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บทนํา 

พลังงานแสงอาทิตยกับการประยุกตใชเพ่ือส่ิงแวดลอม 
 
 ในปจจุบันการใชพลังงานของประเทศไทยมีความหลากหลายยิ่งข้ึนเนื่องจากพลังงานประเภทท่ีใชแลว
หมดไปมีปริมาณลดลงอยางตอเนื่องและมีแนวโนมท่ีจะหมดไปจากธรรมชาติในเวลาอีกไมนาน ทําใหราคา
พลังงานดังกลาวสูงข้ึนตามไปดวย 
 พลังงานแสงอาทิตยเปนอีกทางเลือกหนึ่งของพลังงานประเภทหมุนเวียนท่ีกําลังเขามามีบทบาทใน
ประเทศไทย เนื่องจากเปนพลังงานท่ีสามารถใชแลวไมมีวันหมดและเปนพลังงานท่ีสะอาดเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีทางดานพลังงานแสงอาทิตยมีความกาวหนาและทันสมัยมากยิ่งข้ึน ทําใหเกิดการ
กระจายตัวของธุรกิจเก่ียวกับพลังงานแสงอาทิตยอยางแพรหลาย อาทิ เชน การจําหนายแผลโซลาเซลล ชุด
แปลงพลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานไฟฟา และการสรางฟารมโซลาเซลลเพ่ือผลิตกระแสไฟฟาขายใหกับการ
ไฟฟา เปนตน 
 ดังนั้น การนําเสนอในเรื่องนี้ จะกลาวถึงความเปนมาของพลังงานแสงอาทิตย เทคโนโลยีท่ีเก่ียวของ 
และการนําไปประยุกตใช เพ่ือชี้ใหเห็นถึงประโยชนของการใชพลังงานแสงอาทิตยรวมท้ังขอดีขอเสียเม่ือ
เปรียบเทียบกับพลังงานหมุนเวียนอ่ืนๆ ซ่ึงเปนพลังงานทางเลือกเชนเดียวกับพลังงานแสงอาทิตยตอไป  
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  ผลงานการจัดการความรู      เรื่อง “พลังงานแสงอาทิตยกับการประยุกตใชเพ่ือสิ่งแวดลอม” 
จัดทําข้ึนตามมติคณะกรรมการการจัดการความรูภายในกองวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ซ่ึงมีความเห็นรวมกัน
วาเปนเรื่องท่ีสามารถนํามาสงเสริมใหเกิดความรูและประโยชนตอกําลังพลภายในกองวิชาได จึงอนุมัติใหกลุม
ผูรับผิดชอบในเรื่องการจัดการความรูดําเนินการแสวงหาความรู โดยใชชองทางตางๆ เพ่ือนํามารวบรวม และ
คัดกรองความรู จัดทําเปนรางความรูนําเสนอตอคณะกรรมการใหพิจารณาภึงความกาวหนาและตรวจสอบราง
ความรูท่ีไดจัดทําข้ึน เม่ือผานข้ึนตอนตางๆ ดังกลาว จึงนําองคความรูนี้ไปถายทอดใหกับกําลังพลไดรับทราบ 
เพ่ือใหเกิดการศึกษาและทดสอบความรูอันนําไปสูการปฏิบัติสนับสนุนใหเกิดภูมิปญญาสามารถนําองคความรูท่ี
ศึกษามาไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนได องคความรูเรื่องนี้จะมีเนื้อหาเก่ียวกับความเปนมาทางดานพลังงาน
และสิ่งแวดลอม โดยเนนไปท่ีเรื่องของพลังงานแสงอาทิตยเปนหลัก มีการศึกษาระบบตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการ
นําพลังงานแสงอาทิตยมาใช และไดจัดทําระบบพลังงานแสงอาทิตยข้ึนมาหนึ่งระบบท่ีพิจารณาแลวเห็นวามี
ความเหมาะสมและงายตอการศึกษานํามาประยุกตใช กับระบบการปลูกผักแบบไรดินภายในกองวิชาซ่ึงมีการ
ใชไฟฟาท่ีปอนใหอุปกรณไฟฟาในแปลงผักแบบไรดินตลอดเวลา ดังนั้นเม่ือนําระบบพลังงานแสงอาทิตยท่ีจัดทํา
ข้ึนไปประยุกตใชกับแปลงผักทําใหกําลังพลเกิดการเรียนรูและสามารถนําไปตอยอดกับการใชงานทางดานอ่ืนๆ 
ท่ีตองการการประหยัดพลังงานไฟฟา อีกท้ังยังเปนพลังงานงานท่ีสะอาด และมีแนวโนมการใชงานท่ีเพ่ิมข้ึน
ตอไปในอนาคต 
   
         คณะผูจัดทํา 
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ปญหาสิ่งแวดลอมโลกและปญหาดานพลังงาน 

 ในอดีตการใชพลังงานมีเทคโนโลยีท่ียังไมทันสมัยทําใหการสํารวจ และนํามาใชยังไมมีประสิทธิภาพ

เทากับปจจุบัน ซ่ึงปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเกิดจากการใชพลังงานจึงไมคอยไดรับผลกระทบมากนัก ถึงแมวา

ปจจุบันเทคโนโลยีจะมีความทันสมัยตอการนําพลังงานมาใชไดอยางสะดวกรวดเร็วรวมท้ังการแสวงหาแหลง

พลังงานก็ทําไดดีไมแพกัน แตปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเกิดจากการใชพลังงานกลับมีความรุนแรงอันเนื่องมาจากการ

บริโภคพลังงานประเภทสิ้นเปลืองมากข้ึนกวาในอดีตเปนอยางมาก จากปญหาดังกลาว การเสาะแสวงหา

พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานทดแทนกําลังมีบทบาทสําคัญตอการลดปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเกิดจากพลังงาน

ประเภทสิ้นเปลืองท่ีกําลังจะหมดไป 

 

พลังงานสิ้นเปลือง 

คือ แหลงพลังงานจากใตพ้ืนดิน เม่ือใชหมดแลวไมสามารถสรางข้ึนมาใหมหรือหามาทดแทนโดย

ธรรมชาติไดทันความตองการในเวลาอันรวดเร็ว ตองใชเวลานานกวารอยลานปท่ีจะสรางข้ึนมาอีกไดและมี

ปริมาณจํากัด ชื่อท่ีใชแทนพลังงานกลุมนี้จึงมีท้ังพลังงานฟอสซิลและพลังงานท่ีใชแลวหมด ตัวอยางของ

พลังงาน ไดแก น้ํามันดิบ (ปโตรเลียม), ถานหิน, กาซธรรมชาติและพลังงานนิวเคลียร (แรยูเรเนียม) ฯลฯ 

พลังงานหมุนเวียน 

คือ แหลงพลังงานท่ีไดจากธรรมชาติรอบตัวเรา หามาใชไดไมมีวันหมด ซ่ึงสามารถสรางทดแทนไดใน

ชวงเวลาสั้นๆ โดยธรรมชาตหิลังจากมีการใชไป จึงมีหลายชื่อท่ีใชเรียก - พลังงานทดแทนและพลังงานใชไม

หมด รวมถึงพลังงานสะอาดและพลังงานสีเขียวเนื่องจากไมทําใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอมนั่นเอง ตัวอยางของ

พลังงาน ไดแก พลังงานแสงอาทิตย, พลังงานลม, พลังน้ํา, พลังงานคลื่นในทะเล, พลังงานน้ําข้ึนน้ําลง, 

พลังงานชีวมวล, พลังงานความรอนใตพิภพและพลังงานไฮโดรเจน ฯลฯ 

 

พลังงานแสงอาทิตย 

ดวงอาทิตย 

ดวงอาทิตยเปนดาวฤกษท่ีอยูใกลโลกมากท่ีสุด โดยมีลักษณะเปนกลุมกาซรอนรูปทรงกลมท่ีมีความ

หนาแนนสูง เปรียบไดกับเตาปฏิกรณท่ีเกิดปฏิกิริยาฟวชันของกาซท่ีเปนสวนประกอบอยางตอเนื่อง  ดวง

อาทิตยมีเสนผานศูนยกลางเทากับ 1.39 ลานกิโลเมตร มีมวลเทากับ 1.99 x 1,030 กิโลกรัม และมีความ

หนาแนนเฉลี่ยเทากับ 1,410 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร  ดวงอาทิตยประกอบดวยธาตุไฮโดรเจนในปริมาณ 75% 

ท่ีเหลือเปนธาตุฮีเลียมและธาตุหนักอ่ืน ๆ เชน เหล็ก  พลังงานคลื่นแมเหล็กไฟฟาท่ีแผออกจากดวงอาทิตยเปน
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พลังงานท่ีไดจากปฏิกิริยาการแตกตัวหลายชนิด ปฏิกิริยาท่ีสําคัญท่ีสุดปฏิกิริยาหนึ่งคือการรวมตัวกันของ

ไฮโดรเจนเปนฮีเลียม ปฎิกริยาดังกลาวจะทําใหมวลบางสวนของไฮโดรเจนสูญหายไป มวลสวนท่ีหายไปคือ

มวลท่ีเปลี่ยนรูปไปเปนพลังงานซ่ึงจะเกิดข้ึนภายในดวงอาทิตยท่ีอุณหภูมิหลายลานองศาเซลเซียส พลังงานนี้

จะถายเทมาท่ีผิวของดวงอาทิตยและแผออกสูอวกาศ 

พลังงานแสงอาทิตยท่ีผิวดวงอาทิตยพ้ืนท่ี 1 ตารางหลา มีคาถึงประมาณ 65,000 แรงมา แตท่ีผิวโลก

บนพ้ืนท่ี 1 ตารางหลาเทากันนั้นมีพลังงานแสงอาทิตยเดินทางมาถึงเพียงประมาณ 1.33 แรงมา หรือ 1 

กิโลวัตตเทานั้น ในสวนของประเทศไทยซ่ึงต้ังอยูบริเวณใกลเสนศูนยสูตร จึงไดรับพลังงานจากแสงอาทิตยใน

เกณฑสูง พลังงานโดยเฉลี่ยซ่ึงรับไดท่ัวประเทศประมาณ 4 ถึง 4.5 กิโลวัตตชั่วโมงตอตารางเมตรตอวัน แต

ปริมาณพลังงานแสงอาทิตยบนผิวโลกท่ีดูมีคาเพียงนอยนิดนี้ เม่ือคิดเปนปริมาณของพลังงานจากแหลง

เชื้อเพลิงท่ีมีอยู และความจําเปนของมนุษยเราในการใชพลังงานเพ่ือกิจกรรมตาง ๆ แลวไมนอยเลย เพราะ

พลังงานแสงอาทิตยท่ีมาถึงโลกในชวงเวลา 1 เดือนนั้น หากคิดเปนปริมาณพลังงานก็เทากับถานหินถึง 18 x 

1,012 ตัน หรือ แปดลานลานตันเลยทีเดียว 

ท้ังนี้ ดวงอาทิตยถือเปนแหลงกําเนิดพลังงานท่ีสําคัญท่ีสุดท้ังทางตรงและทางออมใหแกโลก พลังงาน

ท่ีดวงอาทิตยใหแกโลกทางตรงคือแสงสวาง ซ่ึงมีผลทําใหเกิดความรอน สรางความอบอุนใหแกโลก พลังงาน

ทางออมคือดวงอาทิตยทําใหสิ่งมีชีวิตดํารงชีพอยูได โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับพืชท่ีเจริญเติบโตโดยอาศัยการ

สังเคราะหแสง ขณะท่ีมนุษยไดอาศัยพลังงานจากตนไม คือการนํามาทําเปนฟนและถาน นอกจากนั้นเม่ือพืช

และสัตวตายทับถมกันเปนเวลานาน ๆ จะกลายเปนถานหินปโตรเลียม ซ่ึงสามารถนําหลักการยอยสลายของ

พืชมาทําเปนกาซชีวภาพไดอีกดวย 

 

การใชประโยชนจากพลังงานแสงอาทิตย 

พลังงานแสงอาทิตย เปนพลังงานจากธรรมชาติ ท่ีมีความสะอาดปราศจากมลพิษ ซ่ึงเวลานี้ถูก

นํามาใชอยางแพรหลายท่ัวโลก เปนพลังงานทดแทนท่ีมีศักยภาพสูง สามารถนํามาใชอยางไมหมดสิ้น 

โดยเฉพาะการนําพลังงานแสงอาทิตยมาผลิตไฟฟา ซ่ึงจะเขามาชวยเสริมความม่ันคงใหระบบไฟฟาของ

ประเทศไทยและยังชวยลดปญหาโลกรอนไดอีกทางหนึ่งดวย 

ปจจุบันการนําพลังงานแสงอาทิตยมาใชประโยชน อาจจําแนกได 2 ประเภทหลักๆ ไดแก การผลิต

ไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย และการผลิตไฟฟาดวยความรอนจากแสงอาทิตย ซ่ึงการผลิตไฟฟาดวยแสงอาทิตย

ท่ีสามารถนํามาใชไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับประเทศไทย คือ การใชเซลลอาทิตย (solar cell) 

ซ่ึงเปนอุปกรณสําหรับเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตยใหเปนพลังงานไฟฟา โดยการ นําสารก่ึงตัวนํา เชน ซิลิคอน 

ผานกระบวนการทางวิทยาศาสตร เพ่ือผลิตใหเปนแผนบางบริสุทธิ์ ซ่ึงดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตยแลว

เปลี่ยนเปนพาหะนําไฟฟา ทันทีท่ีแสงตกกระทบบนแผนเซลล จะเกิดการถายทอดพลังงานระหวางกัน 



3 
 
พลังงานจากแสงอาทิตยจะทําใหเกิดการเคลื่อนท่ีของกระแสไฟฟา(อิเล็กตรอน) ข้ึนในสารก่ึงตัวนํา สามารถตอ

กระแสไฟฟาดังกลาวไปใชงานได 

จากหลักการทํางานดังกลาว ทําใหเกิดการสรางโรงไฟฟาพลังงานจากเซลลแสงอาทิตยข้ึนกันเปน

จํานวนมาก โดยใชเทคโนโลยีท่ีแตกตางกันออกไป ตามชนิดของสารหลักท่ีใชในการผลิตเซลลแสงอาทิตย ซ่ึง

ปจจุบันนิยมใชกันอยู 2 กลุมใหญ 

กลุมแรกเปนเซลลแสงอาทิตยท่ีทําจากสารกึ่งตัวนําประเภทซิลิคอน จะแบงตามลักษณะของผลึกท่ี

เกิดข้ึน แบบท่ีเปนรูปผลึก (Crystalline) และแบบท่ีไมเปนรูปผลึก (Amorphous)  

แบบท่ีเปนรูปผลึก จะแบงเปน 2 ประเภท ไดแก 

1. แบบผลึกเดี่ยว (Mono Crystalline) เปนเซลลแสงอาทิตยชนิดแรกๆ ท่ีไดรับการผลิต และ

จําหนายในเชิงพาณิชย มีลักษณะเปนแผนซิลิคอนหนาประมาณ 300 ไมครอน หรือท่ีเรียกวาเวเฟอร 

 Mono Crystalline 

2.แบบผลึกรวม (Poly Crystalline) เปนเซลลแสงอาทิตยท่ีไดรับการพัฒนาข้ึน เพ่ือ ลดตนทุนของ

โซลารเซลลแบบผลึกเดี่ยว โดยยังคงคุณสมบัติและประสิทธิภาพการใชงาน ใกลเคียงกับแบบผลึกเดี่ยวมาก

ท่ีสุด ซ่ึงโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยสวนใหญในประเทศไทยจะนิยมใชเซลลแสงอาทิตยประเภทนี้  

 Poly Crystalline 

แบบท่ีไมเปนรูปผลึก ไดแก ชนิดฟลมบางอะมอรฟสซิลิคอน ( Amorphous หรือ Thin Film) เปน

เทคโนโลยีใหมท่ีไดรับการคิดคนและพัฒนาข้ึน เพ่ือประหยัดตนทุนและเวลาในการผลิต เนื่องจากเปนฟลมบาง

http://www.google.co.th/imgres?sa=X&hl=th&biw=1301&bih=641&tbm=isch&tbnid=WAD_hdKkFyVjBM:&imgrefurl=http://zdny.en.alibaba.com/product/206473941-218696336/260W_Monocrystalline_Solar_Panel_for_Home_Use_with_CE_TUV_UL_CUL_and_Competitve_Price.html&docid=Lxaz1P4NbkUNiM&imgurl=http://i00.i.aliimg.com/img/pb/513/170/470/470170513_659.jpg&w=800&h=580&ei=Z3XnUq7MLqf8iAfel4HIBQ&zoom=1&ved=0CJoBEIQcMBU&iact=rc&dur=754&page=2&start=17&ndsp=24
http://www.google.co.th/imgres?hl=th&biw=1301&bih=641&tbm=isch&tbnid=7qZdiDBkt401xM:&imgrefurl=http://www.bioenergon.eu/pv-kit-system-pv-module-bonding/pv-modules-fvg-60-156bi/&docid=mIr6H98la_7XTM&imgurl=http://www.bioenergon.eu/systems/images/2013/06/fvg-polycrystalline-framed.jpg&w=1170&h=747&ei=qnXnUv-XBMiViAeYuIHADg&zoom=1&ved=0CPABEIQcMDI&iact=rc&dur=1017&page=3&start=36&ndsp=23
http://www.google.co.th/imgres?sa=X&hl=th&biw=1301&bih=641&tbm=isch&tbnid=WAD_hdKkFyVjBM:&imgrefurl=http://zdny.en.alibaba.com/product/206473941-218696336/260W_Monocrystalline_Solar_Panel_for_Home_Use_with_CE_TUV_UL_CUL_and_Competitve_Price.html&docid=Lxaz1P4NbkUNiM&imgurl=http://i00.i.aliimg.com/img/pb/513/170/470/470170513_659.jpg&w=800&h=580&ei=Z3XnUq7MLqf8iAfel4HIBQ&zoom=1&ved=0CJoBEIQcMBU&iact=rc&dur=754&page=2&start=17&ndsp=24
http://www.google.co.th/imgres?hl=th&biw=1301&bih=641&tbm=isch&tbnid=7qZdiDBkt401xM:&imgrefurl=http://www.bioenergon.eu/pv-kit-system-pv-module-bonding/pv-modules-fvg-60-156bi/&docid=mIr6H98la_7XTM&imgurl=http://www.bioenergon.eu/systems/images/2013/06/fvg-polycrystalline-framed.jpg&w=1170&h=747&ei=qnXnUv-XBMiViAeYuIHADg&zoom=1&ved=0CPABEIQcMDI&iact=rc&dur=1017&page=3&start=36&ndsp=23
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เพียง 0.5 ไมครอน น้ําหนักเบาและมีความยืดหยุนกวาแบบผลึก เหมาะกับการใชในโครงการโรงไฟฟาขนาด

ใหญ 

 

Thin Film 

อีกกลุมหนึ่งเปนเซลลแสงอาทิตยท่ีทําจากสารประกอบท่ีไมใชซิลิคอน เปนเซลลแสงอาทิตยท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงถึง 25% ข้ึนไป มีราคาสูงมาก จึงไมนิยมนํามาใชบนพ้ืนโลก เหมาะนําไปใชงานสําหรับ

ดาวเทียมและระบบรวมแสงเปนสวนใหญ 

  

เซลลแสงอาทิตยท่ีทําจากสารประกอบท่ีไมใชซิลิคอนใชกับดาวเทียม 

 

 

ระบบรวมแสง 

http://www.google.co.th/imgres?hl=th&biw=1301&bih=641&tbm=isch&tbnid=U5QYcpTlnQFDAM:&imgrefurl=http://www.egco.com/th/energy_knowledge_solar2.asp&docid=ro__fZT9-nk-dM&imgurl=http://www.egco.com/th/solar_img/23.jpg&w=574&h=382&ei=rXbnUoi-D8mFiQeRjoCgBA&zoom=1&ved=0CP0BEIQcMDc&iact=rc&dur=1013&page=3&start=37&ndsp=30
http://www.google.co.th/imgres?sa=X&hl=th&biw=1301&bih=641&tbm=isch&tbnid=MUBGKB84A75q7M:&imgrefurl=http://www.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/6213150.stm&docid=9OrCCpqUsNsdrM&imgurl=http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/42393000/gif/_42393524_corot_416.gif&w=416&h=276&ei=iXfnUv3nMqugigei94CADQ&zoom=1&ved=0CIYBEIQcMBI&iact=rc&dur=901&page=2&start=16&ndsp=20
http://www.google.co.th/imgres?hl=th&biw=1301&bih=641&tbm=isch&tbnid=U5QYcpTlnQFDAM:&imgrefurl=http://www.egco.com/th/energy_knowledge_solar2.asp&docid=ro__fZT9-nk-dM&imgurl=http://www.egco.com/th/solar_img/23.jpg&w=574&h=382&ei=rXbnUoi-D8mFiQeRjoCgBA&zoom=1&ved=0CP0BEIQcMDc&iact=rc&dur=1013&page=3&start=37&ndsp=30
http://www.google.co.th/imgres?sa=X&hl=th&biw=1301&bih=641&tbm=isch&tbnid=MUBGKB84A75q7M:&imgrefurl=http://www.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/6213150.stm&docid=9OrCCpqUsNsdrM&imgurl=http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/42393000/gif/_42393524_corot_416.gif&w=416&h=276&ei=iXfnUv3nMqugigei94CADQ&zoom=1&ved=0CIYBEIQcMBI&iact=rc&dur=901&page=2&start=16&ndsp=20
http://www.google.co.th/imgres?hl=th&biw=1301&bih=641&tbm=isch&tbnid=U5QYcpTlnQFDAM:&imgrefurl=http://www.egco.com/th/energy_knowledge_solar2.asp&docid=ro__fZT9-nk-dM&imgurl=http://www.egco.com/th/solar_img/23.jpg&w=574&h=382&ei=rXbnUoi-D8mFiQeRjoCgBA&zoom=1&ved=0CP0BEIQcMDc&iact=rc&dur=1013&page=3&start=37&ndsp=30
http://www.google.co.th/imgres?sa=X&hl=th&biw=1301&bih=641&tbm=isch&tbnid=MUBGKB84A75q7M:&imgrefurl=http://www.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/6213150.stm&docid=9OrCCpqUsNsdrM&imgurl=http://newsimg.bbc.co.uk/media/images/42393000/gif/_42393524_corot_416.gif&w=416&h=276&ei=iXfnUv3nMqugigei94CADQ&zoom=1&ved=0CIYBEIQcMBI&iact=rc&dur=901&page=2&start=16&ndsp=20
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การผลิตกระแสไฟฟาแบบไมใชเซลลแสงอาทิตย (ความรอนจากดวงอาทิตย) 

การนําพลังงานแสงอาทิตยมาผลิตกระแสไฟฟา นอกจากนิยมนํามาใชในรูปแบบเซลลแสงอาทิตยเปน

สวนใหญแลว ยังมีการคิดคนเทคโนโลยีนําความรอนจากแสงอาทิตย (Thermal Process) มาผลิตไฟฟาดวย 

ซ่ึงมีลักษณะการทํางานคลายแวนขยาย โดยใชอุปกรณรับแสง เชน กระจกหรือวัสดุสะทอนแสงและหมุนตาม

ดวงอาทิตย เพ่ือรวบรวมความรอนจากแสงอาทิตยมาไวท่ีจุดเดียวกัน หรือท่ีเรียกวา ระบบความรอนรวมศูนย 

ทําใหเกิดความรอนสูง สงผานไปยังตัวกลาง เชน น้ําหรือน้ํามัน แลวนําน้ําหรือน้ํามันท่ีรอนไปหมุนกังหันเครื่อง

กําเนิดไฟฟา และผลิตกระแสไฟฟาตอไป 

ระบบความรอนแบบรวมศูนยนี้ ปจจุบันยังไมมีการใชกันอยางแพรหลายมากนัก เนื่องจากตนทุนการ

ผลิตไฟฟาจะสูงกวาการใชเซลลแสงอาทิตย นอกจากนี้ ยังสามารถผลิตไฟฟาไดจากรังสีตรงเทานั้น เชน 

แสงอาทิตยจากทะเลทราย ดังนั้น ระบบผลิตไฟฟาจากความรอนแสงอาทิตยจึงไมเหมาะกับประเทศไทย 

เพราะแสงอาทิตยสวนใหญเปนรังสีกระจายและมีเมฆมาก 

 

อุปกรณและเครื่องมือ 

อุปกรณท่ีเก่ียวของในกรผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย 

1. แผงโซลาเซลล (solar cell) 

2. ชุดควบคุมการประจุไฟฟา (charging controller) 

3. แบตเตอรี่ (battery) 

4. ชุดแปลงกระแสตรงเปนกระแสสลับ (dc to ac converter) 

5. ชุดแปลงพลังงานกลับ (grid tie inverter) 

    

1  

http://www.google.co.th/imgres?sa=X&hl=th&biw=1301&bih=641&tbm=isch&tbnid=b9La6ZRO1IT08M:&imgrefurl=http://www.pres.org.pk/category/re-technologies/solar-energy/&docid=pcDw6aP9BsTxEM&imgurl=http://www.pres.org.pk/wp-content/uploads/2011/08/solar-panels.jpg&w=945&h=675&ei=D83oUq3yCciViAfO7YHoBw&zoom=1&ved=0CKkBEIQcMBo&iact=rc&dur=1496&page=2&start=15&ndsp=21
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http://www.google.co.th/imgres?sa=X&hl=th&biw=1301&bih=641&tbm=isch&tbnid=reypTcjlWBSVUM:&imgrefurl=http://thaibigplaza.com/id-512dddaf4fba0b377c002d27.html&docid=lbD8r1_bE0YkgM&imgurl=http://thaibigplaza.com/img/993/23c/99323c78ff93b46073c9210cc82abf1b_0.jpg&w=658&h=404&ei=3MvoUrHWBom6iAeetYDwDg&zoom=1&ved=0CPIBEIQcMDA&iact=rc&dur=1483&page=3&start=32&ndsp=20
http://www.google.co.th/imgres?hl=th&biw=1301&bih=641&tbm=isch&tbnid=EDXLkp4qvor6BM:&imgrefurl=http://www.made-in-china.com/showroom/amandahuang86/product-detailqKNmcYUOHJhQ/China-Solar-Grid-Tie-Micro-Inverter-GTI-600W-.html&docid=3rjZlqvXaUTEvM&imgurl=http://image.made-in-china.com/2f0j00hSBEMCPtHrki/Solar-Grid-Tie-Micro-Inverter-GTI-600W-.jpg&w=640&h=480&ei=ss3oUvb_DeiCiQfb4IGIDg&zoom=1&ved=0CM4CEIQcMFI&iact=rc&dur=14700&page=5&start=79&ndsp=21
http://www.google.co.th/imgres?sa=X&hl=th&biw=1301&bih=641&tbm=isch&tbnid=reypTcjlWBSVUM:&imgrefurl=http://thaibigplaza.com/id-512dddaf4fba0b377c002d27.html&docid=lbD8r1_bE0YkgM&imgurl=http://thaibigplaza.com/img/993/23c/99323c78ff93b46073c9210cc82abf1b_0.jpg&w=658&h=404&ei=3MvoUrHWBom6iAeetYDwDg&zoom=1&ved=0CPIBEIQcMDA&iact=rc&dur=1483&page=3&start=32&ndsp=20
http://www.google.co.th/imgres?hl=th&biw=1301&bih=641&tbm=isch&tbnid=EDXLkp4qvor6BM:&imgrefurl=http://www.made-in-china.com/showroom/amandahuang86/product-detailqKNmcYUOHJhQ/China-Solar-Grid-Tie-Micro-Inverter-GTI-600W-.html&docid=3rjZlqvXaUTEvM&imgurl=http://image.made-in-china.com/2f0j00hSBEMCPtHrki/Solar-Grid-Tie-Micro-Inverter-GTI-600W-.jpg&w=640&h=480&ei=ss3oUvb_DeiCiQfb4IGIDg&zoom=1&ved=0CM4CEIQcMFI&iact=rc&dur=14700&page=5&start=79&ndsp=21
http://www.google.co.th/imgres?sa=X&hl=th&biw=1301&bih=641&tbm=isch&tbnid=reypTcjlWBSVUM:&imgrefurl=http://thaibigplaza.com/id-512dddaf4fba0b377c002d27.html&docid=lbD8r1_bE0YkgM&imgurl=http://thaibigplaza.com/img/993/23c/99323c78ff93b46073c9210cc82abf1b_0.jpg&w=658&h=404&ei=3MvoUrHWBom6iAeetYDwDg&zoom=1&ved=0CPIBEIQcMDA&iact=rc&dur=1483&page=3&start=32&ndsp=20
http://www.google.co.th/imgres?hl=th&biw=1301&bih=641&tbm=isch&tbnid=EDXLkp4qvor6BM:&imgrefurl=http://www.made-in-china.com/showroom/amandahuang86/product-detailqKNmcYUOHJhQ/China-Solar-Grid-Tie-Micro-Inverter-GTI-600W-.html&docid=3rjZlqvXaUTEvM&imgurl=http://image.made-in-china.com/2f0j00hSBEMCPtHrki/Solar-Grid-Tie-Micro-Inverter-GTI-600W-.jpg&w=640&h=480&ei=ss3oUvb_DeiCiQfb4IGIDg&zoom=1&ved=0CM4CEIQcMFI&iact=rc&dur=14700&page=5&start=79&ndsp=21
http://www.google.co.th/imgres?sa=X&hl=th&biw=1301&bih=641&tbm=isch&tbnid=reypTcjlWBSVUM:&imgrefurl=http://thaibigplaza.com/id-512dddaf4fba0b377c002d27.html&docid=lbD8r1_bE0YkgM&imgurl=http://thaibigplaza.com/img/993/23c/99323c78ff93b46073c9210cc82abf1b_0.jpg&w=658&h=404&ei=3MvoUrHWBom6iAeetYDwDg&zoom=1&ved=0CPIBEIQcMDA&iact=rc&dur=1483&page=3&start=32&ndsp=20
http://www.google.co.th/imgres?hl=th&biw=1301&bih=641&tbm=isch&tbnid=EDXLkp4qvor6BM:&imgrefurl=http://www.made-in-china.com/showroom/amandahuang86/product-detailqKNmcYUOHJhQ/China-Solar-Grid-Tie-Micro-Inverter-GTI-600W-.html&docid=3rjZlqvXaUTEvM&imgurl=http://image.made-in-china.com/2f0j00hSBEMCPtHrki/Solar-Grid-Tie-Micro-Inverter-GTI-600W-.jpg&w=640&h=480&ei=ss3oUvb_DeiCiQfb4IGIDg&zoom=1&ved=0CM4CEIQcMFI&iact=rc&dur=14700&page=5&start=79&ndsp=21
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 ตัวอยางและกระประยุกตใชงานตามสากล 

ตวอยางระบบการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานท่ีไมมีวันหมดไป 

1. แบบพ้ืนฐาน (basic system) 

 

2. แบบผลิตไฟฟากระแสสลับสงกลับเขาสายสง (grid tie inverter system) 

 

 

 

http://thaiwindmill.com/?attachment_id=1600
http://thaiwindmill.com/?attachment_id=1583
http://thaiwindmill.com/?attachment_id=1600
http://thaiwindmill.com/?attachment_id=1583
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3. แบบผสมผสานท่ีมีระบบสํารองไฟ (hybrid system with back up unit) 

 

 

http://thaiwindmill.com/?attachment_id=1625
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 การประยุกตติดตั้งแผงโซลาเซล 

 1. การประยุกตติดตั้งบนหลังคา (roof mounted solar panels) 

 

 

 2. การประยุกตติดตั้งบนพ้ืนดิน (ground mounted solar panels) 

 

 3. การประยุกตติดตั้งรวมกับสถานท่ีเพ่ือความสวยงาน (solar awnings) 

 

 4. การประยุกตติดตั้งเปนท่ีจอดรถ (solar carports) 
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 5. การประยุกตติดตั้งเปนสถานีประจุไฟฟา (EV charging station) 

 

 

การรับซ้ือไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน  

 เนื่องจากปญหาสิ่งแวดลอม และปญหาการขาดแคลนพลังงาน ประเทศไทยโดยเฉพาะหนวยงานท่ี

เก่ียวของทางดานพลังงานไดออกนโยบายและประชุมเพ่ือกําหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติเพ่ือสงเสริมให

ประชาชนไดมีสวนรวมในการเปนผูผลิตพลังงาน โดยการผลิตกระแสไฟฟาเพ่ือขายใหกับรัฐเปนการลดการ

ตนทุนการผลิตกระแสไฟฟาของภาครัฐเอง และชวยประหยัดคาใชจายของประชาชนดานพลังงาน โดยการ

ดําเนินงานของภาครัฐไดเริ่มมีการดําเนินการดังตอไปนี้ 

รัฐมีนโยบายในการสงเสริมใหเอกชนเขามามีบทบาทในการผลิตไฟฟาเริ่มตั้งแตป 2532 ดวยเหตุผลดังนี้ 
1. เพ่ิมการแขงขันในกิจการพลังงาน ทําใหกิจการพลังงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน และผูบริโภค 

มีพลังงาน ใชอยางเพียงพอ ในราคาท่ีเหมาะสม 
2. ลดภาระการลงทุนของรัฐและลดภาระหนี้สินของรัฐ/ประเทศ 
3. สงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน เชน ในกรณีของโครงการผูผลิตไฟฟา 

รายเล็ก (SPP) ซ่ึงใชระบบพลังงานความรอนรวม (Cogeneration) เปนตน 
4. ทําใหผูใชไฟฟาไดรับบริการและคุณภาพไฟฟาท่ีดีข้ึน 
5. สนับสนุนใหประชาชน มีสวนรวม ในการพัฒนากิจการดานพลังงานของประเทศ 
6. ชวยพัฒนาตลาดทุน 

จากเหตุผลและนโยบายของภาครัฐขางตน ทําใหเกิดการประชุมอยางตอเนื่องหลายตอหลายครั้ง จน

กระท้ังมีการกําหนดราคารับซ้ือพลังงาน ในวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2550 กพช. ท่ีประชุมมีมติในการประชุมครั้งท่ี 

1/2550 (ครั้งท่ี 110) ดังนี้ 

กฟภ. และ กฟน.ไดออกประกาศการกําหนดสวนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟาสําหรับ VSPP เม่ือวันท่ี 1 
กุมภาพันธ 2550 และวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2550 ตามลําดับ และไดประกาศเพ่ิมเติมเม่ือวันท่ี 2 
กุมภาพันธ 2550 และวันท่ี 23 มีนาคม 2550 ตามลําดับ โดยกําหนดสวนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟา 
ในอัตราคงท่ีตามประเภทเชื้อเพลิงเปนเวลา 7 ป ดังนี้ 
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หมายเหตุ: ชีวมวล หมายถึง กากหรือเศษวัสดุเหลือใชในการเกษตร หรือกากจากการผลิตผลิตภัณฑทางการ 
เกษตร เศษไม หรือไมจากการปลูกปาเปนเชื้อเพลิง 
ขยะ หมายถึง ขยะชุมชนทุกเทคโนโลยี 
พลังงานแสงอาทิตย หมายความรวมถึงการนําพลังงานแสงอาทิตยไปใชในการผลิตน้ํารอนเพ่ือผลิตไฟฟา 
(Solar Thermal) 

 จากตารางจะเห็นไดวา พลังงานแสงอาทิตยมีราคารับซ้ือท่ีสูงท่ีสุด ทําใหปจจุบันอุตสาหกรรมท่ี

เก่ียวของกับพลังงานแสงอาทิตย ไมวาจะเปนการผลิตเซลแสงอาทิตย อุปกรณตางๆ ท่ีเก่ียวของ มีการพัฒนา

อยางเขมขน และกระจายตัวสูตลาดอยางรวดเร็ว เนื่องจากราคารับซ้ือเปนราคาท่ีจูงใจ โดยเฉพาะเอกชนท่ี

ประกอบธุรกิจท่ัวไปท่ีตองการนําระบบพลังงานแสงอาทิตยมาชวยในการลดตนทุนการใชไฟฟา และนักธุรกิจ

สายตรงท่ีตองการประกอบการทางดานนี้โดยสรางเปนฟารมขนาดใหญติดตั้งแผงเซลแสงอาทิตยเพ่ือผลิต

กระแสไฟฟาขายคืนใหกับการไฟฟาโดยตรง แตสําหรับประชาชนท่ัวไปในประเทศไทยยังมองวาราคาเพ่ือการ

ลงทุนเก่ียวกับระบบพลังงานแสงอาทิตยยังมีราคาท่ีสูงอยู ซ่ึงตางจากประชาชนในประเทศยุโรป อยางเชน

ประเทศเยอรมนี บานของชาวชนบทหรือชาวเมืองก็ตามมีการติดตั้งแผลเซลแสงอาทิตยกับมากมาย 
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บานพลังงานแสงอาทิตย 

 

 

ตัวอยางการประยุกตใชพลังงานแสงอาทิตย 

 ตัวอยางท่ี 1 

 ตัวอยางนี้เปนตัวอยางท่ีมีการติดตั้งจริง เปนระบบท่ีสามารถผลิตไฟฟาปอนกลับใหกับการไฟฟาเพ่ือ

ประหยัดคาไฟฟารายเดือนท่ีบานหนึ่งหลังตองเสียคาไฟฟา 

 อุปกรณท่ีใช 

1. เซลแสงอาทิตย ชนิด monocrystalline 20 แผง (3000 W) 

2. เครื่องควบคุมการประจุไฟฟา (Solar Charge Controller) 

3. เครื่องแปลงไฟชนิดตอกับสายสงการไฟฟา (Grid Tie Inverter) 

 

ดวยกําลังวัตตท่ีกําหนดนี้ทําใหสามารถผลิตกระแสไฟฟาเพ่ือประหยัดคาไฟฟาไดเดือนละ

ประมาณ 2000-2500 ตอเดือน โดยผลิตหนวยไฟฟาเฉลี่ยไดวันละ 16 -17 หนวย ระยะเวลาคืน

ทุนประมาณ 7-8 ป  

 ท้ังนี้ระบบในขางตนตองคํานึงถึงขนาดของหมอแปลงท่ีเชื่อมตอเขากับระบบดวย ตามท่ี 

กฟน. ไดกําหนดไววา หากหมอแปลงมีขนาด 500 Kw ระบบท่ีติดตั้งตองมีขนาดเทากับ 0.15 คูณ 

500 หรือ 75 Kw 

http://www.lighthousesolar.com/solar-solutions/system-types/grid-tied-systems/
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จากตัวอยางท่ี 1 ระบบมีขนาดเทากับ 3 Kw จัดอยูในระบบไฟฟาแรงต่ํา 

 ตัวอยางท่ี 2 

 การใชเซลแสงอาทิตยรวมกับ แบตเตอรี่ เพ่ือประจุไฟฟาสํารองไวใชในเวลาการคืนและเวลาการวัน 

ถาเปนระบบเล็กๆ จะพบไดท่ัวไป เชน ไฟสองสวางในเวลากลางคืนท่ีมีแผงเซลแสงอาทิตยขนาดไมใหญมากนัก

จํานวน 1 แผง เครื่องควบคุมการประจุไฟฟา (Solar Charge Controller) และ แบตเตอรี่ 

 

  

 หากตองการใชงานอุปกรณท่ีเปนกระแสไฟฟาสลับใหเพ่ิมอุปกรณแปลงไฟจากแบตเตอรี่ไปเปนระบบ

ไฟ 220 โวลต 
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 การตออุปกรณท้ังหมดเขาดวยกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การนําไปประยุกตใชกับอุปกรณไฟฟา 

 ในกองวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมมีแปลงปลูกผักไรดิน ซ่ึงมีอุปกรณทางไฟฟา เชน ปมน้ําท่ีทําหนาท่ี

สูบน้ําหมุนเวียนในระบบซ่ึงตองทํางานตลอดเวลาเพ่ือทําใหเกิดการหมุนเวียนออกซิเจนและเพ่ิมความเย็น ทํา

ใหผักมีการเจริญเติบโตนอกจากการใสปุยน้ําเพียงอยางเดียว ดังนั้น ในสภาวะท่ีขาดไฟฟา ไฟฟาดับ หรือ การ

จัดวางตําแหนงแปลงอยูในสถานท่ีท่ีขาดไฟฟา ระบบไฟฟาท่ีไดจากพลังงานแสงอาทิตยสามารถนํามาใช

ทดแทนหรือแทนท่ีได 

 บุคลากรในกองวิชาฯ เม่ือไดรับการถายทอดความรูเก่ียวกับพลังงานแสงอาทิตยสามารถท่ีจะประกอบ

อุปกรณตางๆ เขาดวยกัน และนําไปประยุกตใชกับแปลงผักไรดินไดเปนอยางดี 

 

โซลาเซล 20 W ตัวควบคุมการประจุไฟฟา 

แบตเตอรี่ 12 v 12AHr 

 

อุปกรณใชงานไฟฟา 

12 V 

ตัวแปลงแรงดันตรงเปน

แรงดันสลับ 12/220V 

 

อุปกรณไฟฟาแรงดันสลับ 

220V 
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กําลังพลกองวิชาฯ กําลังประกอบระบบเซลแสงอาทิตย 

 

กําลังพลนําระบบไฟฟาจากเซลแสงอาทิตยไปทดลองติดตั้งกับแปลงผักไรดิน 

สรุปผลการนําไปทดลองใช  

 เม่ือใหระบบทํางานอยางตอเนื่อง การผลิตไฟฟากระแสสลับเพ่ือใชกับอุปกรณในแปลงผักไรดิน

สามารถทํางานไดอยางปกติ แตจะมีปญหากับระบบการประจุไฟฟาเขาแบตเตอรี่ในเวลากลางวันเนื่องจาก

แสงแดดในชวงฤดูฝนขาดความตอเนื่องของแสงท่ีมาตกกระทบแผงเซลแสงอาทิตย ดังนั้นแนวทางแกไขท่ี

เปนไปได คือ การเพ่ิมขนาดของเซลแสงอาทิตยไปอีก 1 เทาตัวจาก 20 วัตต เปน 40 วัตต กระแสท่ีประจุเขา

แบตเตอรี่จึงเพ่ิมข้ึนทําใหการประจุแบตเตอรี่ไดเต็มและสามารถใชงานไดอยางตอเนื่องท้ังในเวลากลางคืนและ

กลางวัน 
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อางอิง 

http://www.kanhasolar.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539452490&Ntype=4 0 

http://www.leonics.co.th/html/th/aboutpower/greenway05.php 

http://www.egco.com/th/energy_knowledge_solar2.asp 

http://thaiwindmill.com/?p=1566 0 

http://www.lighthousesolar.com 

 

http://www.kanhasolar.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539452490&Ntype=4
http://www.leonics.co.th/html/th/aboutpower/greenway05.php
http://www.egco.com/th/energy_knowledge_solar2.asp
http://thaiwindmill.com/?p=1566
http://www.lighthousesolar.com/


แบบฟอรมท่ี ๑ การจําแนกองคความรูท่ีจําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตรของสวนราชการ/จังหวัด (KM Action Plan) 

ชื่อสวนราชการ : กวล.สกศ.รร.จปร. 

 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค (objective) ตัวช้ีวัด (KPI) ตามคํา
รับรอง 

เปาหมายของตัวช้ีวัด องคความรูท่ีจําเปนตอการ
ปฏิบัติงานตามประเด็น

ยุทธศาสตร 
สรางความรวมมือกับ
สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และ
หนวยงาน 

จัดทํารูปเลมเพ่ือเปนองค
ความรูใชศึกษาตอไป 

> 3.51 - ระดับความเขาใจ
ในเนื้อหา
กิจกรรม 

- เขาใจข้ันตอน 
km 

พลังงานแสงอาทิตยกับการ
ประยุกตใชเพ่ือสิ่งแวดลอม 
 
 

องคความรูท่ีจําเปนตอการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตรท่ีเลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู คือ 
 
แผนการจัดการความรู ประเด็นยุทธศาสตร : สรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหนวยงาน 

พึงประสงคของ ทบ.   
แผนท่ี ๑ องคความรูท่ีจําเปน : สิ่งแวดลอม และพลังงานทางเลือก 
 เหตุผลท่ีเลือกองคความรู : พลังงานแสงอาทิตยกับการประยุกตใชเพ่ือสิ่งแวดลอม 

- เปนเทคโนโลยีท่ีกําลังมีบทบาทเพ่ิมสูงข้ึนในปจจุบัน 
- ควรเรียนรูศึกษาเพ่ือนําไปประยุกตในในอนาคต 

 
 ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเปาหมายท่ีเลือกใชวัดการทํา KM : บุคคลากรมีความเขาในใจกิจกรรมท่ีจัดทํา 
 



หนา้ ๑ 
 

แบบฟอรมท่ี ๒ แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 
ชื่อสวนราชการ : กวล.สกศ.รร.จปร. 
ประเด็นยุทธศาสตร : สรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ และหนวยงาน 
องคความรูท่ีจําเปน : พลังงานแสงอาทิตยกับการประยุกตใชเพ่ือสิ่งแวดลอม 
 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/ 
อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ CMP 

๑ การบงชี้ความรู 
-ความรูเก่ียวกับสิ่งแวดลอมและพลังงาน
แสงอาทิตย 
 

๒ ภาค
การศึกษา 

ระดับความ
ตองการองค
ความรูน้ันๆ ใน
กิจกรรมท่ี
ตองการจัดทํา 

>3.51 KM team - ฐานความรู 
 
 

- กวล.ฯ ๑,๒,๓ 

๒ การสรางและแสวงหาความรู 
-คนควาหาความรู 
-รวบรวมขอมลูจากผูมีประสบการณ 

 
 
 
 

ม.ค.- ม.ิย. ๕๗ จํานวน
แหลงขอมูลท่ี
สอบทานกันได 

ไมนอยกวา ๕ 
แหลงขอมูล 

-อินเตอรเน็ต 
-หองสมุด ตางๆ 
 

-ฐานความรู 
-ระบบ
ฐานขอมูล 

- กวล.ฯ ๑,๒,๓,๔ 

๓ การจัดความรูใหเปนระบบ 
 - จัดกลุมของเน้ือหาเพ่ือนําไปคัดเลือกขอมูลท่ี
จําเปนตอไป 

พ.ค. –มิ.ย. 
๕๗ 

ความชัดเจน  
เขาใจ และ
เขาถึงขอมูล 

รอยละ ๑๐๐ KM Team -ฐานความรู 
 
 

- กวล.ฯ ๑,๒,๓,๔ 

๔ การประมวลและกลั่นกรองความรู 
-ปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐาน 
-ปรับปรุงเน้ือหาใหสมบูรณ 
 

ก.ค.- ส.ค. ๕๗ ความสมบูรณ
ของเน้ือหา 

> 3.51 - KM Team   -ระบบ
อินทราเน็ต 
-หนังสือเวียน
ทราบ 

- กวล.ฯ ๑,๒,๓,๔,๕ 



หนา้ ๒ 
 

ลําดับ กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย เครื่องมือ/ 
อุปกรณ 

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ CMP 

๕ การเขาถึงความรู 
 
 
 
 

ก.ย. ๕๗ 
 

จํานวนชองทาง 
 

ไมนอยกวา ๒ 
ชองทาง 
 

-ระบบอินทราเน็ต 
-เว็บไซดกองวิชา 
 

-ระบบ
อินทราเน็ต 
 

- กวล.ฯ ๑,๒,๓,๔,๕ 

๖ การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู 
-จัดทําเอกสาร 
-ฐานความรู 
-เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ต.ค. ๕๗ ความชัดเจนของ
เอกสาร  
ฐานความรู และ
ขอมูล 

รอยละ ๑๐๐ -นนร. และกําลัง
พล รร.จปร. 

-ระบบ
อินทราเน็ต 
-เว็บไซดกอง
วิชา 
 

- กวล.ฯ ๑,๒,๓,๔,๕ 

๗ ๗.๑ การเรียนรู 
-เผยแพรในระบบสารสนเทศ 

พ.ย. ๕๗ 
 

ความชัดเจนของ
เอกสาร  
ฐานความรู และ
ขอมูล 

รอยละ ๑๐๐ -นนร. และกําลัง
พล รร.จปร. 

-ระบบ
อินทราเน็ต 
-หนังสือเวียน
ทราบ 
-เว็บไซดกอง
วิชา 
 

- กวล.ฯ ๑,๒,๓,๔,๕ 

๗.๒ การยกยองชมเชย 
 
 

        

 


