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บทคัดยอ
ระบบสูบน้ํา ดว ยเซลลแสงอาทิ ตย ถูก นํามาประยุ กตใชกันอย า ง
แพรหลายในประเทศไทยภายใตโครงการอีสานเขียว ซึ่งไดนําระบบฯ
มาใชเพื่อแกปญหาภัยแลงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากนั้นไดมีการ
ประยุกต ใชระบบสูบน้ํ าดวยเซลลแสงอาทิตยอย างต อเนื่อง จนกระทั่ง
กรมโยธาธิการไดมีการติดตั้งระบบสูบน้ําดวยเซลลแสงอาทิตยจํานวน
720 ระบบ เพื่อแกปญหาการขาดแคลนน้ําใน 38 จังหวัดทั่วประเทศ
จากรายงานการสํารวจโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
พบวาระบบฯ ชํารุดเสียหายมากวารอยละ 88 ของระบบทั้งหมด [1]
เนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ เชน ประชาชนไมมีความรูความเขาใจ
ในตัวระบบ ไมสามารถดูแลรักษา รวมถึงการซอมบํารุงระบบได อีกทั้ง
ไมมีรายไดเพียงพอในการซอมแซมอุปกรณในกรณีระบบมีความชํารุด
เสียหาย เปนตน วิทยาลัยพลังงานทดแทนไดรับงบประมาณสนับสนุน
จากสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อทําการติดตั้ง และ
ปรับปรุงระบบสูบน้ําดวยเซลลแสงอาทิตยทั้งสิ้น 50 ระบบ (53 kWp)
โดยจําแนกออกเปน ระบบซึ่งออกแบบและติดตั้งใหม 12 ระบบ และ
ปรับปรุงระบบเดิมระบบเดิมซึ่งอยูในโครงการอีสานเขียว 38 ระบบ โดย
มีวัตถุประสงคเพื่อแกปญหาการขาดแคลนน้ําใชประจําหมูบาน โดยการ
ติดตั้งระบบสูบน้ําดวยเซลลแสงอาทิตยสําหรับน้ําใชในหมูบาน ซึ่งเปน
ปญหาเรงดวนในปจจุบันของรัฐบาล และเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
ดวยการใชพลังงานแสงอาทิตยผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยในระบบ
สู บน้ํ า โดยคา ใชจายในการติดตั้ง และปรั บปรุ ง ระบบ ทางสํ า นั ก งาน
นโยบายและแผนพลังงานใหทุนสนับสนุนในอัตรารอยละ 40 และทาง
องคการบริหารสวนตําบลสมทบอีกรอยละ 60 ที่เหลือ เพื่อใหองคการ
บริหารสวนตําบล และประชาชนมีสวนรวมเปนเจาของระบบตั้งแตเริ่มแรก
จนถึงการดูแลรักษา บทความฉบับนี้จะกลาวถึงปญหาในระหวางการ
ดําเนินงานโครงการ ติดตั้ง และการใชงาน รวมถึงวิธีการแกไขปญหา
ของโครงการระบบสูบน้ําดวยพลังงานแสงอาทิตยขององคการบริหาร
สวนตําบล เพื่อนําไปสูความสําเร็จของโครงการ
Abstract
Photovoltaic (PV) water pumping systems were introduced to
Thailand under Northeast Green Project for propose of solving
drought problem in the region. The PV water pumping applications

continued to progress, from there the Public Work Department has
installed 720 PV water pumping systems in 38 provinces for solving
water problem. The report of King Mongkut's University of
Technology Thonburi presents more than 88% of these systems
are damaged [1]. There are many reasons such as people lack
understanding of the system, could not supervise, maintenance,
and lack of finance to maintain the system, etc. School of
Renewable Energy Technology got the budget support from the
Energy Policy and Planning Office (EPPO) for installation and repairs
the 50 PV water pumping systems (53 kWp). As including of 12 new
installed system and 38 repaired system of Northeast Green
Project. The propose of this projects is to solve water lacking
problem in the village by using PV water pumping systems as
press problem of the government and to promote the energy
conservation by using PV system. The installation and repairs
stipulation is 40% support by Energy Policy and planning office
(EPPO) and 60% share by Tambon Administration Organization
(TAO). TAO and people have contributed with the systems since
they were installed and maintenance of it. This paper presents the
problem encounter during project running, installation, and
operating systems: also problems solutions of TAO PV water
pumping project to introduce the project achievement.
1. บทนํา
น้ําเปนแหลงพลังงานขั้นตนที่มีความสําคัญในดํารงชีวิตของมนุษย
เราใช ป ระโยชน จ ากน้ํ า ได อ ย า งมากมายมหาศาล เช น การผลิ ต
กระแสไฟฟ า ภาคอุ ต สาหกรรม เกษตรกรรม ใช ใ นการอุ ป โภคและ
บริโภค เปนตน แหลงน้ํานั้นจําแนกไดเปน 2 ประเภท ไดแก แหลงน้ํา
ผิวดิน และแหลงน้ําใตดิน ในการนําน้ําจากแหลงน้ํามาใชงานมีอยูหลาย
วิธี เชน ใชแรงงานมนุษย ใชแรงงานจากสัตว เครื่องยนตดีเซลสําหรับ
สู บน้ํ า การสู บน้ํ า โดยใช พลัง งานจากธรรมชาติ เครื่ อ งสู บน้ํ า แบบใช
ไฟฟ า และเครื่ อ งสู บ น้ํ า ด ว ยเซลล แ สงอาทิ ต ย ซึ่ ง เป น อี ก เทคโนโลยี
ทางเลือกหนึ่งที่นิยมใชกันอยางแพรหลายในปจจุบัน
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ประเทศไทยนํา ระบบสูบน้ําดวยเซลลแสงอาทิตยมาใช เปนครั้ง
แรกตั้งแตป 2524 จนกระทั้งตนป 2530 เกิดความแหงแลงอยางรุนแรง
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ประชาชนขาดแคลนน้ํา
สําหรับการอุปโภค และบริโภค ดังนั้น หนวยงานภาครัฐ ภายใตการนํา
ของ 2 หนวยงานหลัก ไดแก กรมโยธาธิการ และศูนยอํานวยความ
ช ว ย เ ห ลื อ ป ร ะ ช า ช น ต า ม แ น ว พ ร ะ ร า ช ดํ า ริ เ พื่ อ พั ฒ น า ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ศรช) หรือ โครงการอีสานเขียว ไดทําการติดตั้ง
ระบบสูบน้ําฯ ในพื้นที่ เพื่อเปนการแกปญหาดังกลาว จากนั้นระบบสูบ
น้ําฯ ก็ใชกันอยางแพรหลายในพื้นที่ชนบทหางไกล จากขอมูลเอกสาร
จนถึ งสิ้ นป 2540 ประเทศไทยได ติ ด ตั้ ง ระบบสู บ น้ํ า ฯ ประมาณ 720
สถานี รวมกําลังการติดตั้งประมาณ 715 กิโลวัตตสูงสุด [1,2]
วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร รวมกับ Institute
of Solar Energy System ประเทศเยอรมัน โดยไดรับทุนจากสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติและ DFG ประเทศเยอรมัน ไดศึกษาปญหา
ดานเทคนิคและสังคมของระบบสูบน้ําดวยเซลลแสงอาทิตย [3] พบวา
ประชาชนมีความพึงพอใจที่ไดรับ ความสะดวกและแกไขปญ หาการ
ขาดแคลนน้ํา ซึ่งเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญของชีวิต โดยปญหาของ
ระบบสวนใหญจะเปนปญหาดานสังคม ขาดองคกรในทองถิ่นรองรับการ
บริหารจัดการ ขาดความรูทางเทคนิคและขาดการบํารุงรักษาระบบ
วิ ท ยาลั ย พลั ง งานทดแทนได รั บ งบประมาณสนั บ สนุ น จาก
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงานเพื่อทําการติดตั้ง และปรับปรุงระบบ
สูบน้ําดวยเซลลแสงอาทิตยทั้งสิ้น 50 ระบบ รวมกําลังการติดตั้ ง
ประมาณ 53 กิโลวัตตสูงสุด จําแนกออกเปน ระบบซึ่งออกแบบและ
ติดตั้งใหม 12 ระบบ และปรับปรุงระบบเดิมซึ่งอยูในโครงการอีสาน
เขียว 38 ระบบ มีวัตถุประสงคเพื่อแกปญหาการขาดแคลนน้ําใชประจํา
หมูบาน โดยการติดตั้งระบบสูบน้ําดวยเซลลแสงอาทิตยสําหรับน้ําใชใน
หมูบาน ซึ่งเปนปญหาเรงดวนในปจจุบันของรัฐบาล และเพื่อสงเสริมการ
อนุรักษพลังงานดวยการใชพลังงานแสงอาทิตยผลิตไฟฟ าจากเซลล
แสงอาทิตยในระบบสูบน้ํา โดยคาใชจายในการติดตั้งและปรับปรุงระบบ
ทางสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน จะใหทุนสนับสนุนในอัตรารอย
ละ 40 และทางองคการบริหารสวนตําบลสมทบอีกรอยละ 60 ที่เหลือ
เพื่ อ ให องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล และประชาชนมี ส ว นร ว มเป น
เจาของระบบ ตั้งแตเริ่มแรกจนถึงการดูแลรักษา
2. การดําเนินโครงการ ปญหา และแนวทางการแกไข
การดําเนินโครงการระบบสูบน้ําดวยเซลลแสงอาทิตยสําหรับน้ําใช
ในหมูบานขององคการบริหารสวนตําบล (อบต.) มี วัตถุประสงคเพื่อ
แกปญหาการขาดแคลนน้ําใชประจําหมูบาน และเปนการสงเสริมการใช
พลั ง งานทดแทน เพื่ อ ลดการใช พ ลั ง งานสิ้ น เปลื อ งซึ่ ง จะหมดไปใน
อนาคตอันใกลนี้ โดยมีขั้นตอนในการดําเนินงาน (รูปที่ 1)
2.1 การประชาสัมพันธโครงการ
วิทยาลัยฯ ไดมีการจัดเผยแพรโครงการ ตามสื่อโทรทัศน วิทยุ และ
สื่อสิ่ง พิมพตางๆ รวมถึงการออกหนัง สื อถึง ฝ า ยปกครองท องถิ่ นทุก
อําเภอ ทั่วประเทศ
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รูปที่ 1 แผนผังลําดับงานของโครงการ
จากการนําเสนอผานสื่อที่กลาวมานั้นพบวาไมไดผลเทาที่ควร
อั นเนื่ องมาจากช วงเวลาที่ ออกอากาศไม เหมาะสมกั บกลุ มเป าหมาย
รูปแบบการนําเสนอของรายการไมเปนที่นาสนใจของผูรับฟง อีกทั้งยังมี
การออกอากาศในช ว งเวลาที่ จํ า กั ด เนื่ อ งจากเป น การขอความ
อนุเคราะห จึงไมสามารถกําหนดชวงเวลาได โดยที่กลุมเปาหมายที่
ติดตอกลับมาสวนใหญนั้นทราบขอมูลมาจากหนังสือที่ออกไปถึงฝาย
ปกครองท อ งถิ่ น เป น ส ว นใหญ แต ก็ มี บ างพื้ น ที่ ที่ ห นั ง สื อ ไปไม ถึ ง
เนื่องมาจากความลาชาในการกระจายขอมูลสู อบต.
แนวทางการแกปญหา
- ควรประชาสัมพันธโครงการฯ ถึงกลุมเปาหมายโดยตรง (อบต.)
- ควรมีการออกประชาสัมพันธโครงการ ในพื้นที่กลุมเปาหมาย
- ในกรณีที่ตองการจัดทําการนําเสนอผานสื่อโทรทัศน หรือวิทยุ ควร
มีการจัดทําสื่อเผยแพรใหมีเนื้อหานาสนใจ และเผยแพรในชวงเวลาที่
เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย
2.2 การคัดเลือกบริษัทเขารวมโครงการ
วิทยาลัยฯ ไดทําหนังสือเชิญบริษัทเอกชน เพื่อเขารับฟงคําชี้แจง
การเขารวมโครงการระบบสูบน้ําฯ จํานวน 7 บริษัท เพื่อทําการคัดเลือก
บริษัทเพื่อเขารวมโครงการ จากการคัดเลือกพบวามีบริษัทที่ผานเกณฑ
การคัดเลือกจํานวน 3 บริษัท ไดแก
- บริษัทบริษัท บีพี ไทยโซลาร คอรปอเรชั่น จํากัด
- บริษัท ไทยเอเยนซี เอ็นยีเนียริ่ง จํากัด
- บริษัท โซลารตรอน จํากัด
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2.3 การรับแบบแจงความจํานงขอเขารวมโครงการ
วิทยาลัยฯ ไดรับแบบแจงความจํานง ทั้งสิ้นจํานวน 95 อบต. โดยมี
แบบแจงความจํานง ซึ่งสามารถจําแนกเปนภาคตางๆ ไดดังนี้
- ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ แจ ง ความจํ า นงเข า ร ว มโครงการ
จํ า นวน 34 อบต. มี ค วามพร อ มในการลงทุ น จํ า นวน 12 อบต. ใน
ปงบประมาณ 2542 และมีความพรอมในการลงทุนในปงบประมาณ
2543 - 2544 จํานวน 22 อบต.
- ภาคกลาง แจงความจํานงเขารวมโครงการ จํานวน 22 อบต. มี
ความพรอมในการลงทุนในปงบประมาณ 2542 จํานวน 12 อบต. และมี
ความพรอมในการลงทุนในปงบประมาณ 2543 - 2544 จํานวน 10 อบต.
- ภาคเหนือ แจงความจํานงสนใจเขารวมโครงการ จํานวน 13
อบต. มีความพรอมในการลงทุนในปงบประมาณ 2542 จํานวน 3 อบต. และ
มีความพรอมในการลงทุนในปงบประมาณ 2543 - 2544 จํานวน 10 อบต.
- ภาคใต แจงความจํานงสนใจเขารวมโครงการ จํานวน 6 อบต. มี
ความพรอมในการลงทุนในปงบประมาณ 2542 จํานวน 4 อบต. และมี
ความพรอมในการลงทุนในปงบประมาณ 2543-2544 จํานวน 2 อบต
2.4 การจัดประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงรายละเอียดใหแก อบต.
วิทยาลัยฯ ไดการจัดประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงรายละเอียดใหแก
อบต. ที่แจงความจํานงขอเขารวมโครงการ โดยมีการจัดประชุมสัมมนา
ทั้งสิ้น 3 ครั้ง ณ จังหวัดที่เปนศูนยกลางของพื้นที่ไดแก
- การจัดประชุมสัมมนาครั้งที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจัด
ประชุมสัมมนาชี้แจงโครงการฯ ณ จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ผูเขารวม
ทั้งสิ้นจํานวน 78 คน จําแนกไดดังนี้ เจาหนาที่จาก อบต. จํานวน 67 คน
จาก 43 อบต. บริษัทที่รวมโครงการ 3 คน และเจาหนาจากวิทยาลัยฯ 8 คน
- การจัดประชุมสัมมนาครั้งที่ 2 ภาคเหนือ โดยจัดประชุมสัมมนา
ชี้แจงโครงการฯ ณ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผูเขารวมทั้งสิ้นจํานวน 115 คน
จําแนกไดดังนี้ เจาหนาที่จาก อบต. จํานวน 91 คน จาก 69 อบต.
ตัวแทนจากจังหวัด 13 คน บริษัทที่รวมโครงการ 3 คน และเจาหนา
จากวิทยาลัยฯ 8 คน
- การจัดประชุมสัมมนาครั้งที่ 3 ภาคกลาง โดยจัดประชุมสัมมนา
ชี้ แ จงโครงการฯ ณ เพชรบุ รี โดยมี ผู เ ข า ร ว มทั้ ง สิ้ น จํ า นวน 90 คน
จํา แนกได ดั ง นี้ เจ า หน า ที่ จ าก อบต. จํ า นวน 66 คน จาก 45 อบต.
ตัวแทนจากจังหวัด 13 คน บริษัทที่รวมโครงการ 3 คน และเจาหนา
จากวิทยาลัยฯ 8 คน
ปญหาที่พบจาการจัดประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงรายละเอียด
- ความยากลําบากในการคัดเลือก อบต.เปาหมายในการเขารวม
ประชุม เนื่องจากงบประมาณในแผนการดําเนินงานที่ใชจัดการประชุม
ชี้แจงนั้นมีอยูอยางจํากัด
- ความลาชาของเอกสาร เนื่องจากสงเอกสารเชิญผานหนวยงาน
ในระดับจังหวัด และระดับอําเภอทําใหมีการตอบรับนอยกวาเปาหมาย
ที่ตั้งเอาไว
แนวทางการแกปญหา
ควรจัดสงเอกสารไปยังกลุมเปาหมายโดยตรง และควรมีการตั้ง
สาขาพลังงานทดแทน

งบประมาณในการจั ด ประชุ ม ชี้ แ จงให เ พี ย งพอ เพื่ อ สามารถเข า ถึ ง
กลุมเปาหมายไดมากยิ่งขึ้น
2.5 การคัดเลือก อบต. เพื่อเขารวมโครงการ พรอมทั้งจัดทําสัญญา
จากการคัดเลือก อบต. ที่แจงความจํานงขอเขารวมโครงการ พบวา
มี อบต. ที่ ผา นเกณฑ ก ารคั ดเลื อ กจํ านวน 31 อบต. จากจํานวน 95
อบต. โดยมี อบต. ที่มีความพรอมในการติดตั้งระบบใหม 9 อบต.
จํานวน 12 ระบบ (ตารางที่ 1) และ 38 ระบบที่เหลือจะเปนการปรับปรุง
ระบบเดิมซึ่งอยูในโครงการอีสานเขียว ณ จังหวัด นครราชสีมา
ตารางที่ 1. อบต. ที่ผานเกณฑการคัดเลือกในการติดตั้งระบบใหม
ขนาดระบบ
ที่
สถานที่ติดตัง้
จังหวัด
(วัตต)
1. อบต.แกงเสี้ยน อ.เมือง
กาญจนบุรี
880
2. อบต.คลองใหญ อ.โปงน้ํารอน จันทบุรี
880
3. อบต.ทากุม อ.เมือง
ตราด
750
4. อบต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์
บุรีรัมย
1,320
5. อบต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์
บุรีรัมย
1,155
6. อบต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์
บุรีรัมย
1,155
7. อบต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์
บุรีรัมย
1,155
8. อบต.บึงนคร อ.หัวหิน
ประจวบฯ
1,540
9. อบต.คลองวาฬ อ.เมือง
ประจวบฯ
7,700
10. อบต.ทองมงคล อ.บางสะพาน ประจวบฯ
900
11. อบต.สีสุก อ.จักราช
นครราชสีมา
1,575
12. อบต.ตากฟา อ.ตากฟา
นครสวรรค
770
รวมกําลังการติดตั้ง
13,780
โดยที่ระบบที่ติดตั้ง ณ อบต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย ไดรับ
การสนับสนุนงบประมาณ 100% ในการติดตั้งภายใตโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิต ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ปญหาที่พบในการคัดเลือก อบต. เพื่อเขารวมโครงการ
อบต. ที่มีความพรอมดานงบประมาณในการลงทุน และตองการใช
ระบบสู บ น้ํ า ด ว ยเซลล แ สงอาทิ ต ย ไ ม ส ามารถเข า ร ว มโครงการได
เนื่องจากไมเขาเกณฑการสนับสนุน เพราะมีไฟฟาจากสายสงเขาถึงแหลง
น้ํา ซึ่งในขอกําหนด กําหนดวาแหลงน้ําจะตองอยูหางจากสายสงแรงต่ํา
ไมนอยวา 1 กิโลเมตร แตสําหรับ อบต. ที่อยูหางไกล มีความตองการ
ใชระบบสูบน้ําดวยเซลลแสงอาทิตยและเขาเกณฑไฟฟาสายสงเขาไม
ถึงแหลงน้ํา แตไมมีความพรอมดานงบประมาณลงทุนรวม 60% จึง
ไมไดรับการคัดเลือกเพื่อเขาโครงการได
โดยทั้งสองกรณีนี้คือปญหาหลักในการดําเนินโครงการระยะแรก
และมี ส ว นสํ า คั ญ ทํ า ให ก ารดํ า เนิ น โครงการนั้ น ล า ช า เนื่ อ งจากไม
สามารถหา อบต. ที่มีความพรอมทั้งในดานการลงทุน และอยูหางไกล
จากสายสงแรงต่ําเกินกวา 1 กิโลเมตรตามขอกําหนดเพื่อเขารวมโครงการได
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การประชุมเชิงวิชาการเครือขายพลังงานแหงประเทศไทยครั้งที่ 1
11-13 พฤษภาคม 2548 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี
แนวทางแกปญหา
ทางวิ ท ยาลั ย ฯ ได ป รั บ แก เ กณฑ ก ารให เ งิ น สนั บ สนุ น ในการ
ปรับปรุงระบบสูบน้ํา โดยคิดมูลคาซากของระบบเดิมที่ อบต. มีอยูคิด
เป น 60% ในส ว นของเงิน ลงทุน และสํ า นัก งานนโยบายและแผนจะ
สนับสนุนงบประมาณในสวนของ 40% ที่เหลือในการปรับปรุงระบบ
2.6 การสํารวจพื้นที่ติดตั้งระบบ ออกแบบ และจัดทําขอกําหนดใน
การติดตั้งระบบฯ
หลังจากที่ได อบต. ที่ผานเกณฑการคัดเลือกแลวนั้นทางวิทยาลัยฯ
พรอมดวยทางบริษัท ไดเดินทางสํารวจพื้นที่ ที่จะติดตั้งระบบใหม และ
สํ า รวจความเสี ย หายที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ระบบที่ มี อ ยู เ ดิ ม เพื่ อ ดํ า เนิ น การ
ออกแบบ และจัดทําขอกําหนดในการติดตั้ง และปรับปรุงระบบฯ
จากการสํ า รวจระบบที่ มี อ ยู เ ดิ ม จํ า นวน 38 ระบบ ซึ่ ง ระบบ
ประกอบดวยเซลลแสงอาทิตยแบบผลึกเดี่ยว เครื่องแปลงกระแสไฟฟา
(Grundfos รุน SA-1500) และเครื่องสูบน้ําแบบจม (Grundfos SP 5A-7)
จากสรสํารวจพบวาชุดสายไฟ และเครื่องสูบน้ํา เปนอุปกรณที่ชํารุ ด
มากที่สุด คิดเปนรอยละ 25 และ 18 ตามลําดับ (รูปที่2)

แนวทางการแกปญหา
- ทางทีมงานไดเขาไปสํารวจระบบเพิ่มเติม และจัดทําสรุปความ
เสียหายเพิ่มเติม รวมถึงการปรับเปลี่ยนขอกําหนด เพื่อเสนอ สนพ.
พิจารณา
- ไดเชิญผูที่รับผิดชอบระบบ เจาหนาที่ อบต. ผูนําชุมชน ประชุม
เพื่อ ทํา ความเขา ใจในการดูแ ลรัก ษาระบบ จัด ทํา แผนการฝก อบรม
เจาหนาที่ของ อบต. และตัวแทนชุมชนอยางนอยสองคนตอหนึ่งชุมชน
เพื่อสราง นายชางชุมชน ไวดูแลรักษาระบบ
2.7 การจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1
วิทยาลัยฯ ไดจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อใหกลุมเปาหมายมีความรูความเขาถึงเทคโนโลยีระบบสูบน้ําฯ และรับ
ฟงปญหาทางดานเทคนิคของระบบ รวมถึงปญหาทางดานการบริหาร
จั ด การ เพื่ อ ร ว มกั น ระดมความคิ ด หาวิ ธี ก ารแก ไ ขให ส ามารถนํ า ไป
ประยุกตใชไดในอนาคต โดยไดรวบรวมขอมูลทั้งหมดเพื่อใชในการวาง
แผนการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 โดยไดเชิญนายก อบต. ชาง
อบต. ผู นํ า ชุ ม ชน และคนที่ มี ค วามรู ด า นช า งในชุ ม ชน เข า ร ว มการ
อบรมสัมมนาในครั้งนี้
ปญหาที่พบ
จากการสัมมนาพบวาปญหาของแตละทองที่แตงตางกันไปตาม
ลัก ษณะการใช ง าน สภาพแวดล อ มของสถานที่ ติ ด ตั้ ง ความรู ค วาม
เข า ใจในตั ว ระบบ โดยสรุ ป พบว า ป ญ หาที่ ท าง อบต. ประสบได แ ก
ปญหาทางดานเทคนิค และปญหาการบริหารจัดการระบบ

รูปที่ 2 การชํารุดของอุปกรณของระบบฯ ที่สํารวจ
หลังจากการสํารวจพื้นที่ดังกลาว ทางวิทยาลัยฯ ไดรวบรวมขอมูล
และออกแบบระบบสูบน้ําดวยเซลลแสงอาทิตย โดยจําแนกการใชเครื่อง
สูบน้ําออกเปน 2 แบบ เพื่อความเหมาะสมตอการใชงาน ไดแก เครื่อง
สูบน้ําแบบจม (Submersible Pump) และ เครื่องสูบน้ําผิวดิน (Surface
Motor/Pump) โดยหลักการติดตั้งเครื่องสูบน้ําแบบจม จะตองติดตั้งชุด
กรองน้ําผิวดินเบื้องตน เพื่อปองกันปญหาการอุดตันของเครื่องสูบน้ํา
และทอน้ํา ซึ่งมีผลทําใหเครื่องสูบชํารุดมากที่สุด เนื่องจากแหลงน้ําที่จะ
ติดตั้งระบบเปนแหลงน้ําผิวดิน สภาพแหลงน้ํา มีตะกอน ทราย โคลน
ตม และ เศษวัชพืช เปนตน สวนในการติดตั้งเครื่องสูบน้ําผิวดิน จะตอง
ติดตั้งเครื่องสูบน้ําไวบนทุนลอย เพื่อปองกันการลดระดับของแหลงน้ํา
ซึ่งจะทําให มอเตอร/ปม ทํางานตลอดเวลาสงผลใหระบบชํารุดในที่สุด
ปญหาที่พบ
- ไดรับแจงจากทาง อบต. วามีอุปกรณบางชนิดสูญหายไป เชน สายไฟ
เครื่ อ งแปลงไฟฟา และเครื่อ งสู บน้ํา เป นต น เนื่ องจากระบบเดิ มถู ก
ติดตั้งหางไกลจากชุมชน ทําใหไมสามารถดูแลไดอยางทั่วถึง
- ระบบมีความเสียหายเพิ่มจากที่สํารวจครั้งตนอันเนื่องมาจาก
ความยาวนาน ของระบบราชการในเรื่ องของการเดินเอกสาร จึงไม
สามารถทําการซอมแซมไดตามที่ออกแบบและประเมินราคาไว

สาขาพลังงานทดแทน

แนวทางการแกปญหา
วิทยาลัยฯ ทําการจัดการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 ในหัวขอ
การบริหารจัดการ และการดูและรักษาระบบสูบน้ําดวยเซลลแสงอาทิตย
2.8 การติดตั้ง และปรับปรุงระบบฯ จํานวน 50 ระบบ
ป จ จุ บั นทางบริ ษั ท ผูเ ข า ร ว มโครงการได ดํ า เนิ นการติ ด ตั้ ง และ
ปรับปรุงระบบ แลวเสร็จ 45 ระบบ โดยเปนการติดตั้งระบบใหมแลว
เสร็จครบทั้ง 12 ระบบ และทําการปรับปรุงระบบแลวเสร็จ 33 ระบบ
โดยเหลือเพียง 5 ระบบที่อยูในระหวางการดําเนินการแกไขปรับปรุง
ปญหาที่พบ
- อบต. ขอยกเลิกการเขารวมโครงการเนื่องจากทางหมูบานไดมี
ระบบน้ําประปาเขาถึง จึงทําใหทางวิทยาลัยฯ ตองคัดเลือก อบต. เขา
มาใหม
- ปญหาดานการติดตอประสานงาน เนื่องจากบาง อบต. ยายที่ทํา
การใหม (โดยใชที่ทําการชั่วคราว) หรือบางอบต. ชางโยธาซึ่งเปนผูรู
สถานที่ติดตั้งยายไป อบต. อื่นจึงทําใหการติดตอประสานงานเขาไปทํา
การติดตั้งไดอยางยากลําบาก
- บางระบบที่ทําการซอมแซมแลวเสร็จ แตระบบไมสามารถ
ทํางานไดเนื่องจากทอสงน้ําแตก จึงทําใหระบบไมสามารถสูบน้ํามาเก็บ
ไวที่ถังเก็บได
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แนวทางการแกปญ
 หา
ทางทีมงานเสนอใหทาง อบต. จัดหางบประมาณในการซอมแซม
เพื่อใหระบบสามารถใชงานไดตามปกติ
2.9 การตรวจรับงานโดยทางวิทยาลัยพลังงานทดแทนรวมกับ อบต.
หลังจากที่บริษัทผูเขารวมโครงการไดติดตั้ง และซอมบํารุงระบบ
แลวเสร็จ ทางวิศวกรโครงการของวิทยาลัยฯ พรอมดวยคณะทํางาน
ของ อบต. และผูนําชุมชน จะทําการตรวจรับระบบฯ จากบริษัท จาก
การตรวจรับระบบฯ พบวาทางบริษัทไดทําตามขอกําหนดทุกประการ
ขอเสนอแนะ
ทางคณะทํางานเสนอใหมีการเก็บคาน้ําเพื่อจะไดมีงบประมาณใน
การดูแลรักษา และซอมแซมระบบในอนาคต และไดเสนอแนวคิดในการ
ประยุกตใชระบบฯ รวมกับระบบสูบน้ําไฟฟาจากหนวยงานอื่นๆ ที่เขา
มาติดตั้งภายหลังเพื่อใหการใชงานระบบเปนไปอยางเต็มประสิทธิภาพ
และเปนการประหยัดพลังงาน
2.10 การจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2
ผลจากการจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 1 ซึ่งทางวิทยาลัยฯ ได
รวบรวมขอมูลของระบบที่ติดตั้งไปแลว พบวาปญหาสวนใหญเปนปญหา
ทางดาน การซอมบํารุง และการบริหารจัดการระบบ ดังนั้นทางวิทยาลัยฯ จึง
ได จั ด ฝ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารครั้ ง ที่ 2 โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ให
กลุมเปาหมายมีความรูความเขาใจ ถึงการใชงาน การบริหารจัดการ
และการดูและรักษาระบบ เพื่อใหเกิดการใชงานระบบไดอยางยั่งยืน
2.11 การติดตามผลหลังจากการใชงานระบบฯ
จากการสํ า รวจระบบสู บ น้ํ า ในจั ง หวั ด นครราชสี ม า จํ า นวน 33
ระบบ พบวามีระบบที่ไมสามารถใชงานไดจํานวน 4 ระบบ เนื่องมาจาก
แผงเซลลแสงอาทิตยถูกขโมยไป 1 ระบบ และแหลงน้ําแหง 3 ระบบ
สวนระบบที่เหลือสามารถใชงานไดตามปกติ โดยพบปญหาบางเล็กนอย
(รูปที่ 3) เชน มีเงาบังแผงเซลลแสงอาทิตย สายไฟบริเวณจุดเชื่อมตอหลวม
เปนตน

รูปที่ 3 ปญหาที่เกิดขึ้นกับระบบสูบน้ําดวยเซลลแสงอาทิตย
ป ญ หาที่ พ บมากที่ สุ ด ได แ ก ก ารเกิ ด เงาบริ เ วณแผงเซลล
แสงอาทิตย 42% และสายไฟบริเวณจุดเชื่อมตอหลวม 12% แตระบบ
สามารถทํางานได จึงไมมีผูใดเขาไปทําการตรวจสอบระบบ ในบริเวณ
ดังกลาว เนื่องจากบริเวณที่ติดตั้งระบบสวนใหญหางไกลจากหมูบาน
สาขาพลังงานทดแทน

บางพื้นที่ตองเดินเทาเขาไปประมาณ 1- 2 กิโลเมตร และพบวาบาง
หมู บ า นมี ก ารลั ก ลอบต อ ท อ น้ํ า ก อ นเข า ถั ง เก็ บ น้ํ า จึ ง ทํ า ให ร ะบบไม
สามารถสูบน้ําไปเก็บไวในถังเก็บได ทําใหปริมาณน้ําไมเพียงพอตอการ
ใชของคนทั้งหมูบาน
แนวทางการแกปญ
 หา
ทางทีมงานไดประสานงานกับจําหนาที่ของ อบต. และผูนําชุมชน
ในหมูบาน ใหมีการแตงตั้งคณะตรวจสอบซึ่งที่มีหนาที่ตรวจสอบระบบ
อยางสม่ําเสมอ อยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง ในกรณีที่พบปญหากับตัว
ระบบใหรีบแจง อบต. โดยทันทีเพื่อเปนการลดความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นอยางรุนแรงภายหลัง
3. สรุป
การดําเนินโครงการระบบสูบน้ําดวยเซลลแสงอาทิตย ที่ภาครัฐให
การสนั บ สนุ น ในการติ ด ตั้ ง และปรั บ ปรุ ง ระบบ และให ท างองค ก าร
บริหารสวนตําบล (อบต.) เปนผูดูแลนั้น จะประสบผลสําเร็จไดก็ตอเมื่อ
ผูดําเนินโครงการสามารถแกปญหาทางดานเทคนิค และปญหาทางดาน
การบริหารจัดการ ซึ่งเปนสองปญหาหลักในการดําเนินโครงการ ปญหา
เหล านี้ จะหมดไปไดก็ต อเมื่อทาง อบต. มี ความรูความเขาใจในตั ว
เทคโนโลยี การดูแลรักษาระบบ และการบริหารจัดการระบบที่ดี
4. ขอเสนอแนะ
- ควรมีการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการใหแกผูดูแลรักษาระบบ
อยางตอเนื่องเพื่อจะไดทราบสถานะ และปญหาที่อาจเกิดขึ้นกับระบบ
- ในกรณีที่จะทําโครงการเพื่อนําเทคโนโลยีลงสูชุมชนในอนาคต
ควรเลื อ กใช เ ทคโนโลยี ที่ ง า ยต อ การใช ง านและการบํ า รุ ง รั ก ษา
ประชาชนสามารถรับการถายทอดเทคโนโลยีได
- ควรมีการใหความรู จัดฝกอบรมอยางตอเนื่อง ใหกับชางเทคนิค
ประจํ าจังหวัด ประจํา ชุมชน เชน บุคลากรของวิทยาลัย เทคนิ ค ชา ง
อบต. เพื่อใหสามารถทําการตรวจซอม และแกไขระบบฯ เบื้องตนได
5. กิตติกรรมประกาศ
คณะผู ดํ า เนิ น การวิ จั ย ใคร ข อขอบคุ ณ กองทุ น เพื่ อ ส ง เสริ ม การ
อนุรักษพลังงาน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
ที่ อ นุ เ คราะห ส นั บ สนุ น เงิ น อุ ด หนุ น “โครงการระบบสู บ น้ํ า ด ว ยเซลล
แสงอาทิตยสําหรับน้ําใชในหมูบานขององคการบริหารสวนตําบล”
ขอบคุณผูที่เกี่ยวของอื่นๆ ที่ไมไดกลาวนาม และขอขอบคุณทีมงาน
นักวิจัยทุกทาน และเจาหนาที่วิทยาลัยพลังงานทดแทนทุกทานที่มีสวน
ชวยใหงานวิจัยนี้สําเร็จลุลวงดวยดี
เอกสารอางอิง
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