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม พบว�า ป7จจัยในภาวะผู�นําท่ีเหมาะสม ประเมินผลได� 
ค�าเฉลี่ย 3.76 ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.29 เม่ือพิจารณารายข�อ พบว�า ผู�นําการบริหารจัดการมีการ
ลงทุนผลิตเซลล"แสงอาทิตย"ให�ควบคลุมพ้ืนท่ีของประเทศไทยในภาวะผู�นําท่ีเหมาะสม มีคะแนนเฉลี่ย
สูงสุด 3.97 ส�วนค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.14 และ พบว�า ผู�นําการบริหารจัดการมีนโยบายและความ
ชัดเจนในการประชาสัมพันธ"เรื่องเซลล"แสงอาทิตย"ได�ในภาวะผู�นําท่ีเหมาะสม มีคะแนนโดยเฉลี่ยตํ่าสุด 
3.63 ส�วนค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.37 ในภาพรวมตัวแปรส�วนใหญ�อยู�ระดับมาก 
 
ตารางท่ี 4.15 วิเคราะห"ค�าเฉลี่ย ค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของป7จจัยด�านการบริหารจัดการตาม
 นโยบายการส�งเสริมเซลล"แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัด
 ภาคกลางในความพร�อมทางทรัพยากร       

n = 400 
การบริหารจัดการตามนโยบายการส/งเสริมเซลล� 

แสงอาทิตย� 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 
ความพร�อมทางทรัพยากร 
1. มีความพร�อมด�านพลังงานเพ่ือตอบสนองผู�ใช�มากข้ึน 3.86 1.21 มาก 
2. มีความพร�อมความสามารถในการออกแบบและผลิต

อุปกรณ"ประหยัดพลังงาน  
3.97 1.15 มาก 

3. มีความพร�อมการถ�ายทอดเทคโนโลยีด�านพลังงานให�มีการ
ใช�ประโยชน"จากกลไกต�างๆ 

3.08 1.17 มาก 

4. มีการเตรียมความพร�อมด�านบุคลากรท่ีสนับสนุนส�งเสริม
การใช�เซลล"แสงอาทิตย"ในการผลิตกระแสไฟฟ+าเพ่ือการ
พัฒนาประเทศ 

3.15 1.15 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.15 (ต/อ) 
n = 400 

การบริหารจัดการตามนโยบายการส/งเสริมเซลล� 
แสงอาทิตย� 

ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 
5. มีการเตรียมความพร�อมด�านระบบงานท่ีมีความคล�องตัวท่ี

เอ้ือต�อการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ในการผลิตกระแสไฟฟ+า
เพ่ือการพัฒนาประเทศ 

2.71 0.90 ปานกลาง 

6. มีการเตรียมความพร�อมด�านระบบฐานข�อมูลและ
สารสนเทศท่ีใช�เซลล"แสงอาทิตย"ในการผลิตกระแสไฟฟ+า
เพ่ือการพัฒนาประเทศ 

2.83 0.94 ปานกลาง 

รวม 3.27 1.09 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี 4.15 จากการวิเคราะห"ข�อมูลของกลุ�มตัวอย�าง ท้ังหมด 400 คน ผลการ
วิเคราะห"ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม  พบว�า ป7จจัยในความพร�อมทางทรัพยากร ประเมินผล
ได� ค�าเฉลี่ย 3.27 ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.09 เม่ือพิจารณารายข�อ พบว�า มีความพร�อม
ความสามารถในการออกแบบและผลิตอุปกรณ"ประหยัดพลังงานในความพร�อมทางทรัพยากร มี
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3.97 ส�วนค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.15 และ พบว�า มีการเตรียมความพร�อมด�าน
ระบบงานท่ีมีความคล�องตัวท่ีเอ้ือต�อการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ในการผลิตกระแสไฟฟ+าเพ่ือการพัฒนา
ประเทศในความพร�อมทางทรัพยากร มีคะแนนโดยเฉลี่ยตํ่าสุด 2.71 ส�วนค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.90 
ในภาพรวมตัวแปรส�วนใหญ�อยู�ระดับปานกลาง 
 
ตารางท่ี 4.16 วิเคราะห"ค�าเฉลี่ย ค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของป7จจัยด�านการบริหารจัดการตาม
 นโยบายการส�งเสริมเซลล"แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัด
 ภาคกลาง ในการประสานงานท่ีดี                     

                                                                                                      n = 400 
การบริหารจัดการตามนโยบายการส/งเสริมเซลล� 

แสงอาทิตย� 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 
การประสานงานท่ีดี 
1. มีกลไกการสื่อสารอย�างใกล�ชิด ท่ัวถึงและต�อเนื่อง 2.79 1.02 ปานกลาง 
2. ได�รับส�งเสริม พัฒนามาตรฐาน ความปลอดภัยท่ีเก่ียวข�อง

กับระบบผลิตไฟฟ+าด�วยเซลล"แสงอาทิตย"จากทุกภาคส�วน  
2.86 1.02 ปานกลาง 

3. ชุมชนยอมรับระบบผลิตไฟฟ+าด�วยเซลล"แสงอาทิตย" 2.72 0.91 ปานกลาง 
4. ภาครัฐสนับสนุนระบบผลิตไฟฟ+าด�วยเซลล"แสงอาทิตย"  2.61 0.87 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.16 (ต/อ)      
                                                                           n = 400 

การบริหารจัดการตามนโยบายการส/งเสริมเซลล� 
แสงอาทิตย� 

ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 
5. มีการเป|ดเผยแพร�ข�อมูล การโต�ตอบ และกระท่ังการ

ติดต�อขอข�อมูลระบบผลิตไฟฟ+าด�วยเซลล"แสงอาทิตย"
ระหว�างภาคส�วนได� 

2.84 0.99 ปานกลาง 

รวม 2.76 0.96 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี 4.16 จากการวิเคราะห"ข�อมูลของกลุ�มตัวอย�าง ท้ังหมด 400 คน ผลการ
วิเคราะห"ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม  พบว�า ป7จจัยในการประสานงานท่ีดี ประเมินผลได� 
ค�าเฉลี่ย 2.76 ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.96 เม่ือพิจารณารายข�อ พบว�า ได�รับส�งเสริม พัฒนา
มาตรฐาน ความปลอดภัยท่ีเก่ียวข�องกับระบบผลิตไฟฟ+าด�วยเซลล"แสงอาทิตย"จากทุกภาคส�วนในการ
ประสานงานท่ีดี มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 2.86 ส�วนค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.02 และ พบว�า ภาครัฐ
สนับสนุนระบบผลิตไฟฟ+าด�วยเซลล"แสงอาทิตย"ในการประสานงานท่ีดี มีคะแนนโดยเฉลี่ยตํ่าสุด 2.61 
ส�วนค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 ในภาพรวมตัวแปรส�วนใหญ�อยู�ระดับปานกลาง 
 
ตารางท่ี 4.17 วิเคราะห"ค�าเฉลี่ย ค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของป7จจัยด�านการบริหารจัดการตาม
 นโยบายการส�งเสริมเซลล"แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัด
 ภาคกลาง ในความสามารถในการให�ความรู�                   

                                                                                                      n = 400 
การบริหารจัดการตามนโยบายการส/งเสริมเซลล� 

แสงอาทิตย� 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 
ความสามารถในการให�ความรู� 
1. ท�านให�ความสนใจเรื่องของเซลล"แสงอาทิตย"ท่ีถูกต�อง 2.93 1.13 ปานกลาง 
2. ท�านทราบข�อมูลเซลล"แสงอาทิตย"และนําไปพูดคุยถึง

ความรู�และป7ญหากับผู�อ่ืน 
3.02 1.18 ปานกลาง 

3. ท�านทราบข�อมูลของเซลล"แสงอาทิตย"ท่ีถูกต�อง 3.25 1.28 ปานกลาง 
4. ท�านมีการติดตามข�าวสารของพลังงาน Solar Cell 

เซลล"แสงอาทิตย"อย�างต�อเนื่อง 
3.24 1.12 ปานกลาง 

5. ท�านหาข�อมูลเซลล"แสงอาทิตย"จากแหล�งสื่อต�างๆ 3.71 1.05 มาก 
รวม 3.23 1.15 ปานกลาง 

 



 168 

 จากตารางท่ี 4.17 จากการวิเคราะห"ข�อมูลของกลุ�มตัวอย�าง ท้ังหมด 400 คน ผลการ
วิเคราะห"ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม พบว�า ป7จจัยในความสามารถในการให�ความรู� 
ประเมินผลได� ค�าเฉลี่ย 3.23 ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.15 เม่ือพิจารณารายข�อ พบว�า ได�หาข�อมูล
พลังงานเซลล"แสงอาทิตย"จากแหล�งสื่อต�างๆในความสามารถในการให�ความรู� มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 
3.71 ส�วนค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.05 และ พบว�า ได�ให�ความสนใจเรื่องของเซลล"แสงอาทิตย"ท่ีถูกต�อง
ในความสามารถในการให�ความรู� มีคะแนนโดยเฉลี่ยตํ่าสุด 2.93 ส�วนค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.13 ใน
ภาพรวมตัวแปรส�วนใหญ�อยู�ระดับปานกลาง 
 
ตารางท่ี 4.18 สรุปวิเคราะห"ค�าเฉลี่ย ค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของป7จจัยด�านการบริหารจัดการตาม
 นโยบายการส�งเสริมเซลล"แสงอาทิตย" ท้ัง 4 ป7จจัย     

n = 400 

การบริหารจัดการตามนโยบายการส/งเสริมเซลล�แสงอาทิตย� 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 
1. ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสม 3.76 1.29 มาก 
2. ความพร�อมทางทรัพยากร 3.27 1.09 ปานกลาง 
3. การประสานงานท่ีดี 2.76 0.96 ปานกลาง 
4. ความสามารถในการให�ความรู� 3.23 1.15 ปานกลาง 

รวม 3.26 1.12 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี 4.18 สรุปได�ว�าจากการวิเคราะห"ข�อมูลของกลุ�มตัวอย�าง ท้ังหมด 400 คน ผล
การวิเคราะห"ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม พบว�า กลุ�มตัวแปรด�านการบริหารจัดการตาม
นโยบายการส�งเสริมเซลล"พลังงานแสงอาทิตย" ประเมินผลได� ค�าเฉลี่ย 3.26 ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1.12 เม่ือพิจารณารายข�อ พบว�า ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมในการบริหารจัดการตามนโยบายการส�งเสริม
เซลล"พลังงานแสงอาทิตย" ประเมินผลได�คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3.76 ส�วนค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.29 
และพบว�า การประสานงานท่ีดีในการบริหารจัดการตามนโยบายการส�งเสริมเซลล"พลังงานแสงอาทิตย" 
มีคะแนนโดยเฉลี่ยตํ่าสุด 2.76 ส�วนค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.96 ในภาพรวมตัวแปรส�วนใหญ�อยู�ระดับ
ปานกลาง 
 การวิเคราะห"ป7จจัยด�านการบริหารจัดการตามนโยบายการส�งเสริมเซลล"แสงอาทิตย" 
ดําเนินการวิเคราะห"การถดถอยแบบข้ันตอน (Stepwise Regression Analysis) โดยผู�วิจัยได�ใช�ตัว
แปรพยากรณ" 4 ตัว ได�แก� ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสม (X5) ความพร�อมทางทรัพยากร (X6) การ
ประสานงานท่ีดี (X7) ความสามารถในการให�ความรู� (X8) เพ่ือท่ีจะศึกษาว�าการบริหารจัดการตาม
นโยบายการส�งเสริมเซลล"พลังงานแสงอาทิตย"ท่ีมีผลต�อการนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล"
แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง อย�างไร และมีป7จจัยใดบ�างท่ีจะ
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สามารถพยากรณ"การนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ+า
ในเขตจังหวัดภาคกลาง ในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก�ว จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดอ�างทอง   
 
ตารางท่ี 4.19 ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ"ระหว�างตัวแปรการบริหารจัดการตามนโยบายการส�งเสริม
 เซลล"แสงอาทิตย"  

  
ตัวแปร (y) (X5) (X6) (X7) (X8) 

(y) 1.00     
(X5) 0.32** 1.00    
(X6) 0.44** 0.02 1.00   
(X7) 0.39** 0.00 0.23** 1.00  
(X8) 0.31** 0.02 0.09 0.12* 1.00 

 
** Correlation is Significant at the 0.01 Level (2-tailed). 
* Correlation is Significant at the 0.05 Level (2-tailed). 
 
 จากตารางท่ี 4.19 พบว�า ค�าสหสัมพันธ"ระหว�างตัวแปรมีค�าอยู�ระหว�าง 0.00 ถึง 1.00 โดย
ท้ังหมดมีความสัมพันธ"ทางบวกอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ"แต�ละ
ด�าน พบว�า ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ"การนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติใน
การผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง ในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก�ว จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัด
อ�างทอง กับป7จจัยความพร�อมทางทรัพยากร (X6) มีความสัมพันธ"สูงสุด 0.44 และความสามารถใน
การให�ความรู� (X8) มีความสัมพันธ"ต่ําสุด 0.31 
 
ตารางท่ี 4.20 ผลการวิเคราะห"การแปรปรวนจากป7จจัยด�านการบริหารจัดการตามนโยบายการ
 ส�งเสริมเซลล"แสงอาทิตย"ท่ีมีผลต�อการนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล"แสงอาทิตย"
 ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง  
  

สมการ 
แหล/งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

(X6), (X5), (X7), (X8) 
Regression 13.93 4 3.48 77.74 0.00 
Residual 17.70 395 0.04   

Total 31.64 399    
 
a Predictors: (Constant), (X6), (X5), (X7), (X8) 
b Dependent Variable: Y 
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 จากตารางท่ี 4.20 ผลการวิเคราะห"ข�อมูล แสดงให�เห็นว�าความสัมพันธ"ระหว�างตัวแปร
เกณฑ" และตัวแปรพยากรณ" มีความสัมพันธ"กันในเชิงเส�นตรง ระหว�างตัวแปรตาม (y) กับตัวแปรต�น 
4 ตัวแปรในมิติของ ความพร�อมทางทรัพยากร (X6) ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสม (X5) การประสานงานท่ีดี 
(X7) และความสามารถในการให�ความรู� (X8) อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จากการคํานวณ
จะสามารถนําไปสร�างสมการได�โดยมีตัวแปรพยากรณ" ดังตาราง 4.21 
 
ตารางท่ี 4.21 ผลการวิเคราะห"การถดถอยแบบข้ันตอนป7จจัยด�านการบริหารจัดการตามนโยบายการ
 ส�งเสริมเซลล"แสงอาทิตย"ท่ีมีผลต�อการนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล"แสงอาทิตย"
 ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง โดยใช�ตัวแปรพยากรณ" 
 (X6), (X5), (X7), (X8) พยากรณ"ตัวแปร (y)   
 
 

R 
R2 

 
Adjusted 

R2  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Beta 
Constant 0.56 0.32 0.32 1.40  14.24 0.00 

X6 0.44 0.19 0.19 0.16 0.34 8.88 0.00 
X5 0.54 0.29 0.28 0.11 0.32 8.45 0.00 
X7 0.61 0.37 0.37 0.14 0.28 7.17 0.00 
X8 0.66 0.44 0.43 0.11 0.26 6.78 0.00 

 
* Correlation is Significant at the 0.05 Level  
  
 จากตารางท่ี 4.21 พบว�า ตัวแปรอิสระท่ีได�รับการคัดเลือกเข�าสมการตามลําดับความสัมพันธ" 
คือ ความพร�อมทางทรัพยากร (X6) ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสม (X5) การประสานงานท่ีดี (X7) และ
ความสามารถในการให�ความรู� (X8) ท้ัง 4 ตัวแปรท่ีมีป7จจัยโดยตรงต�อการนํานโยบายการส�งเสริมการใช�
เซลล"แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 โดยมีค�าสัมประสิทธิ์ผลความเชื่อถือได�ของตัวแปรชี้วัดการนํานโยบายการส�งเสริมการใช�
เซลล"แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง (R2) เท�ากับ 0.32 และมีค�า
สัมประสิทธิ์ประสิทธิผลความเชื่อถือได�ท่ีปรับแล�วของตัวแปรชี้วัดการนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล"
แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง (Adjusted R2) เท�ากับ 0.32 แสดง
ว�า ป7จจัยความพร�อมทางทรัพยากร ป7จจัยภาวะผู�นําท่ีเหมาะสม ป7จจัยการประสานงานท่ีดี และป7จจัย
ความสามารถในการให�ความรู� ท้ัง 4 ตัวแปรสามารถทํานายการนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล"
แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง ร�อยละ 32.00 จากผลการวิเคราะห"
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สามารถเขียนเป;นสมการอิทธิพลของการบริหารจัดการตามนโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล"แสงอาทิตย"
ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง ได�ดังนี้  
 สมการถดถอยเชิงเส�นตรงในรูปแบบคะแนนดิบ      
 Y = a + (X6) + (X5) + (X7) + (X8)    
 แทนค�า = 1.40 + 0.16 (X6) + 0.11 (X5) + 0.14 (X7) + 0.11 (X8)  
 สมการถดถอยเชิงเส�นตรงในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
 Z = (X6) + (X5) + (X7) + (X8)  
 แทนค�า = 0.34 (X6) + 0.32 (X5) + 0.28 (X7) + 0.26 (X8)  
 จากสมการถดถอยเส�นตรงข�างต�นสามารถแปลความหมายได� ดังนี้            
 1. ถ�าตัวแปรความพร�อมทางทรัพยากร มีคะแนนเพ่ิมข้ึน 1 คะแนน ทําให�การบริหารจัดการ
ตามนโยบายการส�งเสริมเซลล"แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติ เพ่ิมข้ึน 0.16 คะแนน โดยท่ีตัวแปรอ่ืนๆ มีค�าคงท่ี 
 2. ถ�าตัวแปรภาวะผู�นําท่ีเหมาะสม มีคะแนนเพ่ิมข้ึน 1 คะแนน ทําให�การบริหารจัดการ
ตามนโยบายการส�งเสริมเซลล"แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติ เพ่ิมข้ึน 0.11 คะแนน โดยท่ีตัวแปรอ่ืนๆ มีค�าคงท่ี 
 3. ถ�าตัวแปรการประสานงานท่ีดี มีคะแนนเพ่ิมข้ึน 1 คะแนน ทําให�การบริหารจัดการตาม
นโยบายการส�งเสริมเซลล"แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติ เพ่ิมข้ึน 0.14 คะแนน โดยท่ีตัวแปรอ่ืนๆ มีค�าคงท่ี 
 4. ถ�าตัวแปรความสามารถในการให�ความรู� มีคะแนนเพ่ิมข้ึน 1 คะแนน ทําให�การบริหารจัดการ
ตามนโยบายการส�งเสริมเซลล"แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติ เพ่ิมข้ึน 0.11 คะแนน โดยท่ีตัวแปรอ่ืนๆ มีค�าคงท่ี 
 สําหรับป7จจัยท่ีไม�ส�งผลต�อการนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติใน
การผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง ในด�านการบริหารจัดการตามนโยบายการส�งเสริมเซลล"
พลังงานแสงอาทิตย" ไม�มี  
 ตอนท่ี 5 ผลการวิเคราะห"ป7จจัยด�านการบริการเซลล"พลังงานแสงอาทิตย"ของประชาชน 
ได�แก� การมีส�วนร�วมของประชาชน ความยอมรับของประชาชน ความรู�ความเข�าใจของประชาชน 
และประโยชน"ของประชาชน 
 
ตารางท่ี 4.22 วิเคราะห"ค�าเฉลี่ย ค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของป7จจัยด�านการบริการเซลล"พลังงาน
 แสงอาทิตย"ของประชาชนไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง ใน
 การมีส�วนร�วมของประชาชน                                      
                  n = 400 

การบริการเซลล�พลังงานแสงอาทิตย�ของประชาชน 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 
การมีส/วนร/วมของประชาชน 
1. ประชาชนมีการติดต้ังเซลล"แสงอาทิตย"ท่ีบ�านเพ่ือผลิต

ไฟฟ+าใช�เอง 
3.21 1.10 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.22 (ต/อ) 
                 n = 400 

การบริการเซลล�พลังงานแสงอาทิตย�ของประชาชน 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D แปลผล 
2. ประชาชนใช�ไฟฟ+าอย�างประหยัดเพ่ือจะได�มีพลังงานไว�ใช�

อย�างยั้งยืนตลอดไป 
3.25 1.12 ปานกลาง 

3. ประชาชนมีส�วนร�วมการสนับสนุนและร�วมมือกับ
หน�วยงานของรัฐและเอกชน ท่ีจะให�มีการใช�พลังงาน
อย�างมีประสิทธิภาพ 

3.23 1.10 ปานกลาง 

4. การมีส�วนเข�าร�วมประชุมกับเจ�าหน�าท่ีรัฐเก่ียวกับป7ญหา
และความต�องการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ในการผลิต
กระแสไฟฟ+าของประชาชน 

3.23 1.13 ปานกลาง 

5. ประชาชนมีส�วนร�วมนําเสนอโครงการต�างๆ ท่ีเก่ียวข�อง
การติดต้ังเซลล"แสงอาทิตย"เพ่ือนําไปพัฒนาประเทศ 

3.26 1.17 ปานกลาง 

รวม 3.24 1.12 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี 4.22 จากการวิเคราะห"ข�อมูลของกลุ�มตัวอย�าง ท้ังหมด 400 คน ผลการ
วิเคราะห"ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม  พบว�า ป7จจัยในการมีส�วนร�วมของประชาชน 
ประเมินผลได� ค�าเฉลี่ย 3.24 ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.12 เม่ือพิจารณารายข�อ พบว�า ประชาชนมี
ส�วนร�วมนําเสนอโครงการต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องการติดต้ังเซลล"แสงอาทิตย"เพ่ือนําไปพัฒนาประเทศ มี
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3.26 ส�วนค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.17 และ พบว�า ประชาชนมีการติดต้ังเซลล"
แสงอาทิตย"ท่ีบ�านเพ่ือผลิตไฟฟ+าใช�เอง มีคะแนนโดยเฉลี่ยตํ่าสุด 3.21 ส�วนค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.10 
ในภาพรวมตัวแปรส�วนใหญ�อยู�ระดับปานกลาง 
 
ตารางท่ี 4.23 วิเคราะห"ค�าเฉลี่ย ค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของป7จจัยด�านการบริการเซลล"พลังงาน
 แสงอาทิตย"ของประชาชนไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง ใน
 ความยอมรับของประชาชน                     

                                                                                                       n = 400 

การบริการเซลล�พลังงานแสงอาทิตย�ของประชาชน 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 
ความยอมรับของประชาชน 
1. เซลล"แสงอาทิตย"สามารถผลิตกระแสไฟฟ+าและสามารถ

ขายให�การไฟฟ+าได� 
2.87 0.94 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.23 (ต/อ) 
 

การบริการเซลล�พลังงานแสงอาทิตย�ของประชาชน 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 
ความยอมรับของประชาชน 
2. ประเทศไทยมีความจําเป;นต�องผลิตไฟฟ+าด�วยการใช�เซลล" 

แสงอาทิตย" 
2.90 0.92 ปานกลาง 

3. ในสภาวะป7จจุบันการใช�ไฟฟ+ามีมากข้ึนจนข้ันวิกิฤตจึงต�อง
ผลิตไฟฟ+าจากเซลล"แสงอาทิตย" 

2.80 1.03 ปานกลาง 

4. ประเทศไทยไม�ต�องซ้ือไฟฟ+าจากประเทศเพ่ือนบ�าน 2.86 1.05 ปานกลาง 
5. เป;นการลดต�นทุนและการนําเข�าของวัตถุดิบจาก

ต�างประเทศเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ+า 
2.84 1.04 ปานกลาง 

รวม 2.85 0.99 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี 4.23 จากการวิเคราะห"ข�อมูลของกลุ�มตัวอย�าง ท้ังหมด 400 คน ผลการ
วิเคราะห"ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม  พบว�า ป7จจัยในความยอมรับของประชาชน 
ประเมินผลได� ค�าเฉลี่ย 2.85 ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.99 เม่ือพิจารณารายข�อ พบว�า ประเทศไทยมี
ความจําเป;นต�องผลิตไฟฟ+าด�วยการใช�เซลล"แสงอาทิตย" มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 2.90 ส�วนค�าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.92 และ พบว�า ในสภาวะป7จจุบันการใช�ไฟฟ+ามีมากข้ึนจนข้ันวิกิฤตจึงต�องผลิตไฟฟ+าจาก
เซลล"แสงอาทิตย" มีคะแนนโดยเฉลี่ยตํ่าสุด 2.80 ส�วนค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.03 ในภาพรวมตัวแปร
ส�วนใหญ�อยู�ระดับปานกลาง 
 
ตารางท่ี 4.24 วิเคราะห"ค�าเฉลี่ย ค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของป7จจัยด�านการบริการเซลล"พลังงาน
 แสงอาทิตย"ของประชาชนไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง ใน
 ความรู�ความเข�าใจของประชาชน                     

                                                                                                      n = 400 

การบริการเซลล�พลังงานแสงอาทิตย�ของประชาชน 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 
ความรู�ความเข�าใจของประชาชน 
1. ประเทศไทยมีความเหมาะสมในการติดต้ังระบบเซลล"

แสงอาทิตย" 
3.03 1.10 ปานกลาง 

2. การใช�เซลล"แสงอาทิตย"ไม�มีผลกระทบทางด�านเสียง 2.95 1.04 ปานกลาง 
3. เซลล"แสงอาทิตย"เป;นมิตรกับสิ่งแวดล�อม 3.05 1.11 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.24 (ต/อ) 
 

การบริการเซลล�พลังงานแสงอาทิตย�ของประชาชน 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 
ความรู�ความเข�าใจของประชาชน 
4. การใช�เซลล"แสงอาทิตย"ผลิตไฟฟ+าจะไม�ปล�อยก~าซคาร"บอนไดออกไซต" 2.90 0.95 ปานกลาง 
5. เซลล"แสงอาทิตย"สามารถทําให�เกิดกระแสไฟฟ+าและสามารถ

เก็บไว�ใช�ในเวลากลางคืนได� 
2.75 0.91 ปานกลาง 

รวม 2.94 1.02 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี 4.24 จากการวิเคราะห"ข�อมูลของกลุ�มตัวอย�าง ท้ังหมด 400 คน ผลการวิเคราะห"
ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม  พบว�า ป7จจัยในความรู�ความเข�าใจของประชาชน ประเมินผลได� ค�าเฉลี่ย 
2.94 ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.02 เม่ือพิจารณารายข�อ พบว�า เซลล"แสงอาทิตย"เป;นมิตรกับสิ่งแวดล�อม มี
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3.05 ส�วนค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.11 และ พบว�า เซลล"แสงอาทิตย"สามารถทําให�เกิด
กระแสไฟฟ+าและสามารถเก็บไว�ใช�ในเวลากลางคืนได� มีคะแนนโดยเฉลี่ยตํ่าสุด 2.75 ส�วนค�าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.91 ในภาพรวมตัวแปรส�วนใหญ�อยู�ระดับปานกลาง 
 

ตารางท่ี 4.25 วิเคราะห"ค�าเฉลี่ย ค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของป7จจัยด�านการบริการเซลล"พลังงาน
 แสงอาทิตย"ของประชาชนไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง ใน
 ประโยชน"ของประชาชน                                                 

                                                                                                      n = 400 

การบริการเซลล�พลังงานแสงอาทิตย�ของประชาชน 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 
ประโยชน�ของประชาชน 
1. ค�าใช�จ�ายลดลงในการใช�ไฟฟ+าจากสาเหตุท่ีไฟฟ+าส�วนภูมิภาคและ

การไฟฟ+าฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทยมีต�นลงทุนในการผลิตไฟฟ+าตํ่า 
3.12 0.98 ปานกลาง 

2. ประชาชนในพ้ืนท่ีห�างไกลได�รับกระแสไฟฟ+าใช�ในการ
ดํารงชีวิตประจําวันได�อย�างสะดวกสบาย  

2.75 0.90 ปานกลาง 

3. ประชาชนได�รับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของตนเอง
พร�อมกับชุมชนสังคมในเมือง 

2.98 0.95 ปานกลาง 

4. มลภาวะลดลงเนื่องจากมลพิษทางอากาศก�อให�เกิดผลกระทบ
ด�านสุขภาพอนามัย 

2.77 0.92 ปานกลาง 

5. ประชาชนได�รับพลังงานไฟฟ+าท่ีผลิตจากเซลล"พลังงาน
แสงอาทิตย"ท่ีไม�มีวันหมดและเป;นพลังงานท่ียั่งยืน 

3.05 0.98 ปานกลาง 

รวม 2.93 0.95 ปานกลาง 



 175 

 จากตารางท่ี 4.25 จากการวิเคราะห"ข�อมูลของกลุ�มตัวอย�าง ท้ังหมด 400 คน ผลการ
วิเคราะห"ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม  พบว�า ป7จจัยในประโยชน"ของประชาชน ประเมินผลได� 
ค�าเฉลี่ย 2.93 ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.95 เม่ือพิจารณารายข�อ พบว�า ค�าใช�จ�ายลดลงในการใช�
ไฟฟ+าจากสาเหตุท่ีไฟฟ+าส�วนภูมิภาคและการไฟฟ+าฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทยมีต�นลงทุนในการผลิต
ไฟฟ+าตํ่า มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3.12 ส�วนค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.98 และ พบว�า ประชาชนในพ้ืนท่ี
ห�างไกลได�รับกระแสไฟฟ+าใช�ในการดํารงชีวิตประจําวันได�อย�างสะดวกสบาย มีคะแนนโดยเฉลี่ยตํ่าสุด 
2.75 ส�วนค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.90 ในภาพรวมตัวแปรส�วนใหญ�อยู�ระดับปานกลาง 
 
ตารางท่ี 4.26 สรุปวิเคราะห"ค�าเฉลี่ย ค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของป7จจัยด�านการบริการเซลล"
 พลังงานแสงอาทิตย"ของประชาชน ท้ัง 4 ป7จจัย  

                                                                n = 400 

การบริการเซลล�พลังงานแสงอาทิตย�ของประชาชน 
ระดับการปฏิบัติ 

X  S.D. แปลผล 
1. การมีส�วนร�วมของประชาชน 3.24 1.12 ปานกลาง 
2. ความยอมรับของประชาชน 2.85 0.99 ปานกลาง 
3. ความรู�ความเข�าใจของประชาชน 2.94 1.02 ปานกลาง 
4. ประโยชน"ของประชาชน 2.93 0.95 ปานกลาง 

รวม 2.99 1.02 ปานกลาง 
            
 จากตารางท่ี 4.26 สรุปได�ว�าจากการวิเคราะห"ข�อมูลของกลุ�มตัวอย�าง ท้ังหมด 400 คน ผล
การวิเคราะห"ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม  พบว�า กลุ�มตัวแปรด�านความร�วมมือของประชาชน
ผู�ใช�บริการเซลล"แสงอาทิตย" ค�าเฉลี่ย 2.99 ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.02 เม่ือพิจารณารายข�อ พบว�า 
การมีส�วนร�วมของประชาชนในการบริหารจัดการตามนโยบายการส�งเสริมเซลล"พลังงานแสงอาทิตย" 
ประเมินผลได�คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3.24 ส�วนค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.12 และพบว�า ความยอมรับของ
ประชาชนในการบริหารจัดการตามนโยบายการส�งเสริมเซลล"พลังงานแสงอาทิตย" มีคะแนนโดยเฉลี่ย
ตํ่าสุด 2.85 ส�วนค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.99 ในภาพรวมตัวแปรส�วนใหญ�อยู�ระดับปานกลาง 
 การวิเคราะห"ป7จจัยด�านการบริการเซลล"พลังงานแสงอาทิตย"ของประชาชน ดําเนินการ
วิเคราะห"การถดถอยแบบข้ันตอน โดยผู�วิจัยได�ใช�ตัวแปรพยากรณ" 4 ตัว ได�แก� การมีส�วนร�วมของ
ประชาชน (X9) ความยอมรับของประชาชน (X10) ความรู�ความเข�าใจของประชาชน (X11) และ
ประโยชน"ของประชาชน (X12) เพ่ือท่ีจะศึกษาว�าความร�วมมือของประชาชนผู�ใช�บริการเซลล"
แสงอาทิตย"ท่ีมีผลต�อการนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติในการผลิต
กระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง อย�างไร และมีป7จจัยใดบ�างท่ีจะสามารถพยากรณ"การนํานโยบาย
การส�งเสริมการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง ในพ้ืนท่ี
จังหวัดสระแก�ว จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดอ�างทอง   
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ตารางท่ี 4.27 ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ"ระหว�างตัวแปรการบริการเซลล"พลังงานแสงอาทิตย"ของ
 ประชาชนไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง  

  
ตัวแปร (y) (X9) (X10) (X11) (X12) 

(y) 1.00     
(X9) 0.34** 1.00    
(X10) 0.52** 0.02 1.00   
(X11) 0.53** 0.02 0.80** 1.00  
(X12) 0.18** 0.20** 0.12* 0.11* 1.00 

 
** Correlation is Significant at the 0.01 Level (2-tailed). 
* Correlation is Significant at the 0.05 Level (2-tailed). 
  
 จากตารางท่ี 4.27 พบว�า ค�าสหสัมพันธ"ระหว�างตัวแปรมีค�าอยู�ระหว�าง 0.02 ถึง 1.00 โดย
ท้ังหมดมีความสัมพันธ"ทางบวกอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติ เม่ือพิจารณาค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ"แต�ละ
ด�าน พบว�า ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ"การบริการเซลล"พลังงานแสงอาทิตย"ของประชาชนไปปฏิบัติใน
การผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง ในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก�ว จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัด
อ�างทอง กับป7จจัยความรู�ความเข�าใจของประชาชน (X11) มีความสัมพันธ"สูงสุด 0.53 และประโยชน"
ของประชาชน (X12) มีความสัมพันธ"ต่ําสุด 0.18 
 
ตารางท่ี 4.28 ผลการวิเคราะห"การแปรปรวนจากป7จจัยด�านการบริการเซลล"พลังงานแสงอาทิตย"ของ
 ประชาชนท่ีมีผลต�อนโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติในการผลิต
 กระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง  
  

สมการ 
แหล/งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

(X11), (X9), (X10), 
(X12) 

 

Regression 14.79 4 3.70 86.75 0.00 
Residual 16.84 395 0.04   

Total 31.64 399    
 
a Predictors: (Constant), (X11), (X9), (X10), (X12) 
 
 จากตารางท่ี 4.20 ผลการวิเคราะห"ข�อมูล แสดงให�เห็นว�าความสัมพันธ"ระหว�างตัวแปร
เกณฑ" และตัวแปรพยากรณ" มีความสัมพันธ"กันในเชิงเส�นตรง ระหว�างตัวแปรตาม (y) กับตัวแปรต�น 



 177 

4 ตัวแปรในมิติของ ความรู�ความเข�าใจของประชาชน (X11) การมีส�วนร�วมของประชาชน (X9) ความ
ยอมรับของประชาชน (X10) และประโยชน"ของประชาชน (X12) อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 จากการคํานวณจะสามารถนําไปสร�างสมการได�โดยมีตัวแปรพยากรณ" ดังตาราท่ี 4.29 
 
ตารางท่ี 4.29 ผลการวิเคราะห"การถดถอยแบบข้ันตอนป7จจัยด�านการบริการเซลล"พลังงาน
 แสงอาทิตย"ของประชาชนท่ีมีผลต�อนโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ไป
 ปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง โดยใช�ตัวแปรพยากรณ" (X11), 
 (X9), (X10), (X12) พยากรณ"ตัวแปร (y)   
 
 

R 
R2 
 

Adjusted 
R2  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Beta 
Constant 0.63 0.39 0.39 1.76  20.33 0.00 

(X11) 0.53 0.28 0.27 0.13 0.30 4.95 0.00 
(X9) 0.63 0.40 0.40 0.09 0.32 8.46 0.00 
(X10) 0.66 0.43 0.43 0.12 0.31 5.16 0.00 
(X12) 0.68 0.47 0.46 0.11 0.19 5.01 0.00 

 
* Correlation is Significant at the 0.05 Level  
  
 จากตารางท่ี 4.29 พบว�า ตัวแปรอิสระท่ีได�รับการคัดเลือกเข�าสมการตามลําดับ
ความสัมพันธ" คือ ความรู�ความเข�าใจของประชาชน (X11) การมีส�วนร�วมของประชาชน (X9) ความ
ยอมรับของประชาชน (X10) และประโยชน"ของประชาชน (X12) ท้ัง 4 ตัวแปรท่ีมีป7จจัยโดยตรงต�อ
การนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาค
กลาง อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีค�าสัมประสิทธิ์ผลความเชื่อถือได�ของตัวแปรชี้วัด
การบริการเซลล"พลังงานแสงอาทิตย"ของประชาชนไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาค
กลาง (R2) เท�ากับ 0.39 และมีค�าสัมประสิทธิ์ประสิทธิผลความเชื่อถือได�ท่ีปรับแล�วของตัวแปรชี้วัด
การบริการเซลล"พลังงานแสงอาทิตย"ของประชาชนไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาค
กลาง (Adjusted R2) เท�ากับ 0.39 แสดงว�า ป7จจัยความรู�ความเข�าใจของประชาชน ป7จจัยการมีส�วน
ร�วมของประชาชน ป7จจัยความยอมรับของประชาชน และป7จจัยประโยชน"ของประชาชน ท้ัง 4 ตัว
แปรสามารถทํานายการบริการเซลล"พลังงานแสงอาทิตย"ของประชาชนไปปฏิบัติในการผลิต
กระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง ได�ร�อยละ 39.20     
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 จากผลการวิเคราะห"สามารถเขียนเป;นสมการอิทธิพลของการบริการเซลล"พลังงาน
แสงอาทิตย"ของประชาชนท่ีมีผลต�อการบริการเซลล"พลังงานแสงอาทิตย"ของประชาชนไปปฏิบัติในการ
ผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง ได�ดังนี้  
 สมการถดถอยเชิงเส�นตรงในรูปแบบคะแนนดิบ      
 Y = a + (X11) + (X9) + (X10) + (X12) 
 แทนค�า = 1.76 + 0.13 (X11) + 0.09 (X9) + 0.12 (X10) + 0.11 (X12)  
 สมการถดถอยเชิงเส�นตรงในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
 Z = (X11) + (X9) + (X10) + (X12)  
 แทนค�า = 0.30 (X11) + 0.32 (X9) + 0.31 (X10) + 0.19 (X12)  
 จากสมการถดถอยเชิงเส�นตรงข�างต�นสามารถแปลความหมายได� ดังนี้  
 1. ถ�าตัวแปรการมีส�วนร�วมของประชาชน มีคะแนนเพ่ิมข้ึน 1 คะแนน ทําให�การบริการ
เซลล"พลังงานแสงอาทิตย"ของประชาชนไปปฏิบัติ เพ่ิมข้ึน 0.13 คะแนน โดยท่ีตัวแปรอ่ืนๆ มีค�าคงท่ี 
 2. ถ�าตัวแปรความยอมรับของประชาชน มีคะแนนเพ่ิมข้ึน 1 คะแนน ทําให�การบริการ
เซลล"พลังงานแสงอาทิตย"ของประชาชนไปปฏิบัติ เพ่ิมข้ึน 0.09 คะแนน โดยท่ีตัวแปรอ่ืนๆ มีค�าคงท่ี 
 3. ถ�าตัวแปรความรู�ความเข�าใจของประชาชน มีคะแนนเพ่ิมข้ึน 1 คะแนน ทําให�การบริการ
เซลล"พลังงานแสงอาทิตย"ของประชาชนไปปฏิบัติ เพ่ิมข้ึน 0.12 คะแนน โดยท่ีตัวแปรอ่ืนๆ มีค�าคงท่ี 
 4. ถ�าตัวแปรประโยชน"ของประชาชน มีคะแนนเพ่ิมข้ึน 1 คะแนน ทําให�การบริการเซลล"
พลังงานแสงอาทิตย"ของประชาชนไปปฏิบัติ เพ่ิมข้ึน 0.11 คะแนน โดยท่ีตัวแปรอ่ืนๆ มีค�าคงท่ี 
 สําหรับป7จจัยท่ีไม�ส�งผลต�อการนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติใน
การผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง ในด�านการบริการเซลล"พลังงานแสงอาทิตย"ของ
ประชาชน ไม�มี  
 ซ่ึงหากวิเคราะห"ป7จจัยนโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติในการผลิต
กระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง รวม 12 ป7จจัย ประกอบด�วย มีวัตถุประสงค"ท่ีชัดเจน มีความ
ต�อเนื่อง นําไปปฏิบัติได� วัดผลและประเมินผลได� ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสม ความพร�อมทางทรัพยากร 
การประสานงานท่ีดี ความสามารถในการให�ความรู� การมีส�วนร�วมของประชาชน ความยอมรับของ
ประชาชน ความรู�ความเข�าใจของประชาชน และประโยชน"ของประชาชน ท่ีส�งผลต�อการนํานโยบาย
การส�งเสริมการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง (Y) 
วิเคราะห"ถดถอยแบบข้ันตอน (Stepwise Regression Analysis) 
 

Y = การนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติในการผลิต    
   กระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง  

(X1) = มีวัตถุประสงค"ท่ีชัดเจน 
(X2) = มีความต�อเนื่อง 
(X3) = นําไปปฏิบัติได�  
(X4) = วัดผลและประเมินผลได�  
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(X5) = ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสม  
(X6) = ความพร�อมทางทรัพยากร  
(X7) = การประสานงานท่ีดี  
(X8) = ความสามารถในการให�ความรู�  
(X9) = การมีส�วนร�วมของประชาชน  
(X10) = ความยอมรับของประชาชน  
(X11) = ความรู�ความเข�าใจของประชาชน 
(X12) = มีประโยชน"ของประชาชน 

 
ตารางท่ี 4.30 ผลการวิเคราะห"การแปรปรวนจากป7จจัยการนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล"
 แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง รวม 12 ป7จจัย  
 

สมการ 
แหล/งความ
แปรปรวน 

Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

(X1), (X9), (X11), 
(X3), (X5), (X7), (X2), 
(X4), (X6), (X8), 
(X12) 

Regression 31.15 11 2.83 2243.41 0.00 
Residual 0.49 388 0.00   

Total 31.64 399    

 
a Predictors: (Constant), (X1), (X9), (X11), (X3), (X5), (X7), (X2), (X4), (X6), (X8), (X12) 
b Dependent Variable: (Y) 
 
 จากตารางท่ี 4.30 ผลการวิเคราะห"ข�อมูล แสดงให�เห็นว�าความสัมพันธ"ระหว�างตัวแปร
เกณฑ" และตัวแปรพยากรณ" มีความสัมพันธ"กันในเชิงเส�นตรง ระหว�างตัวแปรตาม (y) กับตัวแปรต�น 
11 ตัวแปร ในมิติของวัตถุประสงค" (X1) การมีส�วนร�วมของประชาชน (X9) ความรู�ความเข�าใจของ
ประชาชน (X11) นําไปปฏิบัติได� (X3) ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสม (X5) การประสานงานท่ีดี (X7) มีความ
ต�อเนื่อง (X2) วัดผลและประเมินผลได� (X4) ความพร�อมทางทรัพยากร (X6) ความสามารถในการให�
ความรู� (X8) และประโยชน"ของประชาชน (X12) อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จากการ
คํานวณ จะสามารถนําไปสร�างสมการได�โดยมีตัวแปรพยากรณ" ดังตารางท่ี 4.31 
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ตารางท่ี 4.31 ผลการวิเคราะห"การถดถอยแบบข้ันตอนป7จจัยการนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล"
 แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง โดยใช�ตัวแปร
 พยากรณ" (X1), (X9), (X11), (X3), (X5), (X7), (X2), (X4), (X6), (X8), (X12) 
 พยากรณ"ตัวแปร (y)   
 
 

R 
R2 

 
Adjusted 

R2  

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Beta 
Constant 0.85 0.76 0.76 0.00  0.07 0.94 

(X1) 0.55 0.30 0.30 0.09 0.23 33.63 0.00 
(X9) 0.68 0.46 0.46 0.08 0.29 40.95 0.00 
(X11) 0.79 0.62 0.62 0.15 0.34 47.62 0.00 
(X3) 0.85 0.72 0.72 0.08 0.27 38.30 0.00 
(X5) 0.88 0.78 0.78 0.08 0.23 34.76 0.00 
(X7) 0.91 0.83 0.83 0.09 0.19 26.81 0.00 
(X2) 0.93 0.87 0.87 0.08 0.23 34.23 0.00 
(X4) 0.95 0.91 0.91 0.08 0.23 34.32 0.00 
(X6) 0.97 0.94 0.94 0.09 0.19 27.02 0.00 
(X8) 0.98 0.97 0.97 0.07 0.17 25.14 0.00 
(X12) 0.99 0.98 0.98 0.08 0.14 20.94 0.00 

 
* Correlation is Significant at the 0.05 Level  
   
 จากตารางท่ี 4.31 พบว�า ตัวแปรอิสระท่ีได�รับการคัดเลือกเข�าสมการตามลําดับ
ความสัมพันธ" คือ วัตถุประสงค" (X1) การมีส�วนร�วมของประชาชน (X9) ความรู�ความเข�าใจของ
ประชาชน (X11) นําไปปฏิบัติได� (X3) ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสม (X5) การประสานงานท่ีดี (X7) มีความ
ต�อเนื่อง (X2) วัดผลและประเมินผลได� (X4) ความพร�อมทางทรัพยากร (X6) ความสามารถในการให�
ความรู� (X8) และประโยชน"ของประชาชน (X12) ท้ัง 11 ตัวแปรท่ีมีป7จจัยโดยตรงต�อการนํานโยบาย
การส�งเสริมการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง อย�างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีค�าสัมประสิทธิ์การนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล"
แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง (R2) เท�ากับ 0.76 และมีค�า
สัมประสิทธิ์ประสิทธิผลความเชื่อถือได�ท่ีปรับแล�วของตัวแปรชี้วัดการนํานโยบายการส�งเสริมการใช�
เซลล"แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง (Adjusted R2) เท�ากับ 
0.76 แสดงว�าป7จจัยของวัตถุประสงค" การมีส�วนร�วมของประชาชน ความรู�ความเข�าใจของประชาชน 
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นําไปปฏิบัติได� ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสม การประสานงานท่ีดี มีความต�อเนื่อง วัดผลและประเมินผลได� 
ความพร�อมทางทรัพยากร ความสามารถในการให�ความรู� และประโยชน"ของประชาชน ท้ัง 11 ตัว
แปร สามารถอธิบายการนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติในการผลิต
กระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง ร�อยละ 76.10 โดยเขียนเป;นสมการได� ดังนี้  
 สมการพยากรณ"ในรูปคะแนนดิบ 
 Y′  = 0.00 + 0.09 (X1) + 0.08 (X9) +0.15 (X11) + 0.08 (X3) + 0.08 (X5) + 0.09 
(X7) + 0.08 (X2) + 0.08 (X4) + 0.09 (X6) + 0.07 (X8) + 0.08 (X12)  
 สมการพยากรณ"ในรูปคะแนนมาตรฐาน 
 Z Y′ = 0.25 (X1) + 0.29 (X9) +0.34 (X11) + 0.27 (X3) + 0.23 (X5) + 0.19 (X7) + 
0.23 (X2) + 0.23 (X4) + 0.19 (X6) + 0.17 (X8) + 0.14 (X12)  
 จากสมการถดถอยแบบข้ันตอนเส�นตรงข�างต�นสามารถแปลความหมายได� ดังนี้       
 1. ถ�าตัวแปรด�านวัตถุประสงค" มีคะแนนเพ่ิมข้ึน 1 คะแนน ทําให�การส�งเสริมการใช�เซลล"
แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง เพ่ิมข้ึน 0.09 คะแนน โดยท่ีตัว
แปรอ่ืนๆ มีค�าคงท่ี 
 2. ถ�าตัวแปรด�านการมีส�วนร�วมของประชาชน มีคะแนนเพ่ิมข้ึน 1 คะแนน ทําให�การ
ส�งเสริมการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง เพ่ิมข้ึน 0.08 
คะแนน โดยท่ีตัวแปรอ่ืนๆ มีค�าคงท่ี 
 3. ถ�าตัวแปรด�านความรู�ความเข�าใจของประชาชน มีคะแนนเพ่ิมข้ึน 1 คะแนนทําให�การ
ส�งเสริมการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง เพ่ิมข้ึน 0.15 
คะแนน โดยท่ีตัวแปรอ่ืนๆ มีค�าคงท่ี 
 4. ถ�าตัวแปรด�านนําไปปฏิบัติได� มีคะแนนเพ่ิมข้ึน 1 คะแนน ทําให�การส�งเสริมการใช�เซลล"
แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง เพ่ิมข้ึน 0.08 คะแนน โดยท่ีตัว
แปรอ่ืนๆ มีค�าคงท่ี 
 5. ถ�าตัวแปรด�านภาวะผู�นําท่ีเหมาะสม มีคะแนนเพ่ิมข้ึน 1 คะแนน ทําให�การส�งเสริมการ
ใช�เซลล"แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง เพ่ิมข้ึน 0.08 คะแนน 
โดยท่ีตัวแปรอ่ืนๆ มีค�าคงท่ี 
 6. ถ�าตัวแปรด�านการประสานงานท่ีดี มีคะแนนเพ่ิมข้ึน 1 คะแนน ทําให�การส�งเสริมการใช�
เซลล"แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง เพ่ิมข้ึน 0.09 คะแนน โดย
ท่ีตัวแปรอ่ืนๆ มีค�าคงท่ี 
 7. ถ�าตัวแปรด�านมีความต�อเนื่อง มีคะแนนเพ่ิมข้ึน 1 คะแนน ทําให�การส�งเสริมการใช�
เซลล"แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง เพ่ิมข้ึน 0.08 คะแนน โดย
ท่ีตัวแปรอ่ืนๆ มีค�าคงท่ี 
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 8. ถ�าตัวแปรด�านวัดผลและประเมินผลได� มีคะแนนเพ่ิมข้ึน 1 คะแนน ทําให�การส�งเสริม
การใช�เซลล"แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง เพ่ิมข้ึน 0.08 
คะแนน โดยท่ีตัวแปรอ่ืนๆ มีค�าคงท่ี 
 9. ถ�าตัวแปรด�านความพร�อมทางทรัพยากร มีคะแนนเพ่ิมข้ึน 1 คะแนน ทําให�การส�งเสริม
การใช�เซลล"แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง เพ่ิมข้ึน 0.09 
คะแนน โดยท่ีตัวแปรอ่ืนๆ มีค�าคงท่ี 
 10. ถ�าตัวแปรด�านความสามารถในการให�ความรู� มีคะแนนเพ่ิมข้ึน 1 คะแนน ทําให�การ
ส�งเสริมการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง เพ่ิมข้ึน 0.07 
คะแนน โดยท่ีตัวแปรอ่ืนๆ มีค�าคงท่ี       
 11. ถ�าตัวแปรด�านประโยชน"ของประชาชน มีคะแนนเพ่ิมข้ึน 1 คะแนน ทําให�การส�งเสริม
การใช�เซลล"แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง เพ่ิมข้ึน 0.08 
คะแนน โดยท่ีตัวแปรอ่ืนๆ มีค�าคงท่ี 
 สําหรับป7จจัยท่ีไม�ส�งผลต�อการนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติใน
การผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง ได�แก� ความยอมรับของประชาชน 
 ตอนท่ี 6 เสนอแนวทางการปรับปรุงป7จจัยท่ีมีผลต�อการนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล"
แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง ของประเทศท่ีเหมาะสม 
 1. แนวทางท่ีควรปรับปรุงในการท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค"ของการนํานโยบายการส�งเสริม
การใช�เซลล"แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง ท่ีเหมาะกับการ
ส�งเสริมการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ในการผลิตกระแสไฟฟ+ามี 3 ประการ ดังนี้ 
  1) นโยบายของภาครัฐท่ีต�องมีความชัดเจนและต�อเนื่อง ภาครัฐไม�ควรให�ความสําคัญ
กับเฉพาะการบริหารจัดการหรือการวางแผนกําลังติดต้ังเซลล"แสงอาทิตย"เท�านั้น การทําให�เกิด
ความสําเร็จอย�างยั่งยืนจําเป;นต�องมีการรณรงค"สร�างความเข�าใจในเทคโนโลยีทางเลือกของพลังงาน
แสงอาทิตย" เพ่ือการนําไปใช�ประโยชน"ของผู�ท่ีมีส�วนได�ส�วนเสียต�างๆ ได�แก� ครัวเรือน เจ�าของทรัพย"สิน 
สถาปนิก วิศวกร นักวางแผนพัฒนาเมือง อุตสาหกรรม การขนส�งมวลชน สถาบันการศึกษา และ
ชุมชน เป;นต�น 
 2) หน�วยงานและผู�ท่ีมีส�วนเก่ียวข�องในทุกภาคส�วนควรจะสร�างความร�วมมือระหว�าง
ประเทศในการพัฒนาเทคโนโลยี การจัดหาเงินทุน การแลกเปลี่ยนประสบการณ"ในการนําพลังงาน
แสงอาทิตย"มาใช�ประโยชน"ได�อย�างมีประสิทธิภาพในราคาท่ีย�อมเยา เช�น การร�วมกันวางแผนความ
ต�องการใช�แผงเซลล"แสงอาทิตย"ในระดับประเทศเพ่ือให�เกิดการผลิตเป;นปริมาณมาก ทําให�เกิดการ
ประหยัดต�อขนาด อันจะส�งผลให�แผงเซลล"แสงอาทิตย"กลายเป;นสินค�า ท่ีทุกคนสามารถเข�าถึงได�โดย
ไม�ติดข�อจํากัดด�านเงินทุน โดยเฉพาะอย�างยิ่ง การนําเทคโนโลยีไปใช�ในชุมชนท่ีห�างไกลเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต การช�วยลดค�าใช�จ�ายในด�านพลังงานให�แก�คนยากจน และท่ีสําคัญท่ีสุดคือ การลดการใช�
พลังงานฟอสซิล ซ่ึงจะช�วยให�เกิดการพัฒนาความม่ันคงในด�านการใช�พลังงานของประเทศอย�างยั่งยืน 
 3) ความต�อเนื่องและความไม�ชัดเจนของนโยบายจากภาครัฐส�งผลให�เกิดการหยุดชะงัก
ของการพัฒนาโครงการผลิตพลังงานไฟฟ+าจากแสงอาทิตย" ผู�ท่ีเก่ียวข�อง อาทิ ครัวเรือนและเอกชน
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ขาดความม่ันใจและเกิดความลังเลในการเข�าร�วมโครงการ ดังนั้น ภาครัฐควรมีการวางแผนแบบบูรณาการ
เพ่ือวางนโยบายท่ีให�การสนับสนุนในวงกว�างสําหรับท้ังห�วงโซ�ของอุตสาหกรรม ต้ังแต� การวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีผลิตพลังงานไฟฟ+าจากแสงอาทิตย"การลงทุน การสร�างแรงจูงใจเพ่ือกระตุ�นให�เกิด
การมีส�วนร�วมและสร�างนวัตกรรมในวงกว�าง โดยความช�วยเหลือต�างๆ ต�องพัฒนาให�เหมาะสมกับ
ต�นทุนของเทคโนโลยีท่ีลดลง เพ่ือแก�ป7ญหาความต�องการลงทุนท่ีล�นตลาด สุดท�าย นโยบายของ
ภาครัฐควรสามารถนํามาต�อยอดในมิติท่ีหลากหลายได� 
 2. แนวทางท่ีควรปรับปรุงในการท่ีจะสร�างความพึงพอใจผู�ท่ีเก่ียวข�องของการนํานโยบาย
การส�งเสริมการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง  
  1) ทุกภาคส�วนควรร�วมมือกันส�งเสริมการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ในการผลิตกระแสไฟฟ+าให�
ใช�อย�างเหลือเฟ�อ ซ่ึงเป;นอีกหนทางหนึ่ง ท่ีจะช�วยบรรเทาป7ญหาการขาดแคลนพลังงาน และช�วยทํา
ให�ป7ญหามลภาวะเป;นพิษ เบาบางลงไป อันหมายถึงคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล�อมท่ีดี ก็จะหวนกลับคืน
มาสู�มวลมนุษย"และสรรพชีวิตบนดาวเคราะห"สีน้ําเงินใบนี้  
  2) การท่ีจะสร�างความพึงพอใจผู� ท่ีเก่ียวข�องของนโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล"
แสงอาทิตย"ควรทําการศึกษาความคาดหวังก�อนใช�เซลล"แสงอาทิตย"ของผู�ท่ียังไม�เคยใช� และความ    
พึงพอใจหลังใช�พลังงานแสงอาทิตย"เพ่ือนํามาวัดประสิทธิภาพของการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ดังกล�าว 
หากความพึงพอใจหลังจากใช�งานมากกว�าความคาดหวังก�อนใช�  
  3) ทางด�านธุรกิจและส�งเสริมการขาย ควรมุ�งไปกลุ�มเป+าหมายท่ีต�องการใช�งานของ
พลังงานแสงอาทิตย"ในครัวเรือนและกลุ�มธุรกิจขนาดเล็ก 
 3. แนวทางท่ีควรปรับปรุงในการท่ีจะเป;นประโยชน"ต�อการพัฒนาประเทศในภาพรวมของการนํา
นโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง  
  1) ภาครัฐควรมีการวางแผนแบบบูรณาการเพ่ือวางนโยบายท่ีให�การสนับสนุนในวง
กว�างสําหรับท้ังห�วงโซ�ของอุตสาหกรรม ต้ังแต� การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีผลิตพลังงานไฟฟ+าจาก
แสงอาทิตย"การลงทุน การสร�างแรงจูงใจเพ่ือกระตุ�นให�เกิดการมีส�วนร�วมและสร�างนวัตกรรมในวง
กว�าง โดยความช�วยเหลือต�างๆ ต�องพัฒนาให�เหมาะสมกับต�นทุนของเทคโนโลยีท่ีลดลง เพ่ือแก�ป7ญหา
ความต�องการลงทุนท่ีล�นตลาด สุดท�าย นโยบายของภาครัฐควรสามารถนํามาต�อยอดในมิติท่ี
หลากหลายได� 
  2) การท่ีจะส�งเสริมให�เกิดการใช�งานระบบเซลล"แสงอาทิตย"อย�างแพร�หลายในประเทศ
ไทยนั้นหน�วยงานรัฐท่ีรับผิดชอบจะต�องมีการจัดฝ�กอบรมเพ่ือสร�างความรู�ความเข�าใจให�กับประชาชน
ในพ้ืนท่ี และจัดให�มีการสร�างองค"กรข้ึนภายในชุมชน เพ่ือเข�ามาบริหารจัดการการใช�งานระบบเซลล"
แสงอาทิตย" โดยในป7จจุบัน ภาครัฐให�การสนับสนุนท้ังในกลุ�มครัวเรือนและผู�ประกอบการโรงไฟฟ+าใน
รูปแบบเงินช�วยเหลือและสิทธิประโยชน"ทางภาษี เพ่ือผลักดันให�เกิดการลงทุนในโครงการผลิตพลังงาน
ไฟฟ+าจากแสงอาทิตย"ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน อาทิ การลดหย�อนภาษี การยกเว�นภาษีเงินได�
และภาษีเครื่องจักร ดังนั้น หากนโยบายของภาครัฐเปลี่ยนแปลงไปจะส�งผลกระทบอย�างมากต�อความ
เป;นไปได�ของโครงการ เช�น การปรับลดส�วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ+า   
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  3) การพัฒนาประเทศในการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ผลิตกระแสไฟฟ+าเพ่ือการพัฒนา
ประเทศอย�างยั่งยืนรัฐควรผลักดันและสร�างแรงจูงใจในระยะเริ่มต�น ท้ังการสนับสนุนค�าใช�จ�ายการ
สนับสนุนแหล�งเงินกู�ดอกเบี้ยตํ่าระยะยาว การสนับสนุนโดยการลดหย�อนภาษีให�ผู�ติดต้ัง การรับซ้ือ
ไฟฟ+าคืน การสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยพัฒนา  
 สรุปการนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ+าใน
เขตจังหวัดภาคกลาง ท้ังภาครัฐบาลและภาคเอกชนให�การสนับสนุนและนาเสนอความรู�เก่ียวกับการ
ผลิตไฟฟ+าจากเซลล"แสงอาทิตย"ให�แพร�หลายในประเทศไทย พร�อมท้ังประโยชน"ต�างๆ ท่ีจะได�รับจาก
การใช�การผลิตไฟฟ+าจากเซลล"แสงอาทิตย" และจากการศึกษาจะเห็นได�ว�ามีป7จจัยตัวชี้วัดท้ัง 12 ตัว 
ประกอบด�วย วัตถุประสงค"ท่ีชัดเจน มีความต�อเนื่อง นําไปปฏิบัติได� วัดผลและประเมินผลได� ภาวะ
ผู�นําท่ีเหมาะสม ความพร�อมทางทรัพยากร การประสานงานท่ีดี ความสามารถในการให�ความรู� การมี
ส�วนร�วมของประชาชน ความยอมรับของประชาชน ความรู�ความเข�าใจของประชาชน และประโยชน"
ของประชาชนทําให�เห็นความคุ�มค�าของเซลล"แสงอาทิตย" และจากการติดตามและประเมินผล การใช�
เซลล"แสงอาทิตย"ในการผลิตกระแสไฟฟ+าในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก�ว จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัด
อ�างทอง พบว�า กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�มีความพึงพอใจในระดับปานกลางเก่ียวกับอนาคตของ
อุตสาหกรรมเซลล"แสงอาทิตย"ในประเทศไทยจะมีการเติบโตข้ึนมากน�อยเพียงใด  
 
4.2 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลเชิงคุณภาพ       
 เป;นการสัมภาษณ"เจาะลึกข�อมูลจากกลุ�มภาคประชาชน (ประธานในหมู�บ�าน) จํานวน 10 คน 
กลุ�มผู�บริหารภาคเอกชน จํานวน 10 คน และกลุ�มผู�บริหารภาครัฐ จํานวน 10 คน จํานวนท้ังหมด 30 คน 
โดยรวบรวมสร�างข�อสรุปจากข�อมูลท่ีนํามาวิเคราะห" ดังต�อไปนี้    
 ในป7จจุบันเรื่องพลังงานเป;นป7ญหาใหญ�ของโลก และนับวันจะมีผลกระทบรุนแรงต�อมวล
มนุษยชาติมากข้ึนทุกที การไฟฟ+าฝ�ายผลิตแห�งประเทศไทยก็เป;นอีกหนึ่งหน�วยงานท่ีให�ความสําคัญใน
การร�วมหาหนทางแก�ไข ทําการศึกษา ค�นคว�า สํารวจ ทดลอง ติดตามเทคโนโลยีอย�างจริงจังและ
ต�อเนื่องมาโดยตลอด เพ่ือเตรียมพร�อมสําหรับการนําพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีใหม�ๆในด�าน
พลังงานทดแทนเข�ามาใช�ในประเทศไทยต�อไป โดยคํานึงถึงทรัพยากรและสิ่งแวดล�อมซ่ึงพอจะจําแนก
ประเภทของพลังงานทดแทนได� ดวงอาทิตย"ให�พลังงานจํานวนมหาศาลแก�โลกของเรา พลังงานจาก
ดวงอาทิตย"จัดเป;นพลังงานหมุนเวียนท่ีสําคัญท่ีสุด เป;นพลังงานสะอาดไม�ทําปฏิกิริยาใดๆอันจะทําให�
สิ่งแวดล�อมเป;นพิษ เซลล"แสงอาทิตย"จึงเป;นสิ่งประดิษฐ"ทางอิเล็คทรอนิคส"ชนิดหนึ่ง ท่ีถูกนํามาใช�ผลิต
ไฟฟ+า เนื่องจากสามารถเปลี่ยนเซลล"แสงอาทิตย"ให�เป;นพลังงานไฟฟ+าได�โดยตรง ส�วนใหญ�เซลล"
แสงอาทิตย"ทํามาจากสารก่ึงตัวนําพวกซิลิคอน มีประสิทธิภาพในการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย"ให�
เป;นพลังงานไฟฟ+าได�สูงถึง 22 เปอร"เซ็นต" ในส�วนของประเทศไทยซ่ึงต้ังอยู�บริเวณใกล�เส�นศูนย"สูตร จึง
ได�รับพลังงานจากแสงอาทิตย"ในเกณฑ"สูง พลังงานโดยเฉลี่ยซ่ึงรับได�ท่ัวประเทศประมาณ 4 ถึง 4.5 
กิโลวัตต"ชั่วโมงต�อตารางเมตรต�อวัน ประกอบด�วยพลังงานจากรังสีตรง (Direct Radiation) ประมาณ 
50 เปอร"เซ็นต" ส�วนท่ีเหลือเป;นพลังงานรังสีกระจาย (Diffused Radiation) ซ่ึงเกิดจากละอองน้ําใน
บรรยากาศ ซ่ึงมีปริมาณสูงกว�าบริเวณท่ีห�างจากเส�นศูนย"สูตรออกไปท้ังแนวเหนือ-ใต�  
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 เซลล"แสงอาทิตย" เป;นพลังงานคืนรูปท่ีมีอยู�แล�วในธรรมชาติ มีปริมาณมากเพียงพอสนอง
ความต�องการของมวลมนุษย" ท้ังยังสะอาด ไม�ก�อปฏิกิริยาใดอันจะทําให�สิ่งแวดล�อมเป;นพิษ สามารถ
นํามาใช�ประโยชน"ในการผลิตไฟฟ+าโดยเซลล"แสงอาทิตย"ซ่ึงได�มีการพัฒนาจนเป;นท่ียอมรับสําหรับการ
ใช�งานในระดับหนึ่ง แต�ยังต�องพัฒนาต�อไปจนกว�าจะคุ�มค�าทางเศรษฐศาสตร"สําหรับการผลิต
กระแสไฟฟ+าในเชิงพาณิชย" ซ่ึงเวลานี้ถูกนํามาใช�อย�างแพร�หลายท่ัวโลก เป;นพลังงานทดแทนท่ีมี
ศักยภาพสูง สามารถนํามาใช�อย�างไม�หมดสิ้น โดยเฉพาะการนําพลังงานแสงอาทิตย"มาผลิตไฟฟ+า ซ่ึง
จะเข�ามาช�วยเสริมความม่ันคงให�ระบบไฟฟ+าของประเทศไทยและยังช�วยลดป7ญหาโลกร�อนได�อีกทาง
หนึ่งด�วย          
 เซลล"แสงอาทิตย" เป;นสิ่งประดิษฐ"ทางอิเล็กทรอนิกส"ท่ีนํามาใช�เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย"
เป;นพลังงานไฟฟ+า ส�วนใหญ�ทําจากสารก่ึงตัวนําจําพวกซิลิคอน เยอรมันเนียมหรือสารอ่ืนท่ีให�
ปรากฏการณ"การเกิดกระแสไฟฟ+าอันเนื่องมาจากแสง (Photovoltaic Effect) เม่ือเซลล"นี้ได�รับ
แสงอาทิตย"จะเกิดการไหลในวงจร ในทางทฤษฎี เซลล"แสงอาทิตย"สามารถให� ประสิทธิภาพในการ
เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย"เป;นพลังงานไฟฟ+าได�สูงถึง 22 %     
 ป7จจุบันมีการนําเซลล"แสงอาทิตย"มาใช�งานด�านต�างๆ อย�างแพร�หลาย ในต�างประเทศมี
โรงงานผลิตเซลล"แสงอาทิตย"หลายแห�ง เช�น สหรัฐอเมริกา ยุโรป และญ่ีปุ�น ซ่ึงมีการทดลองและใช�
งานกันอย�างกว�างขวาง การนําเซลล"แสงอาทิตย"มาใช�ประโยชน" อาจจําแนกได� 2 ประเภทหลักๆ ได�แก� 
การผลิตไฟฟ+าด�วยเซลล"แสงอาทิตย" และการผลิตไฟฟ+าด�วยความร�อนจากแสงอาทิตย" ซ่ึงการผลิต
ไฟฟ+าด�วยแสงอาทิตย"ท่ีสามารถนํามาใช�ได�อย�างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับประเทศไทย คือ การ
ใช�เซลล"อาทิตย" (Solar Cell) ซ่ึงเป;นอุปกรณ"สําหรับเปลี่ยนเซลล"แสงอาทิตย"ให�เป;นพลังงานไฟฟ+า โดย
การ นําสารก่ึงตัวนํา เช�น ซิลิคอน ผ�านกระบวนการทางวิทยาศาสตร" เพ่ือผลิตให�เป;นแผ�นบางบริสุทธิ์ 
ซ่ึงดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตย"แล�วเปลี่ยนเป;นพาหะนําไฟฟ+า ทันทีท่ีแสงตกกระทบบนแผ�นเซลล" จะ
เกิดการถ�ายทอดพลังงานระหว�างกัน พลังงานจากแสงอาทิตย"จะทําให�เกิดการเคลื่อนท่ีของ
กระแสไฟฟ+า (อิเลคตรอน) ข้ึนในสารก่ึงตัวนํา สามารถต�อกระแสไฟฟ+าดังกล�าวไปใช�งานได� 
 ดังนั้น เซลล"แสงอาทิตย"ท่ีมีประสิทธิภาพสูงเป;นท่ีสนใจเพ่ือลดค�าใช�จ�ายของเซลล"
แสงอาทิตย" ค�าใช�จ�ายจํานวนมากของโรงไฟฟ+าเซลล"แสงอาทิตย"เป;นสัดส�วนกับพ้ืนท่ีแผงหรือพ้ืนท่ีของ
โรงงาน เซลล"ท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสูงกว�าอาจจะลดพ้ืนท่ีท่ีจําเป;นและเพ่ือลดค�าใช�จ�ายของโรงงาน
ท้ังหมด แม�ว�าตัวเซลล"เองมีค�าใช�จ�ายท่ีมากกว�า ในการประเมินทางเศรษฐศาสตร"ของโรงไฟฟ+าเซลล"
แสงอาทิตย" ประสิทธิภาพของเซลล"เปล�าท่ีจะเป;นประโยชน"จะต�องได�รับการประเมินภายใต�เง่ือนไขท่ี
เป;นจริง พารามิเตอร"พ้ืนฐานท่ีจําเป;นต�องได�รับการประเมินก็คือกระแสลัดวงจรและแรงดันไฟฟ+าวงจร
เป|ด ถึงอย�างไรก็ตาม นับเป;นเรื่องท่ีน�ายินดีว�าในบ�านเรานั้น ก็มีโรงไฟฟ+าท่ีนําเซลล"แสงอาทิตย"
ประเภทนี้มาใช�แล�ว นั่นคือ “ลพบุรี โซลาร"” ซ่ึงเป;นโรงไฟฟ+าพลังงานแสงอาทิตย"ประเภทฟ|ล"มบาง 
(Thin Film) ท่ีใหญ�ท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียนและใหญ�ติดอันดับโลก เพราะใช�เซลล"แสงอาทิตย"มากกว�า 
545,000 แผง และต้ังอยู�บนท่ีพ้ืนกว�า 1,200 ไร� ใน จ.ลพบุรี โดยเกิดจากการผนึกกําลังของ 3 บริษัท 
3 สัญชาติ ท้ัง เอ็กโก กรุ~ป ของไทย ซีแอลพี จากฮ�องกง และดีจีเอ จากญ่ีปุ�น   
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 จุดเด�นและข�อจํากัดของไฟฟ+าจากเซลล"แสงอาทิตย"    
 จุดเด�นของไฟฟ+าจากเซลล"แสงอาทิตย"  
 1. ไม�มีวันหมด แหล�งพลังงานอ่ืนๆ ท่ีเราใช�งานอยู� ท้ัง น้ํามัน ถ�านหิน ก~าซธรรมชาติ     
เป;นต�น ล�วนแต�เป;นทรัพยากรทีมีจํากัด ต�างจากดวงอาทิตย"ท่ีจะยังคงอยู�ในจักรวาล  
 2. เป;นแหล�งพลังงานสะอาดไฟฟ+าท่ีได�จากเซลล"แสงอาทิตย" เกิดจากการเปลี่ยนพลังงาน
แสงเป;นกระแสไฟฟ+าโดยตรง        
 3. สร�างไฟฟ+าได�ทุกขนาดต้ังแต�เล็กๆ เพ่ือใช�กับเครื่องคิดเลข จนถึงโรงงานไฟฟ+าขนาดใหญ�
ระดับ 100 kW ข้ึนไป ซ่ึงไม�ว�าจะเล็กหรือใหญ� ก็ใช�เซลล"แสงอาทิตย"ลักษณะพ้ืนฐานได�เหมือนกัน 
ประสิทธิภาพเท�ากัน ต�างจากโรงงานผลิตไฟฟ+าท้ังพลังน้ํา การเผาเชื้อเพลิง พลังงานปรมาณู 
ประสิทธิภาพการเปลี่ยนพลังงานจะข้ึนกับขนาดของระบบ       
 4. ผลิตท่ีไหนใช�ท่ีนั่นระบบไฟฟ+าปกตินั้นแหล�งผลิตไฟฟ+ากับจุดใช�งานมักอยู�คนละท่ีต้ังกัน 
และจะต�องมีระบบทําการส�ง แต�เซลล"แสงอาทิตย"จะต�างจากระบบไฟฟ+าปกติ คือ สามารถผลิตไฟฟ+า
ในบริเวณท่ีจะใช�งานได� หรือจะติดบนหลังคาบ�าน เพ่ือสร�างไฟฟ+าใช�เองในบ�านเลย  
 ข�อจํากัดของไฟฟ+าจากเซลล"แสงอาทิตย"  
 1. ความเข�มของพลังงานขาเข�าตํ่าแม�ว�าพลังงานของดวงอาทิตย"ไม�มีวันหมด แต�ความเข�ม
ของพลังงานนั้นไม�สูง ทําให�กรณีท่ีต�อง Output สูงจําเป;นต�องใช�จํานวนเซลล"แสงอาทิตย"มาก และ
พ้ืนท่ีมากตามไปด�วย         
 2. ปริมาณไฟฟ+าท่ีได�จะแปรผันตามสภาพอากาศเนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย" Input 
ข้ึนอยู�กับสภาพอากาศ (ความเข�มแสงอาทิตย") ดังนั้น Output จึงแปรผันตามไปด�วย  
 3. เก็บไฟฟ+าไว�ไม�ได� (ไม�ใช�แบตเตอรี่) ไฟฟ+าจะเกิดข้ึนก็ต�อเม่ือมีแสง และตัวมันเองไม�
สามารถเก็บไฟได� ดังนั้น การออกแบบระบบหากจําเป;น จะต�องมีการผสมกับไฟฟ+าปกติหรือแบตเตอรี่
เพ่ือใช�ในเวลาท่ีระบบเซลล"แสงอาทิตย"ไม�จ�ายกระแสไฟ     
 โรงไฟฟ+าเซลล"แสงอาทิตย"คลองช�องกล่ํา อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก�ว    
 สืบเนื่องมาจากการท่ีได�ดําเนินงานติดต้ังและทดสอบการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ตามหน�วยงาน
ต�างๆ ของ กฟผ. ในชนบทไปแล�วกว�า 30 แห�ง พบว�าผลการใช�งานเป;นท่ีน�าพอใจ ประกอบกับได�
พิจารณาเห็นว�าวิทยาการด�านเซลล"แสงอาทิตย"ในป7จจุบันได�ก�าวหน�าไปมาก ท้ังราคาก็มีแนวโน�มลด
ตํ่าลงจนคาดหมายได�ว�าจะสามารถผลิตไฟฟ+าได�ในราคาใกล�เคียงกับโรงไฟฟ+าพลังความร�อนภายใน 
10-20 ปCข�างหน�า          
 ด�วยเหตุนี้เห็นว�าน�าจะมีการนําเซลล"แสงอาทิตย"มาทดลองใช�ในขนาดใหญ�ข้ึนในลักษณะ
เป;นโรงไฟฟ+าท่ีสามารถจ�ายไฟเข�าระบบได� เพ่ือเป;นการสาธิตและประเมินผลการใช�งาน อันจะเป;น
ประโยชน"ต�อการขยายงานในอนาคต จึงได�มีการเสนอโครงการโรงไฟฟ+าเซลล"แสงอาทิตย"ขนาด       
20 กิโลวัตต" ซ่ึงได�รับการสนับสนุนเป;นอย�างดีจากฝ�ายบริหารของ กฟผ. จึงได�พิจารณาติดต้ังท่ี
โรงไฟฟ+าคลองช�องกล่ํา อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก�ว เนื่องจากเห็นประโยชน"จากการใช�งาน
ร�วมกับเครื่องผลิตไฟฟ+าพลังน้ําขนาดเล็ก 20 กิโลวัตต"ท่ีมีอยู�แล�ว เป;นการสาธิตและใช�งานในระบบ
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ร�วม (Hybrid System) ด�วย ได�ดําเนินการติดต้ังระบบเซลล"แสงอาทิตย"เม่ือปลายปC พ.ศ. 2529 ต�อมา
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2531 ต�อเชื่อมโยงเข�าระบบจําหน�ายของการไฟฟ+าส�วนภูมิภาค  
 โรงไฟฟ+าเซลล"แสงอาทิตย"จังหวัดฉะเชิงเทรา      
 การเปลี่ยนมาใช�พลังงานสะอาดทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลและถ�านหิน เป;นยุทธวิธีสําคัญทางหนึ่ง
ท่ีจะช�วยให�มนุษย"ฝ�าวิกฤตภาวะโลกร�อนไปได� และเซลล"แสงอาทิตย"ก็เป;นหนึ่งในพลังงานทดแทน ท่ีหลาย
คนเทใจให�มากท่ีสุด เพราะมีแหล�งพลังงานให�มนุษย"ได�ใช�ฟรีไม�มีวันหมด ท้ังเป;นมิตรกับสิ่งแวดล�อม สะอาด 
และปลอดภัยอย�างแท�จริง บริษัท บางกอกโซลาร" พาวเวอร" จํากัด เป;นเอกชนไทยรายแรกและรายเดียวใน
ประเทศ ท่ีดําเนินการด�านโรงไฟฟ+าพลังงานแสงอาทิตย"อยู�ในขณะนี้ จากการวิจัยและพัฒนาเซลล"
แสงอาทิตย"หรือโซลาร"เซลล"ท่ีมีความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย และมีประสิทธิภาพสูง
ท่ีสุดในโลกอีกด�วย ซ่ึงป7จจุบันสามารถสร�างโรงไฟฟ+าพลังงานแสงอาทิตย"ในประเทศแล�วถึง 7 แห�ง และผลิต
แผงโซลาร"เซลล"ส�งออกไปยังหลายประเทศในยุโรป และสหรัฐฯ      
 ท้ังนี้ บางกอกโซลาร" พาวเวอร" เริ่มก�อต้ังโรงงานผลิตไฟฟ+าจากเซลล"แสงอาทิตย"แห�งแรก
ของประเทศไทยในปC 2549 ด�วยกําลังการผลิต 1.644 MWp (เมกกะวัตต") จากการติดต้ังแผงโซลาร"
เซลล"มากกว�า 40,000 แผง บนพ้ืนท่ี 35 ไร�ใน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ด�วยเงินลงทุนราว 180 ล�านบาท 
และเริ่มผลิตกระแสไฟฟ+าได�ในปC 2550 โดยใช�เครื่องแปลงกระแสไฟฟ+าชนิดต�อเชื่อมสายส�ง ท่ีวิจัย
และพัฒนาโดย บริษัท ลีโอนิคส" จํากัด ของคนไทย  ไฟฟ+าท่ีผลิตได� ทางโรงงานได�ขายให�กับการไฟฟ+า
ส�วนภูมิภาคท้ังหมดในราคา 12 บาทต�อหน�วย จากต�นทุนการผลิตประมาณ 12 บาทต�อหน�วย ซ่ึงจะ
คุ�มทุนในระยะเวลา 10 ปC ส�วนแผงโซลาร"เซลล"ท่ีพัฒนาข้ึนนั้น มีอายุการใช�งานประมาณ 25 ปC 
 โรงไฟฟ+าเซลล"แสงอาทิตย"จังหวัดอ�างทอง      
 บริษัท โตโย-ไทย คอร"ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ได�ลงทุนในโครงการโรงไฟฟ+าเซลล"
แสงอาทิตย" ‘สยาม โซลา พาวเวอร"’ ร�วมกับบริษัท โคมิโป พันธมิตรใหม�จากประเทศเกาหลีใต� ใน
ประเทศไทย พร�อมท้ังประกาศทิศทางธุรกิจท่ีมุ�งเติบโตในต�างประเทศและในประเทศ โดยผ�านการ
ร�วมลงทุนในโครงการสาธารณูปโภคต�างๆ ได�ลงนามบันทึกความเข�าใจ (MOU) เพ่ือเป;นพันธมิตรทาง
ธุรกิจกับบริษัทโคมิโป (Korea Midland Power Co., Ltd.) ผู�นําของโลกในการรับเหมาก�อสร�างและ
บริหารโรงไฟฟ+าจากประเทศเกาหลีใต� เพ่ือร�วมลงทุนและทํางานร�วมกันในโครงการโรงไฟฟ+าขนาด    
8 เมกกะวัตต"ท่ีจังหวัดอ�างทอง มูลค�าประมาณ 1 พันล�านบาท ดําเนินการ โดยบริษัท สยาม            
โซล�าร"  พาวเวอร" (SSP) โดยสัดส�วนการถือครองหุ�นจะเป;น กลุ�มบริษัท สยามสตีล เกรตต้ิง (SSG) 
ประมาณ 55 % TTCL ถือหุ�น 35 % และโคมิโปถือหุ�น 10 % โดยได�มีการเซ็นสัญญาร�วมทุนระหว�าง
บริษัทฯท่ีเก่ียวข�องเม่ือวันท่ี 12 มกราคม 2555 และโครงการ SSP ได�เซ็นสัญญาซ้ือขายไฟฟ+า (PPA) 
กับการไฟฟ+าส�วนภูมิภาคเป;นเวลานาน 10 ปC      
 สรุปนโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ในการผลิตกระแสไฟฟ+าเพ่ือการพัฒนา
ประเทศอย�างยั่งยืน ในช�วงท่ีผ�านมา รัฐฯได�เข�ามามีบทบาทในการส�งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีให�
สามารถก�าวไปได�เร็วข้ึน เพ่ือช�วยกันลดการสูญเสียเงินตราจากต�างประเทศ ประหยัดค�าใช�จ�าย
งบประมาณ และช�วยลดผลกระทบทางด�านสิ่งแวดล�อมจากการใช�พลังงาน ด�วยการใช�เงินจาก 
“กองทุนเพ่ือส�งเสริมการอนุรักษ"พลังงาน” ช�วยเหลือ สนับสนุนค�าใช�จ�ายในการดําเนินการ โดยหวังว�า
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จะเป;นการกระตุ�นให�เกิดการใช�อย�างแพร�หลาย ก�อให�เกิดการสร�างตลาดสินค�าและบริการ จนถึง
ระดับท่ีรัฐฯ มีความเชื่อม่ันในกลไกของตลาดว�าจะมีความแข็งแรงสามารถอยู�ได�อย�างยั่งยืน และมี
ความพร�อมดีแล�ว การสนับสนุนจากรัฐฯ ทางด�านการเงินก็จะลดสัดส�วนลงไปตามความเหมาะสมตาม
สภาพการณ"และความจําเป;น จนถึงระดับท่ีกิจกรรมนั้นๆ มีความคุ�มทุน สามารถดําเนินงานได�เอง 
โดยไม�จําเป;นต�องอาศัยการสนับสนุนจากกองทุนฯ นอกจากนั้นนโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล"
แสงอาทิตย"ยังมีประโยชน"ในด�านอ่ืนๆ เช�น ลดการก�อมลพิษให�กับสิ่งแวดล�อม สามารถนําผลพลอยได�
ไปทําเป;นปุ�ยอินทรีย" ก�อให�เกิดการจ�างงาน และได�รับความร�วมมือจากท้ังภาครัฐและเอกชน ในการใช�
พลังงานอย�างมีประสิทธิภาพเริ่มต้ังแต�กระบวนการผลิตจนถึงการนําไปใช� โดยสามารถสรุปศักยภาพ
การอนุรักษ"พลังงานได�  
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห"เก่ียวกับป7จจัยส�วนบุคคลของกลุ�มภาคประชาชน (ประธานใน
หมู�บ�าน) กลุ�มผู�บริหารภาคเอกชน และกลุ�มผู�บริหารภาครัฐ โดยใช�ค�าร�อยละ 
    
ตารางท่ี 4.32 วิเคราะห"ข�อมูลส�วนบุคคลของผู�ให�สัมภาษณ"ของกลุ�มภาคประชาชน (ประธานใน
 หมู�บ�าน) กลุ�มผู�บริหารภาคเอกชน และกลุ�มผู�บริหารภาครัฐ แสดงถึงเพศ อายุ ระดับ
 การศึกษา ประสบการณ"ด�านบริหาร โดยใช�ค�าร�อยละ 
 

ลักษณะประชากรศาสตร� จํานวน 30 คน ร�อยละ 
1. เพศ 
     ชาย 22 73.33 

หญิง 8 26.67 
2. อายุ 
    26 ปC - 35 ปC       6 20.00 
    36 ปC – 50 ปC   10 33.33 
    51 ปCข้ึนไป 14 46.67 
3. ระดับการศึกษา 
    ประถมศึกษา    4 13.33 
    มัธยมศึกษาตอนต�น             6 20.00 
    มัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท�า   8 26.67 
    ระดับปริญญาตรีข้ึนไป    12 40.00 
4. ประสบการณ�ด�านบริหาร 
    1 ปC – 3 ปC   4 13.33 
    4 ปC – 8 ปC  7 23.33 
    9 ปC – 12 ปC   9 30.00 
    13 ปC ข้ึนไป 10 33.33 
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 จากตารางท่ี 4.30 จากการสัมภาษณ"ผู�ท่ีมีบทบาทสําคัญในการนํานโยบายการส�งเสริมการ
ใช�เซลล"แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง ประกอบด�วย  ประธาน
ในหมู�บ�าน ผู�บริหารระดับสูงของโรงไฟฟ+าเซลล"แสงอาทิตย" ผู�เชี่ยวชาญในเรื่องของเซลล"แสงอาทิตย" 
และผู�บริหารระดับสูงในการกําหนดนโยบาย ในลักษณะประชากรศาสตร" พบว�า 
 ด�านเพศ พบว�า กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�เป;นเพศชาย จํานวน 22 คน คิดเป;นร�อยละ 73.33 
และเป;นเพศหญิง จํานวน 8 คน คิดเป;นร�อยละ 26.67      
 ด�านอายุ พบว�า กลุ�มตัวอย�างอายุส�วนใหญ�มีอายุมากกว�า 51 ปC ข้ึนไป จํานวน 14 คน     
คิดเป;นร�อยละ 46.67 รองลงมามีอายุระหว�าง 36 – 50 ปC จํานวน 10 คน คิดเป;นร�อยละ 33.33 และ
สุดท�ายมีอายุระหว�าง 26 ปC - 35 ปC จํานวน 6 คน คิดเป;นร�อยละ 20.00     
 ด�านการศึกษา พบว�า กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�จบปริญญาตรีข้ึนไป จํานวน 12 คน คิดเป;น
ร�อยละ 40.00 รองลงมาจบมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท�า จํานวน 8 คน คิดเป;นร�อยละ 26.67 
รองลงมาจบมัธยมศึกษาตอนต�น จํานวน 6 คน คิดเป;นร�อยละ 20.00 และสุดท�ายจบประถมศึกษา 
จํานวน 4 คน คิดเป;นร�อยละ 13.33  
 ด�านประสบการณ"ด�านบริหาร พบว�า กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�มีประสบการณ"ด�านบริหาร 13 
ปC ข้ึนไป จํานวน จํานวน 10 คน คิดเป;นร�อยละ 33.33 รองลงมามีประสบการณ"ด�านบริหารระหว�าง     
9 ปC – 12 ปC มีจํานวนเท�ากัน 9 คน คิดเป;นร�อยละ 30.00 รองลงมามีประสบการณ"ด�านบริหาร
ระหว�าง 4 ปC – 8 ปC จํานวน 7 คน คิดเป;นร�อยละ 23.33 และสุดท�ายมีประสบการณ"ด�านบริหาร
ระหว�าง 1 ปC – 3 ปC จํานวน 4 คน คิดเป;นร�อยละ 13.33  
 ตอนท่ี 2 วิเคราะห"นโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ไปปฏิบัติในการผลิต
กระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง โดยใช�แบบอุปนัยโดยตีความ หมาย เชื่อมโยงความสัมพันธ" และ
สร�างข�อสรุปจากข�อมูลท่ีนํามาวิเคราะห" ว�าเป;นอย�างไร      
 ผลการวิเคราะห" 
 กลุ�มภาคประชาชน (ประธานในหมู�บ�าน) 
 ในกลุ�มตัวอย�างภาคประชาชนท่ีได�ใช�งานแล�วมีระดับการยอมรับนโยบายการส�งเสริมการใช�
เซลล"แสงอาทิตย"และการใช�เทคโนโลยีเซลล"แสงอาทิตย"เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ+าด�วยเซลแสงอาทิตย" 
โดยรวมจากการสัมภาษณ" พบว�า กลุ�มภาคประชาชนมีประสบการณ"และความรู�ของระบบการผลิต
กระแสไฟฟ+าจากเซลล"แสงอาทิตย" มีผลต�อความคิดเห็นเก่ียวกับการยอมรับและการใช�เทคโนโลยีเซลล"
แสงอาทิตย"เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ+าด�วยเซลล"แสงอาทิตย" อาจเป;นเพราะว�า การใช�พลังงานแสงอาทิตย"
ทดแทนพลังงานไฟฟ+ามีอุปกรณ" เทคโนโลยีและระบบท่ีค�อนข�างซับซ�อน แต�เป;นระบบท่ีสามารถ
เรียนรู�และทําความเข�าใจได�ง�ายซ่ึงมีคู�มือการใช�งานท่ีง�ายต�อการศึกษาและทําความเข�าใจและมี
หน�วยงานหรือผู�เชียวชาญ ให�คําปรึกษาและดูแลอย�างใกล�ชิด จึงทําให�ตัดสินใจในการยอมรับและใช�
เทคโนโลยีได�ง�าย ซ่ึงกลุ�มประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก�ว จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดอ�างทอง รัฐ
ยังส�งเสริมการติดต้ังระบบเซลล"แสงอาทิตย"เพ่ือใช�กับครัวเรือน โดยสนับสนุนงบประมาณจากกางทุน
เพ่ือส�งเสริมการอนุรักษ"พลังงานซ่ึงดูแลโดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห�งชาติ จะช�วย
ลดค�าใช�จ�ายในการติดต้ัง 50 % และกําลังดําเนินการอยู�ในขณะนี้ ซ่ึงป7จจุบันรัฐยังมีแนวทางการ
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ส�งเสริมการใช�พลังงานแสงอาทิตย" และสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห�งประเทศไทยได�
จัดทําแผนรองรับจะส�งเสริมให�มีการติดต้ังระบบไฟฟ+าเซลล"แสงอาทิตย"รวม 15 MW ดังนั้นจะเห็นได�
ว�าทุกภาคส�วนได�สร�างความเข�าใจ สร�างมนุษย"สัมพันธ"ท่ีดีต�อกันทําให�เกิดบรรยากาศท่ีดีในการใช�เซลล"
พลังงานแสงอาทิตย"เพ่ือการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืน ซ่ึงส�งผลให�ประเทศประสบความสําเร็จในการ
นํานโยบายการใช�เซลล"แสงอาทิตย"เพ่ือการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืน ซ่ึงส�งผลถึงการพัฒนา
ประเทศชาติในป7จจุบัน  
 จึงสอดคล�องกับประธานในหมู�บ�าน หมู�ท่ี 2 บ�านศาลาดิน ตําบลม�วงเต้ีย อําเภอวิเศษชัยชาญ 
จังหวัดอ�างทอง ให�สัมภาษณ"ว�า “ประชาชนในเขตชนบทมีพ้ืนท่ีจํานวนมากท่ีทําการเกษตรประเภท
ต�างๆ ผลผลิตทางการเกษตรส�วนใหญ�มีราคาตกตํ่า ถ�ามีการส�งเสริมการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ผลิต
กระแสไฟฟ+าประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไม�เหมาะสมกับการเกษตรใดๆ หรือไม�คุ�มค�าทางเศรษฐกิจสําหรับทํา
การเกษตร ประชาชนสามารถรวมกลุ�มต้ังเป;นองค"กรชุมชนเช�าพ้ืนท่ี ใช�เซลล"แสงอาทิตย"ผลิต
กระแสไฟฟ+า เพ่ิมรายได�ให�กับประชาชนตามชนบทมีรายได�ท่ีแน�นอนเสริมอีกทางหนึ่ง อีกท้ังส�งผลให�
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เพราะยังมีชุมชนบางแห�งท่ีไฟฟ+ายังเข�าไปไม�ถึง ถ�ามีการผลิตอุปกรณ"
การผลิตกระแสไฟฟ+าด�วยเซลล"แสงอาทิตย" แบบถอดประกอบง�ายๆ ประชาชนจะมีทางเลือกในการใช�
พลังงานไฟฟ+ารูปแบบต�างๆ เพราะป7จจุบัน พลังงานไฟฟ+าท่ีผลิตจากก~าซธรรมชาติและน้ํามันมีราคา
สูงข้ึนทุกปC ถ�ามีการใช�ไฟฟ+าจากเซลล"แสงอาทิตย"ตามชุมชนเหล�านั้น จะทําให�ประชาชนมีโอกาส รับรู�
ข�อมูลข�าวสารท่ีมีประโยชน" เพ่ือใช�พัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอุปกรณ"สื่อสารเช�น เช�น
คอมพิวเตอร" วิทยุ โทรทัศน"ท่ีต�องใช�พลังงานไฟฟ+า รวมถึงประชาชนมีสิ่งแวดล�อมท่ีดีข้ึนเพราะมีการ
ใช�ไฟฟ+าจากเซลล"แสงอาทิตย"ถือว�าเป;นพลังงานสะอาด ทดแทนพลังงานไฟฟ+าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล 
ลดการตัดไม�ทําลายป�าจากการบุกรุกพ้ืนท่ีเพ่ือการปลูกพืชพลังงาน เพราะพลังงานไฟฟ+าท่ีผลิตจาก 
เซลล"แสงอาทิตย"ไม�มีวันหมดสิ้น สามารถผลิตทดแทนได�เรื่อยๆ ไม�ก�อมลภาวะเหมือนโรงไฟฟ+าถ�านหิน 
ลดการเจ็บป�วยจากมลภาวะลงไป (สัมภาษณ" เม่ือ 2 ตุลาคม 2557) 
 กลุ�มผู�บริหารภาคเอกชน       
 จากการสัมภาษณ"ผู�บริหารภาคเอกชนท่ีผลิตและติดต้ังเซลล"แสงอาทิตย" พบว�า ป7จจุบัน
เซลล"แสงอาทิตย"มีต�นทุนในการผลิตท่ีสูงด�วยเทคโนโลยีท่ีใช�ในการผลิตมีความซับซ�อน และเป;น
เทคโนโลยีท่ีต�องใช�ผู�เชี่ยวชาญในด�านการผลิต การถ�ายทอดเทคโนโลยีจึงเป;นการยากท่ีจะสามารถ
ดําเนินการได�ในระยะเวลาอันสั้น จึงต�องมีการเตรียมความพร�อมในหลายด�านโดยเฉพาะในด�านของ
เงินลงทุน จากการวิเคราะห"สภาพภูมิศาสตร"ของประเทศไทยท่ีอยู�ในภูมิภาคเขตร�อน จึงทําให�ประเทศ
ไทยมีแสงอาทิตย"ตลอดท้ังปCท่ีสามารถเอ้ือต�อการนําพลังงานแสงอาทิตย"มาใช� มากกว�าการใช�พลังงาน
ทดแทนในด�านอ่ืน แต�เนื่องจากเทคโนโลยีในด�านการผลิตแผงเซลล"แสงอาทิตย"ยังมีต�นทุนท่ีสูง จึงทํา
ให�การใช�เซลล"แสงอาทิตย"ยังไม�เป;นท่ีแพร�หลายในประเทศ แต�เม่ือมีมาตรการในการส�งเสริมท่ีจริงจัง
จากภาครัฐ ดังเช�นในประเทศญ่ีปุ�น เยอรมัน และอเมริกา ประเทศไทยก็จะมีศักยภาพในด�านการผลิต
พลังงานแสงอาทิตย"เฉกเช�นประเทศผู�นําพลังงานเซลล"แสงอาทิตย" เช�น ซ่ึงการพัฒนาขีดความสามารถ
การแข�งขันเพ่ือรองรับความต�องการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคตของบริษัทท่ีผลิตและติดต้ัง
เซลล"แสงอาทิตย"ด�วยการลดต�นทุนของแผงโซล�าเซลล" และต้ังราคาให�เป;นท่ียอมรับได�ในกลุ�มลูกค�า
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เป+าหมาย การสร�างความแตกต�างของผลิตภัณฑ" และการเพ่ิมการให�บริการท่ีเป;นการสร�างมูลค�าให�กับ
ผลิตภัณฑ" โดยเป;นการให�คุณประโยชน"ท่ีเกินความคาดหวังของลูกค�าด�วยทางบริษัทมีความชํานาญใน
ด�านการผลิตและจําหน�ายโคมไฟมาเป;นระยะเวลานาน และเป;นการรองรับความต�องการท่ีเพ่ิมข้ึนใน
อนาคต ต�นทุนผลิตภัณฑ"ท่ีลดลงโดยเฉพาะต�นทุนของแผงโซล�าเซลล"ก็จะเป;นการเพ่ิมศักยภาพและ
ความม่ันคงให�ทางบริษัทดังนั้นจึงต�องมีการติดตามความเปลี่ยนแปลงและแนวโน�มท้ังภายในและ
ภายนอกอย�างต�อเนื่อง เพ่ือกําหนดกลยุทธ"ท่ีเหมาะสม และสร�างผลกําไรอย�างต�อเนื่องให�กับองค"กร 
 จึงสอดคล�องกับนายณรงค"กร ชัยศิริ ผู�บริหารบริษัทแอนเน็กซ" พาวเวอร" จํากัด ได�กล�าวไว�
ว�า “นโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ในการผลิตกระแสไฟฟ+าท่ีมีการต้ังโรงไฟฟ+าเซลล"
แสงอาทิตย"ของบริษัทจะมีผลกระทบทางเศรษฐกิจหลายประการ ดังนี้ 1) ทําให�การใช�เชื้อเพลิง
ป|โตรเลียม เช�น น้ํามัน ก~าซธรรมชาติ ลดลงในอนาคตเม่ือมีนโยบายท่ีสนับสนุนการใช�เซลล"
แสงอาทิตย"แบบรูฟท็อปผลิตกระแสไฟฟ+าตามอาคารท่ีสร�างใหม�ทุกหลัง ทําให�มีความม่ันคงทาง
พลังงานไฟฟ+ามากข้ึนเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ  2) จะทําให�ธุรกิจท่ีเก่ียวกับการผลิตเซลล"แสงอาทิตย"
เจริญเติบโตข้ึน มีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและการต้ังเซลล"แสงอาทิตย"มากข้ึน ทําให�เศรษฐกิจ
ขยายตัว 3) กระตุ�นการจ�างงานเพราะบริษัทรับติดต้ังแผงเซลล"มีจํานวนมากต�องการแรงงานท่ีมี
ความรู�และทักษะเพ่ิมข้ึน ทําให�เศรษฐกิจเติบโต 4) เกิดการศึกษาวิจัยทางเทคโนโลยีเซลล"แสงอาทิตย"
และการพัฒนาพลังงานทดแทนอ่ืนๆ มากข้ึนมีการต�อยอดทางธุรกิจเกิดข้ึน และ 5) ประชาชนมี
คุณภาพชีวิต สุขภาพ และสิ่งแวดล�อมดีข้ึน เพราะการผลิตกระแสไฟฟ+าโดยใช�เซลล"แสงอาทิตย"ถือว�า
เป;นพลังงานสะอาดและเป;นเทคโนโลยีท่ีสะอาด แต�ถึงอย�างไรเม่ือ ปC 2556 ท่ีผ�านมารัฐบาลมีนโยบาย
รับซ้ือไฟฟ+าจากพลังงานหมุนเวียนประเภทโซล�าร"รูฟท็อปจากผู�ผลิตขนาดเล็กมาก 200 MW รายละ
ไม�เกิน 1MW ภาคธุรกิจรวม 100 MW และภาคประชาชนรวม 100 MW แต�มีผู�สมัครเข�าคัดเลือก
ประเภทธุรกิจรวมเกิน 1,000 MW ส�วนมากจะเป;นผู�ผลิตจากบริษัทเอกชนขนาดใหญ� ภาคประชาชน 
อาคารบ�านเรือนท่ัวไป รวมกันไม�ถึง 100 MW ตามโควตาท่ีมีให�แต�ละภาค ยกเว�นภาคอีสานซ่ึงมี
ผู�สมัครเต็มโควต�า 15 MW ซ่ึงภาครัฐอาจจะมีข�อจํากัดเรื่องงบประมาณประจําปC การรับซ้ือไฟฟ+าใน
รูป Feed in Tariff (FiT) จึงทําให�ต�องมีการคัดเลือกสําหรับการยื่นขอการผลิตไฟฟ+าแบบรูฟท็อปของ
ภาคธุรกิจเอกชน แต�ภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และ บริการ ในเขตเมืองมีการใช�ไฟฟ+าเป;นอัตราส�วน
ใหญ� มีการใช�ไฟฟ+าจํานวนมากเนื่องจากมีการใช�ระบบปรับอากาศ เครื่องทําความเย็น เครื่องไฟฟ+า
และเครื่องจักรต�างๆ ถ�าสามารถใช� อาคารขนาดใหญ�ท่ีมีหลังคาบริเวณกว�างให�เกิดประโยชน" ในการ
ผลิตไฟฟ+าได�เพ่ือชดเชยปริมาณไฟฟ+าท่ีต�องใช�ในแต�ละวัน ทําให�ลดค�าไฟฟ+าท่ีต�องจ�ายลง (สัมภาษณ" 
เม่ือ 9 ตุลาคม 2557) 
 กลุ�มผู�บริหารภาครัฐ 
 จากการส�งเสริมจากภาครัฐท่ีร�วมลงทุนกับภาคเอกชนในการผลิตแผงเซลล"ใช� เอง
ภายในประเทศทําให�การจัดซ้ือแผงเซลล"แสงอาทิตย"ได�ถูกลงเนื่องจากสามารถผลิตแผ�นเซลล"
แสงอาทิตย"ได�เองภายในประเทศไม�ต�องเสียภาษีนําเข�าทําให�สามารถลดต�นทุนในด�านการจัดซ้ือแผง
เซลล"ลงได� เม่ือต�นทุนลดตํ่าลง การต้ังราคาเพ่ือการจําหน�ายภายในประเทศก็จะเป;นท่ียอมรับของ
ลูกค�า และเป;นการเพ่ิมช�องทางให�มีการขยายตัวของธุรกิจท่ีเก่ียวข�องโซล�าเซลล"ต�นทุนการติดต้ังเซลล"
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แสงอาทิตย"ในทุกวันนี้ยังมีราคาสูงมากเนื่องจากต�นทุนของแผงเซลล"แสงอาทิตย"ยังมีราคาท่ีสูง เพราะ
ต�องสั่งซ้ือเซลล"แสงอาทิตย"จากต�างประเทศ ซ่ึงในอนาคตต�นทุนการผลิตของเซลล"แสงอาทิตย"จะถูกลง 
หากได�รับการยอมรับซ่ึงจะทําให�สามารถผลิตแผงเซลล"ได�ในปริมาณมาก ราคาจะตํ่าลง ผู�บริโภคก็จะ
เกิดการยอมรับและหันมานิยมใช�เซลล"แสงอาทิตย"มากข้ึน ซ่ึงโครงการปรับปรุงนโยบายการส�งเสริม
การผลิตไฟฟ+าจากพลั งงานหมุนเวียนเ พ่ือสนับสนุนการดําเนินมาตรการ (Feed-in Tariff) 
คณะกรรมการบริหารมาตรการส�งเสริมการผลิตไฟฟ+าจากพลังงานหมุนเวียน (คณะกรรมการบริหารฯ) 
มีอํานาจในการบริหารมาตรการส�งเสริมการผลิตไฟฟ+าจากพลังงานหมุนเวียน ให�ความเห็น ติดตาม 
ดูแล ประสาน สนับสนุน และเร�งรัดการดําเนินการรับซ้ือไฟฟ+าจากผู�ผลิตไฟฟ+าพลังงานหมุนเวียน โดย
พิจารณาให�สอดคล�องกับแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ+าของประเทศและแผนพัฒนาพลังงานทดแทน    
15 ปCและป7จจุบันได�เปลี่ยนเป;นแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25 % ใน 10 ปC 
(พ.ศ. 2555 - 2564) (Alternative Energy Development Plan: AEDP 2012-2021) รวมถึงรัฐมี
แนวทางการส�งเสริมการการผลิตไฟฟ+าจากพลังงานหมุนเวียน แนวทางการส�งเสริมการการผลิตไฟฟ+า
จากพลังงานหมุนเวียนท่ีผ�านมาภาครัฐได�เป|ดให�มีการรับซ้ือไฟฟ+าจาก SPP และ VSPP จากพลังงาน
หมุนเวียน พร�อมท้ังออกมาตรการส�งเสริมทางการเงิน ได�แก� ส�วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ+า (ADDER) เพ่ือ
ผลักดันให�มีการผลิตไฟฟ+าจากพลังงานหมุนเวียนตามเป+าหมายท่ีกําหนดไว�อย�างไรก็ดีจากการ
ประกาศมาตรการส�วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ+าดังกล�าวทําให�มีผู�ประกอบการท่ียื่นข�อเสนอเพ่ือผลิตไฟฟ+า
จากพลังงานหมุนเวียนเป;นจํานวนมากโดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย" 
 จึงสอดคล�องกับคุณกัลย" ผู�บริหารสํานักนโยบายและแผนพลังงาน ให�สัมภาษณ"ว�า นโยบาย
ของเซลล"แสงอาทิตย"ในส�วนของรัฐมีการส�งเสริมการผลิตการใช�ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและพัฒนาทางเลือกโดยต้ังเป+าหมายให�สามารถทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลได�อย�างน�อยร�อยละ 
25 ภายใน10 ปC ท้ังนี้ให�มีการพัฒนาอุตสาหกรรมอย�างครบวงจรกลยุทธ" และผลักดันกลไกเพ่ือ
ส�งเสริมการผลิตและการใช�พลังงานทดแทน โดยคํานึงถึงความสมดุลในทุกมิติ และยังมีโครงการ
ปรับปรุงนโยบายการส�งเสริมการผลิตไฟฟ+าจากพลังงานหมุนเวียนเพ่ือสนับสนุนการดําเนิน
มาตรการ (Feed-in Tariff) คณะกรรมการบริหารมาตรการส�งเสริมการผลิตไฟฟ+าจากพลังงาน
หมุนเวียน (คณะกรรมการบริหารฯ) มีอํานาจในการบริหารมาตรการส�งเสริมการผลิตไฟฟ+าจาก
พลังงานหมุนเวียน ให�ความเห็น ติดตาม ดูแล ประสาน สนับสนุน และเร�งรัดการดําเนินการรับซ้ือ
ไฟฟ+า (สัมภาษณ" เม่ือ 15 ตุลาคม 2557) 
 สรุปนโยบายและแผนเซลล"แสงอาทิตย"ถือว�าเป;นความม่ันคงทางพลังงานของไทย สู�การ
พ่ึงพาตนเอง และสามารถพัฒนาพลังงานใหม� ลดการนําเข�าเพ่ือนําพาประเทศสู�การเป;นผู�นําด�าน
พลังงานสะอาด ในภูมิภาคอาเซียน และจากนโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ในการผลิต
กระแสไฟฟ+าของกระทรวงพลังงานท่ีส�งเสริมการใช�ระบบผลิตไฟฟ+าเซลล"แสงอาทิตย"เพ่ือการลด
ค�าใช�จ�ายค�าพลังงานไฟฟ+า ซ่ึงขณะนี้ราคาของระบบผลิตไฟฟ+าจากเซลล"แสงอาทิตย"ถูกลงมาก มี
ต�นทุนการผลิตพลังงานไฟฟ+าใกล�เคียงกับค�าพลังงานไฟฟ+าในช�วง Peak นอกจากนี้เป;นการเพ่ิมกําลัง
การผลิตสูงสุดช�วงกลางวันอีกด�วย อีกท้ังยังเป;นการนําพลังงานจากธรรมชาติมาใช�ประโยชน" เพ่ือลด
การผลิตไฟฟ+าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยพบว�า กลุ�มประชาชนมีความเข�าใจเรื่องการใช�พลังงานเซลล"
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แสงอาทิตย"ในการผลิตกระแสไฟฟ+าและยังให�ความร�วมมือกับทุกภาคส�วนเป;นอย�างดี ในส�วนของกลุ�ม
ภาคเอกชนมีการขยายการติดต้ังโรงไฟฟ+าท่ีผลิตจากเซลล"แสงอาทิตย" อาทิ จังหวัดขนาดใหญ� ได�แก� 
เชียงใหม� ขอนแก�น อุบลราชธานี นครราชสีมา จังหวัดขนาดกลาง ได�แก�  ลําปาง เชียงราย พิษณุโลก 
น�าน ลพบุรี นครสวรรค" อุดรธานี และจังหวัดขนาดเล็ก ได�แก� แม�ฮ�องสอน ลําพูน พะเยา พิจิตร ตาก 
กําแพงเพชร สุโขทัย เป;นต�น และกลุ�มภาครัฐมีการนําพลังงานแสงอาทิตย"มาใช�ในการผลิตไฟฟ+า เพ่ือ
ส�งเสริมให�เกิดการประหยัดพลังงานไฟฟ+าในหน�วยงานภาครัฐ โดยการสนับสนุนให�มีการใช�พลังงาน
ไฟฟ+าจากแสงอาทิตย" และลดป7ญหาการปล�อยก~าซเรือนกระจก ซ่ึงเป;นสาเหตุของป7ญหาโลกร�อน  
 ตอนท่ี 3 วิเคราะห"ป7จจัยท่ีมีผลต�อการนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ไป
ปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง โดยใช�แบบอุปนัยโดยตีความ หมาย เชื่อมโยง
ความสัมพันธ" และสร�างข�อสรุปจากข�อมูลท่ีนํามาวิเคราะห" ว�าเป;นอย�างไร  
 ผลการวิเคราะห" 
 ด�านนโยบายการส�งเสริมเซลล"แสงอาทิตย"รัฐบาลไทยเดินหน�าเพ่ิมสัดส�วนการใช�พลังงาน
หมุนเวียนภายในประเทศด�วยการสนับสนุนการผลิตไฟฟ+าด�วยแสงอาทิตย"ซ่ึงประเทศไทยมีศักยภาพ
ในการพัฒนาอย�างสูง โดยท่ีคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห�งชาติ ได�อนุมัติสองมาตรการท่ีจะเพ่ิม
เป+าหมายติดต้ังกําลังการผลิตไฟฟ+าจากเซลล"แสงอาทิตย" นับต้ังแต�รัฐบาลป|ดรับสมัครผู�สนใจ
ภาคเอกชนเข�าร�วมโครงการผลิตไฟฟ+าจากแสงอาทิตย"ท่ีรู�จักกันในนามของ Adder-Tariff-Scheme 
(Feed-In Premium) ไป มาตรการใหม�นี้ถือเป;นการเป|ดโอกาสรอบใหม�ท่ีจะช�วยสนับสนุนการ
พัฒนาการผลิตไฟฟ+าด�วยแสงอาทิตย"ในประเทศไทย โดยท่ีมีการประกาศออกมาก็คือแนวทางการให�
ความสนับสนุนแก�การติดต้ังเซลล"แสงอาทิตย" (PV) บนหลังคา ซ่ึงถือเป;นความก�าวหน�าในด�านนี้
เนื่องจากเท�าท่ีผ�านมาอุตสาหกรรม PV ในประเทศไทยส�วนใหญ�ข้ึนกับการติดต้ัง Free-Field ขนาด
ใหญ�ภายใต�โครงการ Adder-Scheme แต�แนวทางใหม�ท่ีกระทรวงพลังงานประกาศออกมานี้จะช�วย
ส�งเสริมให�เกิดการลงทุนของภาคเอกชน และชุมชน ช�วงฉุดระดับ Peak Load และเสริมความม่ันคง
ทางด�านพลังงานให�กับประเทศไทย       
 สอดคล�องกับกลุ�มของภาคเอกชน ได�ให�มุมมองว�า “ป7จจุบันท่ีภาวะน้ํามันอันเป;นแหล�ง
พลังงานหลักของโลก มีราคาสูงข้ึนทุกวัน ในขณะท่ีการใช�งานนั้นก็ไม�มีทีท�าว�าจะลดลงแต�อย�างใด มี
แต�ความต�องการปริมาณน้ํามันท่ีสูงข้ึน ท้ังการใช�งานเพ่ือการค�า การอยู�อาศัย เป;นแหล�งพลังงานต�างๆ 
สถานการณ"เช�นนี้ทําให�ประเทศต�างๆ ต�องมุ�งศึกษาและใช�พลังงานทดแทนแบบใหม� เพ่ือทดแทนการ
ใช�น้ํามัน ท่ีมีการคาดการณ"กันว�าอาจจะมีโอกาสหมดไปจากโลกในอีกไม�ก่ีปCข�างหน�า พลังงาน
ทางเลือกต�างๆ จึงถูกนํามาส�งเสริมให�มีการใช�กันมากข้ึน หนึ่งในนั้นก็คือ พลังงานจากแสงอาทิตย" 
เซลล"แสงอาทิตย"ได�รับการกล�าวขานถึงอย�างมาก ในฐานะท่ีเป;นทางเลือกหนึ่งในบรรดาแหล�งพลังงาน
หมุนเวียนท่ีจะมาทดแทนการใช�เชื้อเพลิงป|โตรเลียมซ่ึงมีราคาสูงข้ึนอย�างต�อเนื่อง และส�งผลกระทบ
ต�อสิ่งแวดล�อม โดยเฉพาะก~าซเรือนกระจกซ่ึงจะมีผลต�อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว 
ในประเทศไทยหลายฝ�ายท่ีเก่ียวข�องได�พยายามผลักดันให�มีการใช�เซลล"แสงอาทิตย"เพ่ือผลิตไฟฟ+ามาก
ข้ึน อย�างไรก็ตามข�อเท็จจริงประการหนึ่งซ่ึงยังคงเป;นอุปสรรค ต�อการใช�เซลล"แสงอาทิตย"อย�าง
แพร�หลายก็คือ ต�นทุนท่ียังสูงมากเม่ือเทียบกับแหล�งพลังงานท่ีใช�แพร�หลายอยู�ในป7จจุบัน ต�นทุนของ
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เซลล"แสงอาทิตย"นั้นข้ึนอยู�กับความก�าวหน�าทางเทคโนโลยี วัตถุดิบท่ีใช� ค�าแรง และขนาดของตลาด
เป;นหลัก นอกจากนี้ในการใช�งาน โดยเฉพาะในชนบทท่ีห�างไกลยังมีข�อกังวลจากหลายฝ�ายว�ายังคงมี
ป7ญหาหลายประการท่ีต�อง ได�รับการแก�ไข จึงจะทําให�การลงทุนคุ�มค�าและระบบมีความยั่งยืน”  
 ด�านการบริหารจัดการตามนโยบายการส�งเสริมเซลล"แสงอาทิตย"นั้น สํานักงานกองทุน
หมู�บ�านและชุมชนเมืองแห�งชาติ เป;นองค"การพัฒนาระดับท�องถ่ินท่ีให�เงินกู� และเงินช�วยเหลือแก�
หมู�บ�านและชุมชน ซ่ึงจะมีการกันเงินส�วนหนึ่งไว�สําหรับโครงการพัฒนาการผลิตไฟฟ+าจากแสงอาทิตย" 
แต�เนื่องจากความช�วยเหลือทางการเงินท่ีหมู�บ�านแต�ละแห�งจะได�รับจากกองทุนยังไม�พอท่ีจะติดต้ัง
กําลังผลิตไฟฟ+าจากแสงอาทิตย"ได�ถึง 1 MW คณะกรรมการชุมพิเศษจึงต�องพิจารณาการผูกรวมเงิน
ช�วยเหลือของแต�ละหมู�บ�านเข�าด�วยกันเพ่ือให�โครงการสามารถเกิดข้ึนได� ซ่ึงคาดว�าการจะเกิด
โครงการผลิตไฟฟ+าจากแสงอาทิตย"หนึ่งโครงการต�องใช�เงินทุน ซ่ึงต�องอาศัยความร�วมมือจากหมู�บ�าน
ด�วยกัน สําหรับส�วนของเงินกู� ซ่ึงกระทรวงพลังงานคาดว�ามาจากธนาคารรัฐสองแห�ง คือธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ"การเกษตร และธนาคารออมสินผลตอบแทนจากโครงการนี้ จะอยู�ในรูปของ 
Feed-In Tariff ซ่ึงจะจ�ายตรงไปให�กับหมู�บ�านต�างๆ ท่ีร�วมลงทุนในส�วนของการติดต้ังระบบ ส�วน
ไฟฟ+าท่ีผลิตข้ึนจะส�งไปให�กับระบบจ�ายไฟฟ+าสาธารณะ และได�รับค�าตอบแทนจากการจ�ายไฟในอัตรา
ท่ีคงท่ี ท้ังนี้ทางกระทรวงพลังงานต้ังเป+าหมายว�าส�วนภาระหนี้ของโครงการนี้จะหมดไปภายใน
ประมาณ 6-8 ปC ซ่ึงกําไรท่ีเกิดข้ึนจากช�วงท่ีเหลือท่ีค�าไฟยังถูกตรึงไว�อยู�นั้นก็จะส�งตรงกลับไปยัง
หมู�บ�านต�างๆ ท่ีร�วมลงขันเงินทุน จากเป+าหมายของรัฐบาล ท่ีมุ�งผลักดันพลังงานทดแทน ภายใน 7 ปC
ข�างหน�า ด�วยการมุ�งส�งเสริมการใช�เชื้อเพลิงทางเลือก เอทานอล ไบโอดีเซล และก~าซ NGV แทน
น้ํามัน และเพ่ิมสัดส�วนการผลิตไฟฟ+าจากพลังงานทดแทน เช�น พลังงานแสงอาทิตย" พลังงานลม     
ชีวมวลและพลังน้ําขนาดเล็กเพ่ิมข้ึน โดยกําหนดเป+าหมาย เพ่ิมสัดส�วนเป+าหมายของกําลังผลิตไฟฟ+า
ท้ังหมด ถือเป;นเป+าหมายท่ีกําหนดไว�ในยุทธศาสตร"การพัฒนา พลังงานทดแทนอย�างยั่งยืน ซ่ึงการ
เกิดข้ึนของโรงไฟฟ+า เซลล"แสงอาทิตย"ผาบ�องนี่เองท่ีจะเป;นเสมือนก�าวแรกท่ีทําให�เป+าหมายในส�วน
หลังนี้มีความชัดเจน เป;นรูปธรรม เข�าใกล�ความจริงมากข้ึน เป;นพัฒนาการก�าวหน�าอีกข้ันของการใช�
พลังงานทดแทนในประเทศ แต�ส�วนท่ีน�าสนใจคือ การพัฒนาเซลล"แสงอาทิตย" ชนิดใหม�ท่ีใช�นําโน
เทคโนโลยี ถูกกําหนดเป;นหนึ่งในแผนงานพัฒนาพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย" ของเครือข�าย 
วิสาหกิจพลังงาน (Cluster พลังงาน) ของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร"และเทคโนโลยีแห�งชาติ มี 
สวทช. เป;นหน�วยงานรับผิดชอบหลัก และจุฬาลงกรณ"มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี พระจอมเกล�าพระ
นครเหนือ เป;นหน�วยงานเครือข�าย มีเป+าหมายท่ีจะพัฒนาเซลล"แสงอาทิตย"ชนิดใหม�ท่ีมีศักยภาพใน
การลดต�นทุนการผลิต และเป;นเซลล"แสงอาทิตย"ท่ีใช� นําโนเทคโนโลยี ได�แก� เซลล"แสงอาทิตย"ท่ีได�จัด
อยู�ในระดับแนวหน�าของโลก มีศักยภาพในการนํามาผลิตเชิงพาณิชย" แผนงานดังกล�าวจึงน�าจะเพ่ิม
การพัฒนาเทคโนโลยีเซลล"แสงอาทิตย"ของประเทศ                                                                            
 จึงสอดคล�องกับการสัมภาษณ"ของกลุ�มภาครัฐท่ีมีการบริหารจัดการ โดยให�ทัศนะว�า “การ
ผลิตไฟฟ+าโดยใช�เซลล"แสงอาทิตย"ในการเปลี่ยนแสงอาทิตย"เป;นพลังงานไฟฟ+า ถ�าเป;นการผลิตไฟฟ+า
แบบโซล�าร"ฟาร"มควรเป;นสถานท่ีท่ีไม�เหมาะสมทางด�านเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมอ่ืนๆ แล�ว ส�วน
โซล�าร"รูฟท็อปควรจะเป;นอาคารสิ่งก�อสร�างท่ีอยู�ในเขตเมืองหรือระดับต้ังแต�เทศบาลเมือง มีการบังคับ
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ใช�กฎหมายควบคุมอาคารและสิ่งก�อสร�างได�มาตรฐานความปลอดภัย มีการใช�ไฟฟ+าในการดําเนิน
กิจกรรมทางธุรกิจการค�าสูง ส�วนมากขาดแคลนพ้ืนท่ีสีเขียวเพราะราคาท่ีดินในเขตเมืองมีราคาแพงทํา
ให�ละเลยภูมิสถาป7ตยกรรมในการก�อสร�างอาคาร เพราะมีการใช�พ้ืนท่ีเพ่ือประโยชน"ทางเศรษฐกิจและ
อุตสาหกรรมมากกว�าเทคโนโลยีท่ีใช�ไม�ควรจะซับซ�อนแต�มีประสิทธิภาพสูงในการเปลี่ยนพลังงาน
แสงอาทิตย"เป;นกระแสไฟฟ+า เพ่ือใช�ในช�วงพีค (Peak) ของการใช�ไฟฟ+าส�วนมากเป;นในช�วงฤดูร�อนมี
การใช�เครื่องปรับอากาศจํานวนมากท้ังในอาคารขนาดใหญ� โรงงาน บ�านเรือนท่ัวไปการใช�เซลล"
แสงอาทิตย"ในการผลิตกระแสไฟฟ+า จึงเป;นการสํารองพลังงานไฟฟ+าไปในระบบของประเทศ” 
(สัมภาษณ" เม่ือ 21 ตุลาคม 2557) 
 ด�านความร�วมมือของประชาชนผู�ใช�บริการเซลล"พลังงานแสงอาทิตย"พบว�า ประชาชนมีการ
ปรับตัว พัฒนา และหาความรู� ในเรื่อง ความหลากหลายของพลังงาน เทคโนโลยีเพ่ือลดต�นทุน เพราะ
โลกยุคใหม�มีการเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วและก�อผลกระทบอย�างรุนแรงกับผู�ท่ีไม�มีความเข�าใจใน
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและเทคโนโลยีสมัยใหม� ท้ังนี้ การสนับสนุนของรัฐในการต้ังโรงไฟฟ+า
เซลล"แสงอาทิตย"หรือส�งเสริมประชาชนภาคเกษตรกรรมใช�เซลล"แสงอาทิตย"ผลิตกระแสไฟฟ+าจะทําให�
เกิดความม่ันคงในระบบพลังงานไฟฟ+าของชาติ ซ่ึงตามปกติ นโยบายการส�งเสริมเซลล"พลังงาน
แสงอาทิตย"ผลิตกระแสไฟฟ+านั้นจะถูกกําหนดมาจากรัฐบาลและกลุ�มผลประโยชน"ทางด�านพลังงาน
ส�วนมากเป;นเอกชนท่ีสนับสนุนรัฐบาลในขณะนั้นๆ แต�ประชาชนโดยท่ัวไปมีส�วนร�วมในการกําหนด
นโยบายทางด�านพลังงานน�อยมาก อาจเป;นเพราะภาคประชาชนของไทยมีการร�วมกลุ�มและอํานาจ
ต�อรองน�อยมาก มีการพัฒนาการรวมตัวของประชาชนตามอาชีพและความสนใจอย�างเชื่องช�า ขาด
ความรู�และ การส�งเสริมจากภาครัฐ ประชาชนส�วนใหญ�จึงรับผลจากการดําเนินนโยบายของรัฐบาล
และกลุ�มผลประโยชน"ภาคธุรกิจเอกชนท่ีมีส�วนร�วมในรัฐบาล ภาคประชาชนจึงได�รับผลกระทบ
ทางด�านลบ มากกว�าผลดีจากนโยบายท่ีดําเนินการ 
 จึงสอดคล�องกับการให�สัมภาษณ"ของกลุ�มภาคประชาชนว�า “ภาคเอกชนส�วนใหญ�มอง
ผลประโยชน"ทางธุรกิจเป;นสําคัญเพราะการอยู�รอดขององค"กร และมีผลกําไรเป;นสิ่งสําคัญลําดับแรก 
ในการดําเนินธุรกิจ ในการพิจารณาต้ังโรงไฟฟ+าจึงมักมองวัตถุดิบท่ีมีราคาต�นทุนตํ่าแต�ป7จจุบันก~าซ
ธรรมชาติและน้ํามันมีราคาสูงข้ึนทุกปC ทําให�บริษัทท่ีทําธุรกิจผลิตไฟฟ+า หันไปหาถ�านหิน เพราะมี
ราคาเทคโนโลยีและต�นทุนเชื้อเพลิงตํ่าสุดสามารถคํานวณต�นทุนต�อหน�วยได�เป;นเวลาท่ีแน�นอน 
เนื่องจากการเก็บสต็อก และราคาถ�านหินมีเสถียรภาพสูง แต�ได�รับการต�อต�านจากประชาชนในหลาย
พ้ืนท่ีท่ีโรงไฟฟ+าต้ังใจจะไปสร�าง อาจเป;นเพราะ การดําเนินการก�อนการก�อสร�างไม�มีการเป|ดเผยข�อมูล
ต�อประชาชนถึงผลกระทบทางด�านสิ่งแวดล�อมและด�านสุขภาพท่ีจะเกิดข้ึนในส�วนการต้ังโรงไฟฟ+า
เซลล"แสงอาทิตย" และการผลิตกระแสไฟฟ+าโดยใช�เซลล"แสงอาทิตย"เชิงธุรกิจยังมีจํานวนน�อย และ
ปริมาณกระแสไฟฟ+ายังมีจํานวนน�อยมาก ภาคเอกชนมีความสนใจแต�อาจติดป7ญหาเรื่องเงินลงทุน 
และต�นทุนการผลิตต�อหน�วยอยู�ในระดับท่ีอาจยังสูงอยู�” (สัมภาษณ" เม่ือ 18 ตุลาคม 2557) 
 สรุปได�ว�านโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ในการผลิตกระแสไฟฟ+าเพ่ือการ
พัฒนาประเทศอย�างยั่งยืน จากการร�วมมือท้ัง 3 องค"กร ให�การสนับสนุนการติดต้ังระบบการผลิต
ไฟฟ+าจากพลังงานแสงอาทิตย"ในท�องถ่ินท่ีห�างไกลอย�างต�อเนื่อง โดยการวางนโยบายการพัฒนาระบบ
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การให�บริการไฟฟ+าแก�ประชาชนอย�างท่ัวถึง และมีคุณภาพไว�ในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห�งชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) โดยให�เอกชนเข�ามามีบทบาทในการผลิตและจําหน�าย
กระแสไฟฟ+าให�แก�ประชาชน ซ่ึงการผลิตไฟฟ+าจากพลังงานแสงอาทิตย"มีส�วนช�วยในการกระจายความ
เจริญสู�ท�องถ่ิน โดยเฉพาะในท�องถ่ินทุรกันดารท่ีไฟฟ+าเข�าไม�ถึง ซ่ึงงบประมาณการติดต้ังจะมาจากการ
จัดสรรงบประมาณส�วนกลางให�กับท�องถ่ินเพ่ือนําไปพัฒนาความเจริญในแต�ละท�องถ่ิน ดังนั้นธุรกิจ
ของบริษัทในอนาคตนั้นยังสามารถเติบโตได�อีกมากจากความต�องการซ่ึงมีอยู�เป;นจํานวนมากท่ัว
ประเทศ อาทิเช�น องค"การบริหารส�วนตําบล เป;นต�น 
 ตอนท่ี 4 สรุปแนวทางการปรับปรุงป7จจัยท่ีมีผลต�อการบริการเซลล"พลังงานแสงอาทิตย"
ของประชาชนไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ+าในเขตจังหวัดภาคกลาง โดยใช�แบบอุปนัยโดย
ตีความหมายเชื่อมโยงความสัมพันธ" และสร�างข�อสรุปจากข�อมูลท่ีนํามาวิเคราะห" มีอะไรบ�าง 
 จากผลการวิเคราะห"นโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ในการผลิตกระแสไฟฟ+า
เพ่ือการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืนของกลุ�มภาคประชาชน (ประธานในหมู�บ�าน) กลุ�มผู�บริหาร
ภาคเอกชน และกลุ�มผู�บริหารภาครัฐ สามารถนํามาสรุปเป;นแนวทางในการปฏิบัติตามนโยบายการ
ส�งเสริมการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ในการผลิตกระแสไฟฟ+าได�โดยจําแนกเป;นแนวทางท่ีสามารถ
ดําเนินการได�ในแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
 1) สนับสนุนหรือเป|ดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมในการดําเนินการตามนโยบาย
การส�งเสริมการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ในการผลิตกระแสไฟฟ+าของประเทศ ในทุกข้ันตอน เพ่ือเป;นการ
ลดการต�อต�านในการดําเนินโครงการท่ีเก่ียวข�องกับนโยบายการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ในการผลิต
กระแสไฟฟ+า และเป;นการสร�างความเข�าใจร�วมกันระหว�างหน�วยงานของรัฐกับภาคประชาชน      
 2) การสนับสนุนโครงการท่ีมีการใช�พ้ืนท่ีในการดําเนินการน�อยแต�ให�ผลประโยชน"มาก และ
ไม�ส�งผลกระทบต�อระบบนิเวศ และความเป;นอยู�ของประชาชน รวมถึงสนับสนุนและส�งเสริมด�านองค"
ความรู�ท่ีเก่ียวข�องกับเซลล"แสงอาทิตย" รวมท้ังเผยแพร�ให�ประชาชนได�รับทราบข�อมูลเหล�านั้นอย�าง
ท่ัวถึงเม่ือประชาชนรับทราบข�อมูลท่ีเก่ียวข�องมากข้ึน ประชาชนจะมีการเสนอความคิดเห็นท่ีเป;น
ประโยชน"แก�หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องในการดําเนินการในการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ในการผลิตกระแสไฟฟ+า 
 3) เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาด�านกระบวนการในการบริหารจัดการ และการดําเนินการท่ี
เก่ียวข�องกับนโยบายการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ในการผลิตกระแสไฟฟ+าโดยภาครัฐ ให�มีความสอดคล�อง
กันในทุกภาคส�วน เพ่ือให�เกิดความต�อเนื่องของการดําเนินการ และไม�เกิดความซํ้าซ�อนกันของ
หน�วยงานท่ีรับผิดชอบการดําเนินการรวมถึงส�งเสริมและสนับสนุนด�านการวิจัยในโครงการท่ีมีความ
เป;นไปได�ในการดําเนินการท่ีเก่ียวข�องกับพลังงานสีเขียวอย�างจริงจัง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการนํา
พลังงานแสงอาทิตย"ท่ีมีอยู�ในประเทศมาใช�ได�อย�างเต็มท่ี และมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมท้ังเหมาะสม
และคุ�มค�าในด�านการลงทุนดําเนินการ 
 4) ภาครัฐมีการกําหนดมาตรการในการดําเนินการทีเก่ียวข�องอย�างชัดเจน ท้ังในส�วนท่ีเป;น
มาตรการสนับสนุนมาตรการในการส�งเสริม การติดตามผลการดําเนินการ และนํากฎหมายมาบังคับ
ใช�ในการดําเนินการด�านแสงอาทิตย"โดยการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ในการผลิตกระแสไฟฟ+าอย�างจริงจัง 
เพ่ือป+องกันผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการนํานโยบายการใช�เซลล"แสงอาทิตย"ในการผลิตกระแสไฟฟ+า
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ไปปฏิบัติใช� และรัฐควรออกมาตรการบังคับใช�โซลาร"เซลล"ท่ีผลิตภายในประเทศ รวมท้ังขยาย
เป+าหมายการผลิตไฟฟ+าจากแสงอาทิตย"เพ่ิมข้ึน 
 5) รัฐควรมีการปรับปรุงราคาในการรับซ้ือไฟฟ+าหรือพลังงานท่ีผลิตได�จากแหล�งพลัง
แสงอาทิตย"ให�สอดคล�องกับต�นทุนการผลิตท่ีเป;นจริง รวมท้ังการปรับปรุงเง่ือนไขในการรับซ้ือเพ่ือเป;น
แรงจูงใจให�ผู�ผลิตพลังงานจากแหล�งเซลล"แสงอาทิตย"มากข้ึน และภาครัฐควรเป;นศูนย"กลางความรู�
ด�านเซลล"แสงอาทิตย"อย�างแท�จริง โดยการเผยแพร�ข�อมูลและความรู�สู�สาธารณะชนอย�างต�อเนื่อง 
 
 
 



 

 

บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง การนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ไปปฏิบัติในเขตจังหวัด
ภาคกลาง มีวัตถุประสงค� 1) เพ่ือศึกษาผลการนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ไปปฏิบัติ
ในเขตภาคกลาง 2) เพ่ือศึกษาป3จจัยท่ีมีผลต�อการนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ไป
ปฏิบัติในเขตภาคกลาง และ 3) เพ่ือเสนอแนะให�มีการปรับปรุงป3จจัยท่ีมีผลต�อการนํานโยบายการ
ส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ไปปฏิบัติในเขตภาคกลาง การศึกษาครั้งนี้ใช�ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสาน
วิธี คือ ใช�ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณและเสริมด�วยวิจัยเชิงคุณภาพ ซ่ึงการวิจัยเชิงปริมาณเริ่มจากการ
ทบทวนวรรณกรรม แนวคิดทฤษฏีและเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง โดยได�กําหนดกรอบแนวคิดสําหรับ
เป9นแนวทางในการวิจัย ตัวแปรท่ีใช�ในนโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ในการผลิต
กระแสไฟฟ;าเพ่ือการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืน แยกออกเป9น 3 ด�าน ได�แก� บรรลุวัตถุประสงค�ของ
นโยบาย สร�างความพึงพอใจผู�ท่ีเก่ียวข�อง และเป9นประโยชน�ต�อการพัฒนาประเทศในภาพรวม ป3จจัย
มีผลต�อนโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ในการผลิตกระแสไฟฟ;าเพ่ือการพัฒนาประเทศ
อย�างยั่งยืน แยกออกเป9น 3 ด�าน ได�แก� ด�านนโยบายการส�งเสริมเซลล�พลังงานแสงอาทิตย� ด�านการ
บริหารจัดการตามนโยบายการส�งเสริมเซลล�พลังงานแสงอาทิตย� และด�านการบริการเซลล�พลังงาน
แสงอาทิตย�ของประชาชน ซ่ึงผู�วิจัยได�เก็บข�อมูลและวิเคราะห�ข�อมูลท่ีได�จากแบบสอบถามจากผู�ท่ี
เก่ียวข�องกับประเด็นป3ญหาท่ีผู�วิจัยต�องการศึกษาได�มุ�งศึกษาประชากรเป;าหมายครั้งนี้ คือ ประชาชน
ท่ีมีอายุ 18 ปAข้ึนไปท่ีใช�ไฟฟ;าเซลล�พลังงานแสงอาทิตย�ในพ้ืนท่ี อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก�ว 
อําเภอบ�านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ�างทอง ซ่ึงถือได�ว�าเป9นกลุ�มผู�ให�
ข�อมูลท่ีสําคัญ (Key Informants) โดยคํานวณประชากรกลุ�มตัวอย�างจากสูตรคํานวณของ Taro 
Yamane ท่ีค�า ความคลาดเคลื่อน + / - 0.05 ภายใต�ความเชื่อม่ัน 95 % ได�ขนาดกลุ�มตัวอย�างท้ังสิ้น 
400 คน แล�วใช�กระบวนการวิเคราะห�ข�อมูลเชิงปริมาณในการจัดกระทํากับข�อมูลดังกล�าว โดยผู�วิจัย
ได�ใช�สถิติในเชิงปริมาณนํามาจัดกระทําเป9นหมวดหมู� วิเคราะห�ด�วยสถิติพรรณนา ได�แก� ค�าความถ่ี 
(Frequency) ค�าร�อยละ (Percentage) ค�าเฉลี่ย X  ค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D. และสถิติสําหรับการ
ทดสอบสมมติฐานประกอบไปด�วย การวิเคราะห�การถดถอยพหุคุณ (Multiple Regression 
Analysis) ได�แก� ผลรวมกําลังสองของคะแนน SS คะแนนเฉลี่ยของผลรวมกําลังสองของคะแนน MS  
ชั้นขององศาแห�งความเป9นอิสระ df ค�าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ� R ค�าสัมประสิทธิ์ความเชื่อถือได�ของ
ตัวแปรชี้วัด R2 Square ประสิทธิภาพค�าสัมประสิทธิ์ความเชื่อถือได�ท่ีปรับแล�ว Adjusted R2 ค�า
สัมประสิทธิ์ความถดถอยมาตรฐาน Beta ค�าสัมประสิทธิ์ความถดถอย B และค�ามีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 และผู�วิจัยยังใช�ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือการเก็บข�อมูลและวิเคราะห�ข�อมูลท่ีได�จาก
การสัมภาษณ�ผู�เก่ียวข�องกับประเด็นป3ญหาท่ีผู�วิจัยต�องการศึกษาผู�บริหารท่ีเก่ียวข�องกับการใช�เซลล�
แสงอาทิตย�ในการผลิตกระแสไฟฟ;า ได�แก� กลุ�มภาคประชาชน (ประธานในหมู�บ�าน) กลุ�มผู�บริหาร
ภาคเอกชน และกลุ�มผู�บริหารภาครัฐ ในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก�ว จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดอ�างทอง 
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รวมท้ังหมด 30 คน โดยใช�วิธีการวิเคราะห�เอกสารเนื้อหา (Content Analysis) ข�อมูลท่ีได�จากการ
สัมภาษณ� (Interview) และใช�วิธีการวิเคราะห�อุปนัย (Analytic Induction) โดยผู�วิจัยนําข�อมูลท่ีได�
จากกลุ�มตัวอย�างมาวิเคราะห�ประมวลผล ด�วยเครื่องคอมพิวเตอร�โปรแกรมสําเร็จรูป ผลจาก
การศึกษาสรุปได�ตามข้ันตอน ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ไปปฏิบัติในการผลิต
กระแสไฟฟ;าในเขตจังหวัดภาคกลาง ในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก�ว จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดอ�างทอง 
ได�สรุปการวิจัยตามประเด็นสําคัญดังต�อไปนี้ 
 5.1.1 ผลการวิเคราะห�ข�อมูลเชิงปริมาณ พบว�า 
  1. ผลการวิเคราะห�เก่ียวกับป3จจัยส�วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุต้ังแต� 
18 ปA ข้ึนไป ซ่ึงเป9นประชาชนในชุมชนได�กลุ�มตัวอย�าง ในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก�ว จังหวัดฉะเชิงเทรา 
และจังหวัดอ�างทอง โดยใช�ค�าร�อยละ จํานวน 400 คน จําแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ และอาชีพหลัก ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
   ด�านเพศ พบว�า ประชากรกลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�เป9นชาย จํานวน 212 คน       
คิดเป9นร�อยละ 53.00 และเป9นหญิง จํานวน 188 คน คิดเป9นร�อยละ 47.00 
   ด�านอายุ พบว�า ประชากรกลุ�มตัวส�วนใหญ�มีอายุระหว�าง 36 ปA – 50 ปA จํานวน 
118 คน คิดเป9นร�อยละ 29.50 รองลงมามีอายุระหว�าง 26 ปA - 35 ปA จํานวน 106 คน คิดเป9นร�อยละ 
26.50 รองลงมามีอายุระหว�าง 18 ปA - 25 ปA จํานวน 98 คน คิดเป9นร�อยละ 24.50 และสุดท�ายมีอายุ
ต้ังแต� 51 ปA ข้ึนไป จํานวน 78 คน คิดเป9นร�อยละ 19.50  
   ด�านการศึกษา พบว�า กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�จบปริญญาตรี จํานวน 115 คน    
คิดเป9นร�อยละ 28.75 รองลงมาจบมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท�า จํานวน 108 คน คิดเป9นร�อยละ 
27.00 รองลงมาจบมัธยมศึกษาตอนต�น จํานวน 99 คน คิดเป9นร�อยละ 24.75 และสุดท�ายจบ
ประถมศึกษา จํานวน 78 คน คิดเป9นร�อยละ 19.50 
   ด�านสถานภาพ พบว�า กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�สมรส จํานวน 157 คน คิดเป9นร�อยละ 
39.25 รองลงมาโสด จํานวน 109 คน คิดเป9นร�อยละ 27.25 รองลงมาหม�าย จํานวน 78 คน คิดเป9นร�อยละ 
19.50 และสุดท�ายแยกกันอยู�/หย�าร�าง จํานวน 56 คน คิดเป9นร�อยละ 14.00 
   ด�านอาชีพหลัก (อาชีพท่ีมีรายได�ประจําหรือรายได�หลัก) พบว�า กลุ�มตัวอย�างส�วน
ใหญ�มีอาชีพรับจ�าง จํานวน 136 คน คิดเป9นร�อยละ 34.00 รองลงมามีอาชีพทําการเกษตร จํานวน 
121 คน คิดเป9นร�อยละ 30.25 รองลงมามีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จํานวน 79 คน คิดเป9นร�อยละ 
19.75 รองลงมามีอาชีพค�าขาย จํานวน 44 คน คิดเป9นร�อยละ 11.00 และเจ�าของกิจการ จํานวน    
20 คน คิดเป9นร�อยละ 5.00  
  2. ผลการวิเคราะห�ผลการนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ไปปฏิบัติ
ในการผลิตกระแสไฟฟ;าในเขตจังหวัดภาคกลาง ได�แก� บรรลุวัตถุประสงค�ของนโยบาย สร�างความพึง
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พอใจผู�ท่ีเก่ียวข�อง และเป9นประโยชน�ต�อการพัฒนาประเทศในภาพรวม โดยวิเคราะห�หาค�าเฉลี่ย ค�า
ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบว�า  
   1) นโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ในการผลิตกระแสไฟฟ;าเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค�ของนโยบาย ประเมินผลได�ค�าเฉลี่ย 3.08 ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.18 เม่ือแยกเป9นราย
ข�อพบว�า ทุกภาคส�วนมีการรวมตัวกันเพ่ือเรียนรู�พัฒนาทักษะในการใช�เซลล�พลังงานแสงอาทิตย� 
ตลอดจนเทคโนโลยี วิชาการต�างๆ เพ่ือปรับปรุงและแปรรูปผลิตไฟฟ;าอย�างยั่งยืน มีค�าเฉลี่ยสูงสุด 
3.26 ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.26 และทุกภาคส�วนร�วมมือกันอย�างแท�จริงในการนํานโยบายการใช�
เซลล�พลังงานแสงอาทิตย�เพ่ือการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืน มีค�าเฉลี่ยตํ่าสุด 2.90 ส�วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.22 ในภาพรวมตัวแปรส�วนใหญ�อยู�ระดับปานกลาง 
   2) นโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ในการผลิตกระแสไฟฟ;าเพ่ือสร�าง
ความพึงพอใจผู�ท่ีเก่ียวข�อง ประเมินผลได�ค�าเฉลี่ย 3.13 ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.18 เม่ือแยกเป9น
รายข�อพบว�า ประชาชนและกลุ�มต�างๆ ได�รับมีประโยชน�ส�วนรวมเป9นหลักจากการนํานโยบายการใช�
เซลล�พลังงานแสงอาทิตย�เพ่ือการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืนไปปฏิบัติ มีค�าเฉลี่ยสูงสุด 3.34 ส�วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.09 และประชาชนและกลุ�มต�างๆ ได�รับความพึงพอใจจากการนํานโยบายการใช�
เซลล�พลังงานแสงอาทิตย�เพ่ือการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืนไปปฏิบัติ มีค�าเฉลี่ยตํ่าสุด 2.93 ส�วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.13 ในภาพรวมตัวแปรส�วนใหญ�อยู�ระดับปานกลาง   
   3) นโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ในการผลิตกระแสไฟฟ;าเพ่ือเป9น
ผลประโยชน�ต�อการพัฒนาประเทศในภาพรวม ประเมินผลได�ค�าเฉลี่ย 2.88 ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1.12 เม่ือแยกเป9นรายข�อพบว�า ทุกภาคส�วนได�ทราบถึงความพร�อมของด�านต�างๆ ในการส�งเสริมต้ัง
โรงไฟฟ;าเซลล�แสงอาทิตย�เพ่ือการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืน มีค�าเฉลี่ยสูงสุด 3.06 ส�วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.11 และประเทศไทยยังสามารถก�าวไปข�างหน�าในการบรรลุเป;าหมายการพัฒนาแห�งการ
ต้ังโรงไฟฟ;าเซลล�พลังงานแสงอาทิตย�เพ่ือการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืน มีค�าเฉลี่ยตํ่าสุด 2.71 ส�วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.13 ในภาพรวมตัวแปรส�วนใหญ�อยู�ระดับปานกลาง 
   สรุปการนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ไปปฏิบัติในการผลิต
กระแสไฟฟ;าในเขตจังหวัดภาคกลาง ในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก�ว จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดอ�างทอง 
ท้ัง 3 ด�านประเมินผลได�ค�าเฉลี่ย 3.03 ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.16 เม่ือแยกเป9นรายด�านพบว�า ด�าน
สร�างความพึงพอใจผู�ท่ีเก่ียวข�อง มีค�าเฉลี่ยสูงสุด 3.13 ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.18 รองลงมาและ
ด�านบรรลุวัตถุประสงค�ของนโยบาย มีค�าเฉลี่ย 3.08 ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.18 และสุดท�ายด�าน
เป9นประโยชน�ต�อการพัฒนาประเทศในภาพรวม มีค�าเฉลี่ยตํ่าสุด 2.88 ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.12 
ในภาพรวมตัวแปรส�วนใหญ�อยู�ระดับปานกลาง  
  3. ผลการวิเคราะห�ป3จจัยด�านนโยบายการส�งเสริมเซลล�แสงอาทิตย� ได�แก� มี
วัตถุประสงค�ท่ีชัดเจน มีความต�อเนื่อง นําไปปฏิบัติได� และวัดผลและประเมินผลได� โดยวิเคราะห�หา
ค�าเฉลี่ย ค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิ เคราะห�การถดถอยแบบข้ันตอน (Stepwise 
Regression Analysis) พบว�า  
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   1) ป3จจัยท่ีมีวัตถุประสงค�ท่ีชัดเจน ประเมินผลได� ค�าเฉลี่ย 3.08 ส�วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.140 เม่ือพิจารณารายข�อ พบว�า การนําหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีและ       
หลักธรรมาภิบาลมาใช�เป9นแกนหลักในการขับเคลื่อนองค�กรท่ีมีวัตถุประสงค�ท่ีชัดเจน มีคะแนนเฉลี่ย
สูงสุด 3.30 ส�วนค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.17 และพบว�า การกําหนดบทบาทและเตรียมความพร�อม
องค�กรเพ่ือการก�าวเข�าสู� AEC เพ่ือพัฒนาประเทศท่ีมีวัตถุประสงค�ท่ีชัดเจน มีคะแนนโดยเฉลี่ยตํ่าสุด 
2.90 ส�วนค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.03 ในภาพรวมตัวแปรส�วนใหญ�อยู�ระดับปานกลาง  
   2) ป3จจัยท่ีมีความต�อเนื่อง ประเมินผลได� ค�าเฉลี่ย 2.94 ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1.12 เม่ือพิจารณารายข�อ พบว�า มีการเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานและการอนุรักษ�สิ่งแวดล�อม และ
การพัฒนาพลังงานชนิดใหม�ท่ีมีความต�อเนื่อง มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3.23 ส�วนค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1.07 และพบว�า มีการบูรณาการพลังงานชนบท เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสามารถพ่ึงพาตนเองได�ท่ี
มีความต�อเนื่อง มีคะแนนโดยเฉลี่ยตํ่าสุด 2.72 ส�วนค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.08 ในภาพรวมตัวแปร
ส�วนใหญ�อยู�ระดับปานกลาง         
   3) ป3จจัยท่ีนําไปปฏิบัติได� ประเมินผลได� ค�าเฉลี่ย 2.95 ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1.18 เม่ือพิจารณารายข�อ พบว�า มีความต�องการในการใช�พลังงานมีมากข้ึนท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได� 
จึงจําเป9นท่ีต�องนําพลังงานเซลล�แสงอาทิตย�มาใช� มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3.24 ส�วนค�าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.23 และ พบว�า สามารถใช�งานในอุตสาหกรรมขนาดใหญ� และภายในครัวเรือนได�อย�าง
คุ�มค�าท่ีสามารถนําไปปฏิบัติได� มีคะแนนโดยเฉลี่ยตํ่าสุด 2.75 ส�วนค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.12 ใน
ภาพรวมตัวแปรส�วนใหญ�อยู�ระดับปานกลาง        
   4) ป3จจัยท่ีวัดผลและประเมินผลได� ประเมินผลได� ค�าเฉลี่ย 3.55 ส�วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.23 เม่ือพิจารณารายข�อ พบว�า การใช�เซลล�แสงอาทิตย�ไม�มีผลกระทบกับคน สัตว� และ
พืชสามารถวัดผลและประเมินผลได� มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3.69 ส�วนค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.14 และ 
พบว�า การใช�เซลล�แสงอาทิตย�ผลิตไฟฟ;าจะช�วยลดการนําเข�าพลังงานจากต�างประเทศได�สามารถ
วัดผลและประเมินผลได� มีคะแนนโดยเฉลี่ยตํ่าสุด 3.31 ส�วนค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.23 ในภาพรวม
ตัวแปรส�วนใหญ�อยู�ระดับมาก 
   สรุปการวิเคราะห�ข�อมูลของกลุ�มตัวอย�าง ท้ังหมด 400 คน ผลการวิเคราะห�
ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม พบว�า กลุ�มตัวแปรด�านนโยบายการส�งเสริมเซลล�พลังงาน
แสงอาทิตย� ประเมินผลได� ค�าเฉลี่ย 3.13 ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.17 เม่ือพิจารณารายข�อ พบว�า 
สามารถวัดผลและประเมินผลได�ในนโยบายการส�งเสริมเซลล�พลังงานแสงอาทิตย� ประเมินผลได�
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3.55 ส�วนค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.23 และพบว�า มีความต�อเนื่องในนโยบายการ
ส�งเสริมเซลล�แสงอาทิตย� มีคะแนนโดยเฉลี่ยตํ่าสุด 2.94 ส�วนค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.12 ในภาพรวม
ตัวแปรส�วนใหญ�อยู�ระดับปานกลาง อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีค�าสัมประสิทธิ์ผล
ความเชื่อถือได�ของตัวแปรชี้วัดนโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ไปปฏิบัติในการผลิต
กระแสไฟฟ;าในเขตจังหวัดภาคกลาง (R2) เท�ากับ 0.38 และมีค�าสัมประสิทธิ์ประสิทธิผลความเชื่อถือ
ได�ท่ีปรับแล�วของตัวแปรชี้วัดนโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ไปปฏิบัติในการผลิต
กระแสไฟฟ;าในเขตจังหวัดภาคกลาง (Adjusted R2) เท�ากับ 0.38 แสดงว�า มีป3จจัยวัตถุประสงค�ท่ี
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ชัดเจน ป3จจัยวัดผลและประเมินผลได� ป3จจัยมีความต�อเนื่อง และป3จจัยนําไปปฏิบัติได� ท้ัง 4 ตัวแปร
สามารถทํานายการนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ;าใน
เขตจังหวัดภาคกลาง ร�อยละ 37.80 
  4. ผลการวิเคราะห�ป3จจัยด�านการบริหารจัดการตามนโยบายการส�งเสริมเซลล�
แสงอาทิตย� ได�แก� ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสม ความพร�อมทางทรัพยากร การประสานงานท่ีดี และ 
ความสามารถในการให�ความรู� โดยวิเคราะห�หาค�าเฉลี่ย ค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห�
การถดถอยแบบข้ันตอน (Stepwise Regression Analysis) พบว�า     
   1) ป3จจัยภาวะผู�นําท่ีเหมาะสม ประเมินผลได� ค�าเฉลี่ย 3.76 ส�วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.29 เม่ือพิจารณารายข�อ พบว�า ผู�นําการบริหารจัดการมีการลงทุนผลิตเซลล�แสงอาทิตย�
ให�ควบคลุมพ้ืนท่ีของประเทศไทยในภาวะผู�นําท่ีเหมาะสม มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3.97 ส�วนค�าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.14 และ พบว�า ผู�นําการบริหารจัดการมีนโยบายและความชัดเจนในการประชาสัมพันธ�
เรื่องเซลล�แสงอาทิตย�ได�ในภาวะผู�นําท่ีเหมาะสม มีคะแนนโดยเฉลี่ยตํ่าสุด 3.63 ส�วนค�าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 1.37 ในภาพรวมตัวแปรส�วนใหญ�อยู�ระดับมาก     
   2) ป3จจัยในความพร�อมทางทรัพยากร ประเมินผลได� ค�าเฉลี่ย 3.27 ส�วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.09 เม่ือพิจารณารายข�อ พบว�า มีความพร�อมความสามารถในการออกแบบและ
ผลิตอุปกรณ�ประหยัดพลังงานในความพร�อมทางทรัพยากร มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3.97 ส�วนค�า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.15 และ พบว�า มีการเตรียมความพร�อมด�านระบบงานท่ีมีความคล�องตัวท่ีเอ้ือ
ต�อการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ในการผลิตกระแสไฟฟ;าเพ่ือการพัฒนาประเทศในความพร�อมทาง
ทรัพยากร มีคะแนนโดยเฉลี่ยตํ่าสุด 2.71 ส�วนค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.90 ในภาพรวมตัวแปรส�วน
ใหญ�อยู�ระดับปานกลาง          
   3) ป3จจัยในการประสานงานท่ีดี ประเมินผลได� ค�าเฉลี่ย 2.76 ส�วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.96 เม่ือพิจารณารายข�อ พบว�า ได�รับส�งเสริม พัฒนามาตรฐาน ความปลอดภัยท่ีเก่ียวข�อง
กับระบบผลิตไฟฟ;าด�วยเซลล�แสงอาทิตย�จากทุกภาคส�วนในการประสานงานท่ีดี มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 
2.86 ส�วนค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.02 และ พบว�า ภาครัฐสนับสนุนระบบผลิตไฟฟ;าด�วยเซลล�
แสงอาทิตย�ในการประสานงานท่ีดี มีคะแนนโดยเฉลี่ยตํ่าสุด 2.61 ส�วนค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87 ใน
ภาพรวมตัวแปรส�วนใหญ�อยู�ระดับปานกลาง 
   4) ป3จจัยในความสามารถในการให�ความรู� ประเมินผลได� ค�าเฉลี่ย 3.23 ส�วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.15 เม่ือพิจารณารายข�อ พบว�า ได�หาข�อมูลพลังงานเซลล�แสงอาทิตย�จากแหล�ง
สื่อต�างๆ ในความสามารถในการให�ความรู� มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3.71 ส�วนค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.05 
และ พบว�า ได�ให�ความสนใจเรื่องของพลังงานเซลล�แสงอาทิตย�ท่ีถูกต�องในความสามารถในการให�
ความรู� มีคะแนนโดยเฉลี่ยตํ่าสุด 2.93 ส�วนค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.13 ในภาพรวมตัวแปรส�วนใหญ�
อยู�ระดับปานกลาง 
   สรุปการวิเคราะห�ข�อมูลของกลุ�มตัวอย�าง ท้ังหมด 400 คน ผลการวิเคราะห�
ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม  พบว�า กลุ�มตัวแปรด�านการบริหารจัดการตามนโยบายการ
ส�งเสริมเซลล�แสงอาทิตย� ประเมินผลได� ค�าเฉลี่ย 3.26 ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.12 เม่ือพิจารณาราย
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ข�อ พบว�า ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสมในการบริหารจัดการตามนโยบายการส�งเสริมเซลล�แสงอาทิตย� 
ประเมินผลได�คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3.76 ส�วนค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.29 และพบว�า การประสานงานท่ี
ดีในการบริหารจัดการตามนโยบายการส�งเสริมเซลล�พลังงานแสงอาทิตย� มีคะแนนโดยเฉลี่ยตํ่าสุด 
2.76 ส�วนค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.96 ในภาพรวมตัวแปรส�วนใหญ�อยู�ระดับปานกลาง อย�างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีค�าสัมประสิทธิ์ผลความเชื่อถือได�ของตัวแปรชี้วัดการบริหาร
จัดการตามนโยบายการส�งเสริมเซลล�แสงอาทิตย�ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ;าในเขตจังหวัดภาค
กลาง (R2) เท�ากับ 0.32 และมีค�าสัมประสิทธิ์ประสิทธิผลความเชื่อถือได�ท่ีปรับแล�วของตัวแปรชี้วัด
การบริหารจัดการตามนโยบายการส�งเสริมเซลล�แสงอาทิตย�ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ;าในเขต
จังหวัดภาคกลาง (Adjusted R2) เท�ากับ 0.32 แสดงว�า ป3จจัยความพร�อมทางทรัพยากร ป3จจัยภาวะ
ผู�นําท่ีเหมาะสม ป3จจัยการประสานงานท่ีดี และป3จจัยความสามารถในการให�ความรู� ท้ัง 4 ตัวแปร
สามารถทํานายการนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ;าใน
เขตจังหวัดภาคกลาง ร�อยละ 32.00  
  5. ผลการวิเคราะห�ป3จจัยด�านการบริการเซลล�พลังงานแสงอาทิตย�ของประชาชน 
ได�แก� การมีส�วนร�วมของประชาชน ความยอมรับของประชาชน ความรู�ความเข�าใจของประชาชน 
และประโยชน�ของประชาชน โดยวิเคราะห�หาค�าเฉลี่ย ค�าส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห�
การถดถอยแบบข้ันตอน (Stepwise Regression Analysis) พบว�า  
   1) ป3จจัยในการมีส�วนร�วมของประชาชน ประเมินผลได� ค�าเฉลี่ย 3.24 ส�วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.12 เม่ือพิจารณารายข�อ พบว�า ประชาชนมีส�วนร�วมนําเสนอโครงการต�างๆ ท่ี
เก่ียวข�องการติดต้ังเซลล�แสงอาทิตย�เพ่ือนําไปพัฒนาประเทศ มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3.26 ส�วนค�า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.17 และ พบว�า ประชาชนมีการติดต้ังเซลล�แสงอาทิตย�ท่ีบ�านเพ่ือผลิตไฟฟ;าใช�
เอง มีคะแนนโดยเฉลี่ยตํ่าสุด 3.21 ส�วนค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.10 ในภาพรวมตัวแปรส�วนใหญ�อยู�
ระดับปานกลาง 
   2) ป3จจัยในความยอมรับของประชาชน ประเมินผลได� ค�าเฉลี่ย 2.85 ส�วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.99 เม่ือพิจารณารายข�อ พบว�า ประเทศไทยมีความจําเป9นต�องผลิตไฟฟ;าด�วย
การใช�เซลล�แสงอาทิตย� มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 2.90 ส�วนค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92 และ พบว�า ใน
สภาวะป3จจุบันการใช�ไฟฟ;ามีมากข้ึนจนข้ันวิกิฤตจึงต�องผลิตไฟฟ;าจากเซลล�แสงอาทิตย� มีคะแนนโดย
เฉลี่ยตํ่าสุด 2.80 ส�วนค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.03 ในภาพรวมตัวแปรส�วนใหญ�อยู�ระดับปานกลาง 
   3) ป3จจัยในความรู�ความเข�าใจของประชาชน ประเมินผลได� ค�าเฉลี่ย 2.94 ส�วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.02 เม่ือพิจารณารายข�อ พบว�า เซลล�แสงอาทิตย�เป9นมิตรกับสิ่งแวดล�อม มี
คะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3.05 ส�วนค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.11 และ พบว�า เซลล�แสงอาทิตย�สามารถทําให�
เกิดกระแสไฟฟ;าและสามารถเก็บไว�ใช�ในเวลากลางคืนได� มีคะแนนโดยเฉลี่ยตํ่าสุด 2.75 ส�วนค�า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.91 ในภาพรวมตัวแปรส�วนใหญ�อยู�ระดับปานกลาง 
   4) ป3จจัยในประโยชน�ของประชาชน ประเมินผลได� ค�าเฉลี่ย 2.93 ส�วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.95 เม่ือพิจารณารายข�อ พบว�า ค�าใช�จ�ายลดลงในการใช�ไฟฟ;าจากสาเหตุท่ีไฟฟ;าส�วน
ภูมิภาคและการไฟฟ;าฝxายผลิตแห�งประเทศไทยมีต�นลงทุนในการผลิตไฟฟ;าตํ่า มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 
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3.12 ส�วนค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.98 และ พบว�า ประชาชนในพ้ืนท่ีห�างไกลได�รับกระแสไฟฟ;าใช�ใน
การดํารงชีวิตประจําวันได�อย�างสะดวกสบาย มีคะแนนโดยเฉลี่ยตํ่าสุด 2.77 ส�วนค�าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.92 ในภาพรวมตัวแปรส�วนใหญ�อยู�ระดับปานกลาง 
   สรุปการวิเคราะห�ข�อมูลของกลุ�มตัวอย�าง ท้ังหมด 400 คน ผลการวิเคราะห�
ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถาม พบว�า กลุ�มตัวแปรด�านการบริการเซลล�พลังงานแสงอาทิตย�ของ
ประชาชน ค�าเฉลี่ย 2.99 ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.02 เม่ือพิจารณารายข�อ พบว�า การมีส�วนร�วมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการตามนโยบายการส�งเสริมเซลล�แสงอาทิตย� ประเมินผลได�คะแนนเฉลี่ย
สูงสุด 3.24 ส�วนค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.12 และพบว�า ความยอมรับของประชาชนในการบริหาร
จัดการตามนโยบายการส�งเสริมเซลล�แสงอาทิตย� มีคะแนนโดยเฉลี่ยตํ่าสุด 2.85 ส�วนค�าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.99 ในภาพรวมตัวแปรส�วนใหญ�อยู�ระดับปานกลาง อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 โดยมีค�าสัมประสิทธิ์ผลความเชื่อถือได�ของตัวแปรชี้วัดการบริการเซลล�พลังงานแสงอาทิตย�ของ
ประชาชนไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ;าในเขตจังหวัดภาคกลาง (R2) เท�ากับ 0.39 และมีค�า
สัมประสิทธิ์ประสิทธิผลความเชื่อถือได�ท่ีปรับแล�วของตัวแปรชี้วัดการบริการเซลล�พลังงานแสงอาทิตย�
ของประชาชนไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ;าในเขตจังหวัดภาคกลาง (Adjusted R2) เท�ากับ 0.39
แสดงว�า ป3จจัยความรู�ความเข�าใจของประชาชน ป3จจัยการมีส�วนร�วมของประชาชน ป3จจัยความ
ยอมรับของประชาชน และป3จจัยประโยชน�ของประชาชน ท้ัง 4 ตัวแปรสามารถทํานายการนํา
นโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ;าในเขตจังหวัดภาคกลาง 
ร�อยละ 39.20 
   เม่ือวิเคราะห�ป3จจัยนโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ไปปฏิบัติในการ
ผลิตกระแสไฟฟ;าในเขตจังหวัดภาคกลาง รวม 12 ป3จจัย ประกอบด�วย มีวัตถุประสงค�ท่ีชัดเจน มี
ความต�อเนื่อง นําไปปฏิบัติได� วัดผลและประเมินผลได� ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสม ความพร�อมทาง
ทรัพยากร การประสานงานท่ีดี ความสามารถในการให�ความรู� การมีส�วนร�วมของประชาชน ความ
ยอมรับของประชาชน ความรู�ความเข�าใจของประชาชน และประโยชน�ของประชาชน ทําให�เห็นความ
คุ�มค�าของเซลล�แสงอาทิตย� และจากการติดตามและประเมินผล การใช�เซลล�แสงอาทิตย�ในการผลิต
กระแสไฟฟ;าในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก�ว จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดอ�างทอง ท่ีส�งผลต�อการนํา
นโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ;าในเขตจังหวัดภาคกลาง 
(Y) วิเคราะห�ถดถอยแบบข้ันตอน (Stepwise Regression Analysis) พบว�า กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�มี
ความพึงพอใจในระดับปานกลางเก่ียวกับอนาคตของอุตสาหกรรมเซลล�แสงอาทิตย�ในประเทศไทยจะ
มีการเติบโตข้ึนมากน�อยเพียงใด โดยตัวแปรอิสระท่ีได�รับการคัดเลือกเข�าสมการตามลําดับ
ความสัมพันธ� คือ วัตถุประสงค� (X1) การมีส�วนร�วมของประชาชน (X9) ความรู�ความเข�าใจของ
ประชาชน (X11) นําไปปฏิบัติได� (X3) ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสม (X5) การประสานงานท่ีดี (X7) มีความ
ต�อเนื่อง (X2) วัดผลและประเมินผลได� (X4) ความพร�อมทางทรัพยากร (X6) ความสามารถในการให�
ความรู� (X8) และประโยชน�ของประชาชน (X12) ท้ัง 11 ตัวแปรท่ีมีป3จจัยโดยตรงต�อการนํานโยบาย
การส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ;าในเขตจังหวัดภาคกลาง อย�างมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีค�าสัมประสิทธิ์การนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล�
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แสงอาทิตย�ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ;าในเขตจังหวัดภาคกลาง (R2) เท�ากับ 0.76 และมีค�า
สัมประสิทธิ์ประสิทธิผลความเชื่อถือได�ท่ีปรับแล�วของตัวแปรชี้วัดการนํานโยบายการส�งเสริมการใช�
เซลล�แสงอาทิตย�ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ;าในเขตจังหวัดภาคกลาง (Adjusted R2) เท�ากับ 
0.76 แสดงว�าป3จจัยของวัตถุประสงค� การมีส�วนร�วมของประชาชน ความรู�ความเข�าใจของประชาชน 
นําไปปฏิบัติได� ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสม การประสานงานท่ีดี มีความต�อเนื่อง วัดผลและประเมินผลได� 
ความพร�อมทางทรัพยากร ความสามารถในการให�ความรู� และประโยชน�ของประชาชน ท้ัง 11 ตัว
แปร สามารถอธิบายการนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ไปปฏิบัติในการผลิต
กระแสไฟฟ;าในเขตจังหวัดภาคกลาง ร�อยละ 76.10 
  6. แนวทางการปรับปรุงป3จจัยท่ีมีผลต�อการนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล�
แสงอาทิตย�ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ;าในเขตจังหวัดภาคกลางของประเทศท่ีเหมาะสม ดังนี้ 
   1) นโยบายของภาครัฐท่ีต�องมีความชัดเจนและต�อเนื่อง ภาครัฐไม�ควรให�
ความสําคัญกับเฉพาะการบริหารจัดการหรือการวางแผนกําลังติดต้ังพลังงานแสงอาทิตย�เท�านั้น การ
ทําให�เกิดความสําเร็จอย�างยั่งยืนจําเป9นต�องมีการรณรงค�สร�างความเข�าใจในเทคโนโลยีทางเลือกของ
เซลล�แสงอาทิตย� เพ่ือการนําไปใช�ประโยชน�ของผู�ท่ีมีส�วนได�ส�วนเสียต�างๆ ได�แก� ครัวเรือน เจ�าของ
ทรัพย�สิน สถาปนิก วิศวกร นักวางแผนพัฒนาเมือง อุตสาหกรรม การขนส�งมวลชน สถาบันการศึกษา 
และชุมชน เป9นต�น 
   2) หน�วยงานและผู�ท่ีมีส�วนเก่ียวข�องในทุกภาคส�วนควรจะสร�างความร�วมมือ
ระหว�างประเทศในการพัฒนาเทคโนโลยี การจัดหาเงินทุน การแลกเปลี่ยนประสบการณ�ในการนํา
พลังงานแสงอาทิตย�มาใช�ประโยชน�ได�อย�างมีประสิทธิภาพในราคาท่ีย�อมเยา เช�น การร�วมกันวางแผน
ความต�องการใช�แผงเซลล�แสงอาทิตย�ในระดับประเทศเพ่ือให�เกิดการผลิตเป9นปริมาณมาก ทําให�เกิด
การประหยัดต�อขนาด อันจะส�งผลให�แผงเซลล�แสงอาทิตย�กลายเป9นสินค�า ท่ีทุกคนสามารถเข�าถึงได�
โดยไม�ติดข�อจํากัดด�านเงินทุน โดยเฉพาะอย�างยิ่ง การนําเทคโนโลยีไปใช�ในชุมชนท่ีห�างไกลเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต การช�วยลดค�าใช�จ�ายในด�านพลังงานให�แก�คนยากจน และท่ีสําคัญท่ีสุดคือ การลดการใช�
พลังงานฟอสซิล ซ่ึงจะช�วยให�เกิดการพัฒนาความม่ันคงในด�านการใช�พลังงานของประเทศอย�างยั่งยืน 
   3) ความต�อเนื่องและความไม�ชัดเจนของนโยบายจากภาครัฐส�งผลให�เกิดการ
หยุดชะงักของการพัฒนาโครงการผลิตพลังงานไฟฟ;าจากแสงอาทิตย� ผู�ท่ีเก่ียวข�อง อาทิ ครัวเรือนและ
เอกชนขาดความม่ันใจและเกิดความลังเลในการเข�าร�วมโครงการ ดังนั้น ภาครัฐควรมีการวางแผน
แบบบูรณาการเพ่ือวางนโยบายท่ีให�การสนับสนุนในวงกว�างสําหรับท้ังห�วงโซ�ของอุตสาหกรรม ต้ังแต� 
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีผลิตพลังงานไฟฟ;าจากแสงอาทิตย�การลงทุน การสร�างแรงจูงใจเพ่ือ
กระตุ�นให�เกิดการมีส�วนร�วมและสร�างนวัตกรรมในวงกว�าง โดยความช�วยเหลือต�างๆ ต�องพัฒนาให�
เหมาะสมกับต�นทุนของเทคโนโลยีท่ีลดลง เพ่ือแก�ป3ญหาความต�องการลงทุนท่ีล�นตลาด สุดท�าย 
นโยบายของภาครัฐควรสามารถนํามาต�อยอดในมิติท่ีหลากหลายได� 
   4) ทุกภาคส�วนควรร�วมมือกันส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ในการผลิต
กระแสไฟฟ;าให�ใช�อย�างเหลือเฟyอ ซ่ึงเป9นอีกหนทางหนึ่ง ท่ีจะช�วยบรรเทาป3ญหาการขาดแคลน
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พลังงาน และช�วยทําให�ป3ญหามลภาวะเป9นพิษ เบาบางลงไป อันหมายถึงคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล�อม
ท่ีดี ก็จะหวนกลับคืนมาสู�มวลมนุษย�และสรรพชีวิตบนดาวเคราะห�สีน้ําเงินใบนี้  
   5) การท่ีจะสร�างความพึงพอใจผู�ท่ีเก่ียวข�องของนโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล�
แสงอาทิตย�ควรทําการศึกษาความคาดหวังก�อนใช�พลังงานแสงอาทิตย�ของผู�ท่ียังไม�เคยใช� และความ
พึงพอใจหลังใช�พลังงานแสงอาทิตย�เพ่ือนํามาวัดประสิทธิภาพของการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ดังกล�าว 
หากความพึงพอใจหลังจากใช�งานมากกว�าความคาดหวังก�อนใช�  
   6) ทางด�านธุรกิจและส�งเสริมการขาย ควรมุ�งไปกลุ�มเป;าหมายท่ีต�องการใช�งาน
ของพลังงานแสงอาทิตย�ในครัวเรือนและกลุ�มธุรกิจขนาดเล็ก 
   7) ภาครัฐควรมีการวางแผนแบบบูรณาการเพ่ือวางนโยบายท่ีให�การสนับสนุนใน
วงกว�างสําหรับท้ังห�วงโซ�ของอุตสาหกรรม ต้ังแต� การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีผลิตพลังงานไฟฟ;าจาก
แสงอาทิตย�การลงทุน การสร�างแรงจูงใจเพ่ือกระตุ�นให�เกิดการมีส�วนร�วมและสร�างนวัตกรรมในวง
กว�าง โดยความช�วยเหลือต�างๆ นั้นต�องพัฒนาให�เหมาะสมกับต�นทุนของเทคโนโลยีท่ีลดลง เพ่ือ
แก�ป3ญหาความต�องการลงทุนท่ีล�นตลาด สุดท�าย นโยบายของภาครัฐควรสามารถนํามาต�อยอดในมิติ
ท่ีหลากหลายได�  
   8) การท่ีจะส�งเสริมให�เกิดการใช�งานระบบเซลล�แสงอาทิตย�อย�างแพร�หลายใน
ประเทศไทยนั้นหน�วยงานรัฐท่ีรับผิดชอบจะต�องมีการจัดฝzกอบรมเพ่ือสร�างความรู�ความเข�าใจให�กับ
ประชาชนในพ้ืนท่ี และจัดให�มีการสร�างองค�กรข้ึนภายในชุมชน เพ่ือเข�ามาบริหารจัดการการใช�งาน
ระบบเซลล�แสงอาทิตย� โดยในป3จจุบัน ภาครัฐให�การสนับสนุนท้ังในกลุ�มครัวเรือนและผู�ประกอบการ
โรงไฟฟ;าในรูปแบบเงินช�วยเหลือและสิทธิประโยชน�ทางภาษี เพ่ือผลักดันให�เกิดการลงทุนในโครงการ
ผลิตพลังงานไฟฟ;าจากแสงอาทิตย�ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน อาทิ การลดหย�อนภาษี การ
ยกเว�นภาษีเงินได�และภาษีเครื่องจักร ดังนั้น หากนโยบายของภาครัฐเปลี่ยนแปลงไปจะส�งผลกระทบ
อย�างมากต�อความเป9นไปได�ของโครงการ เช�น การปรับลดส�วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ;า  
   9) การพัฒนาประเทศในการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ผลิตกระแสไฟฟ;าเพ่ือการพัฒนา
ประเทศอย�างยั่งยืนรัฐควรผลักดันและสร�างแรงจูงใจในระยะเริ่มต�น ท้ังการสนับสนุนค�าใช�จ�ายการ
สนับสนุนแหล�งเงินกู�ดอกเบี้ยตํ่าระยะยาว การสนับสนุนโดยการลดหย�อนภาษีให�ผู�ติดต้ัง การรับซ้ือ
ไฟฟ;าคืน การสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยพัฒนา      
 5.1.2 ผลการวิเคราะห�การวิจัยเชิงคุณภาพ   
  ในส�วนนี้เป9นการสัมภาษณ�เจาะลึกข�อมูลจากกลุ�มภาคประชาชน (ประธานใน
หมู�บ�าน) จํานวน 10 คน กลุ�มผู�บริหารภาคเอกชน จํานวน 10 คน และกลุ�มผู�บริหารภาครัฐ จํานวน 
10 คน จํานวนท้ังหมด 30 คน โดยรวบรวมสร�างข�อสรุปจากข�อมูลท่ีนํามาวิเคราะห� ดังต�อไปนี้ 
  ลักษณะประชากรศาสตร�  
  ด�านเพศ พบว�า กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�เป9นเพศชาย จํานวน 22 คน คิดเป9นร�อยละ 
73.33 และเป9นเพศหญิง จํานวน 8 คน คิดเป9นร�อยละ 26.67  
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  ด�านอายุ พบว�า กลุ�มตัวอย�างอายุส�วนใหญ�มีอายุมากกว�า 50 ปA ข้ึนไป จํานวน 14 คน   
คิดเป9นร�อยละ 46.67 รองลงมามีอายุระหว�าง 36 – 50 ปA จํานวน 10 คน คิดเป9นร�อยละ 33.33 และ
สุดท�ายมีอายุระหว�าง 26 ปA - 35 ปA จํานวน 6 คน คิดเป9นร�อยละ 20.00  
  ด�านการศึกษา พบว�า กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�จบปริญญาตรีข้ึนไป จํานวน 12 คน   
คิดเป9นร�อยละ 40.00 รองลงมาจบมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท�า จํานวน 8 คน คิดเป9นร�อยละ 
26.67 รองลงมาจบมัธยมศึกษาตอนต�น จํานวน 6 คน คิดเป9นร�อยละ 20.00 และสุดท�ายจบ
ประถมศึกษา จํานวน 4 คน คิดเป9นร�อยละ 13.33  
  ด�านประสบการณ�ด�านบริหาร พบว�า กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�มีประสบการณ�ด�าน
บริหาร 13 ปA ข้ึนไป จํานวน จํานวน 10 คน คิดเป9นร�อยละ 33.33 รองลงมามีประสบการณ�ด�าน
บริหารระหว�าง 9 ปA – 12 ปA มีจํานวนเท�ากัน 9 คน คิดเป9นร�อยละ 30.00 รองลงมามีประสบการณ�
ด�านบริหารระหว�าง 4 ปA – 8 ปA จํานวน 7 คน คิดเป9นร�อยละ 23.33 และสุดท�ายมีประสบการณ�ด�าน
บริหารระหว�าง 1 ปA – 3 ปA จํานวน 4 คน คิดเป9นร�อยละ 13.33     
  การนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ;า
ในเขตจังหวัดภาคกลาง  
  1. กลุ�มภาคประชาชนมีประสบการณ�และความรู�ของระบบการผลิตกระแสไฟฟ;า
จากเซลล�แสงอาทิตย� มีผลต�อความคิดเห็นเก่ียวกับการยอมรับและการใช�เทคโนโลยีเซลล�แสงอาทิตย�
เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ;าด�วยเซลล�แสงอาทิตย� อาจเป9นเพราะว�า การใช�แสงอาทิตย�ทดแทนพลังงาน
ไฟฟ;ามีอุปกรณ� เทคโนโลยีและระบบท่ีค�อนข�างซับซ�อน แต�เป9นระบบท่ีสามารถเรียนรู�และทําความ
เข�าใจได�ง�ายซ่ึงมีคู�มือการใช�งานท่ีง�ายต�อการศึกษาและทําความเข�าใจและมีหน�วยงานหรือผู�เชี่ยวชาญ 
ให�คําปรึกษาและดูแลอย�างใกล�ชิด จึงทําให�ตัดสินใจในการยอมรับและใช�เทคโนโลยีได�ง�าย ซ่ึงกลุ�ม
ประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก�ว จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดอ�างทอง รัฐยังส�งเสริมการติดต้ัง
ระบบเซลล�แสงอาทิตย�เพ่ือใช�กับครัวเรือน โดยสนับสนุนงบประมาณจากทุนเพ่ือส�งเสริมการอนุรักษ�
พลังงานซ่ึงดูแลโดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห�งชาติ จะช�วยลดค�าใช�จ�ายในการ
ติดต้ัง 50 % และกําลังดําเนินการอยู�ในขณะนี้ ซ่ึงป3จจุบันรัฐยังมีแนวทางการส�งเสริมการใช�เซลล�
แสงอาทิตย� และสํานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห�งประเทศไทยได�จัดทําแผนรองรับจะ
ส�งเสริมให�มีการติดต้ังระบบไฟฟ;าเซลล�แสงอาทิตย�รวม 15 MW ดังนั้นจะเห็นได�ว�าทุกภาคส�วนได�
สร�างความเข�าใจ สร�างมนุษย�สัมพันธ�ท่ีดีต�อกันทําให�เกิดบรรยากาศท่ีดีในการใช�เซลล�พลังงาน
แสงอาทิตย�เพ่ือการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืน ซ่ึงส�งผลให�ประเทศประสบความสําเร็จในการนํา
นโยบายส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ในการผลิตกระแสไฟฟ;า เพ่ือการพัฒนาประเทศอย�าง
ยั่งยืน ซ่ึงส�งผลถึงการพัฒนาประเทศชาติในป3จจุบัน      
  2. เซลล�แสงอาทิตย�มีต�นทุนในการผลิตท่ีสูงด�วยเทคโนโลยีท่ีใช�ในการผลิตมีความ
ซับซ�อน และเป9นเทคโนโลยีท่ีต�องใช�ผู�เชี่ยวชาญในด�านการผลิต การถ�ายทอดเทคโนโลยีจึงเป9นการ
ยากท่ีจะสามารถดําเนินการได�ในระยะเวลาอันสั้น จึงต�องมีการเตรียมความพร�อมในหลายด�าน
โดยเฉพาะในด�านของเงินลงทุน จากการวิเคราะห�สภาพภูมิศาสตร�ของประเทศไทยท่ีอยู�ในภูมิภาคเขต
ร�อน จึงทําให�ประเทศไทยมีแสงอาทิตย�ตลอดท้ังปAท่ีสามารถเอ้ือต�อการนําเซลล�แสงอาทิตย�มาใช� 
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มากกว�าการใช�พลังงานทดแทนในด�านอ่ืน แต�เนื่องจากเทคโนโลยีในด�านการผลิตแผงเซลล�แสงอาทิตย�
ยังมีต�นทุนท่ีสูง จึงทําให�การใช�เซลล�แสงอาทิตย�ยังไม�เป9นท่ีแพร�หลายในประเทศ แต�เม่ือมีมาตรการใน
การส�งเสริมท่ีจริงจังจากภาครัฐ ดังเช�นในประเทศญ่ีปุxน เยอรมัน และอเมริกา ประเทศไทยก็จะมี
ศักยภาพในด�านการผลิตพลังงานแสงอาทิตย�เฉกเช�นประเทศผู�นําพลังงานเซลล�แสงอาทิตย� เช�น ซ่ึง
การพัฒนาขีดความสามารถการแข�งขันเพ่ือรองรับความต�องการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ท่ีเพ่ิมข้ึนใน
อนาคตของบริษัทท่ีผลิตและติดต้ังเซลล�แสงอาทิตย�ด�วยการลดต�นทุนของแผงโซล�าเซลล� และต้ังราคา
ให�เป9นท่ียอมรับได�ในกลุ�มลูกค�าเป;าหมาย การสร�างความแตกต�างของผลิตภัณฑ� และการเพ่ิมการ
ให�บริการท่ีเป9นการสร�างมูลค�าให�กับผลิตภัณฑ� โดยเป9นการให�คุณประโยชน�ท่ีเกินความคาดหวังของ
ลูกค�าด�วยทางบริษัทมีความชํานาญในด�านการผลิตและจําหน�ายโคมไฟมาเป9นระยะเวลานาน และ
เป9นการรองรับความต�องการท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคต ต�นทุนผลิตภัณฑ�ท่ีลดลงโดยเฉพาะต�นทุนของแผง    
โซล�าเซลล�ก็จะเป9นการเพ่ิมศักยภาพและความม่ันคงให�ทางบริษัท ดังนั้นจึงต�องมีการติดตามความ
เปลี่ยนแปลงและแนวโน�มท้ังภายในและภายนอกอย�างต�อเนื่อง เพ่ือกําหนดกลยุทธ�ท่ีเหมาะสม และ
สร�างผลกําไรอย�างต�อเนื่องให�กับองค�การ      
  3. การส�งเสริมจากภาครัฐท่ีร�วมลงทุนกับภาคเอกชนในการผลิตแผงเซลล�ใช�เอง
ภายในประเทศทําให�การจัดซ้ือแผงเซลล�แสงอาทิตย�ได�ถูกลงเนื่องจากสามารถผลิตแผ�นเซลล�
แสงอาทิตย�ได�เองภายในประเทศไม�ต�องเสียภาษีนําเข�าทําให�สามารถลดต�นทุนในด�านการจัดซ้ือแผง
เซลล�ลงได� ซ่ึงในอนาคตต�นทุนการผลิตของเซลล�แสงอาทิตย�จะถูกลง หากได�รับการยอมรับซ่ึงจะทํา
ให�สามารถผลิตแผงเซลล�ได�ในปริมาณมาก ราคาจะตํ่าลง ผู�บริโภคก็จะเกิดการยอมรับและหันมานิยม
ใช�เซลล�แสงอาทิตย�มากข้ึน รวมถึงรัฐมีแนวทางการส�งเสริมการการผลิตไฟฟ;าจากพลังงานหมุนเวียน 
พร�อมท้ังออกมาตรการส�งเสริมทางการเงิน ได�แก� ส�วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ;า (ADDER) เพ่ือผลักดันให�
มีการผลิตไฟฟ;าจากพลังงานหมุนเวียนตามเป;าหมายท่ีกําหนดไว�     
  สรุปนโยบายและแผนเซลล�แสงอาทิตย�ถือว�าเป9นความม่ันคงทางพลังงานของไทย สู�
การพ่ึงพาตนเอง และสามารถพัฒนาพลังงานใหม� ลดการนําเข�าเพ่ือนําพาประเทศสู�การเป9นผู�นําด�าน
พลังงานสะอาด ในภูมิภาคอาเซียน และจากนโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ในการผลิต
กระแสไฟฟ;าของกระทรวงพลังงานท่ีส�งเสริมการใช�ระบบผลิตไฟฟ;าเซลล�แสงอาทิตย�เพ่ือการลด
ค�าใช�จ�ายค�าพลังงานไฟฟ;า ซ่ึงขณะนี้ราคาของระบบผลิตไฟฟ;าจากเซลล�แสงอาทิตย�ถูกลงมาก มี
ต�นทุนการผลิตพลังงานไฟฟ;าใกล�เคียงกับค�าพลังงานไฟฟ;าในช�วง Peak นอกจากนี้เป9นการเพ่ิมกําลัง
การผลิตสูงสุดช�วงกลางวันอีกด�วย อีกท้ังยังเป9นการนําพลังงานจากธรรมชาติมาใช�ประโยชน� เพ่ือลด
การผลิตไฟฟ;าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยพบว�า กลุ�มประชาชนมีความเข�าใจเรื่องการใช�พลังงานเซลล�
แสงอาทิตย�ในการผลิตกระแสไฟฟ;าและยังให�ความร�วมมือกับทุกภาคส�วนเป9นอย�างดี ในส�วนของกลุ�ม
ภาคเอกชนมีการขยายการติดต้ังโรงไฟฟ;าท่ีผลิตจากเซลล�แสงอาทิตย�ให�ควบคุมพ้ืนท่ีทุกภาค และกลุ�ม
ภาครัฐมีการนําพลังงานแสงอาทิตย�มาใช�ในการผลิตไฟฟ;า เพ่ือส�งเสริมให�เกิดการประหยัดพลังงาน
ไฟฟ;าในหน�วยงานภาครัฐ โดยการสนับสนุนให�มีการใช�พลังงานไฟฟ;าจากเซลล�แสงอาทิตย� และลด
ป3ญหาการปล�อยก~าซเรือนกระจก ซ่ึงเป9นสาเหตุของป3ญหาโลกร�อน     
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  ป3จจัยท่ีมีผลต�อการนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ไปปฏิบัติในการ
ผลิตกระแสไฟฟ;าในเขตจังหวัดภาคกลาง       
  1. ด�านนโยบายการส�งเสริมเซลล�แสงอาทิตย�รัฐบาลไทยเดินหน�าเพ่ิมสัดส�วนการใช�
พลังงานหมุนเวียนภายในประเทศด�วยการสนับสนุนการผลิตไฟฟ;าด�วยแสงอาทิตย�ซ่ึงประเทศไทยมี
ศักยภาพในการพัฒนาอย�างสูง โดยท่ีคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห�งชาติ ได�อนุมัติสองมาตรการ
ท่ีจะเพ่ิมเป;าหมายติดต้ังกําลังการผลิตไฟฟ;าจากเซลล�แสงอาทิตย� นับต้ังแต�รัฐบาลป�ดรับสมัครผู�สนใจ
ภาคเอกชนเข�าร�วมโครงการผลิตไฟฟ;าจากแสงอาทิตย�ท่ีรู�จักกันในนามของ Adder-Tariff-Scheme 
(Feed-In Premium) ไป มาตรการใหม�นี้ถือเป9นการเป�ดโอกาสรอบใหม�ท่ีจะช�วยสนับสนุนการ
พัฒนาการผลิตไฟฟ;าด�วยแสงอาทิตย�ในประเทศไทย โดยท่ีมีการประกาศออกมาก็คือแนวทางการให�
ความสนับสนุนแก�การติดต้ังเซลล�แสงอาทิตย� (PV) บนหลังคา ซ่ึงถือเป9นความก�าวหน�าในด�านนี้
เนื่องจากเท�าท่ีผ�านมาอุตสาหกรรม PV ในประเทศไทยส�วนใหญ�ข้ึนกับการติดต้ัง FREE-FIELD ขนาด
ใหญ�ภายใต�โครงการ ADDER-SCHEME แต�แนวทางใหม�ท่ีกระทรวงพลังงานประกาศออกมานี้จะช�วย
ส�งเสริมให�เกิดการลงทุนของภาคเอกชน และชุมชน ช�วงฉุดระดับ PEAK LOAD และเสริมความม่ันคง
ทางด�านพลังงานให�กับประเทศไทย  
  2. ด�านการบริหารจัดการตามนโยบายการส�งเสริมเซลล�พลังงานแสงอาทิตย�นั้น 
สํานักงานกองทุนหมู�บ�านและชุมชนเมืองแห�งชาติ เป9นองค�การพัฒนาระดับท�องถ่ินท่ีให�เงินกู� และเงิน
ช�วยเหลือแก�หมู�บ�านและชุมชน ซ่ึงจะมีการกันเงินส�วนหนึ่งไว�สําหรับโครงการพัฒนาการผลิตไฟฟ;า
จากแสงอาทิตย� แต�เนื่องจากความช�วยเหลือทางการเงินท่ีหมู�บ�านแต�ละแห�งจะได�รับจากกองทุนยังไม�
พอท่ีจะติดต้ังกําลังผลิตไฟฟ;าจากแสงอาทิตย�ได�ถึง 1 MW คณะกรรมการชุมพิเศษจึงต�องพิจารณา
การผูกรวมเงินช�วยเหลือของแต�ละหมู�บ�านเข�าด�วยกันเพ่ือให�โครงการสามารถเกิดข้ึนได� ซ่ึงคาดว�าการ
จะเกิดโครงการผลิตไฟฟ;าจากแสงอาทิตย�หนึ่งโครงการต�องใช�เงินทุน ซ่ึงต�องอาศัยความร�วมมือจาก
หมู�บ�านด�วยกัน สําหรับส�วนของเงินกู� ซ่ึงกระทรวงพลังงานคาดว�ามาจากธนาคารรัฐสองแห�ง คือ
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ�การเกษตร และธนาคารออมสินผลตอบแทนจากโครงการนี้ จะอยู�
ในรูปของ Feed-In Tariff ซ่ึงจะจ�ายตรงไปให�กับหมู�บ�านต�างๆ ท่ีร�วมลงทุนในส�วนของการติดต้ัง
ระบบ ส�วนไฟฟ;าท่ีผลิตข้ึนจะส�งไปให�กับระบบจ�ายไฟฟ;าสาธารณะ และได�รับค�าตอบแทนจากการ
จ�ายไฟในอัตราท่ีคงท่ี โดยมีการกําหนดเป;าหมาย เพ่ิมสัดส�วนเป;าหมายของกําลังผลิตไฟฟ;าท้ังหมด  
  3. ด�านการบริการเซลล�พลังงานแสงอาทิตย�ของประชาชนพบว�า ประชาชนมีการ
ปรับตัว พัฒนา และหาความรู� ในเรื่อง ความหลากหลายของพลังงาน เทคโนโลยีเพ่ือลดต�นทุน เพราะ
โลกยุคใหม�มีการเปลี่ยนแปลงอย�างรวดเร็วและก�อผลกระทบอย�างรุนแรงกับผู�ท่ีไม�มีความเข�าใจใน
ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมและเทคโนโลยีสมัยใหม� ท้ังนี้ การสนับสนุนของรัฐในการต้ังโรงไฟฟ;า
เซลล�แสงอาทิตย�หรือส�งเสริมประชาชนภาคเกษตรกรรมใช�เซลล�แสงอาทิตย�ผลิตกระแสไฟฟ;าจะทําให�
เกิดความม่ันคงในระบบพลังงานไฟฟ;าของชาติ ซ่ึงตามปกติ นโยบายการส�งเสริมเซลล�พลังงาน
แสงอาทิตย�ผลิตกระแสไฟฟ;านั้นจะถูกกําหนดมาจากรัฐบาลและกลุ�มผลประโยชน�ทางด�านพลังงาน
ส�วนมากเป9นเอกชนท่ีสนับสนุนรัฐบาลในขณะนั้นๆ แต�ประชาชนโดยท่ัวไปมีส�วนร�วมในการกําหนด
นโยบายทางด�านพลังงานน�อยมาก อาจเป9นเพราะภาคประชาชนของไทยมีการร�วมกลุ�มและอํานาจ
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ต�อรองน�อยมาก มีการพัฒนาการรวมตัวของประชาชนตามอาชีพและความสนใจอย�างเชื่องช�า ขาด
ความรู�และ การส�งเสริมจากภาครัฐ ประชาชนส�วนใหญ�จึงรับผลจากการดําเนินนโยบายของรัฐบาล
และกลุ�มผลประโยชน�ภาคธุรกิจเอกชนท่ีมีส�วนร�วมในรัฐบาล ภาคประชาชนจึงได�รับผลกระทบ
ทางด�านลบ มากกว�าผลดีจากนโยบายท่ีดําเนินการ       
  สรุปได�ว�านโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ในการผลิตกระแสไฟฟ;าเพ่ือ
การพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืน จากการร�วมมือท้ัง 3 องค�กร ให�การสนับสนุนการติดต้ังระบบการผลิต
ไฟฟ;าจากเซลล�แสงอาทิตย�ในท�องถ่ินท่ีห�างไกลอย�างต�อเนื่อง โดยการวางนโยบายการพัฒนาระบบ
การให�บริการไฟฟ;าแก�ประชาชนอย�างท่ัวถึง และมีคุณภาพไว�ในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห�งชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) โดยให�เอกชนเข�ามามีบทบาทในการผลิตและจําหน�าย
กระแสไฟฟ;าให�แก�ประชาชน ซ่ึงการผลิตไฟฟ;าจากพลังงานแสงอาทิตย�มีส�วนช�วยในการกระจายความ
เจริญสู�ท�องถ่ิน โดยเฉพาะในท�องถ่ินทุรกันดารท่ีไฟฟ;าเข�าไม�ถึง ซ่ึงงบประมาณการติดต้ังจะมาจากการ
จัดสรรงบประมาณส�วนกลางให�กับท�องถ่ินเพ่ือนําไปพัฒนาความเจริญในแต�ละท�องถ่ิน ดังนั้นธุรกิจ
ของบริษัทในอนาคตนั้นยังสามารถเติบโตได�อีกมากจากความต�องการซ่ึงมีอยู�เป9นจํานวนมากท่ัว
ประเทศ อาทิเช�น องค�การบริหารส�วนตําบล เป9นต�น    
  แนวทางการปรับปรุงป3จจัยท่ีมีผลต�อการนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล�
แสงอาทิตย�ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ;าในเขตจังหวัดภาคกลาง    
  1. สนับสนุนหรือเป�ดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมในการดําเนินการตาม
นโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ในการผลิตกระแสไฟฟ;าของประเทศ ในทุกข้ันตอน เพ่ือ
เป9นการลดการต�อต�านในการดําเนินโครงการท่ีเก่ียวข�องกับนโยบายการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ในการ
ผลิตกระแสไฟฟ;า และเป9นการสร�างความเข�าใจร�วมกันระหว�างหน�วยงานของรัฐกับภาคประชาชน  
  2. การสนับสนุนโครงการท่ีมีการใช�พ้ืนท่ีในการดําเนินการน�อยแต�ให�ผลประโยชน�
มาก และไม�ส�งผลกระทบต�อระบบนิเวศ และความเป9นอยู�ของประชาชน รวมถึงสนับสนุนและส�งเสริม
ด�านองค�ความรู�ท่ีเก่ียวข�องกับเซลล�แสงอาทิตย� รวมท้ังเผยแพร�ให�ประชาชนได�รับทราบข�อมูลเหล�านั้น
อย�างท่ัวถึงเม่ือประชาชนรับทราบข�อมูลท่ีเก่ียวข�องมากข้ึน ประชาชนจะมีการเสนอความคิดเห็นท่ี
เป9นประโยชน�แก�หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องในการดําเนินการในการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ในการผลิต
กระแสไฟฟ;า 
  3. เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาด�านกระบวนการในการบริหารจัดการ และการ
ดําเนินการท่ีเก่ียวข�องกับนโยบายการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ในการผลิตกระแสไฟฟ;าโดยภาครัฐ ให�มี
ความสอดคล�องกันในทุกภาคส�วน เพ่ือให�เกิดความต�อเนื่องของการดําเนินการ และไม�เกิดความ
ซํ้าซ�อนกันของหน�วยงานท่ีรับผิดชอบการดําเนินการรวมถึงส�งเสริมและสนับสนุนด�านการวิจัยใน
โครงการท่ีมีความเป9นไปได�ในการดําเนินการท่ีเก่ียวข�องกับพลังงานสีเขียวอย�างจริงจัง เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการนําเซลล�แสงอาทิตย�ท่ีมีอยู�ในประเทศมาใช�ได�อย�างเต็มท่ี และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
รวมท้ังเหมาะสมและคุ�มค�าในด�านการลงทุนดําเนินการ     
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  4. ภาครัฐมีการกําหนดมาตรการในการดําเนินการทีเก่ียวข�องอย�างชัดเจน ท้ังใน
ส�วนท่ีเป9นมาตรการสนับสนุนมาตรการในการส�งเสริม การติดตามผลการดําเนินการ และนํากฎหมาย
มาบังคับใช�ในการดําเนินการด�านเซลล�แสงอาทิตย�โดยการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ในการผลิตกระแสไฟฟ;า
อย�างจริงจัง เพ่ือป;องกันผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากการนํานโยบายการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ในการผลิต
กระแสไฟฟ;าไปปฏิบัติใช� และรัฐควรออกมาตรการบังคับใช�โซลาร�เซลล�ท่ีผลิตภายในประเทศ รวมท้ัง
ขยายเป;าหมายการผลิตไฟฟ;าจากแสงอาทิตย�เพ่ิมข้ึน      
  5. รัฐควรมีการปรับปรุงราคาในการรับซ้ือไฟฟ;าหรือพลังงานท่ีผลิตได�จากแหล�ง
เซลล�แสงอาทิตย�ให�สอดคล�องกับต�นทุนการผลิตท่ีเป9นจริง รวมท้ังการปรับปรุงเง่ือนไขในการรับซ้ือ
เพ่ือเป9นแรงจูงใจให�ผู�ผลิตพลังงานจากแหล�งพลังงานแสงอาทิตย�มากข้ึน และภาครัฐควรเป9น
ศูนย�กลางความรู�ด�านเซลล�แสงอาทิตย�อย�างแท�จริง โดยการเผยแพร�ข�อมูลและความรู�สู�สาธารณะชน
อย�างต�อเนื่อง    
  สรุปในภาพรวมป3จจุบันเซลล�แสงอาทิตย�มีบทบาทสําคัญอย�างมากเนื่องจากราคา
น้ํามันดิบในตลาดโลกมีราคาสูงข้ึนอย�างต�อเนื่องและภาครัฐมีนโยบายส�งเสริมการลงทุนและการใช�
อุปกรณ�พลังงานทดแทนกับภาคเอกชนมากข้ึน เช�น การลดภาษีการนําเข�าอุปกรณ�พลังงานทดแทน 
การปล�อยเงินกู�ดอกเบี้ยตํ่าจากภาครัฐสาหรับการลงทุนด�านพลังงานทดแทน เป9นต�น ดังนั้น 
อุตสาหกรรมเซลล�แสงอาทิตย�จึงเป9นธุรกิจหนึ่งท่ีน�าจับตามองเป9นอย�างมากในป3จจุบันเพราะยังเป9น
ธุรกิจใหม�ในตลาดเนื่องจากยังมีบุคคลากรท่ีมีความรู�และเชี่ยวชาญในเรื่องนี้จํานวนน�อย อีกท้ังมีการ
แข�งขันตํ่าเม่ือเทียบกับธุรกิจอุตสาหกรรมชนิดอ่ืนๆ ด�วยความท่ีใหม�และสดในตลาดจึงทําให�เป9นธุรกิจ
ท่ีน�าจับตามอง อีกท้ังยังเป9นธุรกิจท่ีสะอาด สามารถช�วยแก�ไขป3ญหาเศรษฐกิจระดับประเทศได�ไม�มาก
ก็น�อยและท่ีสําคัญสามารถช�วยแก�ไขป3ญหาการขาดแคลนพลังงานภายในในประเทศไทยอีกด�วย 
ประเทศไทยเป9นประเทศอุตสาหกรรมจึงทําให�มีความต�องการใช�พลังงานสูงและป3จจุบันเซลล�
แสงอาทิตย�เป9นพลังงานทางเลือกหนึ่งให�แก�กลุ�มผู�ท่ีสนใจและมีความต�องการลดต�นทุนด�านพลังงาน 
เช�น กลุ�มโรงแรม โรงงาน โรงพยาบาล ห�างสรรพสินค�าและอ่ืนๆ บทความนี้จึงนาเสนอป3จจัยท่ีสําคัญ
เพ่ือส�งเสริมอุตสาหกรรมเซลล�แสงอาทิตย�ในประเทศไทยซ่ึงผู�ประกอบการเซลล�แสงอาทิตย�ยังมี
จํานวนน�อย ไม�เพียงพอต�อความต�องการภายในประเทศ และตลาดเซลล�แสงอาทิตย�ในประเทศไทย
ยังคงมีโอกาสเติบโตอย�างต�อเนื่อง 
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิจัย การนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ไปปฏิบัติในการผลิต
กระแสไฟฟ;าในเขตจังหวัดภาคกลางในพ้ืนท่ี อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก�ว อําเภอบ�านโพธิ์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ�างทอง สามารถอภิปรายผลได�ดังต�อไปนี้  
 1. นโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ในการผลิตกระแสไฟฟ;าเพ่ือการพัฒนา
ประเทศอย�างยั่งยืน 3 ด�าน ประกอบด�วย 1) บรรลุวัตถุประสงค�ของนโยบายของนโยบายการส�งเสริม
การใช�เซลล�แสงอาทิตย�ในการผลิตกระแสไฟฟ;าในภาพรวมมีระดับปานกลางมีค�าเฉลี่ย 3.08 สาเหตุ
จากทุกภาคส�วนมีการรวมตัวกันเพ่ือเรียนรู� พัฒนาทักษะในการใช�เซลล�แสงอาทิตย� ตลอดจน
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เทคโนโลยี วิชาการต�างๆ เพ่ือปรับปรุงและแปรรูปผลิตไฟฟ;าอย�างยั่งยืนรวมถึงมีการสื่อความหมายได�
ถูกต�อง ตรงประเด็นเข�าใจตรงกันในการใช�เซลล�แสงอาทิตย�เพ่ือการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืน        
2) สร�างความพึงพอใจผู�ท่ีเก่ียวข�องในการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ในการผลิตกระแสไฟฟ;าในภาพรวมมี
ระดับปานกลางมีค�าเฉลี่ย 3.13 เนื่องจากประชาชนและกลุ�มต�างๆ ได�รับประโยชน�ส�วนรวมเป9นหลัก
จากการนํานโยบายการใช�เซลล�พลังงานแสงอาทิตย�เพ่ือการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืนไปปฏิบัติ และ
ได�แสดงและรับฟ3งความคิดเห็น ข�อเสนอแนะจากการนํานโยบายการใช�เซลล�แสงอาทิตย�เพ่ือการ
พัฒนาประเทศไปปฏิบัติ และ 3) ผลประโยชน�ต�อการพัฒนาประเทศในภาพรวมในการใช�เซลล�
แสงอาทิตย�ในการผลิตกระแสไฟฟ;าในภาพรวมมีระดับปานกลางมีค�าเฉลี่ย 2.88 สาเหตุท่ีทุกภาคส�วน
ได�ทราบถึงความพร�อมของด�านต�างๆ ในการส�งเสริมต้ังโรงไฟฟ;าเซลล�พลังงานแสงอาทิตย�เพ่ือการ
พัฒนาประเทศ และได�ทราบถึงป3ญหาและอุปสรรคของการนํานโยบายการส�งเสริมเรื่องเซลล�
แสงอาทิตย�เพ่ือการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืนไปปฏิบัติ   
 ซ่ึงจะเห็นได�ว�าในพ้ืนท่ี อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก�ว อําเภอบ�านโพธิ์  จังหวัด
ฉะเชิงเทรา และอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ�างทอง สามารถนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล�
แสงอาทิตย�ในการผลิตกระแสไฟฟ;าเพ่ือการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืน ได�สอดคล�องกับแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2530-2534) และแผนพัฒนาพลังงานทดแทน: AEDP (พ.ศ. 2555-2564) จึงเป9นเหตุ
ให�นโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ในการผลิตกระแสไฟฟ;าบรรลุวัตถุประสงค�ท่ีนํานโยบาย
ไปปฏิบัติในการร�วมมือของทุกภาคส�วนท่ีเก่ียวข�องกับการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ในการผลิตกระแสไฟฟ;า 
ส�วนการดําเนินงานท่ีต�องมีการส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ในการผลิตกระแสไฟฟ;าเพ่ิมข้ึน คือ 
ผลประโยชน�ต�อการพัฒนาประเทศในภาพรวมท่ีประเทศได�ประโยชน�ถึงการนํานโยบายการส�งเสริมต้ัง
โรงไฟฟ;าเซลล�พลังงานแสงอาทิตย�ในการผลิตกระแสไฟฟ;าเพ่ือการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืนว�ามี
ความเหมาะสมเพียงใด         
 2. ป3จจัยด�านนโยบายการส�งเสริมเซลล�พลังงานแสงอาทิตย�ท่ีมีผลต�อการนํานโยบายการ
ส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ;าในเขตจังหวัดภาคกลาง มี 4 ด�าน 
ได�แก� มีวัตถุประสงค�ท่ีชัดเจน มีความต�อเนื่อง นําไปปฏิบัติได� และวัดผลและประเมินผลได� ในภาพรวม
ในระดับมากมีค�าเฉลี่ย 3.13 มีค�าสหสัมพันธ�ระหว�างตัวแปรมีค�าอยู�ระหว�าง 0.02 ถึง 1.00 โดยท้ังหมด
มีความสัมพันธ�ทางบวกอย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยมีค�าสัมประสิทธิ์ผลความเชื่อถือได�
ของตัวแปรชี้วัดนโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ;าในเขต
จังหวัดภาคกลาง (R2) เท�ากับ 0.38 และมีค�าสัมประสิทธิ์ประสิทธิผลความเชื่อถือได�ท่ีปรับแล�วของตัว
แปรชี้วัดนโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ;าในเขตจังหวัด
ภาคกลาง (Adjusted R2) เท�ากับ 0.38 แสดงว�า มีป3จจัยวัตถุประสงค�ท่ีชัดเจน ป3จจัยวัดผลและ
ประเมินผลได� ป3จจัยมีความต�อเนื่อง และป3จจัยนําไปปฏิบัติได� ท้ัง 4 ตัวแปรสามารถทํานายนโยบาย
การส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ในการผลิตกระแสไฟฟ;าเพ่ือการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืน ร�อยละ 
37.80 โดยป3จจัยท่ีมีระดับการปฏิบัติด�านนโยบายการส�งเสริมเซลล�พลังงานแสงอาทิตย�สูงสุด คือ วัดผล
และประเมินผลได� ส�วนการดําเนินงานท่ีต�องมีการส�งเสริมด�านนโยบายการส�งเสริมเซลล�พลังงาน
แสงอาทิตย�เพ่ิมข้ึน คือ ความต�อเนื่อง โดยสาสามารถอภิปรายได�ดังนี้ 
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  1) นโยบายการส�งเสริมเซลล�แสงอาทิตย�ในวัตถุประสงค�ท่ีชัดเจนท่ีมีผลต�อการนํา
นโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ;าในเขตจังหวัดภาคกลาง 
พบว�ามีระดับปานกลาง มีค�าเฉลี่ย 3.08 เพราะว�า ผู�ท่ีเก่ียวข�องการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ในการผลิต
กระแสไฟฟ;ามีการนําหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีและหลักธรรมาภิบาลมาใช�เป9นแกนหลักใน
การขับเคลื่อนองค�กรในการส�งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน และการใช�
พลังงานอย�างมีประสิทธิภาพในอนาคต ในส�วนวัตถุประสงค�ท่ีชัดเจนท่ีต�องเพ่ิมหรือปรับปรุงควร
กําหนดบทบาทและเตรียมความพร�อมองค�กรเพ่ือการก�าวเข�าสู� AEC ใน ปA 2558 จะส�งผลให�การ
ส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ในการผลิตกระแสไฟฟ;าเพ่ือการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ี 
อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก�ว อําเภอบ�านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอวิเศษชัยชาญ 
จังหวัดอ�างทองสูงข้ึน 
  2) นโยบายการส�งเสริมเซลล�แสงอาทิตย�ในความต�อเนื่องท่ีมีผลต�อการนํานโยบายการ
ส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ;าในเขตจังหวัดภาคกลาง พบว�ามี
ระดับปานกลาง มีค�าเฉลี่ย 2.94 เพราะว�า ผู� ท่ีเ ก่ียวข�องการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ในการผลิต
กระแสไฟฟ;ามุ�งเน�นการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการในด�านต�างๆ อย�างต�อเนื่องให�ทัดเทียมกับ
มาตรฐานการบริหารจัดการองค�กรระดับสากล และมีการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานและการ
อนุรักษ�สิ่งแวดล�อม และการพัฒนาพลังงานชนิดใหม�ในการผลิตกระแสไฟฟ;าเพ่ือการพัฒนาประเทศ
อย�างยั่งยืน แต�ถ�ามีการปรับปรุงให�มีการบูรณาการพลังงานชนบท เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สามารถพ่ึงพาตนเองได� และสร�างความร�วมมือด�านพลังงานในภูมิภาคอาเซียน โดยความร�วมมือ
ระหว�างภาครัฐและเอกชนท้ังภายในประเทศและต�างประเทศ จะส�งผลให�การส�งเสริมการใช�เซลล�
แสงอาทิตย�ในการผลิตกระแสไฟฟ;าเพ่ือการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ี อําเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก�ว อําเภอบ�านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ�างทองสูงข้ึน 
  3) นโยบายการส�งเสริมเซลล�พลังงานแสงอาทิตย�ในการนําไปปฏิบัติได�ท่ีมีผลต�อการนํา
นโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ;าในเขตจังหวัดภาคกลาง 
พบว�ามีระดับปานกลาง มีค�าเฉลี่ย 2.95 เพราะว�า ความต�องการในการใช�พลังงานมีมากข้ึน จึงจําเป9น
ท่ีต�องนําพลังงานเซลล�แสงอาทิตย�มาใช�ผลิตไฟฟ;าได�โดยใช�แสงอาทิตย�เป9นพลังงานในการผลิต 
ปรับปรุงการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ในการผลิตกระแสไฟฟ;าสามารถใช�งานในอุตสาหกรรมขนาดใหญ�จะ
เป9นการลดค�าใช�จ�ายในภาคอุตสาหกรรมได�จะส�งผลให�การส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ในการผลิต
กระแสไฟฟ;าเพ่ือการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ี อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก�ว อําเภอบ�าน
โพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ�างทองสูงข้ึน 
  4) นโยบายการส�งเสริมเซลล�แสงอาทิตย�ในการวัดผลและประเมินผลได�ท่ีมีผลต�อการนํา
นโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ;าในเขตจังหวัดภาคกลาง 
พบว�ามีระดับปานกลาง มีค�าเฉลี่ย 3.55 เพราะว�า การใช�เซลล�แสงอาทิตย�ไม�มีผลกระทบกับคน สัตว� 
และพืช และท่ีสําคัญคือการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ผลิตไฟฟ;าจะช�วยลดการนําเข�าพลังงานจาก
ต�างประเทศได� ถึงอย�างไรควรมีการเพ่ิมสถานีผลิตกระแสไฟฟ;าท่ีใช�เซลล�แสงอาทิตย�ในการผลิตไฟฟ;า
ให�มากข้ึนจึงจะส�งผลให�การส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ในการผลิตกระแสไฟฟ;าเพ่ือการพัฒนา
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ประเทศอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ี อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก�ว อําเภอบ�านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
และอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ�างทองสูงข้ึน 
 3. ป3จจัยด�านการบริหารจัดการตามนโยบายการส�งเสริมเซลล�แสงอาทิตย�ท่ีมีผลต�อการนํา
นโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ;าในเขตจังหวัดภาคกลาง 
มี 4 ด�าน ได�แก� ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสม ความพร�อมทางทรัพยากร การประสานงานท่ีดี และ
ความสามารถในการให�ความรู� ในภาพรวมในระดับปานกลางมีค�าเฉลี่ย 3.26 มีค�าสหสัมพันธ�ระหว�าง
ตัวแปรมีค�าอยู�ระหว�าง 0.00 ถึง 1.00 โดยท้ังหมดมีความสัมพันธ�ทางบวก อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.05 โดยมีค�าสัมประสิทธิ์ผลความเชื่อถือได�ของตัวแปรชี้วัดนโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล�
แสงอาทิตย�ในการผลิตกระแสไฟฟ;าเพ่ือการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืน (R2 Square) เท�ากับ 0.32 
และมีค�าสัมประสิทธิ์ประสิทธิผลความเชื่อถือได�ท่ีปรับแล�วของตัวแปรชี้วัดนโยบายการส�งเสริมการใช�
เซลล�แสงอาทิตย�ในการผลิตกระแสไฟฟ;าเพ่ือการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืน (Adjusted R2) เท�ากับ 
0.32 แสดงว�า ป3จจัยความพร�อมทางทรัพยากร ป3จจัยภาวะผู�นําท่ีเหมาะสม ป3จจัยการประสานงานท่ี
ดี และป3จจัยความสามารถในการให�ความรู� ท้ัง 4 ตัวแปรสามารถทํานายนโยบายการส�งเสริมการใช�
เซลล�แสงอาทิตย�ในการผลิตกระแสไฟฟ;าเพ่ือการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืน ร�อยละ 32.00 โดยป3จจัย
ท่ีมีระดับการปฏิบัติในการบริหารจัดการตามนโยบายการส�งเสริมเซลล�แสงอาทิตย�สูงสุด คือ ภาวะ
ผู�นําท่ีเหมาะสม ส�วนการดําเนินงานท่ีต�องมีการส�งเสริมการบริหารจัดการตามนโยบายการส�งเสริม
เซลล�พลังงานแสงอาทิตย�เพ่ิมข้ึน คือ การประสานงานท่ีดี โดยสาสามารถอภิปรายได�ดังนี้ 
  1) การบริหารจัดการตามนโยบายการส�งเสริมเซลล�แสงอาทิตย�ในภาวะผู�นําท่ีเหมาะสม
ท่ีมีผลต�อการนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ;าในเขต
จังหวัดภาคกลาง พบว�ามีระดับมากมีค�าเฉลี่ย 3.76 เพราะว�าผู�บริหารท่ีเก่ียวข�องกับการใช�เซลล�
แสงอาทิตย�ในการผลิตกระแสไฟฟ;ามีการบริหารจัดการท่ีดีและมีการลงทุนผลิตเซลล�แสงอาทิตย�ให�
ควบคลุมพ้ืนท่ีรวมถึงมีความชัดเจนการสนับสนุนการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ของประเทศไทย ดังนั้นหากมี
การปรับปรุงบริหารจัดการของผู�บริหารให�มีนโยบายและความชัดเจนในการประชาสัมพันธ�เรื่องเซลล�
แสงอาทิตย�ให�มากข้ึนส�งผลให�การส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ในการผลิตกระแสไฟฟ;าเพ่ือการ
พัฒนาประเทศอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ี อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก�ว อําเภอบ�านโพธิ์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา และอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ�างทองสูงข้ึน 
  2) การบริหารจัดการตามนโยบายการส�งเสริมเซลล�แสงอาทิตย�ในความพร�อมทาง
ทรัพยากรท่ีมีผลต�อการนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ไปปฏิบัติในการผลิต
กระแสไฟฟ;าในเขตจังหวัดภาคกลาง พบว�ามีระดับปานกลางมีค�าเฉลี่ย 3.27 เพราะว�ามีความพร�อม
ความสามารถในการออกแบบและผลิตอุปกรณ�ประหยัดพลังงานรวมถึงมีการเตรียมความพร�อมด�าน
บุคลากรท่ีสนับสนุนส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ในการผลิตกระแสไฟฟ;าเพ่ือการพัฒนาประเทศ ซ่ึง
ความพร�อมทางทรัพยากรถ�ามีการปรับปรุงหรือพัฒนาความพร�อมด�านระบบงานท่ีมีความคล�องตัวท่ี
เอ้ือต�อการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ในการผลิตกระแสไฟฟ;าเพ่ือการพัฒนาประเทศให�สูงข้ึนส�งผลให�การ
ส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ในการผลิตกระแสไฟฟ;าเพ่ือการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ี 
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อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก�ว อําเภอบ�านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอวิเศษชัยชาญ 
จังหวัดอ�างทองสูงข้ึน 
  3) การบริหารจัดการตามนโยบายการส�งเสริมเซลล�แสงอาทิตย�ในการประสานงานท่ีดีท่ี
มีผลต�อการนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ;าในเขต
จังหวัดภาคกลาง พบว�ามีระดับปานกลางมีค�าเฉลี่ย 2.76 เพราะว�า ได�รับส�งเสริม พัฒนามาตรฐาน 
ความปลอดภัยท่ีเก่ียวข�องกับระบบผลิตไฟฟ;าด�วยเซลล�แสงอาทิตย�จากทุกภาคส�วนเป9นอย�างดีรวมถึง
มีการเป�ดเผยแพร�ข�อมูล การโต�ตอบ และกระท่ังการติดต�อขอข�อมูลระบบผลิตไฟฟ;าด�วยเซลล�
แสงอาทิตย�ระหว�างภาคส�วนได� แต�สิ่งท่ีควรมีการปรับปรุงเพ่ือให�งายต�อการประสานงานภาครัฐควร
สนับสนุนระบบกลไกการสื่อสารอย�างใกล�ชิด ท่ัวถึงและต�อเนื่องง�ายต�อการประสานงาน จะส�งผลให�
การส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ในการผลิตกระแสไฟฟ;าเพ่ือการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ี 
อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก�ว อําเภอบ�านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอวิเศษชัยชาญ 
จังหวัดอ�างทองสูงข้ึน 
  4) การบริหารจัดการตามนโยบายการส�งเสริมเซลล�แสงอาทิตย�ในความสามารถในการ
ให�ความรู� ท่ี มีผลต�อการนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ไปปฏิบัติในการผลิต
กระแสไฟฟ;าในเขตจังหวัดภาคกลาง พบว�ามีระดับปานกลางมีค�าเฉลี่ย 3.23 เพราะว�า ได�รับข�อมูล
เซลล�แสงอาทิตย�จากแหล�งสื่อต�างๆ ท่ีถูกต�อง ซ่ึงถ�าหากมีการพัฒนาข�อมูลพลังงานเซลล�แสงอาทิตย�ท่ี
ได�นําไปพูดคุยถึงความรู�และป3ญหากับผู�อ่ืนหรือแลกเปลี่ยนความรู�กันจะส�งผลให�การส�งเสริมการใช�
เซลล�แสงอาทิตย�ในการผลิตกระแสไฟฟ;าเพ่ือการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ี อําเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก�ว อําเภอบ�านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ�างทองสูงข้ึน 
 4. ป3จจัยด�านการบริการเซลล�พลังงานแสงอาทิตย�ของประชาชนท่ีมีผลต�อการนํานโยบาย
การส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ;าในเขตจังหวัดภาคกลาง มี 4 ด�าน 
ได�แก� การมีส�วนร�วมของประชาชน ความยอมรับของประชาชน ความรู�ความเข�าใจของประชาชน 
และประโยชน�ของประชาชน ในภาพรวมในระดับมากมีค�าเฉลี่ย 2.29 มีค�าสหสัมพันธ�ระหว�างตัวแปร
มีค�าอยู�ระหว�าง 0.02 ถึง 1.00 โดยท้ังหมดมีความสัมพันธ�ทางบวก อย�างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 โดยมีค�าสัมประสิทธิ์ผลความเชื่อถือได�ของตัวแปรชี้วัดการบริการเซลล�พลังงานแสงอาทิตย�ของ
ประชาชนไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ;าในเขตจังหวัดภาคกลาง (R2) เท�ากับ 0.39 และมีค�า
สัมประสิทธิ์ประสิทธิผลความเชื่อถือได�ท่ีปรับแล�วของตัวแปรชี้วัดการบริการเซลล�พลังงานแสงอาทิตย�
ของประชาชนไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ;าในเขตจังหวัดภาคกลาง (Adjusted R2) เท�ากับ 0.39 
แสดงว�า ป3จจัยความรู�ความเข�าใจของประชาชน ป3จจัยการมีส�วนร�วมของประชาชน ป3จจัยความ
ยอมรับของประชาชน และป3จจัยประโยชน�ของประชาชน ท้ัง 4 ตัวแปรสามารถทํานายการนํา
นโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ;าในเขตจังหวัดภาคกลาง 
ร�อยละ 39.20 โดยป3จจัยท่ีมีระดับการปฏิบัติในการบริการเซลล�พลังงานแสงอาทิตย�ของประชาชน
สูงสุด คือ ความรู�ความเข�าใจของประชาชน ส�วนการดําเนินงานท่ีต�องมีการส�งเสริมการบริการเซลล�
พลังงานแสงอาทิตย�ของประชาชนเพ่ิมข้ึน คือ ความยอมรับของประชาชน โดยสาสามารถอภิปรายได�
ดังนี้ 
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  1) การบริการเซลล�พลังงานแสงอาทิตย�ของประชาชนในการมีส�วนร�วมของประชาชนท่ี
มีผลต�อการส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ในการผลิตกระแสไฟฟ;าเพ่ือการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืน 
พบว�ามีระดับปานกลางมีค�าเฉลี่ย 3.24 เพราะว�าประชาชนมีส�วนร�วมนําเสนอโครงการต�างๆ ท่ี
เก่ียวข�องการติดต้ังเซลล�แสงอาทิตย�เพ่ือนําไปพัฒนาประเทศ และประชาชนมีไฟฟ;าใช�จากการใช�เซลล�
แสงอาทิตย�เป9นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ;าไว�ใช�อย�างยั้งยืนตลอดไป หากจะมีการ
ปรับปรุงเห็นควรปรับการสนับสนุนและร�วมมือกับหน�วยงานของรัฐและเอกชน ท่ีจะให�มีการใช�
พลังงานอย�างมีประสิทธิภาพจะส�งผลให�การส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ในการผลิตกระแสไฟฟ;า
เพ่ือการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ี อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก�ว อําเภอ บ�านโพธิ์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา และอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ�างทองสูงข้ึน  
  2) การบริการเซลล�พลังงานแสงอาทิตย�ของประชาชนในความยอมรับของประชาชนท่ีมี
ผลต�อการส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ในการผลิตกระแสไฟฟ;าเพ่ือการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืน 
พบว�ามีระดับปานกลางมีค�าเฉลี่ย 2.85 เพราะว�าประเทศไทยมีความจําเป9นต�องผลิตไฟฟ;าด�วยการใช�
เซลล�แสงอาทิตย�เป9นพลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ;ารวมถึงเป9นการลดต�นทุนและการนําเข�า
ของวัตถุดิบจากต�างประเทศเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ;า ดังนั้น หากจะพัฒนาเห็นควรแจ�งข�อมูลข�าวสารให�
ผู�ใช�ไฟฟ;าว�าในสภาวะป3จจุบันการใช�ไฟฟ;ามีมากข้ึนจนข้ันวิกิฤตจึงต�องผลิตไฟฟ;าจากเซลล�แสงอาทิตย�
มาใช�แทนน้ํามันเชื้อเพลิงหรือวัตถุอ่ืนท่ีเป9นมลพิษทางอากาศ ซ่ึงจะส�งผลให�การส�งเสริมการใช�เซลล�
แสงอาทิตย�ในการผลิตกระแสไฟฟ;าเพ่ือการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ี อําเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก�ว อําเภอบ�านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ�างทองสูงข้ึน 
  3) การบริการเซลล�พลังงานแสงอาทิตย�ของประชาชนในความรู�ความเข�าใจของ
ประชาชนท่ีมีผลต�อการส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ในการผลิตกระแสไฟฟ;าเพ่ือการพัฒนาประเทศ
อย�างยั่งยืน พบว�ามีระดับปานกลางมีค�าเฉลี่ย 2.94 เพราะว�า ประชาชนและภาคอุสาหกรรมรู�ว�าการ
ใช�เซลล�แสงอาทิตย�เป9นมิตรกับสิ่งแวดล�อมไม�มีผลการทบทางด�านเสียง และจะไม�ปล�อยก~าซ
คาร�บอนไดออกไซด�ออกมา ควรพัฒนาการปรับปรุงการจัดเก็บกระแสไฟฟ;าท่ีใช�เซลล�แสงอาทิตย�ให�
ใช�ได� ท้ังกลางวันและกลางคืน จึงจะส�งผลให�การส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ในการผลิต
กระแสไฟฟ;าเพ่ือการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ี อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก�ว อําเภอบ�านโพธิ์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ�างทองสูงข้ึน 
  4) การบริการเซลล�พลังงานแสงอาทิตย�ของประชาชนในผลประโยชน�ของประชาชนท่ีมี
ผลต�อการส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ในการผลิตกระแสไฟฟ;าเพ่ือการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืน 
พบว�ามีระดับปานกลางมีค�าเฉลี่ย 2.98 เพราะว�าทุกภาคส�วนรวมถึงประชาชนได�รับพลังงานไฟฟ;าท่ี
ผลิตจากเซลล�พลังงานแสงอาทิตย�ท่ีไม�มีวันหมดและเป9นพลังงานท่ียั่งยืน และลดค�าใช�จ�ายลงในการใช�
ไฟฟ;าจากสาเหตุท่ีไฟฟ;าส�วนภูมิภาคและการไฟฟ;าฝxายผลิตแห�งประเทศไทยมีต�นลงทุนในการผลิต
ไฟฟ;าตํ่า ในส�วนของท่ีจะต�องปรับปรุงควรเพ่ิมพ้ืนท่ีให�ประชาชนในพ้ืนท่ีห�างไกลได�รับกระแสไฟฟ;าใช�
ในการดํารงชีวิตประจําวันได�อย�างสะดวกสบาย จึงจะส�งผลให�การส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ใน
การผลิตกระแสไฟฟ;าเพ่ือการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืนในพ้ืนท่ี อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก�ว 
อําเภอบ�านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ�างทองสูงข้ึน ผลการวิจัยการนํา
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นโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ;าในเขตจังหวัดภาคกลาง
ในพ้ืนท่ี อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก�ว อําเภอบ�านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอวิเศษชัยชาญ 
จังหวัดอ�างทอง ในวิจัยเขิงคุณภาพมีความสอดคล�องกับผลการวิจัยเชิงปริมาณ พบว�า การสัมภาษณ�
กลุ�มภาคประชาชน (ประธานในหมู�บ�าน) กลุ�มผู�บริหารภาคเอกชน และกลุ�มผู�บริหารภาครัฐ ในพ้ืนท่ี
จังหวัดสระแก�ว จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดอ�างทอง ได�ให�ทัศนคติว�า “นโยบายการส�งเสริมการใช�
เซลล�แสงอาทิตย�ในการผลิตกระแสไฟฟ;าเพ่ือการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืน จากการร�วมมือท้ัง         
3 องค�กร ให�การสนับสนุนการติดต้ังระบบการผลิตไฟฟ;าจากเซลล�แสงอาทิตย�ในท�องถ่ินท่ีห�างไกล
อย�างต�อเนื่อง โดยการวางนโยบายการพัฒนาระบบการให�บริการไฟฟ;าแก�ประชาชนอย�างท่ัวถึง และมี
คุณภาพ โดยให�เอกชนเข�ามามีบทบาทในการผลิตและจําหน�ายกระแสไฟฟ;าให�แก�ประชาชน ซ่ึงการ
ผลิตไฟฟ;าจากพลังงานแสงอาทิตย�มีส�วนช�วยในการกระจายความเจริญสู�ท�องถ่ิน โดยเฉพาะในท�องถ่ิน
ทุรกันดารท่ีไฟฟ;าเข�าไม�ถึง ซ่ึงงบประมาณการติดต้ังจะมาจากการจัดสรรงบประมาณส�วนกลางให�กับ
ท�องถ่ินเพ่ือนําไปพัฒนาความเจริญในแต�ละท�องถ่ิน” สอดคล�องกับงานวิจัยของ คงศักด์ิ คุ�มราษี 
(2549) การศึกษา “เรื่อง นโยบายของภาครัฐในการสนับสนุนการใช�ก~าซธรรมชาติในยานพาหนะเพ่ือ
ทดแทนน้ํามันเชื้อเพลิงในอนาคต” มีวัตถุประสงค�เพ่ือศึกษานโยบายของหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องกับ
พลังงาน ในการสนับสนุนการใช�ก~าซธรรมชาติเป9นเชื้อเพลิงในยานพาหนะในอนาคต พร�อมท้ังศึกษา
ป3ญหา อุปสรรค และข�อเสนอแนะในการนําก~าซธรรมชาติมาใช�เป9นเชื้อเพลิงในยานพาหนะ โดยใช�วิธี
การศึกษาในรูปแบบการวิจัยเอกสาร เก็บข�อมูลจากการสอบถามและสัมภาษณ�เชิงลึกจากหน�วยงานท่ี
เก่ียวข�อง เช�น สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน บมจ.ปตท. เป9นต�น แล�วจึง
นํามาวิเคราะห�ผลเพ่ือให�ได�นโยบายของหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องกับพลังงานในการสนับสนุนการใช�ก~าซ
ธรรมชาติเป9นเชื้อเพลิงในยานพาหนะในอนาคต ผลการศึกษาทําให�ทราบว�าภาครัฐมีนโยบายในการ
สนับสนุนการใช�ก~าซธรรมชาติในยานพาหนะอยู�หลายประการ ได�แก� ด�านการส�งเสริมการลงทุน โดย
ให�สิทธิประโยชน�กับผู�ประกอบการจัดต้ังสถานี บริการ ปรับเปลี่ยนเครื่องยนต� อุตสาหกรรมผลิต
ชิ้นส�วนและผู�ผลิตรถยนต� ด�านการสนับสนุนด�านเทคโนโลยี และพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุน
สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีการวิจัยและพัฒนาฯ และอบรมให�ความรู�และถ�ายทอดเทคโนโลยี ด�านการ
สนับสนุนด�านการตลาดโดยกําหนดโครงสร�างราคา และกําหนดแผนการจัดหาก~าซธรรมชาติ ด�านการ
จูงใจด�านภาษี โดยลดหย�อนหรือยกเว�นอากรนําเข�าและภาษีสรรพสามิต ลดหย�อนภาษีรายได�บุคคล 
และภาษีนิติบุคคล ด�านการจัดหาแหล�งเงินทุนดอกเบี้ยตํ่า ด�านการให�เงินอุดหนุนชดเชย และอ่ืนๆ 
การนํานโยบายดังกล�าวไปสู�การปฏิบัติให�บรรลุผลสําเร็จเป9นเรื่องท่ีจําเป9นต�องมีการกําหนดและจัดทํา
แผนการใช�ก~าซธรรมชาติท่ีเหมาะสม เพ่ือให�สามารถดําเนินการโครงการในแต�ละข้ันตอนได�อย�างมี
ระบบและมีประสิทธิภาพ และต�องได�รับความร�วมมือจากทุกฝxายท่ีเก่ียวข�องนับต้ังแต�หน�วยงานต�าง 
ของภาครัฐท่ีมีวิสัยทัศน�เป9นแกนกลางในการดําเนินการ ตลอดจนผู�ประกอบการต�างๆ ท่ีเก่ียวข�องกับ
ก~าซธรรมชาติ รวมท้ังการมีผู�นํา หรือ องค�กรนํา และแหล�งเงินสนับสนุนการลงทุนให�พัฒนาไปได�ใน
ระยะยาว ก็เป9นสิ่งสําคัญด�วย สอดคล�องกับงานวิจัยของ อรรคเดช เหลืองกัมพูสิน (2544) “เรื่อง 
ความเป9นไปได�การใช�แผงสุริยะทดแทนไฟฟ;าจากระบบสายส�งในเขตอําเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา” ได�กล�าวว�าจากการสํารวจความตระหนักของประชาชนในเขตอุทัย จังหวัด
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พระนครศรีอยุธยา ยังมองเห็นว�าการท่ีจะลงทุนในเรื่องแผงสุริยะจะดูท่ีป3จจัยรวมจากสิ่งต�างๆ ย�อม
เป9นท่ีแน�นอนในการลงทุนหรือเลือกซ้ือสินค�าหรือบริการย�อมจะเลือกซ้ือสินค�า ในการศึกษาวิจัยนี้
พบว�า ป3จจัยรวมในการลงทุนในการติดต้ังเซลล�แสงอาทิตย�ได�แก� เซลล�แสงอาทิตย�มีราคาท่ีถูก
ประชาชนพอท่ีจะซ้ือหาได� รวมถึงการขายไฟฟ;าคืนแก�รัฐบาลได� และสามารถลดมลพิษของ
สิ่งแวดล�อมเนื่องจากการไม�มีการสร�างโรงไฟฟ;าระบบด้ังเดิมแต�ถ�าให�เลือกเพียงป3จจัยเดียว ประชากร
เลือกหัวข�อท่ี รัฐบาลช�วยเหลือในการลงทุนการติดต้ังครั้งแรกร�อยละ 50 มากท่ีสุด ซ่ึงสอดคล�องกับ
ผลจากการสํารวจท่ีถามว�าป3จจัยท่ีจะทําให�มีเกิดการใช�งานเซลล�แสงอาทิตย�จากป3จจัยใดบ�าง กลุ�ม
ตัวอย�างให�ความเห็นว�าเซลล�แสงอาทิตย�มีราคาถูกและราคาค�าไฟฟ;าถูกซ่ึงอาจวิเคราะห�ได�ว�ากลุ�ม
ตัวอย�างประชากรท่ีไปทําการสํารวจ จะอาศัยอยู�ในเขตท่ีมีไฟฟ;าด้ังเดิมอยู�แล�วจึง เห็นว�าการท่ีจะทํา
ให�เกิดการเปลี่ยนแปลงในการใช�พลังงานไฟฟ;าจากเซลล�แสงอาทิตย�ได�ต�องทําให�แผงมีราคาและค�า
ไฟฟ;าท่ีถูกกว�าไฟฟ;าจากระบบด้ังเดิม โดยอาศัยการช�วยเหลือของรัฐบาลเพ่ือทําให�การลงทุนในครั้ง
แรกของการติดต้ังเซลล�แสงอาทิตย�ถูกลงและจากการศึกษาส�วนท่ีหนึ่งทําให�สอดคล�องของการศึกษา
ในส�วนท่ี 2 คือ ป3จจัยเรื่องเซลล�แสงอาทิตย�มีราคาถูกนั้นจากการคํานวณความคุ�มค�าทางการเงินจาก
ค�า NPV และ IRR แล�วพบว�า ถึงแม�ว�าเซลล�แสงอาทิตย�มีราคาท่ีตํ่าลงแล�ว ยังไม�คุ�มค�ากับการลงทุน 
ต�องรอให�ระบบท้ังหมดของเซลล�แสงอาทิตย�ซึ่งได�แก� แผงสุริยะและตัวแปลงไฟฟ;าจากกระแสตรงเป9น
กระแสสลับมี ราคาตํ่ากว�า 7 หม่ืนบาทต�อไฟฟ;า 2 กิโลวัตต� จึงจะทําให�การลงทุน โดยมีกําไรเท�ากับ
อัตราส�วนลดท่ีเลือกไว� ณ ท่ีนี้คือ ร�อยละ 3 เท�ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําธนาคาร โดยท่ีการ
ลงทุนต�องเป9นเงินทุนท่ีไม�ได�ไปกู�ยืมสถาบันการเงินใดๆ มา มิฉะนั้นการลงทุนนี้จะไม�คุ�มด�วยประการ
ท้ังปวง แต�ถ�าจะกู�เงินมาลงทุนต�องมีราคาแผง ตํ่ากว�า 4 หม่ืนบาทจึงจะทําให�ค�า IRR  มีค�าร�อยละ 8 
  สรุป การนํานโยบายการส�งเสริมการใช� เซลล�แสงอาทิตย�ไปปฏิบั ติในการผลิต
กระแสไฟฟ;าในเขตจังหวัดภาคกลาง ท้ังภาครัฐบาลและภาคเอกชนให�การสนับสนุนและนาเสนอ
ความรู�เก่ียวกับการผลิตไฟฟ;าจากเซลล�แสงอาทิตย�ให�แพร�หลายในประเทศไทย พร�อมท้ังประโยชน�
ต�างๆ ท่ีจะได�รับจากการใช�การผลิตไฟฟ;าจากเซลล�แสงอาทิตย� และจากการศึกษาจะเห็นได�ว�ามีป3จจัย
ตัวชี้วัตท้ัง 12 ตัว ประกอบด�วย วัตถุประสงค�ท่ีชัดเจน มีความต�อเนื่อง นําไปปฏิบัติได� วัดผลและ
ประเมินผลได� ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสม ความพร�อมทางทรัพยากร การประสานงานท่ีดี ความสามารถใน
การให�ความรู� การมีส�วนร�วมของประชาชน ความยอมรับของประชาชน ความรู�ความเข�าใจของ
ประชาชน และประโยชน�ของประชาชนทําให�เห็นความคุ�มค�าของเซลล�แสงอาทิตย� และจากการติดตาม
และประเมินผล การใช�เซลล�แสงอาทิตย�ในการผลิตกระแสไฟฟ;าในพ้ืนท่ีจังหวัดสระแก�ว จังหวัด
ฉะเชิงเทรา และจังหวัดอ�างทอง พบว�า กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�มีความพึงพอใจในระดับปานกลางเก่ียวกับ
อนาคตของอุตสาหกรรมเซลล�แสงอาทิตย�ในประเทศไทยจะมีการเติบโตข้ึนมากน�อยเพียงใด  
 5. แนวทางการปรับปรุงป3จจัยท่ีมีผลต�อการนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�
ในการผลิตกระแสไฟฟ;า เพ่ือการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืน ให�เหมาะสมยิ่งข้ึน จากผลการวิเคราะห�
คําถามปลายเป�ด พบว�า 1) นโยบายของภาครัฐท่ีต�องมีความชัดเจนและต�อเนื่อง โดยภาครัฐไม�ควรให�
ความสําคัญกับเฉพาะการบริหารจัดการหรือการวางแผนกําลังติดต้ังเซลล�แสงอาทิตย�เท�านั้น           
2) หน�วยงานและผู�ท่ีมีส�วนเก่ียวข�องในทุกภาคส�วนควรจะสร�างความร�วมมือระหว�างประเทศในการ
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พัฒนาเทคโนโลยี การจัดหาเงินทุน การแลกเปลี่ยนประสบการณ�ในการนําพลังงานแสงอาทิตย�มาใช�
ประโยชน�ได�อย�างมีประสิทธิภาพ 3) ความต�อเนื่องและความไม�ชัดเจนของนโยบายจากภาครัฐส�งผล
ให�เกิดการหยุดชะงักของการพัฒนาโครงการผลิตพลังงานไฟฟ;าจากแสงอาทิตย� ดังนั้น ภาครัฐควรมี
การวางแผนแบบบูรณาการเพ่ือวางนโยบายท่ีให�การสนับสนุนในวงกว�างสําหรับท้ังห�วงโซ�ของ
อุตสาหกรรม 4) ทุกภาคส�วนควรร�วมมือกันส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ในการผลิตกระแสไฟฟ;าให�
ใช�อย�างเหลือเฟyอ 5) การท่ีจะสร�างความพึงพอใจผู�ท่ีเก่ียวข�องของนโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล�
แสงอาทิตย�ควรทําการศึกษาความคาดหวังก�อนใช�เซลล�แสงอาทิตย�ของผู�ท่ียังไม�เคยใช� 6) ทางด�าน
ธุรกิจและส�งเสริมการขาย ควรมุ�งไปกลุ�มเป;าหมายท่ีต�องการใช�งานของเซลล�แสงอาทิตย�ในครัวเรือนและ
กลุ�มธุรกิจขนาดเล็ก 7) ภาครัฐควรมีการวางแผนแบบบูรณาการเพ่ือวางนโยบายท่ีให�การสนับสนุนในวง
กว�างสําหรับท้ังห�วงโซ�ของอุตสาหกรรม 8) การท่ีจะส�งเสริมให�เกิดการใช�งานระบบเซลล�แสงอาทิตย�อย�าง
แพร�หลายในประเทศไทยนั้นหน�วยงานรัฐท่ีรับผิดชอบจะต�องมีการจัดฝzกอบรมเพ่ือสร�างความรู�ความ
เข�าใจให�กับประชาชนในพ้ืนท่ี และ 9) การพัฒนาประเทศในการนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล�
แสงอาทิตย�ในการผลิตกระแสไฟฟ;า เพ่ือการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืน รัฐควรผลักดันและสร�างแรงจูงใจ
ในระยะเริ่มต�น ท้ังการสนับสนุนค�าใช�จ�ายการสนับสนุนแหล�งเงินกู�ดอกเบี้ยตํ่าระยะยาว    

    
5.3 บทสังเคราะห#          
 จากการศึกษาข�อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือแบบผสานวิธี ผู�วิจัยจะนําเสนอแนว
ทางการนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ;าในเขตจังหวัด
ภาคกลาง ตามทรรศนะของผู�วิจัยท่ีสามารถสังเคราะห�ออกมาเป9นตัวแบบการบริหารจัดการในพ้ืนท่ี 
อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก�ว อําเภอบ�านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอวิเศษชัยชาญ 
จังหวัดอ�างทอง ดังภาพท่ี 5.1  
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ภาพท่ี 5.1 แนวทางการนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ไปปฏิบั ติในการผลิต
 กระแสไฟฟ;าในเขตจังหวัดภาคกลาง                                                              
ท่ีมา: ณรงค� อาศนสุวรรณ� (Narong Model, 2557) 
 
 1. แนวทางการส�งเสริมการลงทุน โดยให�สิทธิประโยชน�กับผู�ประกอบการจัดต้ังสถานี และ
รัฐบาลควรให�การสนับสนุนโดยการออกมาตรการและนโยบายเรื่องของพลังงานทดแทน โดยให�การ
สนับสนุนในกิจการผลิตเครื่องจักรหรืออุปกรณ�ประหยัดพลังงาน และกิจการผลิตเซลล�แสงอาทิตย� 
เพราะฉะนั้นทางรัฐบาลจึงต�องให�ความสําคัญในการจัดหาพลังงานทดแทน 
 2. แนวทางการสนับสนุนด�านเทคโนโลยี และพัฒนาบุคลากร โดยหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องกับ
พลังงานซ่ึงเป9นหน�วยงานของภาครัฐ มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน โดยให�ความร�วมมือกันในการ
สนับสนุนให�มีการวิจัยและพัฒนาในด�านการผลิตเซลล�แสงอาทิตย�เพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพ และ
ลดต�นทุน เพ่ือประหยัดพลังงาน ลดการนําเข�า และสร�างความม่ันคงทางด�านพลังงานแก�ประเทศ 
 3. แนวทางการสนับสนุนด�านการตลาดโดยกําหนดโครงสร�างราคา และกําหนดแผนการ
จัดหาก~าซธรรมชาติ ด�านการจูงใจด�านภาษี โดยลดหย�อนหรือยกเว�นอากรนําเข�าและภาษีสรรพสามิต 
ลดหย�อนภาษีรายได�บุคคล และภาษีนิติบุคคล ด�านการจัดหาแหล�งเงินทุนดอกเบี้ยตํ่า ด�านการให�เงิน
อุดหนุน ชดเชย และอ่ืนๆ 
 4. แนวทางความร�วมมือภาคประชาชนมองเห็นความสําคัญของเรื่องสิ่งแวดล�อม ควรแสดง
ให�ถึงประโยชน�ของการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ช�วยลดการต้ังโรงงานซ่ึงเป9นสาเหตุในการสร�างมลพิษต�างๆ 
เช�น ก~าซซัลเฟอร�ไดออกไซด� คาร�บอนมอนอกไซด� ไนโตรเจนไดออกไซด�และฝุxน จากโรงไฟฟ;าว�าเม่ือ
ใช�ปริมาณไฟฟ;าจากเซลล�แสงอาทิตย�สามารถลดมลพิษต�างๆ เหล�านี้ได�เท�าใด และการใช�ไฟฟ;าจาก

นโยบาย 
- การส�งเสริมการลงทุน 
- การสนับสนุนเทคโนโลยี 
- การสนับสนุนการตลาด 

การส(งเสริมการใช� 
การบริการ 

- ภาคประชาชน 
- ภาคเอกชน 
- ภาครัฐ 

การบริหารจัดการตาม 
นโยบาย นโยบาย 
นโยบาย - การปฏิบัติ 
- ความพร�อม 
- ความสามารถ 

เซลล#แสงอาทิตย# 
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เซลล�แสงอาทิตย�ว�าพลังงานงานใดเหมาะสมท่ีจะกับเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย
เรามากท่ีสุด  
 5. แนวทางความร�วมมือภาคเอกชนต�องมีการบริหารจัดการอย�างเป9นระบบ เพ่ือให�การ
ทํางานของพนักงานมีความเป9นระบบ รวมถึงการวางกฎเกณฑ� ระเบียบข�อบังคับท่ีชัดเจน และมีสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการทํางานและการติดต�อประสานงานท้ังในและภายนอกหน�วยงาน  
 6. แนวทางความร�วมมือภาครัฐมีการปลุกกระแสของเรื่องสิ่งแวดล�อม และทําให�ประชาชน
ตระหนักถึงป3ญหามลภาวะท่ีจะมีผลกระทบต�อตนเอง ย�อมจะทําให�เกิดการเปลี่ยนแปลงข้ึนได�
ประชาชนจะหันมาสนใจและชั่งน้ําหนักในเรื่องสิ่งแวดล�อมกับการลงทุน และให�ประชาชนให�
ความสําคัญกับการลงทุนการใช�เซลล�แสงอาทิตย� มีการคํานึงถึงป3จจัยด�านสิ่งแวดล�อมพอๆ กับป3จจัย
ด�านราคาของเซลล�แสงอาทิตย� ดังนั้นถ�าประชาชนมีความสามารถท่ีจะซ้ือเซลล�แสงอาทิตย�ได� ย�อมทํา
ให�การซ้ือเซลล�แสงอาทิตย�เกิดข้ึนจากจิตสํานึกในการอนุรักษ�สิ่งแวดล�อมด�วย โดยเฉพาะอย�างยิ่งใน
ภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการบริการ ไฟฟ;าเป9นสิ่งท่ีช�วยสนับสนุน และ กระตุ�นให�เกิดการ
ผลิตและมูลค�าในระบบเศรษฐกิจ ตลอดจนตอบสนองความต�องการข้ันพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตของ
ประชาชนในประเทศในด�านความสว�าง และการอํานวยความสะดวกต�างๆ ในชีวิตประจําวัน นับได�ว�า
ไฟฟ;าสามารถช�วยยกระดับมาตรฐานการครองชีพของประชาชนให�สูงข้ึน 
 7. การบริหารจัดการตามนโยบายนําไปปฏิบัติ มีกลไกราคาและมาตรการด�านพลังงานท่ี
เหมาะสมเป9นธรรม และก�อให�เกิดการบริโภคพลังงานท่ีมีประสิทธิภาพสอดรับกับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมของประเทศ และเสริมสร�างสมรรถนะการบริหารจัดการพลังงานของประเทศไทย ด�วย
บุคลากรท่ีมีความรู�ความสามารถด�านเทคโนโลยีสมัยใหม� และการมีส�วนร�วมของประชาคม 
 8. การบริหารจัดการความพร�อมการผลิตแผงเซลล�แสงอาทิตย�ด�านความรู�สามารถ
ออกแบบระบบไฟฟ;าท่ีใช�แบตเตอรี่เป9นส�วนประกอบ ด�านเครื่องมือมีเครื่องมือพร�อมในการวิเคราะห� 
และด�านงานบริการมีทีมบริการติดต้ังและรื้อถอน บํารุงรักษาระบบไฟฟ;าท่ีมีคุณภาพ 
 9. การบริหารจัดการความสามารถโรงไฟฟ;าเซลล�แสงอาทิตย�ต�องสามารถติดต้ังได�ในทุก
พ้ืนท่ีของประเทศ เพราะว�าประเทศไทยมีศักยภาพทางด�านพลังงานแสงอาทิตย�ค�อนข�างสูง ส�วนการ
เลือกสถานท่ีต้ังใกล�โรงไฟฟ;าควรเลือกบริเวณท่ีมีค�ารังสีแสงอาทิตย�สูงสุด โดยพิจารณาจากแผนท่ี
ศักยภาพรังสีแสงอาทิตย�ท่ีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ�พลังงานมีข�อมูลนี้ให�บริการอยู� และ
ต�องมีความพร�อมทางด�านท่ีดินด�วย เนื่องจากโรงไฟฟ;าใช�พ้ืนท่ีค�อนข�างมากในการติดต้ังระบบ และ
พ้ืนท่ีติดต้ังควรจะอยู�ใกล�กับแนวสายส�งของการไฟฟ;าเพ่ือง�ายสําหรับการเชื่อมโยงกับระบบส�งและ
ระบบจําหน�ายของการไฟฟ;า และท่ีดินสําหรับติดต้ังจะต�องมีเอกสารสิทธิ หรือ หนังสือยินยอมให�ใช�
ท่ีดินเพ่ือเป9นหลักฐานในการยื่นขอทําสัญญาขายไฟให�กับการไฟฟ;าด�วย 
 
5.4 ข�อเสนอแนะ          
 การศึกษาวิจัย การนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ไปปฏิบัติในการผลิต
กระแสไฟฟ;าในเขตจังหวัดภาคกลาง ในพ้ืนท่ี อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก�ว อําเภอบ�านโพธิ์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ�างทอง มีการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ในการผลิต
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กระแสไฟฟ;าไปสู�การปฏิบัติระดับปานกลาง ( X  = 3.03) และเม่ือพิจารณาเป9นรายข�อพบว�า นโยบาย
การส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ในการผลิตกระแสไฟฟ;าเพ่ือการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืนไปสู�การ
ปฏิบัติในทุกด�านอยู�ในระดับปานกลางท้ังสิ้น ดังนั้น เพ่ือเป9นการส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ในการ
ผลิตกระแสไฟฟ;าเพ่ือการพัฒนาประเทศไปสู�การปฏิบัติมากยิ่งข้ึน ผู�วิจัยใคร�ขอเสนอข�อคิดเห็นท่ีอาจ
เป9นประโยชน�ต�อทุกภาคส�วน และผู�ท่ีเก่ียวข�องในการส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ในการผลิต
กระแสไฟฟ;าเพ่ือให�บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค� ดังต�อไปนี้    
 5.4.1 ระดับนโยบาย  
  1. นโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ในการผลิตกระแสไฟฟ;าควรมี
มาตรการท่ีจะพัฒนาองค�ความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับพลังงานในด�านต�างๆ   
  2. ภาครัฐควรมีนโยบายสนับสนุนพลังงานทดแทนท่ีต�อเนื่องในป3จจัยในแต�ละด�าน 
  3. ควรมีการปรับปรุงราคาในการรับซ้ือไฟฟ;าหรือพลังงานท่ีผลิตได�จากแหล�งเซลล�
แสงอาทิตย� ให�สอดคล�องกับต�นทุนการผลิตท่ีเป9นจริง รวมท้ังการปรับปรุงเง่ือนไขในการรับซ้ือเพ่ือ
เป9นแรงจูงใจให�ผู�ผลิตพลังงานจากแหล�งเซลล�แสงอาทิตย�มากข้ึน 
  4. ควรมีนโยบายท่ีสนับสนุนและมีการให�ความสําคัญกับการใช�พลังงานทางเลือกท่ี
คํานึงถึงสิ่งแวดล�อม อาทิ การให�เครดิตภาษี การรับซ้ือกระแสไฟฟ;าท่ีผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย�ใน
อัตราท่ีจูงใจ 
  5. รัฐควรมีมาตรการสนับสนุนธุรกิจและส�งเสริมการใช�พลังงานแสงอาทิตย�โดยมี
การยกเว�นภาษีนําเข�าวัตถุดิบและการให�ส�วนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟ;า    
  6. รัฐควรสนับสนุนการขยายตัวของตลาดส�งออกไทยในอนาคต คือ การให�ต�างชาติ 
เช�น ประเทศญ่ีปุxน ซ่ึงเป9นประเทศผู�นําเข�าหลักของไทย กลับมามีนโยบายสนับสนุนการติดต้ังแผง
โซลาร�อีกครั้งหลังจากท่ีได�หยุดไปในปA 2548 
  7. ภาครัฐควรให�การส�งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตแผง/เซลล�แสงอาทิตย� ท้ังในด�าน
การผลิต เช�น การลดภาษี การจูงใจให�มีการลงทุนเพ่ิม และด�านการตลาดโดยเฉพาะตลาด
ภายในประเทศซ่ึงเป9นตลาดท่ีมีศักยภาพและสามารถท่ีจะเป9นตัวรองรับอุตสาหกรรมได� ภาครัฐ
สามารถช�วยเหลือผู�ประกอบการในอุตสาหกรรมทางด�านต�นทุนโดยการลดหรืองดเว�นการเก็บภาษี 
รวมถึงสร�างแรงจูงใจให�มีการลงทุนเพ่ิมและการกระตุ�นให�นักลงทุนต�างชาติเข�ามาร�วมลงทุน  
 5.4.2 ระดับปฏิบัติการ   
  1. ควรมีมาตรการสนับสนุนการใช�พลังงานอย�างมีประสิทธิภาพ และการอนุรักษ�
สิ่งแวดล�อมต�อภาวะโลกร�อน        
  2. ควรมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอย�างจริงจัง รวมท้ังวิเคราะห�หา
จุดอ�อน และจุดแข็งของผลการดําเนินงานเพ่ือนํามาปรับปรุงการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ในการผลิต
กระแสไฟฟ;าหรือเพ่ิมเติมในส�วนท่ียังเป9นข�อบกพร�อง เช�น งบประมาณในการดําเนินงาน วิทยากรท่ี
ช�วยแนะนํา เป9นต�น         
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  3. ทุกหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องได�รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือใช�ในการวิจัย พัฒนา สาธิต 
ส�งเสริม รณรงค� เผยแพร� และประชาสัมพันธ�ด�านพลังงานทดแทน ภายใต�กรอบการดําเนินงานของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2530-2534) และแผนพัฒนาพลังงานทดแทน: AEDP (พ.ศ. 2555-2564)  
  4. ภาครัฐควรเป9นศูนย�กลางความรู�ด�านเซลล�แสงอาทิตย�อย�างแท�จริง โดยการ
เผยแพร�ข�อมูลและความรู�สู�สาธารณะชนอย�างต�อเนื่อง  
  5. ภาคเอกชนควรมีการปรับโครงสร�างการผลิตให�มีการประหยัดต�อขนาด การเพ่ิม
มูลค�าเพ่ิมของผลิตภัณฑ� และการพัฒนาทางด�านเทคโนโลยีอย�างต�อเนื่องต�องมีการปรับตัวทางด�าน    
  6. การผลิตกระแสไฟฟ;าควรให�มีการประหยัดต�อขนาดเพ่ือให�ต�นทุนต�อหน�วยลดลง 
และมีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสินค�าอย�างต�อเนื่อง 
 5.4.3 ข�อเสนอแนะการวิจัยครั้งต�อไป 
  1. การนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล�แสงอาทิตย�ไปปฏิบั ติในการผลิต
กระแสไฟฟ;าในเขตจังหวัดภาคกลาง อาจเลือกศึกษาในพ้ืนท่ีท่ีมีความแตกต�างกัน หรือในกลุ�ม
ประชากรอ่ืน เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบ และสร�างองค�ความรู�แบบองค�รวม ขณะเดียวกันก็สามารถศึกษา
ความสัมพันธ�ระหว�างตัวแปร นอกจากท่ีได�ศึกษาไว�แล�ว 
  2. ควรทําการศึกษาความคาดหวังก�อนใช�เซลล�แสงอาทิตย�ของผู�ท่ียังไม�เคยใช� และ
ความพึงพอใจหลังใช�เซลล�แสงอาทิตย�เพ่ือนํามาวัดประสิทธิภาพของนวัตกรรมดังกล�าว หากความพึง
พอใจหลังจากใช�งานมากกว�าความคาดหวังก�อนใช� ส�วนทางด�านธุรกิจและส�งเสริมการขาย ควรมุ�งไป
กลุ�มเป;าหมายท่ีต�องการใช�งานของเซลล�แสงอาทิตย�ในครัวเรือน กลุ�มธุรกิจขนาดเล็ก และกลุ�ม
อุตสาหกรรม 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เรื่อง การนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล!แสงอาทิตย!ไปปฏิบัติในเขตภาคกลาง 

 
คําช้ีแจง: 
 1. แบบสอบถามและคําถามนี้เพ่ือเป!นข#อมูลในการทําดุษฎีนิพนธ+สาขารัฐประศาสนศาสตร+
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ+ ในพระบรมราชูปถัมภ+ ของนายณรงค+ อาศนสุวรรณ+ เพ่ือใช#ในการ
วิเคราะห+ทางสถิติหาองค+ประกอบในการนํานโยบายการส7งเสริมการใช#เซลล+แสงอาทิตย+ไปปฏิบัติใน
การผลิตกระแสไฟฟ;าในเขตจังหวัดภาคกลาง โดยมีวัตถุประสงค+เก่ียวกับนโยบายการส7งเสริมเซลล+
แสงอาทิตย+เพ่ือการพัฒนาประเทศ การตอบของท7านจะถูกเก็บไว#เป!นความลับ โดยไม7เป>ดเผยชื่อ จึง
ขอความอนุเคราะห+ตอบแบบสอบถามท่ีแนบมาด#วย    
 2. การตอบแบบสอบถามจะไม7มีผลกระทบใดๆ ต7อท7าน หรือหน7วยงานของท7าน   
 3. โปรดตอบแบบสอบถามให#ครบทุกข#อตามความเป!นจริง เพ่ือความสมบูรณ+ของข#อมูล
และมีความเป!นอิสระของความคิดเห็นในการตอบแบบสอบถามส7วนของคําถามท่ีเก่ียวกับเจตคติ 
ฉะนั้นไม7มีคําตอบถูกหรือผิด ขอให#ท7านตอบให#ตรงกับความรู#ท่ีท7านมีอยู7ให#เป!นจริงท่ีสุด เพ่ือประโยชน+
ทางด#านวิชาการ ข#อมูลท่ีได#จากท7านจะเก็บเป!นความลับ ซ่ึงใช#เพ่ือวัตถุประสงค+ของการวิจัยเท7านั้น
         

 
 
     ขอแสดงความนับถือ 
 
 
   นายณรงค+ อาศนสุวรรณ+  
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ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู�ตอบแบบสอบถาม 
 ผู#ท่ีมีบทบาทสําคัญในการนํานโยบายการส7งเสริมการใช#เซลล+แสงอาทิตย+ไปปฏิบัติในเขตภาคกลาง 
โดยผู#มีส7วนเก่ียวข#องในการการส7งเสริมการใช#เซลล+แสงอาทิตย+ในการผลิตกระแสไฟฟ;าในพ้ืนท่ี อําเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก#ว อําเภอบ#านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ7างทอง 
 
ส�วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข#อมูลส7วนบุคคลท่ัวไปของผู#ตอบแทน สอบถาม จํานวน 5 ข#อ ข#อมูลท่ัวไป
                  
คําช้ีแจง: กรุณาทําเครื่องหมาย � ลงในช7อง (    )               

 

1. เพศ           

 (    ) ชาย   (    ) หญิง 
 

2. อายุ           

 (    ) 18 ปI - 25 ปI  (    ) 26 ปI - 35 ปI     
 (    ) 36 ปI – 50 ปI  (    ) 51 ปIข้ึนไป 
 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด         
 (    ) ประถมศึกษา  (    ) มัธยมศึกษาตอนต#น          
 (    ) มัธยมศึกษาตอนปลาย (    ) ระดับปริญญาตรีข้ึนไป      
      

4. สถานภาพสมรส         
 (    ) โสด                            (    ) สมรส                               
 (    ) หย7า/แยกย#ายกันอยู7         (    ) หม#าย     

  

5. อาชีพหลัก (อาชีพท่ีมีรายได�ประจําหรือรายได�หลัก)     
 (    ) ทําการเกษตร             (    ) รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ             
 (    ) เจ#าของกิจการ  (    ) รับจ#าง                           
 (    ) ค#าขาย            
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ส�วนท่ี 2 แบบสอบถามความรู#และความเข#าใจของเซลล+แสงอาทิตย+ 
 สําหรับในส7วนท่ี 2 นี้เป!นการสอบถามความรู#และความเข#าใจของเซลล+แสงอาทิตย+โดยแต7
ละข#อจะมีระดับของคําตอบ 5 ระดับคือ เห็นด#วยมากท่ีสุด (5) เห็นด#วยมาก (4) เห็นด#วยปานกลาง 
(3) ไม7เห็นด#วยน#อย (2) ไม7เห็นด#วยน#อยท่ีสุด (1)  
                             

นโยบายการส�งเสริมเซลล!แสงอาทิตย! 
ความคิดเห็นความสําคัญ 

5 4 3 2 1 
มีวัตถุประสงค!ท่ีชัดเจน  
1. มีการมุ7งไปสู7การเป!นองค+กรท่ีสามารถพร#อมรับการเปลี่ยนแปลง

โดยมีบุคลากรเป!นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน 
     

2. กําหนดบทบาทและเตรียมความพร#อมองค+กรเพ่ือการก#าว
เข#าสู7 AEC เพ่ือพัฒนาประเทศ 

     

3. พัฒนาโครงสร#างพ้ืนฐานด#านไฟฟ;าอย7างต7อเนื่องเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิต และมุ7งพัฒนาโครงข7ายไฟฟ;าอัจฉริยะ 

     

4. ส7งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน 
และการใช#พลังงานอย7างมีประสิทธิภาพในอนาคต 

     

5. นําหลักการบริหารกิจการบ#านเมืองท่ีดีและ                 
หลักธรรมาภิบาลมาใช#เป!นแกนหลักในการขับเคลื่อนองค+กร 

     

มีความต�อเนื่อง  
1. มุ7งเน#นการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการในด#านต7างๆ 

อย7างต7อเนื่องให#ทัดเทียมกับมาตรฐานการบริหารจัดการ
องค+กรระดับสากล 

     

2. เพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานและการอนุรักษ+สิ่งแวดล#อม และ
การพัฒนาพลังงานชนิดใหม7  

     

3. มีการบูรณาการพลังงานชนบท เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสามารถพ่ึงพาตนเองได#  

     

4. มีเทคโนโลยีระบบไฟฟ;ากําลัง ระบบสายส7ง และการเก็บ
สะสมพลังงานเพ่ือการผลิตไฟฟ;า 

     

5. สร#างความร7วมมือด#านพลังงานในภูมิภาคอาเซียน โดย
ความร7วมมือระหว7างภาครัฐและเอกชนท้ังภายในประเทศ
และต7างประเทศ 

     

6. พัฒนากําลั งคน ท้ัง เชิ งปริมาณและคุณภาพให# มี พ้ืน
ฐานความรู#ในการปฏิบัติงานด#านพลังงานและสิ่งแวดล#อมท่ี
เก่ียวกับพลังงาน 
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นโยบายการส�งเสริมเซลล!แสงอาทิตย! 
ความคิดเห็นความสําคัญ 

5 4 3 2 1 

นําไปปฏิบัติได�  
1. สามารถใช#งานในอุตสาหกรรมขนาดใหญ7 และภายใน

ครัวเรือนได#อย7างคุ#มค7า 
     

2. เซลล+แสงอาทิตย+ มีอายุใช#งานได# 20-25 ปI      

3. เซลล+แสงอาทิตย+จะทํางานในช7วงท่ีมีแสงอาทิตย+      

4. เซลล+แสงอาทิตย+สามารถผลิตไฟฟ;าได#โดยใช#แสงอาทิตย+      

5. ความต#องการในการใช#พลังงานมีมากข้ึน จึงจําเป!นท่ีต#อง
นําเซลล+แสงอาทิตย+มาใช# 

     

วัดผลและประเมินผลได�  
1. การใช#เซลล+แสงอาทิตย+ผลิตไฟฟ;าจะช7วยลดการนําเข#า

พลังงานจากต7างประเทศได# 
     

2. การใช#เซลล+แสงอาทิตย+ไม7มีผลกระทบกับคน สัตว+ และพืช      

3. เซลล+แสงอาทิตย+จะช7วยเพ่ิมการผลิตไฟฟ;าให#กับประเทศ
ไทยได# 

     

4. การใช#เซลล+แสงอาทิตย+สามารถลดภาวะโลกร#อนได#      

5. มีการนําข#อมูลท่ีได#มาพัฒนาวิธีหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบ
มาปรับปรุงการใช#เซลล+แสงอาทิตย+ผลิตไฟฟ;าเพ่ือพัฒนา
ประเทศไทยได# 

     

 

การบริหารจัดการตามนโยบายการส�งเสริมเซลล!แสงอาทิตย! 
ความคิดเห็นความสําคัญ 

5 4 3 2 1 

ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสม  

1. ผู#นําการบริหารจัดการมีการปรับตัวเพ่ือหาแนวทาง
ปรับปรุงการใช#เซลล+แสงอาทิตย+ผลิตไฟฟ;า 

     

2. ผู#นําการบริหารจัดการมีนโยบายให#ความรู#ความเข#าใจต7อ
ประชาชนเรื่องเซลล+แสงอาทิตย+ 

     

3. ผู#นําการบริหารจัดการมีนโยบายและความชัดเจนในการ
ประชาสัมพันธ+เรื่องเซลล+แสงอาทิตย+ 
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การบริหารจัดการตามนโยบายการส�งเสริมเซลล!แสงอาทิตย! 
ความคิดเห็นความสําคัญ 

5 4 3 2 1 

4. นโยบายของผู#นําการบริหารจัดการมีความชัดเจนการ
สนับสนุนการใช#เซลล+แสงอาทิตย+ 

     

5. ผู#นําการบริหารจัดการมีการลงทุนผลิตเซลล+แสงอาทิตย+ให#
ควบคลุมพ้ืนท่ีของประเทศไทย 

     

ความพร�อมทางทรัพยากร 

1. มีความพร#อมด#านพลังงานเพ่ือตอบสนองผู#ใช#มากข้ึน      

2. มีความพร#อมความสามารถในการออกแบบและผลิต
อุปกรณ+ประหยัดพลังงาน  

     

3. มีความพร#อมการถ7ายทอดเทคโนโลยีด#านพลังงานให#มีการ
ใช#ประโยชน+จากกลไกต7างๆ 

     

4. มีการเตรียมความพร#อมด#านบุคลากรท่ีสนับสนุนส7งเสริม
การใช#เซลล+แสงอาทิตย+ในการผลิตกระแสไฟฟ;าเพ่ือการ
พัฒนาประเทศ 

     

5. มีการเตรียมความพร#อมด#านระบบงานท่ีมีความคล7องตัวท่ี
เอ้ือต7อการใช#เซลล+แสงอาทิตย+ในการผลิตกระแสไฟฟ;าเพ่ือ
การพัฒนาประเทศ 

     

6. มีการเตรียมความพร#อมด#านระบบฐานข#อมูลและ
สารสนเทศท่ีใช#เซลล+แสงอาทิตย+ในการผลิตกระแสไฟฟ;า
เพ่ือการพัฒนาประเทศ 

     

การประสานงานท่ีดี  
1. มีกลไกการสื่อสารอย7างใกล#ชิด ท่ัวถึงและต7อเนื่อง      

2. ได#รับส7งเสริม พัฒนามาตรฐาน ความปลอดภัยท่ีเก่ียวข#อง
กับระบบผลิตไฟฟ;าด#วยเซลล+แสงอาทิตย+จากทุกภาคส7วน  

     

3. ชุมชนยอมรับระบบผลิตไฟฟ;าด#วยเซลล+แสงอาทิตย+      

4. ภาครฐัสนับสนุนระบบผลิตไฟฟ;าด#วยเซลล+แสงอาทิตย+      

5. มีการเป>ดเผยแพร7ข#อมูล การโต#ตอบ และกระท่ังการติดต7อขอ
ข#อมูลระบบผลิตไฟฟ;าด#วยเซลล+แสงอาทิตย+ระหว7างภาคส7วนได# 
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การบริหารจัดการตามนโยบายการส�งเสริมเซลล!แสงอาทิตย! 
ความคิดเห็นความสําคัญ 

5 4 3 2 1 

ความสามารถในการให�ความรู� 
1. ท7านให#ความสนใจเรื่องของเซลล+แสงอาทิตย+ท่ีถูกต#อง      

2. ท7านทราบข#อมูลเซลล+แสงอาทิตย+และนําไปพูดคุยถึงความรู#
และปRญหากับผู#อ่ืน 

     

3. ท7านทราบข#อมูลของเซลล+แสงอาทิตย+ท่ีถูกต#อง      

4. ท7านมีการติดตามข7าวสารของพลังงาน Solar Cell 
เซลล+แสงอาทิตย+อย7างต7อเนื่อง 

     

5. ท7านหาข#อมูลพลังงานเซลล+แสงอาทิตย+จากแหล7งสื่อต7างๆ      

 

การบริการเซลล!พลังงานแสงอาทิตย!ของประชาชน 
ความคิดเห็นความสําคัญ 

5 4 3 2 1 

การมีส�วนร�วมของประชาชน  

1. ประชาชนมีการติดต้ังเซลล+แสงอาทิตย+ท่ีบ#านเพ่ือผลิตไฟฟ;า
ใช#เอง 

     

2. ประชาชนใช#ไฟฟ;าอย7างประหยัดเพ่ือจะได#มีพลังงานไว#ใช#
อย7างยั้งยืนตลอดไป 

     

3. ประชาชนมีส7วนร7วมการสนับสนุนและร7วมมือกับหน7วยงาน
ของรัฐและเอกชน ท่ีจะให# มีการใช#พลังงานอย7าง มี
ประสิทธิภาพ 

     

4. การมีส7วนเข#าร7วมประชุมกับเจ#าหน#าท่ีรัฐเก่ียวกับปRญหา
และความต#องการใช# เซลล+แสงอา ทิตย+ ในการผลิต
กระแสไฟฟ;าของประชาชน 

     

5. ประชาชนมีส7วนร7วมนําเสนอโครงการต7างๆ ท่ีเก่ียวข#องการ
ติดต้ังเซลล+แสงอาทิตย+เพ่ือนําไปพัฒนาประเทศ 

     

ความยอมรับของประชาชน 

1. เซลล+แสงอาทิตย+สามารถผลิตกระแสไฟฟ;าและสามารถ
ขายให#การไฟฟ;าได# 

     

2. ประเทศไทยมีความจําเป!นต#องผลิตไฟฟ;าด#วยการใช#เซลล+ 
แสงอาทิตย+ 

     



 239 

 

การบริการเซลล!พลังงานแสงอาทิตย!ของประชาชน 
ความคิดเห็นความสําคัญ 

5 4 3 2 1 

3. ในสภาวะปRจจุบันการใช#ไฟฟ;ามีมากข้ึนจนข้ันวิกิฤตจึงต#อง
ผลิตไฟฟ;าจากเซลล+แสงอาทิตย+ 

     

4. ประเทศไทยไม7ต#องซ้ือไฟฟ;าจากประเทศเพ่ือนบ#าน      

5. เป!นการลดต#นทุนและการนําเข#าของวัตถุดิบจาก
ต7างประเทศเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ;า 

     

ความรู�ความเข�าใจของประชาชน 

1. ประเทศไทยมีความเหมาะสมในการติดต้ังระบบเซลล+
แสงอาทิตย+ 

     

2. การใช#เซลล+แสงอาทิตย+ไม7มีผลการทบทางด#านเสียง      

3. เซลล+แสงอาทิตย+เป!นมิตรกับสิ่งแวดล#อม      

4. การใช#เซลล+แสงอาทิตย+ผลิตไฟฟ;าจะไม7ปล7อย               
ก[าซคาร+บอนไดออกไซต+ 

     

5. เซลล+แสงอาทิตย+สามารถทําให# เกิดกระแสไฟฟ;าและ
สามารถเก็บไว#ใช#ในเวลากลางคืนได# 

     

ประโยชน!ของประชาชน 

1. ค7าใช#จ7ายลดลงในการใช#ไฟฟ;าจากสาเหตุท่ีไฟฟ;าส7วน
ภูมิภาคและการไฟฟ;าฝ]ายผลิตแห7งประเทศไทยมีต#นลงทุน
ในการผลิตไฟฟ;าตํ่า 

     

2. ประชาชนในพ้ืนท่ีห7างไกลได#รับกระแสไฟฟ;าใช#ในการ
ดํารงชีวิตประจําวันได#อย7างสะดวกสบาย  

     

3. ประชาชนได#รับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของตนเอง
พร#อมกับชุมชนสังคมในเมือง 

     

4. มลภาวะลดลงเนื่องจากมลพิษทางอากาศก7อให# เ กิด
ผลกระทบด#านสุขภาพอนามัย 

     

5. ประชาชนได#รับพลังงานไฟฟ;าท่ีผลิตจากเซลล+แสงอาทิตย+ท่ี
ไม7มีวันหมดและเป!นพลังงานท่ียั่งยืน 
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ส�วนท่ี 3 แบบสอบถามผลการนํานโยบายการส7งเสริมการใช#เซลล+แสงอาทิตย+ไปในการผลิต
กระแสไฟฟ;าในเขตจังหวัดภาคกลาง 
  
การนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล!แสงอาทิตย!ไปปฏิบัติใน

การผลิตกระแสไฟฟ>าในเขตจังหวัดภาคกลาง 
ผลความคิดเห็นความสําคัญ 
5 4 3 2 1 

บรรลุวัตถุประสงค!ของนโยบาย  
1. ทุกภาคส7วนร7วมมือกันอย7างแท#จริงในการนํานโยบายการ

ใช#เซลล+แสงอาทิตย+เพ่ือการพัฒนาประเทศอย7างยั่งยืน 
     

2. ทุกภาคส7วนมีการสื่อความหมายได#ถูกต#อง ตรงประเด็น
เข#าใจตรงกันในการใช#เซลล+แสงอาทิตย+เพ่ือการพัฒนา
ประเทศอย7างยั่งยืน 

     

3. ทุกภาคส7วนได#สร#างความเข#าใจ สร#างมนุษย+สัมพันธ+ท่ีดีต7อ
กันทําให#เกิดบรรยากาศท่ีดีในการใช#เซลล+แสงอาทิตย+เพ่ือ
การพัฒนาประเทศอย7างยั่งยืน 

     

4. ประเทศประสบความสําเร็จในการนํานโยบายการใช#เซลล+
แสงอาทิตย+เพ่ือการพัฒนาประเทศอย7างยั่งยืน ซ่ึงส7งผลถึง
การพัฒนาประเทศชาติในปRจจุบัน 

     

5. ทุกภาคส7วนมีการรวมตัวกันเพ่ือเรียนรู#พัฒนาทักษะในการ
ใช#เซลล+แสงอาทิตย+ ตลอดจนเทคโนโลยี วิชาการต7างๆ เพ่ือ
ปรับปรุงและแปรรูปผลิตไฟฟ;าอย7างยั่งยืน 
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การนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล!แสงอาทิตย!ไปปฏิบัติใน
การผลิตกระแสไฟฟ>าในเขตจังหวัดภาคกลาง 

ผลความคิดเห็นความสําคัญ 
5 4 3 2 1 

สร�างความพึงพอใจผู�ท่ีเก่ียวข�อง 
1. ประชาชนและกลุ7มต7างๆ ได#รับความพึงพอใจจากการนํา

นโยบายการใช#เซลล+แสงอาทิตย+เพ่ือการพัฒนาประเทศอย7าง
ยั่งยืนไปปฏิบัติ 

     

2. ประชาชนและกลุ7มต7างๆ ได#แสดงและรับฟRงความคิดเห็น 
ข#อเสนอแนะจากการนํานโยบายการใช#เซลล+แสงอาทิตย+เพ่ือ
การพัฒนาประเทศอย7างยั่งยืนไปปฏิบัติ 

     

3. ประชาชนและกลุ7มต7างๆ มีส7วนร7วมในการตัดสินใจการนํา
นโยบายการใช#เซลล+แสงอาทิตย+เพ่ือการพัฒนาประเทศอย7าง
ยั่งยืนไปปฏิบัติ 

     

4. ประชาชนและกลุ7มต7างๆ มีส7วนร7วมประสานการดําเนินการ
ป;องกันปRญหาต7างๆ ในการนํานโยบายการใช#เซลล+
แสงอาทิตย+เพ่ือการพัฒนาประเทศอย7างยั่งยืนไปปฏิบัติ 

     

5. ประชาชนและกลุ7มต7างๆ ได#รับมีประโยชน+ส7วนรวมเป!นหลัก
จากการนํานโยบายการใช#เซลล+แสงอาทิตย+เพ่ือการพัฒนา
ประเทศอย7างยั่งยืนไปปฏิบัติ 

     

เป?นผลประโยชน!ต�อการพัฒนาประเทศในภาพรวม 
1. ประเทศได#ประโยชน+ถึงการนํานโยบายการส7งเสริมต้ัง

โรงไฟฟ;าเซลล+แสงอาทิตย+เพ่ือการพัฒนาของไปปฏิบัติ 
     

2. ทุกภาคส7วนได#ทราบถึงความพร#อมของด#านต7าง  ๆในการส7งเสริม
ต้ังโรงไฟฟ;าเซลล+แสงอาทิตย+เพ่ือการพัฒนาประเทศอย7างยั่งยืน 

     

3. ทุกภาคส7วนได#ทราบถึงความรู#ความเข#าใจและการยอมรับของชุมชนใน
การต้ังโรงไฟฟ;าเซลล+แสงอาทิตย+เพ่ือการพัฒนาประเทศอย7างยั่งยืน 

     

4. ทุกภาคส7วนได#ทราบถึงปRญหาและอุปสรรคของการนํา
นโยบายการส7งเสริมเรื่องเซลล+แสงอาทิตย+เพ่ือการพัฒนา
ประเทศอย7างยั่งยืนไปปฏิบัติ 

     

5. ประเทศไทยยังสามารถก#าวไปข#างหน#าในการบรรลุเป;าหมาย
การพัฒนาแห7งการต้ังโรงไฟฟ;าเซลล+แสงอาทิตย+เพ่ือการ
พัฒนาประเทศอย7างยั่งยืน 
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ตอนท่ี 4 เพ่ือเสนอแนะให#มีการปรับปรุงปRจจัยท่ีมีผลต7อผลการนํานโยบายการส7งเสริมการใช#เซลล+
แสงอาทิตย+ไปปฏิบัติในเขตภาคกลาง 
1. แนวทางท่ีควรปรับปรุงในการท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค+ของผลการนํานโยบายการส7งเสริมการใช#
เซลล+แสงอาทิตย+ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ;าในเขตจังหวัดภาคกลาง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. แนวทางท่ีควรปรับปรุงในการท่ีจะสร#างความพึงพอใจผู#ท่ีเก่ียวข#องของผลการนํานโยบายการ
ส7งเสริมการใช#เซลล+แสงอาทิตย+ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ;าในเขตจังหวัดภาคกลาง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. แนวทางท่ีควรปรับปรุงในการท่ีจะเป!นประโยชน+ต7อการพัฒนาประเทศในภาพรวมของผลการนํา
นโยบายการส7งเสริมการใช#เซลล+แสงอาทิตย+ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ;าในเขตจังหวัดภาคกลาง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ข 
แบบการสัมภาษณ+เพ่ือการวิจัย 
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แบบสอบถามการสัมภาษณ!เพ่ือการวิจัย 
เรื่อง การนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล!แสงอาทิตย!ไปปฏิบัติในเขตภาคกลาง  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
คําชี้แจง: 
 1. แบบสอบถามและคําถามนี้เพ่ือเป!นข#อมูลในการทําดุษฎีนิพนธ+สาขารัฐประศาสนศาสตร+
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ+ ในพระบรมราชูปถัมภ+ ของนายณรงค+ อาศนสุวรรณ+ เพ่ือใช#ในการ
วิเคราะห+ทางสถิติหาองค+ประกอบในการนํานโยบายการส7งเสริมการใช#เซลล+แสงอาทิตย+ไปปฏิบัติใน
การผลิตกระแสไฟฟ;าในเขตจังหวัดภาคกลาง โดยมีวัตถุประสงค+เก่ียวกับนโยบายการส7งเสริมเซลล+
แสงอาทิตย+เพ่ือการพัฒนาประเทศ การตอบของท7านจะถูกเก็บไว#เป!นความลับ โดยไม7เป>ดเผยชื่อ จึง
ขอความอนุเคราะห+ตอบแบบสอบถามท่ีแนบมาด#วย      
 2. การตอบแบบสอบถามจะไม7มีผลกระทบใดๆ ต7อท7าน หรือหน7วยงานของท7าน  
 3. โปรดตอบแบบสอบถามให#ครบทุกข#อตามความเป!นจริง เพ่ือความสมบูรณ+ของข#อมูล
และมีความเป!นอิสระของความคิดเห็นในการตอบแบบสอบถามส7วนของคําถามท่ีเก่ียวกับเจตคติ 
ฉะนั้นไม7มีคําตอบถูกหรือผิด ขอให#ท7านตอบให#ตรงกับความรู#ท่ีท7านมีอยู7ให#เป!นจริงท่ีสุด เพ่ือประโยชน+
ทางด#านวิชาการ ข#อมูลท่ีได#จากท7านจะเก็บเป!นความลับ ซ่ึงใช#เพ่ือวัตถุประสงค+ของการวิจัยเท7านั้น
         

 
 
     ขอแสดงความนับถือ 
 
 
   นายณรงค+ อาศนสุวรรณ+  
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ตอนท่ี 1 สถานภาพของผู�ตอบแบบสอบถาม 
 ผู#ท่ีมีบทบาทสําคัญในการนํานโยบายการส7งเสริมการใช#เซลล+แสงอาทิตย+ไปปฏิบัติในการ
ผลิตกระแสไฟฟ;าในเขตจังหวัดภาคกลาง โดยผู#มีส7วนเก่ียวข#อง การนําโยบายการส7งเสริมเซลล+
พลังงานแสงอาทิตย+ การบริหารจัดการตามนโยบายการส7งเสริมเซลล+แสงอาทิตย+ และความร7วมมือ
ของประชาชนผู#ใช#บริการเซลล+แสงอาทิตย+ 
 
คําช้ีแจง: กรุณาทําเครื่องหมาย � ลงในช7อง (   )  
 

1. เพศ 
 (    ) ชาย   (    ) หญิง 
 
2. อายุ           

 (    ) 26 ปI - 35 ปI   (    ) 36 ปI – 50 ปI    
 (    ) 51 ปIข้ึนไป 
 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด         
 (    ) ประถมศึกษา  (    ) มัธยมศึกษาตอนต#น          
 (    ) มัธยมศึกษาตอนปลาย (    ) ระดับปริญญาตรีข้ึนไป      
      
4. ประสบการณ!ด�านบริหาร 

(    )  1 ปI – 3 ปI  (    )  4 ปI – 8 ปI  
(    )  9 ปI – 12 ปI  (    )  13 ปI ข้ึนไป  

 
   

 
----------------------------------------------------------------- 
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ตอนท่ี 2 กลุ�มเป>าหมายเพ่ือสัมภาษณ!  
 ผู#ท่ีมีบทบาทสําคัญในการนํานโยบายการส7งเสริมการใช#เซลล+แสงอาทิตย+ไปปฏิบัติในการ
ผลิตกระแสไฟฟ;าในเขตจังหวัดภาคกลาง  ประกอบด#วย กลุ7มภาคประชาชน (ประธาน                    
ในหมู7บ#าน) กลุ7มผู#บริหารภาคเอกชน และกลุ7มผู#บริหารภาครัฐ  
 
คําถาม 
1. ผลการนํานโยบายการส7งเสริมการใช#เซลล+แสงอาทิตย+ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ;าในเขต
จังหวัดภาคกลาง เป!นอย7างไร     
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ปRจจัยท่ีมีผลต7อการนํานโยบายการส7งเสริมการใช#เซลล+แสงอาทิตย+ไปปฏิบั ติในการผลิต
กระแสไฟฟ;าในเขตจังหวัดภาคกลาง เป!นอย7างไร 
 2.1 นโยบายการส7งเสริมเซลล+แสงอาทิตย+  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2.2 การบริหารจัดการตามนโยบายการส7งเสริมเซลล+แสงอาทิตย+     
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2.3 การบริการเซลล+พลังงานแสงอาทิตย+ของประชาชน     
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. แนวทางเสนอแนะให#มีการปรับปรุงปRจจัยท่ีมีผลต7อผลการนํานโยบายการส7งเสริมการใช#เซลล+
แสงอาทิตย+ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ;าในเขตจังหวัดภาคกลาง อย7างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือของเชิญผู#ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช#ในการวิจัย 
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ภาคผนวก ง 
แบบแสดงความคิดเห็นของผู#ทรงคุณวุฒิ เพ่ือหาค7า IOC 
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แบบแสดงความคิดเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิ เพ่ือหาค�า IOC 
เรื่อง การนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล!แสงอาทิตย!ไปปฏิบัติในเขตภาคกลาง 

 
คําช้ีแจง: ขอให#ท7านผู#เชี่ยวชาญได#กรุณาแสดงความคิดเห็นของท7านใส7 เครื่องหมาย (X) ลงในช7อง
ความคิดเห็นของท7านพร#อมเขียนข#อเสนอแนะท่ีเป!นประโยชน+ในการนําไปพิจารณาปรับปรุงต7อไป  

ถ#าเห็นด#วย ให#ค7า = 1  
ไม7เห็นด#วย ให#ค7า = -1  
ไม7แน7ใจ ให#ค7า = 0 

ตอนท่ี 1 ความรู#และความเข#าใจของเซลล+แสงอาทิตย+ 
 

รายการขอความคิดเห็น 
ความคิดเห็น ข�อเสนอ

แนะ 1 0 -1 
มีวัตถุประสงค!ท่ีชัดเจน 
1. มีการมุ7งไปสู7การเป!นองค+กรท่ีสามารถพร#อมรับการเปลี่ยนแปลง
โดยมีบุคลากรเป!นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน 

    

2. กําหนดบทบาทและเตรียมความพร#อมองค+กรเพ่ือการก#าวเข#าสู7 
AEC เพ่ือพัฒนาประเทศ 

    

3. พัฒนาโครงสร#างพ้ืนฐานด#านไฟฟ;าอย7างต7อเนื่องเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิต และมุ7งพัฒนาโครงข7ายไฟฟ;าอัจฉริยะ 

    

4. ส7งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน พลังงานหมุนเวียน และการ
ใช#พลังงานอย7างมีประสิทธิภาพในอนาคต 

    

5. นําหลักการบริหารกิจการบ#านเมืองท่ีดีและหลักธรรมาภิบาลมา
ใช#เป!นแกนหลักในการขับเคลื่อนองค+กร 

    

มีความต�อเนื่อง  
1. มุ7งเน#นการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการในด#านต7างๆ อย7าง
ต7อเนื่องให#ทัดเทียมกับมาตรฐานการบริหารจัดการองค+กรระดับ
สากล 

    

2. เพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานและการอนุรักษ+สิ่งแวดล#อม และการ
พัฒนาพลังงานชนิดใหม7  

    

3. มีการบูรณาการพลังงานชนบท เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สามารถพ่ึงพาตนเองได#  
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รายการขอความคิดเห็น 
ความคิดเห็น ข�อเสนอ

แนะ 1 0 -1 
4. มีเทคโนโลยีระบบไฟฟ;ากําลัง ระบบสายส7ง และการเก็บสะสม
พลังงานเพ่ือการผลิตไฟฟ;า 

    

5. สร#างความร7วมมือด#านพลังงานในภูมิภาคอาเซียน โดยความ
ร7วมมือระหว7างภาครัฐและเอกชนท้ังภายในประเทศ 

    

6. พัฒนากําลังคนท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพให#มีพ้ืนฐานความรู#ใน
การปฏิบัติงานด#านพลังงานและสิ่งแวดล#อมท่ีเก่ียวกับพลังงาน 

    

นําไปปฏิบัติได� 
1. สามารถใช#งานในอุตสาหกรรมขนาดใหญ7 และภายในครัวเรือน
ได#อย7างคุ#มค7า 

    

2. เซลล+แสงอาทิตย+ มีอายุใช#งานได# 20-25 ปI     
3. เซลล+แสงอาทิตย+จะทํางานในช7วงท่ีมีแสงอาทิตย+     
4. เซลล+แสงอาทิตย+สามารถผลิตไฟฟ;าได#โดยใช#แสงอาทิตย+     
5. ความต#องการในการใช#พลังงานมีมากข้ึน จึงจําเป!นท่ีต#องนํา
เซลล+แสงอาทิตย+มาใช# 

    

วัดผลและประเมินผลได� 
1. การใช#เซลล+แสงอาทิตย+ผลิตไฟฟ;าจะช7วยลดการนําเข#าพลังงาน
จากต7างประเทศได# 

    

2. การใช#เซลล+แสงอาทิตย+ไม7มีผลกระทบกับคน สัตว+ และพืช     
3. เซลล+แสงอาทิตย+จะช7วยเพ่ิมการผลิตไฟฟ;าให#กับประเทศไทยได#     
4. การใช#เซลล+แสงอาทิตย+สามารถลดภาวะโลกร#อนได#     
5. มีการนําข#อมูลท่ีได#มาพัฒนาวิธีหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบมา
ปรับปรุงการใช#เซลล+แสงอาทิตย+ผลิตไฟฟ;าเพ่ือพัฒนาประเทศได# 

    

ภาวะผู�นําท่ีเหมาะสม 
1. ผู#นําการบริหารจัดการมีการปรับตัวเพ่ือหาแนวทางปรับปรุงการ
ใช#เซลล+แสงอาทิตย+ผลิตไฟฟ;า 

    

2. ผู#นําการบริหารจัดการมีนโยบายให#ความรู#ความเข#าใจต7อ
ประชาชนเรื่องเซลล+แสงอาทิตย+ 
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รายการขอความคิดเห็น 
ความคิดเห็น ข�อเสนอ

แนะ 1 0 -1 
3. ผู#นําการบริหารจัดการมีนโยบายและความชัดเจนในการ
ประชาสัมพันธ+เรื่องเซลล+แสงอาทิตย+ 

    

4. นโยบายของผู#นําการบริหารจัดการมีความชัดเจนการสนับสนุน
การใช#เซลล+แสงอาทิตย+ 

    

5. ผู#นําการบริหารจัดการมีการลงทุนผลิตเซลล+แสงอาทิตย+ให#ควบ
คลุมพ้ืนท่ีของประเทศไทย 

    

ความพร�อมทางทรัพยากร 
1. มีความพร#อมด#านพลังงานเพ่ือตอบสนองผู#ใช#มากข้ึน     
2. มีความพร#อมความสามารถในการออกแบบและผลิตอุปกรณ+
ประหยัดพลังงาน  

    

3. มีความพร#อมการถ7ายทอดเทคโนโลยีด#านพลังงานให#มีการใช#
ประโยชน+จากกลไกต7างๆ 

    

4. มีการเตรียมความพร#อมด#านบุคลากรท่ีสนับสนุนส7งเสริมการใช#
เซลล+แสงอาทิตย+ในการผลิตกระแสไฟฟ;าเพ่ือการพัฒนาประเทศ 

    

5. มีการเตรียมความพร#อมด#านระบบงานท่ีมีความคล7องตัวท่ีเอ้ือ
ต7อการใช#เซลล+แสงอาทิตย+ในการผลิตกระแสไฟฟ;าเพ่ือการพัฒนา
ประเทศ 

    

6. มีการเตรียมความพร#อมด#านระบบฐานข#อมูลและสารสนเทศท่ี
ใช#เซลล+แสงอาทิตย+ในการผลิตกระแสไฟฟ;าเพ่ือการพัฒนา 

    

การประสานงานท่ีดี 
1. มีกลไกการสื่อสารอย7างใกล#ชิด ท่ัวถึงและต7อเนื่อง     
2. ได#รับส7งเสริม พัฒนามาตรฐาน ความปลอดภัยท่ีเก่ียวข#องกับ
ระบบผลิตไฟฟ;าด#วยเซลล+แสงอาทิตย+จากทุกภาคส7วน  

    

3. ชุมชนยอมรับระบบผลิตไฟฟ;าด#วยเซลล+แสงอาทิตย+     
4. ภาครัฐสนับสนุนระบบผลิตไฟฟ;าด#วยเซลล+แสงอาทิตย+     
5. มีการเป>ดเผยแพร7ข#อมูล การโต#ตอบ และกระท่ังการติดต7อขอ
ข#อมูลระบบผลิตไฟฟ;าด#วยเซลล+แสงอาทิตย+ระหว7างภาคส7วนได# 
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รายการขอความคิดเห็น 
ความคิดเห็น ข�อเสนอ

แนะ 1 0 -1 
ความสามารถในการให�ความรู� 
1. ท7านให#ความสนใจเรื่องของเซลล+แสงอาทิตย+ท่ีถูกต#อง     
2. ท7านทราบข#อมูลเซลล+แสงอาทิตย+และนําไปพูดคุยถึงความรู#และ
ปRญหากับผู#อ่ืน 

    

3. ท7านทราบข#อมูลของเซลล+แสงอาทิตย+ท่ีถูกต#อง     
4. ท7านมีการติดตามข7าวสารของพลังงาน Solar Cell เซลล+
แสงอาทิตย+อย7างต7อเนื่อง 

    

5. ท7านหาข#อมูลพลังงานเซลล+แสงอาทิตย+จากแหล7งสื่อต7างๆ     
การมีส�วนร�วมของประชาชน 
1. ประชาชนมีการติดต้ังเซลล+แสงอาทิตย+ท่ีบ#านเพ่ือผลิตไฟฟ;าใช#     
2. ประชาชนใช#ไฟฟ;าอย7างประหยัดเพ่ือจะได#มีพลังงานไว#ใช#อย7าง
ยั้งยืนตลอดไป 

    

3. ประชาชนมีส7วนร7วมการสนับสนุนและร7วมมือกับหน7วยงานของ
รัฐและเอกชน ท่ีจะให#มีการใช#พลังงานอย7างมีประสิทธิภาพ 

    

4. การมีส7วนเข#าร7วมประชุมกับเจ#าหน#าท่ีรัฐเก่ียวกับปRญหาและ
ความต#องการใช#เซลล+แสงอาทิตย+ในการผลิตกระแสไฟฟ;า 

    

5. ประชาชนมีส7วนร7วมนําเสนอโครงการต7างๆ ท่ีเก่ียวข#องการ
ติดต้ังเซลล+แสงอาทิตย+เพ่ือนําไปพัฒนาประเทศ 

    

ความยอมรับของประชาชน 
1. เซลล+แสงอาทิตย+สามารถผลิตกระแสไฟฟ;าและสามารถขายให#
การไฟฟ;าได# 

    

2. ประเทศไทยมีความจําเป!นต#องผลิตไฟฟ;าด#วยการใช#เซลล+
แสงอาทิตย+ 

    

3. ในสภาวะปRจจุบันการใช#ไฟฟ;ามีมากข้ึนจนข้ันวิกิฤตจึงต#องผลิต
ไฟฟ;าจากเซลล+แสงอาทิตย+ 

    

4. ประเทศไทยไม7ต#องซ้ือไฟฟ;าจากประเทศเพ่ือนบ#าน     
5. เป!นการลดต#นทุนและการนําเข#าของวัตถุดิบจากต7างประเทศ
เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ;า 
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รายการขอความคิดเห็น 
ความคิดเห็น ข�อเสนอ

แนะ 1 0 -1 
ความรู�ความเข�าใจของประชาชน 
1. ประเทศไทยมีความเหมาะสมในการติดต้ังระบบเซลล+
แสงอาทิตย+ 

    

2. การใช#เซลล+แสงอาทิตย+ไม7มีผลการทบทางด#านเสียง     
3. เซลล+แสงอาทิตย+เป!นมิตรกับสิ่งแวดล#อม     
4. การใช#เซลล+แสงอาทิตย+ผลิตไฟฟ;าจะไม7ปล7อยก[าซคาร+บอนได
ออกไซต+ 

    

5. เซลล+แสงอาทิตย+สามารถทําให#เกิดกระแสไฟฟ;าและสามารถ
เก็บไว#ใช#ในเวลากลางคืนได# 

    

ประโยชน!ของประชาชน 
1. ค7าใช#จ7ายลดลงในการใช#ไฟฟ;าจากสาเหตุท่ีไฟฟ;าส7วนภูมิภาค
และการไฟฟ;าฝ]ายผลิตแห7งประเทศไทยมีต#นลงทุนในการผลิต
ไฟฟ;าตํ่า 

    

2. ประชาชนในพ้ืนท่ีห7างไกลได#รับกระแสไฟฟ;าใช#ในการดํารงชีวิต
ประจําวันได#อย7างสะดวกสบาย  

    

3. ประชาชนได#รับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของตนเองพร#อม
กับชุมชนสังคมในเมือง 

    

4. มลภาวะลดลงเนื่องจากมลพิษทางอากาศก7อให#เกิดผลกระทบ
ด#านสุขภาพอนามัย 

    

5. ประชาชนได#รับพลังงานไฟฟ;าท่ีผลิตจากเซลล+แสงอาทิตย+ท่ีไม7มี
วันหมดและเป!นพลังงานท่ียั่งยืน 
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ตอนท่ี 2 ผลการนํานโยบายการส7งเสริมการใช#เซลล+แสงอาทิตย+ไปในการผลิตกระแสไฟฟ;าในเขต
จังหวัดภาคกลาง 
 

รายการขอความคิดเห็น 
ความคิดเห็น 

ข�อเสนอแนะ 
1 0 -1 

บรรลุวัตถุประสงค!ของนโยบาย 
1. ทุกภาคส7วนร7วมมือกันอย7างแท#จริงในการนํานโยบายการใช#
เซลล+แสงอาทิตย+เพ่ือการพัฒนาประเทศอย7างยั่งยืน 

    

2. ทุกภาคส7วนมีการสื่อความหมายได#ถูกต#อง ตรงประเด็นเข#าใจ
ตรงกันในการใช#เซลล+แสงอาทิตย+เพ่ือการพัฒนาประเทศอย7าง
ยั่งยืน 

    

3. ทุกภาคส7วนได#สร#างความเข#าใจ สร#างมนุษย+สัมพันธ+ท่ีดีต7อกัน
ทําให#เกิดบรรยากาศท่ีดีในการใช#เซลล+แสงอาทิตย+เพ่ือการพัฒนา
ประเทศอย7างยั่งยืน 

    

4. ประเทศประสบความสําเร็จในการนํานโยบายการใช#เซลล+
แสงอาทิตย+เพ่ือการพัฒนาประเทศอย7างยั่งยืน ซ่ึงส7งผลถึงการ
พัฒนาประเทศชาติในปRจจุบัน 

    

5. ทุกภาคส7วนมีการรวมตัวกันเพ่ือเรียนรู#พัฒนาทักษะในการใช#
เซลล+แสงอาทิตย+ ตลอดจนเทคโนโลยี วิชาการต7างๆ เพ่ือปรับปรุง
และแปรรูปผลิตไฟฟ;าอย7างยั่งยืน 

    

สร�างความพึงพอใจผู�ท่ีเก่ียวข�อง 
1. ประชาชนและกลุ7มต7างๆ ได#รับความพึงพอใจจากการนํา
นโยบายการใช#เซลล+แสงอาทิตย+เพ่ือการพัฒนาประเทศอย7างยั่งยืน
ไปปฏิบัติ 

    

2. ประชาชนและกลุ7มต7างๆ ได#แสดงและรับฟRงความคิดเห็น 
ข#อเสนอแนะจากการนํานโยบายการใช#เซลล+แสงอาทิตย+เพ่ือการ
พัฒนาประเทศอย7างยั่งยืนไปปฏิบัติ 

    

3. ประชาชนและกลุ7มต7างๆ มีส7วนร7วมในการตัดสินใจการนํา
นโยบายการใช#เซลล+แสงอาทิตย+เพ่ือการพัฒนาประเทศอย7างยั่งยืน
ไปปฏิบัติ 
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รายการขอความคิดเห็น 
ความคิดเห็น 

ข�อเสนอแนะ 
1 0 -1 

4. ประชาชนและกลุ7มต7างๆ มีส7วนร7วมประสานการดําเนินการ
ป;องกันปRญหาต7างๆ ในการนํานโยบายการใช#เซลล+แสงอาทิตย+เพ่ือ
การพัฒนาประเทศอย7างยั่งยืนไปปฏิบัติ 

    

5. ประชาชนและกลุ7มต7างๆ ได#รับมีประโยชน+ส7วนรวมเป!นหลัก
จากการนํานโยบายการใช#เซลล+แสงอาทิตย+เพ่ือการพัฒนาประเทศ
อย7างยั่งยืนไปปฏิบัติ 

    

เป?นผลประโยชน!ต�อการพัฒนาประเทศในภาพรวม 
1. ประเทศได#ประโยชน+ถึงการนํานโยบายการส7งเสริมต้ังโรงไฟฟ;า
เซลล+แสงอาทิตย+เพ่ือการพัฒนาของไปปฏิบัติ 

    

2. ทุกภาคส7วนได#ทราบถึงความพร#อมของด#านต7างๆ ในการ
ส7งเสริมต้ังโรงไฟฟ;าเซลล+แสงอาทิตย+เพ่ือการพัฒนาประเทศอย7าง
ยั่งยืน 

    

3. ทุกภาคส7วนได#ทราบถึงความรู#ความเข#าใจและการยอมรับของ
ชุมชนในการต้ังโรงไฟฟ;าเซลล+แสงอาทิตย+เพ่ือการพัฒนาประเทศ
อย7างยั่งยืน  

    

4. ทุกภาคส7วนได#ทราบถึงปRญหาและอุปสรรคของการนํานโยบาย
การส7งเสริมเรื่องเซลล+แสงอาทิตย+เพ่ือการพัฒนาประเทศอย7าง
ยั่งยืนไปปฏิบัติ 

    

5. ประเทศไทยยังสามารถก#าวไปข#างหน#าในการบรรลุเป;าหมาย
การพัฒนาแห7งการต้ังโรงไฟฟ;าเซลล+แสงอาทิตย+เพ่ือการพัฒนา
ประเทศอย7างยั่งยืน 
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ตอนท่ี 3 แบบสอบถาม (คําถามปลายเป>ด) เก่ียวกับแนวทางการปรับปรุงการปรับปรุงปRจจัยท่ีมีผลต7อ
ผลการนํานโยบายการส7งเสริมการใช#เซลล+แสงอาทิตย+ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ;าในเขตจังหวัด
ภาคกลาง 
 
 1. แนวทางท่ีควรปรับปรุงในการท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค+ของผลการนํานโยบายการส7งเสริม
การใช#เซลล+แสงอาทิตย+ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ;าในเขตจังหวัดภาคกลาง 
 

ความคิดเห็น 
ข�อเสนอแนะ 

1 0 -1 
    

  
 2. แนวทางท่ีควรปรับปรุงในการท่ีจะสร#างความพึงพอใจผู# ท่ีเก่ียวข#องของผลการนํา
นโยบายการส7งเสริมการใช#เซลล+แสงอาทิตย+ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ;าในเขตจังหวัดภาคกลาง 
 

ความคิดเห็น 
ข�อเสนอแนะ 

1 0 -1 
    

  
 3. แนวทางท่ีควรปรับปรุงในการท่ีจะเป!นประโยชน+ต7อการพัฒนาประเทศในภาพรวมของ
ผลการนํานโยบายการส7งเสริมการใช#เซลล+แสงอาทิตย+ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ;าในเขตจังหวัด
ภาคกลาง 
 

ความคิดเห็น 
ข�อเสนอแนะ 

1 0 -1 
    

 
ตอนท่ี 4 กลุ7มเป;าหมายเพ่ือสัมภาษณ+  
 ผู#ท่ีมีบทบาทสําคัญในการนํานโยบายการส7งเสริมการใช#เซลล+แสงอาทิตย+ไปปฏิบัติในการ
ผลิตกระแสไฟฟ;าในเขตจังหวัดภาคกลาง ประกอบด#วย ภาคประชาชน (ประธานในหมู7บ#าน) กลุ7ม
ผู#บริหารภาคเอกชน และกลุ7มผู#บริหารภาครัฐ       
 1. ผลการนํานโยบายการส7งเสริมการใช#เซลล+แสงอาทิตย+ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ;า
ในเขตจังหวัดภาคกลาง เป!นอย7างไร 
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ความคิดเห็น 
ข�อเสนอแนะ 

1 0 -1 
    

 
 2. ปRจจัยท่ีมีผลต7อการนํานโยบายการส7งเสริมการใช#เซลล+แสงอาทิตย+ไปปฏิบัติในการผลิต
กระแสไฟฟ;าในเขตจังหวัดภาคกลาง เป!นอย7างไร 
  2.1 นโยบายการส7งเสริมเซลล+แสงอาทิตย+  
  2.2 การบริหารจัดการตามนโยบายการส7งเสริมเซลล+แสงอาทิตย+   
  2.3 การบริการเซลล+พลังงานแสงอาทิตย+ของประชาชน  
       

ความคิดเห็น 
ข�อเสนอแนะ 

1 0 -1 
    

  
 3. แนวทางเสนอแนะให#มีการปรับปรุงปRจจัยท่ีมีผลต7อผลการนํานโยบายการส7งเสริมการใช#
เซลล+แสงอาทิตย+ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ;าในเขตจังหวัดภาคกลาง อย7างไร 
 

ความคิดเห็น 
ข�อเสนอแนะ 

1 0 -1 
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ตารางวิเคราะห!ความคิดเห็นของผู�ทรงคุณวุฒิ 
เรื่อง การนํานโยบายการส�งเสริมการใช�เซลล!แสงอาทิตย!ไปปฏิบัติในการผลิตกระแสไฟฟ>า        

ในเขตจังหวัดภาคกลาง 
1.    ข#อคําถามท่ีมีค7า IOC ต้ังแต7 0.50-1.00 มีค7าความเท่ียงตรง ใช#ได# 
2.    ข#อคําถามท่ีมีค7า IOC ตํ่ากว7า 0.50 ต#องปรับปรุง ยังใช#ไม7ได# 

 

 
รายการขอความคิดเห็น 

ประมาณค�าความคิดเห็นของ
ผู�ทรงคุณวุฒิคนท่ี 

ค�า 
IOC 

แปลผล 
1 2 3 4 5 

1. มีวัตถุประสงค+ท่ีชัดเจน        
2. มีความต7อเนื่อง        
3. นําไปปฏิบัติได#         
4. วัดผลและประเมินผลได#         
5. ภาวะผู#นําท่ีเหมาะสม         
6. ความพร#อมทางทรัพยากร         
7. การประสานงานท่ีดี         
8. ความสามารถในการให#ความรู#         
9. การมีส7วนร7วมของประชาชน         
10. ความยอมรับของประชาชน         
11. ความรู#ความเข#าใจของประชาชน        
12. มีประโยชน+ของประชาชน        

 
ค7า  IOC    =   ผลรวมประมาณค7าความคิดเห็นของผู#ทรงคุณวุฒิท้ังหมด 

                12  
                                            
             ขอแสดงความขอบคุณอย7างยิ่ง 

 
                                                          ลงชื่อ  
                                                                          (ณรงค+ อาศนสุวรรณ+) 
                                                          นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต                  
                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ+ ในพระบรมราชูปถัมภ+  
                                                           ลงชื่อ 
                                                                (............................................................) 

ผู#ทรงคุณวุฒิ 
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ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห+ทดลองใช#เคร่ืองมือ 
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ภาคผนวก ฉ 

หนังสือขอความอนุเคราะห+เก็บข#อมูลสําหรับการวิจัย 
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ประวัติผู
วิจัย 
 

ชื่อ – นามสกุล ณรงค�  อาศนสุวรรณ�  
วัน เดือน ป� ท่ีเกิด 21 กันยายน 2513 
สถานท่ีเกิด  จังหวัดราชบุรี 
ท่ีอยู'ป(จจุบัน 307/9-10 ซอยราชปรารภ 12 ถนนราชปรารภ              

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2539 
 
พ.ศ. 2550 

 
ปริญญาตรี B.Ind. Tech อสบ. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟDา  
มหาวิทยาลัยศณีนครินทรวิโรฒ  
ปริญญาโท MPA รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการ 
สําหรับผูOบริหาร) สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร� (NIDA) 

ประวัติการทํางาน 
พ.ศ. 2539 
พ.ศ. 2543 
พ.ศ. 2545 
พ.ศ. 2547 
 
พ.ศ. 2556 

 
วิศวกรไฟฟDา บริษัท เหล็กแผ'นรีดเย็นไทย จํากัด (มหาชน) 
ผูOจัดการฝVายวิศวกรรม บริษัท อินเทล การ�ด อินดัสทรี จํากัด 
วิศวกรท่ีปรึกษาดOานระบบอุตสาหกรรม บริษัท เฟสโตO จํากัด 
ผูOจัดการฝVายวิศวกรรม บริษัทโรแยลซีรามิคอุตสาหกรรม 
จํากัด (มหาชน) 
ผูOจัดการฝVายวิศวกรรม บริษัท ไทยยูเนี่ยนโฟรเซ'นโปรดักส� 
จํากัด (มหาชน) 
ประสบการณ�ในงานดOานอุตสาหกรรม  
1. ดOานอุตสาหกรรม การผลิต เหล็กรีดเย็น กระเบื้องปูพ้ืน 
และอิเลคทรอนิคส� 
2. ดOานอุตสาหกรรม การขายและติดต้ังระบบไฟฟDา และระบบ
ลมดOานระบบ Maintenance 
3. ดOานการอนุรักษ�พลังงานสําหรับอุตสาหกรรม ดOานระบบ
ไฟฟDาแรงสูงสําหรับอุตสาหกรรม 
4. ศึกษาและดูงานดOานระบบ Maintenance อุตสาหกรรม 
การผลิต เหล็กรีดเย็น ท่ีประเทศญ่ีปุVน  
5. ศึกษาและดูงานดOานระบบ Maintenance และการผลิต
กระเบื้องปูพ้ืนท่ีประเทศอิตาลี  

ตําแหน'งหนOาท่ีการงานป(จจุบัน วิทยากรอิสระ 
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