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คำนำ 
 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีฉบับนี้  ใ ช้สำหรับการดำเนินงาน กิจกรรม
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเร่ือง “การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยรูปแบบการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดกำแพงเพชร” ซ่ึง ไ ด้รับการสนับสนุ น
งบประมาณและความช่วยเหลือในการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย จาก
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  โดยคู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีฉบับนี้ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ให้กับประชาชนในชุมชนท้องถ่ิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัด
กำแพงเพชร 
 คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยี มีเนื้อหาประกอบด้วย 1) ประเภทและ
ประโยชน์ของพลังงานทดแทน 2) แนวพระราชดำริด้านพลังงาน ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 3) การประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนกับการดำเนินชีวิตของชุมชน
ท้องถ่ิน 4) การบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และ 5) การใช้
ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย  
 คณะผู้ดำเนินงานหวัง ว่า คู่มือการถ่ายทอดเทคโนโลยีฉบับนี้  จะเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชนท้องถ่ิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัด
กำแพงเพชร และผู้ท่ีสนใจในเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนตามหลักปรัชญ า
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้เกิดความย่ังยืนในการใช้พลังงานสืบไป 
    

 
คณะผู้ดำเนินงาน 
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เร่ืองท่ี 1 
ประเภทและประโยชน์ของพลังงานทดแทน 

 
บทนำ 

พลังงาน นับเป็นปัญหาใหญ่ในประเทศ และนับวันจะมีผลกระทบรุนแรงต่อ
การพัฒนา ของประเทศไทยมากข้ึนทุกที เช้ือเพลิงต่างๆ ท่ีนำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า 
เช่น น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน เป็นต้น นับวันจะมีปริมาณน้อยลงทุกที และคง
จะต้องหมดไปในอนาคต นอกจากนี้ ราคาของเช้ือเพลิงดังกล่าว ยังมีความผันผวนไป
ในแนวทางท่ีสูงข้ึนตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองของ โลก และถึงแม้ว่า
จะมีการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ำ ซ่ึงเป็นพลังงานหมุนเวียนก็ตาม แต่ก็มีสัดส่วนท่ีน้อย
มาก รวมท้ังแหล่งน้ำท่ีสามารถจะพัฒนาเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้ายังมีน้อยลง และต้อง
ประสบกับปัญหาการคัดค้านขององค์กรกลุ่มต่างๆ อีกด้วย ดังนั้น จึงมีความพยายาม
ท่ีจะคิดค้นแหล่งพลังงานใหม่ๆ ท่ีประหยัด และไม่มีวันหมดส้ิน บางชนิดก็นำมาใช้บ้าง
แล้ว เช่น น้ำข้ึน-น้ำลง คล่ืน (ทะเล) ความร้อนจากมหาสมุทร แสงอาทิตย์ ลม และ
ความร้อนใต้พิภพ เป็นต้น แต่ก็ยังมีข้อจำกัดในการพัฒนา เช่น มีราคาแพง ใ ช้เวลา
ก่อสร้างนาน หรือบางประเทศไม่มีศักยภาพของแหล่งพลังงานดังกล่าวเพียงพอ เป็น
ต้น  

พลังงานทดแทน หมายถึง พลังงานท่ีนำมาใช้แทนน้ำมันเช้ือเพลิง  
    พลังงานทดแทน หรือ พลังงานทางเลือก คือ พลังงานท่ีกำลังจะถูกนำมาใช้
ทดแทนพลังงานแบบเดิมหรือเป็นพลังงานท่ีเป็น ทางเลือกใหม่นอกเหนือจากท่ีใช้กัน
อยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากว่าพลังงานท่ีใ ช้อยู่ในปัจจุบันกำลังจะหมดไปในอนาคต
อันใกล้นี้หรือ เพราะมีมลพิษต่อส่ิงแวดล้อมมากจนเกินไป และนำมาซ่ึงภาวะปัญหา
โลกร้อน พลังงานท่ีใช้ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นพลังงานท่ีได้จากฟอสซิล เช่น ถ่านหิน , 
ปิโตรเลียม และ แก๊สธรรมชาติ ซ่ึงปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณมหาศาล และ มี
มลพิษค่อนข้างสูง 
 
ประเภทของพลังงานทดแทน    

พลังงานทดแทนสามารถแบ่งตามแหล่งท่ีได้มาเป็น 2 ประเภท คือ  
1. พลังงานทดแทนจากแหล่งท่ี ใ ช้แล้วหมดไป อาจเรียกว่า พลังงาน

ส้ินเปลือง ได้แก่ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ นิวเคลียร์ หินน้ำมัน และทรายน้ำมัน เป็นต้น  
 



2. พลังงานทดแทนอีกประเภทหนึ่งเป็นแหล่งพลังงานท่ีใช้แล้ว สามารถ
หมุนเวียนมาใช้ไ ด้อีก เรียกว่า พลังงานหมุนเวียน ได้แก่ แสงอาทิตย์ ลม ชีวมวล น้ำ 
และไฮโดรเจน เป็นต้น เป็นพลังงานท่ีสะอาด ไม่มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม  

พลังงานทดแทนท่ีสามารถหมุนเวียนมาใช้ได้อีก เป็นพลังงานท่ีได้รับความ
สนใจในการศึกษาค้นคว้า และเหมาะสมท่ีจะนำมาใช้เป็นอย่างย่ิง เนื่องจากสามารถ
ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแหล่งพลังงานในอนาคต และช่วยลดปัญหาด้านมลพิษ 
ท่ีเกิดจากการใช้พลังงานในปัจจุบัน 

   

 
 

ภาพท่ี 1.1 พลังงานน้ำ 
 
     พลังงานน้ำ เราสามารถสร้างเข่ือนท่ีกักเก็บน้ำไว้ในท่ีสูง ปล่อยให้น้ำไฟลง
มาตามท่อเข้าสู่เคร่ืองกังหันน้ำ ผลักดันใบพัดให้กังหันน้ำหมุนเพลาของเคร่ืองกังหัน
น้ำ ท่ีต่อเข้ากับเพลาของเคร่ืองกำเนิดไฟฟ้าท่ีจะหมุนตาม  เกิดการเหนี่ยวนำข้ึนใน
เคร่ืองกำเนิดไฟฟ้า ทำให้เกิดพลังงานไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ 
อาจจะผลิตจากเข่ือนขนาดใหญ่ เข่ือนขนาดกลาง  หรือเข่ือนขนาดเล็ก เพ่ือผลิต
กระแสไฟฟ้า สำหรับใช้ในชุมชนขนาดเล็ก ซ่ึงปี 2547 โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำในประเทศ
ไทย มีกำลังผลิตติดต้ังรวม 2,973 เมกกะวัตต์  
 



 
 

ภาพท่ี 1.2 พลังงานแสงอาทิตย์ 
 
     พลังงานแสงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานความร้อน และแสงสว่าง
ท่ีใหญ่ท่ีสุด ประเทศไทย ซ่ึงเป็นประเทศท่ีต้ังอยู่ในเขตใกล้เส้นศูนย์สูตร หรือเส้นแบ่ง
คร่ึงโลก จึงได้รับพลังงานแสงอาทิตย์ค่อนข้างสูง ค่าความเข้มพลังงานแสงอาทิตย์รวม
เฉล่ียของประเทศประมาณ 4.7 กิโลวัตต์ต่อช่ัวโมง ต่อตารางเมตรต่อวัน 
          หากเราสามารถ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ท่ีสอดส่องลงมาบนพ้ืนท่ีของ
ประเทศไทยเพียงหนึ่งในร้อยส่วนของพ้ืนท่ีท้ังหมด เราจะได้รับพลังงานเทียบเท่าการ
ใช้น้ำมันดิบประมาณ 7,000,000 ตันต่อปี การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ทำได้ 2 
ลักษณะ คือ 

1. กระบวนการเปล่ียนรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยเมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบ
ลงมาบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์  เซลล์แสงอาทิตย์จะทำหน้าท่ีเปล่ียนพลังงาน
แสงอาทิตย์ไปเป็นพลังงานไฟฟ้า เพ่ือนำไปใช้กับอุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าต่างๆ 

2. กระบวนการเปล่ียนรูปเป็นพลังงานความร้อน โดยให้แสงอาทิตย์ส่อง
ผ่านแผ่นรับแสงมาตกกระทบยังพ้ืนสีดำ ทำให้เกิดความร้อนเพ่ิมมากข้ึนเหนือบริเวณ
พ้ืน เราสามารถนำพลังงานความร้อนท่ีได้ไปใ ช้ประโยชน์ในลักษณะต่างๆ อาทิ  
นำไปใช้ผลิตน้ำร้อน กล่ันน้ำ อบแห้งพืชผลทางการเกษตร 

 



 
 

ภาพท่ี 1.3 พลังงานชีวมวล 
 
    พลังงานชีวมวล ชีวมวล คือ ส่ิงท่ีไ ด้มาจากส่ิงมีชีวิต เช่น ต้นไม้ อ้อย ถ่าน 
ฟืน แกลบ วัชพืชต่างๆ หรือแม้กระท่ังขยะและมูลสัตว์  การนำชีวมวลมาใช้เป็น
พลังงานนั้นสามารถทำได้ 2 ลักษณะ คือ 

1. กระบวนการท่ีให้ความร้อน เช่น การนำถ่านไม้ หรือฟืน เพ่ือให้เกิดความ
ร้อน สำหรับนำไปใช้เพ่ือประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  ซ่ึงได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีดังนี้ การ
พัฒนาและผลิตเตาท่ีใช้กันอยู่ท่ัวไปให้เป็นเตาประสิทธิภาพสูง (เตาซูเปอร์อังโล่) จุดไฟ
ติดเร็ว ให้ความร้อนสูง มีควันน้อย  ประหยัดเช้ือเพลิง และพัฒนาเตาประสิทธิภาพสูง
สำหรับอุตสาหกรรมชนบทขนาดเล็ก เช่น เตานึ่ง เมี่ยง เตานึ่งปอสา เตาเผาอิฐ ส่วน
ด้านเช้ือเพลิงนั้นได้คิดค้น และผลิตก้อนอัดชีวภาพ หรือเ ช้ือเพลิงเขียว โดยนำพืชหรือ
วัชพืชมาสับแล้วอัดแท่งตากแดด และอบให้แห้ง  ก้อนอัดชีวมวลท่ีได้จะจุดติดไฟง่าย 
ให้ความร้อนสูง 

นอกจากนี้  ยังได้นำผลผลิต หรือผลพลอยได้ของพืชจำพวกแป้งและน้ำตาล 
เช่น ข้าว ข้าวโพด อ้อย กากน้ำตาล มาผลิตเอทธิลแอลกอฮอล์ รวมท้ังนำมันสำปะหลัง
มาเผาโดยควบคุมความร้อน เพ่ือให้ได้แก๊สชีวมวล เพ่ือนำไปใช้เป็นเช้ือเพลิงต่อไป 

2. กระบวนการทางชีวภาพ เป็นการนำมูลสัตว์ขยะน้ำเสียมาหมักในท่ีท่ีไม่มี
อากาศ ปล่อยให้เกิดกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ ซ่ึงจะได้แก๊สชีวภาพสำหรับ
เป็นเช้ือเพลิงท่ีใช้กับเตาหุงต้ม ตะเกียง เคร่ืองยนต์ หรือเคร่ืองกำเนิดไฟฟ้า 
 



 
 

ภาพท่ี 1.4 พลังงานลม 
 
      พลังงานลม  ลมเป็นพลังงานท่ีมีอยู่ท่ัวไปไม่มี วันหมด กระแสลมโดยเฉล่ีย
ของประเทศไทยอยู่ในระดับกลางถึงต่ำ ซ่ึงมีความเร็วของกระแสลมต่ำกว่า 4 เมตรต่อ
วินาที เราได้นำพลังงานจากกระแสลมมาใช้ในการหมุนกังหันลมสูบน้ำ ซ่ึงมีอยู่ท่ัว
ประเทศไทยประมาณ 5,800 ชุด มีการศึกษาและพัฒนาการนำกังหันลมมาใช้ในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าในหลายพ้ืนท่ีของ ประเทศไทย โดยเฉพาะท่ีแหลมพรหมเทพ 
จังหวัดภูเก็ต ได้นำกังหันลมมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าร่วมกับการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
พลังงานแสง อาทิตย์  
 

 
 

ภาพท่ี 1.5 พลังงานความร้อนใต้พิภพ 



 
       พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานความร้อนใต้พิภพเป็นพลังงานธรรมชาติ
เกิดจากการเคล่ือนตัวของเปลือกโลกเกิดแนวรอยเล่ือนแตก ทำให้น้ำบางส่วนจะไหล
ซึมลงไปใต้ผิวโลก ไปสะสมตัวและรับความร้อนจากช้ันหินท่ีมีความร้อนสูง กลายเป็น
น้ำร้อนและไอน้ำท่ีพยายามแทรกตัวมาตามรอยเล่ือนแตกของช้ันมาบนผิว ดิน อาจจะ
เป็นในลักษณะของน้ำพุร้อน ไอน้ำร้อน โคลนเดือด และแก๊ส  น้ำร้อนจากใต้พ้ืนดิน
สามารถนำมาถ่ายเทความร้อนให้กับของเหลว หรือสารท่ีมีจุดเดือดต่ำง่ายต่อการ
เดือดและการเป็นไอน้ำ แล้วนำไอร้อนท่ีได้ไปหมุนกัง หัน เพ่ือขับเคล่ือนเคร่ืองกำเนิด
ไฟฟ้า  
       นอกจากนี้ น้ำพุร้อนท่ีนำมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้ว เมื่อมีอุณหภูมิ
ต่ำลงเหลือประมาณ 80 องศาเซลเซียส สามารถนำมาใช้เป็นพลังงานในการอบแห้ง
พืชผลทางการเกษตร เป็นพลังงานสำหรับห้องเย็น และเคร่ืองปรับอากาศได้ด้วย  
        แนวโน้มพลังงานทดแทนในอนาคต ปัจจุบัน ได้มีความพยายามศึกษา 
ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์
ได้สะดวก และมีประสิทธิภาพมากข้ึน  เพ่ือช่วยประหยัดพลังงาน และช่วยลด
ค่าใช้จ่าย โดยต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของการพ่ึงพาพลังงานจากแหล่งในท้อง ถ่ิน และ
ภายในประเทศ สามารถผลิตและใช้พลังงานอย่าง ย่ังยืน ซ่ึงจะเป็นหนทางหนึ่งท่ีช่วย
ลดการทำลายทรัพยากรท่ีกำลังเกิดข้ึนอย่างมากมาย และรุนแรงในปัจจุบัน ช่วยรักษา
สมดุลย์ของธรรมชาติ อันเป็นภัยคุกคามอย่าง ร้ายแรงต่อโลก และมนุษยชาติ เช่ือว่า
พลังงานทดแทนจะเป็นหนทางหนึ่งของการแก้ไขวิกฤตการณ์ด้านพลังงาน  และ
ส่ิงแวดล้อมของโลกได้ 
 
ความสำคัญของพลังงานทดแทน  

พลังงานหลักท่ีมนุษย์ใช้เป็นส่ิงอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน  คือ 
พลังงานปิโตรเลียม โดยเฉพาะพลังงานจากน้ำมันเช้ือเพลิง  ซ่ึง ในปัจจุบันมีความ
ต้องการใช้น้ำมันเป็นจำนวนมาก แต่ปริมาณน้ำมันมีจำนวนจำกัดทำให้ราคาน้ำมันดิบ
สูงข้ึนมาก และคาดการณ์ว่าอาจจะทะลุเลยบาร์เรลละ 100 เหรียญสหรัฐอเมริกาได้ 
นอกจากนี้ปริมาณการใช้อาจจะไม่เกิน 40 ปี ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีการกระตุ้นการ
คิดข้ึน พัฒนารูปแบบของพลังงานเช้ือเพลิงต่างๆ ข้ึนมาทดแทน โดยเฉพาะเช้ือเพลิง
ทดแทนซ่ึงในปัจจุบันเร่ิมมีการนำทดแทนใช้เป็นเช้ือเพลิง จากก๊าซชีวภาพ (Bioglass 
Fuel) น้ำมันแก๊สโซฮอลล์ น้ำมันไบโอดีเซล จากตัวเลขสถิติจากกรมพัฒนาพลังงาน



ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ประเทศไทยมีความต้องการใช้
น้ำมันดีเซลในปี พ.ศ. 2547 ถึง  28,201 ล้านลิตร ดังนั้นเราสามารถส่ง เสริมและ
สนับสนุนให้มีการใช้น้ำมันพืชในการผลิตไบโอ ดีเซลแล้ว จะมีผลต่อการรักษาเงินตรา
ของประเทศ สร้างความมั่นคงและสามารถพ่ึงพาตนเองด้านพลังงานของประเทศ อีก
ท้ังช่วยสร้างตลาดท่ีมั่นคงให้กับผลผลิตทางการเกษตรอีกด้วย  

นอกจากนี้การนำเอาพลังงานทดแทนโดยเฉพาะพลังงานทดแทนประเภท
หมุนเวียน เป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ น้ำ และ ลม จะช่วยป้องกันการเกิดก๊าซเรือน
กระจก ซ่ึงจะเป็นแนวทางในการรณรงค์ช่วยกันรักษาภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วย  

 
ประโยชน์ของพลังงานทดแทน  

การใช้พลังงานทดแทนจะมีประโยชน์ในแงต่่างๆ ดังต่อไปนี้  
1. ทางด้านเศรษฐกิจ  ทำให้ภาวะของเศรษฐกิจของประเทศดีข้ึน เพราะ

สามารถใช้ผลิตผลทางธรรมชาติและทางการเกษตรท่ีประเทศเราสามารถผลิตได้ เอง
ทดแทนการนำรายได้ของประเทศนำเข้าเช้ือเพลิงจากต่างประเทศได้อีกด้วย  

2. ผลิตผลทางการเกษตร มีมูลค่าสูงข้ึนและสามารถใช้ประโยชน์มากข้ึนใน
แง่ต่างๆ กัน เช่น ผลิตภัณฑ์ท่ีเหลือจากการสีข้าว คือ แกลบ สามารถนำมาทำเป็น
เช้ือเพลิงประเภทชีวมวลได้, มันสำปะหลัง ซ่ึงมีราคาตกต่ำ สามารถนำมาเป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตเอทานอล เ พ่ือเป็นส่วนผสมในการทำน้ำมันแก๊สโซฮอลล์  เป็ นต้น  
  3. ด้านการรักษาส่ิงแวดล้อม การลดมลพิษต่างๆ ท่ีเกิดจากการใช้เช้ือเพลิง
จากปิโตรเลียม เช่น มลพิษทางอากาศ สาเหตุสำคัญท่ีทำให้เกิดปรากฎการณ์โลกร้อน
ข้ึนได้  

4. ด้านการสาธารณูปโภค เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนหรือเอกชนสามารถใช้
พลังงานทดแทน  อำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคได้ เ ช่นการท่ีเอกชนหรือ
ชุมชนทำการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานไฟฟ้าจากน้ำตก เป็นต้น  
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เร่ืองท่ี 2 
แนวพระราชดำริด้านพลังงาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
พระราชดำรัส 

"...มาเร็วๆ นี้ .โครงการต่างๆ โรงงานเกิดข้ึนมามาก จนกระท่ังคนนึกว่า
ประเทศไทยนี้ จะเป็นเสือตัวเล็กๆ แล้วก็เป็นเสือตัวโตข้ึน. เราไปเห่อว่าจะเป็นเสือ. 

ความจริง เคยพูดเสมอในท่ีประชุมอย่างนี้ ว่า การจะเป็นเสือนั้นไม่สำคัญ. 
สำคัญอยู่ท่ีเรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน. แบบพอมีพอกินนั้นหมายความว่า อุ้มชู
ตัวเองได้ ใ ห้มีพอเพียงกับตัวเอง . อันนี้ก็เคยบอกว่า ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความ
ว่าทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัว จะต้องทอผ้าใส่เอง. อย่างนั้นมันเกินไป แต่
ว่าในหมู่บ้านหรืออำเภอ จะต้องมีความพอเพียงพอสมควร. บางส่ิงบางอย่างนี้ท่านนัก
เศรษฐกิจต่างๆ ก็มาบอกว่าล้าสมัย. จริง อาจจะล้าสมัย คนอ่ืนเขาต้องมีการเศรษฐกิจ  
ท่ีต้องมีการแลกเปล่ียน เรียกว่าเป็นเศรษฐกิจการค้าไม่ใช่เศรษฐกิจความพอเพียง เลย
รู้สึกว่าไม่หรูหรา. แต่เมืองไทยเป็นประเทศท่ีมีบุญอยู่ว่า ผลิตให้พอเพียงได้..." 

พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ  ท่ีเข้าเฝ้าฯถวายชัยมงคล 
เนื่อ งใน วโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ 
พระราชวังดุสิต วันพฤหัสบดีท่ี 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 
 
เศรษฐกิจพอเพียง 

"เศรษฐกิจพอเพียง" เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระ
ราชดำรัสช้ีแนะแนวทางการ ดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 
ปี ต้ังแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจและเมื่อภายหลังไ ด้ทรงเน้นย้ำแนวทาง  
การแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและย่ัง ยืน ภายใต้กระแส
โลกาภิวัฒน์และความเปล่ียนแปลงต่างๆ 
 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน  จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการ
พัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปใน ทางสายกลาง  โดยเฉพาะการพัฒนา
เศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ความพอเพียง  หมายถึง ความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นท่ีจะต้องมีระบบภูมิคุ้ม กันในตัวท่ีดี



พอสมควรต่อการมีผล กระทบใดๆ อันเกิดจากการเปล่ียนแปลงท้ังภายนอกและ
ภายใน ท้ังนี้จะต้องอาศัยความรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างย่ิงในการ
นำวิชาการต่างๆ  มาใช้ในการวางแผนและการดำเนิ นการทุกข้ันตอน  และ
ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ในทุกระดับ ให้มีสำนึกในคุณธรรมความซ่ือสัตย์สุจริต และให้มีความ รู้ท่ีเหมาะสม  
ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ  เพ่ือให้
สมดุลและพร้อมต่อการรอง รับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวาง ท้ังด้าน
วัตถุ สังคม ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 

ประมวลและกล่ันกรองจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงซ่ึงพระราชทานในวโรกาสต่างๆ รวมท้ังพระราชดำรัสอ่ืนๆ  ท่ี
เก่ียวข้อง 

"เศรษฐกิจพอเพียง" แนวพระราชดำริซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานแก่พสกนิกร เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข บนหลัก
ความ "มีเหตุผล", "พอประมาณ" และ "มีภูมิคุ้ม กัน" ซ่ึงมีเ ป้าหมายให้สังคมไทย
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นแนวทางท่ีสามารถนำไปปรับใช้ได้
กับการพัฒนาในทุกๆ ด้าน รวมท้ังการพัฒนาพลังงานของไทย 
 
หลักของการมีเหตุผล 

คงไม่มีใครปฏิเสธว่าน้ำมันเช้ือเพลิงซ่ึงเป็นแหล่งพลังงานใหญ่ของโลกนับ 
วันมีแต่จะหมดลง สวนทางกับความต้องการบริโภคน้ำมันท่ีเพ่ิมมากข้ึนเร่ือยๆ การ
คิดค้นพัฒนาแหล่งพลังงานอ่ืนๆ จึงเป็นเร่ืองจำเป็น โดยเฉพาะอย่างย่ิงประเทศไทยซ่ึง
มีแหล่งน้ำมันดิบของตนเองไม่เพียงพอกับความ ต้องการภายในประเทศ ต้องเสียเงิน
นำเข้าจากต่างประเทศในแต่ละปีนับแสนล้านบาท 

แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเก่ียวกับการพัฒนา
พลังงาน เป็นตัวอย่างของการคิดค้นพัฒนาแหล่งพลังงานอ่ืนๆ อย่างมีเหตุผล ดังจะ
เห็นได้จากเมื่อทรงมีพระราชดำริในเร่ืองใด พระองค์ท่านจะทรงมีรับส่ังให้ศึกษาถึง
ความเป็นไปได้ ผลดีผลเสีย ความเหมาะสม  และความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี
ก่อนการดำเนินการทุกคร้ัง 

 
 



ย่ิงไปกว่านั้น แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังเป็นการ
มองอย่างองค์รวม ไม่ได้ทรงแยกคิดแยกแก้ปัญหาเฉพาะเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง เพียงอย่าง
เดียว ดังจะเห็นได้อย่างชัดเจนในเร่ืองของการใช้พลังงานน้ำในการผลิตกระแสไฟฟ้า 
การสร้างเข่ือนหรือฝายแต่ละแห่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงมีพระราชดำริ
ให้ไปศึกษาความเป็นไปได้ในการ ต้ัง โรงไฟฟ้าพลังน้ำไปพร้อมๆ กัน อันเป็นการ
จัดการ "น้ำ" เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสูด 

นอกจากนั้นโครงการสร้างเข่ือนและโรงไฟฟ้าพลังน้ำอันเนื่องมาจากพระ
ราช ดำรินั้น ส่วนใหญ่เป็นโครงการขนาดเล็ก ซ่ึงมุ่งผลิตกระแสไฟฟ้าเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนบริเวณดังกล่าวเป็น หลัก ลดการนำเข้าพลังงานจากภายนอก
ท้อง ถ่ิน ซ่ึง เป็นตัวอย่างการค้นหาและนำพลังงานท่ีมีอยู่ในท้อง ถ่ินมาใช้ใ ห้เกิด 
ประโยชน์ และหากชุมชนสามารถพ่ึงพาพลังงานท่ีผลิตข้ึนได้เองภายในชุมชนหรือ
นำเข้า พลังงานจากภายนอกท้องถ่ินให้น้อยท่ีสุด ก็ย่อมช่วยให้การพัฒนาพลังงานใน
ระดับประเทศมั่นคงและย่ังยืนตามไปด้วย 

หลักการแห่งความมีเหตุผลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้น ทำให้ทรง
มีสายพระเนตรอันยาวไกลไปถึงอนาคตอย่างเช่นเร่ืองน้ำมันแก๊สโซฮอล์ เมื่อทรงมี
พระราชดำริให้มีการศึกษาวิจัยนั้น น้ำมันราคาถูก แต่เมื่อพิจารณาถึงเหตุผลว่าใน
อนาคตข้างหน้า น้ำมันมีแต่จะหมดไป ขณะท่ีคนต้องการใ ช้น้ำมันเพ่ิมมากข้ึน ราคา
น้ำมันจึงจะแพงข้ึนเร่ือยๆ  เช่นกัน หากจะรอให้น้ำมันแพงเสียก่อน  ค่อยมาคิด
ศึกษาวิจัยก็คงไม่ทันต่อความต้องการ จึงมีพระราชดำริให้เร่ิมศึกษาต้ังแต่เมื่อย่ีสิบกว่า
ปีก่อนเป็นการศึกษา อย่างต่อเนื่องยาวนาน  และเป็นท่ีประจักษ์ถึงคุณประโยชน์อเนก
อนันต์ของแนวพระราชดำริดังกล่าว 

การพัฒนาพลังงานอ่ืนๆ ไม่ ว่าจะเป็น ไบโอดีเซล พลังงานแสงอาทิตย์  
พลังงานลม ท่ีเกิดข้ึน ใน สังคม ไทย  ก็ล้วนเกิดข้ึนบนหลักของความมี เหตุผลนี้
เช่นเดียวกัน 
 
หลักแห่งความพอประมาณ 

การดำเนินการของโครงการอันเก่ียวเนื่องกับการพัฒนาพลังงาน โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงท่ีเกิดข้ึนตามแนวพระราชดำรินั้นล้วนแต่ยึดหลักความพอ ประมาณท้ังส้ิน ซ่ึง
ก็คือความพอดี ไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไป 

 
 



พระราชดำริเ ก่ียวกับโครงการพัฒนาพลังงานต่างๆ ไม่ ว่าจะเป็นพลังน้ำ 
เช้ือเพลิงชีวภาพ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม ฯลฯ ไม่ได้เน้นท่ีขนาดความใหญ่โต
ของโครงการ แต่พิจารณาความเหมาะสมและพอเพียงต่อการใช้งานเป็นหลัก แต่ก็
ไม่ได้ปฏิเสธโครงการขนาดใหญ่ หากเป็นไปตามความจำเป็นและเพ่ือประโยชน์ของ
คนเป็นจำนวนมาก 

หลักแห่งความพอประมาณ ช่วยให้การพัฒนาพลังงานในประเทศไทยค่อย
เติบโตอย่างมั่นคง นำไปสู่ความย่ังยืนได้ในท่ีสุด 
 
หลักเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน 

แนวพระราชดำริอันเ ก่ียวเนื่องกับกิจการพัฒนาพลังงานท่ีผ่านมาเป็น 
ตัวอย่างท่ีดีของการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศ เร่ืองท่ีเห็นอย่างชัดเจนก็คือ แนว
พระราชดำริให้ศึกษาวิจัยเร่ืองน้ำมันแก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซลท่ีดำเนินการ อย่าง
ต่อเนื่องยาวนาน จนผู้คนในวงการพลังงานต่างยอมรับเป็นเสียงเดียวกันว่า หากไม่ใช่
เพราะพระอัจฉริยะภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว การนำน้ำมันแก๊ส
โซฮอล์และไบโอดีเซลมาใช้ในประเทศไทยคงไม่ก้าวหน้ารวดเร็ว เช่นในทุกวันนี้ และ
อาจต้องเผชิญกับวิกฤติการณ์น้ำมันมากกว่าท่ีเป็นอยู่อย่างแน่นอน 

ย่ิงไปกว่านั้น การศึกษาวิจัยและพัฒนาพลังงานตามแนวพระราชดำรินั้น 
มุ่งเน้นการคิดค้นพัฒนาทรัพยากรท่ีมีในท้อง ถ่ิน  รวมท้ังเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมของประเทศไทยเป็นหลัก 

จะเห็นได้ว่า การพัฒนาพลังงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เป็นการ
พัฒนาไปสู่ความย่ังยืนและการพ่ึงพาตนเองได้อย่างแท้จริง  เพราะเป็นการพัฒนาท่ี
มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรท่ีสามารถผลิตได้ภายในประเทศ ด้วยเทคโนโลยีอันเ กิดจาก
การศึกษาวิจัยของไทยเอง จึงเหมาะสมกับการใช้งานอย่างแท้จริง 

ขณะเดียวกัน การใช้ทรัพยากรภายในประเทศไม่เพียงช่วยให้มีพลังงานใช้
ภายในประเทศอย่างพอ เพียงเท่านั้นยังช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน ลดการนำเข้า
พลังงานจากต่างประเทศ เท่ากับช่วยเพ่ิมปริมาณเงินทุนหมุนเวียนอยู่ภายในประเทศ
มากข้ึนด้วยเช่นกัน 

การยึดหลัก "เศรษฐกิจพอเพียง" ในการพัฒนาพลังงาน จึง เป็นหนทาง
นำไปสู่การพัฒนาพลังงานท่ีย่ังยืนอย่างแท้จริง 

 
 



ความเป็นมาของโครงการในพระราชดำริ 
โครงกา รอัน เนื่ องม าจากพระราชดำรินั้ นไ ด้ รับการริเ ร่ิม ข้ึ นต้ั งแต่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติไ ด้ไม่นาน โดยงานสังคม
สงเคราะห์ส่วนใหญ่จะเป็นพระราชดำรัสด้านการแพทย์ท่ีพระราชทานความช่วยเหลือ
เพ่ือบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้า ในระยะแรกนั้นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มี
ลักษณะการดำเนินการศึกษาค้นคว้าและทดลองเป็นการส่วนพระองค์ เพ่ือเตรียม
พระองค์ด้านข้อมูลและความรู้ท่ีจะทรงนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและเผยแพร่
วิทยาการสู่เกษตรกร โดยเร่ิมโครงการจากในเขตพ้ืนท่ีรอบๆ ท่ีประทับในส่วนภูมิภาค
ก่อน จากนั้นจึงขยายขอบเขตออกไปสู่พ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีกว้าง ข้ึน ภายใต้หลักการ
ทำงานท่ีสำคัญคือ โครงการฯ ต้องสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าท่ีราษฎรกำลัง
ประสบอยู่ได้อย่างรีบด่วนและมีผลในระยะยาย  โดยท่ีการพัฒนานั้นต้องเป็นไป
ตามลำดับข้ันตอนตามความจำเป็นและประหยัด ผู้ท่ีได้รับประโยชน์คือ ประชาชนท่ี
สาม ารถ "พ่ึ ง พาตน เอง ได้ " ใน ท่ี สุด  ควบ คู่ ไป กับกา รอนุ รัก ษ์และ พัฒ นา
ทรัพยากรธรรมชาติโดยมีข้ันตอนในการดำเนินงานต้ังแต่การศึกษาข้อมูลพ้ืนฐาน เช่น 
สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ แหล่งน้ำ และการประกอบอาชีพ ก่อนท่ีจะเสด็จ
พระราชดำเนินไปยังพ้ืนท่ี เพ่ือสำรวจและเก็บข้อมูลจริงจากประชาชนและเจ้าหน้าท่ี
ประจำท้องถ่ิน แล้วจึงทรงวางแผนพัฒนาและพระราชทานข้อเสนอแนะให้รัฐบาลร่วม
ดำเนินการตามพระ ราชดำริในโครงการต่างๆ โดยพระองค์เสด็จฯ ร่วมทรงงานกับ
หน่วยงานของรัฐทุกฝ่าย ท้ังพลเรือน ตำรวจ ทหาร เพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ  อย่าง
จริงจัง ซ่ึงแต่ละโครงการมีกำหนดเวลาในการปฏิบัติการให้เสร็จส้ินในระยะเวลาอัน
ส้ัน หากเป็นโครงการระยะยาวจะมีเวลาดำเนินงานต้ังแต่ 5 ปีข้ึนไป 
 

 
 

ภาพท่ี 2.1 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 



 
นอกเหนือจากการปฏิบั ติการแก้ไข ปัญหาเฉพาะหน้าแล้ว  งานของ

โครงการฯ ยังมีลักษณะของงานวิชาการอีกด้วย กล่าวคือ จะมีโครงการวิจัย ค้นคว้า
และทดลองของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ท่ีต้ังอยู่ในทุก
ภูมิภาค ทำหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่วิทยาการท่ีทันสมัยให้แก่เกษตรกรใน
การ จัดทำโครงการต่างๆ  ตามหลักวิชาการก่อน  เพ่ือพิจารณาความเป็นไปได้และ
ประโยชน์ท่ีคุ้มค่า จากนั้นจึงจะเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณในการจัดทำ 
หากโครงการใดติดขัดด้านระเบียบ  วิธีการ งบประมาณ เป็นผลให้เกิดความล่าช้า 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังได้พระราชทานกองทุนส่วนพระองค์ เพ่ือให้โครงการ
ดำเนินการต่อไปได้และทันกับการแก้ไขปัญหาโดยมีสำนักงานคณะ กรรมการพิเศษ
เพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) เป็นหน่วยงานช่วย
ประสานงานและแผนงานต่างๆ  ให้สอดคล้องกันโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จพระราชดำเนินทรงกำกับดูแล ตลอดจนทรงติดตามผลการดำเนินการและเสด็จ
พระราชดำเนินกลับไปยังโครงการฯ ทุกคร้ัง ท่ีมีโอกาส เพ่ือทอดพระเนตรความ
เจริญก้าวหน้าของโครงการฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ในโอกาสอันเป็นมหามงคลสมัยท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลย
เดช ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 คณะกรรมาธิการพลังงาน 
สภาผู้แทนราษฎร ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระ ราชดำริ (กปร.)  และกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (สพช.) ตลอดจนหน่วยงานของรัฐ
และเอกชน จัดทำโครงการนำพลังงานทดแทนท่ีสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ 
พลังงานลม  และพลังงานอ่ืน  ไปใช่เสริมในกิจกรรมในโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ ชนมพรรษา 6 รอบ โดยได้ดำเนินการโครงการ 
ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 6 แห่ง ท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ ได้แก่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหิน
ซ้อนฯ จังหวัดฉะเชิงเทรา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ จังหวัดจันทบุรี ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จังหวัด
เชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วย
ฮ่องไคร้ฯ จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จังหวัดนราธิวาส ศูนย์
การศึกษาการพัฒนาห้วยทรายฯ จังหวัดเพชรบุรี  นอกจากนี้ ยังไ ด้ดำเนินการ ณ 



โครงการพัฒนาดอยตุง (พ้ืนท่ีทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย 
โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดล้อมแหลมผักเบ้ียอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
จังหวัดเพชรบุรี โครงการเกษตรผสมผสานมูโนะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด
นราธิวาส อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี โรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดน จังหวัดนครพนม ศูนย์อนุ รักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง และ สวนพลังงาน
แสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก รวมท้ังหมด 14 แห่งด้วยกัน 

 

ภาพท่ี 2.2 พลังงานแสงอาทิตย์ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริแต่ละศูนย์ประกอบด้วย
กิจกรรม ต่างๆ  ท่ีหลากหลายตามแนวพระราชดำริท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้
พระราชทานให้ ศูนย์ฯ เป็นแหล่งทำการศึกษา ค้นคว้าทดลอง วิจัย เพ่ือแสวงหา
แนวทางและวิธีการพัฒนาด้านต่างๆ  ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ี
แตกต่างกัน ศูนย์ศึกษาฯ จึงเปรียบเสมือนเป็น "พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติท่ีมีชีวิต"  และ 
"ต้นแบบ" ของความสำเร็จท่ีจะเป็นแนวทางและตัวอย่างให้แก่พ้ืนท่ีอ่ืนๆ ได้นำไปให้
ประโยชน์ในพ้ืนท่ีจริงได้ และเพ่ือให้การดำเนินโครงการฯ มีแนวทาง ท่ีชัดเจนมาก
ย่ิงข้ึน และทราบถึงความพร้อมของแต่ละหน่วยงานหรือองค์กรท่ีจะได้รับความร่วมมือ
ท้ัง ทางด้านเคร่ืองมืออุปกรณ์และงบประมาณท่ีจำเป็นต้องใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ  
การดำเนินการศึกษาและวางแผนจึงอยู่ในรูปของคณะกรรมการฯ ซ่ึงประกอบด้วย
ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ  ท้ังจากภาครัฐและเอกชน ร่วมกันทำหน้าท่ีสำรวจข้อมูล
และศึกษาความเหมาะสมในการนำพลังงานสะอาดไปใช้ใน กิจกรรมต่างๆ 



 

ภาพท่ี 2.3 พลังงานลมในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 

คณะกรรมการศึกษาและวา งแผน โครง การเฉลิมพระเกีย รติฯ  ไ ด้
ทำการศึกษาแผนแม่บทของศูนย์ศึกษาการพัฒนา  และสำรวจพ้ืนท่ีจริงของแต่ละ
ศูนย์ฯ ก่อน เพ่ือศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมของระบบพลังงานทดแทนแต่ละ
ประเภทท่ีจะนำไป ใช้ในแต่ละกิจกรรม  ซ่ึงจะนำไปสู่การจัดทำแผนงานหลักของ
โครงการใ ช้พลังงานสะอาดและอนุรักษ์  ธรรมชาติตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริพร้อมท้ังกำหนดความรับผิดชอบให้ กับหน่วยงานและองค์กรท่ีเหมาะสม
พร้อมจะรับงานต่างๆ ไปดำเนินการ  และจากการศึกษาความเหมาะสมในเบ้ืองต้น
ดังกล่าว คณะกรรมการศึกษาและวางแผนฯ ได้สรุปและจัดทำแผนงานโดยมีกิจกรรม
ท่ีหน่วยงานต่างๆ  ท้ังภาครัฐและบริษัทเอกชนดำเนินงานร่วมกันในแต่ละศูนย์
การศึกษาฯ และสถานท่ีอ่ืนๆ เสนอต่อคณะกรรมการโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ รับ
ไปดำเนินการต่อไป เพ่ือเป็นการเผยแพร่ผลการศึกษาและความก้าวหน้าในการพัฒนา
ตามแนวพระราชดำริของแต่ละศูนย์ฯ ควบคู่ไปกับการเผยแพร่เทคโนโลยีและรูปแบบ
การใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงาน
ก๊าซชีวภาพ ซ่ึงโครงการนี้จะมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนท่ัวไปเข้าเย่ียมชม  
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ได้ศึกษาดูงานและเห็นการใช้
งานของต้นแบบท่ีเป็นรูปธรรม สามารถนำไปขยายผลและใช้งานในวงกว้างข้ึน ตาม
ความเหมาะสมของสภาพสังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดล้อมของแต่ละพ้ืนท่ี 

 
 



การเผยแพร่ผลงานดังกล่าว ยังเป็นการรณรงค์เ พ่ือสร้างจิตสำนึกแก่
ประชาชนท่ัวไปได้ตระหนักถึงผลดีทาง  ด้านเศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อม หากมีการใช้
พลังงานในรูปแบบอ่ืนท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมน้อยมาใช้แทนพลัง  งานจาก
ฟอสซิล ขณะเดียวกันก็ทำให้ทราบถึงผลเสียหากมีการใช้พลังงานจากฟอสซิลอย่างไม่
มีประสิทธิภาพไปด้วย นอกจากนี้ประชาชนยังได้รับทราบถึงผลประโยชน์และ
วิธีการใช้พลังงานรูปแบบอ่ืน รวมท้ังเคร่ืองจักรและวัสดุอุปกรณ์ท่ีมีประสิทธิภาพใน
การใช้พลังงาน ซ่ึงจะเป็นผลดีต่อการอนุรักษ์พลังงานและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจำ วันได้ พร้อมกันนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ีของ
ผู้บริโภค ให้มีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากการผลิตและใช้  
พลังงานรวมท้ังบทบาทและการมีส่วนร่วมขององค์กรต่างๆ ในการแก้ไขและป้องกัน
ปัญหาท่ีอาจเกิดจากการผลิตและใช้พลังงาน กระตุ้นความสนใจให้เกิดการใช้พลังงาน
และทรัพยากรอ่ืนท่ีได้มาด้วยพลังงาน  อย่างมีประสิทธิภาพรู้ถึงปัญหาและการแก้ไข
ปัญหาด้านการผลิตและใช้พลังงานของประเทศ 
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เร่ืองท่ี 3 
การประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนกับการดำเนินชีวิตของชุมชนท้องถ่ิน 

 
บทนำ 

พลังงานทดแทน โดยท่ัวไป หมายถึง พลังงานท่ีมีอยู่ท่ัวไปตามธรรมชาติ
และสามารถมีทดแทนได้อย่างไม่จำกัด (เมื่อ เทียบกับพลังงานหลักในปัจจุบัน เช่น 
น้ำมันหรือถ่านหินซ่ึงมีเฉพาะท่ี และรวมถึงต้นทุนท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ ในการสำรวจและขุด
เจาะแหล่งน้ำมันใหม่ๆ ) ตัวอย่าง พลังงานทดแทนท่ีสำคัญเช่นแสงอาทิตย์ ลม  คล่ืน
ทะเล กระแสน้ำ ความร้อนจากใต้ผิวโลก พลังงานจากกระบวกการชีวภาพ เช่นบ่อ
ก๊าซชีวภาพ 

เนื่องจากแต่ละท้องถ่ินมีโครงสร้างพ้ืนฐาน สภาพแวดล้อมและวัตถุดิบท่ีจะ
นำมาแปลงสภาพเป็นพลังงานเพ่ือใช้งานในท้องถ่ิน ท่ีแตกต่างกันออกไป ดังนั้นแต่ละ
ท้อง ถ่ิน หรืออาจจะเร่ิมต้นท่ีครัวเรือน จะต้องพิจารณาว่ามีอะไรบ้างท่ีมีศักยภาพ 
เพียงพอท่ีจะนำมาผลิตเป็นพลังงานเพ่ือใช้ในครัวเรือน หรือท้องถ่ินของตนเองได้บ้าง 
อาทิ เช่น เ ช้ือเพลิ งชีวม วล (Biomass) ซ่ึง  เป็นวัสดุหรือสารอินทรีย์ท่ี สามารถ
เปล่ียนแปลงเป็นพลังงานได้ ชีวมวลนับรวมถึงวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร เศษไม้ 
ปลายไม้จากอุตสาหกรรมไม้ มูลสัตว์ ของเสียจากโรงงานแปรรูปทางการเกษตร และ
ของเสียจากชุมชน หรือกากจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น 
แกลบ ชานอ้อย เศษไม้  กากปาล์ม กากมันสำปะ หลัง ซัง ข้าวโพด กาบและ
กะลามะพร้าว และส่าเหล้า  เ ช้ือเพลิง ชีวภาพ (Biofuel) เช้ือเพลิง ท่ีได้จากชีวมวล 
(Biomass) เป็น พลังงานท่ีได้จากพืชและสัตว์โดยมี พ้ืนฐานจากการสังเคราะห์แสง
แล้วเก็บรวบรวม พลังงานจากดวงอาทิตย์เอาไว้ในรูปของพลังงานเคมี ห รือ
องค์ประกอบของส่ิงมีชีวิตหรือสารอินทรีย์ต่างๆ รวมท้ังการผลิตจากการเกษตรและ
ป่าไม้ เช่น ไม้ฟืน  แกลบ กากอ้อย วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอ่ืนๆ พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ (น้ำตก น้ำข้ึนน้ำลง คล่ืน ลำธาร ลำห้วย) ตลอดจน พลังงาน
ลม พลังงานความร้อนใต้พิภพ เป็นต้น 

เมื่อ ครัวเรือน หรือท้องถ่ินทราบศักยภาพว่าตนเองมีความพร้อมท่ีจะผลิต
พลังงานจากแหล่งใดมาก ท่ีสุดแล้ว ก็สามารถพิจารณาดำเนินการได้ โดยอาจเร่ิมจาก
การไปศึกษาดูงาน หรือขอคำแนะนำจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น จากครัวเรือน 
หรือท้อง ถ่ินท่ีประสบความสำเร็จในการผลิตพลังงานข้ึนใช้เอง หรือจากหน่วยงาน



ราชการ รวมถึงสถาบันการศึกษาต่างๆ ซ่ึงจะทำให้ไ ด้แนวทางในการพัฒนาพลังงาน
ท้องถ่ินข้ึนใช้เองอย่างเหมาะสมและมโีอกาสประสบความสำเร็จสูง   
 
ตัวอย่าง การนำพลังงานทดแทนไปใช้ในประเทศไทย    

โครงการนำพลังงานทดแทนไปใช้งานท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริฯ  

1. ระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบกระแสตรง  โดยกรม
พัฒนาและส่งเสริมพลังงาน (สนับสนุนโดยกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 ระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบกระแสสลับพร้อมแบตเตอร่ี 
ประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 1,500 วัตต์ จำนวน 1 ชุด เคร่ือง สูบน้ำ
มอเตอร์กระแสสลับขนาด 1 แรงม้า จำนวน 1 เคร่ือง  เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้าจาก
กระแสตรงเป็นกระแสสลับขนาด 3 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เคร่ือง แบตเตอร่ีขนาด 130 
แอมแปร์ช่ัวโมง 12 โวลต์ จำนวน 20 ลูก อุปกรณ์ควบคุมการประจุแบตเตอร่ี 1 ชุด 
ขนาด 30 แอมแปร์ 48 โวลต์ อาคารโรงคลุมอุปกรณ์ 1 หลัง และท่อส่งน้ำ 1 ชุด 
เคร่ืองสูบน้ำจะทำงานด้วยการใช้พลังงานไฟฟ้าท่ีถูกสะสมไว้ในแบตเตอร่ีและจาก 
เซลล์แสงอาทิตย์โดยผ่านเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้าในช่วงกลางวัน  หรือใช้ไฟฟ้าจาก
แบตเตอร่ีสูบน้ำเมื่อต้องการ โดยสามารถสูบน้ำไ ด้วันละประมาณ 45 ลูกบาศก์เมตร 
ท่ีระยะหัวยกน้ำหนักรวม 12 เมตร และเป็นระบบท่ีไม่มีหอถังสูบเก็บน้ำ เนื่องจากได้
นำระบบแบตเตอร่ีมาใช้เป็นอุปกรณ์สะสมพลังงาน ทำให้ระบบนี้สามารถนำพลังงาน
ไฟฟ้าจากแบตเตอร่ีมาใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืนๆ ไ ด้ในช่วงเวลาท่ีไม่มีความจำเป็นต้อง
ใช้พลังงาน เพ่ือการสูบน้ำ  เช่น  ใ ช้กับแสงสว่าง โทรทัศน์  และอุปกรณ์ไฟฟ้า
กระแสสลับอ่ืนๆ  ท่ีมีขนาดและระยะเวลาการใ ช้งานท่ีเหมาะสมกับพลังงานท่ีเก็บ
สะสมไว้ใน แบตเตอร่ี ระบบดังกล่าวติดต้ังในพ้ืนท่ีแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ 



 

 

ภาพท่ี 3.1 ระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์แบบกระแสตรง 
 

2. ระบบสูบน้ำด้วยกังหันลม  โดยกรมพัฒนาและส่งเสริมพลั งงาน 
(สนับสนุนโดยกองทุนเพ่ือส่ง เสริมการอนุรักษ์พลังงาน) และบริษัท อุสาพัฒนา
เศรษฐกิจ จำกัด       

จากข้อมูลลมบริเวณพ้ืนท่ีเขาหินซ้อน ความเร็วลมมีค่าเฉล่ียประมาณ 7 
กิโลกรัมต่อช่ัวโมง วันละประมาณ 13 ช่ัวโมง ดังนั้น โครงการฯ จึงนำกังหันลมสูบน้ำ
จำนวน 3 ระบบ มาติดต้ังใน 3 พ้ืนท่ีคือ พ้ืนท่ีแปลงเกษตรบริเวณอ่างเก็บนำห้วยเจ๊ก 
ศูนย์ส่งเสริมพืชสวนบริเวณห้วยน้ำโจน  และโครงการพืชอายุส้ันบริเวณห้วยน้ำโจน 
ระบบท่ีนำมาใช้งานแต่ละระบบประกอบด้วยกังหันลม  ระบบส่งกำลังแบบเฟือง 
ขนาดความสูง 18 เมตร ความกว้างของใบพัด 14 ฟุต จำนวนใบพัด 30 ใบ เคร่ืองสูบ
น้ำแบบลูกสูบเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 นิ้ว ระยะชัก 7 นิ้ว หอถังเหล็กสูง 12 เมตร ความ
จุ 12 ลูกบาศก์เมตร ท่อส่งนำเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว และท่อดูดน้ำเส้นผ่าศูนย์กลาง  
2 นิ้ว กังหันลมจะเร่ิมทำงานท่ีความเร็วลมประมาณ 4 กิโลเมตรต่อช่ังโมง จะสูบน้ำไป
เก็บไว้ในหอถังสูงท่ีระยะหัวยกน้ำประมาณ 18 เมตร โดยสูบน้ำได้วันละประมาณ 10-
20 ลูกบาศก์เมตร ข้ึนอยู่กับความเร็วลม  จากนั้นจึงปล่อยน้ำจากหอถังสูงผ่านระบบ
หัวฉีดย่อยหรือน้ำหยด ให้กับแปลงเกษตรกรรมต่อไป  



 

 

ภาพท่ี 3.2 ระบบสูบน้ำด้วยกังหันลม 
 

3. ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เช่ือมต่อสายส่งโดยการไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย (สนับสนุนโดยกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน)  
 ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เช่ือมต่อสายส่งนี้ติดต้ังท่ีอาคารศูนย์
ประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 2,100 วัตต์ อุปกรณ์ควบคุม 1 
ชุด เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า 1 ชุด และวัตต์มิเตอร์แสดงผลการผลิตไฟฟ้า  1 ชุด ใน
เวลากลางวันท่ีมีแสงอาทิตย์  เซลล์แสงอาทิตย์จะทำหน้าท่ีเปล่ียนพลังงานแสงเป็น
พลังงานไฟฟ้ากระแสตรง จากการออกแบบระบบจะให้ไฟฟ้ากระแสตรงขนาดแรงดัน 
220-240 โวลต์ และกระแสไฟฟ้า 6-8 แอมแปร์ ไฟฟ้ากระแสตรงท่ีผลิตได้จะไหลผ่าน
เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้าและถูกเปล่ียนเป็น ไฟฟ้ากระแสสลับท่ีมีแรงดัน 220 โวลต์ 
และมีคุณสมบัติเหมือนกับกระแสไฟฟ้าในระบบไฟฟ้าท่ีมีอยู่เดิม ดังนั้น กระแสไฟฟ้าท่ี
ผลิตได้จากระบบนี้จึงสามารถใช้ไ ด้กับเคร่ืองใ ช้ไฟฟ้าท่ีมีอยู่ ทุกชนิด โดยในกรณีท่ี
กระแสไฟฟ้า ท่ีผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์มีมากกว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าส่วนเกิน
จะถูกขาย คืนเข้าในระบบสายส่งของการไฟฟ้าฯ ในทางกลับกันหากความต้องการใช้
กระแสไฟฟ้าในขณะนั้นมีมากกว่ากระแสไฟฟ้าท่ี ผลิตได้ กระแสไฟฟ้าส่วนท่ีขาดก็จะ
ถูกซ้ือเสริมเข้ามาจากระบบสายส่งของการไฟฟ้าฯ ตามปกติซ่ึงการทำงานของระบบ
ได้รับการออกแบบให้เป็นการทำงานแบบอัตโนมัติ  ดังนั้นจึง ไม่ต้องมีการปิด-เปิด
ระบบแต่อย่างใดในแต่ละวัน ผลการติดต้ังระบบ ทำให้ปริมาณกระแสไฟฟ้าท่ีซ้ือจาก
ระบบสายส่งของการไฟฟ้าฯ ลดลงเท่ากับปริมาณกระแสไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากระบบ



เซลล์แสงอาทิตย์ ซ่ึงเท่ากับว่าจะสามารถช่วยลดการใช้เช้ือเพลิงบรรพชีวิน เช่น น้ำมนั 
ก๊าซธรรมชาติ หรือถ่านหิน ในการผลิตกระแสไฟฟ้าลง อันจะส่งผลให้มลพิษท่ีเกิดจาก
การเผาไหม้เช้ือเพลิงดังกล่าวลดลงได้อีกทาง หนึ่ง  

 

ภาพท่ี 3.3 ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เช่ือมต่อสายส่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย 

4. ระบบแสงไฟถนนด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 10 ชุด โดยบริษัท บีพีไทยโซลาร์ 
จำกัด  

ภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ มีการติดต้ังระบบแสงไฟถนนด้วย
เซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 10 ระบบ แต่ละระบบประกอบด้วย เซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 
75 วัตต์ อุปกรณ์ควบคุมแบตเตอร่ี หลอดไฟ ฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 18 วัตต์ และเสา
ไฟพร้อมโครงเหล็กยึดเซลล์แสงอาทิตย์  ลักษณะการทำงานของระบบ  คือ เซลล์
แสงอาทิตย์จะประจุกระแสไฟฟ้าลงในแบตเตอร่ีในเวลากลางวัน โดยผ่านอุปกรณ์
ควบคุมท่ีทำหน้าท่ีประจุใ ห้อยู่ในระดับท่ีพอเหมาะ  ภายในเคร่ืองมีอุปกรณ์ส่ังให้
หลอดไฟสว่างเมื่อท้องฟ้าเร่ิมมืด และส่ังใ ห้หลอดไฟดับเมื่อท้องฟ้าเร่ิมสว่างหรือเมื่อ
แบตเตอร่ีมีไฟฟ้าไม่ เพียงพอในช่วง ท่ีมีแสงอาทิตย์น้อยเพ่ือป้องกันไม่ให้แบตเตอร่ี
เสียหาย  

 



 
 

ภาพท่ี 3.4 ระบบแสงไฟถนนด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 
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เร่ืองท่ี 4 
การบำรุงรักษาระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 

 
บทนำ        
    

เซลล์แสงอาทิตย์ เป็นส่ิงประดิษฐ์กรรมทางอิเลคทรอนิกส์  ท่ีสร้างข้ึนเพ่ือ
เป็นอุปกรณ์สำหรับเปล่ียนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยการนำสาร
ก่ึงตัวนำ เช่น ซิลิกอน ซ่ึงมีราคาถูกท่ีสุดและมีมากท่ีสุดบนพ้ืนโลกมาผ่านกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือผลิตให้เป็นแผ่นบางบริสุทธ์ิ และทันทีท่ีแสงตกกระทบบนแผ่น
เซลล์ รังสีของแสงท่ีมีอนุภาคของพลังงานประกอบท่ีเรียกว่า โฟตอน (Proton) จะ
ถ่ายเทพลังงานให้กับอิเล็กตรอน (Electron) ในสารก่ึงตัวนำจนมีพลังงานมากพอท่ีจะ
กระโดดออกมาจากแรงดึงดูดของอะตอม (Atom) และเคล่ือนท่ีได้อย่างอิสระ ดังนั้น
เมื่ออิเล็กตรอนเคล่ือนท่ีครบวงจรจะทำให้เกิดไฟฟ้ากระแสตรงข้ึน  เมื่อพิจารณา
ลักษณะการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์พบว่า เซลล์แสงอาทิตย์จะมีประสิทธิภาพ
การผลิตไฟฟ้าสูงท่ีสุดในช่วงเวลากลางวัน ซ่ึงสอดคล้องและเหมาะสมในการนำเซลล์
แสงอาทิตย์มาใช้ผลิตไฟฟ้า เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าในช่วงเวลา
กลางวัน  
 
ประเภทของเซลล์แสงอาทิตย์  

เซลล์แสงอาทิตย์ท่ีนิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบัน  จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ 
คือ 

1. กลุ่มเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีทำจากสารก่ึงตัวนำประเภทซิลิคอน จะแบ่งตาม
ลักษณะของผลึกท่ีเกิดข้ึน คือ แบบท่ีเป็นรูปผลึก (Crystal) และแบบท่ีไม่เป็นรูปผลึก 
(Amorphous) แบบท่ีเป็นรูปผลึก จะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ ชนิดผลึกเด่ียวซิลิคอน 
(Single Crystalline Silicon Solar Cell) และ  ชนิ ดผ ลึกรวม ซิลิคอน  (Poly 
Crystalline Silicon Solar Cell) แบบท่ีไม่เป็นรูปผลึก คือ ชนิดฟิล์มบางอะมอร์ฟัส
ซิลิคอน (Amorphous Silicon Solar Cell) 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

ก. แบบผลึกเด่ียว             ข. แบบผลึกรวม             ค. แบบอะมอร์ฟัส 
 

ภาพท่ี 4.1 เซลล์แสงอาทิตย์ท่ีทำจากสารก่ึงตัวนำประเภทซิลิคอน 
 

2. กลุ่มเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีทำจากสารประกอบท่ีไม่ใช่ซิลิคอน ซ่ึงประเภทนี้  
จะเป็นเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงถึง 25% ข้ึนไป แต่มีราคาสูงมาก ไม่นิยม
นำมาใช้บนพ้ืนโลก จึงใช้งานสำหรับดาวเทียมและระบบรวมแสงเป็นส่วนใหญ ่แต่การ
พัฒนาขบวนการผลิตสมัยใหม่จะทำให้มีราคาถูกลง และนำมาใช้มากข้ึนในอนาคต 
(ปัจจุบันนำมาใช้เพียง 7 % ของปริมาณท่ีมีใช้ท้ังหมด) 
 
หลักการทำงานของเซลล์แสงอาทิตย์ 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 4.2 หลักการทำงานท่ัวไปของเซลล์แสงอาทิตย์ 

 
 



เมื่อมีแสงอาทิตย์ตกกระทบเซลล์แสงอาทิตย์ จะเกิดการสร้างพาหะนำ
ไฟฟ้าประจุลบและบวกข้ึน  ได้แก่ อิเล็กตรอนและโฮล โครงสร้างรอยต่อพีเอ็นจะทำ
หน้าท่ีสร้างสนามไฟฟ้าภายในเซลล์ เพ่ือแยกพาหะนำไฟฟ้าชนิดอิเล็กตรอนไปท่ีข้ัวลบ 
และพาหะนำไฟฟ้าชนิดโฮลไปท่ีข้ัวบวก (ปกติท่ีฐานจะใช้สารก่ึง ตัวนำชนิดพี ข้ัวไฟฟ้า
ด้านหลังจึงเป็นข้ัวบวก ส่วนด้านรับแสงใช้สารก่ึงตัวนำชนิดเอ็น ข้ัวไฟฟ้าจึงเป็นข้ัวลบ) 
ทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าแบบกระแสตรงท่ีข้ัวไฟฟ้าท้ังสอง เมื่อต่อให้ครบวงจรไฟฟ้าจ ะ
เกิดกระแสไฟฟ้าไหลข้ึน  

ตัวอย่าง เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดซิลิคอนท่ีมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว จะให้
กระแสไฟฟ้าประมาณ 2-3 แอมแปร์ และให้แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิดประมาณ 0.6 โวลต์ 
เนื่องจากกระแสไฟฟ้าท่ีได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ไม่มากนัก ดังนั้นเพ่ือให้ได้กำลังไฟฟ้า
มากเพียงพอสำหรับใช้งาน จึงมีการนำเซลล์แสงอาทิตย์หลายๆ เซลล์มาต่อกันเป็น 
เรียกว่า แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Modules) ลักษณะการต่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์
ข้ึนอยู่ว่าต้องการกระแสไฟฟ้าหรือแรงดันไฟฟ้า 

การต่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบขนาน จะทำให้ได้กระแสไฟฟ้าเพ่ิมมากข้ึน 
การต่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบอนุกรม จะทำให้ได้แรงดันไฟฟ้าสูงข้ึน 

 
ลักษณะเด่นของเซลล์แสงอาทิตย์ 

1. ใช้พลังงานจากธรรมชาติ คือ แสงอาทิตย์ ซ่ึงสะอาดและบริสุทธ์ิ  ไม่ก่อ
ปฏิกิริยาท่ีจะทำให้ส่ิงแวดล้อมเป็นพิษ 

2. เป็นการนำพลังงานจากแหล่งธรรมชาติมาใช้อย่างคุ้มค่าและไม่มวัีนหม ด
ไปจากโลกนี้ 

3. สามารถนำไปใช้เ พ่ือผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ทุกพ้ืนท่ีบนโลก  และได้
พลังงานไฟฟ้าใช้โดยตรง 

4. ไม่ต้องใช้เช้ือเพลิงอ่ืนใดนอกจากแสงอาทิตย์ รวมถึงไม่มีการเผาไหม้ จึง
ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะด้านอากาศและน้ำ 

5. ไม่เกิดของเสียขณะใช้งาน จึงไม่มกีารปล่อยมลพิษทำลายส่ิงแวดล้อม 
6. ไม่เกิดเสียงและไม่มีการเคล่ือนไหวขณะใช้งาน จึงไม่เกิดมลภาวะด้าน

เสียง 
7. เป็นอุปกรณ์ท่ีติดต้ังอยู่กับท่ี และไม่มีช้ินส่วนใดท่ีมีการเคล่ือนไหวขณะ

ทำงาน จึงไม่เกิดการสึกหรอ 
8. ต้องการการบำรุงรักษาน้อยมาก 



9. อายุการใช้งานยืนยาวและประสิทธิภาพคงท่ี 
10. มีน้ำหนักเบา ติดต้ังง่าย เคล่ือนย้ายสะดวกและรวดเร็ว 
11. เนื่องจากมีลักษณะเป็นโมดูล จึงสามารถประกอบได้ตามขนาดท่ี

ต้องการ 
12. ช่ วยลดปัญ หากา รสะ สม ของก๊าซ ต่าง ๆ  ในบรรยากาศ เช่น 

คาร์บอนมอนอกไซด์ , ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ , ไฮโดรคาร์บอน และก๊าซไนโตรเจน
ออกไซด์ ฯลฯ ซ่ึงเป็นผลจากการเผาไหม้ของเช้ือเพลิงจำพวกน้ำมัน ถ่านหิน และก๊าซ
ธรรมชาติ ล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เกิดปฏิกิริยาเรือนกระจก ทำให้
โลกร้อนข้ึน เกิดฝนกรด และอากาศเป็นพิษ ฯลฯ  
 
อุปกรณ์ของระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 

เซลล์แสงอาทิตย์ผลิตไฟฟ้ากระแสตรง จึงนำกระแสไฟฟ้าไปใช้ได้เฉพาะกับ
อุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสตรงเท่านั้น หากต้องการนำไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีใช้ไฟฟ้า
กระแสสลับหรือเก็บสะสมพลังงานไ ว้ใ ช้ต่อไป จะต้องใ ช้ร่วมกับอุปกรณ์อ่ืนๆ อีก 
โดยรวมเข้าเป็นระบบท่ีผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ อุปกรณ์สำคัญๆ มีดังนี้  
 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 4.3 อุปกรณ์สำคัญของระบบการผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ 
 



1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Module) ทำหน้ าท่ี เปล่ียนพลังงาน
แสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ซ่ึงเป็นไฟฟ้ากระแสตรงและมีหน่วยเป็นวัตต์ (Watt) 
มีการนำแผงเซลล์แสงอาทิตย์หลายๆ  เซลล์มาต่อกันเป็นแถวหรือเป็นชุด (Solar 
Array) เพ่ือให้ได้พลังงานไฟฟ้าใ ช้งานตามท่ีต้องการ โดยการต่อกันแบบอนุกรม จะ
เพ่ิมแรงดันไฟฟ้า และการต่อกันแบบขนาน จะเพ่ิมพลังงานไฟฟ้า หากสถานท่ีต้ังทาง
ภูมิศาสตร์แตกต่างกัน  ก็จะมีผลให้ปริมาณของค่าเฉล่ียพลังงานสูงสุดในหนึ่งวันไม่
เท่ากันด้วย รวมถึงอุณหภูมิก็มีผลต่อการผลิตพลังงานไฟฟ้า หากอุณหภูมิสูงข้ึน การ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าจะลดลง 

2. เค ร่ืองควบคุม การประจุ  (Charge Controller) ทำหน้า ท่ีป ระ จุ
กระแสไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์เข้าสู่แบตเตอร่ี และควบคุมการประจุ
กระแสไฟฟ้าให้มีปริมาณเหมาะสมกับแบตเตอร่ี เพ่ือยืดอายุการใช้งานของแบตเตอร่ี 
รวมถึงการจ่ายกระแสไฟฟ้าออกจากแบตเตอร่ีด้วย ดังนั้น การทำงานของเคร่ือง
ควบคุมการประจุ คือ เมื่อประจุกระแสไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอร่ีจนเต็มแล้ว จะหยุดหรือ
ลดการประจุกระแสไฟฟ้า (และมักจะมีคุณสมบัติในการตัดการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับ
อุปกรณ์ไฟฟ้า กรณีแรงดันของแบตเตอร่ีลดลงด้วย) ระบบพลังงานแสงอาทิตย์จะใช้
เคร่ืองควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าในกรณีท่ีมีการ เก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ในแบตเตอร่ี
เท่านั้น 

3. แบตเตอร่ี (Battery) ทำหน้าท่ีเป็นตัวเก็บพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากแผง
เซลล์แสงอาทิตย์ไว้ใช้เวลาท่ีต้องการ เช่น เวลาท่ีไม่มีแสงอาทิตย์ เวลากลางคืน หรือ
นำไปประยุกต์ใช้งานอ่ืนๆ แบตเตอร่ีมีหลายชนิดและหลายขนาดให้เลือกใช้งานตาม
ความเหมาะสม  

4. เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) ทำหน้าท่ีแปลงพลังงานไฟฟ้าจาก
กระแสตรง (DC) ท่ีผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ 
(AC) เพ่ือให้สามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับ แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ Sine 
Wave Inverter ใ ช้ไ ด้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับทุกชนิด และ  Modified Sine 
Wave Inverter ใช้ไ ด้กับอุปกรณ์ไฟฟ้ากระแสสลับท่ีไม่มี ส่วนประกอบของมอเตอร์
และหลอดฟลูออเรสเซนต์ท่ีเป็น Electronic ballast  

5. ระบบป้องกันฟ้าผ่า (Lightning Protection) ทำหน้าท่ีป้องกันความ
เสียหายท่ีเกิดกับอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อฟ้าผ่า หรือเกิดการเหนี่ยวนำทำให้ความต่างศักย์สูง 
ในระบบท่ัวไปมักไม่ใ ช้อุปกรณ์นี้  จะใช้สำหรับระบบขนาดใหญ่และมีความสำคัญ
เท่านั้น รวมถึงต้องมีระบบสายดินท่ีมีประสิทธิภาพด้วย 



 
วิธีการคำนวณระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์อย่างง่าย 

บ้านหลังหนึ่งต้องใช้ไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ไปใช้กับหลอดไฟ
ฟลูออเรสเซนต์ จำนวน 2 ดวง (18 วัตต์ X 2) เป็นเวลา 6 ช่ัวโมงต่อวัน, โทรทัศน์สี 
21 นิ้ว (120 วัตต์) ประมาณ 3 ช่ัวโมงต่อวัน (บริษัท อีสต์เทิร์น เอ็นเนอร์ย่ี จำกัด, 
2558) 

1. เซลล์แสงอาทิตย์ (Solar cell) 
   ขนาดของแผง = ค่าการใช้พลังงานรวมท้ังหมด / 5 ช่ัวโมง (ปริมาณ

แสงอาทิตย์ท่ีน่าจะได้ใน 1 วัน) 
                     = {(18 วัตต์ X 2 ดวง) X 6 ช่ัวโมง } + {(120 วัตต์) X 3 

ช่ัวโมง} / 5 ช่ัวโมง  
                     = 115.2 Ah  

      ดังนั้น ขนาดของเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีต้องใช้ คือ ขนาด 12 โวลต์ 115.2 
วัตต์ ให้ขยับไปใช้ 12 โวลต์ 120 วัตต์  

2. แบตเตอร่ี (Battery) 
   จะทำหน้าท่ีเก็บสำรองไฟฟ้า ในเวลาท่ีแผงโซลาร์เซลล์ไม่สามรถรับแสง

ได้ (เวลากลางคืน) แบตเตอร่ีท่ีเหมาะสมกับการใช้งานในระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ควร
ใช้แบตเตอร่ีชนิด Deep Cycle แต่จะมีราคาสูง ซ่ึงเราสามารถเลือกใช้กับแบตเตอร่ี
ชนิดอ่ืนแทนได้ เช่น แบตเตอร่ีรถยนต์ หรือ แบตเตอร่ีแห้ง (Sealed Lead Acid 
Battery) ได้ ซ่ึงจะมีราคาถูกกว่า 

   สูตรคำนวณ ขนาดกระแส/ช่ัวโมง ของแบตเตอร่ีสามารถคำนวณได้จาก 
   Ah = ค่าพลังงานรวม / [แรงดันไฟฟ้าแบตเตอร่ี X 0.6 (% การใ ช้งาน

กระแสไฟฟ้าท่ีอยู่ในแบตเตอร่ี) X 0.85 (ประสิทธิภาพของ Inverter)] 
        = {(18 วัตต์ X 2 ดวง) X 6 ช่ัวโมง } + {(120 วัตต์ 3 ช่ัวโมง} / [12 

โวลต์ X 0.6 X 0.85] 
        = 94.117 Ah  

           ดังนั้นขนาดของแบตเตอร่ีท่ีใช้จะเป็นขนาด 12 โวลต์ 94.117 Ah หรือ
มากกว่า ฉะนั้นควรใช้ขนาดรุ่น 12 โวลต์ 100 Ah หรือ 125 Ah 
 
 
 



3. เคร่ืองควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้า (Charge Controller) 
   จะทำหน้าท่ีควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าลงในแบตเตอร่ี จะทำให้ยืด

อายุการใ ช้งานของแบตเตอร่ีได้ ซ่ึง ต้องมีขนาดเท่ากับหรือมากกว่า กระแสไฟฟ้า 
(Amp) ท่ีไหลผ่านจากแผงโซล่าเซลล์สู่แบตเตอร่ีดังนั้น ขนาดของเคร่ืองควบคุมการ
ประจุกระแสไฟฟ้า ควรมีขนาดเกินกระแสไฟฟ้าของแผงโซล่าเซลล์ เช่น แผงโซล่า
เซลล์ ขนาด 120 วัตต์ 8 แอมป์ ควรใช้เคร่ืองควบคุมการประจุกระแสไฟฟ้าขนาด 10 
แอมป์ 

4. เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) 
   หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ชนิดมีบัลลาสน์อิเ ล็กทรอนิกส์ในตัว จำนวน 2 

ดวง (18 วัตต์ x 2) เป็นเวลา 6 ช่ัวโมงต่อวัน และโทรทัศน์สี 21 นิ้ว (120 วัตต์) 
ประมาณ 3 ช่ัวโมงต่อวัน  
             = (18 วัตต์ X 2 ดวง) + (120 วัตต์)  
             = 156 วัตต์  

   ด้ังนั้นขนาดของเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้าควรมีขนาด 156 วัตต์ แต่ควรมี
ขนาดสูงกว่าสำหรับขนาดท่ีเหมาะควรใช้ขนาด 200 วัตต์ ซ่ึงใช้กับแบตเตอร่ีขนาด 12 
โวลต์ 
 
การบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 

1. แผงเซลล์แสงอาทิตย์      
   ให้ตรวจสอบการยึดของแผง ต้องแข็งแรงและมั่นคง ถ้าหลวมต้องขันให้

แน่น, กระจกท่ีผิวหน้าต้องไม่แตก ถ้าแตกต้องเปล่ียนแผงใหม่, การยึดของสายไฟและ
จุดเช่ือมต่อรวมถึงซีลกันน้ำต้องยังอยู่ในสภาพดีและต้องดู ไม่ให้มีร่มเงาบังแผง ถ้ามีให้
จัดการเคล่ือนย้ายส่ิงท่ีบดบังเหล่านั้นเสีย 

2. สายไฟ        
   เร่ิมจากการตรวจสอบฉนวนของสายไฟ ไม่ใ ห้แตกหัก , ใ ช้สายไฟถูก

ประเภทการใช้งานและขนาดเหมาะสมกับระบบ ถ้าไม่เป็นเช่นนั้นใ ห้จัดการเปล่ียน
สายไฟ, การเดินสายไฟต้องแน่นหนาดีและสายไฟในส่วนท่ียึดติดกับตัวอาคารต้อง
แข็งแรง มั่นคงและจุดเช่ือมต่อไม่ถูกกัดกร่อนหรือรัดแน่นเกินไป 

 
 
 



3. เคร่ืองควบคุมการประจุ      
   ตรวจสอบว่าเคร่ืองควบคุมการประจุถูกติดต้ังไว้หนาแน่นหรือไม่ ถ้าไม่

แน่นให้ยึดด้วยสกรู, ตรวจสอบไม่ให้มีสายไฟหลวม, ให้เปิดฝาเคร่ืองออกมาตรวจสอบ
และทำความสะอาดหลังจากตรวจสอบเสร็จเรียบร้อย 

4. แบตเตอร่ี       
   ในบรรดาอุปกรณ์ของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ท้ังหมด แบตเตอร่ีต้องได้รับ

การบำรุงรักษามากท่ีสุดเพ่ือให้มีอายุการใช้งานยาวนาน ซ่ึงควรทำทุก 2-3 เดือน โดย
แบ่งตามประเภทของแบตเตอร่ีดังนี้  

   4.1 แบตเตอร่ีแบบเติมน้ำ: ตรวจสอบจุดเช่ือมต่อต่างๆ ว่ายังแน่นอยู่และ
ไม่ถูกกัดกร่อน จากนั้นทำความสะอาด รวมถึงตรวจสอบทุกเซลล์ด้วยไฮโดรมิเตอร์
พร้อมกับบันทึกค่าท่ีอ่านได้ (แรงดันไฟฟ้าก็เป็นอีกหนึ่งค่าท่ีต้องบันทึกไว้ด้วย) ถ้า
เซลล์ใดมีระดับน้ำต่ำให้เติมน้ำกล่ัน การตรวจสอบฝาของแบตเตอร่ีก็ไม่ควรละเลย ถ้า
หายหรือแตกต้องเปล่ียนฝาใหม่ แล้วทำความสะอาดตัวแบตเตอร่ีด้วยผ้าและน้ำ
สะอาด 

   4.2 แบตเตอร่ีแบบไม่ต้องดูแลรักษา: ตรวจสอบจุดเช่ือมต่อต่างๆ ให้แน่น
หนาและไม่ถูกกัดกร่อน, ทำความสะอาดด้านบนของแบตเตอร่ีโดยใช้ผ้าเช็ดให้แห้ง  
สำหรับตัวแบตเตอร่ีก็ให้ทำความสะอาดด้วยผ้าและน้ำสะอาด  

   หมายเหตุ: 
   1) ควรใช้เคร่ืองควบคุมการประจุร่วมกับแบตเตอร่ีเพ่ือป้องกันการประจุ

ไฟฟ้ามากเกินไป 
   2) แบตเตอร่ีใหม่ต้องทำการประจุไฟฟ้าให้เต็มก่อนนำไปใช้งานคร้ังแรก 
   3) การป้องกันจุดเ ช่ือมต่อแบตเตอร่ี ไม่ใ ห้ถูกกัดกร่อน คือ ทำความ

สะอาดและทาจาระบีหรือวาสลีน โดยไม่ให้เลอะออกไปบริเวณอ่ืน  
5. เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า      
   ตรวจสอบว่าเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้าได้ถูกติดต้ังห่างจากแบตเตอร่ี

ประมาณ 1.5-3 เมตรและติดต้ังในท่ีแห้ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก หากติดต้ังภายนอก
อาคารควรมี ท่ีกำบังหรือป้องกัน , ตรวจสอบไม่ให้มีสายไฟหลวมและอย่าใ ช้สายไฟ
ขนาดต่ำกว่าท่ีต้องใช้จริงในการต่อ ระหว่างแบตเตอร่ีและเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า 

 
 
 



6. อุปกรณ์ไฟฟ้า       
   ให้ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกเคร่ืองทำงานเป็นปกติดี โดยเปิดสวิตช์

ก่อนตรวจสอบ ในเร่ืองการติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ต้องเป็นไปอย่างเหมาะสม ถ้ายึด
ไม่แน่นต้องจัดการให้มั่นคง แข็งแรง แล้วทำความสะอาดภายนอกอุปกรณ์ไฟฟ้า
ท้ังหมด 

   ต้องมีการบันทึกการบำรุง รักษาทุกคร้ังท่ีทำการบำรุงรักษาระบบเซลล์
แสงอาทิตย์ เพราะเมื่อใดท่ีพบว่ามีส่ิงผิดปกติเกิดข้ึนกับระบบ บันทึกการบำรุงรักษา
จะกลายเป็นข้อมูลสำคัญ แล้วควรหมั่นอ่านบันทึกท่ีจดไ ว้อย่างสม่ำเสมอด้วย จะช่วย
บอกถึง ส่ิงท่ีผิดปกติหรือการเปล่ียนแปลงของระบบได้ บันทึกดังกล่าวนี้ควรจดลงใน
สมุดจดบันทึกเล่มเล็ก เป็นสมุดจดรายการการบำรุงรักษาต่างๆ (Maintenance log) 
ให้เก็บไว้ในท่ีซ่ึงสามารถหยิบได้สะดวกเมื่อต้องการ ในการติดต้ังคร้ังแรก ส่ิงท่ีต้อง
บันทึก ได้แก่ ช่ือผู้ผลิต, รุ่น, หมายเลขเคร่ืองและคุณสมบัติของแต่ละช้ินส่วน รวมถึง
ผังวงจรไฟฟ้าท่ีแสดงขนาดของสายไฟ จากนั้นทุกคร้ังท่ีทำการบำรุงรักษา ควรบันทึก
รายละเอียด เช่น วันท่ี, ปัญหาพร้อมรายละเอียดและงานท่ีทำ ฯลฯ รวมถึง ถ้ามีการ
ซ่อมแซมหรือเปล่ียนแปลงอุปกรณ์ก็ต้องบันทึกไว้ด้วย 
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เร่ืองท่ี 5 
การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย 

 
บทนำ 

การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย  ต้องคำนึง ว่าทำอย่างไร จะใช้
ไฟฟ้าคุ้มค่าประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด ควรจะต้องเร่ิมต้ังแต่รู้จักวิธีการเลือกใช้
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีมี  ประสิทธิภาพให้เหมาะสมต่อการใช้งานตลอดจนมีความรู้ความ
เข้าใจในเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอย่างถ่องแท้จึงจะใ ช้เคร่ืองไฟฟ้าอย่างถูกวิธี นอกจากนี้ยังช่วย
ประหยัดพลังงานและยังมีผลดีต่อส่วนรวมของประเทศในแง่ของการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อมอีกด้วย 

ไฟฟ้ามีประโยชน์มากมายก็จริงแต่ในขณะเดียวกันก็มีอันตราอยู่ในตัวของ
มันเอง ถ้าใช้ผิดวิธีอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ เพราะความประมาทหรือเพิกเฉยต่อส่ิง
ท่ีเกิดข้ึนเพียงเล็กน้อยอาจนำมาซ่ึงความหายนะและความสูญเสียต่างๆ  แม้กระท้ัง
ชีวิตของตัวผู้ใช้เอง ผู้ใช้ไฟฟ้าจึงมีความจำเป็นต้องศึกษาวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย
ควบคู่ไปด้วย  
 
ข้อควรปฏิบัติในการใช้ไฟฟ้า หรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย  

1. ควรตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนว่าจ้างบริษัทหรือช่างท่ีจะดำเนินการ
ออกแบบและเดินสายติดต้ังระบบไฟฟ้าว่าเป็นผู้ท่ีมีประสบการณ์  และมีความรู้ความ
ชำนาญเท่านั้น        

2. อุปกรณ์การติดต้ังทางไฟฟ้าต้องเป็นชนิดท่ีได้รับมาตรฐานต่างๆ  เช่น 
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) UL, VDE, IEC เป็นต้น   

3. การเดินสายและติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้า  ต้องเป็นไปตามกฎการเดินสายและ
ติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้า   

4. ก่อนใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าต้องอ่านและศึกษาคู่มือแนะนำการใช้งานให้เข้าใจ
และปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด                 

5. เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีมีเปลือกหุ้มภายนอกทำด้วยโลหะทุกชนิด เคร่ืองใช้ไฟฟ้า
ท่ีอาจมีไฟฟ้าร่ัวมากับน้ำจำเป็นต้องมีการต่อสายดินภายในบ้าน  และใช้เต้าเสียบชนิด
ท่ีมีข้ัวสายดินกับเต้ารับชนิดมีข้ัวสายดินท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเหล่านี้  
เช่น ตู้เย็น เตารีด หม้อหุง ข้าว เตาไมโครเวฟ เคร่ืองซักผ้า หม้อต้มน้ำร้อน กระทะ
ไฟฟ้าเคร่ืองทำน้ำอุ่น เตาไฟฟ้า เคร่ืองปรับอากาศ เป็นต้น  



6. เมื่อร่างกายเปียกช้ืน ห้ามแตะต้องส่วนท่ีมีไฟฟ้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเป็นอัน
ขาดเพราะอาจมีไฟร่ัว และความต้านทานไฟฟ้าของผิวหนังท่ีเปียกช้ืนลดลงอย่างมาก
ทำให้กระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านร่างกายได้โดยสะดวก อาจทำให้เสียชีวิตได้ เช่น 
การใช้เคร่ืองทำน้ำอุ่นในการอาบน้ำ นอกจากจะต้องติดต้ังสายดินแล้ว จะต้องติดต้ัง
สายดินแล้ว จะต้องติดต้ังเคร่ืองตัดไฟร่ัวเพ่ือเสริมการทำงานของสายดินให้ปลอดภัย
ย่ิงข้ึนด้วย  

7. ในการเดินสายไฟหรือลากสายไฟไปใช้งานนอกอาคารช่ัวคราวหรือถาวร 
เช่น งานก่อสร้าง , ต่อเติม, ปรับปรุงนอกอาคาร นอกจากอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเต้ารับนั้น
จะต้องมีเคร่ืองตัดไฟร่ัวด้วย จึงจะปลอดภัย  

8. ควรแยกวงจรไฟฟ้าท่ีน้ำอาจท่วมถึง เช่น บริเวณช้ันล่างของอาคาร 
เพ่ือให้สามารถปลดไฟออกได้ทันทีเมื่อเกิดน้ำท่วมหรืออาจป้องกันวงจรท่ีแยกออกนี้
ด้วยเคร่ืองตัดไฟร่ัวก็ได้     

9. หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ติดต้ังทางไฟฟ้าเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
 10. ฝึกให้เป็นคนช่างสังเกตส่ิง ผิดปกติจากสี กล่ิน เสียง และการสัมผัส
อุณหภูมิ รวมท้ังการใ ช้เคร่ืองมือง่ายๆ เช่น  ไขควงหลอดไฟ เป็นต้น ตัวอย่างการ
สังเกต เช่น สีของสายเปล่ียน มีกล่ินไหม้ มีรอยเขม่า หรือรอยไหม้ มือจับสวิตช์ไฟหรือ
ปล๊ักไฟแล้วรู้สึกอุ่นๆ  เหล่านี้แสดงว่ามีความร้อนผิดปกติเกิดข้ึน อาจเกิดจากจุดต่อ
ต่างๆ ไม่แน่เต้าเสียบเต้ารับหลวม เป็นต้น      

11. อย่าพยายามใช้ไฟฟ้าหรือเปิดสวิตช์ไฟฟ้า เช่น พัดลมระบายอากาศใน
บริเวณท่ีมีไอของสารระเหยหรือก๊าซท่ีไวไฟปกคลุมอยู่เต็ม พ้ืนท่ี  เช่น ก๊าซหุง ต้ม ทิน
เนอร์ หรือไอน้ำมันเบนซิน    

12. ให้ระมัดระวังการใ ช้อุปกรณ์ไฟฟ้าราคาถูกท่ีผลิตแบบไม่ได้มาตรฐาน 
นอกจากจะมีอายุการใช้งานส้ันแล้ว อาจไม่ปลอดภัยในการใ ช้งานโดยเฉพาะเร่ือง
อัคคีภัย      

13. อุปกรณ์ท่ีมีการเสียบปล๊ักท้ิงไว้นานๆโดยท่ีไม่มีผู้ดูแล เช่น หลอดไฟ
ทางเดินหรือบันได, หม้อแปลงไฟขนาดเล็ก (ท่ีเรียกกันว่าอะแดปเตอร์) เคร่ืองชาร์จ
แบตเตอร่ีขนาดเล็ก เป็นต้น หากมีความจำเป็นต้องใช้ให้หลีกเล่ียงการใช้ในบริเวณท่ีมี
วัสดุติดไฟได้อยู่ใกล้ๆ   

14. ทุกคร้ังท่ีเ ลิกใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้า  ให้ปิดสวิตซ์เคร่ืองใ ช้ไฟฟ้าก่อนและถอด
ปล๊ักออกจากเต้ารับทุกคร้ัง เพ่ือไม่ให้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าชำรุดง่าย  

   



15. อย่าพยายามซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าด้วยตนเองหรือโดยช่างท่ีไม่มีความรู้
ความชำนาญไม่เพียงพอเคร่ืองใ ช้ไฟฟ้าบางประเภทจำเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์  
ตรวจสอบด้านความปลอดภัย เช่น เตาไมโครเวฟ ต้องมีการตรวจสอบของการรัวของ
คล่ืนไมโครเวฟไม่ใ ห้มีมากเกินอันตรายท่ีกำหนด  หรือเคร่ืองใช้ท่ีมีสายดินต้อง
ตรวจสอบความต่อเนื่องและฉนวนของสายดินกับสายศูนย์ เป็นต้น    

16. หลีกเล่ียงการใช้เคร่ืองมือไฟฟ้าในขณะท่ีมีฝนตกฟ้าคะนอง โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรทัศน์ วีดีโอ เคร่ืองเสียง คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
ส่ือสาร โทรศัพท์ เป็นต้น เพ่ือป้องกันไม่ให้เคร่ืองใช้ไฟฟ้าเหล่านี้ชำรุดเสียหายเมื่อมี
ฟ้าผ่าเกิดข้ึนในบริเวณใกล้เคียง  ใ ห้ปิดเคร่ืองถอดปล๊ักรวมท้ังสายอากาศ และ
สายโทรศัพท์ออกจากเคร่ืองทุกคร้ัง   

17. เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีควบคุมการปิด-เปิด ด้วยรีโมทคอนโทรล หรือปุ่มสัมผัส
อิเล็กทรอนิกส์ โทรทัศน์  เคร่ืองเสียงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์  เมื่อปิดเคร่ืองจะมี
ไฟเล้ียงวงจรควบคุมอยู่ตลอดเวลา จงึมักมีตัวอย่างของการเกิดอุปกรณ์ควบคุมภายใน
ชำรุด และบางคร้ังทำให้เกิดไฟลุกไหม้ทรัพย์สินเสียหายอยู่เสมอ ด้ังนั้นจึงควรถอด
ปล๊ัก หรือติดต้ังวงจรสวิตช์ตัดต่อวงจร เพ่ือปลดไฟออกทุกคร้ังท่ีเลิกใช้งาน 

18. ฝึกฝนให้รู้จักวิธีแก้ไขและป้องกันรวมท้ัง ช่วยเหลือปฐมพยาบาล เมื่อมี
อุบัติเหตุทางไฟฟ้าเกิดข้ึน 
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