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การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาสถานการณ์การจดัการพลงังานหมุนเวียนระดบัชุมชน
ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย และวิเคราะห์ปัจจยัดา้นกายภาพ ปัจจยัดา้นสังคมและวฒันธรรม
รวมทั้งด้านบริหารจดัการท่ีมีผลต่อการบริหารจดัการพลังงานหมุนเวียนในแต่ละภูมิภาคของ
ประเทศไทย รวมทั้งเพื่อเสนอการบริหารจดัการพลงังานหมุนเวียนของประเทศไทย โดยเลือก
ผูต้อบแบบสอบถามแบบเจาะจงเป็นเจา้หน้าท่ีพลงังานจงัหวดัของทุกจงัหวดัทัว่ประเทศไทย (76 
จงัหวดั) เม่ือใชท้ฤษฎีของ Taro Yamane ท่ีค่าความเช่ือมัน่ 0.95 พบวา่ใชข้นาดตวัอยา่ง 64 จงัหวดั 
ซ่ึงไดรั้บแบบสอบถามกลบัมาทั้งส้ิน 62 จงัหวดั คิดเป็นร้อยละ 96.88 และมีการสัมภาษณ์ผูน้ า
ชุมชนหรือคณะกรรมการชุมชนตน้แบบดา้นพลงังานทั้ง 4 ภูมิภาค 

ผลการศึกษาพบว่า มีการน าพลังงานหมุนเวียนมาใช้ภายในชุมชนทุกจงัหวดั โดยทุก
ภูมิภาคมีการใช้พลังงานหลากหลายประเภทข้ึนอยู่กับการสนับสนุนเทคโนโลยี ความรู้ และ
แนวทางการด าเนินงานของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นท่ี ซ่ึงพบวา่ พลงังานชีวมวลมีการน ามาใช้
ในการผลิตพลงังานมากท่ีสุดของทุกภูมิภาค โดยรูปแบบเทคโนโลยีท่ีใช้ในปัจจุบนั เช่น  เตาเผา
ถ่าน 200 ลิตร (แบบนอน) เตาเผาถ่าน 200 ลิตร (แบบตั้ง) เตาชีวมวลไม ้เตาซูปเปอร์อั้งโล่ และเตา
แก๊สแกลบ เป็นต้น รองลงมาเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ในรูปแบบ เซลล์แสงอาทิตย์ ตู้อบ
แสงอาทิตย ์ ส่วนพลงังานน ้าใชใ้นรูปแบบโรงไฟฟ้าพลงังานน ้า ระหดัวิดน ้ า  ก๊าซชีวภาพส่วนใหญ่
หมกัมาจากมูลสัตวท่ี์มีอยูใ่นชุมชน ตามล าดบั และพบวา่ปัจจยัดา้นกายภาพ พลงังานหมุนเวียนบาง
ประเภทท่ีแต่ละพื้นท่ีเลือกใชไ้ม่ไดข้ึ้นอยูก่บัปัจจยัทางภูมิประเทศ ภูมิอากาศ มีเฉพาะบางประเภท
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พลงังานท่ีข้ึนกบัปัจจยัดงักล่าว เช่น พลงังานน ้ า พลงังานแสงอาทิตย ์เป็นตน้ ในดา้นการขนส่งเม่ือ
น าพลงังานหมุนเวียนมาใช ้ส่วนใหญ่ลดค่าขนส่งลงเพราะมีการเลือกใชว้ตัถุดิบท่ีอยูภ่ายในชุมชน
มาผลิตพลงังาน ในทางสังคมและวฒันธรรม ส่วนใหญ่จะน าเทคโนโลยีมาประยุกตใ์ห้เขา้กบัสภาพ
ความเป็นอยู ่และน ามาผสมผสานกบัภูมิปัญญาชาวบา้นในแต่ละทอ้งถ่ิน เพื่อใหเ้หมาะสมกบัชุมชน
นั้นมากท่ีสุด แต่ปัจจยัความเช่ือ ค่านิยมของทุกภูมิภาคไม่ใหค้วามส าคญัต่อการเลือกใชพ้ลงังาน แต่
จะมีผลหลังจากการด าเนินการใช้พลงังานหมุนเวียนในแง่ของความคิด การยอมรับ และทาง
เศรษฐกิจ รายไดจ้ะมาพร้อมกบัเทคโนโลยีท่ีเลือกใช้และการเป็นวิทยากร ส่วนค่าใช้จ่ายพลงังาน
ลดลงเพราะมีพลงังานท่ีผลิตไดใ้ชส่้วนหน่ึง แต่ยงัมีการน าเขา้พลงังานทุกภูมิภาคมาก/นอ้ยข้ึนอยูก่บั
ปริมาณการผลิตพลงังาน และส่ิงหน่ึงท่ีเกิดตามมาคือการมีอาชีพและการรวมกลุ่ม ส่วนทางการ
บริหารจดัการ ด้านบุคลากรไม่เพียงพอในบางพื้นท่ีและบุคลากรยงัตอ้งการความรู้ความเข้าใจ
เพิ่มเติม และดา้นงบประมาณและวสัดุอุปกรณ์ส่วนใหญ่ไม่เพียงพอ แต่มีแนวทางการแกปั้ญหาโดย
การหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม จากทั้งภาครัฐ เอกชนและแหล่งเงินทุนสนบัสนุนอ่ืนๆ ส่วนดา้นการ
ควบคุบก ากบัดูแลและการติดตามประเมินผล มีการติดตามผลอย่างต่อเน่ือง แต่ปัจจุบนัยงัไม่เป็น
ระบบเอกสารท่ีชดัเจน ส่วนดา้นการมีส่วนร่วมช่วยในเร่ืองของการขบัเคล่ือนเพื่อให้การด าเนินงาน
โครงการพลงังานต่างๆ ย ัง่ยนื รวมทั้งดา้นของความรู้ความเขา้ใจของประชาชนและการน าวิทยากร
มาใหค้วามรู้มีผลต่อการสร้างจิตส านึก ความรู้ความเขา้ใจ ของพลงังานในเร่ืองนั้นๆ  

ดงันั้นแนวทางการบริหารจดัการพลงังานหมุนเวียนในระดบัประเทศไทย ควรเร่ิมตน้จาก

ครอบครัวแลว้ขยายต่อไปในชุมชนและกลายเป็นจงัหวดั แล้วค่อยๆ ขยายต่อไปเร่ือยๆ ในพื้นท่ี

ใกลเ้คียง และควรศึกษาความเหมาะสมตามศกัยภาพ วตัถุดิบในชุมชน พร้อมทั้งประชาชนตอ้งมี

ความรู้ความเข้าใจด้านพลงังานหมุนเวียนแต่ละประเภทและเทคโนโลยีพลงังานนั้นๆ และให้

ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมทุกขั้นตอน เพื่อปลูกฝังจิตส านึกให้ประชาชนรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของ

พลงังานในชุมชนของตนเอง อีกทั้งตอ้งอาศยัความร่วมแรงจากทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค

ประชาชนเพื่อสร้างความเขม้แขง็ และควรใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่นชุมชนอยา่งแทจ้ริง 
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This study was aimed to investigate management of renewable energy used in 
community in each region of Thailand, to analyze physical factors, social and cultural factors, 
including management factors that affect the management of renewable energy in each region of 
Thailand and to suggest appropriate guidelines for managing renewable energy in community in 
Thailand.  Seventy-six regional energy officers of Thailand were a key informant in this study. 
Questionnaire was used as a tool in this study. Sixty-two of the officers from sixty-four as 
calculating by using Taro Yamane at a significant level 0.05 have answered questionnaires.  In 
addition, interviewing of leaders and committees in four communities which are representatives 
of each regions of Thailand was carried out. The result of questionnaire was analyzed by using 
descriptive statistics i.e. frequency, percentage and means and the result of interviewing was 
analyzed by describing.  

The results showed that all provinces in Thailand use renewable energy in communities 
and their use depend on their knowledge and support from government and private sectors in 
terms of knowledge, technology and guidelines.  Biomass is the most used renewable energy for 
all regions of Thailand following by solar energy, hydro energy, wind energy, garbage energy 
biogas and geothermal energy. For biomass, vertical and horizontal charcoal kiln of 200 liters 
were the most used and for solar energy, solar cell and solar oven were employed. For hydro 
energy, it was used to produce electricity and used as water wheel. It was found that physical 
factors i.e. landscape is an important factor to support use of renewable energy in some 
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communities especially the use of solar energy and hydro energy following by available raw 
materials in term of yield, and its sufficiency. Transportation factor also affects use of renewable 
energy at a medium level as raw materials should be available in communities. For social and 
cultural factors, a life style can help to support the renewable energy use. Additionally, belief and 
value factors have an influence on use of renewable energy. For economic factors, income and 
expense including occupation affect use of renewable energy. For management factor, sufficient 
knowledge and understanding and personal affect energy use.  Budget and materials are in the 
present insufficient and so more support from the government and related units are required. All 
of the officers of each region thought that monitoring and assessing, participation of people and 
knowledge and understanding of people on renewable energy in community have effects on the 
use of renewable energy.  

Suggestions for management of renewable energy in community are addressed. The use 
of renewable energy should be originated from community itself and then expand to areas nearby. 
Appropriate and sufficient raw materials, community‘s ability and people participation in each 
step of the use of renewable energy are crucial. Awareness of people in community is also 
required to increase use of renewable energy. In addition, how to make people in community feel 
that they are owners of the energy in their community is necessary. 
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ไทย ส าเร็จลุล่วงไดด้้วยดี ผูศึ้กษาตอ้งขอกราบขอบพระคุณบุคคลหลายท่านท่ีให้ความช่วยเหลือ
และสนบัสนุนผูศึ้กษาตลอดมา โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง รองศาสตราจารย ์ดร. วิสาขา ภู่จินดา ผูซ่ึ้งเป็น
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ขอ้เสนอแนะ แนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาน้ี รวมทั้งผลกัดนัใหก้ าลงัใจผูศึ้กษาตลอดมา 

ขอขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านของหลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม คณะพฒันาสังคม
และส่ิงแวดล้อมท่ีได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้เพื่อประกอบการท าวิทยานิพนธ์ในคร้ังน้ี 
ตลอดจนเจา้หน้าท่ีคณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้มทุกท่าน อีกทั้งคุณวนิดา พึ่งพินิจ ท่ีให้ความ
ช่วยเหลือ ประสานงานและอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานต่างๆ ตั้งแต่เร่ิมศึกษา รวมทั้งคุณ
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ขวญัสู่ และคุณอนุชา ปุณยานุเดช ตลอดจนผูน้ าชุมชนทั้ง 4 ชุมชนทุกท่าน รวมทั้งผูบ้ริหารและ
เจา้หนา้ท่ีพลงังานทุกจงัหวดัท่ีใหก้ารสนบัสนุนขอ้มูล รวมถึงขอ้คิดเห็นต่างๆ  

สุดทา้ยน้ี ขอขอบพระคุณ คุณพอ่ คุณแม่ พี่สาว ญาติพี่นอ้ง และคุณพูลศกัด์ิ เหนือโพธ์ิทอง 
ตลอดจนขอขอบคุณเพื่อนๆ จส. 9 ทั้ง 60 คน ท่ีน่ารักยิ่ง ท่ีคอยให้ค  าปรึกษา ให้ความช่วยเหลือ ให้
ก าลงัใจและให้การสนบัสนุนการศึกษา ซ่ึงถือเป็นแรงส าคญัท่ีท าให้วิทยานิพนธ์ส าเร็จลุล่วงไปได้
ดว้ยดี ตลอดจนผูมี้พระคุณทุกท่านท่ีไม่ได้กล่าวนามไว ้ณ ท่ีน้ี ท่ีท  าให้วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จ
ลุล่วงดว้ยดี 
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บทที ่1 
 

บทน ำ 
 

1.1  ทีม่ำและควำมส ำคญั 
 

สถานการณ์การใชพ้ลงังานในประเทศไทยสูงข้ึนทุกปี จากขอ้มูลตั้งแต่ปี 2549 ถึงปี 2554 มี
แนวโนม้สูงข้ึน โดยในปี 2554 พบวา่เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.1 เม่ือเทียบกบัปี 2553 หรืออยูท่ี่ระดบั 1,856 
เทียบเท่าพนับาร์เรลน ้ ามนัดิบต่อวนั (กระทรวงพลงังาน, 2554: 2) โดยมีการใชพ้ลงังานส้ินเปลือง 
เช่น ก๊าซธรรมชาติ มีสัดส่วนการใช้มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 44 มีการใชเ้พิ่มข้ึนร้อยละ 3.8 การใช้
น ้ ามนัมีสัดส่วนรองลงมาท่ีร้อยละ 36 มีการใช้เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.0 การใช้ถ่านหินน าเขา้เพิ่มข้ึน
เล็กนอ้ยอยูท่ี่ร้อยละ 0.3 การใชลิ้กไนต ์เพิ่มข้ึนร้อยละ 5.6 (กระทรวงพลงังาน, 2554: 2) ซ่ึงพลงังาน
เหล่าน้ีก าลงัจะหมดไป  ท าให้มีการต่ืนตวัในการหาแหล่งพลงังานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้า เพื่อ
รองรับกับความต้องการท่ีมากข้ึนในอนาคต โดยพลังงานท่ีได้รับความสนใจในปัจจุบนั เป็น
พลังงานหมุนเวียนมีอยู่ทั่วไปตามธรรมชาติและสามารถมีทดแทนได้ไม่จ  ากัด เช่น พลังงาน
แสงอาทิตย ์พลงังานลม พลงังานน ้ า พลงังานความร้อนใตพ้ิภพ พลงังานจากกระบวนการชีวภาพ 
พลังงานจากขยะ เป็นต้น ซ่ึงมีความส าคญัและเป็นประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจและช่วยรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม คือ ด้านของเศรษฐกิจเป็นการลดการน าเขา้เช้ือเพลิง เพราะปัจจุบนัมูลค่าการน าเข้า
พลงังาน ในปี 2554 มีมูลค่ารวม 1,247,217 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2553 ซ่ึงอยูท่ี่ระดบั 951,992 ลา้น
บาท อยู ่295,225 ลา้นบาท หรือคิดเป็นเพิ่มข้ึนร้อยละ 31.0 โดยมูลค่าการน าเขา้น ้ ามนัดิบซ่ึงมี
สัดส่วนมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 79 มีมูลค่าการน าเขา้เพิ่มข้ึน เน่ืองจากราคาน ้ ามนัดิบในตลาดโลกท่ี
สูงข้ึนเพราะปัญหาความไม่สงบภายในประเทศผูผ้ลิตน ้ ามนัหลายประเทศ มูลค่าการน าเขา้ไฟฟ้า
เพิ่มข้ึนเน่ืองจากมีการน าเขา้ไฟฟ้าจากเข่ือนน ้ างึม 2 ของประเทศลาว ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2554 และ
มูลค่าการน าเขา้ก๊าซธรรมชาติเพิ่มข้ึน เน่ืองจากเร่ิมมีการน าเขา้ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เป็นคร้ัง
แรก ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2554 เพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติส าหรับ
ยานยนต ์(กระทรวงพลงังาน, 2554: 4) ส่วนประโยชน์ในเร่ืองช่วยรักษาส่ิงแวดลอ้ม เป็นการช่วยลด
มลพิษท่ีเกิดจากการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน เช่น ฝุ่ นละอองท่ีเกิดจากการเผาไหม ้เขม่า 
หรือก๊าซ เช่น ก๊าซมีเทน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ท่ีเกิดจากโรงกลั่น
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น ้ ามนั เป็นตน้ รวมทั้งช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพของคนในชุมชนท่ีอาศยัใกล้เคียงแหล่งผลิต
พลงังาน 

 ในอดีต ประเทศไทยมีการก าจัดสิทธิในการผลิตไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยเท่านั้น แต่ปัจจุบนัไดพ้ฒันาจนภาคเอกชนหรือชุมชนก็สามารถผลิตไฟฟ้าใชห้รือขาย
ใหแ้ก่การไฟฟ้าได ้ซ่ึงปัจจุบนักระทรวงพลงังานมียทุธศาสตร์ ของปี 2555-2559 โดยในยุทธศาสตร์
นั้นแบ่งออกเป็น 6 ยทุธศาสตร์ ซ่ึงมีอยูห่น่ึงยทุธศาสตร์ท่ีสนบัสนุนพลงังานหมุนเวียน คือ ยุทธศาสตร์
ท่ี 3 ไดก้ล่าวถึงเร่ืองการพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานท่ีสะอาด โดยเป้าประสงค์ ตอ้งการให้
พลงังานหมุนเวียนสามารถทดแทนพลงังานฟอสซิสไดม้ากข้ึน และมีการใชพ้ลงังานหมุนเวียนใน
ระดบัชุมชนอยา่งทัว่ถึง รวมทั้งมีการแกไ้ขกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาพลงังานหมุนเวียน
และมีการพฒันากฎหมายเฉพาะในการส่งเสริมและก ากบัดูแลพลงังาน อีกทั้งสนบัสนุนให้คนไทย/
นิติบุคคลไทย เป็นเจา้ของเทคโนโลยีพลงังานหมุนเวียนท่ีมีประสทธิภาพในตน้ทุนท่ีมีการแข่งขนั
ได ้(กระทรวงพลงังาน, 2555ค: 3) และปัจจุบนักระทรวงพลงังานมีวิสัยทศัน์ “มุ่งบริหารพลงังาน
อย่างย ัง่ยืน ให้ประเทศชาติและประชาชนชาวไทย มีพลงังานใช้อย่างพอเพียง” ซ่ึงกระทรวง
พลงังานและสมาคมเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม (องคก์รพฒันาเอกชนกลุ่มเล็ก ๆ) รวมทั้งผูเ้ช่ียวชาญจาก
ประเทศเดนมาร์ก พฒันาและผลกัดนักระบวนการท างานให้ลงไปในระดบัพื้นท่ี จึงไดมี้การจดัท า
แผนพลงังานชุมชนข้ึน ตั้งแต่ปี 2549 เพื่อมุ่งเนน้การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ส่วน
ราชการทอ้งถ่ิน สถาบนัการศึกษาและภาคเอกชน ในการจดัการส่ิงแวดลอ้มดา้นพลงังาน ดว้ยการ
ส่งเสริมความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัพลงังานและสร้างความตระหนกัในการใชพ้ลงังานอยา่งย ัง่ยืน 
พร้อมทั้งค้นหาเทคโนโลยีด้านพลังงานหมุนเวียนท่ีจะน ามาใช้ในชุมชนโดยผ่านกระบวนการ
วางแผนพลงังานชุมชน ในกระบวนการวางแผนพลงังานชุมชนแบ่งการด าเนินงานออกเป็น 10 
ขั้นตอน คือ 1) สร้างความเขา้ใจร่วมกนักบัชุมชน ขั้นตอนน้ีจะท าใหเ้ขา้ใจพลงังานเบ้ืองตน้เพิ่มมาก
ข้ึน เพื่อเกิดความตระหนักท่ีจะแก้ไขปัญหาร่วมกนัและเกิดการยอมรับของโครงการ 2) สร้าง
ทีมงานคณะท างานพลงังานชุมชน เพื่อให้มีการผลกัดนักระบวนการท างาน และเป้าหมายให้ส าเร็จ 
3) เก็บขอ้มูลพลงังานในพื้นท่ี ใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในการส ารวจขอ้มูลพลงังานชุมชนดว้ยตนเอง 4) 
ประมวลผลขอ้มูลจดัท าสถานภาพพลงังาน ท าใหไ้ดข้อ้มูลพลงังานของชุมชน เพื่อน ามาใชว้างแผน 
5) สะทอ้นขอ้มูลพลงังานคืนสู่ชุมชน เป็นการให้คนในชุมชนรู้และตรวจสอบขอ้มูลพลงังานของ
ตนเอง เพื่อใหห้นักลบัมามองดูการใชพ้ลงังานของตนเอง 6) ศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลงังานท่ีย ัง่ยืน 
สร้างแนวความคิดในการน าเทคโนโลยีท่ีไปศึกษามาผสมผสานกบัเทคโนโลยีในชุมชนของตนเอง 
เกิดนวตักรรมใหม่ท่ีเหมาะสมกบัชุมชน 7) ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจดัท าร่างแผนพลงังาน
ระดบัชุมชน 8) รับฟังความคิดเห็นร่างแผนพลงังานกบัประชาชนเพื่อจดัท าแผนพลงังานฉบบั
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สมบูรณ์ในชุมชน 9) ปฏิบติัตามแผนพลงังานท่ีวางไว ้และ 10) สรุปบทเรียนการท างานร่วมกนั เพื่อ
ประเมินปัญหาอุปสรรค และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน พร้อมปรับปรุงวางแผนการด าเนินงานในปีต่อๆ 
ไป โดยในปี 2555 ท่ีผา่นมามีจ านวนชุมชนท่ีเขา้ร่วมโครงการทั้งหมด 150 ชุมชนทัว่ประเทศ ส่วนปี 
2554 จ านวน 150 ชุมชน ปี 2553 จ านวน 75 ชุมชน ปี 2552 จ านวน 300 ชุมชน ปี 2551 จ านวน 162 
ชุมชน ปี 2550 จ านวน 80 ชุมชน และปี 2549 จ านวน 24 ชุมชน ตามล าดบั (กระทรวงพลงังาน, 
2555ก) ทั้งน้ีชุมชนท่ีเขา้ร่วมเกิดจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและพลงังานจงัหวดัเป็นผูค้ดัเลือก
ใหเ้ป็นชุมชนตน้แบบในการขบัเคล่ือนการจดัท าแผนพลงังานชุมชน 
 การจดัการพลงังานระดบัชุมชนเป็นการสร้างกระแสความต่ืนตวัในการหาแหล่งพลงังาน
หมุนเวียนเพื่อใช้ผลิตพลงังานในระดบัชุมชนของตนเอง รวมทั้งตอ้งการให้ชุมชนสามารถพึ่งพา
ตนเองได้  โดยตอ้งการให้ชุมชนสามารถผลิตพลงังานให้เพียงพอกับความตอ้งการใช้พลังงาน
ภายในชุมชน  ทั้งน้ียงัเป็นส่วนช่วยลดปัญหาส่ิงแวดล้อมและการน าเขา้เช้ือเพลิงท่ีสูงข้ึนภายใน
ชุมชน  ประกอบกบัให้มีการวิจยัและพฒันาศกัยภาพของพลงังานหมุนเวียนและเทคโนโลยีแต่ละ
ชนิดอยา่งต่อเน่ือง  เพราะจากการด าเนินงานท่ีผา่นมาเป็นการกระจายโครงการในรูปแบบบนลงล่าง 
เป็นการใช้แนวความคิดเชิงนโยบายของผูบ้ริหารระดับสูงลงสู่เจ้าหน้าท่ีระดับกลางและค่อย
กระจายลงสู่ระดบัล่าง ท าใหโ้ครงการต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนพบปัญหา อุปสรรคต่างๆ มากมาย รวมทั้งการ
ไม่ยอมรับของชุมชนในพื้นท่ีตั้งของโครงการ รวมทั้งพบวา่พลงังานแต่ละชนิดมีขอ้จ ากดัและความ
เหมาะสมแตกต่างไปตามภูมิศาสตร์ท่ีตั้ง  ซ่ึงภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทยมีภูมิศาสตร์  ทรัพยากร
และบริบทแตกต่างกนัไป อีกทั้งยงัมีปัจจยัดา้นบริหารจดัการ ความรู้ความเขา้ใจ ความเป็นอยูข่อง
ชุมชนในแต่ละภูมิภาคเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย เพราะฉะนั้นรูปแบบของการจดัท าแผนพลงังานชุมชน
นั้น จดัท าข้ึนเพื่ออุดช่องว่าง และปัญหาอุปสรรคต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน เป็นการสร้างกระบวนการท างาน
ใหม่  เพื่อใหเ้กิดการท างานจากระดบัล่างสู่บน (เป็นการระเบิดจากภายใน) เพื่อก่อให้เกิดการพฒันา
และการจดัการพลงังานท่ีย ัง่ยนืต่อไป  
 ดงันั้นผูว้ิจยัจึงมีความสนใจในการศึกษาถึงแนวทางการบริหารจดัการพลงังานหมุนเวียน
ในระดบัชุมชนของประเทศไทย และปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารจดัการพลงังานหมุนเวียน ทั้งน้ี
เพื่อใหเ้กิดแนวทางการบริหารจดัการพลงังานหมุนเวียนท่ีเหมาะสมของประเทศไทย ตลอดจนเป็น
ทางเลือกในการน าพลงังานหมุนเวียนไปใช้  และเพื่อให้เหมาะสมกบัปัจจยัดา้นกายภาพและดา้น
การบริหารจดัการแต่ละภูมิภาค โดยผูว้ิจยัคาดวา่งานวิจยัท่ีไดจ้ะน าไปใช้ในการช่วยตดัสินใจเลือก
การพฒันาพลงังานหมุนเวยีนแต่ละภูมิภาค รวมทั้งดา้นการบริหารจดัการพลงังานหมุนเวียนให้เกิด
ความย ัง่ยนืต่อไปในอนาคต 
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1.2  ค ำถำมกำรวจิัย (Research Questions) 
 
 1.2.1 สถานการณ์การจดัการพลังงานหมุนเวียนในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยเป็น
อยา่งไร 
 1.2.2 ปัจจยัดา้นกายภาพ ปัจจยัดา้นสังคมและวฒันธรรม รวมปัจจยัทั้งดา้นบริหารจดัการท่ี
มีผลต่อการบริหารจดัการพลงังานหมุนเวยีนในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทยมีอะไรบา้ง 
 1.2.3 การบริหารจดัการพลงังานหมุนเวียนท่ีเหมาะสมในระดบัชุมชนของประเทศไทย
ควรเป็นอยา่งไร 
 

1.3  วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย (Research Objective) 
 
 1.3.1 เพื่อศึกษาสถานการณ์การจดัการพลงังานหมุนเวยีนระดบัชุมชนในแต่ละภูมิภาคของ
ประเทศไทย 
 1.3.2 เพื่อวิเคราะห์ปัจจยัดา้นกายภาพ ปัจจยัดา้นสังคมและวฒันธรรม รวมทั้งปัจจยัดา้น
บริหารจดัการท่ีมีผลต่อการบริหารจดัการพลงังานหมุนเวยีนในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย 
 1.3.3 เพื่อเสนอการบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียนท่ีเหมาะสมในระดับชุมชนของ
ประเทศไทย 
 

1.4  ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับ 
 
 1.4.1 ไดท้ราบถึงสถานการณ์การจดัการพลงังานหมุนเวียนระดบัชุมชนในแต่ละภูมิภาค
ของประเทศไทย 
 1.4.2 ได้ทราบถึงปัจจยัด้านกายภาพ ปัจจยัด้านสังคมและวฒันธรรม รวมทั้งปัจจยัด้าน
บริหารจดัการท่ีมีผลต่อการบริหารจดัการพลงังานหมุนเวยีนในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย 
 1.4.3 ได้แนวทางการบริหารจดัการพลงังานหมุนเวียนท่ีเหมาะสมในระดับชุมชนของ
ประเทศไทย 
 1.4.4 สามารถใช้ในการบริหารจัดการพลังงานในชุมชนให้เป็นไปตามแผนและ
ยทุธศาสตร์พลงังานหมุนเวยีน 
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1.5  ขอบเขตรำยงำนกำรวจิัย 
 
 1.5.1 ขอบเขตด้านเน้ือหา ศึกษาการบริหารจดัการพลงังานหมุนเวียนในระดับชุมชน, 
ศึกษาปัจจยัด้านกายภาพ ด้านบริหารจดัการ ด้านสังคมและวฒันธรรมท่ีมีผลต่อการบริหารจดั
การพลงังานหมุนเวยีนของแต่ละภูมิภาค 
 1.5.2 ขอบเขตด้านประชากร ศึกษาจ านวนข้อมูลการเก็บแบบสอบถามการบริหารจดั
การพลงังานหมุนเวยีน จากพลงังานจงัหวดั จ านวน 76 จงัหวดั และลงพื้นท่ีตน้แบบ (Best Practice) 
รวมทั้งสัมภาษณ์ผูน้ าชุมชนหรือคณะกรรมการพลงังานชุมชน 4 ภาค 
 1.5.3 ขอบเขตด้านพื้นท่ี ศึกษา 4 ภาค ของประเทศไทย (ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใต)้ 
 1.5.4 ขอบเขตดา้นเวลา ศึกษาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2555–กนัยายน 2556 
 

1.6  นิยำมศัพท์ 
 

พลงังานทดแทน หมายถึง พลงังานหมุนเวยีน เช้ือเพลิงชีวภาพและพลงังานทดแทนอ่ืนๆ ท่ี
ใชท้ดแทนปิโตรเลียม 

พลงังานหมุนเวยีน หมายถึง เป็นพลงังานท่ีใชแ้ลว้สามารถหมุนเวียนมาใช้ใหม่ไดอี้ก และ
มีตามธรรมชาติ สามารถใชท้ดแทนได ้งานวจิยัน้ีคลอบคลุมเฉพาะ พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม 
พลงังานน ้า พลงังานความร้อนใตพ้ิภพ พลงังานจากขยะ พลงังานชีวมวลและก๊าซชีวภาพ 

การบริหารจดัการ หมายถึง การเพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานให้เหมาะสมแต่ละพื้นท่ี 
โดยพิจารณาในด้านปัจจัยด้านกายภาพ ปัจจัยด้านบริหารจัดการ และปัจจัยด้านสังคมและ
วฒันธรรมควบคู่กนัไป 

ดา้นกายภาพ หมายถึง ศกัยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ วตัถุดิบแต่ละภูมิภาคท่ีน ามาใช้
ผลิตพลงังานหมุนเวยีน 

ดา้นการบริหารจดัการ หมายถึง ความรู้ ความสามารถ งบประมาณ และการให้ประชาชน
เขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการพลงังานหมุนเวยีน 

ดา้นสังคมและวฒันธรรม หมายถึง ทศันคติ ความเป็นอยูข่องประชาชนในชุมชน ความเช่ือ 
วฒันธรรมในแต่ละภูมิภาคท่ีมีผลต่อการยอมรับการน าพลงังานหมุนเวยีนมาใช ้

 



บทที ่2 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

แนวทางการบริหารจดัการพลงังานหมุนเวียนในระดบัชุมชนของประเทศไทย ผูว้ิจยัได้
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเป็นพื้นฐานและแนวทางการวจิยัดงัน้ี 
 2.1  พลงังานและการจดัการ 
  2.1.1  สถานการณ์พลงังานทดแทน 
            2.1.1.1  นโยบายและยทุธศาสตร์ 
            2.1.1.2  มาตรการพฒันาพลงังานทดแทน 
  2.1.2  พลงังานหมุนเวยีนและการจดัการ 
            2.1.2.1  พลงังานแสงอาทิตย ์
            2.1.2.2  พลงังานลม 
            2.1.2.3  พลงังานน ้า 
            2.1.2.4  พลงังานความร้อนใตพ้ภิพ 
            2.1.2.5  พลงังานจากขยะ 
            2.1.2.6  พลงังานชีวมวล 
            2.1.2.7  พลงังานก๊าซชีวภาพ 
 2.2  แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารจดัการ 
 2.3  แผนพลงังานชุมชน 
  2.3.1  การวางแผนพลงังานชุมชน 
  2.3.2  ขั้นตอนการด าเนินการ 
 2.4  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัสังคมและวฒันธรรม 
  2.4.1  วถีิชีวติ 
  2.4.2  ค่านิยม 
  2.4.3  ความเช่ือ 
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 2.5  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัวธีิการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได ้
2.5.1  หลกัวเิคราะห์ความสอดคลอ้งกบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (Sustainability  

 Analysis) 
 2.6  เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

2.1  พลงังานและการจัดการ 
 
 2.1.1  สถานการณ์พลงังานทดแทน 
 จากรายงานพลงังานทดแทนของประเทศไทยปี 2554 ของกรมพฒันาพลงังานทดแทนและ
อนุรักษพ์ลงังาน พบวา่ประเทศไทยมีแนวโนม้หันมาสนใจใชพ้ลงังานทดแทนเพิ่มข้ึน ผลมาจากมี
นโยบายเก่ียวกบัพลงังานทดแทนท่ีชดัเจนและมีการส่งเสริมแผนพฒันาพลงังานชุมชน ท าให้ทุก
ภาคส่วนหันมาสนใจพลงังานทดแทน รวมทั้งประเทศไทยตอ้งการลดการใช้พลงังานท่ีเกิดจาก
ฟอสซิลเพื่อลดปัญหาส่ิงแวดล้อม และลดการน าเขา้ของเช้ือเพลิงจากต่างประเทศท่ีนบัวนัจะสูง
เพิ่มข้ึน 
 ซ่ึงในปี 2554 ประเทศไทยมีการใชพ้ลงังานทดแทน 6,501 พนัตนัเทียบเท่าน ้ ามนัดิบหรือ
ร้อยละ 21.4 ท่ีเหลืออีกร้อยละ 78.6 เป็นพลงังานจากเช้ือเพลิงฟอสซิล (ภาพท่ี 2.1) เพิ่มข้ึนจากปี
ก่อนร้อยละ 16.3 ส่งผลให้ลดการน าเขา้พลงังานคิดเป็นมูลค่า 154,590 ลา้นบาท ลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ 19.94 ลา้นตนัและในแผนพฒันาพลงังานทดแทนปี 2555–2564 เป้าหมายท่ี
วางไวส้ าหรับการใชพ้ลงังานทดแทน คือ ร้อยละ 25 ของการใชพ้ลงังานทั้งหมด ซ่ึงในแผนพฒันา
พลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ.2555-2564) มีการหนัมาสนใจพลงังาน
รูปแบบใหม่ด้วย คือ พลังงานความร้อนใต้พิภพและพลังงานคล่ืน โดยเป้าหมายของพลังงาน
ทดแทนรูปแบบใหม่ตอ้งผลิตไฟฟ้าได ้3 เมกกะวตัต ์(ภาพท่ี 2.2) 
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ภาพที ่2.1  สัดส่วนการใชพ้ลงังานทดแทนของประเทศไทย 2554 

แหล่งทีม่า: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2554ก. 
 
 จากรายงานการใช้พลงังาน ปี 2522-2554 ของกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์
พลงังาน พบว่า มีการใช้พลงังานในรูปแบบความร้อนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 53.1 ของการใช้
พลงังานทดแทนทั้งหมด รองลงมาเป็นก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนต์ ไฟฟ้า เช้ือเพลิงชีวภาพ 
(เอทานอลและไบโอดีเซล) คิดเป็นร้อยละ 23.8, 11.6 และ 11.5 ตามล าดบั (ภาพท่ี 2.3) โดยการใช้
พลงังานความร้อนท่ีผลิตไดจ้ากพลงังานทดแทนเพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 20.3 ซ่ึงเป็นพลงังาน
ความร้อนจากชีวมวลมากท่ีสุด ร้อยละ 89.3 รองลงมาเป็นก๊าซชีวภาพร้อยละ 10.6 พลงังาน
แสงอาทิตยร้์อยละ 0.05 และขยะร้อยละ 0.05 ตามล าดบั ส่วนก๊าซธรรมชาติส าหรับยานยนตมี์การ
ใชเ้พิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 27.6 และการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทนเพิ่มข้ึนจากปีก่อน ร้อยละ 
14.7 ซ่ึงไดจ้ากพลงังานชีวมวลมากท่ีสุด ร้อยละ 82.6 รองลงมาเป็นก๊าซชีวภาพ พลงังานน ้ าขนาด
เล็ก พลงังานแสงอาทิตย ์ขยะและพลงังานลม คิดเป็นร้อยละ 7.3, 4.4, 4.2, 1.2 และ 0.3 ตามล าดบั 
รวมทั้ งเช้ือเพลิงชีวภาพ (เอทานอลและไบโอดีเซล) มีการใช้เพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 13.8 
(กระทรวงพลงังาน, 2554) 
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ภาพที ่2.2  กรอบแผนการพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก 25% ใน 10 ปี 

แหล่งทีม่า: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2554ข. 
 

 
 

ภาพที ่2.3  การใชพ้ลงังานทดแทนปี 2552-2554 

แหล่งทีม่า: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2554ก. 
 
 การลงทุนด้านพลังงานทดแทน มีการผลักดันของภาครัฐให้มีการใช้พลังงานทดแทน
เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2554 พบว่าการลงทุนด้านพลงังานทดแทนทั้งจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน คิดเป็นมูลค่า 44,936 ล้านบาท ซ่ึงการลงทุนด้านพลงังานแสงอาทิตยม์ากท่ีสุด คือ 
24,472 ลา้นบาท รองลงมาเป็นพลงังานชีวมวล 13,901 ลา้นบาท พลงังานก๊าซชีวภาพ 3,757 ลา้น
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บาท พลังงานขยะ 2,264 ล้านบาท พลังงานน ้า 330 ล้านบาท พลังงานลม 139 ล้านบาท เชื้อเพลิง

ชีวภาพ 73 ล้านบาท ตามล าดับ (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2554ก) 

   2.1.1.1  นโยบายและยุทธศาสตร์ 

  จากสถานการณ์พลังงานปี 2554 ท่ีมีการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น เพิ่มขึ้นร้อย

ละ 4.1  เม่ือเทียบกับปี 2553 หรืออยู่ท่ีระดับ 1,856 เทียบเท่าพันบาร์เรลน ้ามันดิบต่อวัน โดยก๊าซ

ธรรมชาติมีสัดส่วนการใช้มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 44 และมีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 การใช้น ้ามันมี

สัดส่วนรองลงมาท่ีร้อยละ 36 และมีการใช้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.0 การใช้ถ่านหินน าเข้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

อยู่ท่ีร้อยละ 0.3 การใช้ลิกไนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 และการใช้ไฟฟ้าพลังน ้า/ไฟฟ้าน าเข้าเพิ่มขึ้นร้อย

ละ 48.2 (ภาพท่ี 2.4) และจากการคาดการณ์ในปี 2555 ท่ีมีความต้องการพลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น

อยู่ท่ีระดับ 1,947 พันบาร์เรลเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อวัน รวมทั้งสถานการณ์การใช้พลังงานทดแทน

ของประเทศไทยในปี 2554 มีการใช้พลังงานทดแทนร้อยละ 21.4 ท่ีเหลืออีกร้อยละ 78.6 เป็น

พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ซ่ึงกระทรวงพลังงานผู้มีอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ ในการบริหาร

จัดการพลังงาน เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานจึงประกาศยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน ปี 

2555-2559 ขึ้น (กระทรวงพลังงาน, 2555ค) โดยยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงานแบ่งออกเป็น 6 

ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

1) ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การจัดหาเพื่อสร้างเสริมความมั่นคงด้าน 

  พลังงานประเทศ 

2) ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การอนุรักษ์พลังงานและใช้พลังงานอย่างมี 

  ประสิทธิภาพ 

3) ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานท่ีสะอาด 

4) ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การก ากับดูแลกิจการพลังงานและราคาพลังงาน 

5) ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การผลักดันให้อุตสาหกรรมพลังงานสร้าง 

  รายได้ให้ประเทศ 

6) ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาองค์กร 

  จากภาพรวมยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน ปี 2555-2559 ให้ความส าคัญกับการ

พัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานท่ีสะอาดมากยิ่งขึ้น โดยมีการตั้งเป็นยุทธศาสตร์เฉพาะ ซ่ึงใน

ยุทธศาสตร์ฉบับนี้ คือ ยุทธศาสตร์ท่ี 3 มีการวางเป้าประสงค์ในยุทธศาสตร์นี้ คือ พลังงานทดแทน

สามารถทดแทนพลังงานฟอสซิลได้มากขึ้น มีการใช้พลังงานทดแทนในระดับชุมชนอย่างทั่วถึง มี

การแก้ไขกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาพลังงานทดแทน และมีการพัฒนากฎหมายเฉพาะใน
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การส่งเสริม ก ากบัดูแลพลงังานทดแทน รวมทั้งคนไทย/ นิติบุคคลไทย เป็นเจา้ของเทคโนโลยี
พลงังานทดแทนท่ีมีประสิทธิภาพในตน้ทุนท่ีผลิตได ้ 
  กลยุทธ์ท่ีสนับสนุนให้ยุทธศาสตร์การพฒันาพลังงานทดแทนและพลังงานท่ี
สะอาดให้ประสบผลส าเร็จนั้น คือ การส่งเสริมการผลิตและการใช้พลงังานทดแทน โดยค านึงถึง
ความสมดุลในทุกมิติ รณรงคแ์ละสร้างเครือข่ายใหต้ระหนกัถึงความส าคญั ทั้งดา้นการผลิตและการ
ใช้พลงังานทดแทน โดยครอบคลุมถึงระดบัชุมชน ผลกัดนัการแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบเดิมท่ี
เก่ียวข้องและเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาพลังงานทดแทน รวมทั้ งส่งเสริมการก าหนด Local 
Content (Local Content หมายถึง ตน้ทุนท่ีจะผลิตพลงังานไดใ้นประเทศไทย) พร้อมแรงจูงใจดา้น
ภาษี และการก าหนดราคารับซ้ือพลงังานทดแทน ท่ีส าคญัมีการส่งเสริมสนบัสนุนการวิจยั พฒันา
และสาธิตเทคโนโลยีพลงังานทดแทนและพลงังานสะอาดท่ีใชเ้ทคโนโลยีรูปแบบใหม่ และสร้าง
บุคลากรดา้นพลงังานเพื่อรองรับการพฒันาในอนาคต (กระทรวงพลงังาน, 2555ค) 

 

 
 
ภาพที ่2.4  การใช ้การผลิต การน าเขา้พลงังานเชิงพาณิชยข์ั้นตน้ 
แหล่งทีม่า: กระทรวงพลงังาน, 2554. 

 
 



12 

  2.1.1.2  มาตรการพฒันาพลงังานทดแทน 
  จากยุทธศาสตร์กระทรวงพลงังานปี 2555-2559 ท่ีวางแนวทางการพฒันาและการ
บริหารจดัการดา้นพลงังานของประเทศไทย  กระทรวงพลงังานจึงมีมาตรการท่ีใช้ในการพฒันา
พลงังานทดแทนออกมารองรับ คือ มีการด าเนินงานภายใตแ้ผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังาน
ทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ.2555-2564) โดยในแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก 
ตอ้งการให้ประเทศไทยสามารถพฒันาพลงังานทดแทนให้เป็นหน่ึงในพลงังานหลกัของประเทศ 
และเพื่อน ามาทดแทนเช้ือเพลิงฟอสซิล เพื่อลดการน าเขา้และเสริมสร้างความมัน่คงดา้นพลงังาน
ของประเทศ รวมทั้งเสริมสร้างการใชพ้ลงังานทดแทนในระดบัชุมชนในรูปแบบชุมชนสีเขียวแบบ
ครบวงจร และสนบัสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยพีลงังานทดแทนในประเทศ  
  เพื่อให้แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือกประสบผลส าเร็จ กรม
พฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน มีการออกยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพฒันาพลังงาน
ทดแทนตามแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก (Alternative Energy Development 
Plan: AEDP) เป็น 6 ประเด็น ดงัน้ี (กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2554ข) 
   1)  การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตและการใช้พลังงาน
ทดแทนอยา่งกวา้งขวาง  
   2)  การปรับมาตรการจูงใจส าหรับการลงทุนจากภาคเอกชนให้เหมาะสม
กบัสถานการณ์  
   3)  การแกไ้ขกฎหมาย และกฎระเบียบท่ียงัไม่เอ้ือต่อการพฒันาพลงังาน
ทดแทน  
   4)  การปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบสายส่ง สายจ าหน่าย
ไฟฟ้ารวมทั้งการพฒันาสู่ระบบ Smart Grid  
   5)  การประชาสัมพนัธ์ และสร้างความรู้ความเขา้ใจต่อประชาชน  
   6)  การส่งเสริมให้งานวิจัยเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาอุตสาหกรรม
พลงังานทดแทนแบบครบวงจร 
  ในการขับเคล่ือนการพฒันาพลังงานทดแทนในคร้ังน้ี มีการมุ่งเป้าหมายไปท่ี
พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม พลงังานน ้า พลงังานจากขยะ พลงังานชีวมวล และยงัมีการมองหา
พลังงานทดแทนใหม่ๆ ท่ีประเทศไทยยงัไม่ได้พฒันามากนัก คือ พลังงานความร้อนใต้พิภพ 
พลงังานจากคล่ืนและกระแสน ้ าทะเล พลงังานไฮโดรเจน รวมทั้งการส่งเสริมให้ประชาชนเขา้มามี
ส่วนร่วมในการผลิต และสร้างความรู้ความเขา้ใจต่อประชาชน เพื่อก่อใหเ้กิดความย ัง่ยนืในชุมชน 
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 2.1.2  พลงังานหมุนเวยีนและการจัดการ 
 กรมพฒันาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ปี 2555 ได้ให้ความหมาย พลังงาน
ทดแทนวา่หมายถึง พลงังานท่ีน ามาใช้แทนน ้ ามนัเช้ือเพลิง สามารถแบ่งตามแหล่งท่ีไดม้า โดย
แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ พลงังานทดแทนจากแหล่งท่ีใชแ้ลว้หมดไป อาจเรียกวา่ พลงังานส้ินเปลือง 
ไดแ้ก่ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ นิวเคลียร์ หินน ้ามนั และทรายน ้ามนั และพลงังานทดแทนอีกประเภท
หน่ึงเป็นแหล่งพลงังานท่ีใชแ้ลว้สามารถหมุนเวียนมาใชไ้ดอี้ก เรียกวา่ พลงังานหมุนเวียน ไดแ้ก่ 
แสงอาทิตย  ์ ลม ชีวมวล น ้ า และไฮโดรเจน ปัจจุบนัประเทศไทยส่วนใหญ่มีการผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานเช้ือเพลิงฟอสซิล และก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงตอ้งมีการพึ่งพาการน าเขา้จากต่างประเทศสูงและมี
ปัญหาผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มตามมา ประเทศไทยจึงมีการหนัมาใหค้วามสนใจพลงังานทดแทน
ท่ีสามารถผลิตได้ในประเทศไทย ซ่ึงพลงังานทดแทนในปัจจุบนัท่ีได้น ามาใช้ในบางพื้นท่ีของ
ประเทศ เช่น พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม พลงังานน ้ า พลงังานความร้อนใตพ้ิภพ พลงังานจาก
ขยะ เป็นตน้ ซ่ึงกรมพฒันาพลงังานและอนุรักษพ์ลงังานไดใ้ห้รายละเอียดของพลงังานหมุนเวียนท่ี
ใชใ้นประเทศไทย ดงัน้ี 
  2.1.2.1  พลงังานแสงอาทิตย ์

 เป็นพลังงานแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์ พลังงานน้ีเป็นต้นก าเนิดของวฏัจักรของ
ส่ิงมีชีวติ พลงังานไฟฟ้าแสงอาทิตยเ์ป็นการแปลงพลงังานแสงอาทิตยใ์ห้เป็นพลงังานไฟฟ้า โดยใช้
เซลลแ์สงอาทิตย ์(Solar Cell หรือ Photovoltaic)  
  ซ่ึงการผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทิตย ์แบ่งออกเป็น 3 ระบบ คือ  
   1)  เซลลแ์สงอาทิตยแ์บบอิสระ (PV Stand Alone System)  
   มีหลกัการท างานแบ่งไดเ้ป็น 2 ช่วงเวลา กล่าวคือ ช่วงเวลากลางวนั เซลล์
แสงอาทิตยไ์ดรั้บแสงแดดสามารถผลิตไฟฟ้าจ่ายใหแ้ก่โหลดพร้อมทั้งประจุพลงังานไฟฟ้าส่วนเกิน
ไวใ้นแบตเตอร่ีพร้อมๆ กัน ส่วนในช่วงกลางคืน พลังงานจากแบตเตอร่ีท่ีเก็บประจุไวใ้นช่วง
กลางวนัจะถูกจ่ายใหแ้ก่โหลด  
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ภาพที ่2.5  การท างานของเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบอิสระ (PV Stand Alone System)  

แหล่งทีม่า: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2555จ. 
 
   2)  เซลลแ์สงอาทิตยแ์บบต่อกบัระบบจ าหน่าย (PV Grid Connected  

         System) 

   เป็นระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีถูกออกแบบส าหรับผลิต
ไฟฟ้าผา่นอุปกรณ์เปล่ียนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบัเขา้สู่ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
National Grid โดยตรง 

 

 

ภาพที ่2.6  การท างานของเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบต่อกบัระบบจ าหน่าย (PV Grid Connected System) 
แหล่งทีม่า: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2555จ. 
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   3)  เซลลแ์สงอาทิตยแ์บบผสมผสาน (PV Hybrid System) 

   เป็นระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตยท่ี์ถูกออกแบบส าหรับท างาน
ร่วมกบัอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าอ่ืนๆ เช่น ระบบเซลลแ์สงอาทิตยก์บัพลงังานลมและพลงัน ้ า เป็นตน้ โดย
รูปแบบระบบจะข้ึนอยูก่บัการออกแบบตามวตัถุประสงคโ์ครงการเป็นกรณีเฉพาะ  

 

 
ภาพที ่2.7  การท างานของเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบผสมผสาน (PV Hybrid System) 
แหล่งทีม่า: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2555จ. 
 
  2.1.2.2  พลงังานลม 
  ลมเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ซ่ึงเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิ ความ
กดดนัของบรรยากาศและแรงจากการหมุนของโลก ส่ิงเหล่าน้ีเป็นปัจจยัท่ีก่อใหเ้กิดความเร็วลมและ
ก าลงัลม เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไปวา่ลมเป็นพลงังานรูปหน่ึงท่ีมีอยูใ่นตวัเอง ซ่ึงในบางคร้ังแรงท่ีเกิด
จากลมอาจท าใหบ้า้นเรือนท่ีอยูอ่าศยัพงัทลาย ตน้ไม ้หกัโค่นลง ส่ิงของวตัถุต่างๆ ลม้หรือปลิวลอย
ไปตามลม ฯลฯ ในปัจจุบนัมนุษยจึ์งไดใ้ห้ความส าคญัและน าพลงังานจากลมมาใชป้ระโยชน์มาก
ข้ึน เน่ืองจากพลงังานลมมีอยู่โดยทัว่ไป ไม่ตอ้งซ้ือหา เป็นพลงังานท่ีสะอาดไม่ก่อให้เกิดอนัตราย
ต่อสภาพแวดลอ้ม และสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งไม่รู้จกัหมดส้ิน 
  เทคโนโลยีกงัหนัลม กงัหันลม คือ เคร่ืองจกัรกลอย่างหน่ึงท่ีสามารถรับพลงังาน
จลน์จากการเคล่ือนท่ีของลมให้เป็นพลงังานกลได ้จากนั้นน าพลงังานกลมาใชป้ระโยชน์โดยตรง 
เช่น การบดสีเมล็ดพืช การสูบน ้า หรือในปัจจุบนัใชผ้ลิตเป็นพลงังานไฟฟ้า การพฒันากงัหนัลมเพื่อ
ใชป้ระโยชน์มีมาตั้งแต่ชนชาวอียปิตโ์บราณและมีความต่อเน่ืองถึงปัจจุบนั โดยการออกแบบกงัหนั
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ลมจะตอ้งอาศยัความรู้ทางดา้นพลศาสตร์ของลมและหลกัวิศวกรรมศาสตร์ในแขนงต่างๆ เพื่อให้
ไดก้  าลงังาน พลงังาน และประสิทธิภาพสูงสุด  
  รูปแบบเทคโนโลยกีงัหนัลม 
  กงัหันลมสามารถแบ่งออกตาม ลกัษณะการจดัวางแกนของใบพดัได ้2 รูปแบบ 
คือ 
 1) กงัหนัลมแนวแกนตั้ง (Vertical Axis Turbine: VAWT) เป็นกงัหนัลม
ท่ีมีแกนหมุนและใบพดัตั้งฉากกบัการเคล่ืนท่ีของลมในแนวราบ  
 2) กงัหันลมแนวแกนนอน (Horizontal Axis Turbine: HAWT) เป็น
กงัหันลมท่ีมีแกนหมุนขนานกบัการเคล่ือนท่ีของลมในแนวราบ โดยมีใบพดัเป็นตวัตั้งฉากรับ
แรงลม (กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2555ง) 
  ส่วนประกอบของ เทคโนโลยกีงัหนัลม 
 1) กงัหนัลมเพื่อสูบน ้ า (Wind Turbine for Pumping) เป็นกงัหนัลมท่ีรับ
พลงังานจลน์จากการเคล่ือนท่ีของลมและเปล่ียนให้เป็น พลงังานกล  เพื่อใช้ในการชกัหรือสูบน ้ า
จากท่ีต ่าข้ึนท่ีสูงเพื่อใช้ในการเกษตร การท านาเกลือ การอุปโภคและการบริโภค ปัจจุบนัมีใช้อยู่
ดว้ยกนั 2 แบบ คือ แบบระหดั (กงัหนัลมแบบระหดัฉุดน ้ าเป็นการประดิษฐ์คิดคน้ข้ึนดว้ยภูมิปัญญา
ชาวบา้นใน สมยัโบราณของไทย เพื่อใชใ้นนาขา้ว นาเกลือและนากุง้ เช่นเดียวกนักบัการประดิษฐ์
กงัหนัลมวนิดมิ์ลล ์(Windmills) เพื่อฉุดน ้ าและใชแ้รงกลช่วยในการแปรผลิตผลทางการเกษตรของ
ชาวยุโรป วสัดุท่ีใช้ประดิษฐ์กงัหันลมแบบระหัดฉุดน ้ า เป็นวสัดุท่ีสามารถหาไดง่้ายในทอ้งถ่ิน 
ราคาถูกและมีความเหมาะสมต่อการใชง้านตามสภาพพื้นท่ีภูมิประเทศ ใบพดักงัหันลมปกติจะมี
จ านวน 6 ใบพดั วสัดุท่ีใชท้  าใบกงัหนัลมจะท ามาจากเส่ือล าแพนหรือผา้ใบ โดยตวัโครงเสา รางน ้ า 
และใบระหดั จะท าจากไมเ้น้ือแขง็ซ่ึงมีความทนทานต่อน ้าเคม็ สามารถใชง้านไดย้าวนาน กงัหนัลม
แบบระหดัฉุดน ้าใชค้วามเร็วลมตั้งแต่ 2.5 เมตร/ วินาที ข้ึนไปในการหมุนใบพดักงัหนัลม หากมีลม
แรงมากไปก็สามารถปรับมว้นใบเก็บให้เหลือส าหรับรับแรงลมเพียง 3 ใบ เพื่อให้มีความเหมาะสม
ส าหรับการใชง้าน เม่ือไม่ตอ้งการใชง้านก็มว้นใบเก็บทั้ง 6 ใบ) และ แบบสูบชกั (กงัหนัลมแบบสูบ
ชกัเป็นกงัหันลมชนิดหลายใบ ส่วนใหญ่ใช้ในการสูบน ้ าจากบ่อ สระน ้ า หนองน ้ า และแหล่งน ้ า
อ่ืนๆ ท่ีมีความลึกไม่มากนกั เพื่อใช้อุปโภค ใช้ในทางการเกษตรและใช้ในฟาร์มเล้ียงสัตว ์ มี
ความสามารถในการยกหรือดูดน ้ าไดใ้นระยะท่ีสูงกว่าแบบระหัด เพื่อความเข็งแรงวสัดุท่ีใช้ท า
ใบพัดและโครงสร้างเสาของกังหันลมชนิดน้ีมัก เป็นโลหะเหล็ก ถ้าผลิตในประเทศขนาด
เส้นผา่ศูนยก์ลางใบพดั ประมาณ 4-6 เมตร จ านวนใบพดั 18, 24, 30, 45 ใบ การติดตั้งแกนใบพดัสูง
จากพื้นดินประมาณ 12-15 เมตร ตวัห้องเคร่ืองถ่ายแรงจะเป็นแบบขอ้เหวี่ยงหรือเฟืองขบั กระบอก
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สูบน ้ามีขนาดตั้งแต่ 3-15 น้ิว ปริมาณน ้าท่ีสูบไดข้ึ้นอยูก่บัขนาดกระบอกสูบน ้าและปริมาณความเร็ว
ลม กงัหนัลมเร่ิมหมุนท างานท่ีความเร็วลม 3.0 เมตร/วินาที ข้ึนไปและสามารถท างานต่อเน่ืองได้
ดว้ยแรงเฉ่ือยท่ีความเร็วลม 2.0 เมตร/ วนิาที แกนใบพดัสามารถหมุนเพื่อรับแรงลมไดร้อบตวัโดยมี
ใบแพนหางเสือเป็นตวัควบคุม การหมุน มีระบบความปลอดภยัหยุดหมุนในกรณีท่ีลมแรงเกิน
ก าหนด) 
 2) กงัหนัลมเพื่อผลิตไฟฟ้า (Wind Turbine for Electric) เป็นกงัหนัลมท่ี
รับพลงังานจลน์จากการเคล่ือนท่ีของลมและเปล่ียนให้เป็น พลงังานกล  จากนั้นน าพลงังานกลมา
ผลิตเป็นพลงังานไฟฟ้า ปัจจุบนัมีการน ามาใชง้านทั้ง กงัหนัลมขนาดเล็ก (Small Wind Turbine) 
และกงัหนัลมขนาดใหญ่ (Large Wind Turbine) 
  2.1.2.3  พลงังานน ้า 
  น ้ าสามารถน ามาใช้ประโยชน์ไดต้อ้งมีการกกัเก็บน ้ าไว ้เพื่อเป็นการสะสมก าลงั 
โดยการก่อสร้างเข่ือนหรือฝายปิดล าน ้ าท่ีมีระดบัความสูงเป็นพลงังานศกัย ์และผนัน ้ าเขา้ท่อไปยงั
เคร่ืองกงัหนัน ้ าขบัเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าพลงัน ้ า โดยกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 
กรมทรัพยากรน ้ าและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประทศไทย  ได้ด าเนินงานในการผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานน ้ าท่ีมีอยู่ภายในประเทศ เพื่อลดการน าเขา้น ้ ามนัซ่ึงเป็นเช้ือเพลิงหลกัในการผลิตไฟฟ้า 
โดยไดด้ าเนินการผลิตพลงังานทดแทนจากโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าขนาดเล็กและโครงการไฟฟ้า
พลงังานน ้าระดบัหมู่บา้น 
  โครงการไฟฟ้าพลงัน ้าขนาดเล็ก 
  เป็นการสร้างเข่ือนขนาดเล็กหรือฝายทดน ้ ากั้นล าน ้ า ท่ีจะพฒันาโดยการผนัน ้ าจาก
ฝายทดน ้ า หรือเข่ือนไปยงัโรงไฟฟ้าด้วยระบบส่งน ้ า เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดตั้งแต่ 200 
กิโลวตัต์ข้ึนไป ซ่ึงกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน ไดเ้ร่ิมด าเนินการก่อสร้าง 
โครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าขนาดเล็ก ตั้งแต่ปี 2507 จนถึงปัจจุบนั อยู่ภายใตก้ารด าเนินงานของกรม
พฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน รวม 25 แห่ง และไดโ้อนไปอยูภ่ายใตก้ารด าเนินงาน
ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 3 แห่ง อยูภ่ายใตก้ารด าเนินงานของกระทรวงพลงังาน 22 
แห่ง มีก าลงัการผลิตรวม 43.318 เมกะวตัต ์สามารถผลิตกระแสไฟฟ้า เฉล่ียปีละ 80 ลา้นกิโลวตัต-์
ชัว่โมง ทดแทนน ้ ามนัเช้ือเพลิงไดป้ระมาณ 24 ลา้นลิตรต่อปี เทียบเท่าน ้ ามนัดิบ 17.02 กิโลตนั 
ปัจจุบนัมีโครงการไฟฟ้าพลงัน ้าขนาดเล็ก ท่ีอยูใ่นระหวา่งการก่อสร้างรวมทั้งส้ิน 3 โครงการ คือ 
 1) โครงการก่อสร้างเข่ือนไฟฟ้าพลงัน ้ าคลองทุ่งเพล เป็นโครงการเน่ือง
ในพระราชด าริ ตั้งอยูใ่นเขตก่ิง อ.คิชฌกูฏ และ อ.มะขาม จ.จนัทบุรี มีขนาดก าลงัการผลิตรวม 9.8 
เมกกะวตัต ์เม่ือแลว้เสร็จสามารถผลิตพลงังานไฟฟ้าไดปี้ละ 28.16 ลา้นกิโลวตัต-์ชัว่โมง 
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 2) โครงการก่อสร้างเข่ือนไฟฟ้าพลงัน ้ าลุ่มน ้ าน่านตอนบน ตั้งอยูท่ี่ อ.เวียงสา 
จ.น่าน มีก าลงัผลิตรวม 10 เมกะวตัต ์ คาดว่าจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าไดป้ระมาณปีละ 54.62 
ลา้นกิโลวตัต-์ชัว่โมง 
 3) โครงการก่อสร้างเข่ือนไฟฟ้าพลงัน ้ าแม่กะไน ตั้งอยูท่ี่บา้นห้วยปู อ.แม่สะเรียง 
จ.แม่ฮ่องสอน มีก าลงัผลิตรวม 0.89 เมกกะวตัต์ เม่ือแลว้เสร็จจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้
ประมาณปีละ 2.041 ลา้นกิโลวตัต-์ชัว่โมง 
  กระทรวงพลงังานได้ด าเนินการจดัตั้งโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าระดบัหมู่บา้นโดย
ด าเนินการในรูปแบบความร่วมมือกบัราษฎร ปัจจุบนัมีจ านวนโครงการไฟฟ้าพลงัน ้ าระดบัหมู่บา้น
ท่ียงัสามารถเดินเคร่ือง ผลิตพลงังานไฟฟ้าอยูจ่  านวน 39 โครงการ มีก าลงัผลิตรวม 1,155 กิโลวตัต ์
จ านวนครัวเรือนท่ีไดรั้บประโยชน์จ านวน 3,779 ครัวเรือน ส าหรับปีงบประมาณ 2548 มีการ
ก่อสร้างแลว้เสร็จจ านวน 3 โครงการ คือโครงการบา้นห้วยหมากลาง จ.แม่ฮ่องสอน มีขนาดก าลงั
ผลิต 20 กิโลวตัต์ และ โครงการบา้นสามหม่ืนทุ่ง จ.ตาก มีก าลงัผลิต 60 กิโลวตัต์ และใน
ปีงบประมาณ 2549 มีโครงการท่ีก าลงัด าเนินการก่อสร้างจ านวน 2 โครงการ คือโครงการบา้นมะ
โอโค๊ะ จ.ตาก มีก าลงัผลิต 20 กิโลวตัต ์และโครงการแม่น ้ าดะ จ.ตาก มีก าลงัผลิต 60 กิโลวตัต ์ 
(กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2555ค) 
  2.1.2.4  พลงังานความร้อนใตพ้ภิพ 
  พลงังานความร้อนใตพ้ิภพ คือ พลงังานธรรมชาติท่ีเกิดจากความร้อนท่ีถูกกกัเก็บ
อยูภ่ายใตผ้วิโลก โดยปกติแลว้ อุณหภูมิภายใตผ้วิโลกจะเพิ่มข้ึนตามความลึก กล่าวคือยิง่ลึกลงไป
อุณหภูมิจะยิง่สูงข้ึน และในบริเวณส่วนล่างของชั้นเปลือกโลก (Continental Crust) หรือท่ีความลึก
ประมาณ 25-30 กิโลเมตร อุณหภูมิจะมีค่าอยูใ่นเกณฑเ์ฉล่ีย ประมาณ 250 ถึง 1,000 องศาเซลเซียส 
ในขณะท่ีตรงจุดศูนยก์ลางของโลก อุณหภูมิอาจจะสูงถึง 3,500 ถึง 4,500 องศาเซลเซียส 
  พลงังานความร้อนใตพ้ิภพ มกัพบในบริเวณท่ีเรียกวา่ Hot Spots คือบริเวณท่ีมีการ
ไหลหรือแผ่กระจายของความร้อนจากภายใต้ผิวโลกข้ึนมาสู่ผิวดินมากกว่าปกติและมีค่า
เปล่ียนแปลงอุณหภูมิตามความลึกมากกว่าปกติประมาณ 1.5-5 เท่า เน่ืองจากในบริเวณดงักล่าว 
เปลือกโลกมีการเคล่ือนท่ี ท าใหเ้กิดรอยแตกของชั้นหิน ปกติแลว้ขนาดของรอยแตกท่ีผิวดินจะใหญ่
และค่อยๆ เล็กลงไปในดิน เม่ือฝนตกจะมีน ้ าบางส่วนไหลซึมลงไปใตผ้ิวโลกตามแนวรอยแตก
ดงักล่าว น ้านั้นจะสะสมตวัและรับความร้อนจากชั้นหินท่ีมีความร้อนจนกระทัง่น ้ ากลายเป็นน ้ าร้อน
และไอน ้า แลว้พยายามแทรกตวัตามแนวรอยแตกของชั้นหินข้ึนมาบนผิวดิน และปรากฎให้เห็นใน
รูปของบ่อน ้าร้อน น ้าพุร้อน และไอน ้าร้อน เป็นตน้ (กระทรวงพลงังาน, 2555ข) 
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  2.1.2.5  พลงังานจากขยะ 
  ขยะ (Waste) หมายถึง ส่ิงของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตและการอุปโภค ซ่ึง
เส่ือมสภาพจนใชไ้ม่ได ้จ าแนกตามลกัษณะของขยะ มี 2 ประเภท คือ  
  ขยะเปียกหรือขยะสด (Garbage) มีความช้ืนมากกวา่ร้อยละ 50 จึงติดไฟไดย้ากขยะ
ประเภทน้ีมีเกิดกล่ินเน่าเหมน็  
  เป็นส่ิงเหลือใช้ท่ีมีความช้ืนน้อย จ าแนกได ้2 ชนิด คือ ขยะท่ีเป็นเช้ือเพลิง และ
ขยะท่ีไม่เป็นเช้ือเพลิง  
  ปัจจุบนัมีการคิดคน้เทคโนโลยีก าจดัขยะท่ีสามารถแปลงขยะเป็นพลงังาน และใช้
ผลิตกระแสไฟฟ้า ไดแ้ก่  
 1) เทคโนโลยีการฝังกลบ และระบบผลิตก๊าชชีวภาพจากหลุมฝังกลบ
ขยะ (Landfill Gas to Energy) ขยะท่ีถูกฝังในหลุมฝังกลบจะเกิดการยอ่ยสลายดว้ยจุลินทรียซ่ึ์งมีทั้ง
ท่ีใชอ้อกซิเจน และไม่ใช้ออกซิเจนในการท าปฏิกิริยา ท าให้เกิดก๊าชชีวภาพ ซ่ึงมีก๊าชมีเทน (CH4) 
เป็นองค์ประกอบหลกั และรวบรวมก๊าชชีวภาพจากหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยเพื่อน ามาเปล่ียนเป็น
พลงังาน  
 2) เทคโนโลยีเตาเผาขยะ (Incineration) เป็นการเผาขยะในเตาที่มี
การออกแบบเป็นพิเศษให้ใช้กบัขยะท่ีมีความช้ืนสูงและมีค่าความร้อนท่ีแปรผนัได ้ซ่ึงพลงังาน
ความร้อนท่ีไดน้ ามาใชใ้นการผลิตไอน ้าหรือท าน ้าร้อนและผลิตกระแสไฟฟ้า 
 3) เทคโนโลยีการผลิตก๊าชเช้ือเพลิงจากขยะชุมชน (Municipal Solid Waste 
Gasification: MSW Gasification) เป็นกระบวนการท าให้ขยะเป็นก๊าชโดยการท าปฏิกิริยาสันดาป
แบบไม่สมบูรณ์(Partial Combustion) โดยสารอินทรีย์ในขยะจะท าปฏิกิริยากับอากาศหรือ
ออกซิเจนปริมาณจ ากดั ท าใหเ้กิดก๊าชคาร์บอนมอนออกไซด์ไฮโดรเจน และก๊าชเช้ือเพลิง ซ่ึงน าไป
ผลิตไฟฟ้าหรือใหค้วามร้อนโดยตรง 
 4) เทคโนโลยีย่อยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน (Anaerobic Digestion) 
เป็นการน าขยะประเภทเศษอาหาร เศษผกั และผลไม้ไปหมกัในบ่อหมกัขยะแบบปิด ซ่ึงอาจมี
รูปแบบถงัหมกัขยะต่างๆ โดยจะตอ้งคดัแยกขยะ ซ่ึงใช้เฉพาะขยะอินทรีย  ์ ผลการย่อยสลายดว้ย
จุลินทรียแ์บบไม่ใชอ้อกซิเจนจะท าใหส้ารอินทรียย์อ่ยสลายเปล่ียนเป็นก๊าชชีวภาพ โดยมีก๊าซมีเทน 
(CH4) เป็นองคป์ระกอบหลกั และสามารถใชเ้ป็นเช้ือเพลิงผลิตพลงังานได ้
 5) เทคโนโลยผีลิตเช้ือเพลิงขยะ (Refuse Derived Fuel: RDF) น าขยะมูล
ฝอยมาผา่นกระบวนการคดัแยกวสัดุท่ีเผาไหมไ้ด ้โดยตอ้งมีการฉีกหรือตดัขยะมูลฝอยออกเป็นช้ิน
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เล็กๆ ผา่นกระบวนการจดัการ เพื่อปรับปรุงคุณสมบติัทางกายภาพและทางเคมี ท าให้เ ป็นเช้ือเพลิง
ขยะและสามารถน าไปใชใ้นการผลิตพลงังานได ้
 6) เทคโนโลยีพลาสมาอาร์ก (Plasma Arc) ใชก้๊าชร้อนซ่ึงมีอุณหภูมิสูง
กวา่ 3,000 องศาเซลเซียส ท าให้ขยะเกิดการหลอมละลาย สารอนินทรียใ์นขยะจะกลายเป็นเศษแกว้ 
ส่วนสารอินทรียแ์ละไฮโดรคาร์บอน เช่น พลาสติกหรือยา จะกลายเป็นก๊าซ 
 7) เทคโนโลยีการแปรรูปขยะเป็นน ้ ามนัเช้ือเพลิง เป็นการเปล่ียนขยะ
ประเภทพลาสติกให้เป็นน ้ ามนั โดยวิธีการเผาในเตาแบบไพโรไลซิส (Paralysis) ดว้ยการควบคุม
อุณหภูมิและความดนั และใช้ตวัเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) ท่ีเหมาะสมท าให้เกิดการสลายตวั ของ
โครงสร้างพลาสติก (De Polymerization) ไดผ้ลิตภณัฑ์เช้ือเพลิงเป็นของเหลว สามารถน าไปผา่น
กระบวนการกลัน่เพื่อใช้เป็นเช้ือเพลิงเหลวในเชิงพาณิชยไ์ด ้ (กรมพฒันาพลงังานทดแทนและ
อนุรักษพ์ลงังาน, 2555ข) 
  2.1.2.6  พลงังานชีวมวล 
  พลงังานชีวมวล (Bio-energy) หมายถึง พลงังานท่ีไดจ้ากชีวมวลชนิดต่างๆ โดย
กระบวนการแปรรูปชีวมวลไปเป็นพลงังานรูปแบบต่างๆ 
  กระบวนการแปรรูปชีวมวลไปเป็นพลงังานรูปแบบต่างๆ  
 1) การเผาไหมโ้ดยตรง (Combustion) เม่ือน าชีวมวลมาเผา จะไดค้วาม
ร้อนออกมาตามค่าความร้อนของชนิดชีวมวล ความร้อนท่ีไดจ้ากการเผาสามารถน าไปใช้ในการ
ผลิตไอน ้ าท่ีมีอุณหภูมิและความดนัสูง ไอน ้ าน้ีจะถูกน าไปขบักงัหันไอน ้ าเพื่อผลิตไฟฟ้าต่อไป 
ตวัอยา่งชีวมวลประเภทน้ีคือ เศษวสัดุทางการเกษตร และเศษไม ้ 
 2) การผลิตก๊าซ (Gasification) เป็นกระบวนการเปล่ียนเช้ือเพลิงแข็ง
หรือชีวมวลให้เป็นแก๊สเช้ือเพลิง เรียกว่าแก๊สชีวภาพ (Biogas) มีองค์ประกอบของแก๊สมีเทน 
ไฮโดรเจน และ คาร์บอนมอนอกไซด ์สามารถน าไปใชก้บักงัหนัแก๊ส (Gas Turbine) 
 3) การหมกั (Fermentation) เป็นการน าชีวมวลมาหมกัดว้ยแบคทีเรียใน
สภาวะไร้อากาศ ชีวมวลจะถูกยอ่ยสลายและแตกตวั เกิดแก๊สชีวภาพ (Biogas) ท่ีมีองคป์ระกอบของ
แก๊สมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด ์แก๊สมีเทนใชเ้ป็นเช้ือเพลิงในเคร่ืองยนตส์ าหรับผลิตไฟฟ้า 
 4) การผลิตเช้ือเพลิงเหลวจากพืช มีกระบวนการท่ีใชผ้ลิตดงัน้ี  
 (4.1) กระบวนการทางชีวภาพ ท าการย่อยสลายแป้ง น ้ าตาลและ
เซลลูโลสจากพืชทางการเกษตรใหเ้ป็นเอทานอล เพื่อใชเ้ป็นเช้ือเพลิงเหลวในเคร่ืองยนตเ์บนซิน  
 (4.2) กระบวนการทางฟิสิกส์และเคมี โดยสกดัน ้ ามนัออกจากพืช
น ้ามนั จากนั้นน าน ้ามนัท่ีไดไ้ปผา่นกระบวนการ Trans Esterification เพื่อผลิตเป็นไบโอดีเซล 
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 (4.3) กระบวนการใช้ความร้อนสูง เช่น กระบวนการไพโรไลซิส 
เม่ือวสัดุทางการเกษตรไดค้วามร้อนสูงในสภาพไร้ออกซิเจน  จะเกิดการสลายตวั เกิดเป็นเช้ือเพลิง
ในรูปของเหลวและแก๊สผสมกนั (ทีมงานโครงการส่งเสริมพลงังานทางเลือกในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน
, 2555) 
  2.1.2.7  ก๊าซชีวภาพ 
  ก๊าซชีวภาพเกิดข้ึนจากกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์แบบไร้ออกซิเจน 
(Anaerobic Process) โดยท่ีก๊าซชีวภาพจะมีก๊าซมีเทน (CH4) เป็นองคป์ระกอบหลกัอยูป่ระมาณ 50-
80% นอกจากนั้นเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และมีก๊าซ H2S, N2, H2 อีกเล็กนอ้ย ดงันั้นจึง
สามารถน ามาใชเ้ป็นพลงังานทดแทนได ้ปัจจุบนัสารอินทรียท่ี์นิยมน ามาผา่นกระบวนการน้ีแลว้ให้
ก๊าซชีวภาพ คือ น ้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เช่น โรงงานแป้งมนัส าปะหลัง โรงงานเบียร์ 
โรงงานผลไมก้ระป๋อง เป็นตน้ รวมทั้งน ้ าเสียจากฟาร์มเล้ียงสัตว ์จากกระบวนการดงักล่าวมีค่า 
COD ลดลงมากกวา่ 80% และไดก้๊าซชีวภาพ 0.3-0.5 ลูกบาศกเ์มตร/ กิโลกรัม COD ท่ีถูกก าจกั ทั้งน้ี
ข้ึนกบัคุณลกัษณะของน ้ าเสียแต่ละประเภท ก๊าซมีเทนมีค่าความร้อน 39.4 เมกะจูล/ ลูกบาศก์เมตร 
สามารถใช้ทดแทนน ้ ามนัเตาได ้0.67 ลิตร ซ่ึงเทียบเท่าพลงังานไฟฟ้า 9.7 กิโลวตัต์ (กรมพฒันา
พลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2555ก) 
  สมการการเกิดก๊าซชีวภาพ ดงัสมการ 
สารอินทรีย ์+ จุลินทรีย ์-> เซลล ์+ คาร์บอนไดออกไซด ์+ มีเทน + แอมโมเนีย + ไฮโดรเจนซลัไฟด ์
  แหล่งของก๊าซชีวภาพ ได้แก่ มูลสัตว์ เช่น ข้ีหมู การปอระกอบการปศุสัตว ์
กระบวนการหมกัต่างๆ ของเสียและน ้ าเสียจากการแปรรูปอาหารและโรงงานอุตสาหกรรม ก๊าซ
ชีวภาพท่ีไดน้ี้สามารถน าไปใช้แทนนก๊าซหุงตม้ น าไปใช้แทนน ้ ามนัเตาในกระบวนการผลิตหรือ
น าไปผลิตกระแสไฟฟ้า อย่างไรก็ตามศกัยภาพของการผลิตก๊าซชีวภาพนั้น สามารถจ าแนกไดด้งั
ตารางท่ี 2.1  
 
 
 
  



22 

ตารางที ่2.1  ศกัยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพในประเทศไทย 
 

แหล่งของน า้เสีย โรงงานผลติ
แป้งมนั
ส าปะหลงั 

โรงงานสกดั
น า้มนัปาล์ม

ดบิ 

ฟาร์มเลีย้ง
สุกร 

โรงงานผลติ
น า้ตาล 

โรงงานผลติเอ
ทานอล 

 ตนัของแป้ง
มนัส าปะหลงั 

ตนัของปาล์ม
ดบิ 

จ านวนสุกร ตนัของอ้อย ลูกบาศก์เมตร 

จ านวนผลผลิตต่อปี 
ลา้นหน่วยต่อปี 

0.70 6.39 9.30 64.40 191.75 

น ้าเสีย 
ลูกบาศกเ์มตร/ผลผลิต 

15.00 0.40 9.86 0.11 10.00 

จ านวนน ้ าเสียทั้งหมด 
ลา้นลูกบาศกเ์มตร/ปี 

10.50 2.66 91.70 7.08 1,917.50 

ก๊าซชีวภาพ 
ลูกบาศกเ์มตร/ลูกบาศก์
เมตรน ้ าเสีย 

10.00 35.00 3.50 7.00 35.00 

จ านวนก๊าซชีวภาพ 
ลา้นลูกบาศกเ์มตร/ปี 

105.00 89.46 320.94 49.59 67,112.50 

 
แหล่งทีม่า: วสิาขา ภู่จินดา, 2555. 
 
  อาจกล่าวไดว้า่การผลิตก๊าซชีวภาพในประเทศไทยมาจาก 3 แหล่ง คือ ก๊าซชีวภาพ
ท่ีไดจ้ากอุตสาหกรรมการเกษตร ก๊าซชีวภาพจากขยะมูลฝอย และก๊าซชีวภาพจากฟาร์มเล้ียงสัตว ์
ซ่ึงก๊าซชีวภาพมีส่วนประกอบท่ีสามารถติดไฟได้ง่ายจึงสามารถใช้เป็นเช้ือเพลิงได้ดี การใช้
ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพ เผาและสามารถใช้ประโยชน์จากความร้อนไดโ้ดยตรง เช่น การใช้กก
เคร่ืองกกลูกสุกรและหมอ้ตม้ไอน ้ า เผาเพื่อให้ความร้อนและขบัเคล่ือนเคร่ืองจกัรต่างๆ และเผา
เพื่อใหค้วามร้อน (วสิาขา ภู่จินดา, 2555: 17) 
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2.2  แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหารจัดการ 
 
 การจดัการ หมายถึง การด าเนินการอยา่งมีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้น การจดัการพลงังาน 
หมายถึง การด าเนินการผลิตและใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ถึงแมว้า่ในความเป็นจริงภาคอุตสาหกรรมจะมีประสิทธิภาพการจดัการพลงังานท่ีดีกวา่ระดบัชุมชน
และท้องถ่ิน เน่ืองจากภาคอุตสาหกรรมมีการวางกรอบนโยบาย แผนการด าเนินงานท่ีชัดเจน 
รวมทั้งมีผูรั้บผิดชอบท่ีมีความรู้ ความเขา้ใจในการบริหารจดัการพลงังานท่ีถูกตอ้ง และสอดคลอ้ง
กับลักษณะการปฏิบติังานของภาคอุตสาหกรรมนั้น แต่ในหลักการเศรษฐกิจพอเพียงท่ีจะจัด
การพลงังานให้ย ัง่ยืนได้ ควรมีการจดัการพลังงานในระดบัชุมชนและทอ้งถ่ิน เน่ืองจากการใช้
พลงังานในครัวเรือนและชุมชนเป็นพื้นฐานของการปลูกจิตส านึก ทศันคติ เก่ียวกบัการใชพ้ลงังาน  
ท าให้ตามหลกัของเศรษฐกิจพอเพียง การวางแผนพลังงานระดบัชุมชนจะช่วยในด้านของการ
ประหยดัและอนุรักษ์พลงังาน รวมทั้งการจดัการในชุมชนและทอ้งถ่ินเป็นการบริหารจดัการใน
ขอบเขตท่ีแคบจะมองเห็นปัญหา ท าใหมี้การวางแผนการด าเนินงานไดค้รอบคลุม ซ่ึงส่วนใหญ่การ
จดัการด้านพลงังาน มีวตัถุประสงค์เพื่อช่วยให้เกิดการลดค่าใช้จ่าย สามารถท่ีจะเพิ่มก าไรและ
คุณภาพการบริการได ้รวมทั้งยงัเป็นการปรับสภาพการท างานให้ดีข้ึน ส่งเสริมและสนบัสนุนให้
เกิดพฤติกรรม จิตส านึกดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผูป้ฏิบติังานใน
พื้นท่ีนั้นๆ และยงัช่วยลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพ  
 ส่วนหลกัการท่ีส าคญัในการจดัการพลงังาน 3 ประการ คือ การซ้ือพลงังานในราคาต ่าท่ีสุด 
การใชพ้ลงังานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการควบคุมและการใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสมท่ีสุด ซ่ึง
การจดัการพลงังานท่ีดี ตอ้งประกอบดว้ย 
 1) นโยบายพลงังาน โดยมีการท านโยบายพลงังานท่ีเป็นส่วนการจดัการพลงังาน
ใหป้ระสบความส าเร็จ เพื่อเป็นการแสดงความตั้งใจจริง 
 2) โครงสร้างการจดัการพลงังาน เป็นการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบด้าน
พลงังานอยา่งชดัเจน 
 3) การให้ขอ้มูลข่าวสารและการประชาสัมพนัธ์ เป็นการกระตุน้จิตส านึก และ
สร้างแรงจูงใจร่วมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมท่ีจะเกิดข้ึน 
 4) การลงทุนและแหล่งเงินทุน ในการจดัการพลงังาน อาจมีการลงทุนท่ี 3 ระดบั 
คือ ไม่มีแหล่งลงทุน มีแหล่งลงทุนต ่า และมีแหล่งลงทุนสูง ซ่ึงการลงทุนและแหล่งลงทุนน้ีมีส่วน
ช่วยผลกัดนัใหเ้กิดการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ 
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 จากหลกัการในการจดัการพลงังานรวมทั้งน าหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมาควบคู่นั้น การท่ีจะ
จดัการพลงังานใหมี้ใชอ้ยา่งย ัง่ยนืนั้น ตอ้งมองวา่ทรัพยากรท่ีอยูใ่นทอ้งถ่ินนั้นมีเพียงพอส าหรับผลิต
พลงังานเพื่อพึ่งพาตนเองไดม้ากน้อยเพียงใด โดยตอ้งค านึงถึงศกัยภาพของพื้นท่ี ความเหมาะสม
ของทอ้งถ่ินและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการส่งเสริม สนบัสนุนเป็นส าคญั และถา้ชุมชนนั้นสามารถ
ผลิตพลงังานขนาดเล็กไวใ้ช้เอง รวมทั้งผูดู้แลรับผิดชอบ ประชาชนในชุมชนท่ีอาศยัอยู่ภายใน
ชุมชนมีส่วนร่วม จะท าให้การวางแผนพลังงาน การจดัการกับการใช้พลังงาน การอนุรักษ์มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ส่ิงท่ีตามมาอีกอย่างหน่ึง ถ้าเรามีการจดัการพลงังานชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพ 
ประเทศไทยจะประหยดัค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างระบบสายส่งไฟฟ้าท่ีมีการสูญเสียเม่ือส่งไฟฟ้าเป็น
ระยะทางไกลๆ ลดการน าเขา้ของเทคโนโลยี เช้ือเพลิงเพื่อน ามาผลิตพลงังาน ท าให้เกิดความย ัง่ยืน
ของการผลิตพลงังานของประเทศ ก่อเกิดความมัน่คงดา้นพลงังานและเศรษฐกิจ 
 ดังนั้นมาตรการการบริหารจดัการพลังงานของประเทศไทย ปัจจุบนัหันมามุ่งเน้นให้
ประชาชนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม ตั้งแต่การวางแผน จนถึงขั้นตอนการลงมือปฏิบติั โดยเป็นการ
จดัการแบบล่างสู่บน แทนการจดัการแบบบนสู่ล่าง การจดัการแบบบนสู่ล่าง คือ การมีนโยบาย 
แผนการด าเนินงาน วธีิการปฏิบติัจากกระทรวงสู่กรม แลว้ลงสู่ทอ้งถ่ินให้ด าเนินการตามท่ีวางแผน
ไว ้ซ่ึงการจดัการแบบให้ประชาชนเขา้มาเป็นส่วนร่วมเป็นการแกปั้ญหาท่ีรากแกว้ เป็นการสร้าง
จิตส านึกดา้นพลงังาน เกิดการเรียนรู้ดา้นพลงังาน รวมทั้งมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภค
พลงังานใหมี้ประสิทธิภาพและมีความรับผดิชอบต่อสังคมมากข้ึน 

 

2.3  แผนพลงังานชุมชน 
 
 จากสถานการณ์การใช้พลงังานในประเทศไทยท่ีมีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึน ท าให้เพิ่มการ
น าเขา้เช้ือเพลิงจากต่างประเทศสูงข้ึน รวมทั้งปัญหาดา้นผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีทวีความรุนแรง
มากข้ึน ท าให้กระทรวงพลงังานหันมาสนใจพลงังานทดแทนเพื่อลดผลกระทบทางด้านสุขภาพ 
สังคม ส่ิงแวดลอ้ม การเมือง และเศรษฐกิจ กระทรวงพลงังานจึงออกแนวทางการวางแผนพลงังาน
ชุมชนออกมา เพื่อสนบัสนุนให้เกิดการจดัการพลงังานอยา่งย ัง่ยืน ดว้ยพื้นฐานการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ซ่ึงในประเทศไทยเม่ือปี 2543 สมาคมเทคโนโลยีได้ร่วมกบัรัฐบาลเดนมาร์ก จดัท า
โครงการพลงังานย ัง่ยืน ข้ึนในพื้นท่ี 5 จงัหวดั คือ นครราชสีมา สุรินทร์ อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด และ
ขอนแก่น โดยมีวตัถุประสงค์หลกัคือเพิ่มการใช้งานของพลงังานทางเลือก และก่อให้เกิดความ
ย ัง่ยนืแก่ชุมชน ซ่ึงการวางแผนพลงังานในช่วงแรก สมาคมเทคโนโลยีไดป้รึกษาและท างานร่วมกนั
หลายฝ่าย โดยเฉพาะมูลนิธิพัฒนาอีสาน (NET) ท่ีร่วมกันก าหนดแนวทางและขั้นตอนการ
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ด าเนินงานร่วมกนัในพื้นท่ีแรก คือ ต าบลอูโลก ซ่ึงจากการท าโครงการน าร่องทั้ง 5 แห่ง กระทรวง
พลงังานพบวา่ก่อนเร่ิมด าเนินโครงการส่วนใหญ่ประชาชนมีทศันคติกบัเร่ืองพลงังานเป็นเร่ืองไกล
ตวั แต่เม่ือหลังจากด าเนินโครงการแล้ว มีการตระหนักและปรับเปล่ียนทศันคติใหม่โดยคิดว่า
พลงังานเป็นเร่ืองใกลต้วัท่ีชุมชนหรือประชาชนสามารถก าหนดทิศทางการจดัการเองได ้ต่อมาในปี 
2548 กระทรวงพลงังานร่วมกบัรัฐบาลเดนมาร์ก จดัท าโครงการ Regional Energy Planning โดยมี
ความมุ่งเนน้ การสร้างศกัยภาพเจา้หนา้ท่ีส านกังานพลงังานภูมิภาคให้สามารถจดัท าแผนพลงังาน
ในระดับชุมชน ระดับจังหวดั และระดับภูมิภาคได้ โดยโครงการดังกล่าว ได้มีการจัดท าการ
วางแผนพลงังานจงัหวดั ทั้ง 75 จงัหวดั และการวางแผนพลงังานชุมชน ทั้งส้ิน 24 แห่ง จึงถือวา่เป็น
จุดเร่ิมตน้ของการวางแผนพลงังานชุมชน  
 หลงัจากนั้นในปี 2549 โครงการจดัท าแผนพลงังานชุมชนเกิดข้ึน เพื่อมุ่งสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชนและพฒันาความสามารถขององคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินให้มีศกัยภาพในการท า
แผนพลงังาน การจดัการดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้มให้เป็นรูปธรรมเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดย
เน้นการส่งเสริมทศันคติการใช้พลังงานให้ย ัง่ยืน คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้งส่งเสริมการ
อนุรักษพ์ลงังาน  โดยการด าเนินการแผนพลงังานชุมชนน้ี เร่ิมด าเนินการในพื้นท่ีน าร่อง 24 องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ก าหนดให้ส านกังานพลงังานภูมิภาคละ 2 แห่ง จากนั้นในปี 2550 ไดข้ยาย
เพิ่มเป็น 80 ชุมชน โดยก าหนดจงัหวดัละ 1 แห่ง ส่วนอีก 5 แห่ง คดัจากจงัหวดัท่ีมีการบริโภค
พลงังานสูง และในปี 2551 ขยายผลเพิ่มอีก 162 ชุมชน ก าหนดจงัหวดัละ 2 แห่ง อีก 12 แห่ง เนน้
ตามศกัยภาพพื้นท่ี ส่วนในปี 2552 ขยายเป็น 300 ชุมชน ก าหนดจงัหวดัละ 4 แห่ง ซ่ึงในปี 2553 
และ ปี 2554 เน้นวางแผนพลงังานชุมชนในชุมชนท่ีมีศกัยภาพพลงังานทดแทน โดยในปี 2553 
ก าหนดให้จงัหวดัละ 1 แห่ง วางแผนพลงังานชุมชนท าให้ไดท้ั้งหมด 75 ชุมชน ส่วนในปี 2554 
ก าหนดจงัหวดัละ 2 แห่ง ท าใหไ้ดท้ั้งหมด 150 ชุมชน ตามล าดบั (กระทรวงพลงังาน, 2555ก)  
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ภาพที ่2.8  ความสัมพนัธ์ระหวา่งแผนพลงังานประเทศและแผนพลงังานชุมชน 
แหล่งทีม่า: กระทรวงพลงังาน, 2555ก. 
 
 2.3.1  การวางแผนพลงังานชุมชน 
 การวางแผนพลงังานชุมชน เป็นกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาคมในการ
จดัการดา้นพลงังาน ส่ิงแวดลอ้ม และแผนงบประมาณในทอ้งถ่ินของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพ
มากข้ึนในอนาคต โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้เพื่อท าความเขา้ใจเร่ืองของพลงังาน และศึกษา
เทคโนโลยีพลงังานทางเลือก รวมทั้งรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูลในชุมชน แลว้น ามาประเมินหรือ
คาดการณ์ผลกระทบของระบบพลงังาน หลงัจากนั้นคนในชุมชนร่วมกนัวางแผนการด าเนินงาน
การจดัการดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม เม่ือมีการวางแผนพลงังานแลว้จะท าการวิเคราะห์ถึงผูท่ี้มี
ส่วนไดส่้วนเสีย ซ่ึงแบ่งเป็นคนในชุมชนและผูด้  าเนินโครงการ โดยคนในชุมชนเป็นส่วนท่ีส าคญั
ในการวางแผน ส่วนผูด้  าเนินโครงการมีหนา้ท่ีเป็นพี่เล้ียงคอยให้ค  าปรึกษา เน่ืองจากทา้ยท่ีสุดแลว้ผู ้
ด าเนินโครงการไม่ใช่คนท่ีจะอยูก่ลบัชุมชนตลอดไป และกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนหลงัจากจากวางแผนก็
ตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเอง ซ่ึงถ้าไม่มีการก่อให้เกิดความรู้สึกการเป็น
เจา้ของแล้ว โครงการและแผนการด าเนินงานก็ไม่เกิดความย ัง่ยืนในอนาคต เพราะฉะนั้นแผน
พลงังานชุมชนท่ีดี ควรส่งเสริมให้ประชาชนเขา้มามีบทบาทและส่งเสริมความกินดีอยูดี่ของคนใน
พื้นท่ี รวมทั้งจดัหาพลงังานตามความตอ้งการหรือความเหมาะสมกบัชุมชน เพื่อเป็นการสร้างงาน
ในทอ้งถ่ินน าไปสู่การพฒันาชนบท ตลอดจนเป็นการน าทรัพยากรในท้องถ่ินท่ีมีมาใช้ทดแทน
พลงังานท่ีน าเขา้จากภายนอกชุมชน ท าให้เงินท่ีลงทุนเพื่อผลิตพลงังานยงัคงหมุนเวียนอยู่ภายใน
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ทอ้งถ่ิน ร่วมทั้งช่วยลดปัญหาส่ิงแวดลอ้มและลดปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน (ศูนยป์ระสานงาน
กลางการวางแผนพลงังานชุมชน) 
 ประโยชน์ท่ีไดจ้ากแผนพลงังาน ถา้มองในภาพกวา้งท่ีส่งผลต่อประเทศไทย คือมีพลงังาน
ใช้ตามความตอ้งการอย่างเหมาะสม ลดการน าเขา้จากต่างประเทศ ช่วยสร้างงานในทอ้งถ่ินและ
น าไปสู่การพฒันาชนบท ลดปัญหาส่ิงแวดล้อม รวมทั้ งส่งเสริม พัฒนาเทคโนโลยีพื้นบ้าน 
พฒันาการคิดคน้เทคโนโลยีใหม่ๆ โดยคนในประเทศและสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน 
ท าใหส้ามารถยกระดบัทศันคติในการพึ่งพาตนเองเกิดความย ัง่ยืนในอนาคต ส่วนประโยชน์อีกดา้น
ท่ีได้จากแผนพลงังานโดยตรงคือ เกิดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน และประชาชนในชุมชนเกิด
จิตส านึกดา้นพลงังาน สามารถแกไ้ขปัญหาพลงังานจากระดบัทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นการระเบิดจากภายใน
ออกสู่ภายนอก รวมทั้งเกิดวิธีการจดัการทางดา้นทรัพยากรและพลงังานท่ีหลากหลาย เน่ืองจาก
ชุมชนสามารถเลือกใช้วิธีการจดัการหรือเทคโนโลยีท่ีมีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัความ
ตอ้งการของชุมชน ทั้งน้ียงัเกิดการพฒันาบุคลากรดา้นพลงังานในทอ้งถ่ินและเกิดการสร้างงาน ท า
ให้มีฐานขอ้มูลการใช้พลงังานระดบัต าบลและเทศบาลเกิดการต่อยอดการวางแผนพลงังานระดบั
ภูมิภาคและประเทศต่อไปได ้
 
 2.3.2  ขั้นตอนการด าเนินการ 
 ขั้นตอนการด าเนินการวางแผนพลงังานชุมชน กระทรวงพลงังานมีการน าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทางหลกัในการคิดและปฏิบติั ซ่ึงขั้นตอนการด าเนินการจะประกอบไปดว้ย 2 
ช่วงหลกั ไดแ้ก่ 
 ช่วงแรก: การวางแผนพลงังาน (Planning Process) เป็นช่วงเก็บขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูลและ
เทคโนโลยี รวมทั้งสร้างศกัยภาพของชุมชนในการเรียนรู้เร่ืองพลงังานและการวางแผน ผลลพัธ์ท่ี
ไดจ้ะเกิดแผนทางเลือกต่างๆ หรือท่ีเรียกวา่ Scenarios แลว้น าแผนทางเลือกต่างๆ เหล่าน้ี เขา้สู่เวที
ประชาคมเพื่อช่วยการตัดสินใจว่าจะเลือกแผนพลังงานใด จากนั้ นประชาคมจะร่วมกันลง
รายละเอียดกิจกรรมท่ีน าไปสู่การปฏิบติัท่ีเป็นรูปธรรม หรือแผนปฏิบติัการ (Action Plan) 
 ช่วงท่ีสอง: ด าเนินการตามแผนปฏิบติัการ (Action Plan Implementation) ช่วงน้ีเป็นช่วง
ของการน าแผนปฏิบติัการมาใช้จริงในชุมชนและเป็นขั้นตอนส าคญัท่ีตอ้งอาศยัพลงัประชาคมใน
การผลกัดนัและขบัเคล่ือนงานให้เกิดความต่อเน่ือง การวางแผนพลงังานจะมีการด าเนินงานอยู่ 2 
ช่วงคือช่วงท าแผนพลังงาน และช่วงด าเนินงานตามแผนและติดตามประเมินผล ในท่ีน้ีจะลง
รายละเอียดในช่วงแรกซ่ึงเป็นช่วงในการท าด าเนินกิจกรรมเพื่อให้ไดแ้ผนพลงังานชุมชนออกมา 
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โดยสามารถสรุปขั้นตอนของการวางแผนพลงังานชุมชนได้เป็น บญัญติั 10 ประการ ดงัต่อไปน้ี 
(ศูนยป์ระสานงานกลางการวางแผนพลงังานชุมชน) 
  ขั้นตอนท่ี 1 สร้างความเขา้ใจร่วมกนักบัชุมชน 
  ขั้นตอนท่ี 2 สร้างทีมคณะท างานพลงังานชุมชน 
  ขั้นตอนท่ี 3 เก็บขอ้มูลพลงังานในพื้นท่ี 
  ขั้นตอนท่ี 4 ประมวลผลขอ้มูลจดัท าสถานภาพพลงังาน 
  ขั้นตอนท่ี 5 สะทอ้นขอ้มูลพลงังานคืนสู่ชุมชน 
  ขั้นตอนท่ี 6 ศึกษาดูงานเทคโนโลยพีลงังานท่ีย ัง่ยนื 
  ขั้นตอนท่ี 7 ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจดัท าร่างแผนพลงังานระดบัชุมชน 
  ขั้นตอนท่ี 8 ประชาพิจารณ์ร่างแผนพลงังานกบัประชาชนเพื่อจดัท าแผนพลงังาน
ฉบบัสมบูรณ์ 
  ขั้นตอนท่ี 9 ปฏิบติัตามแผนพลงังานท่ีวางไว ้(โครงการน าร่อง) 
  ขั้นตอนท่ี 10 สรุปบทเรียนการท างานร่วมกนั 
 ซ่ึงขั้นตอนการด าเนินการทั้งหมดเพื่อก่อให้เกิดการพฒันาและเรียนรู้ด้านพลังงานของ
ชุมชนให้เป็นรูปธรรม พร้อมกบัเป็นการปลูกฝังและปรับเปล่ียนทศันคติของประชาชนในการใช้
พลงังานอยา่งรู้ค่า เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและประเทศไทย  
 

2.4  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัสังคมและวฒันธรรม 
 
 สังคม คือ การอยู่รวมกนัของมนุษยโ์ดยมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัหลายรูปแบบ เช่น 
อายุ เพศ อาชีพ ศาสนา ความเป็นอยู่ ฯลฯ ส าหรับระบบสังคมท่ีรวมถึงส่ิงมีชีวิตอ่ืนนอกเหนือจาก
มนุษยอ์าจใช้ค  าว่าระบบนิเวศ โดยสังคมของมนุษยจ์ะเกิดจากกลุ่มบุคคลท่ีมีความสนใจร่วมกนั มี
วฒันธรรมหรือประเพณี รวมทั้งภาษา การละเล่นและอาหารในแต่ละสังคมใกลเ้คียงกนั พื้นฐาน
ของสังคมท่ีท าให้สังคมด ารงอยูไ่ด ้ประกอบไปดว้ย ค่านิยม (Social Value) บรรทดัฐานทางสังคม 
(Social Norm) สถานภาพ (Status) บทบาท (Role) สถาบนัทางสังคม (Social Organization) การ
ควบคุมทางสังคม (Social Control) 
 ส่วนความหมายของวฒันธรรมนั้น สามารถสรุปไดว้า่ วฒันธรรม คือ รูปแบบของกิจกรรม
มนุษยแ์ละโครงสร้างเชิงสัญลกัษณ์ท่ีท าใหกิ้จกรรมนั้นชดัเจน วถีิการด าเนินชีวติเป็นพฤติกรรมและ
เป็นส่ิงท่ีกลุ่มคนตั้งข้ึน ดว้ยการเรียนรู้ซ่ึงกนัและน ามาใชอ้ยูใ่นหมู่ของตน ซ่ึงวฒันธรรมในภูมิภาค
ต่างๆ ได้รับอิทธิพลจากการติดต่อกับภูมิภาคอ่ืน เช่น การยา้ยถ่ินฐาน ศาสนา ความเช่ือ ท าให้
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วฒันธรรมแต่ละภูมิภาคแตกต่างกันไป ซ่ึงในฐานะเป็นชีวิตหน่ึงท่ีอยู่รวมกันในสังคม จะมี
กระบวนการปรับตวัให้เข้ากับส่ิงแวดล้อม สังคมเพื่อรักษาดุลยภาพ ซ่ึงเป็นการปรับตวัทั้งเชิง
พฤติกรรมและจิตส านึก การปรับตัวอย่างต่อเน่ืองน้ี ก่อให้เกิดแบบแผนความสัมพันธ์กับ
ส่ิงแวดลอ้ม สังคม ในระดบับุคคล เรียกวา่ วิถีชีวิต (Way of Life) แต่ถา้แบบแผนดงักล่าวเกิดข้ึน
และสอดคลอ้งทั้งสังคมหรือชุมชน รวมทั้งมีการสืบทอดต่อกนัมา จะเรียกวา่ “วฒันธรรม” ท าให้
มองเห็นว่า วฒันธรรมไม่ใช่พฤติกรรมท่ีเรามองเห็นได้ แต่เป็นระบบความเช่ือและค่านิยมทาง
สังคม ซ่ึงอยู่เบ้ืองหลงัของพฤติกรรมมนุษย ์วฒันธรรม คือ วิถีชีวิต ของคนในสังคมเป็นวิธีการ
ด าเนินชีวิตของคนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง มีการเปล่ียนแปลงและสืบทอดต่อกนัมา ดงันั้นอาจกล่าวไดว้่า 
วถีิชีวติ คือ วฒันธรรม 
 
 2.4.1  วถิีชีวติ 
 วถีิชีวติของคน มีการเปล่ียนแปลงเสมอ อาจเกิดจากกระบวนการภายในสังคม หรือเกิดจาก
สังคมนั้นปรับตวั เพื่อตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงท่ีมาจากภายนอก เช่น เทคโนโลยีสมยัใหม่ 
การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ จึงกล่าวไดว้า่ วิถีชีวิต หมายถึง การด าเนินชีวิตของคนบุคคลหน่ึง 
ครอบครัวใดครอบครัวหน่ึง กลุ่มคนใดกลุ่มคนหน่ึง หรือสังคมใดสังคมหน่ึงๆ ท่ีมีแบบแผน 
แนวทาง พฤติกรรมท่ีกลุ่มคนแต่ละกลุ่มใช้ร่วมกันหรือยึดถือสืบทอดกันมา ซ่ึงแสดงถึงการ
ประกอบกิจกรรมเพื่อการอยู่รอด การพกัผ่อนและความสุขท่ีตวัเองตอ้งการและความสุขท่ีตวัเอง
ตอ้งการและเห็นคุณค่า แบบแผนดงักล่าวมีปัจจยัทางด้านสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม เป็น
ตวัก าหนด การจดัระเบียบทางสังคมและพฤติกรรมของแต่ละคนในสังคมนั้นๆ  ย่อมมีวิถีชีวิตเป็น
ของตวัเอง การปรับตวันั้นมีหลายระดบั ตั้งแต่ด้านสรีระ การปรับตวัในเชิงพฤติกรรมและการ
ปรับตวัในระดบัจิตส านึก และมีการปรับตวัท่ีตนเองหรือเขา้ไปจดัการกบัปัจจยัรอบตวั วิถีชีวิตจึง
เป็นทั้งการด าเนินชีวิต หลกัเกณฑ์ในการด าเนินชีวิตและเคร่ืองมือ วตัถุต่างๆ ท่ีเป็นธรรมชาติหรือ
ประดิษฐ์สร้างข้ึนมา เพื่อน ามาด าเนินชีวิต อาจเห็นไดว้า่วิถีชีวิต ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3 ส่วน 
คือ 
 2.4.1.1 ส่วนท่ีเป็นวตัถุ หมายถึง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการด าเนินชีวิต ทั้ งได้จาก
ธรรมชาติ การสืบทอดจากคนรุ่นก่อน หรือส่ิงท่ีคิดคน้ ประดิษฐ์ข้ึนมาใหม่ ซ่ึงเกิดข้ึนไดต้อ้งอาศยั
ความรู้ ความสามารถ ฝีมือความช านาญในการประดิษฐคิ์ดคน้ 
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 2.4.1.2 ส่วนท่ีไม่ใช่วตัถุ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
 1) ส่วนท่ีเป็นความคิด ความเช่ือ ค่านิยม ทศันคติ ซ่ึงจะอยูเ่บ้ืองหลงัของ
พฤติกรรมมนุษย ์หรือเป็นระบบคุณค่า คุณธรรมท่ีน ามายึดเหน่ียวจิตใจ ตลอดจนส่วนท่ีเป็นผลรวม
ของความรู้ นิสัย สติปัญญาและแนวคิด 
 2) ส่วนท่ีเป็นเทคนิควิธีการ วิธีการด าเนินชีวิตแบบแผนพฤติกรรม 
รวมถึง วิธีการกิน การด ารงชีวิต การแต่งกาย การแสดงอารมณ์ การส่ือความหมาย การขนส่ง การ
อยู่ร่วมกนัของหมู่คณะ การแสวงหาความสุข อาจกล่าวว่าเป็นวิธีการปฏิบติัของมนุษยท่ี์มีผลต่อ
ร่างกาย จิตใจ ของตนเอง และบุคคลรอบขา้ง รวมทั้งต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีอยูร่อบตวั 
 จากการมองวฒันธรรมในฐานะเป็นวิถีชีวิต พบว่า วิธีชีวิตของคนเรามีความหลากหลาย
และเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ภายใตค้วามสัมพนัธ์กบัส่ิงแวดล้อม ปัจจุบนัมีการมองวฒันธรรมใน
ลกัษณะท่ีสัมพนัธ์กบัทอ้งถ่ินดว้ย ทั้งความสัมพนัธ์ในชุมชนเองหรือความสัมพนัธ์ภายนอกท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงตลอดเวลา ท าให้วิถีชีวิตจึงเป็นส่วนหน่ึงของการก่อให้เกิดภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เป็นการ
แสดงใหเ้ห็นวา่ชีวติของคนในชุมชนนั้นๆ มีความเป็นอยูอ่ยา่งไร และด ารงชีวิตอยา่งไร (รัตนาภรณ์ 
ตงัธนเศรษฐ,์ 2554: 9) 
 
 2.4.2  ค่านิยม 
 สุนทรี โคมิน และสนิท สมคัรการ (2522) ไดใ้ห้ความหมายของค่านิยมตามกรอบทฤษฎี 
Rokeach (1968) เพื่อใชใ้นการสร้างเคร่ืองมือการวจิยัเร่ือง “ค่านิยมและระบบค่านิยมไทย: เคร่ืองมือ
ในการวดั” หมายถึง ความเช่ืออยา่งหน่ึงซ่ึงมีลกัษณะถาวร เช่ือวา่วิถีปฏิบติับางอยา่งหรือเป้าหมาย
ของชีวิตบางอย่างนั้น เป็นส่ิงท่ีตวัเองหรือสังคมเห็นดีเห็นชอบ และสมควรท่ีจะยึดถือปฏิบัติ 
มากกวา่วธีิปฏิบติัหรือเป้าหมายอยา่งอ่ืน จากความหมายน้ีจะเห็นไดว้า่ค่านิยมนั้น แบ่งออกไดเ้ป็น 2 
ประเภท ไดแ้ก่ ค่านิยมวิถีปฏิบติั (Instrumental Values) กบัค่านิยมจุดหมายปลายทาง (Terminal 
Values) ซ่ึงบุคคลยอ่มมีค่านิยมทั้งสองประเภทน้ีรวมอยู่ดว้ยกนั” การท่ี Rokeach ให้ความหมาย
ค่านิยมเป็นสองประเภทน้ีไดท้  าให้แนวคิดเก่ียวกบัค่านิยมมีความชดัเจนเขา้ใจง่ายข้ึนมาก และเป็น
ประโยชน์ในการสร้างเคร่ืองมือวดัค่านิยมและจดักลุ่มค่านิยมเพื่อการวิเคราะห์เป็นอย่างยิ่ง เช่น 
ค่านิยมวิถีปฏิบัติเป็นค่านิยมท่ีบอกแนวทางในการด าเนินชีวิตได้แก่ ความซ่ือสัตย์ ความ
ขยนัหมัน่เพียร ความกตญัญู เป็นตน้ ในขณะท่ีค่านิยมจุดหมายปลายทางเป็นค่านิยมท่ีบ่งบอกถึง
จุดหมายปลายทางของชีวติของบุคคล ไดแ้ก่ การมีสุขภาพท่ีดี ความมัง่คัง่ร ่ ารวย ความมัน่คงในชีวิต 
เป็นตน้ 
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 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2555ข อ้างถึงใน พนัส หันนาคินทร, 2537) ได้กล่าวถึง
ความหมายของค่านิยมวา่ “เป็นการยอมรับนบัถือและพร้อมท่ีจะปฏิบติัตามคุณค่าท่ีคนหรือกลุ่มคน
ในสังคมมีต่อส่ิงต่างๆ อาจเป็นวตัถุ ความคิด หรือการกระท าในดา้นต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ สังคม”  
 ศรีนวล พูลเลิศ (2549) กล่าวว่า “ค่านิยม หมายถึง ส่ิงท่ีสังคมถือว่ามีค่าพึงปรารถนา
ตอ้งการใหเ้ป็นเป้าหมายของสังคมและปลูกฝังให้สมาชิกของสังคมยดึถือเป็นเป้าหมาย”  
 Kluckhohn (1958) นกัมานุษยวิทยาวฒันธรรมชาวอเมริกนั (Cultural Anthropologist) ได้
ใหค้วามหมายของค่านิยม (Values) วา่หมายถึง  
 

ความคิดปรารถนา จะไดส่ิ้งใดส่ิงหน่ึงของบุคคลในสังคม ค่านิยมเป็นมาตรการใน
การตดัสินวา่บุคคลควรจะท าอะไรและตอ้งการอะไร ค่านิยมเป็นส่ิงท่ีท าให้ทราบ
ถึงเป้าหมายต่าง ๆ ท่ีบุคคลในสังคมแสวงหา ท าให้ทราบถึง ระบบความเช่ือถือ 
ตลอดจนส่ิงอนัเป็นท่ีช่ืนชอบของกลุ่มคนในสังคมนั้น 
 
นิยามค่านิยมของ Kluckhohn เป็นการมองถึงหนา้ท่ีของค่านิยม ในสังคม ท่ีช่วยบุคคลใน

สังคมตดัสินใจกระท าภายใตร้ะบบความเช่ือและสังคมแต่ละสังคมเห็นวา่ควรกระท า 
 Smelser (1968) นกัสังคมวิทยาชาวอเมริกนั ให้ความหมายค่านิยมวา่ “เป็นส่ิงท่ีบอกคุณค่า
ของคนอยา่งกวา้ง ๆ ว่าจุดหมายอะไรบา้งในชีวิตเป็นส่ิงท่ีปรารถนา” ค่านิยมในความหมายของ 
Smelser จึงเป็นเคร่ืองช้ีแนวทางปฏิบติัอยา่งกวา้ง ๆ ไม่เฉพาะเจาะจงแก่บุคคลใด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ความหมายของ Kluckhohn 
 สรุปความหมายของค่านิยมท่ีกล่าวมาทั้งหมด ค่านิยมมีลกัษณะเป็นความเช่ืออย่างหน่ึง 
และเป็นความเช่ือท่ีบุคคลในสังคมให้กบัส่ิงนั้น เป็นบางอยา่งท่ีตนเองและสังคมเห็นวา่ดี มีคุณค่าท่ี
ยดึถือเป้าหมาย น ามาเป็นแนวปฏิบติัในการด าเนินชีวติ 
 

2.4.3  ความเช่ือ 
 ในค ากล่าวจากขอ้ความขา้งตน้ในการเปรียบเทียบวา่วิถีชีวิต คือ วฒันธรรม ซ่ึงเปรียบเป็น
การด าเนินชีวิตของสังคมและครอบคลุมชีวิตทุกดา้น รวมทั้งดา้นการท ากิน การเมืองการปกครอง 
ความเช่ือ จากวกิิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2555ก) ไดใ้ห้ความหมายวา่ ความเช่ือ คือ ความมัน่ใจในส่ิง
นั้นๆ ว่าเป็นความจริง ซ่ึงความเช่ือบางอยา่งสืบต่อกนัมานาน และความเช่ือเป็นส่ิงท่ีอยูคู่่มนุษยม์า
ตั้งแต่อดีต ปัจจุบนัยงัไม่มีการพิสูจน์ถึงความจริงในเร่ืองนั้นๆ ทางวทิยาศาสตร์ ส่วนทีมงานทรูปลูก
ปัญญา (2552) ไดใ้ห้ความหมายของความเช่ือ คือ ความรู้สึกนึกคิดของคนในสังคมท่ียึดมัน่ และ
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ยอมรับในส่ิงใดส่ิงหน่ึง อาจมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลก็ได ้เช่น เช่ือเร่ืองผีหรือเทวดา จิตวิญญาณ 
การระลึกชาติ เช่ือกฎแห่งกรรม ความเช่ือถือเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมของมนุษย ์เช่น เช่ือในเร่ือง
กฎแห่งกรรมจะท าใหบุ้คคลนั้นกระท าแต่ความดี ไม่ท าใหผู้อ่ื้นเดือดร้อน สังคมจะเกิดความสงบสุข  

จากค าจ ากดัความต่างๆ สรุปความหมายของความเช่ือไวว้า่ “ความเช่ือ” หมายถึง ความรู้สึก
นึกคิดของคนในสังคมท่ียึดมัน่ การยอมรับในส่ิงต่างๆ ว่าเป็นจริง มีจริง อาจมีเหตุผลหรือไม่มี
เหตุผลก็ได ้เช่น เช่ือเร่ืองกฎแห่งกรรม จิตวญิญาณ 
 

2.5  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัวธิีการประเมนิความเหมาะสมและความเป็นไปได้  
 
 2.5.1  หลกัวเิคราะห์ความสอดคล้องกบัการพฒันาทีย่ัง่ยนื (Sustainability Analysis) 
 หลักวิ เคราะห์ความสอดคล้องกับการพัฒนาท่ีย ั่งยืน หลักการพัฒนาอย่างย ั่งยืน 
(Sustainable Development) เป็นหลกัการท่ีครอบคลุมประเด็นต่าง ในการพฒันา สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์/ ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ มีการ
ก าหนดขั้นตอนดงัน้ี  
 ก าหนดประเด็นในการประเมินตามหลกัการพฒันาอย่างย ัง่ยืนท่ีมีความสมดุล 3 ดา้น คือ 
ดา้นส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจและสังคม นอกจากนั้นยงัสามารถพิจารณาประเมินด้านธรรมาภิบาล 
รวมเขา้เป็นอีกประเด็นหน่ึงของการประเมิน แต่ละประเด็นประเมินโดยใช้หลกัวิเคราะห์ความ
สอดคลอ้งกบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (Sustainability Analysis) (จ  าลอง โพธ์ิบุญ, 2552) ตามภาพท่ี 2.9  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.9  หลกัวเิคราะห์ความสอดคลอ้งกบัการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (Sustainability Analysis) 
 

ดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

(Environment) 

ดา้นเศรษฐกิจ 

(Economic) 

ดา้นสังคม 

(Social) 

หลกัธรรมาภิบาล  

(Good Governance) 



33 

 ก าหนดเกณฑ์พิจารณาของการพัฒนาอย่างย ัง่ยืนตามประเด็นทั้ ง 4 ด้าน ส าหรับ
เปรียบเทียบแต่ละดา้นของโครงการ ดงัน้ี 
 2.5.1.1 ดา้นส่ิงแวดลอ้ม (Environment) ท าการวิเคราะห์และประเมินผลจากการ
ด าเนินโครงการโดยตรง โดยการประเมินลกัษณะทางกายภาพและผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 2.5.1.2 ดา้นเศรษฐกิจ (Economic) ท าการวิเคราะห์และประเมินผลดา้นเศรษฐกิจ 
รายรับ รายจ่าย 
 2.5.1.3 ด้านสังคม (Social) ท าการวิเคราะห์และประเมินผลด้านสังคม ในแง่
วฒันธรรม สังคมในพื้นท่ีโครงการ 
 2.5.1.4 ดา้นธรรมาภิบาล (Good Governance) ท าการวิเคราะห์และประเมินผล
ตามหลกัธรรมาภิบาล ดา้นของการมีส่วนร่วมและใช้ 4M ในการพิจารณาดา้นการบริหารจดัการ 
(Man-บุคลากร Money-งบประมาณ Material-วสัดุอุปกรณ์ Management-การจดัการ) 
 

2.6  เอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 
 2.6.1  การศึกษาศักยภาพและแนวทางการพฒันาพลงังานหมุนเวยีน 
 รัชฎา ข าเพชร (2535) ได้ศึกษา การประเมินศกัยภาพทางพลังงานและยุทธวิธีการจดั
การพลงังานของจงัหวดัเพชรบุรี โดยงานวิจยัน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินศกัยภาพของแหล่ง
พลังงาน และศึกษาปัญหา สาเหตุของปัญหาท่ีเก่ียวโยงกับพลังงานต่อสภาพความเป็นอยู่ของ
ประชาชน รวมทั้งศึกษายุทธวิธีการจดัการและการแกไ้ขดา้นพลงังาน ซ่ึงผลการวิจยัไดน้ าขอ้มูล
สถิติจากหน่วยงานต่างๆ และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง มาประมวลผลเพื่อประเมินศกัยภาพของ
พลงังาน โดยปริมาณของพลงังานท่ีมีอยูใ่นจงัหวดัเทียบค่ากบัน ้ามนัดิบ พบวา่พลงังานแสงอาทิตยมี์
ประมาณ 311 ล้านตนัต่อปี ถ่านและฟืนมีประมาณ 55 ล้านตนั ลิกไนท์มีประมาณ 4 แสนตนั 
พลงังานลมและพลงังานน ้ ามีประมาณ 8 หม่ืนตนัต่อปี และ 4 พนัตนัต่อปีตามล าดบั นอกจากน้ี มี
วสัดุประเภทขยะจากในเมือง มูลสัตว ์เศษวสัดุจากการเกษตร เช่น แกลบ กาบมะพร้าว ข้ีเล่ือย และ
ซงัขา้วโพด ซ่ึงวสัดุเหล่าน้ีสามารถน ามาใชเ้ป็นพลงังานทดแทนในรูปของก๊าซชีวภาพหรือเช้ือเพลิง
แขง็ ส่วนยทุธวธีิการจดัการดา้นพลงังานของจงัหวดั ควรใหค้วามรู้ในการใช ้และประหยดัพลงังาน 
รวมทั้ งส่งเสริมด้านการจัดหาพลังงานทดแทนและวางมาตรการในการใช้พลังงานประเภท
ส้ินเปลืองดว้ย 
 วีระชาติ จริตงาม (2551) ได้ศึกษา การศึกษาศกัยภาพและแนวทางการพฒันาพลงังาน
หมุนเวียนในจงัหวดันครสวรรค์ โดยงานวิจยัน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาขอ้มูลพลงังานจากแหล่ง
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พลงังานหมุนเวียน ประเมินศกัยภาพพลงังานหมุนเวียน และหาแนวทางพฒันาพลงังานหมุนเวียน
ในเขตจงัหวดันครสวรรค ์ซ่ึงการศึกษาพลงังานหมุนเวียนในงานวิจยัคร้ังน้ี คือพลงังานแสงอาทิตย ์
พลงังานชีวมวลและก๊าซชีวภาพ  ผลการวิจยัมีดงัน้ี พลงังานแสงอาทิตย ์พบวา่จงัหวดันครสวรรค์มี
ศกัยภาพเชิงพลงังานแสงอาทิตย์ช่วงประมาณ 7,048-14,095 พนัตนัเทียบเท่าน ้ ามนัดิบ และมีค่า
ความเขม้แสงอาทิตยม์ากท่ีสุดอยู่ระหว่าง 20-22 MJ/m2 ในช่วงเดือนเมษายน รองลงมาคือเดือน
พฤษภาคม เน่ืองจากเป็นช่วงฤดูร้อน และมุมตกกระทบของรังสีจากดวงอาทิตย ตั้งฉากกบัพื้นท่ีมาก
ท่ีสุด ดงันั้นค่าความเข้มแสงอาทิตย์จึงมีค่อนขา้งสูง จึงท าให้จงัหวดันครสวรรค์มีศกัยภาพด้าน
พลงังานแสงอาทิตยท่ีจะน าไปใช้ประโยชน์  พลงังานชีวมวล จากการประเมินศกัยภาพในปี  พ.ศ. 
2548 พบว่า อ้อย ส่วนยอดและใบ มีศกัยภาพด้านพลังงานมากท่ีสุด ประมาณ 431.34 Ktoe 
รองลงมาคือฟางข้าว ประมาณ 126.68  พนัตนัเทียบเท่าน ้ ามนัดิบ  ต่อมาคือ ชานอ้อย แกลบ ซัง
ขา้วโพด และล าตน้มนัส าปะหลงั ตามล าดับ ส่วนพลงังานก๊าซชีวภาพ จากการประเมินศกัยภาพ
พลงังานจากมูลสัตว์ ปี พ.ศ. 2547 พบว่า ไก่ มีศกัยภาพด้านพลงังานมากท่ีสุด ประมาณ 24.53 
พนัตนัเทียบเท่าน ้ ามนัดิบ รองลงมาคือเป็ด ประมาณ 14.25  พนัตนัเทียบเท่าน ้ ามนัดิบ ต่อมาคือ โค
เน้ือ สุกร และกระบือ ตามล าดบั 
 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งของการศึกษาศกัยภาพและแนวทางการ
พฒันาพลงังานหมุนเวยีน พบวา่ การศึกษาท่ีผา่นมาพลงังานทดแทนท่ีไดม้าจากพลงังานแสงอาทิตย์
และพลงังานชีวมวล ได้ถูกมองว่าเป็นพลงังานท่ีมีศกัยภาพเหมาะสมกบัจงัหวดันครสวรรค์และ
เพชรบุรี เน่ืองจากความเขม้ขน้ของแสงอาทิตยแ์ละวสัดุจากการท าเกษตรกรรมของประเทศมีความ
เพียงพอต่อการผลิตพลงังานในจงัหวดั รวมทั้งยุทธวิธีการจดัการดา้นพลงังานควรให้ความรู้ ความ
เขา้ใจในเร่ืองของพลงังานแก่ประชาชนในจงัหวดั  
 
 2.6.2  การจัดการ 
 วิสาขา ภู่จินดา (2554ข) ได้ศึกษา มาตรการด้านการจดัการส่ิงแวดลอ้มของโรงไฟฟ้า
พลงังานหมุนเวียน โดยวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและขั้นตอนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า
พลงังานหมุนเวยีนและท าการประเมินผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มของการผลิตไฟฟ้าโดยใชพ้ลงังาน
หมุนเวยีน ศึกษามาตรการการจดัการส่ิงแวดลอ้มของโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั
และเสนอแนะมาตรการท่ีเหมาะสมของการผลิตไฟฟ้าโดยพลงังานหมุนเวียน ผลการศึกษาพบว่า
การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนปลดปล่อยมลพิษน้อยกว่าพลงังานฟอสซิลอย่างมาก แต่ก็
ข้ึนกบัพลงังานหมุนเวียนท่ีใช้ โดยพบว่าพลงังานแสงแดดและลมเป็นพลงังานท่ีมีผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มนอ้ยท่ีสุด การผลิตไฟฟ้าโดยพลงังานชีวมวลและพลงังานขยะโดยวิธีการเผาไหมจ้ะมี
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ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทุกขั้นตอนท่ีท าการประเมิน ปัจจุบนัมีมาตรการและมาตรฐานการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มการผลิตไฟฟ้า แต่ยงัไม่ครอบคลุมถึงโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก ส่วนส าหรับมาตรการท่ี
เหมาะสมในการจดัการส่ิงแวดลอ้มของโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียน ผูศึ้กษาไดเ้สนอแนะ ในดา้น
การจดัหาวตัถุดิบ ดา้นการขนส่ง  ดา้นการจดัเก็บวตัถุดิบ ดา้นการล าเลียงวตัถุดิบ ดา้นการผลิตและ
ดา้นการก าจดัและบ าบดัมลพิษท่ีเกิดข้ึนโดยตอ้งมีแหล่งส ารองวตัถุดิบ การติดตาม ตรวจสอบการ
ขนส่ง การควบคุมการฟุ้งของวตัถุดิบ 
 วนัวิสา โคกครุฑ (2554) ได้ศึกษา การจดัการขยะเพื่อผลิตพลงังานตามหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล 5 ชุมชน ไดแ้ก่ เทศบาลต าบลสามชุก เทศบาล
ต าบลเบิกไพร องค์การบริหารส่วนต าบลบางเจา้ฉ่า ศูนยเ์กษตรจุลินทรียบ์้านดอนผิงแดด และ
เทศบาลนครระยอง จากนั้นท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยทฤษฎีการประเมินแบบ CIPP-I Model 
ประเมินทั้ง 5 ส่วน ประกอบด้วย ปัจจยัภายนอก (Context) ปัจจยัน าเขา้ (Input) กระบวนการ 
(Process) ผลผลิต (Product) และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน (Impact) และใชข้อ้มูลการประเมินมาเสนอ
รูปแบบท่ีเหมาะสมในการจดัการขยะเพื่อผลิตพลงังานโดยใช้หลกัเศรษฐกิจพอเพียง จากผล
การศึกษา พบว่า การจดัการขยะเพื่อผลิตพลงังานในระดบัชุมชนข้ึนปยู่กบัปัจจยัต่างๆ 1) ปัจจยั
ภายนอก ได่แก่ นโยบายของกระทรวงพลงังาน สภาพเศรษฐกิจ และการสนบัสนุนจากหน่วยงางน
ภาครัฐ ภาคเอกชน 2) ปัจจยัน าเขา้ ประกอบดว้ย (1) ปัจจยัของชุมชน ข้ึนอยูก่บัสภาพพื้นท่ีชุมชน 
ประกอบอาชีพ วถีิการด าเนินชีวิต ส่งผลให้มีวตัถุดิบในการผลิตพลงังาน (2) การบริหารจดัการ (3) 
ดา้นวตัถุดิบในการผลิตพลงังานของแต่ละชุมชน 3) ปัจจยักระบวนการ ในการจดัการขยะเพื่อผลิต
พลงังานแต่ละชุมชน มีการคดัแยกและรวบรวมด้วยกระบวนการท่ีแตกต่างหันไป ซ่ึงรูปแบบท่ี
เหมาะสมในการจดัการ คือ ใชพ้ลงังานท่ีผลิตไดป้ระหยดั  หากพลงังานท่ีผลิตไดม้ากเกินไปก็น าไป
ขายให้ครัวเรือนในราคาถูก เลือกเทคโนโลยีท่ีสอดคล้องกบับริบทชุมชน และตอบสนองความ
ตอ้งการของชุมชน 
 ศราพร ไกรยะปักษ์ (2553) ไดศึ้กษา รูปแบบท่ีเหมาะสมในการจดัการพลงังานชุมชน การ
วจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพการจดัการพลงังานชุมชนในประเทศไทย และเพื่อศึกษาปัญหา
อุปสรรคในการจดัการพลงังานในชุมชนของประเทศไทย รวมทั้งเสนอรูปแบบท่ีเหมาะสมในการ
จดัการพลงังานชุมชนในประเทศไทย โดยงานวิจยัเป็นเชิงคุณภาพควบคู่ไปกบัเชิงปริมาณ มีการ
สัมภาษณ์ในชุมชนท่ีมีการใช้พลงังานทางเลือก พลงังานหมุนเวียนหรืออุปกรณ์ประหยดัพลงังาน 
จ านวน 91 คนใน 5 ชุมชน รวมทั้งสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการพลงังานชุมชน 
ผูน้ าชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งจ านวน 11 คน ผลการศึกษาพบว่า ในการน าพลงังานหมุนวียน พลงังาน
ทางเลือกและอุปกรณ์พลงังานมาใชใ้นชุมชน บางชุมชนเห็นวา่ปริมาณพลงังานไม่เพียงพอต่อการ
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บริโภคประจ าวนั ด้านค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่คิดว่าการจัดการพลังงานไม่มีผลต่อค่าใช้จ่าย และ
ประชาชนจะมีการต่ืนตวัในเฉพาะช่วงแรกเท่านั้น กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจ และมี
ความตระหนักดา้นพลงังานสูง ส่วนการมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดบัปานกลางโดยจะมี
ส่วนร่วมในการฟังและสนบัสนุนโครงการ ซ่ึงรูปแบบท่ีเหมาะสมในการจดัการพลงังานชุมชนนั้น
งานวิจยัน้ี ไดส้รุปว่าประชาชนในชุมชนตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจและความตระหนกัดา้นพลงังาน 
ซ่ึงจะน าไปสู่การมีส่วนร่วมและวางแผนการจดัการพลงังานชุมชน รวมทั้งตอ้งมีการศึกษาปรับปรุง
เทคโนโลยีและกระบวนการจดัการท่ีเหมาะสม และถา้ตอ้งการให้การจดัการพลงังานในชุมชนมี
ประสิทธิภาพ ต้องมีการน าเอาหลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการและต้องปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการใชพ้ลงังานอีกดว้ย 
 Domac, Segon, Przulj and Rajic (2011: 4504-4510) ไดศึ้กษาเร่ือง การวางแผนพลงังาน
ระดบัภูมิภาค และการขบัเคล่ือนการด าเนินงานในประเทศ Karlovac ผลการศึกษาน้ีไดใ้ห้ค  าแนะน า
เก่ียวกบัมาตรการขององค์กรส าหรับการด าเนินงานของโครงการพลงังานทดแทน โดยการเติบโต
ในการจดัการในอนาคต ตอ้งมีการบริหารจดัการแบบองค์รวม โดยตอ้งมีการรวมการท างานของ
รัฐบาลระดบัชาติและระดบัภูมิภาคให้เป็นหุ้นส่วนเดียวกบัชุมชนทอ้งถ่ิน ซ่ึงดว้ยวิธีการน้ีชุมชนจะ
ไดรั้บประโยชน์จากการพึ่งพาตนเองไดม้ากข้ึน เพิ่มความนบัถือตนเองลดปัญหาสังคมและลดช่อง
โหวใ่นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนได ้
 Wisakha Phoochinda (2011) ไดศึ้กษา การจดัท าตวัช้ีวดัการจดัการพลงังานชุมชน โดยใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วตัถุประสงค์เพื่อจัดท าตัวช้ีวดัใช้ในการประเมินการจัด
การพลงังานชุมชน เพื่อท่ีให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองด้านพลงังานได้และลดการน าเขา้ของ
เช้ือเพลิง ซ่ึงมีการเก็บขอ้มูล 2 แบบ คือส่วนแรกเก็บขอ้มูลทุติยภูมิจากหนงัสือ เอกสาร และรายงาน
การวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนท่ีสองเก็บขอ้มูลปฐมภูมิจากชุมชนตน้แบบท่ีมีการจดัการพลงังานชุมชน
โดยยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพียงโดยการสัมภาษณ์ผูน้ าชุมชนและการสังเกตการณ์การจดัการพลงังาน
ภายในชุมชน แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าจดัท าร่างตวัช้ีวดัโดยใชท้ฤษฎีการประเมิน Input Process Output 
(IPO) และประเด็นประเมิน Impact เม่ือไดร่้างตวัช้ีวดัให้ผูเ้ช่ียวชาญท าการพิจารณาความเหมาะสม
ของตัวช้ีวดัก่อนไปทดลองจริงกับชุมชนต้นแบบ หลังจากนั้นจะปรับปรุงตัวช้ีวดัให้มีความ
เหมาะสมมากข้ึนและสามารถน าไปประเมินไดจ้ริง ผลการศึกษาพบวา่ตวัช้ีวดับางตวัเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้ยากโดยเฉพาะตวัช้ีวดัด้านกระบวนการ ส่วนตวัช้ีวดัด้านส่ิงน าเข้าสามารถน าไปใช้
ประเมินและเก็บรวบรวมขอ้มูลไดง่้าย ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการจดัการพลงังาน
ชุมชน คือ ขาดผูเ้ช่ียวชาญด้านพลังงานชุมชน ขาดนโยบายสนับสนุน ปัญหาด้านวตัถุดิบและ
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตพลงังานหรือการประหยดัพลงังาน รวมทั้งขาดการสนบัสนุนจากภาครัฐ
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อยา่งต่อเน่ือง ขอ้เสนอแนะในดา้นนโยบายควรมีนโยบายระดบัชุมชน และแผนการจดัการพลงังาน
ควรสอดรับกบันโยบายระดบัสูงกบัระดบัชุมชน และควรจดังบประมาณให้พอเพียงท่ีชุมชนจะ
พึ่งตนเองได ้ส่วนในดา้นปฏิบติัควรมีผูน้ าท่ีเขม้แข็ง จดัให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างชุมชน 
เทคโนโลยีท่ีภาครัฐให้กบัชุมชนควรมีความเหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมของชุมชนและควรให้
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม และควรติดตามประเมินการด าเนินการจดัการพลังงานชุมชนอย่าง
ต่อเน่ือง ร่วมทั้งในอนาคตควรมีการจดัการพลงังานชุมชนจ าแนกตามภูมิสังคม เศรษฐกิจและ
สภาพแวดลอ้ม 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องของจดัการ พบว่า การศึกษาท่ีผ่านมา
รูปแบบท่ีเหมาะสมส าหรับการจดัการ คือการให้ประชาชนในชุมชนเองมีความรู้สึกเป็นเจา้ของ 
และมีความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักด้านพลังงาน ซ่ึงจะน าไปสู่การมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการจดัการพลงังานในชุมชน รวมทั้งตอ้งมองดา้นของกายภาพ คือ สภาพพื้นท่ี ทรัพยากรของ
ชุมชน วิถีชีวิต การขนส่งวตัถุดิบในการผลิตพลงังาน สุดทา้ยตอ้งมองดา้นการบริหารจดัการ ทั้ง
ดา้นของงบประมาณ บุคลากร และกระบวนการผลิตวา่เหมาะสมกบัชุมชนนั้นเพียงใด 

 
 2.6.3 ปัจจัยทีม่ีความสัมพนัธ์กบัการใช้พลงังานทดแทนในชุมชน  

 วิสาขา ภู่จินดา (2554ก) ไดศึ้กษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการใช้พลงังานทดแทนใน
ชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนภาคกลาง โดยการศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความรู้ความเขา้ใจ 
ความตระหนกั และจิตส านึกในการจดัการพลงังานของชุมชน และศึกษาปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั
การใชพ้ลงังานทดแทนในชุมชน ซ่ีงการศึกษาคร้ังน้ีเลือกชุมชนในภาคกลางเป็นกรณีศึกษา โดยท า
การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งประชาชนในชุมชนภาคกลาง จ านวน 20 
ชุมชน จาก 20 จงัหวดั โดยเลือกชุมชนแบบเจาะจงชุมชนท่ีมีการท าแผนพลงังานชุมชน  และในแต่
ละชุมชนเลือกตวัอยา่งประชาชนในชุมชนแบบบงัเอิญ ชุมชนละ 18 ตวัอยา่ง ซ่ึงท าการเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้ 358 ตัวอย่าง ผลการศึกษา พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจ ความ
ตระหนกั  จิตส านึกในการจดัการพลงังานในระดบัสูง ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ ประชาชนท่ี
มีเพศและอายตุ่างกนัมีจิตส านึกในการจดัการพลงังานชุมชนต่างกนั ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
ความรู้ความเขา้ใจในการจดัการพลงังานชุมชนของประชาชนมีความสัมพนัธ์กบัความตระหนัก
และจิตส านึกในการจดัการพลงังานชุมชนท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ความตระหนกัในการจดั
การพลงังานชุมชนมีความสัมพนัธ์กบัจิตส านึกในการจดัการพลงังานชุมชน ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติ 0.05 ส าหรับปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการใชพ้ลงังานทดแทน ไดแ้ก่ อายุ การศึกษา อาชีพ ท่ี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ในการจดัการพลงังานชุมชนนั้นควรมีการให้ความรู้กบัประชาชน 
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เพื่อให้เกิดความเขา้ใจและเห็นความส าคญัของพลังงานทดแทน หาความตอ้งการท่ีแท้จริงของ
ชุมชน  และใชพ้ลงังานทดแทนท่ีเหมาะสมกบัสภาพของชุมชน  หน่วยงานทอ้งถ่ินท่ีเก่ียวขอ้งควร
ใหก้ารสนบัสนุนในดา้นความรู้อยา่งต่อเน่ืองและมาติดตามดูแลอยา่งสม ่าเสมอ และหน่วยงานดา้น
พลงังานควรใหค้วามรู้กบัหน่วยงานภาคทอ้งถ่ินดว้ย 
 นงนุช ใจโต (2548) ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนมีการจดัการมูลฝอยของชุมชน
ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ ซ่ึงการศึกษาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ศึกษาวิธีการจดัการ
และความส าเร็จในการจดัการขยะมูลฝอยของชุมชน และศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จดัการขยะมูลฝอย รวมทั้งศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการจดัการมูลฝอยของประชาชน 
โดยการศึกษาคร้ังน้ีไดจ้ากการเก็บแบบสอบถามหวัหนา้ครัวเรือน 285 ครัวเรือนและสัมภาษณ์กลุ่ม
ผูใ้หข้อ้มูลหลกั 9 คน ผลการศึกษา พบวา่ การจดัการขยะมูลฝอยในชุมชนมีรูปแบบการจดัการดว้ย
ตนเอง โดยด าเนินการตั้งงแต่คดัแยกขยะ จดัเก็บ รวบรวม จ าหน่าย การบริหารรายได ้การก าหนด
กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยของชุมชน รวมทั้งขอ้เสนอแนะปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขปัญหาเก่ียวกบัขยะมูลฝอย ซ่ึงประชาชนในชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนิน
กิจกรรมตามขั้นตอน ซ่ึงช้ีให้เห็นวา่ประชาชนเป็นแรงผลกัดนัในการด าเนินการจดัการขยะมูลฝอย
ในชุมชนให้ประสบผลส าเร็จ ปัจจยัท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ ความรู้ ความเขา้ใจ
และความตระหนกัเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอย 
 อนนัตญา ศิริรัตน์ (2553) ไดศึ้กษา ศกัยภาพในการวางแผนพลงังานชุมชนขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหินโคน อ าเภอจกัราช จงัหวดันครราชสีมา มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาศกัยภาพใน
การวางแผนพลงังานชุมชนในดา้นผูน้ า ดา้นทรัพยากรวตัถุดิบของชุมชน ดา้นการมีส่วนร่วม และ
ศึกษาแนวทางการแกไ้ขปัญหาในการวางแผนพลงังานชุมชน การศึกษาน้ีมีการเก็บรวบรวมขอ้มูล
โดยการสัมภาษณ์กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ผลการศึกษาพบว่า ดา้นทรัพยากรวตัถุดิบของชุมชนมี
การใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ค่าและเพียงพอต่อการผลิต ด้านผูน้ าไม่มีบทบาทหน้าท่ี ไม่สนับสนุน
งบประมาณในการด าเนินงาน ดา้นการมีส่วนร่วมมีความร่วมมือกนัดีระหวา่งหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
แต่บุคลากรยงัขาดความรู้ ความเขา้ใจในการด าเนินงาน แนวทางการแก้ไขปัญหาการวางแผน
พลงังานชุมชน คือ ผูน้ าตอ้งมีบทบาทหนา้ท่ีในการสนบัสนุนงบประมาณและส่งเสริมแผนพลงังาน
ชุมชน โดยเพิ่มศกัยภาพการใชพ้ลงังานทดแทน รณรงคใ์หค้วามรู้เก่ียวกบัการจดัการพลงังานชุมชน 
ควรจดัใหมี้การประชุมอยา่งสม ่าเสมอเพื่อรับฟังปัญหาของชุมชนและหาทางแกไ้ข 
 Sperling, Hvelplund and Mathiesen (2011: 1338-1351) ไดศึ้กษาเร่ือง การรวมอ านาจและ
การกระจายอ านาจในการวางแผนเชิงกลยุทธ์พลงังานของเทศบาลในประเทศ Denmark บทความน้ี
กล่าววา่การกระจายอ านาจท่ีมีประสิทธิภาพ คือการวางแผนเชิงกลยทุธ์ท่ีท าใหก้ารใชพ้ลงังงาน ตอ้ง
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มีการรวมศูนยอ์  านาจ ซ่ึงหมายความว่าความรับผิดชอบควรจะส่งลงมาให้เทศบาลพร้อมกบัตอ้งมี
แนวทางท่ีชัดเจนในการเขา้ถึงขอ้มูลและเคร่ืองมือในการด าเนินการวางแผนเชิงกลยุทธ์พลงังาน 
รวมทั้งการสนบัสนุนจะตอ้งไดรั้บการยอมรับในระดบัส่วนกลางอยา่งเป็นทางการ 
 Rogers, Simmons, Convery and Weatherall, (2008: 4217-4226) ไดศึ้กษา การมีส่วนร่วม
ของประชาชนตามโครงการพลงังานทดแทน  ซ่ึงในงานวจิยัน้ีสหราชอาณาจกัรไดรั้บการยอมรับวา่
ตอ้งการท่ีจะเพิ่มก าลงัการผลิตพลงังานทดแทนและไดรั้บการอา้งว่าชุมชนตามโครงการพลงังาน
ทดแทนท่ีประสบความส าเร็จจะมีการมีส่วนร่วมของประชาชน และแนวโนม้ท่ีประชาชนจะให้การ
ยอมรับมีมากกวา่ท่ีจะมีการพฒันาจากบนลงล่าง และรูปแบบควรเป็นขนาดเล็กมากกวา่ขนาดใหญ่ 
อย่างไรจุดมุ่งหมายของการศึกษาน้ีคือการส ารวจการตอบสนองความต้องการของชุมชนเพื่อ
โครงการสร้างพลงังานอย่างย ัง่ยืน โดยมีมการเก็บแบบสอบถามและสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง
เป็นแบบเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามและสัมภาษณ์คือผูน้ าชุมชน ในการ
สรุปการวิจยัในคร้ังน้ีช้ีไปท่ีประโยชน์ของการให้การสนับสนุนโครงการพลังงานและการจดั
การพลงังานทดแทนในประเทศ ซ่ึงมีแนวโนม้ท่ีจะมีความกระตือรือร้นและมีความปรารถนาจะเขา้
ร่วมมากข้ึน แต่อุปสรรคจะเห็นว่าผลกระทบหรือเจา้หน้าท่ีท้องถ่ินตอ้งอ านวยความสะดวกใน
โครงการและการมีส่วนร่วมในการวางกรอบกระบวนการหรือมาตรฐานมากข้ึน ร่วมทั้งสร้างความ
ตระหนกัของความเป็นไปไดข้องส่ิงท่ีแตกต่างกนัแต่ละโครงการ 
 St. Denis and Parker (2008 อา้งถึงใน วนัวิสา โคกครุฑ, 2554) งานวิจยัน้ีไดศึ้กษาเร่ืองการ
วางแผนพลงังานชุมชนในประเทศแคนาดา มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการวางแผนพลงังานชุชนใน
ประเทศแคนาดา ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากชุมชนท่ีมีการวางแผนพลงังานชุมชน 10 ชุมชน ผล
การศึกษาพบว่า การจดัการพลงังานชุมชนจะเกิดข้ึน ข้ึนอยู่กบัการตดัสินใจของหน่วยงานด้าน
พลังงานระดับภูมิภาค ในทางทฤษฎีการจัดการพลังงานชุมชนมี 3 เป้าหมายหลัก คือ ด้าน
ประสิทธิภาพการใชภู้มิภาค ดา้นการอนุรรักษ์พลงังานและดา้นการใชพ้ลงังานหมุนเวียน โดย 10 
ชุมชนในประเทศแคนาดา มีแผนการจดัการพลงังาน การด าเนินการในโครงการท่ีเก่ียวกบัการใช้
พลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพและมีการอนุรักษพ์ลงังานเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีการใชพ้ลงังานหมุนเวียน
ไดรั้บความสนใจนอ้ยมาก  
 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องของปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กับการใช้
พลังงานทดแทนในชุมชน พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผลให้การใช้พลังงานทดแทนเปล่ียนแปลงไป คือ 
ความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักด้านพลังงาน รวมทั้ งด้านความเข้มแข็งของแกนน าชุมชน 
บทบาทหน้าท่ีผูรั้บผิดชอบ งบประมาณในการจดัสรร และการติดตาม ดูแลให้ค  าปรึกษาของ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนจากภายนอกชุมชน  
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 จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้องทั้งหมดพบว่า การจดัการพลงังานหมุนเวียนในระดับ
ชุมชนนั้น นอกจากตอ้งมีวตัถุดิบท่ีมีศกัยภาพเพียงพอในการผลิตพลงังานท่ีเหมาะสมกบัพื้นท่ีแลว้ 
ยงัตอ้งมีความพร้อมดา้นการบริหารจดัการ ด้านบุคลากร และดา้นงบประมาณ รวมทั้งตอ้งมีความ
สอดคลอ้งกบัค่านิยม ความเช่ือ วิถีการด าเนินชีวิตของชุมชนในแต่ละภูมิภาคนั้น เพื่อส่งผลให้เกิด
แนวทางการบริหารจดัการพลงังานในชุมชนท่ีย ัง่ยืนและเกิดการใชพ้ลงังานทดแทนท่ีเหมาะสมกบั
ชุมชนนั้นจริงๆ ดงันั้นผูว้ิจยัจึงน าแนวคิดจากการทบทวนวรรณกรรมน้ีไปก าหนดกรอบแนวคิดใน
การศึกษาดงับทท่ี 3 



บทที ่3 
 

วธีิการด าเนินการวจิยั 
 

 การศึกษาน้ีแบ่งการเก็บขอ้มูลเป็น 2 แบบ คือการเก็บขอ้มูลปฐมภูมิและขอ้มูลทุติยภูมิ โดย
การเก็บขอ้มูลปฐมภูมิใช้แบบสอบถามผูบ้ริหารหรือเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งของส านกังานพลงังาน
จงัหวดัทุกจงัหวดัและเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ผูน้ าชุมชนหรือคณะกรรมการพลงังาน
ชุมชนท่ีเป็นชุมชนตน้แบบในการผลิตพลงังานหมุนเวียน 4 ภาค ส่วนการเก็บขอ้มูลทุติยภูมิไดท้  า
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น หนังสือวิชาการ บทความ งานวิจยั และขอ้มูลจาก
อินเตอร์เน็ตเก่ียวกบัศกัยภาพทางกายภาพของพลงังานหมุนเวียน (พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม 
พลงังานน ้ า พลงังานความร้อนใตพ้ิภพ พลงังานจากขยะ พลงังานชีวมวลและก๊าซชีวภาพ) และ
ขอ้มูลดา้นสังคมและวฒันธรรมในแต่ละภูมิภาค จากนั้นน าขอ้มูลปฐมภูมิมาวิเคราะห์ถึงการบริหาร
และการพฒันาพลงังานชุมชนของแต่ละภูมิภาค ความส าเร็จ ปัญหาและอุปสรรค การบริหารจดัการ
ของชุมชนตน้แบบทั้ง 4 ภาค ร่วมกบัขอ้มูลทุติยภูมิดา้นศกัยภาพทางกายภาพ สังคมและวฒันธรรม
ของแต่ละภูมิภาค เพื่อหาแนวทางการจดัการพลงังานหมุนเวยีนในระดบัชุมชนของแต่ละภูมิภาค ซ่ึง
มีกรอบแนวคิดในการศึกษา วิธีการศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา การเก็บรวบรวมขอ้มูล และ
วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 

3.1  ระเบียบวธิีวจิัย 
 
 ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาทางสังคมศาสตร์ เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ร่วมกบัการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงเอกสาร 
(Documentary Research) โดยมีขั้นตอนการศึกษาตามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
 3.1.1  การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ จากงานวิจยั บทความ หนงัสือวิชาการและอินเตอร์เน็ต 
เก่ียวกบัขอ้มูลและศกัยภาพพลงังานหมุนเวียนของพลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม พลงังานน ้ า 
พลงังานความร้อนใตพ้ิภพ พลงังานจากขยะ พลงังานชีวมวลและก๊าซชีวภาพ รวมทั้งขอ้มูลทาง
สังคมและวฒันธรรมท่ีเก่ียวกบัวถีิการด าเนินชีวติ ค่านิยม ความเช่ือ ของแต่ละภูมิภาค 
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 3.1.2  การเก็บแบบสอบถาม จากผูบ้ริหารหรือเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งของส านกังานพลงังาน
จงัหวดั 76 จงัหวดั เพื่อใหไ้ดชุ้มชนท่ีเป็นตน้แบบ Best Practice ของแต่ละภูมิภาค และเพื่อให้ทราบ
แนวคิดในการเลือกใช้พลงังานหมุนเวียนของแต่ละจงัหวดั รวมทั้งแนวทางการบริหารจดัการของ
ภาครัฐเก่ียวกบัพลงังานหมุนเวยีน 
 
 3.1.3  การสัมภาษณ์ ผูน้  าชุมชนหรือคณะกรรมการพลงังานชุมชน 4 ชุมชนในพื้นท่ีตน้แบบ 
(Best Practice) 4 ภาค  (ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใต้) จากการแนะน า
ของผูบ้ริหารหรือเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งของส านักงานพลงังานจงัหวดั และท าการสัมภาษณ์ผูน้ า
ชุมชนหรือคณะกรรมการพลงังานชุมชน อยา่งนอ้ยชุมชนละ 3 ท่าน 
 
 3.1.4  รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลปฐมภูมิ (ขอ้ 2 และ ขอ้ 3) และท าการวิเคราะห์ขอ้มูล
เพื่อให้ไดแ้นวทางการบริหารจดัการพลงังานหมุนเวียนของแต่ละภูมิภาค โดยพิจารณาปัจจยัดา้น
กายภาพ ดา้นสังคมและวฒันธรรม และดา้นการบริหารจดัการ 
 

3.2  กรอบแนวคดิการวจิัย 
  
 ส าหรับกรอบแนวคิดในการศึกษาน้ี ไดน้ าทฤษฎี Sustainable Development และ น าหลกั 
Good Governance มาเป็นหลกัในการจดัท ากรอบเพื่อเสนอแนวทางการบริหารจดัการพลงังาน
หมุนเวยีนในระดบัชุมชนของประเทศไทย 
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ภาพที ่3.1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
 จากกรอบแนวคิดการวิจยั เร่ืองแนวทางการบริหารจดัการพลังงานหมุนเวียนในระดับ
ชุมชนของประเทศไทย เป็นกรอบในการน าเสนอรูปแบบและแนวทางการบริหารจดัการพลงังาน
หมุนเวยีนท่ีเหมาะสมในระดบัชุมชนของแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ดงัน้ี 
 
 3.2.1  ประเมินปัจจัยการบริหารจัดการ ประกอบดว้ย 1) บุคลากรมีจ านวนเพียงพอหรือไม่
และมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัพลงังานหมุนเวียนอย่างไร 2) งบประมาณและวสัดุอุปกรณ์ มี
แหล่งเงินทุนสนบัสนุนจากหน่วยงานใดและเพียงพอกบัความตอ้งการหรือไม่ 3) การควบคุมก ากบั
ดูแลและการติดตามประเมินมีผลการด าเนินการอยา่งไร 4) ดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนมีส่วน
ร่วมมากนอ้ยเพียงใด และแต่ละขั้นตอนประชาชนใหค้วามส าคญัในการมีส่วนร่วมอยา่งไร 
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 3.2.2 ประเมินปัจจัยด้านกายภาพ (ส่ิงแวดล้อม) ประกอบดว้ย 1) ภูมิประเทศ โดยตอ้ง
พิจารณาศกัยภาพของพลงังานหมุนเวียนแต่ละประเภท รวมทั้งดา้นการขนส่ง 2) ภูมิอากาศ ตอ้ง
พิจารณาดา้นศกัยภาพของพลงังานหมุนเวยีนแต่ละประเภท และพิจารณาภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพของวตัถุดิบหรือไม่ อย่างไร 3) วตัถุดิบ พิจารณาปริมาณผลผลิต คุณภาพ/คุณสมบติัเป็น
อยา่งไร และพิจารณาวา่วตัถุดิบอยูใ่กลแ้หล่งผลิตพลงังานหรือไม่ รวมทั้งช่วยลดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม
หรือไม่ อยา่งไร 
 
 3.2.3 ประเมินปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ รายได-้รายจ่ายจากการผลิตพลงังาน และอาชีพ
หรือการรวมกลุ่มท่ีไดห้ลงัจากการผลิตพลงังานหมุนเวียน รวมทั้งการน าเขา้พลงังานจากภายนอก
ก่อนและหลงัการผลิตพลงังานหมุนเวยีน 
 
 3.2.4 ประเมินปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม ไดแ้ก่ วิถีการด าเนินชีวิตของประชาชนใน
ชุมชน โดยพิจารณาสภาพความเป็นอยู่ การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาชาวบา้นในการผลิตพลงังาน
หมุนเวียน รวมทั้งพิจารณาค่านิยม ความเช่ือ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีผลต่อการบริหารจดัการพลงังาน
มากนอ้ยเพียงใด 
 จากนั้นน าผลการศึกษาท่ีได้มาถอดบทเรียนความส าเร็จ พร้อมวิเคราะห์ถึงปัญหาและ
อุปสรรคของการบริหารจดัการพลงังานหมุนเวียนในระดบัชุมชนท่ีเป็นตน้แบบของแต่ละภูมิภาค 
เพื่อเสนอรูปแบบและแนวทางการบริหารจดัการพลงังานหมุนเวียนท่ีเหมาะสมในระดบัชุมชนของ
แต่ละภูมิภาคของประเทศไทย 
 

3.3  ผู้ให้ข้อมูลส าคญั 

 

 3.3.1 ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของส านักงานพลังงานจังหวัดทุกจังหวัด เป็น
ผูต้อบแบบสอบถาม ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างมีจ านวนน้อยและเพื่อให้ได้จ  านวนกลุ่มทุกตวัอย่างจากทัว่
ประเทศไทยจึงส ารวจทั้งส้ิน 76 คน จาก 76 จงัหวดั (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) ส่วนรูปแบบวิธีการ
แจกจ่ายแบบสอบถามนั้นมีการส่งทางไปรษณียแ์ละทาง E-Mail  
 เม่ือใชท้ฤษฎีของ Taro Yamane ก าหนดความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ียอมให้เกิด
ระหวา่งค่าจริงและค่าประมาณร้อยละ 0.055 ดงัสมการ  
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     n = N/(1+ Ne2) 
 
   n คือ จ านวนประชากรท่ีตอ้งการศึกษา 
   N คือ จ านวนประชากรทั้งหมด 

   e คือ ค่าความคลาดเคล่ือน (ก าหนดท่ีความคลาดเคล่ือนร้อยละ 5.5) 

    พบว่าในการสุ่มตวัอย่างตอ้งส ารวจประชากรกลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน 64 จงัหวดั ซ่ึงไดรั้บ
แบบสอบถามกลบัมาทั้งส้ิน 62 จงัหวดั คิดเป็นร้อยละ 96.88 โดยแบ่งไดแ้ต่ละภูมิภาค ดงัน้ี  
 
ตารางที ่3.1  แสดงจ านวนการตอบกลบัของแบบสอบถามจากพลงังานจงัหวดั 
 

ภาค จ านวนจังหวดัทีส่่ง
แบบสอบถาม 

จ านวนจังหวดัทีต่อบ
แบบสอบถาม 

ร้อยละ 

เหนือ 17 10 58.82 
กลาง 25 21 84.00 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 20 18 90.00 
ใต ้ 14 13 92.85 

 
 ขอ้จ ากดัท่ีไม่สามารถเก็บแบบสอบถามกลบัมาไดท้ั้งหมดนั้น เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่างบาง
จงัหวดัห่างไกลท าให้การส่งข้อมูลแบบสอบถามเป็นไปได้ยากและตกหล่นระหว่างการจดัส่ง 
ส่วนขอ้มูลรายช่ือจงัหวดัท่ีมีการตอบแบบสอบถามผูว้จิยัขอสงวนเพื่อใชใ้นการศึกษาน้ี 
 
 3.3.2  ผู้น าชุมชนหรือคณะกรรมการพลังงานชุมชน อยา่งนอ้ยชุมชนละ 3 คน โดยผูใ้ห้
ขอ้มูลส าคญัในการตอบแบบสัมภาษณ์ จากการเสนอแนะของผูบ้ริหารหรือเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง
ของส านกังานพลงังานจงัหวดัเสนอมาในแบบสอบถาม โดยชุมชนจากการเสนอเป็นชุมชนตน้แบบ 
Best Practice เก่ียวกบัการผลิตพลงังานจากพลงังานหมุนเวียนเท่านั้น และน ามาหาความถ่ีชุมชนท่ี
ไดรั้บการเสนอแนะของแต่ละภูมิภาค ท าให้ได ้1 ชุมชน/ ภาค ส ารวจทั้งส้ิน 4 ชุมชน จาก 4 ภาค 
ไดแ้ก่ ภาคเหนือ : ต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอหล่มสัก จงัหวดัเพชรบูรณ์ ภาคกลาง : ต าบลกระแสบน 
อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ: ต าบลนาเสียว อ าเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ และ
ภาคใต ้ : ต าบลนาชุมเห็ด อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรัง เหตุผลในการเลือกชุมชนในแต่ละภาคนั้น 
ไดรั้บการสนบัสนุนจากเจา้หน้าท่ีท่ีรับผิดชอบดูแลโครงการแผนพลงังานชุมชนทั้งประเทศไทย 
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เป็นผูใ้ห้ข้อมูล โดยมีการคดัเลือกจากชุมชนท่ีมีผูน้ าเข้มแข็ง ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และ
ปัจจุบนัมีความส าเร็จในการด าเนินงานอยา่งย ัง่ยนืและต่อเน่ือง 
 

3.4  เคร่ืองมอืเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 การวิจยัน้ีไดมี้การศึกษา 3 รูปแบบ คือ การศึกษาวิจยัเชิงเอกสาร (Documentary Research) 
การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
เพื่อให้ตอบโจทย ์วตัถุประสงค์ และกรอบแนวคิดของการวิจยัมากท่ีสุด และน าขอ้มูลท่ีไดม้าสรุป
เป็นแนวทางการจดัการพลงังานแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ดังนั้นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล มีดงัน้ี 
 
 3.4.1 เป็นการศึกษาวิจัยเชิงเอกสาร โดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ จากงานวิจยั 
บทความ หนังสือวิชาการและอินเตอร์เน็ต เก่ียวกับขอ้มูลและศกัยภาพพลังงานหมุนเวียนของ
พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม พลงังานน ้ า พลงังานความร้อนใตพ้ิภพ พลงังานจากขยะ พลงังาน
ชีวมวลและก๊าซชีวภาพ รวมทั้งขอ้มูลทางสังคมและวฒันธรรมท่ีเก่ียวกบัวิถีการด าเนินชีวิต ค่านิยม 
ความเช่ือ ของแต่ละภูมิภาค  
 
 3.4.2  เป็นการศึกษาวจัิยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิ 
จากแบบสอบถาม (Questionnaire) กบัผูบ้ริหารหรือเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งของส านกังานพลงังาน
จงัหวดัและจากแบบสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูน้ าชุมชนหรือคณะกรรมการพลังงานชุมชน และการ
ส ารวจชุมชนตน้แบบ ซ่ึงมีรายละเอียดของแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ดงัน้ี 
   3.4.2.1  แบบสอบถาม 
 แบบสอบถามส าหรับผูบ้ริหารหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องของส านักงาน
พลังงานจังหวดั ประกอบด้วย ค าถามปลายปิดและค าถามปลายเปิด เพื่อสอบถามเก่ียวกับ
แผนพฒันาพลงังานหมุนเวียนในชุมชนท่ีส านกังานพลงังานจงัหวดัดูแลเป็นอยา่งไร แนวทางการ
จดัการพลังงานหมุนเวียนในชุมชนเป็นอย่างไร และแนวคิดเก่ียวกับพลังงานหมุนเวียนแต่ละ
ประเภทเป็นอย่างไร งบประมาณในการจดัสรร การมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งปัญหาและ
อุปสรรคในการด าเนินการ โดยท าการสอบถามกบัผูบ้ริหารหรือเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งของส านกังาน
พลงังานจงัหวดัทั้ง 76 จงัหวดั 
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 ทั้งนี้ ในส่วนของแบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนบุคคล 

ค าถามเกี่ยวกับการส่ือสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านพลังงานท่ีผ่านมา และค าถามอ่ืนๆ ท่ี

เกี่ยวข้องกับการจัดการพลังงาน โดยในส่วนของค าถามเกี่ยวกับการส่ือสารประชาสัมพันธ์ข้อมูล

ข่าวสารด้านพลังงานท่ีผ่านมา มีประเด็นค าถาม ดังนี้ 

 1)  ความถ่ีในการประชาสัมพันธ์ 

 2)  ช่องทางท่ีใช้ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 

ส่วนของค าถามด้านการจัดการพลังงาน มีประเด็นค าถาม ดังนี้ 

 1)  พลังงานหมุนเวียนท่ีเลือกใช้ 

 2)  ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้พลังงานหมุนเวียนท่ีเหมาะสมกับจังหวัด 

 3)  งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ท่ีให้การสนับสนุน 

 4)  ความพร้อมด้านบุคลากรและด้านทรัพยากร/ วัตถุดิบ 

 5)  การผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่น การน าวิถีชีวิต ความเช่ือ ค่านิยม 

มาเป็นส่วนผลักดันให้เกิดการผลิตพลังงานหมุนเวียน และเป็นแนวทางหรือรูปแบบการด าเนินงาน

ในการผลิตพลังงานหมุนเวียน 

 6)  การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

 7)  การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี 

 8)  ปริมาณพลังงานท่ีผลิต 

 9)  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 10)  ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการ และแนวทางการจัดการ

กับปัญหาอุปสรรค 

 11)  การจัดการด้านพลังงานในชุมชนของประเทศไทยควรมีรูปแบบ

แนวทางอย่างไร เพื่อให้เหมาะสมกับภูมิภาค 

3.4.2.2  แบบสัมภาษณ์เชิงลึก   

  การสัมภาษณ์ผู้น าชุมชนหรือคณะกรรมการพลังงานชุมชน เพ่ือให้ทราบถึง

แนวทางการจัดการผลิตพลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน ว่าชุมชนมีการจัดการอย่างไร อะไรเป็น

ปัจจัยท่ีส่งผลให้เกิดการเลือกใช้พลังงานหมุนเวียนนั้น และประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมมากน้อย

เพียงใด ปัจจัยท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินการ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

โดยท าการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชนหรือคณะกรรมการพลังงานชุมชนในพื้นท่ีต้นแบบ Best Practice 4 

ภาค (ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้) จากการแนะน าของผู้บริหารหรือ
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เจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งของส านกังานพลงังานจงัหวดัทุกจงัหวดั และจะท าการสัมภาษณ์อย่างน้อย
ชุมชนละ 3 คน ทั้งน้ี ในส่วนของแบบสัมภาษณ์เชิงลึก มีประเด็นค าถาม ดงัน้ี 
 1)  สภาพความเป็นอยูข่องชุมชน 
 2)  ปัจจยัการเลือกใชพ้ลงังานหมุนเวยีน 
 3)  ความพร้อมของบุคลากร งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ ในการด าเนินงาน
 4)  ความเพียงพอและศกัยภาพของทรัพยากรและวตัถุดิบ  
 5)  การผสมผสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการผลิตพลงังานหมุนเวยีน 
 6)  การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
 7)  การน าวิถีชีวิต ความเช่ือ ค่านิยม มาเป็นส่วนผลกัดนัให้เกิดการผลิต
พลงังานหมุนเวยีน และเป็นแนวทางหรือรูปแบบการด าเนินงาน 
 8)  ปริมาณพลงังานท่ีผลิต 
 9)  ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 10)  แนวทางการจดัการผลิตพลงังานในอนาคต 
 11)  ปัจจยัท่ีมีผลต่อการบริหารจดัการพลงังาน 
 12)  ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจดัการ และแนวทางการจดัการ
 13)  การจดัการดา้นพลงังานในชุมชนของประเทศไทยควรมีรูปแบบและ
แนวทางอยา่งไร เพื่อใหเ้หมาะสมกบัภูมิภาค 
 

3.5  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอืการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 ความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) 
 มีการทดสอบความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) เม่ือสร้างแบบสัมภาษณ์และ
แบบสอบถามแลว้ น าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความเช่ียวชาญดา้นการบริหารจดัการพลงังาน และดา้น
สังคมวฒันธรรม จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา โดยใชแ้บบฟอร์มรายงานผลการ
ตรวจสอบเคร่ืองมือ ซ่ึงไดแ้นบวตัถุประสงค์ นิยามศพัท์เชิงปฏิบติัการ และโครงสร้างขอ้ค าถาม
เก่ียวกบัการบริหารจดัการพลงังานหมุนเวียนในชุมชนไปในการพิจารณาดว้ย จากนั้นจึงน าผลการ
พิจารณามาค านวณค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Item-Objective Congruence Index: IOC) โดยมีเกณฑ์
ของการใหค้ะแนน ดงัน้ี (สุวมิล ติรกานนัท,์ 2548: 156 อา้งถึงใน วสิาขา ภู่จินดา, 2553: 187) 
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     เห็นว่าสอดคล้อง  ให้คะแนน +1 

     ไม่แน่ใจ  ให้คะแนน 0 

     เห็นว่าไม่สอดคล้อง ให้คะแนน -1 

 

 จากนั้นมาค านวณค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยใช้สูตรในการค านวณ ดังนี้ 

 

     IOC = ∑R/n 

 

 เม่ือ    R  คือ  ผลคูณของคะแนนกับจ านวนผู้เช่ียวชาญในแต่ละระดับความสอดคล้อง 

   n  คือ  จ านวนผู้เช่ียวชาญทั้งหมด 

 ซ่ึงผลการทดสอบความตรงตามเนื้อหา แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ แบบสอบถามและแบบ

สัมภาษณ์ ในส่วนแบบสอบถามเม่ือจ าแนกตามองค์ประกอบ พบว่า มี 46 ข้อจาก 55 ข้อ คิดเป็นร้อย

ละ 83.64 มีดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ (Item-Objective Congruence: 

IOC) มากกว่า 0.50 และมี 9 ข้อจาก 55 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 16.34 มีดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ

ค าถามและวัตถุประสงค์ (Item-Objective Congruence: IOC) น้อยกว่า 0.50 ได้แก่ ข้อค าถามท่ี

สอบถามเกี่ยวกับปัจจัยอะไรท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้พลังงานหมุนเวียนท่ีเหมาะสมกับจังหวัด  โดยมี

ข้อค าถามย่อยท่ีไม่สอดคล้อง ดังนี้ ข้อค าถามเกี่ยวกับภูมิประเทศมีผลต่อศักยภาพของพลังงาน 

ภูมิอากาศมีผลต่อศักยภาพของพลังงาน การลดปัญหาสิ่งแวดล้อม สภาพความเป็นอยู่ของคนใน

ชุมชน ค่านิยม ความเช่ือ ความรู้ความเข้าใจของบุคลากร แหล่งสนับสนุนการซื้อวัสดุอุปกรณ์และ

ความรู้ความเข้าใจของประชาชน หลังจากนั้นน าผลการทดสอบความตรงเชิงเนื้อหาของ

แบบสอบถามมาปรับแก้แบบสอบถามตามท่ีผู้เช่ียวชาญให้ข้อเสนอแนะให้มีประสิทธิภาพ  

สามารถวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ เพ่ือให้สามารถวัดได้ครอบคลุม ครบถ้วน และวัดได้

ถูกต้องตามความเป็นจริง  

 ส่วนแบบสัมภาษณ์เม่ือจ าแนกตามองค์ประกอบ พบว่า มี 20 ข้อจาก 20 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 

100 มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item- Objective Congruence Index: IOC) มากกว่า 0.50 จึงถือว่าข้อ

ค าถามมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ รายละเอียดท่ีได้จากการประเมินความสอดคล้องของ

แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ จะแสดงให้เห็นในภาคผนวก ค 

 ซ่ึงก่อนท่ีจะน าแบบสอบถามไปใช้เก็บข้อมูล ทางผู้วิจัยได้มีการน าแบบสอบถามไป

ทดสอบ (Pre-Test) กับเจ้าหน้าท่ีพลังงานจังหวัดกาญจนบุรีจ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 10 อีกครั้ง

หน่ึง เพ่ือทดสอบความเข้าใจและความสมบูรณ์ในข้อค าถาม หลังจากนั้นผู้วิจัยได้น าผลการทดสอบ
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ของแบบสอบถามมาปรับแก้แบบสอบถามตามท่ีเจ้าหน้าท่ีพลังงานจังหวัดกาญจนบุรีให้
ขอ้เสนอแนะ เพื่อให้ได้แบบสอบถามท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถวดัได้ตรงตามวตัถุประสงค์ท่ี
ตอ้งการ ครอบคลุม ครบถว้นและสามารถวดัไดถู้กตอ้งตามความเป็นจริง 
 

3.6  วเิคราะห์ผล 
 
 3.6.1  การวเิคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถาม 

การวิเคราะห์ขอ้มูลการส ารวจในคร้ังน้ีใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ประมวลผลด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) for Windows ซ่ึงไดเ้ลือกใชส้ถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Analysis) ไดแ้ก่ อตัราส่วน ร้อยละ (Percentage) ค่าความถ่ี (Frequency) 
ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อวดั
ค่าเฉล่ียและการกระจายของขอ้มูล เพื่อศึกษาแนวทางการพฒันาพลงังานหมุนเวียน ส่วนปัญหา 
อุปสรรคและขอ้เสนอแนะนั้นน าเสนอโดยการพรรณาเป็นขอ้ความ 

 
 3.6.2 การวเิคราะห์ข้อมูลของแบบสัมภาษณ์ 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลในการสัมภาษณ์เชิงลึก ใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพจาก
แบบสัมภาษณ์ โดยน าข้อมูลท่ีได้มาท าการวิเคราะห์ในเชิงพรรณาความ ซ่ึงมีการสรุปผลการ
สัมภาษณ์ในภาพรวม อาศยัการจดัท าดชันีขอ้มูลกบัการวิเคราะห์เช่ือมโยงของขอ้มูลมาเขียนเป็น
ค าอธิบายขอ้สรุป เพื่อเป็นแนวทางการจดัการพลงังาน 
 หลงัจากนั้นน าขอ้มูลปฐมภูมิท่ีได ้มาวิเคราะห์ร่วมกบัขอ้มูลทุติยภูมิท่ีไดศึ้กษาเอกสารทาง
วิชาการ แนวคิด งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เก่ียวกบัขอ้มูลและศกัยภาพพลงังานหมุนเวียนของพลงังาน
แสงอาทิตย ์พลงังานลม พลงังานน ้ า พลงังานความร้อนใตพ้ิภพ พลงังานจากขยะ พลงังานชีวมวล
และก๊าซชีวภาพ รวมทั้งขอ้มูลทางสังคมและวฒันธรรมท่ีเก่ียวกบัวิถีการด าเนินชีวิต ค่านิยม ความ
เช่ือ ของแต่ละภูมิภาค เพื่อให้ไดแ้นวทางทางการบริหารจดัการพลงังานหมุนเวียนท่ีเหมาะสมใน
ระดบัชุมชนตามภูมิภาคของประเทศไทย 



บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 

 
 การศึกษา เร่ืองแนวทางการบริหารจดัการพลงังานหมุนเวียนในระดบัชุมชนของประเทศ
ไทย ผูศึ้กษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการส่งแบบสอบถามผูบ้ริหารหรือเจ้าหน้าท่ีท่ี
เ ก่ียวข้องของส านักงานพลังงานจังหวัดทุกจังหวัดและท าการสัมภาษณ์ผู ้น าชุมชนหรือ
คณะกรรมการพลังงานชุมชนท่ีเป็นชุมชนต้นแบบในผลิตพลงังานหมุนเวียน 4 ภูมิภาค โดย
ท าการศึกษา 1 จงัหวดัท่ีเป็น Best Practice ของแต่ละภูมิภาค ไดแ้ก่ ภาคเหนือศึกษาท่ีต าบลบุ่งคลา้ 
อ าเภอหล่มสัก จงัหวดัเพชรบูรณ์, ภาคกลางศึกษาท่ีต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง, 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือศึกษาท่ีต าบลนาเสียว อ าเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ และภาคใตศึ้กษาท่ีต าบล
นาชุมเห็ด อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรัง จากนั้นผูศึ้กษาน าผลมาวิเคราะห์ รวมกบัขอ้มูลทุติยภูมิ ท่ี
ไดจ้ากการรวบรวมงานวจิยั บทความ หนงัสือวิชาการและอินเตอร์เน็ต เก่ียวกบัขอ้มูลและศกัยภาพ
พลงังานหมุนเวียนของพลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานน ้ า พลงังานชีวมวลและก๊าซชีวภาพ รวมทั้ง
ขอ้มูลทางสังคมและวฒันธรรมท่ีเก่ียวกบัวิถีการด าเนินชีวิต ค่านิยม ความเช่ือ ของแต่ละภูมิภาค 
เพื่อเสนอแนวทางการจดัการพลงังานหมุนเวียนในระดบัชุมชนของแต่ละภูมิภาค ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดท้  า
การวเิคราะห์และน าเสนอขอ้มูลเป็น 2 ส่วน คือ 
 4.1) ผลการศึกษาจากแบบสอบถามผูบ้ริหารหรือเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องของส านักงาน
พลงังานจงัหวดั 
 4.2) ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ผูน้ าชุมชนหรือคณะกรรมการพลงังานชุมชนท่ีเป็น
ชุมชนตน้แบบในผลิตพลงังานหมุนเวยีน 4 ภูมิภาค รายละเอียด ดงัน้ี 
 

4.1  ผลการศึกษาจากแบบสอบถามผู้บริหารหรือเจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้องของส านักงาน 
       พลงังานจังหวดั 

 
 จากการสอบถามผู ้บริหารหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเ ก่ียวข้องของส านักงานพลังงานจังหวัด 
ประกอบดว้ย ค าถามปลายปิดและค าถามปลายเปิด โดยแบ่งส่วนของแบบสอบถาม เป็น 3 ส่วน คือ 
ขอ้มูลส่วนบุคคล ค าถามเก่ียวกบัการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารดา้นพลงังานท่ีผ่านมา 
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และค าถามอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการพลังงาน โดยในส่วนของค าถามเก่ียวกบัการส่ือสาร
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารดา้นพลงังานท่ีผ่านมา มีประเด็นค าถาม ในดา้น 1) ความถ่ีในการ
ประชาสัมพนัธ์ 2) ช่องทางท่ีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร ส่วนของค าถามดา้นการจดั
การพลงังาน มีประเด็นค าถาม ในดา้น 1) พลงังานหมุนเวียนท่ีเลือกใช้ 2) ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการ
เลือกใชพ้ลงังานหมุนเวยีนท่ีเหมาะสมกบัจงัหวดั 3) งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ท่ีให้การสนบัสนุน 4) 
ความพร้อมดา้นบุคลากรและดา้นทรัพยากร/วตัถุดิบ 5) การผสมผสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การน าวิถี
ชีวติ ความเช่ือ ค่านิยม มาเป็นส่วนผลกัดนัใหเ้กิดการผลิตพลงังานหมุนเวียน และเป็นแนวทางหรือ
รูปแบบการด าเนินงานในการผลิตพลงังานหมุนเวียน 6) การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 7) 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี 8) ปริมาณพลงังานท่ีผลิต 9) ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 10) 
ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจดัการ และแนวทางการจดัการกบัปัญหาอุปสรรค 11) การจดัการ
ดา้นพลงังานในชุมชนของประเทศไทยควรมีรูปแบบแนวทางอยา่งไร เพื่อใหเ้หมาะสมกบัภูมิภาค  
 การศึกษาคร้ังน้ี ไดท้  าการจดัส่งแบบสอบถามไปยงัพลงังานจงัหวดัทั้งหมด 76 จงัหวดั (ไม่
รวมกรุงเทพมหานคร) โดยไดรั้บแบบสอบถามกลบัมาทั้งส้ิน 62 จงัหวดั (ภาคเหนือ 10 จงัหวดั ภาค
กลาง 21 จงัหวดั ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 18 จงัหวดั และภาคใต ้13 จงัหวดั) คิดเป็นร้อยละ 96.88 
เม่ือเทียบกบัการสุ่มตวัอยา่งตามสูตร Taro Yamane ท่ีตอ้งส ารวจประชากรกลุ่มตวัอย่างทั้งส้ิน 64 
จงัหวดั ท่ีค่าความเช่ือมัน่ 0.055  ซ่ึงผลจากการวิเคราะห์แบบสอบถาม ดว้ยโปรแกรมสถิติส าเร็จรูป 
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) for Windows มีรายละเอียด ดงัน้ี  
 
 4.1.1  ข้อมูลส่วนบุคคลทัว่ไป 
 ในส่วนขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไปผูว้ิจยัขอสงวนช่ือ นามสกุล และต าแหน่ง รวมทั้งสถานท่ี
ส านกังานพลงังานจงัหวดัท่ีสังกดั เพื่อใชใ้นการศึกษาน้ี 

 
 4.1.2  ข้อมูลเกีย่วกบัการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ข่าวสารด้านพลงังาน 
 4.1.2.1  ความถ่ีในการประชาสัมพนัธ์ 
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ตารางที่ 4.1  แสดงการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารดา้นพลงังานใหชุ้มชนรับทราบ 
 

ภาค ประชาสัมพนัธ์ ร้อยละ 

มี ไม่มี มี ไม่มี 
เหนือ 10 0 100.00 0.00 
กลาง 21 0 100.00 0.00 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 18 0 100.00 0.00 
ใต ้ 13 0 100.00 0.00 

 
ตารางที ่4.2  แสดงความถ่ีในการประชาสัมพนัธ์ 
 

ภาค 
ความถี่ในการประชาสัมพนัธ์  (ร้อยละ) 

สัปดาห์
ละ 1 คร้ัง 

2 สัปดาห์/ 
คร้ัง 

เดือนละ 1 
คร้ัง 

3 เดือน/ 
คร้ัง 

6 เดือน/ 
คร้ัง 

ปีละ 1 
คร้ัง 

เหนือ 4 (40.00) 2 (20.00) 3 (30.00) 0 (0.00) 1 (10.00) 0 (0.00) 
กลาง 8 (38.10) 1 (4.76) 10 (47.62) 1 (4.76) 1 (4.76) 0 (0.00) 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 8 (44.44) 3 (16.67) 5 (27.78) 2 (11.11) 0 (0.00) 0 (0.00) 
ใต ้ 8 (61.54) 1 (7.69) 4 (30.77) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 

 
  ผลการศึกษา (ตารางท่ี 4.1 และ 4.2) พบว่าพลังงานจงัหวดัทุกจงัหวดัมีการ
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารดา้นพลงังานใหชุ้มชนรับทราบร้อยละ 100 ทุกภาค และความถ่ีในการ
ประชาสัมพนัธ์ของภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต ้มีความถ่ีในการประชาสัมพนัธ์
ส่วนมากสัปดาห์ละหน่ึงคร้ัง โดยภาคเหนือมีความถ่ีในการประชาสัมพนัธ์สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ร้อยละ 
40.00 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือร้อยละ 44.44 และภาคใตร้้อยละ 61.54 ส่วนภาคกลางมีความถ่ีใน
การประชาสัมพนัธ์ส่วนมากเดือนละ 1 คร้ัง ร้อยละ 47.62 
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 4.1.2.2  ช่องทางท่ีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร 
 
ตารางที ่4.3  แสดงช่องทางท่ีใชใ้นการประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 

ภาค 

ช่องทางทีใ่ช้ในการประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสาร  (ร้อยละ) 

วทิยุ โทร ทศัน์ โปส 
 เตอร์ 

แผ่นพบั เพือ่น /
รู้จัก 

เสียง
ตาม
สาย 

โทร  
ศัพท์ 

Internet Face 
book 

E-mail Web Booth   
กจิ 

กรรม 

อืน่ๆ 

เหนือ 8 
(17.78) 

2 
(4.44) 

3 
(6.67) 

10 
(22.22) 

3 
(6.67) 

3 
(6.67) 

2 
(4.44) 

2 
(4.44) 

0 
(0.00) 

1 
(2.22) 

4 
(8.89) 

4 
(8.89) 

3 
(6.67) 

กลาง 15 
(17.86) 

0 
(0.00) 

8 
(9.52) 

11 
(13.10) 

4 
(4.76) 

3 
(3.57) 

5 
(5.95) 

6 
(7.14) 

6 
(7.14) 

0 
(0.00) 

9 
(10.71) 

14 
(16.67) 

3 
(3.57) 

ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

15 
(18.75) 

1 
(1.25) 

12 
(15.00) 

11 
(13.75) 

7 
(8.75) 

1 
(1.25) 

3 
(3.75) 

3 
(3.75) 

6 
(7.50) 

1 
(1.25) 

9 
(11.25) 

9 
(11.25) 

2 
(2.50) 

ใต ้ 10 
(14.49) 

1 
(1.45) 

6 
(8.70) 

11 
(15.94) 

5 
(7.25) 

1 
(1.45) 

6 
(8.70) 

5 
(7.25) 

5 
(7.25) 

4 
(5.80) 

5 
(7.25) 

7 
(10.14) 

3 
(4.35) 

 
  ผลการศึกษา (ตารางท่ี 4.3) พบว่า พลงังานจงัหวดัในภาคเหนือส่วนใหญ่ใช้
ช่องทางการส่ือสารดว้ยแผ่นพบัเป็นอนัดบัแรก ร้อยละ 22.22 รองลงมาใช้วิทยุในการส่ือสาร ร้อย
ละ 17.78 และช่องทางอ่ืนๆ ร้อยละ 6.67 ท่ีภาคเหนือใช้เพิ่มเติมคือ การจดันิทรรศการ กิจกรรม
พลงังาน และมีหน่วยบ าบดัทุกขบ์  ารุงสุข  
  ภาคกลางส่วนใหญ่ใช้ช่องทางการส่ือสารวิทยุเป็นอันดับแรก ร้อยละ 17.86 
รองลงมาการจดันิทรรศการ กิจกรรมพลงังาน ร้อยละ 16.67 และช่องทางอ่ืนๆ ร้อยละ 3.57 ท่ีภาค
กลางใชเ้พิ่มเติมคือ ลงพื้นท่ี ผา่นการประชุม อบรมประจ าเดือน  
  ส่วนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ช่องทางการส่ือสารส่วนใหญ่ท่ีภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือใช้ส่ือสารคือ วิทยุ ร้อยละ 18.75 รองลงมาโปสเตอร์ แผ่นพบั ร้อยละ 15.00, 
13.75 ซ่ึงสลบักบัภาคใตท่ี้ส่วนใหญ่ช่องทางการส่ือสาร คือ แผ่นพบั ร้อยละ 15.94 รองลงมาวิทยุ
ส่ือสาร ร้อยละ 14.49 และช่องทางอ่ืนๆ ของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใต ้ร้อยละ 2.50, 4.35 
ตามล าดบั ช่องทางท่ีใชเ้พิ่มเติม เป็นการจดักิจกรรม ลงพื้นท่ี การประชาสัมพนัธ์ท่ีส านกังาน และ
ผา่นอาสาสมคัรพลงังานชุมชน ซ่ึงจากตารางดงักล่าวสามารถสรุปไดว้า่ช่องทางการส่ือสารท่ีใชเ้พิ่ม
มากข้ึนในยคุปัจจุบนั คือ ช่องทาง Website, Facebook และ Internet ในบางภาค 
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 4.1.3  ข้อมูลด้านการจัดการพลงังาน 
 4.1.3.1  พลงังานหมุนเวยีนท่ีเลือกใช ้

 
ตารางที ่4.4  แสดงการน าพลงังานหมุนเวยีนมาใชใ้นพื้นท่ี 
 

ภาค การใช้พลงังานหมุนเวยีน ร้อยละ 

มี ไม่มี มี ไม่มี 
เหนือ 10 0 100.00 0.00 
กลาง 21 0 100.00 0.00 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 18 0 100.00 0.00 
ใต ้ 13 0 100.00 0.00 

 
  ผลการศึกษาตารางท่ี 4.4 พบวา่ พลงังานจงัหวดัทุกจงัหวดัทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใตมี้การน าพลงังานหมุนเวียนมาใชภ้ายในชุมชนทุกจงัหวดัร้อย
ละ 100 ซ่ึงพบวา่พลงังานหมุนเวียนท่ีแต่ละภาคน ามาใชผ้ลิตพลงังาน (รายละเอียดดงัตารางท่ี 4.5) 
นั้น  
  ภาคเหนือมีการใช้พลังงานชีวมวลมากท่ีสุดร้อยละ 37.04 รองลงมาพลังงาน
แสงอาทิตยร้์อยละ 18.52 และพลงังานน ้าร้อยละ 14.81  
  ส่วนภาคกลางมีการใช้พลงังานชีวมวลมากท่ีสุดร้อยละ 36.36 รองลงมาเป็น
พลงังานแสงอาทิตยร้์อยละ 32.73 และพลงังานน ้า พลงังานลม ก๊าซชีวภาพทุกประเภท ร้อยละ 9.09  
  และในส่วนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือใช้พลงังานชีวมวลมากท่ีสุดร้อยละ 29.79 
รองลงมาเป็นพลงังานแสงอาทิตยร้์อยละ 27.66 และพลงังานขยะ พลงังานน ้ า ทั้งสองประเภท
พลงังาน ร้อยละ 12.77  
  ส าหรับภาคใตมี้การใชพ้ลงังานชีวมวลและพลงังานแสงอาทิตยม์ากท่ีสุดเท่ากนัคือ
ร้อยละ 28.21 รองลงมาใชพ้ลงังานน ้าร้อยละ 15.38 
  จากข้อมูลดังกล่าวเห็นว่าทุกภาคของประเทศไทยมีการใช้ประเภทพลังงาน
หมุนเวียนมากท่ีสุดเหมือนกนั คือ พลงังานชีวมวล และรองลงมาเป็นพลงังานแสงอาทิตย ์ส่วน
พลงังานน ้า พลงังานลม พลงังานขยะ และก๊าซชีวภาพมีการเลือกใชแ้ต่มีจ  านวนนอ้ย ส่วนพลงังาน
ความร้อนใตพ้ิภพมีการเลือกใชใ้นภาคเหนือภาคเดียว คือ จงัหวดัเชียงใหม่  
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ตารางที ่4.5  แสดงประเภทพลงังานหมุนเวยีนท่ีมีการน ามาใชผ้ลิตพลงังาน (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 
 

ภาค 

 ประเภทพลงังานหมนุเวยีน  (ร้อยละ) 

แสง  
อาทติย์ 

น า้ ลม ความ
ร้อนใต้
พภิพ 

ชีวมวล ขยะ ก๊าซ
ชีวภาพ 

อืน่ๆ 

เหนือ 5 
(18.52) 

4 
(14.81) 

1 
(3.70) 

1 
(3.70) 

10 
(37.04) 

2 
(7.41) 

2 
(7.41) 

2 
(7.41) 

กลาง 18 
(32.73) 

5 
(9.09) 

5 
(9.09) 

0 
(0.00) 

20 
(36.36) 

2 
(3.64) 

5 
(9.09) 

0 
(0.00) 

ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

13 
(27.66) 

6 
(12.77) 

4 
(8.51) 

0 
(0.00) 

14 
(29.79) 

6 
(12.77) 

3 
(6.38) 

1 
(2.13) 

ใต ้ 11 
(28.21) 

6 
(15.38) 

5 
(12.82) 

0 
(0.00) 

11 
(28.21) 

2 
(5.13) 

4 
(10.26) 

0 
(0.00) 

 
หมายเหตุ: ประเภทพลงังานหมุนเวียนอ่ืนๆ แต่ละภาค ดงัน้ี ภาคเหนือ ก๊าซเผาทิ้งจากแหล่งผลิต

น ้ามนัดิบ (2) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เอทานอล (1) 
 
  จากผลการศึกษาตารางท่ี 4.4 และ 4.5 เม่ือมาเปรียบเทียบค่าเฉล่ียการจดัล าดบั
ความเหมาะสมประเภทพลงังานหมุนเวียนแต่ละประเภทตามแนวคิดของพลงังานจงัหวดัเพื่อเขา้
สนบัสนุนการใชพ้ลงังานหมุนเวยีนในแต่ละจงัหวดัตามแต่ละภูมิภาคดงัตารางท่ี 4.6 นั้น พบวา่ 
  ภาคเหนือมีค่าเฉล่ียท่ีเห็นว่า พลังงานชีวมวลมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 6.50 
รองลงมาค่าเฉล่ียของพลงังานแสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ และพลังงานน ้ า 6.00 5.50 และ 5.43 
ตามล าดบั  
  ภาคกลางมีค่าเฉล่ียท่ีเห็นว่า พลังงานชีวมวลมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 6.35 
รองลงมาค่าเฉล่ียของก๊าซชีวภาพ พลงังานแสงอาทิตย ์และพลงังานขยะ 6.00 5.80 และ 5.00 
ตามล าดบั  
  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีค่าเฉล่ียท่ีเห็นวา่ พลงังานชีวมวลมีความเหมาะสมมาก
ท่ีสุด 6.50 รองลงมาค่าเฉล่ียของพลงังานแสงอาทิตย ์ก๊าซชีวภาพ และพลงังานลม 6.27 5.67 และ 
4.75 ตามล าดบั  
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  ภาคใต้มีค่าเฉล่ียท่ีเห็นว่า พลังงานชีวมวลมีความเหมาะสมมากท่ีสุด 6.50 
รองลงมาค่าเฉล่ียของพลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานน ้า 5.27 และก๊าซชีวภาพ 4.60 ตามล าดบั  
  ซ่ึงเม่ือน าค่าเฉล่ียการล าดับความเหมาะสมประเภทพลังงานหมุนเวียนแต่ละ
ประเภทตามแนวคิดพลงังานจงัหวดัทุกภาคนั้น มาเทียบกบัพลงังานหมุนเวยีนท่ีมีการน ามาใชแ้ต่ละ
ภาคนั้น พบวา่ มีความสอดคลอ้งกนัและด าเนินการไปในทิศทางเดียวกนั 
 
ตารางที่ 4.6  แสดงล าดับความเหมาะสมของการน ามาใช้พลังงานหมุนเวียนตามแนวคิดของ

เจา้หนา้ท่ีพลงังานจงัหวดั 
 

ภาค 
ค่าเฉลีย่การล าดบัความเหมาะสมประเภทพลงังานหมนุเวยีน 

แสง  
อาทติย์ 

น า้ ลม ความร้อน
ใต้พภิพ 

ชีวมวล ขยะ ก๊าซ
ชีวภาพ 

เหนือ 6.00 5.43 2.67 2.33 6.50 4.60 5.5 
เหมาะสมล าดบัท่ี 1 2 1 0 0 6 0 1 
เหมาะสมล าดบัท่ี 2 4 2 0 0 3 0 0 
เหมาะสมล าดบัท่ี 3 0 3 0 0 1 3 0 
เหมาะสมล าดบัท่ี 4 1 1 0 0 0 2 1 
เหมาะสมล าดบัท่ี 5 0 0 2 1 0 0 0 
เหมาะสมล าดบัท่ี 6 0 0 1 2 0 0 0 
เหมาะสมล าดบัท่ี 7 0 0 0 0 0 0 0 

กลาง 5.80 3.78 3.67 1.67 6.35 5.00 6.00 
เหมาะสมล าดบัท่ี 1 5 1 1 0 11 1 1 
เหมาะสมล าดบัท่ี 2 8 0 0 0 6 4 2 
เหมาะสมล าดบัท่ี 3 6 1 1 0 2 8 1 
เหมาะสมล าดบัท่ี 4 0 2 2 0 1 6 0 
เหมาะสมล าดบัท่ี 5 1 4 3 0 0 0 0 
เหมาะสมล าดบัท่ี 6 0 1 2 4 0 0 0 
เหมาะสมล าดบัท่ี 7 0 0 0 2 0 0 0 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 6.24 4.00 4.50 2.00 6.56 4.55 5.67 
เหมาะสมล าดบัท่ี 1 7 0 0 0 11 0 0 
เหมาะสมล าดบัท่ี 2 8 0 1 0 4 0 2 
เหมาะสมล าดบัท่ี 3 1 2 2 0 0 8 1 
เหมาะสมล าดบัท่ี 4 1 3 2 0 1 1 0 



58 

ตารางที ่4.6  (ต่อ) 

ภาค 
ค่าเฉลีย่การล าดบัความเหมาะสมประเภทพลงังานหมนุเวยีน 

แสง  
อาทติย์ 

น า้ ลม ความร้อน
ใต้พภิพ 

ชีวมวล ขยะ ก๊าซ
ชีวภาพ 

เหมาะสมล าดบัท่ี 5 0 2 1 0 0 2 0 
เหมาะสมล าดบัท่ี 6 0 0 0 4 0 0 0 
เหมาะสมล าดบัท่ี 7 0 0 0 0 0 0 0 

ใต ้ 5.27 5.27 4.20 1.60 6.33 3.78 4.60 
เหมาะสมล าดบัท่ี 1 1 2 2 0 8 0 0 
เหมาะสมล าดบัท่ี 2 4 3 0 0 2 1 2 
เหมาะสมล าดบัท่ี 3 4 3 1 0 1 1 1 
เหมาะสมล าดบัท่ี 4 1 2 3 0 0 3 1 
เหมาะสมล าดบัท่ี 5 1 1 3 0 1 3 0 
เหมาะสมล าดบัท่ี 6 0 0 1 3 0 1 1 
เหมาะสมล าดบัท่ี 7 0 0 0 2 0 0 0 

 
 4.1.3.2  ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชพ้ลงังานหมุนเวยีนท่ีเหมาะสมกบัจงัหวดั 
 
ตารางที ่4.7  แสดงเหตุผลของการเลือกใชพ้ลงังานหมุนเวยีน 
 

ภาค 

เหตุผลของการเลอืกใช้พลงังานหมุนเวยีน  (ร้อยละ) 

รับนโยบาย
ส่วนกลาง 

ประชาชน
เลอืก 

อปท. สนใจ ผู้น าชุมชน
สนใจ 

พลงังาน
จงัหวดั
สนใจ 

อืน่ๆ 

เหนือ 6 (21.43) 7 (25.00) 4 (14.29) 3 (10.71) 6 (21.43) 2 (7.14) 
กลาง 10 (18.52) 16 (29.63) 8 (14.81) 11 (20.37) 6 (11.11) 3 (5.56) 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 11 (18.97) 11 (18.97) 12 (20.69) 11 (18.97) 8 (13.79) 5 (8.62) 
ใต ้ 7 (18.42) 10 (26.32) 4 (10.53) 7 (18.42) 6 (15.79) 4 (10.53) 

 
หมายเหตุ: เหตุผลของการเลือกใช้พลงังานหมุนเวียนอ่ืนๆ แต่ละภาค ดงัน้ี ภาคเหนือ ความจ าเป็น

และศกัยภาพของพื้นท่ี (1) ภาคเอกชนลงทุน (1) ภาคกลาง ความเหมาะสมกบัพื้นท่ี (1) 
ผู ้ประกอบการเลือกจากวัตถุ ดิบท่ีมีในพื้น ท่ี  (1) พื้นท่ี มีศักยภาพ (1) ภาค
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ตะวนัออกเฉียงเหนือ ความสนใจของบริษทัเอกชน (4) ตามศกัยภาพของพื้นท่ี (1) 
ภาคใต ้ความเหมาะสมกบัพื้นท่ี (2) ความสนใจของบริษทัเอกชน (1) สามารถลด
ค่าใชจ่้าย (1) 

                   ( ) ในส่วนของหมายเหตุ คือ จ านวนของเหตุผลการเลือกใชพ้ลงังานอ่ืนๆ  
 
  ผลการศึกษาตารางท่ี 4.7 พบว่า ภาคเหนือมีการเลือกใช้พลงังานหมุนเวียนจาก
ประชาชนเป็นผูค้ดัเลือกร้อยละ 25.00 รองลงมาการรับนโยบายจากส่วนกลางและพลงังานจงัหวดั
สนใจร้อยละ 21.43 
  ภาคกลางส่วนใหญ่เน้นให้ประชาชนในพื้นท่ีเป็นผูเ้ลือกร้อยละ 29.63 รองลงมา
ผูน้ าชุมชนสนใจและการรับนโยบายจากส่วนกลางร้อยละ 20.37 และ 18.52 ตามล าดบั   
  และภาคตะวนัออกฉียงเหนือมีการเลือกใชพ้ลงังานหมุนเวยีนจากองคก์ารปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินสนใจร้อยละ 20.69 รองลงมาการรับนโยบายจากส่วนกลาง ประชาชนเป็นผูค้ดัเลือก
และผูน้ าชุมชนสนใจ ทั้งสามเหตุผล ร้อยละ 18.97  
  ในส่วนภาคใตเ้น้นให้ประชาชนในพื้นท่ีเป็นผูเ้ลือกร้อยละ 26.32 รองลงมาผูน้ า
ชุมชนสนใจและการรับนโยบายจากส่วนกลางร้อยละ 18.42 เหมือนภาคกลาง แต่ทุกภาคมีพลงังาน
จงัหวดัเป็นผูช่้วยในการพิจารณาการเลือกใช้พลงังานหมุนเวียน ซ่ึงปัจจยัท่ีสนบัสนุนเหตุผลการ
เลือกใช้พลังงานนั้นทุกภาคของประเทศไทยมีการใช้ปัจจัยทั้ งหมดมาผสมผสานหรือดูความ
เหมาะสมของแต่ละพื้นท่ี ศกัยภาพของวตัถุดิบ และความสนใจขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ผูน้ าชุมชน ภาคประชาชน ภาครัฐ รวมทั้งภาคเอกชนเขา้มาเก่ียวขอ้งในการตดัสินใจ ซ่ึงปัจจยัแต่ละ
ดา้นอาจน ามาใชม้ากนอ้ยแตกต่างกนั 
  จากตารางภาคผนวก ง ท่ีแสดงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้พลงังานตามแนวคิด
พลงังานจงัหวดัในรูปแบบของจ านวนและร้อยละ ผูว้ิจยัได้น ามาสรุปเป็นค่าเฉล่ียและประเมิน
ออกมาในรูปแบบระดบั ต ่า กลาง สูง 
  คะแนน 1.00 – 1.66 = ต ่า, คะแนน 1.67 – 2.33 = ปานกลาง, คะแนน 2.34 – 3.00 = 
สูง คะแนนนอ้ยกวา่ 1.00 = ไม่เก่ียวขอ้ง 
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ตารางที ่4.8  แสดงปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชพ้ลงังานตามแนวคิดพลงังานจงัหวดั 
 

ปัจจัย 

ค่าเฉลีย่ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลอืกใช้พลงังาน (ระดบั) 

เหนือ กลาง ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

ใต้ 

ทางกายภาพ (ส่ิงแวดลอ้ม) 1.58 (ต ่า) 2.23 (ปานกลาง) 2.40 (สูง) 2.15 (ปานกลาง) 
ภูมิประเทศ 1.68 (ปานกลาง) 2.38 (สูง) 2.25 (ปานกลาง) 2.23 (ปานกลาง) 
-ศกัยภาพของพลงังาน 2.00 (ปานกลาง) 2.76 (สูง) 2.75 (สูง) 2.69 (สูง) 

-การขนส่ง 1.36 (ต ่า) 2.00 (ปานกลาง) 1.75 (ปานกลาง) 1.77 (ปานกลาง) 

ภูมิอากาศ 1.28 (ต  ่า) 1.89 (ปานกลาง) 2.27 (ปานกลาง) 1.9 (ปานกลาง) 
-ศกัยภาพของพลงังาน 1.21 (ต ่า) 2.00 (ปานกลาง) 2.75 (สูง) 2.31 (ปานกลาง) 

-คุณภาพของวตัถุดิบ 1.71 (ปานกลาง) 2.14 (ปานกลาง) 2.38 (สูง) 1.85 (ปานกลาง) 

-การขนส่ง 0.93 (ไม่เก่ียวขอ้ง) 1.52 (ต ่า) 1.69 (ปานกลาง) 1.54 (ต ่า) 

วตัถุดิบ 1.78 (ปานกลาง) 2.43 (สูง) 2.67 (สูง) 2.33 (ปานกลาง) 
-ปริมาณผลผลิตเพียงพอ 1.71 (ปานกลาง) 2.24 (สูง) 2.69 (สูง) 2.54 (สูง) 

-คุณภาพ/คุณสมบติัเหมาะสม 1.64 (ต ่า) 2.33 (ปานกลาง) 2.75 (สูง) 2.00 (ปานกลาง) 

-อยูใ่กลแ้หล่งผลิต 2.07 (ปานกลาง) 2.57 (สูง) 2.56 (สูง) 2.54 (สูง) 

-ลดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 1.71 (ปานกลาง) 2.57 (สูง) 2.69 (สูง) 2.23 (ปานกลาง) 

ทางสงัคมและวฒันธรรม 1.40 (ต ่า) 2.15 (ปานกลาง) 2.39 (สูง) 1.83 (ปานกลาง) 
วิถีด าเนินชีวิต 1.43 (ต ่า) 2.33 (ปานกลาง) 2.38 (สูง) 1.77 (ปานกลาง) 

-สภาพความเป็นอยู ่ 1.79 (ปานกลาง) 2.33 (ปานกลาง) 2.56 (สูง) 2.08 (ปานกลาง) 

-การประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาชาวบา้น 1.43 (ต ่า) 2.24 (ปานกลาง) 2.50 (สูง) 2.00 (ปานกลาง) 

  ค่านิยม 1.14 (ต ่า) 1.90 (ปานกลาง) 2.31 (ปานกลาง) 1.54 (ต ่า) 

  ความเช่ือ 1.21 (ต ่า) 1.95 (ปานกลาง) 2.19 (ปานกลาง) 1.77 (ปานกลาง) 

ทางเศรษฐกิจ 1.45 (ต ่า) 2.14 (ปานกลาง) 2.27 (ปานกลาง) 1.79 (ปานกลาง) 
-รายได ้ 1.50 (ต ่า) 2.24 (ปานกลาง) 2.31 (ปานกลาง) 1.92 (ปานกลาง) 

-อาชีพและการรวมกลุ่ม 1.64 (ต ่า) 2.29 (ปานกลาง) 2.44 (สูง) 1.92 (ปานกลาง) 

-การน าเขา้พลงังาน 1.21 (ต ่า) 1.90 (ปานกลาง) 2.06 (ปานกลาง) 1.54 (ต ่า) 

ทางการบริหารจดัการ 1.69 (ปานกลาง) 2.18 (ปานกลาง) 2.41 (สูง) 2.08 (ปานกลาง) 
บุคลากร 1.75 (ปานกลาง) 2.20 (ปานกลาง) 2.10 (ปานกลาง) 1.96 (ปานกลาง) 
-จ านวนเพียงพอ 1.64 (ต ่า) 2.10 (ปานกลาง) 2.06 (ปานกลาง) 1.92 (ปานกลาง) 

-มีความรู้ความเขา้ใจ 1.86 (ปานกลาง) 2.29 (ปานกลาง) 2.13 (ปานกลาง) 2.00 (ปานกลาง) 

งบประมาณ 1.48 (ต ่า) 2.05 (ปานกลาง) 2.44 (สูง) 1.92 (ปานกลาง) 
-สนบัสนุนจากภาครัฐ 1.71 (ปานกลาง) 2.19 (ปานกลาง) 2.50 (สูง) 2.15 (ปานกลาง) 

-สนบัสนุนจากเอกชน 1.29 (ต ่า) 1.95 (ปานกลาง) 2.44 (สูง) 1.69 (ปานกลาง) 

-แหล่งเงินทุนเพียงพอ 1.43 (ต ่า) 2.00 (ปานกลาง) 2.38 (สูง) 1.92 (ปานกลาง) 
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ตารางที ่4.8  (ต่อ) 

ปัจจัย 
ค่าเฉลีย่ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลอืกใช้พลงังาน (ระดบั) 

เหนือ กลาง ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

ใต้ 

  วสัดุอุปกรณ์ 1.41 (ต ่า) 2.01 (ปานกลาง) 2.40 (สูง) 1.90 (ปานกลาง) 
-สนบัสนุนจากภาครัฐ 1.79 (ปานกลาง) 2.14 (ปานกลาง) 2.38 (สูง) 2.08 (ปานกลาง) 

-สนบัสนุนจากเอกชน 1.14 (ต ่า) 1.90 (ปานกลาง) 2.44 (สูง) 1.69 (ปานกลาง) 

-แหล่งสนบัสนุนการซ้ือวสัดุอุปกรณ์ 1.29 (ต ่า) 2.00 (ปานกลาง) 2.38 (สูง) 1.92 (ปานกลาง) 

  การควบคุม ก ากบัดูแล 1.71 (ปานกลาง) 2.29 (ปานกลาง) 2.31 (ปานกลาง) 2.08 (ปานกลาง) 
-การติดตามประเมินผล 1.71 (ปานกลาง) 2.29 (ปานกลาง) 2.31 (ปานกลาง) 2.08 (ปานกลาง) 

  การมีส่วนร่วมของประชาชน 1.79 (ปานกลาง) 2.33 (ปานกลาง) 2.47 (สูง) 2.26 (ปานกลาง) 
-ร่วมรับฟังขอ้มูล 1.93 (ปานกลาง) 2.48 (สูง) 2.50 (สูง) 2.23 (ปานกลาง) 

-ให้ขอ้มูล 1.71 (ปานกลาง) 2.33 (ปานกลาง) 2.50 (สูง) 2.31 (ปานกลาง) 

-แสดงความคิดเห็น 2.00 (ปานกลาง) 2.38 (สูง) 2.38 (สูง) 2.46 (สูง) 

-ร่วมตดัสินใจ 1.71 (ปานกลาง) 2.43 (สูง) 2.56 (สูง) 2.23 (ปานกลาง) 

-เขา้ร่วมกิจกรรม/ด าเนินการ 1.86 (ปานกลาง) 2.33 (ปานกลาง) 2.56 (สูง) 2.23 (ปานกลาง) 

-ร่วมติดตามประเมินผล 1.50 (ต ่า) 2.05 (ปานกลาง) 2.31 (ปานกลาง) 2.08 (ปานกลาง) 

ความรู้ความเขา้ใจของประชาชน 1.79 (ปานกลาง) 2.05 (ปานกลาง) 2.56 (สูง) 2.15 (ปานกลาง) 

มีวิทยากรเขา้มาให้ความรู้ 1.93 (ปานกลาง) 2.24 (สูง) 2.56 (สูง) 2.31 (ปานกลาง) 

อ่ืนๆ 0.00  0.00 0.00 0.15 (ไม่เก่ียวขอ้ง) 

 
หมายเหตุ: การติดตามประเมินผลอ่ืนๆ ของภาคใต ้คือ พลงังานจงัหวดัติดตามประเมินผล 
 
  ผลการศึกษาตารางท่ี 4.8 พบวา่ค่าเฉล่ียของปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชพ้ลงังาน
ตามแนวคิดพลงังานจงัหวดันั้น ภาคเหนือในทางกายภาพปัจจยัทางภูมิประเทศดา้นศกัยภาพของ
พลงังานมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้พลงังานหมุนเวียนในระดบัปานกลาง แต่การขนส่งอยู่ใน
ระดบัต ่า ส่วนปัจจยัทางภูมิอากาศในดา้นของคุณภาพของวตัถุดิบมีผลต่อการเลือกใช้ระดบัปาน
กลาง แต่ดา้นศกัยภาพของพลงังานและดา้นการขนส่งอยูใ่นระดบัต ่า แต่ทั้งน้ีปัจจยัทางวตัถุดิบมีผล
ต่อการเลือกใชพ้ลงังานในระดบัปานกลาง ซ่ึงดูทั้งปริมาณผลผลิตเพียงพอ อยู่ใกลแ้หล่งผลิตและ
ตอ้งลดปัญหาส่ิงแวดล้อม แต่ในส่วนคุณภาพ/คุณสมบติัเหมาะสมมีผลต่อการเลือกใช้ระดบัต ่า 
ในทางสังคมและวฒันธรรม ทางภาคเหนือใช้ปัจจยัทางด้านสภาพความ เป็นอยู่ช่วยสนับสนุน
แนวคิดการเลือกใชพ้ลงังานระดบัปานกลาง และในดา้นการประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาชาวบา้นส่งผลต่อ
การเลือกใช้ในระดบัต ่า ส่วนความเช่ือ ค่านิยมส่งผลต่อการเลือกในระดบัต ่า และในทางเศรษฐกิจ
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ด้านของอาชีพและการรวมกลุ่ม รวมทั้งด้านรายได้และการน าเข้ามีผลต่อการเลือกใช้ระดบัต ่า 
รวมทั้งทางการบริหารจดัการมีการมองดา้นบุคลากรท่ีมีจ านวนเพียงพอมีผลต่อการเลือกใชพ้ลงังาน
ในระดับต ่า และความรู้ความเข้าใจก็มีผลต่อการเลือกใช้พลังงานระดับปานกลาง ส่วนด้าน
งบประมาณและวสัดุอุปกรณ์คิดวา่ปัจจยัท่ีทางภาครัฐให้การสนบัสนุนอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วน
การสนบัสนุนจากภาคเอกชนและแหล่งเงินทุนสนบัสนุนอ่ืนๆ มีผลต่อการเลือกใชร้ะดบัต ่า แต่ใน
ดา้นของการควบคุบก ากบัดูแลการติดตามประเมินผลมีผลต่อการเลือกใชร้ะดบัปานกลาง และดา้น
การมีส่วนร่วมมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชพ้ลงังานในระดบัปานกลาง โดยตอ้งการให้ประชาชน
เขา้มีส่วนร่วมทั้งร่วมรับฟังขอ้มูล ให้ขอ้มูล แสดงความคิดเห็น ร่วมตดัสินใจ เขา้ร่วมกิจกรรม/ 
ด าเนินการซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีมีผลต่อการเลือกใชพ้ลงังานท่ีจะน าเขา้มาในพื้นท่ี แต่ในดา้นการติดตาม
ประเมินผลของประชาชนมีผลต่อการเลือกใชพ้ลงังานระดบัต ่า ในดา้นของให้ความรู้ความเขา้ใจ 
น าวทิยากรมาใหค้วามรู้มีผลต่อการตดัสินใจระดบัปานกลาง 
  ภาคกลางในทางกายภาพปัจจยัทางภูมิประเทศดา้นศกัยภาพของพลงังานมีผลต่อ
การตดัสินใจเลือกใช้พลงังานหมุนเวียนในระดบัสูง แต่การขนส่งอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนปัจจยั
ทางภูมิอากาศในดา้นของคุณภาพของวตัถุดิบและดา้นศกัยภาพของพลงังานมีผลต่อการเลือกใช้
ระดบัสูงอยูใ่นระดบัต ่าและดา้นการขนส่งอยูใ่นระดบัท่ีไม่สามารถระบุความเก่ียวขอ้งได ้แต่ทั้งน้ี
ปัจจยัทางวตัถุดิบมีผลต่อการเลือกใช้พลงังานในระดบัสูง ซ่ึงดูทั้งปริมาณผลผลิตเพียงพอ อยูใ่กล้
แหล่งผลิตอีกทั้งตอ้งลดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ยกเวน้คุณภาพ/คุณสมบติัเหมาะสมของวตัถุดิบมีผล
ระดบัปานกลาง ในทางสังคมและวฒันธรรม ทางภาคกลางมีความเห็นว่าวิถีด าเนินชีวิต ทั้งด้าน
สภาพความเป็นอยูแ่ละการประยกุตใ์ชภู้มิปัญญาชาวบา้นมีผลต่อการเลือกใชพ้ลงังานในระดบัปาน
กลางค่อนไปทางสูง ส่วนค่านิยมและความเช่ือนั้นมีผลในระดบัปานกลางแต่ค่อนไปทางต ่า และ
ในทางเศรษฐกิจด้านของรายได้ อาชีพและการรวมกลุ่ม รวมทั้งการน าเข้าพลังงานมีผลต่อการ
เลือกใชร้ะดบัปานกลาง ทั้งน้ีปัจจยัทางการบริหารจดัการมีการมองดา้นบุคลากรท่ีมีจ านวนเพียงพอ
และมีความรู้ความเขา้ใจก็มีผลต่อการเลือกใชพ้ลงังานในระดบัปานกลาง ส่วนดา้นงบประมาณและ
วสัดุอุปกรณ์มีผลต่อปัจจยัการเลือกใชร้ะดบัปานกลางทั้งดา้นการสนบัสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชน
และแหล่งเงินทุนสนบัสนุนอ่ืนๆ และในดา้นของการควบคุบก ากบัดูแลการติดตามประเมินผลมีผล
ต่อการเลือกใช้ระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั แต่ด้านการมีส่วนร่วมมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
พลงังานในระดบัสูง ในขั้นตอนร่วมรับฟังขอ้มูล, แสดงความคิดเห็นและร่วมตดัสินใจ ส่วนบาง
ขั้นตอน (ให้ขอ้มูล เขา้ร่วมกิจกรรม/ ด าเนินการและร่วมติดตามประเมินผล) มีผลต่อการตดัสินใจ
ระดบัปานกลางค่อนไปทางสูง ในดา้นของและความรู้ความเขา้ใจของประชาชนและมีวิทยากรมา
ใหค้วามรู้มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชพ้ลงังานระดบัปานกลาง 
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  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในทางกายภาพปัจจยัทางภูมิประเทศดา้นศกัยภาพของ
พลงังานมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชพ้ลงังานหมุนเวียนในระดบัสูง แต่การขนส่งอยูใ่นระดบัปาน
กลาง ส่วนปัจจยัทางภูมิอากาศในดา้นของคุณภาพของวตัถุดิบและดา้นศกัยภาพของพลงังานมีผล
ต่อการเลือกใชร้ระดบัสูงและดา้นการขนส่งอยูใ่นระดบัปานกลาง แต่ทั้งน้ีปัจจยัทางวตัถุดิบมีผลต่อ
การเลือกใชพ้ลงังานในระดบัสูง ซ่ึงดูทั้งปริมาณผลผลิตเพียงพอ คุณภาพ/ คุณสมบติัเหมาะสม อยู่
ใกลแ้หล่งผลิตอีกทั้งตอ้งลดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม ในทางสังคมและวฒันธรรมดา้นวิถีการด าเนินชีวิต 
ทั้งด้านของสภาพความเป็นอยู่และด้านการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านมีผลต่อการเลือกใช้
พลงังานระดบัสูง แต่ในส่วนดา้นค่านิยม ความเช่ือมีผลต่อการเลือกใชพ้ลงังานระดบัปานกลาง และ
ในทางเศรษฐกิจดา้นอาชีพและการรวมกลุ่มมีผลต่อการเลือกใชร้ะดบัสูง แต่รายไดแ้ละการน าเขา้มี
ผลต่อการเลือกใช้ระดบัปานกลาง รวมทั้งทางการบริหารจดัการมีการมองดา้นบุคลากรท่ีมีจ านวน
เพียงพอและมีความรู้ความเข้าใจก็มีผลต่อการเลือกใช้พลังงานในระดับปานกลาง ส่วนด้าน
งบประมาณและวสัดุอุปกรณ์คิดวา่ปัจจยัท่ีทางภาครัฐ ภาคเอกชนและแหล่งเงินทุนสนบัสนุนอ่ืนๆ 
ให้การสนบัสนุนอยู่ในระดบัสูง แต่ในดา้นของการควบคุบก ากบัดูแลการติดตามประเมินผลมีผล
ต่อการเลือกใช้ระดบัปานกลาง และดา้นการมีส่วนร่วมมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้พลงังานใน
ระดบัสูง โดยตอ้งการให้ประชาชนเขา้มีส่วนร่วมทั้งร่วมรับฟังขอ้มูล ให้ขอ้มูล ร่วมตดัสินใจ ดา้น
แสดงความคิดเห็น เขา้ร่วมกิจกรรม/ ด าเนินการซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีมีผลลต่อการเลือกใชพ้ลงังานท่ีจะ
น าเขา้มาในพื้นท่ี แต่การติดตามประเมินผลของประชาชนมีผลต่อการเลือกใชพ้ลงังานระดบัปาน
กลาง ส่วนในดา้นความรู้ความเขา้ใจ และมีวิทยากรมาให้ความรู้มีผลต่อการเลือกใช้พลงังาน
ระดบัสูง 
  ภาคใตใ้นทางกายภาพปัจจยัทางภูมิประเทศดา้นศกัยภาพของพลงังานมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชพ้ลงังานหมุนเวียนในระดบัสูง แต่การขนส่งอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนปัจจยัทาง
ภูมิอากาศในด้านของคุณภาพของวตัถุดิบและด้านศกัยภาพของพลงังานมีผลต่อการเลือกใช้ใน
ระดบัปานกลางและด้านการขนส่งอยู่ในระดบัต ่า แต่ทั้งน้ีปัจจยัทางวตัถุดิบมีผลต่อการเลือกใช้
พลงังานในระดับปานกลาง ซ่ึงดูทั้งคุณภาพ/คุณสมบติัเหมาะสมของวตัถุดิบและการลดปัญหา
ส่ิงแวดล้อม ยกเวน้ปริมาณผลผลิตเพียงพอ อยู่ใกล้แหล่งผลิต มีผลระดับสูง ในทางสังคมและ
วฒันธรรม วิถีด าเนินชีวิตทั้งดา้นสภาพความเป็นอยูแ่ละการประยุกตใ์ชภู้มิปัญญาชาวบา้นมีผลต่อ
การเลือกใชพ้ลงังานในระดบัปานกลางค่อนไปทางสูง และความเช่ือนั้นมีผลในระดบัปานกลางแต่
ค่อนไปทางต ่า ส่วนค่านิยมมีผลต่อการเลือกใชต้  ่า ส่วนในทางเศรษฐกิจดา้นของรายได ้อาชีพและ
การรวมกลุ่มมีผลต่อการเลือกใช้ระดบัปานกลาง แต่การน าเขา้พลงังานมีผลการเลือกใช้ระดบัต ่า 
ทั้งน้ีปัจจยัทางการบริหารจดัการมีการมองดา้นบุคลากรท่ีมีจ านวนเพียงพอและมีความรู้ความเขา้ใจ
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ก็มีผลต่อการเลือกใช้พลงังานในระดบัปานกลาง ส่วนดา้นงบประมาณและวสัดุอุปกรณ์มีผลต่อ
ปัจจยัการเลือกใช้ระดบัปานกลางทั้งดา้นการสนบัสนุนจากภาครัฐ ภาคเอกชนและแหล่งเงินทุน
สนบัสนุนอ่ืนๆ และในดา้นของการควบคุบก ากบัดูแลการติดตามประเมินผลมีผลต่อการเลือกใช้
ระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั แต่ดา้นการมีส่วนร่วมมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชพ้ลงังานในระดบั
ปานกลางเกือบทุกขั้นตอน (ร่วมรับฟังขอ้มูล ให้ขอ้มูล ร่วมตดัสินใจ เขา้ร่วมกิจกรรม/ ด าเนินการ
และร่วมติดตามประเมินผล) ยกเวน้ขั้นตอนแสดงความคิดเห็นท่ีมีผลต่อการตดัสินใจเลือกใช้
พลงังานระดบัสูง ส่วนในดา้นความรู้ความเขา้ใจของประชาชน และมีวิทยากรมาให้ความรู้มีผลต่อ
การตดัสินใจระดบัปานกลาง 
  เพราะฉะนั้นในภาพรวมของทั้งประเทศในทางกายภาพ ปัจจยัทางภูมิประเทศดา้น
ศกัยภาพของพลงังานมีผลต่อการเลือกใชอ้ยูใ่นระดบัปานกลาง และให้ความส าคญักบัวตัถุดิบท่ีอยู่
ใกลแ้หล่งผลิต และปริมาณผลผลิตเพียงพอ พร้อมทั้งพิจารณาถึงคุณภาพ/คุณสมบติัท่ีเหมาะสมและ
ลดปัญหาส่ิงแวดล้อมรองลงมา ส่วนในด้านการขนส่งมีผลต่อการเลือกใช้พลงังานในระดับต ่า 
ในทางสังคมและวฒันธรรมพบวา่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือใชปั้จจยัทางดา้นสภาพความเป็นอยูช่่วย
สนบัสนุนแนวคิดการเลือกใช้พลงังานระดบัสูง ส่วนภาคเหนือ ภาคกลางและภาคใตมี้ผลต่อการ
เลือกใชใ้นระดบัปานกลาง ในดา้นปัจจยัความเช่ือ ค่านิยมส่วนใหญ่มีผลต่อการเลือกใช้ปานกลาง 
ส่วนทางเศรษฐกิจภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใต้เห็นว่ามีผลต่อการเลือกใช้
พลงังานในระดบัปานกลาง ส่วนภาคเหนือคิดเห็นว่าอาชีพและการรวมกลุ่มมีผลต่อการเลือกใช้
ระดบัต ่า แต่ทุกภาคมองเห็นทางเศรษฐกิจไปในทิศทางเดียวกนัว่ารายได ้อาชีพและการรวมกลุ่ม 
รวมทั้ งการน าเข้าพลังงานมีผลต่อการเลือกใช้ระดับปานกลาง ส่วนในทางการบริหารจัด
การพลงังานจงัหวดัของภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใต้คิดวา่บุคลากรท่ีมี
จ านวนเพียงพอและมีความรู้ความเขา้ใจก็มีผลต่อการเลือกใชพ้ลงังานในระดบัปานกลาง ส่วนดา้น
งบประมาณและวสัดุอุปกรณ์มีแต่ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือคิดวา่ปัจจยัท่ีทางภาครัฐ ภาคเอกชน
และแหล่งเงินทุนสนบัสนุนอ่ืนๆ ให้การสนบัสนุนมีผลต่อการเลือกใชอ้ยูใ่นระดบัสูง แต่ภาคเหนือ 
ภาคกลางและภาคใต ้ท่ีเหลือคิดว่าทั้งภาครัฐ เอกชนและแหล่งเงินทุนสนบัสนุนอ่ืนๆ มีผลต่อการ
เลือกใชร้ะดบัปานกลาง ส่วนในดา้นของการควบคุบก ากบัดูแลการติดตามประเมินผลทุกภาคคิดวา่
มีผลต่อการเลือกใช้ระดับปานกลาง และด้านการมีส่วนร่วมแต่ละภาคคิดเห็นว่ามีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกใชพ้ลงังานในระดบัปานกลาง รวมทั้งในดา้นของการมีส่วนร่วม ขั้นตอนการมีส่วน
ร่วมนั้นแต่ละขั้นตอนมีผลต่อการเลือกใชพ้ลงังานแตกต่างกนัไปตามแต่ละพื้นท่ี ส่วนในดา้นของ
ความรู้ความเขา้ใจของประชาชนและการน าวทิยากรมาให้ความรู้มีผลต่อการเลือกใชพ้ลงังานแต่ละ
ภาคอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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 4.1.3.3  งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ท่ีใหก้ารสนบัสนุน 

 
ตารางที ่4.9  แสดงงบประมาณท่ีกระทรวงพลงังานหรือพลงังานจงัหวดัใหก้ารสนบัสนุน 
 

ภาค 

ร้อยละของงบประมาณทีไ่ด้รับการสนับสนุน (ร้อยละ)  

ร้อยละ 
10-20 

ร้อยละ 
30-40 

ร้อยละ 
50-60 

ร้อยละ 
70-80 

ร้อยละ 
90-100 

ไม่มี
หรือ 
ไม่มี
ข้อมูล 

เพยีง 
พอ 

ไม่
เพยีง 
พอ 

ไม่มี
หรือ 
ไม่มี
ข้อมูล 

เหนือ 1  
(10.0) 

0 
(0) 

3 
(30.0) 

2 
(20.0) 

3 
(30.0) 

1 
(10.0) 

4 
(40.0) 

5 
(50.0) 

1 
(10.0) 

กลาง 7 
(33.3) 

2 
(9.5) 

3 
(14.3) 

0 
(0) 

3 
(14.3) 

6 
(28.6) 

1 
(4.8) 

13 
(61.9) 

7 
(33.3) 

ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

4 
(22.2) 

4 
(22.2) 

2 
(11.1) 

3 
(16.7) 

3 
(16.7) 

2 
(11.1) 

2 
(11.1) 

12 
(66.7) 

4 
(22.2) 

ใต ้ 4 
(30.8) 

0 
(0) 

2 
(15.4) 

2 
(15.4) 

3 
(23.1) 

2 
(15.4) 

2 
(15.4) 

8 
(61.5) 

3 
(23.1) 

 
  ผลการศึกษาดา้นของงบประมาณและวสัดุอุปกรณ์ท่ีให้การสนบัสนุน ดงัตารางท่ี 
4.9 และ 4.10 พบวา่ ตารางท่ี 4.9 แสดงงบประมาณท่ีกระทรวงพลงังานหรือพลงังานจงัหวดัให้การ
สนบัสนุน เม่ือแบ่งตามรายภาค จงัหวดัในภาคเหนือร้อยละของงบประมาณท่ีไดรั้บการสนบัสนุน
มากท่ีสุดช่วงร้อยละ 50-60 และช่วงร้อยละ 90-100 ส่วนภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและ
ภาคใตไ้ดรั้บการสนบัสนุนงบประมาณอยูใ่นช่วงร้อยละ 10-20 ซ่ึงทั้ง 4 ภาค งบประมาณท่ีให้การ
สนับสนุนไม่เพียงพอกับความต้องการเกินกว่าก่ึงหน่ึง โดยภาคเหนืองบประมาณท่ีให้การ
สนบัสนุนพลงังานจงัหวดั ร้อยละ 50 เห็นวา่ไม่เพียงพอ ภาคกลาง ร้อยละ 61.9 เห็นวา่ไม่เพียงพอ 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 66.7 เห็นวา่ไม่เพียงพอ และภาคใต ้ร้อยละ 61.5 เห็นวา่ไม่เพียงพอ 
โดยทุกภาคงบประมาณท่ีให้การสนับสนุนไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนด้านพลงังานหมุนเวียน 
ส่วนตารางท่ี 4.10 แสดงวสัดุอุปกรณ์ท่ีกระทรวงพลงังานหรือพลงังานจงัหวดัให้การสนบัสนุน 
พบวา่ ภาคเหนือไดรั้บการสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์มากท่ีสุดช่วงร้อยละ 30-100 ส่วนภาคกลาง ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใต้ได้รับการสนับสนุนวสัดุอุปกรณ์อยู่ในช่วงร้อยละ 10-20 ซ่ึง
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ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใตเ้ห็นวา่วสัดุอุปกรณ์ท่ีไดรั้บการสนบัสนุนไม่เพียงพอ
เป็นส่วนใหญ่ร้อยละ 70.0 72.2 และ 61.5 ตามล าดบั ส่วนภาคกลางวสัดุอุปกรณ์ท่ีไดรั้บการ
สนับสนุนไม่เพียงพอมากท่ีสุดร้อยละ 42.9 ในภาพรวมของทั้งประเทศงบประมาณและวสัดุ
อุปกรณ์ท่ีกระทรวงพลงังานหรือพลงังานจงัหวดัใหก้ารสนบัสนุนยงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ 
 
ตารางที ่4.10  แสดงวสัดุอุปกรณ์ท่ีกระทรวงพลงังานหรือพลงังานจงัหวดัใหก้ารสนบัสนุน 

 

ภาค 

ร้อยละของวสัดุอุปกรณ์ทีไ่ด้รับการสนับสนุน (ร้อยละ)  

ร้อยละ 
10-20 

ร้อยละ 
30-40 

ร้อยละ 
50-60 

ร้อยละ 
70-80 

ร้อยละ 
90-100 

ไม่มี/ 
ไม่มี
ข้อมูล 

เพยีง 
พอ 

ไม่
เพยีง 
พอ 

ไม่มี/ 
ไม่มี
ข้อมูล 

เหนือ 1 
(10.0) 

2 
(20.0) 

2 
(20.0) 

2 
(20.0) 

2 
(20.0) 

1 
(10.0) 

2 
(20.0) 

7 
(70.0) 

1 
(10.0) 

กลาง 7 
(33.3) 

4 
(19.0) 

1 
(4.8) 

2 
(9.5) 

3 
(14.3) 

4 
(19.) 

2 
(9.5) 

9 
(42.9) 

10 
(47.6) 

ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

5 
(27.8) 

4 
(22.2) 

1 
(5.6) 

1 
(5.6) 

3 
(16.7) 

4 
(22.2) 

1 
(5.6) 

13 
(72.2) 

4 
(22.2) 

ใต ้ 4 
(30.8) 

3 
(23.1) 

0 
(0) 

1 
(7.7) 

2 
(15.4) 

3 
(23.1) 

2 
(15.4) 

8 
(61.5) 

3 
(23.1) 

 
 4.1.3.4  ความพร้อมดา้นบุคลากรและดา้นทรัพยากร/ วตัถุดิบ 
 
ตารางที ่4.11  แสดงความพร้อมดา้นบุคลากร (ดา้นความรู้ดา้นพลงังานหมุนเวยีน) 
 

ภาค ระดับความรู้ด้านพลงังานหมุนเวยีนของบุคลากรภายในชุมชน  (ร้อยละ) 

มาก ปานกลาง น้อย ไม่มีความรู้ 
เหนือ 2 (20.00) 6 (60.00) 2 (20.00) 0 (0) 
กลาง 4 (19.05) 16 (76.19) 1 (4.76) 0 (0) 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 2 (11.11) 14 (77.78) 2 (11.11) 0 (0) 
ใต ้ 4 (30.77) 7 (53.85) 1 (7.69) 1 (7.69) 
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  ผลการศึกษาดา้นความพร้อมของบุคลากรและดา้นทรัพยากร/ วตัถุดิบ ดงัตารางท่ี 
4.11 และ 4.12 พบว่าตารางท่ี 4.11 แสดงความพร้อมดา้นบุคลากรท าให้เห็นว่าในแต่ละภาค 
บุคลากรภายในชุมชนมีความรู้ความเขา้ใจดา้นพลงังานหมุนเวียนในระดบัปานกลางเป็นส่วนใหญ่ 
โดยภาคเหนือบุคลากรภายในชุมชนมีระดบัความรู้ดา้นพลงังานร้อยละ 60.00 ภาคกลางบุคลากร
ภายในชุมชนมีระดบัความรู้ร้อยละ 76.19 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือบุคลากรภายในชุมชนมีระดบั
ความรู้ร้อยละ 77.78 และภาคใตบุ้คลากรภายในชุมชนมีระดบัความรู้ร้อยละ 53.85 ส่วนตารางท่ี 
4.12 แสดงความพร้อมดา้นทรัพยากร/ วตัถุดิบซ่ึงส่วนใหญ่ทุกภาคมีความเพียงพอดา้นทรัพยากร/ 
วตัถุดิบ ซ่ึงภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ มีความเพียงพอด้าน
ทรัพยากร/วตัถุดิบ ร้อยละ 90.0 66.67 55.56 และ 76.92 ตามล าดบั ส่วนความคิดเห็นท่ีไม่เพียงพอ
พลงังานจงัหวดัทุกภาคมีแนวทางการแกไ้ข โดยการส่งเสริมพลงังานหมุนเวียนและ เทคโนโลยีท่ี
เหมาะสมกบัชุมชนกบัพื้นท่ีนั้นๆ รวมทั้งจดัหาวสัดุเหลือใช้และมีการน าเขา้วตัถุดิบท่ีไม่เพียงพอ
จากชุมชนใกลเ้คียงกรณีท่ีวตัถุดิบไม่เพียงพอ 
 
ตารางที ่4.12  แสดงความพร้อมดา้นทรัพยากร/ วตัถุดิบ 

 

ภาค ความเพยีงพอด้านทรัพยากร/วตัถุดิบ (ร้อยละ) 

เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ไม่มีข้อมูล แนวทางแก้ไข 
เหนือ 9 (90.00) 1 (10.00) 0 (0) -มีการประยกุตใ์ช ้Technology ใหเ้หมาะสมกบั

วตัถุดิบ (1) 
-ปรับปรุงโครงการแผนงานใหส้อดคลอ้งกบั
พื้นท่ี (1) 
-ส ารวจวสัดุเหลือใช ้เพื่อน ามาผลิตพลงังาน (1) 

กลาง 14 (66.67) 4 (19.05) 3 (14.29) -จดัหาวตัถุดิบจากพื้นท่ีใกลเ้คียง (1) 
-ส่งเสริมพลงังานหมุนเวยีนท่ีเหมาะสมกบั
ชุมชนและพื้นท่ี (5) 
-พยายามลดการน าเขา้ ผลิตพลงังานจาก
ภายนอก (1) 
-รณรงคใ์หป้ลูกตน้ไมแ้ละช่วยประหยดั
พลงังาน (1) 
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ตารางที ่4.12  (ต่อ) 
 

ภาค ความเพยีงพอด้านทรัพยากร/ วตัถุดิบ (ร้อยละ) 

เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ไม่มีข้อมูล แนวทางแก้ไข 
ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

10 (55.56) 7 (38.89) 1 (5.56) -เพิ่มความหลากหลายของประเภทวตัถุดิบ (2) 
-สนบัสนุน Technology ท่ีเหมาะสมกบัชุมชน 
(3) 
-รับการสนบัสนุนจากช่องทางอ่ืน (2) 
-เนน้การด าเนินงานในครัวเรือน (1) 
-ส่งเสริมการเพาะปลูกพลงังาน (1) 

ใต ้ 10 (76.92) 3 (23.08) 0 (0) -จดัหาและน าเขา้จากชุมชนใกลเ้คียง (2) 
-สนบัสนุน Technology ใหเ้หมาะสม(2) 
-ส่งเสริมและพฒันาวตัถุดิบ (2) 
-จดัการพลงังานหมุนเวยีนเพิ่มเติม (1) 

 
หมายเหตุ: ช่องแนวทางการแกไ้ข ( ) หมายถึง จ  านวนของบุคลากรท่ีตอบแนวทางการแกไ้ขนั้น 
 
 4.1.3.5  การผสมผสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การน าวิถีชีวิต ความเช่ือ ค่านิยม มาเป็น
ส่วนผลกัดนัใหเ้กิดการผลิตพลงังานหมุนเวียน และเป็นแนวทางหรือรูปแบบการด าเนินงานในการ
ผลิตพลงังานหมุนเวยีน 
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ตารางที่ 4.13  แสดงการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การน าวิถีชีวิต ความเช่ือ ค่านิยม มาเป็นส่วนผลกัดนั
ใหเ้กิดการผลิตพลงังานหมุนเวยีน 

 

ภาค 

การน าภูมิ

ปัญญามาใช้ 

(ร้อยละ) 

ปัจจัยผลกัดนัการผลติ (ร้อยละ) การเปลีย่นแปลงเมื่อมีการใช้พลงังานหมุนเวยีน 
(ร้อยละ) 

วถิีชีวติ ค่านิยม ความเช่ือ วถิีชีวติ ค่านิยม ความเช่ือ 

มี ไม่ม ี มี ไม่ม ี มี ไม่ม ี มี ไม่ม ี มี ไม่ม ี มี ไม่ม ี มี ไม่ม ี

เหนือ 6 3 7 2 5 4 3 6 7 2 4 5 6 3 
 (66.67) (33.33) (77.78) (22.22) (55.56) (44.44) (33.33) (66.67) (77.78) (22.22) (44.44) (55.56) (66.67) (33.33) 
กลาง 14 5 14 5 6 13 9 10 12 7 12 7 11 8 
 (73.68) (26.32) (73.68) (26.32) (31.58) (68.42) (47.37) (52.63) (63.16) (36.84) (63.13) (36.84) (57.89) (42.11) 
ตะวนัออก   14 3 12 6 6 11 11 7 12 6 11 7 11 7 
เฉียงเหนือ (82.35) (17.65) (66.67) (33.33) (35.29) (64.71) (61.11) (38.89) (66.67) (33.33) (61.11) (38.89) (61.11) (38.89) 
ใต ้ 9 4 10 3 5 8 6 7 5 8 6 7 3 10 
 (69.23) (30.77) (76.92) (23.08) (38.46) (61.54) (46.15) (53.85) (38.46) (61.54) (46.15) (53.85) (23.08) (76.92) 

 
หมายเหตุ: ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จ านวนขอ้มูลไม่ครบเน่ืองจากมี 

แบบสอบถามท่ีไม่แสดงความคิดเห็น 
 
  ผลการศึกษาในด้านการผสมผสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน การน าวิถีชีวิต ความเช่ือ 
ค่านิยม มาเป็นส่วนผลกัดนัให้เกิดการผลิตพลงังานหมุนเวียน และเป็นแนวทางหรือรูปแบบการ
ด าเนินงานในการผลิตพลงังานหมุนเวยีนนั้นจะแสดงในตารางท่ี 4.13 1.14 จากตารางท่ี 4.13 พบวา่ 
  ภาคเหนือมีการน าภูมิภูมิปัญญามาใชร้้อยละ 66.67 และไดน้ าวิถีการด าเนินชีวิตมา
ช่วยผลกัดนัการผลิตร้อยละ 77.78 ความเช่ือร้อยละ 33.33 และค่านิยมร้อยละ 55.56 และมีการ
เปล่ียนแปลงดา้นวถีิการด าเนินชีวติ ค่านิยม ความเช่ือ ร้อยละ 77.78 44.44 66.67 ตามล าดบั  
  ภาคกลางมีการน าภูมิปัญญามาใช้ร้อยละ 73.68 และไดน้ าวิถีการด าเนินชีวิตมา
ช่วยผลกัดนัการผลิตร้อยละ 73.68 ค่านิยมร้อยละ 31.58 และความเช่ือร้อยละ 47.37 รวมทั้งพบวา่มี
การเปล่ียนแปลงดา้นวถีิการด าเนินชีวติ ค่านิยม ความเช่ือ ร้อยละ 63.16 63.16 57.89 ตามล าดบั  
  และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีการน าภูมิปัญญามาใชร้้อยละ 82.35 และไดน้ าวิถี
การด าเนินชีวิตมาช่วยผลกัดนัการผลิตร้อยละ 66.67  ค่านิยมร้อยละ 35.29 และความเช่ือร้อยละ 
61.11 รวมทั้งพบวา่ มีการเปล่ียนแปลงดา้นวถีิการด าเนินชีวติ ค่านิยม ความเช่ือ ร้อยละ 66.67 61.11 
61.11 ตามล าดบั  
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  ส่วนภาคใตมี้การน าภูมิปัญญามาใชร้้อยละ 69.23 และไดน้ าวิถีการด าเนินชีวิตมา
ช่วยผลกัดนัการผลิตร้อยละ 76.92 ค่านิยมร้อยละ 38.46 และความเช่ือร้อยละ 46.15 รวมทั้งพบวา่มี
การเปล่ียนแปลงดา้นวถีิการด าเนินชีวติ ค่านิยม ความเช่ือ ร้อยละ 38.46 46.15 23.08 ตามล าดบั  
  ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ทุกภาคมีการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเขา้มาใช้ผสมผสานในการผลิต
พลงังานหมุนเวียนในแต่ละจงัหวดั โดยมีการน าเอาวิถีชีวิต ค่านิยม ความเช่ือมาช่วยผลกัดนัการ
ผลิตมากนอ้ยแลว้แต่ความเหมาะสมของแต่ละภูมิภาค และเม่ือมีการน าพลงังานหมุนเวียนมาใชใ้น
พื้นท่ียงัเกิดการเปล่ียนแปลงด้านวิถีการด าเนินชีวิตเพื่อให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน
ปัจจุบนั แต่ความเช่ือและค่านิยมมีการเปล่ียนแปลงเล็กนอ้ย และหลงัจากการน าพลงังานหมุนเวียน
มาใชใ้นพื้นท่ีพบวา่มีอีกส่ิงหน่ึงท่ีตามมา คือ การเกิดอาชีพใหม่ข้ึนในชุมชน ดงัตารางท่ี 4.14 โดย
ภาคเหนือนั้นมีอาชีพในดา้นรับจา้งสร้างบ่อหมกัก๊าซชีวภาพ เผาถ่านขาย น ้ าส้มควนัไม ้สร้างกลุ่ม
วิสาหกิจผลิตเตาอั้งโล่ ส่วนภาคกลางมีอาชีพเผาถ่าน ป้ันเตา แปรรูปสินคา้เกษตรกรรม สร้างบ่อ
หมกัก๊าซชีวภาพและวิทยากรในดา้นพลงังานหมุนเวียน ส่วนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีอาชีพป้ัน
เตา วทิยากร เผาถ่าน และการผลิตน ้ าส้มควนัไม ้รวมทั้งทางภาคใตเ้กิดอาชีพการขายผลิตภณัฑ์จาก
การตากแหง้ผลิตภณัฑด์ว้ยแสงอาทิตย ์เตาเผาถ่าน เตาซุปเปอร์อั้งโล่ น ้ าส้มควนัไม ้ซ่ึงจะเห็นไดว้า่
กลุ่มอาชีพท่ีเกิดข้ึนใหม่ในพื้นท่ีนั้นเกิดจากประเภทของพลังงานหมุนเวียนท่ีมีอยู่ในพื้นท่ี และ
เทคโนโลยท่ีีน ามาผสมผสานใหเ้หมาะสมตามสภาพพื้นท่ี 
 
ตารางที ่4.14  แสดงการเกิดอาชีพใหม่ เม่ือมีการผลิตหรือใชพ้ลงังาน 
 

ภาค อาชีพหลงัการผลติหรือใช้พลังงานหมุนเวยีนในชุมชน 
เหนือ -รับจา้งสร้างบ่อหมกัก๊าซชีวภาพ เผาถ่าน น ้าส้มควนัไม ้วิสาหกิจผลิตเตา

อั้งโล่ ผลิต Technology พลงังานหมุนเวยีน 
กลาง -เผาถ่าน ป้ันเตา แปรรูปสินคา้เกษตรกรรม สร้างบ่อหมกัก๊าซชีวภาพ เตาเผา

ถ่าน เตาชีวมวล วทิยากร  
ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

-ป้ันเตา ผลิต Technology ไบโอดีเซล วทิยากร กลุ่มอาชีพดา้นพลงังาน 
น ้าส้มควนัไม ้

ใต ้ -อาชีพขายผลิตภณัฑ์ตากแห้งจากแสงอาทิตย ์เตาเผาถ่าน เตาซูปเปอร์อั้งโล่ 
น ้าส้มควนัไม ้ผลิต Technology ดา้นพลงังาน 
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 4.1.3.6 การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 
 
ตารางที ่4.15  แสดงการติดตามประเมินผลของกระทรวงพลงังานหรือพลงังานจงัหวดั 
 

ภาค การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน (จ านวน, ร้อยละ) 

ม ี รูปแบบการติดตาม ไม่มี 
เหนือ  
(10) 

10 
(100.0) 

-ลงพื้นท่ี (2, 20.00) 
-ผูต้รวจกระทรวง (1, 10.00) 
-ประชุม สรุปผลการด าเนินงาน (2, 20.00) 
-ตรวจสอบ สอบถาม ติดตาม (3, 30.00) 
-ใชเ้ทคโนโลยี (1, 10.00) 
-ไม่ระบุขอ้มูล (1, 10.00) 

0 (0) 

กลาง 
(21) 

18 
(85.71) 

-ลงพื้นท่ี (5, 23.81) 
-ใชเ้ทคโนโลยี (1, 4.76) 
-ดูงาน (1, 4.76) 
-ตรวจสอบ สอบถาม ติดตาม (2, 9.52) 
-ตวัช้ีวดัการท างาน (1, 4.76) 
-ไม่ระบุขอ้มูล (8, 38.10) 

3 
(14.29) 

ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
(18) 

17 
(94.44) 

-ลงพื้นท่ี (4, 29.41) 
-ตรวจสอบ สอบถาม ติดตาม (7, 41.18) 
-สร้างกิจกรรมต่อเน่ือง (1, 5.88) 
-ก าหนดความคืบหนา้/อุปสรรค (1, 11.76) 
-ไม่ระบุขอ้มูล (2, 5.88) 

1 
(5.56) 

ใต ้
(13) 

13 
(100.0) 

-ลงพื้นท่ี (5, 38.46) 
-วา่จา้งบริษทัเอกชนติดตามประเมินผล (1, 7.69) 
-ประชุมติดตามผล (2, 15.38) 
-ผูต้รวจกระทรวง (2, 15.38) 
-ตรวจสอบ สอบถาม ติดตาม (3, 23.08) 

0 (0) 
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ตารางที ่4.16  แสดงการติดตามประเมินผลของผูน้ าชุมชนหรือคณะกรรมการพลงังานชุมชน 
 

ภาค 
การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน (ร้อยละ) 

ประชุม
หมู่บ้าน 

ประชา
พจิารณ์ 

ประชาคม สอบถาม/
พูดคุย 

อืน่ๆ  

เหนือ 2 (20.00) 1 (10.00) 2 (20.00) 5 (50.00) 0 (0)  
กลาง 8 (38.10) 0 (0) 1 (4.76) 9 (42.85) 0 (0) ไม่ระบุ 

 3 (14.29) 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 6 (33.33) 0 (0) 3 (16.67) 8 (44.44) 1 (5.56) ประชุม 

อปท 
ใต ้ 5 (38.46) 1 (7.69) 0 (0) 6 (46.15) 1 (7.69) ประชุม

เครือข่าย 
 
  ผลการศึกษาดา้นการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน จากตารางท่ี 4.15 และ 4.16 
พบวา่ กระทรวงพลงังานหรือพลงังานจงัหวดัของแต่ละภาคนั้น มีการติดตามประเมินผลแต่ละภาค 
ดงัน้ี ภาคเหนือมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานร้อยละ 100 ภาคกลางร้อยละ 85.71 ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือร้อยละ 94.44 และภาคใตร้้อยละ 100 จะเห็นไดว้า่ ส่วนใหญ่ทุกภาคเจา้หนา้ท่ี
พลงังานจงัหวดัมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน โดยรูปแบบการติดตามประเมินผลมีหลาย
ช่องทาง เช่น ผูต้รวจกระทรวงประเมินผล ลงพื้นท่ีตรวจประเมิน ตรวจสอบ สอบถาม ติดตาม และ
ประชุม สรุปผลการด าเนินงาน  
  ส่วนรูปแบบการติดตามประเมินผลของผูน้ าชุมชนหรือคณะกรรมการพลงังาน
ชุมชนนั้น ภาคเหนือเกินกว่าก่ึงหน่ึงใช้วิธีการสอบถาม/พูดคุยร้อยละ 50.00, ภาคกลางใช้วิธีการ
สอบถาม/พูด คุยมาก ท่ี สุด  ร้อยละ  42.85 และประ ชุมหมู่บ้านร้อยละ 38.10,  ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือใช้วิธีการสอบถาม/พูดคุยมากท่ีสุดร้อยละ 50.00 และภาคใต้ใช้วิธีการ
สอบถาม/พูดคุยมากท่ีสุดร้อยละ 46.15 รองลงมาประชุมหมู่บา้นร้อยละ 38.46 ซ่ึงจะเห็นไดว้า่ทุก
พื้นท่ีผูน้ าชุมชนหรือคณะกรรมการพลงังานชุมชนมมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานร้อยละ 
100 แต่วธีิการติดตามผลนั้นแต่ละวธีิใชแ้ตกต่างกนัตามแต่ละภาค  
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 4.1.3.7 การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี 
 
ตารางที ่4.17  แสดงล าดบัการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

ภาค 

ค่าเฉลีย่ล าดบัขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน    

รับฟัง ให้
ข้อมูล 

แสดง
ความคดิ 
เห็น 

ตัดสินใ
จ 

ค้นหา วาง 
แผน 

ลงทุน ลงมือ ประ 
เมิน 

อืน่ๆ 

เหนือ 8.70 6.90 7.40 6.70 4.70 5.10 4.00 4.60 4.80 0.00 
ล าดบัท่ี 1 4 1 1 1 0 0 2 1 0 0 
ล าดบัท่ี 2 2 5 1 1 0 0 0 0 2 0 
ล าดบัท่ี 3 3 0 5 1 0 0 0 1 0 0 
ล าดบัท่ี 4 0 1 0 3 2 3 0 0 1 0 
ล าดบัท่ี 5 0 0 2 1 4 2 0 0 0 0 
ล าดบัท่ี 6 1 0 0 1 1 2 1 2 1 0 
ล าดบัท่ี 7 0 1 0 2 0 1 1 2 2 0 
ล าดบัท่ี 8 0 0 1 0 0 1 0 3 3 0 
ล าดบัท่ี 9 0 1 0 0 1 0 5 0 0 0 
ไม่ระบุ 0 1 0 0 2 1 1 1 1 0 

กลาง 7.86 7.19 7.68 4.19 4.43 4.95 2.19 4.62 2.52 0.00 
ล าดบัท่ี 1 10 3 3 0 0 2 0 1 0 0 
ล าดบัท่ี 2 2 10 4 0 2 0 1 0 0 0 
ล าดบัท่ี 3 3 1 7 2 3 3 0 0 0 0 
ล าดบัท่ี 4 2 2 2 4 2 2 0 4 0 0 
ล าดบัท่ี 5 1 1 1 5 2 2 1 2 2 0 
ล าดบัท่ี 6 0 0 0 2 2 6 1 4 0 0 
ล าดบัท่ี 7 0 0 1 1 3 1 3 4 2 0 
ล าดบัท่ี 8 1 1 0 0 1 0 0 3 9 0 
ล าดบัท่ี 9 0 0 0 0 0 0 7 1 3 0 
ไม่ระบุ 2 3 1 7 6 5 8 2 5 0 

ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

8.72 6.39 5.89 5.00 4.44 5.28 2.50 5.00 2.28 0.00 

ล าดบัท่ี 1 13 1 0 0 0 1 1 2 0 0 
ล าดบัท่ี 2 2 5 5 2 2 0 0 0 0 0 
ล าดบัท่ี 3 0 3 5 3 2 2 0 0 0 0 
ล าดบัท่ี 4 1 2 1 1 3 2 0 5 0 0 
ล าดบัท่ี 5 0 3 0 2 1 5 0 0 1 0 
ล าดบัท่ี 6 0 0 1 4 1 3 1 1 0 0 
ล าดบัท่ี 7 0 0 1 1 0 1 1 6 1 0 
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ตารางที ่4.17  (ต่อ) 

 

ภาค 

ค่าเฉลีย่ล าดบัขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน    

รับฟัง ให้
ข้อมูล 

แสดง
ความคดิ 
เห็น 

ตัดสินใ
จ 

ค้นหา วาง 
แผน 

ลงทุน ลงมือ ประ 
เมิน 

อืน่ๆ 

ล าดบัท่ี 8 0 0 0 0 2 0 1 1 7 0 
ล าดบัท่ี 9 0 0 0 0 1 0 8 0 1 0 
ไม่ระบุ 2 4 5 5 6 4 7 3 8 0 

ใต ้ 9.31 7.77 7.54 6.15 4.92 5.85 2.62 4.92 3.62 0.00 
ล าดบัท่ี 1 10 0 2 0 0 0 1 0 0 0 
ล าดบัท่ี 2 0 8 3 1 0 0 0 1 1 0 
ล าดบัท่ี 3 1 3 6 1 1 1 0 0 0 0 
ล าดบัท่ี 4 1 0 0 4 4 2 0 1 1 0 
ล าดบัท่ี 5 1 0 0 1 1 6 0 3 1 0 
ล าดบัท่ี 6 0 1 0 5 3 2 1 0 0 0 
ล าดบัท่ี 7 0 0 0 1 1 2 0 6 1 0 
ล าดบัท่ี 8 0 0 1 0 1 0 1 2 5 0 
ล าดบัท่ี 9 0 0 0 0 0 0 8 0 3 0 
ไม่ระบุ 0 1 1 0 2 0 2 0 1 0 

 
  ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีจากตารางท่ี 4.17 พบวา่ ค่าเฉล่ีย 
3 อนัดบัแรกของขั้นตอนการมีส่วนร่วมทุกภาคทัว่ประเทศไทยมีค่าเฉล่ียตามแต่ละภาค ดงัน้ี 
ภาคเหนือมีค่าเฉล่ียในขั้นตอนการรับฟัง แสดงความคิดเห็น ให้ขอ้มูลมากท่ีสุด ค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 8.70 
7.40 6.90 ตามล าดบั  
  ภาคกลางมีค่าเฉล่ียขั้นตอนการรับฟัง แสดงความคิดเห็น ให้ข้อมูลมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 7.86 7.68 7.19 ตามล าดบั 
  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีค่าเฉล่ียขั้นตอนการรับฟัง ให้ขอ้มูล แสดงความคิดเห็น 
มากท่ีสุด ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 8.72 6.39 5.89 ตามล าดบั  
  และภาคใตน้ั้นมีค่าเฉล่ียขั้นตอนการรับฟัง ให้ขอ้มูล แสดงความคิดเห็นมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 9.31 7.77 7.54 ตามล าดบั  
  3 อนัดบัแรกของทุกภาคประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในขั้นตอนรับฟัง แสดงความ
คิดเห็น ให้ขอ้มูลมากท่ีสุด และจากตารางท่ี 4.8 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้พลงังานตามแนวคิด
พลงังานจงัหวดั ในเร่ืองของการมีส่วนร่วมประชาชนไดร้ะบุวา่ การมีส่วนร่วมมีผลต่อการเลือกใช้
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พลงังานหมุนเวียนในแต่ละพื้นท่ีในระดบัปานกลางถึงสูง ซ่ึงสอดคล้องกบัตารางท่ี 4.17 การ
ด าเนินงานปัจจุบนัท่ีพยายามให้ประชาชนในพื้นท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในการรับฟัง ให้ขอ้มูล แสดง
ความคิดเห็น ตดัสินใจ คน้หาปัญหา วางแผน ลงทุน ลงมือและมีการประเมินผลติดตามทุกขั้นตอน 
 
 4.1.3.8  ปริมาณพลงังานท่ีผลิต 
 
ตารางที ่4.18  แสดงความเพียงพอของพลงังานท่ีผลิตไดต่้อความตอ้งการ 
 

ภาค ความเพยีงพอของพลงังานทีผ่ลติได้ต่อความต้องการ (ร้อยละ) 

เพยีงพอ ไม่เพยีงพอ ไม่มข้ีอมูล สาเหตุความไม่เพยีงพอ 
เหนือ 2 (20.00) 5 (50.00) 3 (30.00) -เกิดจากขอ้จ ากดัของ Technology พลงังาน

หมุนเวยีน (2) 
-ขอ้จ ากดัดา้นวตัถุดิบ (2) 
-หลายชุมชนตอ้งการ Technology แต่ไม่สามารถ
จดัหาใหเ้พียงพอ (1) 

กลาง 5 (23.81)  
เพียงพอ
ประมาณ 
10-60 % 

14 (66.67) 2 (9.52) -งบประมาณมีจ ากดั (3) 
-สภาพชุมชนตอ้งการใชพ้ลงังานในระดบัสูง (2) 
-ขาดความรู้ความเขา้ใจ (1) 
-ผลิตพลงังานนอ้ยกวา่ความตอ้งการ (1) 

ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

6 (33.33) 
เพียงพอ
ประมาณ 
40-70 % 

11 (61.11) 1 (5.56) -เป็นโครงการน าร่อง (งบประมาณ, Technology) 
ไม่สามารถตอบสนองชุมชนทั้งหมด (3) 
-ประชาชนขาดความตระหนกัการใชพ้ลงังาน (2) 
-แหล่งวตัถุดิบไม่แน่นอน (1) 
-การขยายตวัของชุมชน (1) 

ใต ้ 4 (30.77) 
เพียงพอ
ประมาณ 
70-100 % 

8 (61.54) 1 (7.69) -ชุมชนตอ้งการพลงังานมาก (1) 
-ผลิตพลงังานไดน้อ้ย ไม่ทัว่ถึง (3) 
-ลงทุนไม่เพียงพอ (1) 
 

 
  ผลการศึกษาปริมาณพลงังานท่ีผลิตตามตารางท่ี 4.18 และ 4.19 พบวา่ จากตารางท่ี 
4.18 แสดงความเพียงพอของพลงังานท่ีผลิตไดต่้อความตอ้งการ ในภาคเหนือมีความเพียงพอร้อยละ 
20.00 ไม่เพียงพอร้อยละ 50.00 และไม่มีขอ้มูลร้อยละ 30.00 สาเหตุของความไม่เพียงพอของ
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ภาคเหนือ คือ เกิดจากขอ้จ ากดัของเทคโนโลยีพลงังานหมุนเวียนท่ีมีอยู ่และการจดัหาเทคโนโลยีท่ี
เพียงพอได ้รวมทั้งขอ้จ ากดัดา้นวตัถุดิบ  
  ส่วนภาคกลางมีความเพียงพอร้อยละ 23.81 ไม่เพียงพอร้อยละ 66.67 และไม่มี
ขอ้มูลร้อยละ 9.52 สาเหตุของความไม่เพียงพอของภาคกลาง คือ งบประมาณท่ีจ ากดั สภาพชุมชน
ตอ้งการพลังงานมาก ขาดความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานและเทคโนโลยีท่ีมาใช้ผลิตพลังงาน
หมุนเวยีน  
  ในส่วนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีความเพียงพอร้อยละ 33.33 ไม่เพียงพอร้อยละ 
61.11 และไม่มีขอ้มูลร้อยละ 5.56 สาเหตุของความไม่เพียงพอของภาคตะวนัออกฉียงเหนือ คือ 
งบประมาณและเทคโนโลยไีม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของชุมชนทั้งหมด แหล่งวตัถุดิบไม่
เพียงพอส าหรับน ามาผลิตพลงังาน เกิดการขยายตวัของชุมชนท าให้ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ
และประชาชนขาดความตระหนกัในการใชพ้ลงังาน  
  ส่วนภาคใตมี้ความเพียงพอร้อยละ 30.77 ไม่เพียงพอร้อยละ 61.54 และไม่มีขอ้มูล
ร้อยละ 7.69 สาเหตุของความไม่เพียงพอของภาคใต ้คือ ชุมชนตอ้งการพลงังานมาก แต่ผลิต
พลงังานไดน้อ้ยไม่ทัว่ถึง และงบประมาณมีไม่เพียงพอ  
  จากรายละเอียดแต่ละภาคท าให้เห็นในภาพรวมพบวา่ สาเหตุความไม่เพียงพอนั้น
เกิดจากสาเหตุผลิตพลังงานน้อยกว่าความต้องการ แหล่งว ัตถุดิบไม่แน่นอน ข้อจ ากัดของ
เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน และแหล่งทุนไม่เพียงพอ ท าให้ปัจจุบนัทุกภาคยงัมีการน าเข้า
พลงังานจากภายนอกชุมชนดงัตารางท่ี 4.19 เป็นการแสดงการน าเขา้พลงังาน รายได้-รายจ่าย โดย
ภาคเหนือมีการน าเขา้พลงังานร้อยละ 100 ภาคกลางร้อยละ 76.19 ภาคตะวนัออกฉียงเหนือร้อยละ 
77.78  และภาคใตร้้อยละ 76.92 โดยมีการน าเขา้พลงังานในรูปแบบของไฟฟ้า น ้ ามนัและ LPG 
ถึงแมย้งัมีการน าเขา้พลงังานแต่การใชพ้ลงังานหมุนเวียนท าให้สามารถลดรายจ่ายดา้นพลงังานลง 
ซ่ึงพลงังานจงัหวดัภาคเหนือเห็นวา่รายจ่ายสามารถลดลงร้อยละ 100 ภาคกลางลดลงร้อยละ 76.19 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือลดลงร้อยละ 88.89 ส่วนภาคใตล้ดลงร้อยละ 76.92 ซ่ึงในส่วนของรายได้
บางครัวเรือนเพิ่มมากข้ึน ภาคเหนือมีรายไดเ้พิ่มข้ึนร้อยละ 90.00 ภาคกลางเพิ่มข้ึนร้อยละ 71.43 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือร้อยละ 61.11 และภาคใตเ้พิ่มข้ึนร้อยละ 69.23 จึงท าให้เห็นวา่ปัจจุบนัทุก
ภาคยงัคงมีการน าเขา้พลงังานจากภายนอกชุมชนเพราะความเพียงพอของพลงังานในชุมชนท่ีผลิต
ไดไ้ม่เพียงพอกบัความตอ้งการ และยงัมีส่วนช่วยใหบ้างครัวเรือนรายจ่ายลดลง-รายไดเ้พิ่มข้ึน 
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ตารางที ่4.19  แสดงการน าเขา้พลงังาน รายได-้รายจ่าย 
 

ภาค 

การน าเข้าพลงังาน รายได้-รายจ่าย (ร้อยละ)  

การน าเข้าพลงังาน รายจ่าย รายได้ 

ม ี  ไม่ม ี เพิม่ขึน้ ไม่เปลีย่น 
แปลง 

ลดลง เพิม่ขึน้ ไม่เปลีย่น 
แปลง 

ลดลง 

เหนือ 10  
(100.0) 

ไฟฟ้า, 
น ้ามนั 

0  
(0) 

0  
(0) 

0  
(0) 

10 
(100.0) 

9 
 (90.00) 

1 
(10.00) 

0 
(0) 

กลาง 16 
(76.19) 

ไฟฟ้า, 
น ้ามนั 

5  
(23.81) 

0  
(0) 

5 
(23.81) 

16 
(76.19) 

15 
(71..43) 

6 
(28.57) 

0 
(0) 

ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

14 
(77.78) 

LPG, ไฟฟ้า, 
น ้ามนั 

4 
(22.22) 

0  
(0) 

2 
(11.11) 

16 
(88.89) 

11 
(61.11) 

7 
(38.89) 

0 
(0) 

ใต ้ 10 
(76.92) 

LPG, ไฟฟ้า, 
น ้ามนั 

3 
(23.08) 

0 
(0) 

3 
(23.08) 

10 
(76.92) 

9 
(69.23) 

4 
(30.77) 

0 
(0) 

 
 4.1.3.9  ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 
ตารางที ่4.20  แสดงการก่อเกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มหลงัผลิตพลงังานหมุนเวยีน 
 

ภาค 

การก่อเกดิปัญหาส่ิงแวดล้อมหลงัผลติพลงังานหมุนเวยีน (ร้อยละ)  

ฝุ่นละออง น า้เสีย ขยะมูลฝอย 

ลดลง ไม่เปลีย่น 
แปลง 

เพิม่ขึน้ ลดลง ไม่เปลีย่น 
แปลง 

เพิม่ขึน้ ลดลง ไม่เปลีย่น 
แปลง 

เพิม่ขึน้ 

เหนือ 2 
(25.00) 

6 
 (75.00) 

0 
(0) 

1 
(12.50) 

7 
(87.50) 

0 
(0) 

2 
(25.00) 

6 
(75.00) 

0 
(0) 

กลาง 4 
(19.05) 

13 
(61.90) 

1 
(4.76) 

7 
(33.33) 

10 
(47.62) 

1 
(4.76) 

10 
(47.62) 

7 
(33.33) 

1 
(4.76) 

ตะวนัออก
เฉียงเหนือ 

7 
(38.89) 

7 
(38.89) 

4 
(22.22) 

12 
(66.67) 

4 
(22.22) 

2 
(11.11) 

10 
(55.56) 

8 
(44.44) 

0 
(0) 

ใต ้ 3 
(23.08) 

9 
(69.23) 

1 
(7.69) 

7 
(53.85) 

6 
(46.15) 

0 
(0) 

8 
(61.54) 

5 
(38.46) 

0 
(0) 

 
หมายเหตุ: ภาคเหนือและภาคกลาง บางจงัหวดัไม่มีขอ้มูลการก่อเกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
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  ผลการศึกษาดา้นผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเม่ือมีการผลิตพลงังานหมุนเวียนข้ึน ตาม
ตารางท่ี 4.20 พบวา่ภาคเหนือปัญหาดา้นฝุ่ นละอองส่วนใหญ่ไม่เปล่ียนแปลงร้อยละ 75.00 ลดลง
ร้อยละ 25.00 ส่วนปัญหาดา้นน ้ าเสียส่วนใหญ่ไม่เปล่ียนแปลงร้อยละ 87.50 ลดลงร้อยละ 12.50 
และส่วนปัญหาดา้นขยะมูลฝอยไม่มีการเปล่ียนแปลงร้อยละ 75.00 ลดลงร้อยละ 25.00 
  ภาคกลางปัญหาดา้นฝุ่ นละอองเกินกวา่ก่ึงหน่ึงไม่เปล่ียนแปลงร้อยละ 61.90 ลดลง
ร้อยละ 19.05 เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.76 ปัญหาดา้นน ้ าเสียมากท่ีสุดไม่เปล่ียนแปลงร้อยละ 47.62 ลดลง
ร้อยละ 33.33 เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.76 ส่วนปัญหาดา้นขยะมูลฝอยไม่มีการเปล่ียนแปลงร้อยละ 33.33 
ลดลงมากท่ีสุดร้อยละ 47.62  
  ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือปัญหาด้านฝุ่ นละอองมากท่ีสุดไม่เปล่ียนแปลงร้อยละ 
38.89 ลดลงร้อยละ 38.89  เพิ่มข้ึนร้อยละ 22.22 ปัญหาดา้นน ้ าเสียเกินกว่าก่ึงหน่ึงลดลงร้อยละ 
66.67 ไม่เปล่ียนแปลงร้อยละ 22.22 เพิ่มข้ึนร้อยละ 11.11 ส่วนปัญหาดา้นขยะมูลฝอยเกินกวา่ก่ึง
หน่ึงลดลงร้อยละ 55.56 ไม่เปล่ียนแปลงร้อยละ 44.44  
  ส่วนภาคใตปั้ญหาด้านฝุ่ นละอองเกินกว่าก่ึงหน่ึงไม่เปล่ียนแปลงร้อยละ 69.23 
ลดลงร้อยละ 23.08 เพิ่มข้ึนร้อยละ 7.69 ปัญหาดา้นน ้ าเสียเกินกวา่ก่ึงหน่ึงลดลงร้อยละ 53.85 ไม่
เปล่ียนแปลงร้อยละ 46.15 ส่วนปัญหาด้านขยะมูลฝอยเกินกว่าก่ึงหน่ึงลดลงร้อยละ 61.54 ไม่
เปล่ียนแปลงร้อยละ 38.46  
  ซ่ึงในภาพรวมท าให้เห็นว่าด้านของฝุ่ นละอองทั้ง 4 ภาค ส่วนใหญ่ไม่มีการ
เปล่ียนแปลงดา้นปัญหาส่ิงแวดลอ้มฝุ่ นละออง ส่วนด้านน ้ าเสียภาคเหนือและภาคกลางไม่มีการ
เปล่ียนแปลงปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึน ส่วนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใตมี้การลดลงของ
ปัญหาน ้ าเสียร้อยละ 68.75 และ 53.85 ตามล าดบั ในดา้นปัญหาขยะมูลฝอยภาคเหนือไม่มีการ
เปล่ียนแปลง แต่ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคใต ้มีการลดลงของปัญหาส่ิงแวดลอ้มดา้น
ขยะมูลฝอย ซ่ึงเหตุผลท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อการก่อเกิดปัญหาส่ิงแวดล้อมหลังผลิตพลังงาน
หมุนเวียน เน่ืองจากโครงการพลงังานหมุนเวียนนั้นเป็นโครงการขนาดเล็กจึงไม่ส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ส่วนจงัหวดัใดส่งผลกระทบต่อปัญหาส่ิงแวดลอ้มเพิ่มข้ึน ไดมี้แนวทางแกไ้ข ดงัน้ี เนน้
การบริหารจดัการมลพิษท่ีเกิดข้ึนให้มีประสิทธิภาพ (ตามแนวทางผลกระทบส่ิงแวดล้อม EIA) 
อาศยัหลกัการธรรมชาติ (ปลูกตน้ไมด้กัฝุ่ นละออง ท าม่านละอองน ้า) 
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  4.1.3.10  ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการ และแนวทางการจัดการกับ

                ปัญหาอุปสรรค 

   ผลการศึกษาจากแบบสอบถามทั้ง 62 ชุด ขอน าเสนอปัญหาและอุปสรรคในการ

บริหารจัดการ พร้อมแนวทางการจัดการของพลังงานจังหวัดแต่ละภาค ดังตารางท่ี 4.21 

 

ตารางที่ 4.21  แสดงปัญหา อุปสรรคในการบริหารจัดการ และแนวทางการจัดการ 

 

ภาค ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการจัดการ 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการจัดการ 

เหนือ 1. เม่ือถึงช่วงฤดูการท านาประชาชน

ในพื้นท่ีไม่ว่างเข้าประชุม 

2. ปัญหาเร่ืองการประสานงาน เม่ือมี

การเลือกตั้งได้ผู้บริหารคนใหม่ และ 

1. พยายามวางแผนไม่ให้ตรงกับ

ช่วงฤดูการท านา 

2. เข้าชี้แจงผู้บริหารคนใหม่ และ

โน้มน้าวให้เข้าใจในด้านพลังงาน  

 คณะใหม่ 

3. ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนัก

ถึงปัญหาด้านพลังงาน ยังมีการใช้อย่าง

ฟุ่มเฟือย 

4. มีประชาชนท่ีเป็นชนเผ่า การเข้าถึง

พื้นท่ีและส่ือสารล าบาก 

5. งบประมาณน้อย 

6. ขาดการรวมกลุ่ม ท าให้ต้นทุนการ

ผลิตสูง 

7. ระดับการศึกษาของประชาชนมี

หลากหลาย ท าให้มุมมองต่างกัน 

กรณีเม่ือมีการเลือกตั้งนายกองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. สร้างศูนย์เรียนรู้ในชุมชน 

สนับสนุนความรู้ สาธิตอุปกรณ์

ต่างๆ และปลูกจิตส านึกคนใน

ชุมชน 

4. ศึกษาสภาพความเป็นอยู่ และ

ให้ความรู้ด้านพลังงาน เลือก

พลังงานหมุนเวียนท่ีเหมาะต่อชน

เผ่านั้นๆ 

5. หาแหล่งเงินทุนอ่ืนเพิ่มเติม 

กลาง 1. ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความ

ช านาญ 

2. งบประมาณน้อย 

3. บางจังหวัดเป็นเมืองท่ีประชาชนใน

พื้นท่ีประกอบอาชีพอยู่ใน

ภาคอุตสาหกรรมท าให้ประชาชนใน 
 

1. อบรมสร้างความรู้ความช านาญ

ให้คนในพื้นท่ี 

2. จัดหาแหล่งเงินทุน 

3. จังหวัดท่ีประชาชนในพื้นท่ี

ประกอบอาชีพอยู่ใน

ภาคอุตสาหกรรมเน้นการรณรงค์ 
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ตารางที่ 4.21  (ต่อ) 

 

ภาค ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการจัดการ 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการจัดการ 

กลาง พื้นท่ีไม่เล็งเห็นความส าคัญด้าน

พลังงานหมุนเวียน เน่ืองจากมีรายได้ท่ี

เพียงพอส าหรับซื้อพลังงาน 

4. การผลิตพลังงานหมุนเวียนมีการใช้

ต้นทุนสูงและมีค่าบ ารุงรักษา 

5. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ 

ควรเน้นพลังงานท่ีมี Technology ง่ายๆ

สามารถผลิตได้ 

ให้รู้จักอนุรักษ์พลังงาน การ

ประหยัดพลังงานเพ่ือให้

เหมาะสมกับการด าเนินชีวิต 

4. สร้างจิตส านึก ให้ความรู้ความ

เข้าใจด้านพลังงาน 

ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

1. ความห่างไกลระหว่างชุมชนและ

พลังงานท าให้การส่ือสารประสานงาน 

ล่าช้า 

2. ประชาชนไม่ตระหนักถึงการใช้

พลังงาน เพราะมีความสามารถด้าน

รายได้ เกิดความฟุ่มเฟือย 

3. ประชาชนบางพื้นท่ีต้องการ

พลังงานหมุนเวียนท่ีไม่สอดคล้องกับ

ศักยภาพของตนเอง 

4. การต่อต้านผลิตโครงการพลังงาน

ขนาดใหญ่ (ก๊าซธรรมชาติ)  

5. Technology มีจ านวนน้อยและ

งบประมาณการสนับสนุนไม่เพียงพอ 

ขาดแคลนบุคลากรและงบประมาณ 

วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอ 

 

1. ติดต่อทางโทรศัพท์กับผู้น า

ชุมชน 

2. สร้างจิตส านึก  

3. ชี้แจงรายละเอียด ศักยภาพของ

พลังงานแต่ละชนิด เพื่อสร้างความ

เข้าใจ 

4. ทุกภาคส่วน (ส่วนกลาง-

ท้องถิ่น- เอกชน) ชี้แจงท าความ

เข้าใจร่วมกัน 

5. พยายามสร้างบุคลากรในพื้นท่ี

ในการจัดท า Technology เอง เพ่ือ

ลดค่าใช้จ่าย 

6. สร้างความรู้ความช านาญให้คน

ในพื้นท่ีและจัดหาแหล่งเงินทุน

เพิ่มเติม 
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ตารางที่ 4.21  (ต่อ) 

 

ภาค ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการจัดการ 

ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการจัดการ 

ใต้ 1. ประชาชนมีรายได้สูงจากการ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงไม่

เล็งเห็นความส าคัญท่ีรายจ่ายลดลงจาก

การผลิตพลังงานหมุนเวียน 

2. ผู้น าชุมชน/ประชาชนบางพื้นท่ีมี

ภารกิจประจ าวันอยู่แล้วไม่มีเวลาว่าง 

ไม่เห็นความส าคัญ 

3. ประชาชนไม่มีความเข้าใจและไม่

สนใจข้อมูลพลังงานหมุนเวียน 

4. ทรัพยากรในพื้นท่ีไม่เพียงพอ 

5. งบประมาณไม่เพียงพอ 

6. การต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้าจาก

ถ่านหิน 

1. สร้างจิตส านึก/ชี้ให้เห็น

ความส าคัญด้านพลังงาน 

2. พลังงานจังหวัดลงพื้นท่ี

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน

พื้นท่ีเข้าใจมากท่ีสุด 

3. จัดหาทรัพยากรจากพื้นท่ี

ใกล้เคียง 

4. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เข้ามาช่วยในส่วนงบประมาณ 

5. ภาครัฐให้ความรู้ด้าน 

Technology ต่างๆ ถึงข้อดี-ข้อเสีย 

 

  4.1.3.11  การจัดการด้านพลังงานในชุมชนของประเทศไทยควรมีรูปแบบและแนวทาง

อย่างไร เพื่อให้เหมาะสมกับภูมิภาค 

  ในด้านการจัดการพลังงานในชุมชนของประเทศไทย ส่วนใหญ่ทุกภาค เล็งเห็น

ความส าคัญและมองถึงด้านของประชาชน ผู้น าชุมชน ความพร้อมด้านวัตถุดิบ ศักยภาพของพื้นท่ี 

และมองถึงเทคโนโลยีท่ีง่าย ไม่ซับซ้อน เพื่อเข้าถึงประชาชนในพื้นท่ีให้มากท่ีสุด รวมทั้งมองการ

จัดการด้านพลังงานในระยะยาว โดยให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานแก่เยาวชน ซ่ึง

รายละเอียดรูปแบบการจัดการพลังงานในชุมชน ดังตารางท่ี 4.22 
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ตารางที่ 4.22  แสดงรูปแบบการจัดการด้านพลังงานในชุมชน 

 

ภาค รูปแบบการจัดการด้านพลังงานในชุมชน 

เหนือ 1. การประชุมชี้แจงให้ชุมชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิด

ความเข้าใจ มองเห็นประโยชน์ ทั้งระยะสั้น – ระยะยาว 

2. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และเข้ามาช่วยขับเคล่ือนด าเนินการ

ร่วมกับพลังงานจังหวัด เพื่อให้เกิดความรู้ 

3. เน้นตามศักยภาพด้านพลังงานท่ีแต่ละภาคมีอยู่ และความจ าเป็นของ

พื้นท่ี พร้อมให้ประชาชนในพื้นท่ีนั้นบริหารจัดการเอง 

4. การด าเนินการต้องเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ โดยต้องคัดเลือกจาก

ชุมชนท่ีมีความเข้มแข็งก่อน และมีทรัพยากรรองรับ 

5. เน้นให้ประชาชนพ่ึงพาตนเองมากท่ีสุดก่อน 

6. ควรจัดหา Technology ท่ีง่าย ราคาไม่สูง ท่ีท าให้ชุมชนพ่ึงพาตนเอง

ได้ 

กลาง 1. ศึกษาศักยภาพของพื้นท่ีจังหวัดนั้นๆ ว่าเหมาะสมกับพลังงาน

หมุนเวียนชนิดใด 

2. ผู้น าชุมชนต้องเข้มแข็ง มุ่งมั่นผลักดันให้โครงการประสบผลส าเร็จ 

3. ให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ส่งเสริมการเรียนรู้ สร้าง

เครือข่ายเช่ือมโยง เน้นท่ีความเหมาะสมกับพื้นท่ีและความต้องการของ

ชุมชนนั้นเอง 

4. ต้องให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง 

5. วิเคราะห์ปัญหาและพิจารณาศักยภาพของพื้นท่ีร่วมกัน 

6. เริ่มต้นส่งเสริมเฉพาะกลุ่มท่ีสนใจ และกลุ่มท่ีร่วมสนใจลงทุน 

 7. ทุกกระทรวงของประเทศไทย ควรมีการบูรณาการงานร่วมกัน 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 1. เพิ่มการส่ือสารประชาสัมพันธ์ในพื้นฐานการใช้พลังงานมากขึ้น 

2. ชี้แจงข้อเท็จจริงด้านพลังงาน ในเร่ืองปริมาณ ราคา เพื่อกระตุ้นการ

ร่วมมือด้านพลังงาน 

3. สร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของชุมชน และให้ตอบสนองต่อ
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คนในพื้นท่ีให้มากท่ีสุด 

 

ตารางที่ 4.22  (ต่อ) 

 

ภาค รูปแบบการจัดการด้านพลังงานในชุมชน 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 4. ให้ความรู้กับประชาชนและให้พ่ึงพาตนเองด้านพลังงานโดยใช้

ทรัพยากรของชุมชนเอง รวมทั้งบรรจุหลักสูตรการเรียนการสอน เร่ือง 

พลังงาน ให้แก่เยาวชน 

5. ส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนตามศักยภาพของพื้นท่ี และให้สอดคล้อง

กับวิถีชีวิตประจ าวันของประชาชน  

6. มีการส่งเสริมปลูกพืชพลังงานหมุนเวียนให้มาก 

ใต้ 1. น าพลังงานหมุนเวียนเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงของชีวิต ไม่ท าให้พฤติกรรม 

วิถีการด าเนินชีวิตเปล่ียนไป (เน้นครัวเรือนและไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิต) 

2. เริ่มต้นจากชุมชนในจังหวัด แล้วขยายต่อไปเร่ือยๆ ในพื้นท่ีใกล้เคียง 

3. ส่งเสริมให้เกิดอาชีพด้านพลังงานหมุนเวียน 

4. การพัฒนาเยาวชนและบรรจุหลักสูตรวิชาพลังงาน 

5. ปลูกจิตส านึกด้านพลังงาน 

6. ศึกษาความเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นท่ี โดยให้ประชาชนเป็น

เจ้าของ เพื่อให้รู้สึกเกิดประโยชน์ร่วมกัน 

7. จัดการฐานข้อมูลด้านพลังงาน โดยรวบรวมจากหลายส่วน เพื่อใช้เป็น

ฐานข้อมูลเดียวกันในการน ามาพิจารณาใช้งาน 

 

  จากตารางท่ี 4.21 และ 4.22 สามารถสรุปปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการ 

พร้อมแนวทางการจัดการแต่ละภาค มีรายละเอียด ดังนี้ 

  ภาคเหนือ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน คือ 1) ด้านบุคลากร เม่ือถึงช่วง

ฤดูการท านาประชาชนในพื้นท่ีไม่ว่างเข้าประชุม ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนักถึงปัญหาด้าน

พลังงาน ยังมีการใช้อย่างฟุ่มเฟือย และประชาชนขาดการรวมกลุ่ม ท าให้ต้นทุนการผลิตสูง รวมทั้ง

ในบางพื้นท่ีประชาชนเป็นชนเผ่า การเข้าถึงพื้นท่ี การส่ือสารล าบาก และระดับการศึกษาของ

ประชาชนมีหลากหลาย ท าให้มุมมองต่างกัน 2) ด้านงบประมาณและการบริหารจัดการอย่าง

ต่อเน่ือง โดยงบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนมีน้อย และเม่ือมีการเลือกตั้งเจ้าหน้าท่ีองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถ่ินได้ผู ้บริหารคนใหม่ และคณะกรรมการชุดใหม่ต้องมาเร่ิมการติดต่อ 
ประสานงาน พูดคุยรายละเอียดกนัใหม่ แนวทางการจดัการกบัปัญหาและอุปสรรค คือ 1) ดา้น
บุคลากร พยายามวางแผนไม่ใหต้รงฤดูกาลท านา สร้างศูนยเ์รียนรู้ในชุมชน สนบัสนุนความรู้ สาธิต
อุปกรณ์ต่างๆ และปลูกจิตส านึกคนในชุมชนและศึกษาสภาพความเป็นอยู่ และให้ความรู้ด้าน
พลงังาน เลือกพลงังานหมุนเวียนท่ีเหมาะต่อชนเผา่นั้นๆ 2) ดา้นงบประมาณและการบริหารจดัการ
อยา่งต่อเน่ือง คือ เม่ือประชาชนมีการเลือกตั้งนายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดผู้บ้ริหารคนใหม่ 
และคณะกรรมการชุดใหม่จะเขา้ช้ีแจงให้เขา้ใจในด้านพลงังาน รวมทั้งมีการหาแหล่งเงินทุน
เพิ่มเติม 
  ภาคกลาง ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน คือ 1) ดา้นบุคลากร ขาดบุคลากร
ท่ีมีความรู้ความช านาญด้านพลงังานในพื้นท่ี บางจงัหวดัเป็นเมืองท่ีประชาชนในพื้นท่ีประกอบ
อาชีพอยูใ่นภาคอุตสาหกรรมท าใหป้ระชาชนในพื้นท่ีไม่เล็งเห็นความส าคญัดา้นพลงังานหมุนเวียน 
เน่ืองจากมีรายได้ท่ีเพียงพอส าหรับซ้ือพลงังาน รวมทั้งประชาชนในพื้นท่ีเองก็ขาดความรู้ความ
เขา้ใจด้านพลงังาน 2) งบประมาณ งบประมาณท่ีไดรั้บการสนับสนุนมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอ      
3) เทคโนโลยี เทคโนโลยีท่ีใชมี้ความซับซ้อนท าให้ประชาชนยากต่อการน ามาใช้และบ ารุงรักษา 
รวมทั้งตน้ทุนและค่าบ ารุงรักษามีราคาสูง แนวทางการจดัการกบัปัญหาและอุปสรรค คือ 1) ดา้น
บุคลากร อบรมสร้างความรู้ความเขา้ใจ ความช านาญให้คนในพื้นท่ี และรูปแบบส าหรับจงัหวดัท่ี
ประชาชนในพื้นท่ีประกอบอาชีพอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเน้นการรณรงค์ให้รู้จกัอนุรักษ์พลงังาน 
การประหยดัพลงังานเพื่อให้เหมาะสมกบัการด าเนินชีวิต 2) งบประมาณ จดัหาแหล่งเงินทุนอ่ืนๆ         
3) เทคโนโลยี การน าเทคโนโลยีลงพื้นท่ีเนน้พลงังานท่ีมีเทคโนโลยีง่ายๆ สามารถดูแล บ ารุงรักษา
ไดง่้าย 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ท่ีพบมี                       
1) บุคลากร ประชาชนไม่ตระหนกัถึงการใช้พลงังาน เพราะมีความสามารถดา้นรายได ้เกิดความ
ฟุ่มเฟือย ประชาชนบางพื้นท่ีตอ้งการพลงังานหมุนเวียนท่ีไม่สอดคล้องกบัศกัยภาพของตนเอง 
รวมทั้งมีการต่อตา้นการผลิตโครงการพลงังานขนาดใหญ่ (ก๊าซธรรมชาติ) 2) การบริหารจดัการ ใน
ดา้นของการส่ือสาร เน่ืองจากความห่างไกลระหว่างชุมชนและเจา้หน้าท่ีพลงังานท าให้เกิดความ
ล่าช้า 3) เทคโนโลยี มีจ  านวนน้อยไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ 4) งบประมาณและวสัดุอุปกรณ์ 
ไดรั้บการสนบัสนุนไม่เพียงพอ  แนวทางการจดัการกบัปัญหาและอุปสรรค คือ 1) ดา้นบุคลากร 
สร้างจิตส านึกและช้ีแจงรายละเอียด ศกัยภาพของพลงังานแต่ละชนิด เพื่อสร้างความรู้ ความเขา้ใจ 
2) การบริหารจดัการทุกภาคส่วน (ส่วนกลาง-ทอ้งถ่ิน-เอกชน) ช้ีแจงท าความเขา้ใจร่วมกนั และ
กรณีท่ีมีเร่ืองติดต่อด่วนใชว้ิธีการติดต่อส่ือสารทางโทรศพัท์กบัผูน้ าชุมชน 3) เทคโนโลยี พยายาม
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แกปั้ญหาดา้นเทคโนโลยไีม่เพียงพอ โดยสร้างบุคลากรในพื้นท่ี จดัท าเทคโนโลยเีอง เพื่อสร้างความ
ช านาญ ความรู้ใหค้นในพื้นท่ี 4) งบประมาณจดัหาแล่งเงินทุนเพิ่มเติม 
  ภาคใต ้ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน ท่ีพบ คือ 1) บุคลากร ประชาชนไม่
มีความรู้ความเข้าใจและไม่สนใจข้อมูลพลังงานหมุนเวียน และประชาชนมีรายได้สูงจากการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงไม่เล็งเห็นความส าคญัท่ีรายจ่ายลดลงจากการผลิตพลงังานหมุนเวียน 
รวมทั้งผูน้  าชุมชน/ ประชาชนบางพื้นท่ีมีภารกิจประจ าวนัอยู่แลว้ไม่มีเวลาวา่ง ไม่เห็นความส าคญั
และประโยชน์ด้านพลงังาน อีกทั้งมีการต่อตา้นจากภาคประชาชนในการสร้างโรงไฟฟ้าจากถ่าน
หิน 2) วตัถุดิบ ทรัพยากรในพื้นท่ีไม่เพียงพอต่อการน ามาผลิตพลงังาน 3) งบประมาณ งบประมาณ
ท่ีรับการสนบัสนุนไม่เพียงพอ แนวทางการจดัการกบัปัญหาและอุปสรรค คือ 1) ดา้นบุคลากร สร้าง
จิตส านึก/ ช้ีแจงโน้มน้าว ประชาสัมพนัธ์ให้เห็นความส าคัญด้านพลังงาน และข้อดี -ข้อเสีย
เทคโนโลยีต่างๆ 2) วตัถุดิบ พยายามมองหาวตัถุดิบจากพื้นท่ีใกลเ้คียงมากท่ีสุด 3) งบประมาณ มี
การใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเขา้ช่วยเหลือในส่วนสนบัสนุนงบประมาณในแต่ละพื้นท่ี 
 

4.2  ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชน หรือคณะกรรมการพลงังานชุมชนทีเ่ป็น  
       ชุมชนต้นแบบในผลติพลงังานหมุนเวยีน 4 ภูมภิาค 
  

ผูว้จิยัไดล้งสัมภาษณ์และส ารวจพื้นท่ีทั้ง 4 ภาค ไดแ้ก่ ภาคเหนือ (ต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอหล่ม
สัก จงัหวดัเพชรบูรณ์) มีการผลิตเตาแก๊สพลงังานแกลบ ภาคกลาง (ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง 
จังหวดัระยอง) มีการผลิตเตาส าหรับผลิตถ่านไม้เพื่อการหุงต้มอาหารภายในครัวเรือน ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ต าบลนาเสียว อ าเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ) มีการน ากงัหันน ้ ามาเป็นพลงังาน
ในรูปแบบการสูบน ้า ภาคใต ้(ต าบลนาชุมเห็ด อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรัง) น าพลงังานน ้ ามาผลิต
กระแสไฟฟ้า พลงังานแสงอาทิตยม์าอบแผน่ยางพารา ผลิตเตาฟืนนาชุมเห็ดตรังและน ามูลสัตวม์า
ผลิตก๊าซชีวภาพ จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิด เพื่อให้ได้
แนวทางการบริหารจดัการพลงังานหมุนเวียนในระดบัชุมชนของประเทศไทย มีรายละเอียดการ
สัมภาษณ์และส ารวจพื้นท่ี ดงัน้ี 

 
 4.2.1  ภาคเหนือ (ต าบลบุ่งคล้า อ าเภอหล่มสัก จังหวดัเพชรบูรณ์) 
 ผลการสัมภาษณ์ผูน้ าชุมชนหรือคณะกรรมการพลงังานชุมชน ไดแ้ก่ ประธานวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มผลิตเตาแก๊สพลังงานแกลบ ต าบลบุ่งคล้า อ าเภอหล่มสัก จงัหวดัเพชรบูรณ์ (นาย
ประสิทธ์ิ ตระการฤทธ์ิ (ผูใ้หญ่บา้นโนนแดง)) ดงัน้ี 
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 จากการลงสัมภาษณ์และส ารวจพื้นท่ี  ปัจจุบนับา้นโนนแดง ต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอหล่มสัก 
จงัหวดัเพชรบูรณ์ มีการเลือกใช้พลงังานชีวมวลนั้น เกิดจากผูใ้หญ่บา้นโนนแดง (นายประสิทธ์ิ 
ตระการฤทธ์ิ) สนใจเน่ืองจากมีวตัถุดิบแกลบจ านวนมากท่ีไดจ้ากการท านา โดยมีการจดัตั้งวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มผลิตเตาแก๊สพลงังานแกลบ และมีการจดทะเบียนเม่ือวนัท่ี 15 ธันวาคม 2554 เลข
ทะเบียนกลุ่ม 6-67-03-17/1-007 ซ่ึงมีนายประสิทธ์ิ ตระการฤทธ์ิ เป็นผูก่้อตั้งและเป็นประธานกลุ่ม 
มีสมาชิกกลุ่ม 16 คน ด าเนินการผลิตเตาแก๊สพลงังานแกลบ รวมทั้งมีการพฒันาต่อยอดเตาแก๊ส
พลงังานแกลบถึงปัจจุบนั และทางกลุ่มยงัเปิดเป็นศูนยก์ารเรียนรู้การผลิตเตาแก๊สพลงังานแกลบ 
เพื่อใหก้บัผูท่ี้สนใจและศึกษาดูงานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
  1)  ดา้นกายภาพ  
  ดา้นภูมิประเทศและภูมิอากาศไม่ไดมี้ผลต่อการเลือกใชพ้ลงังานชีวมวล ซ่ึงปัจจยั
ท่ีมีผลต่อการเลือกใชพ้ลงังานชีวมวล คือ การมองหาวตัถุดิบท่ีอยูใ่นพื้นท่ีท่ีสามารถมาสร้างแหล่ง
พลงังานหมุนเวยีนได ้ซ่ึงผูใ้หญ่บา้นโนนแดง (นายประสิทธ์ิ ตระการฤทธ์ิ) มีการมองหาทั้งปริมาณ
ของแกลบวา่เพียงพอท่ีจะน ามาเป็นเช้ือเพลิงส าหรับใชก้บัเตาแก๊สพลงังานแกลบ คุณสมบติัสามารถ
เผาไหมไ้ด้ดี อีกทั้งแกลบท่ีได้เกิดจากการเก็บเก่ียวหลงัการท านาท าให้มีอยู่ทัว่ไปในชุมชน ซ่ึง
สามารถลดปัญหาส่ิงแวดลอ้มในดา้นของขยะในพื้นท่ีลง และไม่ตอ้งขนส่งเพราะวตัถุดิบท่ีน ามาใช้
ไดจ้ากการเกษตร (ท านา) ในพื้นท่ี 
  2)  ดา้นเศรษฐกิจ 
  รายได้ส่วนใหญ่ท่ีเขา้มานั้น ไดจ้ากการผลิตเตาขายในนามวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม

ผลิตเตาแก๊สพลงังานแกลบ ราคาเตาแก๊สพลงังานแกลบนั้น ถา้เป็นเตาท่ีมี Adapter 3,000 บาท แต่

ถา้มีแบตเตอร่ี 3,500 บาท ส่วนเซลลแ์สงอาทิตยแ์ผงเล็ก ประมาณ 300 บาท ไวช้าร์ตแบตเตอร่ีต่อใช้

กบัพดัลม โดยครัวเรือนไหนผลิตเตาแก๊สพลงังานแกลบ 1 เตา ได ้1,000 บาท เป็นการกระจาย

รายไดอ้อกสู่ครัวเรือน ใชว้ิธีการใครท าคนนั้นได ้แต่จะไม่ให้ครอบครัวใดครอบครัวหน่ึงท าตลอด 

จะเปล่ียนกนัท ากรณีมีงานนอ้ย ถา้มีงานเยอะๆ จะกระจายทุกครัวเรือนให้ใกลเ้คียงกนั ส่วนรายจ่าย

ดา้นพลงังานสามารถลดค่าใช้จ่าย LPG ลง ท าให้เกิดการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท าอาชีพ

ร่วมกนั สร้างอาชีพการผลิตเตาแก๊สพลงังานแกลบขาย แต่ทั้งน้ียงัมีการน าเขา้พลงังานในรูปแบบ

ของพลงังานไฟฟ้า (พดัลมดูดอากาศ ถึงแมบ้างครัวเรือนจะมีการใชเ้ซลลแ์สงอาทิตยแ์ผงเล็ก) 

  3)  ดา้นสังคมและวฒันธรรม  
  ผูใ้หญ่บ้านโนนแดง (นายประสิทธ์ิ ตระการฤทธ์ิ) มีการมองด้านสภาพความ
เป็นอยู่ วิถีการด าเนินชีวิต เพื่อหาแหล่งพลงังานหมุนเวียน แต่การสร้างเตาแก๊สพลงังานแกลบนั้น
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ไม่ไดอ้าศยัการสร้างจากภูมิปัญญาชาวบา้นเพราะตอ้งอาศยัความรู้เฉพาะเก่ียวกบัดา้นเทคโนโลยีเตา
ถ่าน ส่วนความเช่ือและค่านิยมไม่มีการน ามาเป็นส่วนช่วยสนบัสนุนการบริหารจดัการดา้นพลงังาน 
  4)  ดา้นการบริหารจดัการ 
  บุคลากรท่ีออกแบบเทคโนโลยเีตาแก๊สพลงังานแกลบนั้น คือ ผูใ้หญ่บา้นโนนแดง 
(นายประสิทธ์ิ ตระการฤทธ์ิ) ซ่ึงมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเทคโนโลยีท่ีท  าข้ึนเป็นอยา่งดี มีการหา
ความรู้ด้วยตนเอง ในดา้นงบประมาณและวสัดุอุปกรณ์ ปัจจุบนัไม่มีแหล่งเงินทุนสนบัสนุน ใช้
วิธีการหางบประมาณและวสัดุอุปกรณ์จากการผลิตเตาขาย และการควบคุม ก ากบัดูแล ไม่มีการ
ควบคุมติดตามดว้ยเอกสารชดัเจน แต่มีบญัชีรายรับ-รายจ่าย ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (รับซ้ือขาย
เตา) ส่วนการติดตามประเมินผลเทคโนโลยนีั้นไม่มีการเก็บขอ้มูลท่ีชดัเจน แต่ใชว้ิธีการอุดช่องโหว่
ของเทคโนโลยีเตาแก๊สพลงังานแกลบหลงัจากมีการทดลองใช้งาน ส่วนการมีส่วนร่วมนั้น ไดน้ า
ประชาชนท่ีอาศยัในหมู่บา้นเขา้ร่วมทุกขั้นตอน ซ่ึงประชาชนในชุมชนจะเขา้ร่วมทุกคร้ังท่ีมีโอกาส 
แต่ส่วนใหญ่ท่ีมีโอกาสเข้าร่วมมากท่ีสุดในด้านของการร่วมฟังและร่วมด าเนินกิจกรรม ผล
การศึกษาแนวทางการบริหารจดัการพลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชนของตวัแทนภาคเหนือ
สามารถสรุป ดงัภาพท่ี 4.1 
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ภาพที ่4.1 ผลการศึกษาแนวทางการบริหารจดัการพลงังานหมุนเวยีนในระดบัชุมชนของตวัแทน 
 ภาคเหนือ 
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 ซ่ึงจากการสัมภาษณ์และส ารวจพื้นท่ีต าบลบุ่งคล้า อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า

มีจุดแข็งและปัญหา/ อุปสรรคระหว่างด าเนินงานดังตารางท่ี 4.23 

 

ตารางที่ 4.23  แสดงจุดแข็ง ปัญหา/อุปสรรคของต าบลบุ่งคล้า อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

จุดแข็ง 1. ผู้น าชุมชนมีความเป็นผู้น า โดยน างบประมาณส่วนตัวจากการเป็นวิทยากรมา

เป็นส่วนช่วยด าเนินการ และจะมีการนัดประชุมหมู่บ้านทุกวันท่ี 6 ของเดือน โดยมี

ของรางวัลเป็นสิ่งหลอกล่อให้มาเข้าร่วมประชุม ประชาชนท่ีเข้าร่วมการประชุมนั้น

มีทุกวัย ทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ คนท างาน เพื่อสร้างความเป็นครอบครัวเดียวกัน 

2. ไม่ยึดติดแต่กับต ารา อยากรู้อะไร ต้องการอะไรต้องลงมือวิเคราะห์ ท่ีส าคัญไม่

ควรเลียนแบบคนอ่ืน ไม่มีใครบอกได้ว่าอะไรดีท่ีสุด เหมาะสมท่ีสุด สิ่งแรกท่ีควรท า

ต้องพิจารณาท่ีพื้นท่ีเราก่อน ว่าพื้นท่ีเรามีอะไร อันไหนเหมาะสมกับเราท่ีสุด 

ปัญหา/ 

อุปสรรค 

1. ไม่ต้องการเคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ์ชนิดใด แต่ต้องการความรู้จากงานวิจัย 

(ต้องการพัฒนาคน) เพราะต้องการน ามาพัฒนาเทคโนโลยีมากกว่า 

2. เทคโนโลยีอุปกรณ์ท่ีทางกระทรวงพลังงานให้การสนับสนุน (เตาเผาถ่าน 200 

ลิตร แบบตั้ง) ไม่สามารถใช้ได้อย่างต่อเน่ือง เพราะเม่ือเทคโนโลยีเสีย ประชาชนใน

พื้นท่ีไม่สามารถซ่อมแซมและกลับมาใช้ใหม่ได้ 

 

 4.2.2  ภาคกลาง (ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง) 

 ผลการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชนหรือคณะกรรมการพลังงานชุมชน ได้แก่  อาสาสมัครพลังงาน

ชุมชน (อส.พน.) ต าบลกระแสบน  (นายสุชาติ ห่วงศรี และนายศิริ ไทรเล็กทิม) ดังนี้ 

 จากการลงสัมภาษณ์และส ารวจพื้นท่ี  ปัจจุบันพลังงานจังหวัดระยองและกลุ่มอาสามัคร 

พลังงานชุมชน ได้มุ่งเน้นผลิตพลังงานชีวมวลในระดับครัวเรือนเพื่อทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม โดย

มีการสนับสนุนอุปกรณ์มาจากส านักงานพลังงานจังหวัดระยอง ซ่ึงทางคณะกรรมการพลังงาน

ชุมชนได้จัดสรรการใช้อุปกรณ์โดยครัวเรือนไหนสนใจให้ลงช่ือยืมหรือทดลองใช้เตาเผาถ่านนี้ได้ท่ี

คณะกรรมการพลังงานชุมชน ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความยุติธรรมในการเข้าถึงในการใช้อุปกรณ์ 
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  1)  ดา้นกายภาพ  
  ดา้นภูมิประเทศ ภูมิอากาศไม่ไดมี้ผลต่อการเลือกใชพ้ลงังานชีวมวลในภาคกลาง  
ซ่ึงการเลือกใชพ้ลงังานนั้น เกิดจากการสนบัสนุนจากภาครัฐท่ีน าเทคโนโลยีเขา้มาในพื้นท่ี แต่การ
น าเทคโนโลยเีขา้มาในพื้นท่ี ก็พิจาณาจากวตัถุดิบท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ี ซ่ึงปริมาณของวตัถุดิบเพียงพอต่อ
การน ามาใช ้เพราะมีอยูใ่นสวนผลไมท้ัว่ไป (ไมเ้งาะ) และคุณภาพ/ คุณสมบติัของไมก้็ให้ค่าความ
ร้อนสูง อีกทั้งไม่มีเร่ืองการขนส่ง เน่ืองจากอยูใ่กลแ้หล่งวตัถุดิบ และช่วยลดปัญหาส่ิงแวดลอ้มใน
ดา้นการจดัการขยะ และเร่ืองปลอดควนัจากการเผาถ่าน แต่ยงัมีปัญหาควนัท่ีเหลือบางส่วน 
  2)  ดา้นเศรษฐกิจ 
  รายไดจ้ากการเผาถ่านนั้นไม่มี เน่ืองจากการเผาถ่านไมโ้ดยใชเ้ตาเผาถ่าน 200 ลิตร
นั้น ไม่ไดเ้นน้การเผาถ่านเพื่อการสร้างรายได ้แต่เนน้การเผาถ่านเก็บรักษาชีวมวลส าหรับใชภ้ายใน
ครัวเรือน ส่วนรายจ่ายนั้นสามารถลดค่าใชจ่้ายในการใช้ก๊าซหุงตม้เพื่อประกอบอาหารไดถึ้งเดือน
ละ 250 บาท ปัจจุบนัยงัไม่มีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพท่ีเกิดจากโครงการพลงังาน แต่ทั้งน้ียงัมี
การน าเขา้พลงังานในรูปแบบไฟฟ้าและ LPG ในบางครอบครัวท่ีมีการด าเนินชีวิตท่ีเร่งรีบใน
รูปแบบสังคมเมือง 
  3)  ดา้นสังคมและวฒันธรรม 
  มีการบูรณาการกนั ระหว่างการเกษตร พลงังาน วิถีการด าเนินชีวิต เช่น มีการเผา
ถ่านไม้เงาะท่ีเป็นต้นไม้ทางการเกษตรในพื้นท่ีบริเวณจงัหวดัระยองท าให้ได้ถ่านคุณภาพสูง
น ามาใชแ้ทน LPG ระหวา่งการเผาถ่านไดน้ ้ าส้มควนัไม ้น ามาไล่แมลง ป้องกนัเช้ือรา ซ่ึงเป็นส่วน
หน่ึงของวิถีการด า เนินชีวิตและประกอบอาชีพของคนในพื้นท่ีนั้ น แต่บางพื้นท่ีนั้ นเป็น
ภาคอุตสาหกรรม ท าให้มีความเร่งรีบในการด าเนินชีวิต ดงันั้นเตาซูปเปอร์อั้งโล่ไม่สามารถใชง้าน
ไดอ้ยา่งสะดวก เพราะมีขั้นตอนในการเตรียมวตัถุดิบเพื่อใชง้านยุง่ยาก ดงันั้นการสนบัสนุนในบาง
พื้นท่ีถา้ไม่พิจารณาวถีิการด าเนินชีวติแลว้นั้น ก็ไม่เกิดประโยชน์ใดๆ จากเทคโนโลยีนั้น แต่ในส่วน
ความเช่ือ ค่านิยมนั้นไม่มีการน ามาเป็นส่วนการบริหารจดัการ 
  4)  ดา้นการบริหารจดัการ 
  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีท่ีใช้ แต่ประชาชนในพื้นท่ีต้องการ
ความรู้เทคโนโลยีอ่ืนๆ เพิ่มเติม ส่วนงบประมาณและวสัดุอุปกรณ์ปัจจุบันขาดแหล่งเงินทุน
สนับสนุนและไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ รวมทั้งการติดตามประเมินในรูปแบบเอกสารยงัไม่
ชดัเจน แต่การมีส่วนร่วมการดึงประชาชนเขา้มาเก่ียวขอ้งโดยให้ อสพน. เป็นผูคิ้ดแกไ้ขปัญหาท่ี
เกิดข้ึน แต่ผา่นความคิดเห็นของคนในพื้นท่ีก่อน (ผลการศึกษาแนวทางการบริหารจดัการพลงังาน
หมุนเวยีนในระดบัชุมชนของตวัแทนภาคกลางสามารถสรุป ดงัภาพท่ี 4.2) 
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ภาพที ่4.2 ผลการศึกษาแนวทางการบริหารจดัการพลงังานหมุนเวียนในระดบัชุมชนของตวัแทน

ภาคกลาง 
 
 ซ่ึงจากการสัมภาษณ์และส ารวจพื้นท่ี  ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง พบวา่มี
จุดแขง็และปัญหา/ อุปสรรคระหวา่งด าเนินงานดงัตารางท่ี 4.24 



92 

ตารางที่ 4.24  แสดงจุดแข็ง ปัญหา/อุปสรรคของต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

จุดแข็ง 1. เจ้าหน้าท่ีพลังงานจังหวัดมีการให้ความรู้ความเข้าใจ ในรูปแบบการบรรยาย 

เปรียบเทียบแผงวงจรไฟฟ้า พร้อมจัดนิทรรศการเปรียบเทียบค่าไฟ ท าให้ประชาชน

ท่ีเข้าชมนิทรรศการสามารถมองเห็นการด าเนินงานด้านพลังงานแบบจับต้องได้  

2. การพาไปศึกษาดูงานในพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพใกล้เคียงกัน รวมทั้งมีการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ระหว่างชุมชนกันเองในจังหวัดระยอง (ระหว่างอ าเภอแกลง อ าเภอเขาชะเมา 

และอ าเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง)  

3. ปรึกษาหารือ ร่วมกันคิดร่วมกันท าและเรียนรู้อุปสรรคปัญหา แนวทางการแก้ไข

ซ่ึงกันและกัน  

4. มีการส่งเสริมองค์ความรู้ในการผลิตเทคโนโลยีต่างๆ ให้กับประชาชนในชุมชน 

เน่ืองจากชุมชนกระแสบนมีสถาบันท่ีสามารถสนับสนุนบุคลากรได้ คือ วิทยาลัย

การอาชีพซ่ึงมีทั้งเคร่ืองมือและองค์ความรู้ในเร่ืองการช่างเป็นอย่างมาก ดังนั้น

ประชาชนในพื้นท่ีจึงอยากให้มีการให้ความรู้ความเข้าใจให้กับเด็กและเยาวชนท่ี

เรียนอยู่ในวิทยาลัยการอาชีพ เพ่ือช่วยผลักดันขับเคล่ือนให้การด าเนินการมีความ

ต่อเน่ืองมากกว่าท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน 

ปัญหา/ 

อุปสรรค 

1. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตเตาแก๊สซิไฟเออร์ ไม่

สามารถประกอบได้เอง เน่ืองจากความยุ่งยากซับซ้อน 

2. ประชาชนต้องการเทคโนโลยีอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมกับการประกอบอาชีพในชุมชน 

เช่น บางพื้นท่ีมีแกลบท่ีได้จากการท านาจึงต้องการเทคโนโลยี (เตาแก๊สพลังงาน

แกลบ) มาใช้ในพื้นท่ี 

 

 4.2.3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต าบลนาเสียว อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ) 

 ผลการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชนหรือคณะกรรมการพลังงานชุมชน ได้แก่ อาสาสมัครพลังงาน

ชุมชน (อส.พน.) ต าบลนาเสียว  (นายชัยวัฒน์ วงษ์ชู), รวมทั้งสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีพลังงานจังหวัด

ชัยภูมิ (นายอดุลย์ ขวัญสู่) ดังนี้ 
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 จากการลงสัมภาษณ์และส ารวจพื้นท่ี ปัจจุบนัคนในชุมชนต าบลนาเสียวและเจา้หน้าท่ี
พลงังานจงัหวดัชยัภูมิไดน้ าพลงังานหมุนเวียน (พลงังานน ้ า พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานชีวมวล 
และก๊าซชีวภาพ) เขา้มาสนบัสนุนการผลิตแหล่งพลงังาน แต่พลงังานหมุนเวียนท่ีโดดเด่นของ
ชุมชนนาเสียว คือ พลงังานน ้ า และพลงังานชีวมวล ซ่ึงจุดท่ีลงพื้นท่ีและสัมภาษณ์ อส.พน. เป็น
หมู่บา้นนาไก่เซา ท่ีมีแม่น ้ าล าปะทาวท่ีเกิดจากน ้ าตกตาดโตนไหลผ่านหมู่บา้น และเป็นพื้นท่ีท า
การเกษตรท่ีอยู่ติดแนวแม่น ้ าล าปะทาวเป็นส่วนใหญ่ จึงเกิดแนวคิดในการใช้ ระหัดวิดน ้ า (Water 
Wheel) มาใชแ้ทนเคร่ืองสูบน ้ าคูโบตา้ แรกเร่ิมมีการใชร้ะหัดวิดน ้ าตามลุ่มน ้ าล าตะทาว เป็นตน้น ้ า
ของน ้ าตกตาดโตน แต่ไม่มีใครรู้จกั จนเจา้หนา้ท่ีกระทรวงพลงังานและมหาวิทยาลยัขอนแก่น เขา้
มาศึกษาระหัดวิดน ้ าและพิจารณาว่าสามารถน ามาใช้ทดแทนรถคูโบต้าในการสูบน ้ ามาใช้เพื่อ
การเกษตร และเลือกพื้นท่ีนาเซาไก่เป็นศูนยก์ารเรียนรู้   
  1)  ดา้นกายภาพ  
  มีการพิจารณาดา้นภูมิประเทศมาเป็นส่วนช่วยสนบัสนุนเทคโนโลยีพลงังาน ซ่ึง
บริเวณดงักล่าวมีแม่น ้าไหลผา่นจึงมีการน าพลงังานน ้า (ระหดัวดิน ้า) มาใชแ้ทนรถคูโบตา้ และพื้นท่ี
โดยรอบเตาเผา 200 ลิตร (แนวนอน) มีการสร้างเตาบริเวณทุ่งนาและในสวนในไร่ ท าให้พื้นท่ี
ดงักล่าวมีวตัถุดิบท่ีเพียงพอเพราะอยู่ใกลแ้หล่งผลิตพลงังาน คุณภาพ/คุณสมบติัของดา้นน ้ านั้นไม่
เพียงพอในช่วงฤดูแลง้ ส่วนคุณสมบติัของไมท่ี้น ามาเผาถ่านนั้นเป็นไมท่ี้มีอยู่ทัว่ไปในพื้นท่ีไม่ได้
เฉพาะเจาะจงตอ้งเป็นไมป้ระเภท ชนิดใด แต่ปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มในการเผาถ่านนั้นมี เน่ืองจากมี
ควนัจ านวนมากขณะท าการเผาถ่าน ซ่ึงการเผาถ่านดว้ยวิธีการน้ีไม่เหมาะกบัการใช้ในพื้นท่ีเป็น
ลกัษณะการอยู่อาศยัเป็นชุมชน หมู่บา้น แต่ถ้าท าตามทอ้งไร่ ทอ้งนานั้นจะไม่เกิดผลกระทบต่อ
สุขภาพของครัวเรือนโดยรอบ 
  2)  ดา้นเศรษฐกิจ 
  การวดัขอ้มูลค่าใช้จ่ายหลงัจากการผลิตพลงังานเพื่อให้ทราบค่าการใช้พลงังาน
ลดลง มีการพิจารณาขอ้มูลจากค่าไฟฟ้า (เปรียบเทียบค่าไฟก่อนหลงั) แต่บางคร้ังพลงังานหมุนเวียน
บางประเภทไม่ไดผ้ลิตออกมาในรูปแบบไฟฟ้า แต่จะออกมาในรูปแบบก๊าซและถ่าน ซ่ึงไม่สามารถ
วดัไดจ้ากค่าไฟ แต่จะพิจารณาไดจ้ากรายจ่ายท่ีจ่ายไปในเร่ืองของจ านวนคร้ังและราคาการซ้ือก๊าซ 
น ้ ามนัและถ่าน ก่อนและหลงัการใชพ้ลงังานหมุนเวียน รวมทั้งรายไดท่ี้เกิดจากการเผาถ่าน ถา้เผา
ประจ าไดค้่าถ่านประมาณ 5,000 บาท/ เดือน (กระสอบปุ๋ยละ 120 บาท) น ้ าส้มควนัไม ้ประมาณ 
500 มิลลิลิตร 50 บาท และยงัมีค่าจา้งท่ีเป็นวิทยากร ในท่ีน้ีจากการน าระหดัวิดน ้ ามาใชแ้ทนรถคู
โบตา้สามารถสร้างรายไดใ้หอ้าสาสมคัรพลงังานชุมชน (อส.พน.) ต าบลนาเสียว (นายชยัวฒัน์ วงษ์
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ชู) ในการมีคนวา่จา้งไปสร้างระหดัวิดน ้ า (เวลาท าประมาณ 1 เดือน/ ระหดัวิดน ้ า งบประมาณท่ีใช ้
45,000 บาท/ ระหดัวดิน ้า  
  ทั้ งน้ียงัเกิดอาชีพ (วิทยากร, เผาถ่าน, จัดท าน ้ าส้มควนัไม้, รับจ้างประดิษฐ์
เทคโนโลยี) และการรวมกลุ่มเกิดข้ึน รวมทั้งเจา้หน้าท่ีพลงังานจงัหวดัได้เล็งเห็นว่าพื้นท่ีบริเวณ
ดงักล่าว สามารถสร้างแหล่งเรียนรู้ได ้เพราะการเดินทางสะดวกและท่ีส าคญัอส.พน. ต าบลนาเสียว 
(นายชัยวฒัน์ วงษ์ชู) ให้ความส าคญัสนใจด้านพลังงานอย่างต่อเน่ือง จึงมีการขอแบ่งซ้ือพื้นท่ี
บริเวณดงักล่าวเป็นศูนยก์ารเรียนรู้ดา้นพลงังานอยา่งครบวงจร ซ่ึงปัจจุบนัพลงังานท่ีศูนยเ์รียนรู้น้ีมี 
คือ พลงังานชีวมวล (เผาถ่าน) ก๊าซชีวภาพ (จากมูลสัตว)์ พลงังานแสงอาทิตย ์(เซลล์แสงอาทิตย)์ 
และพลงังานน ้ า (ระหดัวิดน ้ า) ท าให้ไดร้ายไดจ้ากการเยี่ยมชมศูนยก์ารเรียนรู้อีกทางหน่ึง รวมทั้ง
ประชาชนบริเวณใกลเ้คียงมีการน าผกัมาวางขายคนดูงาน เกิดกลุ่มท าผา้พนัคอ เส่ือ ผา้ถุงข้ึน เป็น
การสร้างรายไดแ้ละอาชีพให้คนในชุมชน ต่อไปมีการคิดรูปแบบของโฮมสเตย ์คือ เม่ือมาดูงานจดั
ใหมี้การกางเตน้ท ์นอนกบัชุมชนกินกบัชุมชน เพื่อใหช้าวบา้นมีรายไดเ้พิ่มข้ึนคร้ังละ 2,000 – 3,000 
บาท แต่ทุกวนัน้ียงัไม่ไดจ้ดัตั้งเป็นรูปแบบวิสาหกิจชุมชน เหมือนวิสาหกิจต าบลธาตุทอง จงัหวดั
ชยัภูมิ เน่ืองจากอยู่ในขั้นตอนการพฒันาต่อไป แต่ยงัมีการน าเขา้พลงังานในรูปแบบ น ้ ามนัเป็น
บางคร้ังส าหรับน ามาใชก้บัรถคูโบตา้ในช่วงแหง้แลง้ท่ีปริมาณน ้าสูงไม่เพียงพอ 
  3)  ดา้นสังคมและวฒันธรรม  
  เจา้หนา้ท่ีพลงังานจงัหวดัมีการมองวิถีชีวิต สภาพความเป็นอยู ่การประกอบอาชีพ
ของคนในชุมชน พิจารณาเทคโนโลยท่ีีมีอยูใ่นชุมชนมาประยุกตใ์ชท้ดแทนพลงังาน ดงัเช่น การน า
ระหดัวิดน ้ ามาใช้แทนรถคูโบตา้ ในดา้นของเตา 200 ลิตร (แบบนอน) มีการน าภูมิปัญญาชาวบา้น
เขา้มาผสมผสานโดยใชฝ้าถงั 200 ลิตร มาเจาะช่องขนาด 20 x 20 เซนติเมตร (ติดขอบถงัดา้นใด
ดา้นหน่ึง) เพื่อกรณีท่ีใส่ไมเ้ขา้ไปในเตาเรียบร้อยแลว้ใช้ฝาถงัดงักล่าวปิด (หันช่องอยู่ดา้นล่างติด
พื้น) หลงัจากนั้นใชอิ้ฐบล็อคก่อเป็นปากช่องออกมาแลว้ปิดดว้ยสังกะสี เพราะถา้ใชแ้ต่สังกะสีอยา่ง
เดียวจะผกุร่อนและพงัง่าย อส.พน. ต าบลนาเสียว (นายชยัวฒัน์ วงษชู์) จึงใชอิ้ฐบล็อคและดินท่ีผสม
ฟางปิดปากช่องและตวัเตาถงั 200 ลิตร (แบบนอน) เพื่อท าใหอ้ายกุารใชง้านของถงัและสังกะสีนาน
ข้ึน 
  ส่วนความเช่ือและค่านิยม ก็เป็นส่วนช่วยในการจดัการดา้นพลงังงานในบางคร้ัง 
เช่น มีความเช่ือเร่ือง ผีปู่  ผีตา ผียาย ท าให้มีการตั้งศาลอยูต่ามตน้ไมใ้หญ่ ซ่ึงเช่ือวา่ถา้ใครมาตดั ผีปู่
ตายายจะมาลงโทษ ท าให้มีส่วนช่วยในเร่ืองการตดัป่าในพื้นท่ีมาท าถ่าน เม่ือมีความเช่ือแบบน้ีแลว้
ก็ยงัรักษา ดูแลป่า แต่วิถีการด าเนินชีวิตมีส่วนช่วยตั้งแต่ เจา้หนา้ท่ีพลงังานจงัหวดัคดัเลือกคนใน
พื้นท่ี มองปัญหา มองเทคโนโลย ีมองวถีิการด าเนินชีวิต เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีช่วยพิจารณาการ
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น าพลงังานหมุนเวียนแต่ละประเภทเขา้ใช้ในแต่ละพื้นท่ี ท าให้การเขา้ถึงง่ายและเกิดความส าเร็จ
ของโครงการมากข้ึน  
  4)  ดา้นการบริหารจดัการ 
  บุคลากรในพื้นท่ีมีความรู้ความเขา้ใจเทคโนโลย ีเน่ืองจากเทคโลยีท่ีใชเ้กิดจากการ
ประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีท่ีมีอยู่ในพื้นท่ีมาดดัแปลงเพื่อใช้ทดแทนน ้ ามนั และดดัแปลงเทคโนโลยีท่ี
ได้มาให้เหมาะสมกบัอาชีพ สภาพความเป็นอยู่ ในส่วนงบประมาณและวสัดุอุปกรณ์ ได้รับการ
สนับสนุนจากพลงังานจงัหวดัและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน แต่ในเร่ืองของการควบคุมการ
ติดตามนั้นมีการติดตามโดยเจ้าหน้าท่ีพลังงานและผูน้ าชุมชน แต่รูปแบบการติดตามมีการใช้
รูปแบบลงพื้นท่ีและประชุม และท่ีส าคญัการมีส่วนร่วมไดดึ้งประชาชน ผูน้ าชุมชน องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมตั้งแต่การช้ีแจง ร่วมคิดโครงการ ร่วมลงมือ ร่วมประเมินผล ร่วมแกไ้ข
เป็นต้น จึงสรุปผลการศึกษาแนวทางการบริหารจดัการพลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชนของ
ตวัแทนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือสามารถสรุป ดงัภาพท่ี 4.3 
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ภาพที ่4.3 ผลการศึกษาแนวทางการบริหารจดัการพลงังานหมุนเวียนในระดบัชุมชนของตวัแทน

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
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 ซ่ึงจากการสัมภาษณ์และส ารวจพื้นท่ีต าบลนาเสียว อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ พบว่ามีจุด

แข็งและปัญหา/ อุปสรรคระหว่างด าเนินงานดังตารางท่ี 4.25 

 

ตารางที่ 4.25  แสดงจุดแข็ง ปัญหา/อุปสรรคของต าบลนาเสียว อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

จุดแข็ง 1. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความรู้ความเข้าใจด้านพลังงาน และร่วมมือ

กับเจ้าหน้าท่ีพลังงานจังหวัดวางแผนการด าเนินงานด้านพลังงาน (ระยะสั้น ระยะ

กลางและระยะยาว) พร้อมทั้งระบุงบประมาณ, ผู้รับผิดชอบ โดยพิจารณา

ครอบคลุมทั้งจังหวัด (36 อ าเภอ 124 ต าบล 3,167 หมู่บ้าน) เช่น งบประมาณในปี 

พ.ศ. 2556 ได้มาประมาณ 5,000,000 บาท เพ่ือฝึกอบรมสร้างกระบวนการทาง

ความคิดให้ผู้น าชุมชน แล้วค่อยน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในชุมชน 

2. การติดตั้งวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆ จะมีเจ้าหน้าท่ีพลังงานจังหวัดลงมือ

ปฏิบัติ แต่จะน า อส.พน. ผู้น าชุมชน เข้าศึกษาขั้นตอนการด าเนินงาน ถือว่าเป็นการ

อบรมให้เห็นจริง ปฏิบัติจริง เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องแท้จริง สามารถ

ส่ือสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนท่ีสนใจให้เข้าใจเทคโนโลยีนั้นๆ ได้ 

3. ค้นหาคนท่ีจะมาเป็น อส.พน. ท่ีมีความสนใจ ทุ่มเท เสียสละ เพราะถ้าคนไม่

เดิน ให้เอาเทคโนโลยีดีขนาดไหน ใหม่ขนาดไหนก็ไม่สามารถพัฒนาด้านพลังงาน

ต่อไปได้ เน่ืองจากถ้าเอาเทคโนโลยีเดียวกันท่ีประสบความส าเร็จในท่ีหน่ึง เอาไป

ใช้กับอีกท่ีหน่ึงอาจไม่ประสบความส าเร็จเหมือนกันก็ได้ ถ้าคนไม่สนใจท่ีจะท า  

4. ต้องจัดเตรียมบุคลากรเจ้าหน้าท่ีพลังงานให้สนับสนุน สอบถามเป็นระยะๆ เพ่ือ

สร้างให้ประชาชนหาปลากินเองให้ได้ ไม่ใช่เอาปลาไปให้กินอย่างเดียว 

ปัญหา/ 

อุปสรรค 

1. เริ่มแรกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องการน าเทคโนโลยีเกี่ยวกับ

พลังงานหมุนเวียนเข้าใช้แต่ละพื้นท่ีทันที แต่ทางพลังงานจังหวัดแนะน า ชี้แจงให้

พัฒนาคนก่อน โดยให้ความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานก่อน ซ่ึงเม่ือชี้แจงให้เหตุผล

ว่าการด าเนินงานท่ีจะท าให้มีตวามต่อเน่ืองยั่งยืนได้นั้น ต้องให้ประชาชนเป็นคน

มองเห็นปัญหา แล้วค่อยพยายามผลักดันเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีช่วยลดปัญหานั้นมาให้

ประชาชนทราบ ซ่ึงจะท าให้ประชาชนเห็นความส าคัญของเทคโนโลยีนั้นมากกว่า 
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 4.2.4  ภาคใต้ (ต าบลนาชุมเห็ด อ าเภอย่านตาขาว จังหวดัตรัง) 
 ผลการสัมภาษณ์ผูน้ าชุมชนหรือคณะกรรมการพลงังานชุมชน ไดแ้ก่ ประธานกรรมการ
ศูนยเ์รียนรู้พลงังานอยา่งย ัง่ยืน่ของต าบลนาชุมเห็ด (นายหนูอ่ิม ปานนิล), ประชาสัมพนัธ์ศูนยเ์รียนรู้
ฯ (นายวิน อนุรักษ์) และยงัเป็นบุคลากรท่ีดูแลโรงงานพลงังานน ้ า รวมทั้งได้สัมภาษณ์ประธาน
กรรมการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกร โรงอบแห้งยางพาราพลังงานแสงอาทิตย์ของต าบลนา
ชุมเห็ด (นายเอียด มาแสง) พร้อมทั้งสัมภาษณ์ผูอ้  านวยการพลงังานจงัหวดัตรัง (นายอ านาจ คงทอง) 
ซ่ึงปัจจุบนัพลงังานจงัหวดัตรังไดน้ าพลงังานหมุนเวียน (พลงังานน ้ ามีการใชเ้ทคโนโลยีโรงไฟฟ้า
พลงังานน ้ า, พลงังานแสงอาทิตยใ์ช้เทคโนโลยีโรงอบแห้งยางพาราพลงังานแสงอาทิตย์, พลงังาน
ชีวมวลใชเ้ทคโนโลยีเตาฟืนนาชุมเห็ด และก๊าซชีวภาพจากการหมกัมูลสัตว์) เขา้มาสนบัสนุนการ
ผลิตแหล่งพลงังานหมุนเวยีน 

ซ่ึงปัจจุบนัพลงังานหมุนเวียนท่ีมีในต าบลนาชุมเห็ด เกิดข้ึนเน่ืองจากชาวบา้นในชุมชนคิด
แผนยุทธศาสตร์พลงังานชุมชนข้ึนเอง ซ่ึงมีเจา้หน้าท่ีพลงังานจงัหวดัเป็นพี่เล้ียงในการจดัท าแผน 
แผนยุทธศาสตร์ประกอบดว้ย 5 ยุทธศาสตร์ คือ 1) การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม
ส าหรับครอบครัว คือ จะเร่ิมตน้ท่ีครอบครัวในครัวเรือน จุดเร่ิมตน้แรกๆ เตาเผาถ่านประสิทธิภาพ
สูง ส่งเสริมการปลูกพืชผกัปลอดสารพิษ โดยใชน้ ้ าส้มควนัไม ้สนบัสนุนตูอ้บพลงังานแสงอาทิตย์
กบัผลิตภณัฑท์างการเกษตร เป็นตน้ 2) การจดัการขยะและมลภาวะของชุมชน ช่วงแรกๆ จดัท าผา่น
โรงเรียนวดัควนนิมิตศิลาท่ีมีการด าเนินงานเร่ืองก๊าซชีวภาพท่ีได้จากขยะเปียกอยู่แล้ว 3) การ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพฒันากลุ่มองค์กรในชุมชน โดยมีการปรับเปล่ียนอุปกรณ์
ประหยดัไฟกลุ่มเย็บผา้ตุ๊กตา และโครงการโรงอบแห้งยางพาราพลังงานแสงอาทิตย์ รวมทั้ ง
โครงการท่ีจะสร้างศูนยก์ารเรียนรู้ในปัจจุบนัและสร้างแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (ภูผาหมอก) เพื่อ
เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเรียนรู้เก่ียวกบัดา้นพลงังานควบคู่กนัไป 4) สร้างส านึกรักษ์พลงังาน เร่ิมตน้
โดยการสร้างครอบครัวตน้แบบ พิจารณาวา่บา้นไหนสนใจจะเขา้ร่วมโครงการ ไปเยี่ยมเยือนแต่ละ
ครอบครัว เป็นการสร้างเครือข่ายและสนธนาด้านพลังงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และ            
5) คน้หาพลงังานหมุนเวียน ซ่ึงยุทธศาสตร์น้ี อยูใ่นรูปของโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานน ้ า จากแผน
ยทุธศาสตร์ทั้ง 5 ดงักล่าว ท าใหเ้กิดการคน้หาน าพลงังานหมุนเวยีนมาปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัต าบล
นาชุมเห็ดและการด าเนินโครงการต่าง ๆ ด าเนินก่อน-หลงัตามความเหมาะสมกบัเวลา ความพร้อม
ในเร่ืองนั้นๆ โดยประธานกรรมการศูนยเ์รียนรู้พลงังานอยา่งย ัง่ยื่นของต าบลนาชุมเห็ด (นายหนูอ่ิม 
ปานนิล) กล่าวว่า เร่ิมตน้การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์แรกๆ นั้น เร่ิมจากของใกลต้วัท่ีสุดก่อน 
แลว้ต่อยอดเพิ่มข้ึนไปเร่ือยๆ จนเป็นภาพใหญ่ 
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ภาพที ่4.4  แผนยทุธศาสตร์พลงังานชุมชน ต าบลนาชุมเห็ด 

 
  1)  ดา้นกายภาพ  
  ภูมิประเทศ/ ภูมิอากาศ พิจารณาในพื้นท่ีมีทรัพยากรอะไรท่ีน ามาใชผ้ลิตพลงังาน
หมุนเวยีนได ้วตัถุดิบ ปริมาณวตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตตอ้งเพียงพอ ซ่ึงลกัษณะภูมิประเทศของต าบล
นาชุมเห็ดมีแหล่งน ้าตกจ านวนมากท าใหมี้แนวคิดท่ีจะท าโรงไฟฟ้าพลงังานน ้ าข้ึน และงบประมาณ
ท่ีไดไ้ดจ้ากกรมพฒันาพลงังานหมุนเวียนและอนุรักษ์พลงังานเพื่อสร้างโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าขนาดจ๋ิว
หรือระดบัหมู่บา้นท่ีสามารถผลิตไฟฟ้าไดปี้ละ 308,000 หน่วย และสามารถผลิตพลงังานไดต้ลอดปี 
เน่ืองจากมีน ้ าไหลตลอดเวลา แต่การผลิตยงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ เพราะโรงไฟฟ้าข้ึนอยูก่บั
ศกัยภาพของน ้ า ในอนาคตเจ้าหน้าท่ีพลังงานจงัหวดัต้องการให้ล าน ้ าสายเดียว สามารถสร้าง
โรงไฟฟ้าไดห้ลายเคร่ือง (กรณีน้ีน ้ าท่ีใชผ้ลิตเพียงพอ เพราะถา้น ้ ามาจากน ้ าสายเดียวกนั โรงไฟฟ้า
แรกใช้งานเสร็จจะปล่อยลงมาสู่ช่วงท่ี 2 เพื่อจะน ามาป่ันไฟฟ้าโรงไฟฟ้าท่ี 2 ต่อ หลงัจากนั้นจะ
ปล่อยกลบัสู่ธรรมชาติ) ซ่ึงจะมีช่วงท่ีหยุดการผลิต คือตอ้งหยุดการผลิตในช่วงท่ีมีน ้ าหลากเพราะ
อาจมีตะกอนต่างๆ เขา้ไปท าลายเคร่ืองจกัรได ้ส่วนลกัษณะภูมิอากาศของพื้นท่ีเป็นแบบร้อนช้ืนจึง
มีการน าพลงังานแสงอาทิตยเ์ขา้มาใช ้โดยมีการน าการอบแห้งระบบความร้อนผสมผสาน (Hybrid) 
คือการอบแหง้ท่ีใชพ้ลงังานแสงอาทิตยแ์ละยงัอาศยัพลงังานในรูปแบบเช้ือเพลิงจากชีวมวลมาช่วย
ในเวลาท่ีแสงอาทิตยไ์ม่สม ่าเสมอหรือตอ้งการให้แผน่ยางพาราแห้งเร็ว และในดา้นการขนส่งของ
พลงังานชีวมวลและก๊าซชีวภาพไม่พบปัญหาการขนส่งเน่ืองจากมีการน าวสัดุและมูลสัตวข์องสัตว์
เล้ียงท่ีอยูภ่ายในครัวเรือนมาผลิตพลงังาน 
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  จากการน าพลงังานน ้า พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานชีวมวลและก๊าซชีวภาพท าให้
ลดการเกิดปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้มในดา้นของกล่ินท่ีมาจากมูลสัตว ์แต่ทั้งน้ีการใชไ้มย้างพารามาเผา
ถ่านเพื่อเป็นพลงังานชีวมวล ตอ้งค านึงถึงควนั กล่ินท่ีเกิดจากการเผาไหมซ่ึ้งทิศทางลมท่ีไม่แน่นอน
อาจส่งผลกระทบต่อเพื่อนบา้น แต่ทั้งน้ีสภาพความเป็นอยูเ่ป็นลกัษณะของชุมชนชนบท ครัวเรือน
แต่ละครัวเรือนจึงตั้งอยู่ห่างไกลกนัท าให้ส่งผลกระทบต่อเพื่อนบา้นน้อย และการผลิตโรงไฟฟ้า
พลัง ง านน ้ า จ า กก ารค านวณของโครงก า ร มีก า รบ่ ง ช้ี ว่ า ส าม า รถลดการป ล่ อยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได ้166.43 tCO2 ส่วนรูปแบบพลงังานหมุนเวียนอ่ืนๆ ไม่ไดมี้การค านวณและ
ช้ีแจงออกเป็นตวัเลขชดัเจน 
  2)  ดา้นเศรษฐกิจ 
  จากการน าพลงังานน ้ ามาผลิตกระแสไฟฟ้าสามารถผลิตไฟฟ้าได้ปีละ 308,000 
หน่วย คิดเป็นเงินไดปี้ละ 770,000 บาท (หน่วยละ 2.50 บาท) ซ่ึงสามารถทดแทนน ้ ามนัดิบได้
ประมาณ 0.068 ktoe. ท าให้ชุมชนนาชุมเห็ดไม่ตอ้งพึ่งพาและซ้ือไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
ส่วนโรงอบยางพาราแสงอาทิตยท์  าใหแ้ผน่ยางท่ีไดอ้ยูใ่นคุณภาพเกรด A สามารถขายแผน่ยางไดใ้น
ราคาสูง หรือกรณีท่ีราคายางตกต ่า สามารถเก็บรักษาแผ่นยางไว ้โดยไม่ท าให้แผ่นยางพารา
เส่ือมสภาพ เกิดเช้ือรา แลว้ค่อยด าเนินการออกขายเม่ือเวลายางข้ึนราคา และในดา้นของบ่อหมกั
ก๊าซชีวภาพและเตาฟืนนาชุมเห็ด เป็นการช่วยลดค่าใชจ่้ายก๊าซ LPG ในครัวเรือน 
  เม่ือโครงการผลิตพลังงานจากโรงไฟฟ้าพลังงานน ้ า โรงอบแห้งยางพารา
แสงอาทิตย ์บ่อหมกัก๊าซชีวภาพและเตาฟืนนาชุมเห็ดด าเนินการผลิตพลงังานภายในชุมชน ท าให้
เกิดอาชีพข้ึนภายในชุมชน เช่น เป็นเจา้หนา้ท่ีและวิทยากรประจ าโรงไฟฟ้า ท าเตาฟืนนาชุมเห็ดขาย 
มีประชาชนบางครัวเรือนสนใจเล้ียงไก่ไข่ ววั เพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากขายไข่ เน้ือแลว้ยงัสามารถมา
ผลิตก๊าซชีวภาพใชใ้นครัวเรือน โดยไม่ตอ้งซ้ือก๊าซ LPG ต่อไป แต่ปัจจุบนัชุมชนนาชุมเห็ดยงัตอ้ง
พึ่งพาพลงังานจากภายนอกอยู่บางส่วน แต่มีแนวโน้มลดการพึ่งพาพลงังานภายนอก อีกทั้งยงัช่วย
เพิ่มรายไดใ้หป้ระชาชนในพื้นท่ี 
  3)  ดา้นสังคมและวฒันธรรม  
  ในการจดัการผลิตพลงังานจากพลงังานหมุนเวียนนั้น เจา้หน้าท่ีพลงังานจงัหวดั
เน้นวิถีชีวิตไทยเดิม คือ เม่ือก่อนมีการพึ่งพาตนเองมีอะไรช่วยเหลือกนั พึ่งพาตนเอง ไม่มีการซ้ือ
ขาย ถา้ซ้ือขายก็มีนอ้ยมาก มีการรวมกลุ่มช่วยเหลือกนั มีการวนเวียนช่วยกนัแต่ละบา้น ท าให้เกิด
คนรักกนั ช่วยเหลือกนั โดยมีการมองวิถีการด าเนินชีวิต  เพื่อน าพลงังานหมุนเวียนมาใช้ให้
กลมกลืนกบัวิถีการด าเนินชีวิต การประกอบอาชีพต่างๆ ของคนในชุมชน โดยมีความหลากหลาย
ทางพลงังานเพื่อให้ประชาชนไดเ้ลือกใชใ้ห้เหมาะกบัตนเอง และมีการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาเป็น
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ส่วนช่วยผสมผสานการสร้างเตาฟืนนาชุมเห็ด ซ่ึงเตาฟืนนาชุมเห็ดน้ีมีการดดัแปลงจากเตาฟืนพทัลุง 
โดยมีการปรับขนาดเตาและรูปแบบใหเ้หมาะสมกบัขนาดภาชนะท่ีใชก้บัเตาและลกัษณะการใช้งาน
ของคนในชุมชน ส่วนโรงอบแห้งยางพาราแสงอาทิตยจ์ดัท าข้ึนตามรูปแบบการด าเนินชีวิตของคน
ในชุมชน เพราะอาชีพท่ีคนในชุมชนประกอบส่วนใหญ่คือท าสวนยางพารา ท าให้มีการใชพ้ลงังาน
หมุนเวยีนกลมกลืนเขา้ไปกบัวิถีการด าเนินชีวิต รวมทั้งประชาชนมีการปรับเปล่ียนเพิ่มเติมเตา 200 
ลิตรส าหรับเผาถ่าน โดยมีการดดัแปลงเพิ่มความยาวตวัถงั เพื่อให้เหมาะกบัไมข้นาดท่ีประชาชนใน
พื้นท่ีมีอยู่แล้ว และเจ้าหน้าท่ีพลังงานจังหวดัสามารถให้ประชาชนในพื้นท่ีปรับรูปแบบให้
เหมาะสมกบัพื้นท่ี แต่ในเร่ืองค่านิยมและความเช่ือของคนในชุมชนไม่มีการน ามาเป็นส่วนผลกัดนั
ให้เกิดการผลิตพลงังานจนส าเร็จ ซ่ึงหลงัจากการผลิตพลงังานจากพลงังานหมุนเวียนส าเร็จ พบวา่
วิถีการด าเนินชีวิตของคนในชุมชนมีการเปล่ียนแปลงไป เพราะความคิดเปล่ียน เห็นคุณค่าของ
ประโยชน์ทรัพยากรท่ีมีอยู่มากข้ึน ภาพรวมท่ีเกิดข้ึนท าให้วิถีการด าเนินชีวิตของคนในชุมชนจึง
เปล่ียนแปลงไป แต่ไม่ส่งผลต่อค่านิยมและความเช่ือใดใด 
  4)  ดา้นการบริหารจดัการ 
  เร่ิมแรกด าเนินการในพื้นท่ีเล็กๆ ก่อน โดยให้ประชาชนพึ่งพาตนเองในครัวเรือน
ก่อนแลว้ค่อยพึ่งพาพลงังานในชุมชน ซ่ึงมีการใชเ้ตาซุปเปอร์อั้งโล่เป็นจุดเร่ิมตน้ ท่ีท าให้ประชาชน
มองเห็นวา่ประหยดัเงิน ท าให้เศรษฐกิจ (รายรับ-รายจ่าย) ดีข้ึน และมองเห็นวา่เป็นการประหยดัไม ้
ลดภาวะโลกร้อน ส่วนร้านคา้ท่ีประกอบอาชีพขายอาหาร ยิ่งท าให้เห็นความแตกต่างชดัเจนในเร่ือง
ของประหยดัเงิน และรสชาติอาหาร ส่วนการบริหารจดัการพลงังานหมุนเวียนในพื้นท่ีมีการจดัตั้ง
คณะกรรมการดูแลพลงังานแต่ละประเภท โดยตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจดา้นพลงังานท่ีตนเองเป็น
ผูรั้บผิดชอบ ซ่ึงเกิดจากการไปศึกษาดูงาน อบรม และสอบถาม แต่โรงไฟฟ้าพลงังานน ้ า มีการ
คดัเลือกคนท่ีดูแลกนัเอง ผา่นรูปแบบสหกรณ์ มีการวางกฎเกณฑ์และคนดูแล มีการสร้างพี่เล้ียงจาก
โรงไฟฟ้าล าปลอกมาเป็นคนช่วยสอน ช่วยดูแล อบรมให้ในช่วงแรกๆ จนสหกรณ์ด าเนินไปดว้ย
ตนเอง ในส่วนงบประมาณ/ วสัดุอุปกรณ์ มีการหาแหล่งเงินทุนสนบัสนุนจากแหล่งอ่ืนเพิ่มเติม โดย
งบประมาณการก่อสร้างโรงไฟฟ้า (โครงการคลองล าขนุน) นั้ นต้องใช้เวลานานในการขอ
งบประมาณ เพราะงบประมาณท่ีได้พลังงานจังหวดัมีการผลักดันตั้ งแต่คิดโครงการบรรจุ
แผนพฒันาสามปีขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยผลกัดนัเขา้ไปสู่การของบประมาณของ
กระทรวงพลงังาน และไปเขา้งบของกรมพลงังานหมุนเวยีน ซ่ึงงบประมาณท่ีไดรั้บการสนบัสนุนน้ี
ไดม้าจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานปี 2554 วงเงิน 20,814,826.38 บาท (การบริหาร
จดัการเงินท่ีได้มาจากโรงไฟฟ้า มีการบริหารจดัการแบ่งปันผลตาม % ต่างๆ ท่ีตกลงกนัไวใ้น
สหกรณ์ และน าผลประโยชน์ส่วนหน่ึงคืนกลับสู่ป่า (ดูแลป่า) สาเหตุท่ีต้องดูแลป่า เน่ืองจาก
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เร่ิมแรกของโครงการเร่ิมจากชุมชนตอ้งการให้ “ไฟฟ้ารักป่า” เพราะถา้อยากมีไฟฟ้าตอ้งดูแลป่า) 
ส่วนโรงอบแห้งยางพาราพลงังานแสงอาทิตย ์เตาฟืนนาชุมเห็ด บ่อหมกัก๊าซชีวภาพ รวมทั้งศูนย์
การเรียนรู้ด้านพลงังาน ส่วนหน่ึงได้รับการสนบัสนุนจากพลงังานจงัหวดั องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ผูเ้ขา้มาท่องเท่ียวศึกษาดูงานและจากชาวบา้นในชุมชนเอง แต่ดา้นของการลงมือปฎิบติัจะ
ใหป้ระชาชนช่วยท าเน่ืองจากจะไดรู้้สึกถึงความเป็นเจา้ของ และสามารถดูแลรักษาไดใ้นระยะยาว 
โดยการติดตามประเมินผลของท่ีน่ีใช้วิธีการสังเกต พูดคุย ความส าเร็จของโครงการท่ีเกิดความ
ต่อเน่ืองย ัง่ยืน (การด าเนินโครงการด าเนินการเร่ิมตน้ปี 2550 จนถึงปี 2554 ท่ีกระทรวงพลงังานให้
การสนบัสนุนดูแล แต่ถึงปัจจุบนัปี 2556 ก็ยงัมีการด าเนินการเก่ียวกบัพลงังานอยา่งต่อเน่ือง)  แต่ไม่
มีการเก็บบนัทึกรายละเอียด ท าให้ไม่สามารถประเมินผลการผลิต รายรับ-รายจ่าย ออกมาเป็นร้อย
ละได้ การมีส่วนร่วมมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ตั้งแต่ร่วมกันรับฟัง แสดงความคิดเห็น ให้ข้อมูล 
ตดัสินใจ อีกทั้งเม่ือมีการวางแผนยุทธศาสตร์แล้วก็ไม่ปล่อยให้เป็นแผนอย่างเดียว มีการน ามา
ปฏิบัติคิดรูปแบบกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการท่ีอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์ทั้ ง 5 
ยุทธศาสตร์ โดยการด าเนินการจดัท าโครงการนั้น ดูว่าความพร้อมของโครงการไหนมากกวา่และ
ด าเนินการได้ก็จะร่วมกันด าเนินการโครงการนั้นก่อน (ผลการศึกษาแนวทางการบริหารจัด
การพลงังานหมุนเวยีนในระดบัชุมชนของตวัแทนภาคใตส้ามารถสรุป ดงัภาพท่ี 4.5) 
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ภาพที ่4.5 ผลการศึกษาแนวทางการบริหารจดัการพลงังานหมุนเวียนในระดบัชุมชนของตวัแทน

ภาคใต ้
 
 ซ่ึงจากการสัมภาษณ์และส ารวจพื้นท่ีต าบลนาชุมเห็ด อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรัง พบวา่มี
จุดแขง็และปัญหา/ อุปสรรคระหวา่งด าเนินงานดงัตารางท่ี 4.26 
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ตารางที่ 4.26  แสดงจุดแข็ง ปัญหา/อุปสรรคของต าบลนาชุมเห็ด อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

จุดแข็ง 1. คณะกรรมการ ผู้น าชุมชนเข้มแข็ง มีจุดยื่นท่ีมั่นคงถึงแม้บางครั้งมีเร่ืองการเมือง

เข้ามายุ่งเกี่ยว อาจกระทบต่องบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนบ้างแต่ก็ยัง

ด าเนินการต่อเน่ืองได้  

2. ผู้น ามีการขับเคล่ือนอยู่เองท าให้ประชาชนในพื้นท่ีเกิดความเช่ือมั่น  

3. คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม มีสิทธิร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วม

แก้ปัญหา ร่วมรับผลประโยชน์ เลือกได้ว่าสนใจพลังงานหมุนเวียนแบบใด เพื่อให้

เหมาะกับการวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพของตนเอง เช่น ใครมีสวน

ยางพาราก็อยู่โครงการโรงอบยางพาราแสงอาทิตย์ ใครอยู่ใกล้แหล่งน ้าก็อยู่

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน ้า ใครมีมูลสัตว์มากก็อยู่โครงการก๊าซชีวภาพ เป็นต้น 

4. เจ้าหน้าท่ีพลังงานจังหวัดมีการน าแผนพลังงานชุมชน 10 ขั้นตอน มาเป็น

แนวทางในการเข้าพื้นท่ีในชุมชนและสิ่งท่ีต้องการให้เกิดขึ้นต้องสอดคล้องเข้ากับ

วิถีชีวิตของคนในชุมชน (มีการน าแผน 3 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมา

ศึกษา โดยดูการประกอบอาชีพ วันเวลา รูปแบบการด าเนินชีวิตประจ าวัน)  

5. ผลักดันให้ประชาชนในพื้นท่ีช่วยกันคิดแผนพลังงานชุมชน (ท าให้ประชาชน

เห็นว่าถ้าทางพลังงานจังหวัดช่วยคิดให้แล้วจะท าหรือไม่ แน่นอนว่าไม่อยากท า 

เพราะฉะนั้นต้องช่วยกันคิดเอง) แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าท่ีพลังงานพยายามจับประเด็นและ

ดึงให้เข้ากับอาชีพ วิถีชีวิตความเป็นอยู่  

6. จัดตั้งสหกรณ์ขึ้น เพื่อให้ประชาชนบริหารจัดการกันเองและแสดงออกถึงความ

โปร่งใส ซ่ึงเริ่มต้นมีการให้คณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้เข้าร่วม และตามด้วยให้

ประชาชนในพื้นท่ีเข้าร่วมโดยการสมัครจากการซื้อหุ้น เข้าเป็นสมาชิก และมีการ

ประชุมเลือกคณะกรรมการสหกรณ์ แต่ปัจจุบันมีการจัดตั้งสหกรณ์พลังงานน ้า

อย่างเดียว เพราะมีเงินท่ีได้จากการผลิตไฟฟ้า แต่มีแนวโน้มว่าจะด าเนินการจัดตั้ง 
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ตารางที่ 4.26  (ต่อ) 

 

หัวข้อ รายละเอียด 

จุดแข็ง สหกรณ์เล็กๆ ตามโครงการท่ีจัดตั้งขึ้น แล้วเช่ือมโยงกันเพื่อให้เกิดความยั่งยืนขึ้น

ภายในชุมชน ภาพรวม 

7. มีการช่วยเหลือกันท างานกันหลายๆ กลุ่ม เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน เจ้าหน้าท่ี

พลังงานจังหวัดคอยเป็นท่ีปรึกษา หารือ จัดประชุม โรงเรียนและอนามัยก็เข้ามามี

ส่วนร่วม ท าให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างและจัดการพลังงานเกิดความเช่ือมโยง 

เข้มแข็ง 

8. สังคมชนบท ประชาชนท่ีอาศัยในชนบทจะรู้จักกันดี ใครท าอะไรท่ีไหนรู้กัน

หมด ท าให้มีการขอช่วยลงแรงนั้นง่าย พร้อมทั้งมีการเช่ือในผู้น าท่ีตนเองเลือกมา

ดูแลชุมชน (ผู้น าให้ช่วยกันก็จะช่วยกัน) 

9. การด าเนินงานไม่ได้ขับเคล่ือนผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ขับเคล่ือน

ผ่านประชาชน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน และแกนน าชุมชน 

ปัญหา/ 

อุปสรรค 

1. ความไม่ต่อเน่ืองของโครงการ เน่ืองจากมีปัญหาการเมืองระหว่างนายกองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นชุดเก่ากับนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุดใหม่ เพราะ

ต้องมีการเลือกตั้งนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกครั้งเม่ือหมดวาระ ท าให้

การด าเนินงานหยุดชะงัก (ในกรณีท่ีมีการก่อสร้าง) และถ้าได้นายกคนใหม่จะต้อง

เริ่มคุย น าเสนอแผนงาน งบประมาณใหม่ แต่กรณีท่ีมีการก่อสร้างแล้วเสร็จ

สามารถด าเนินการผลิตพลังงานต่อเน่ือง 

2. ปัจจุบันนายกไม่เห็นด้วยและไม่ค่อยสนับสนุนด้านพลังงาน เพราะกลัวจะเป็น

ฐานเสียงให้คนเก่าและนายกคนปัจจุบันไม่มีความรู้ความเข้าใจด้านพลังงาน 

 

 จากผลการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชนหรือคณะกรรมการพลังงานชุมชนท่ีเป็นชุมชนต้นแบบใน

ผลิตพลังงานหมุนเวียน 4 ภูมิภาค นั้น สามารถสรุปดังตารางท่ี 4.27 
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ตารางที ่4.27  แสดงสรุปผลการสัมภาษณ์ผูน้ าชุมชนหรือคณะกรรมการพลงังานชุมชนท่ีเป็นชุมชน 

                      ตน้แบบในผลิตพลงังานหมุนเวยีน 4 ภูมิภาค 

 

                           ภาค 

ปัจจยั 

เหนือ กลาง ตะวนัออกเฉียง 

เหนือ 

ใต้ 

กายภาพ (ส่ิงแวดล้อม) 

ภูมิประเทศ/ 

ภูมิอากาศ 

หาเทคโนโลยท่ีี

เหมาะสมกบัพ้ืนท่ี

และวตัถุดิบ 

ไม่มีผลต่อการ

เลือกใชพ้ลงังานชีว

มวล การเลือกเกิด

จากการสนบัสนุน

จากภาครัฐ 

พิจารณาในพ้ืนท่ีมี

ทรัพยากรอะไรท่ี

น ามาใชผ้ลิต

พลงังานหมุนเวยีน

ได ้

พิจารณาในพ้ืนท่ีมี

ทรัพยากรอะไรท่ี

น ามาใชผ้ลิต

พลงังานหมุนเวยีน

ได ้

 

วตัถุดิบ พิจารณาวตัถุดิบ

จากการประกอบ

อาชีพ ลดค่าขนส่ง

และลดปัญหา

ส่ิงแวดลอ้มในดา้น

อากาศและขยะ 

น ามาจากพ้ืนท่ี

ใกลเ้คียง 

(ครัวเรือน) ลดค่า

ขนส่ง และลด

ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม

ไดใ้นระดบัหน่ึง 

ในดา้นของอากาศ 

(การเผาถ่าน) 

ไม่มีการขนส่ง

วตัถุดิบ เน่ืองจาก

ใชใ้นพ้ืนท่ี และลด

ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม

ไดใ้นระดบัหน่ึง 

ในดา้นของอากาศ 

(การเผาถ่าน) 

ปริมาณวตัถุดิบท่ี

ใชเ้พียงพอ น ามา

จากภายในชุมชน

ท าใหล้ดการขนส่ง

จากแหล่งอ่ืน และ

ช่วยลดปัญหา

ส่ิงแวดลอ้ม 

เศรษฐกจิ     

รายได ้ จากการผลิตเตา

,วทิยากร 

ไม่มีรายไดจ้ากการ

เผาถ่าน 

จากการเผาถ่าน, 

น ้ าสม้ควนัไม ้

จากแหล่งท่องเท่ียว

,วทิยากร 

รายจ่าย ลดค่าใชจ่้าย LPG 

ลง 

ลดค่าใชจ่้าย LPG 

ลง 

ลดการใชน้ ้ ามนั, 

LPG 

ลดการใชไ้ฟฟ้า, 

LPG ในครัวเรือน

ลง 

อาชีพ/การรวมกลุ่ม วสิาหกิจชุมชน ไม่มีการรวมกลุ่ม ศูนยก์ารเรียนรู้, 

วทิยากร 

สหกรณ์, ศูนยก์าร

เรียนรู้, วสิาหกิจ 

น าเขา้พลงังาน น าเขา้พลงังาน

ไฟฟ้า 

น าเขา้พลงังาน

ไฟฟ้าและ LPG 

น าเขา้น ้ ามนัในช่วง

ฤดูแหง้แลง้ 

ยงัไม่สามารถลด

การน าเขา้ได ้100% 
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ตารางที ่4.27  (ต่อ) 

                           ภาค 

ปัจจยั 

เหนือ กลาง ตะวนัออกเฉียง 

เหนือ 

ใต้ 

สังคมและวฒันธรรม     

วถีิการด าเนินชีวติ น ามาใชห้า

เทคโนโลยท่ีีเหมาะ

กบัสภาพความ

เป็นอยูแ่ละอาชีพ 

มองอาชีพท่ีเป็น

ส่วนหน่ึงของวถีิ

การด าเนินชีวติ 

มองหาพลงังานท่ี

เหมาะสม 

น าเทคโนโลยี

พลงังานมา

ดดัแปลงให้

เหมาะสมกบัสภาพ

ความเป็นอยู ่

น าพลงังาน

หมุนเวยีนมาใชใ้ห้

กลมกลืนกบัวถีิการ

ด าเนินชีวติ การ

ประกอบอาชีพ

ต่างๆ ของคนใน

ชุมชน โดยมีความ

หลากหลายทาง

พลงังานเพื่อให้

ประชาชนไดเ้ลือก

ใหเ้หมาะกบัตนเอง 

ค่านิยม ไม่มีขอ้มูล ไม่มีขอ้มูล น าความเช่ือดา้นผี

ปู่ผีตาผียายมาช่วย

จดัการดา้นตดัไม้

ท าลายป่า 

ไม่มีขอ้มูล 

ความเช่ือ 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ผูใ้หญ่บา้นโนน

แดงเป็นผูป้ฎิบติั

เตาแก๊สพลงังาน

แกลบดว้ยตนเอง 

ไม่มีการน าภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ินมา

ผสมผสานกบั

เทคโนโลยี

พลงังานท่ีใช ้

มีการน าระหดัวดิ

น ้ ามาใชเ้ป็น

พลงังานหมุนเวยีน 

(พลงังานน ้ า) ใน

ดา้นของน ้ ามนั 

มีการน ารูปแบบ

เตาตน้แบบจาก

นครศรีธรรมราช 

แบบเตา 2 กระทะ 

(เตาใหญ่) กบัเตา

เศรษฐกิจภาคกลาง

กระทรวงพลงังาน 

มาผสมผสาน 
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ตารางที ่4.27  (ต่อ) 

                           ภาค 

ปัจจยั 

เหนือ กลาง ตะวนัออกเฉียง 

เหนือ 

ใต้ 

การบริหารจดัการ     

บุคลากร มีความรู้ความ

เขา้ใจพลงังานชีว

มวล 

บางส่วนยงัขาด

ความรู้ความเขา้ใจ

ในเทคโนโลยี

พลงังานท่ีมีใน

ชุมชน 

มีความรู้ความ

เขา้ใจท่ีมีใชใ้น

ชุมชน 

มีการจดัตั้งเป็น

คณะกรรมการดูแล

พลงังานแต่ละ

ประเภทและให้

ความรู้ความเขา้ใจ 

งบประมาณ/ วสัดุ

อุปกรณ์ 

มีการบริหาร

จดัการกนัเอง

ภายในกลุ่ม

วสิาหกิจชุมชน 

ไม่เพียงพอ ระยะ

หลงัขาดการ

สนบัสนุน 

ไม่เพียงพอ แต่มี

การมองหาแหล่ง

สนบัสนุนอ่ืนๆ 

เพ่ิมเติม 

มีการมองหาแหล่ง

สนบัสนุนอ่ืนๆ 

เพ่ิมเติม แต่ดา้น

การลงมือปฏิบติัให้

ประชาชนใน

ชุมชนเป็น

ผูด้  าเนินการ 

การควบคุมดูแล ไม่มีการติดตาม

เป็นระบบเอกสาร 

แต่มีบญัชีรายรับ-

รายจ่าย ของกลุ่ม

วสิาหกิจ 

ไม่มีการติดตาม

เป็นระบบเอกสาร 

มีการติดตามโดย

เจา้หนา้ท่ีพลงังาน

จงัหวดัและผูน้ า

ชุมชน การติดตาม

ไม่เป็นระบบ

เอกสารท่ีชดัเจน 

มีการติดตามโดย

เจา้หนา้ท่ีพลงังาน

จงัหวดัและผูน้ า

ชุมชน การติดตาม

เป็นรูปแบบพดูคุย 

สงัเกต แต่ไม่เป็น

ระบบเอกสารท่ี

ชดัเจน 

การมีส่วนร่วม ประชาชนใน

ชุมชนเขา้มีส่วน

ร่วม 

ดึงประชาชนเขา้มา

มีส่วนร่วม โดยให ้

อสพน.เป็นผูแ้กไ้ข

ปัญหา 

ประชาชนใน

ชุมชนเขา้มีส่วน

ร่วม 

ประชาชนใน

ชุมชนเขา้มีส่วน

ร่วมทุกขั้นตอน 

 



บทที ่5 
 

วเิคราะห์เปรียบเทียบผลการศึกษา 
 

 การศึกษาเร่ือง แนวทางการบริหารจดัการพลงังานหมุนเวียนในระดบัชุมชนของประเทศ
ไทย มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาสถานการณ์การจดัการพลงังานหมุนเวียนระดบัชุมชนในแต่ละ
ภูมิภาคของประเทศไทย 2) วิเคราะห์ปัจจยัดา้นกายภาพ ปัจจยัดา้นสังคมและวฒันธรรม รวมทั้ง
ปัจจยัดา้นบริหารจดัการท่ีมีผลต่อการบริหารจดัการพลงังานหมุนเวียนในแต่ละภูมิภาคของประเทศ
ไทยและ 3) เสนอแนวทางการบริหารจดัการพลงังานหมุนเวียนท่ีเหมาะสมในระดบัชุมชนของ
ประเทศไทย เก็บขอ้มูลการศึกษา โดยการส่งแบบสอบถามผูบ้ริหารหรือเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งของ
ส านกังานพลงังานจงัหวดัทุกจงัหวดัและท าการสัมภาษณ์ผูน้ าชุมชนหรือคณะกรรมการพลงังาน
ชุมชนท่ีเป็นชุมชนตน้แบบในการผลิตพลงังานหมุนเวียน 4 ภูมิภาค โดยท าการศึกษา 1 จงัหวดัท่ี
เป็น Best Practice ของแต่ละภูมิภาค ไดแ้ก่ ภาคเหนือศึกษาท่ีต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอหล่มสัก จงัหวดั
เพชรบูรณ์ ภาคกลางศึกษาท่ีต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จงัหวดัระยอง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ศึกษาท่ีต าบลนาเสียว อ าเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ และภาคใตศึ้กษาท่ีต าบลนาชุมเห็ด อ าเภอย่านตา
ขาว จงัหวดัตรัง ซ่ึงสามารถน ามาวเิคราะห์ผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
 

5.1  วเิคราะห์ผลการศึกษา 
 
 การศึกษาเร่ือง แนวทางการบริหารจดัการพลงังานหมุนเวียนในระดบัชุมชนของประเทศ
ไทย ผูศึ้กษาไดว้เิคราะห์ผลการศึกษาตามวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
 
 5.1.1  ผลการศึกษาสถานการณ์การจัดการพลงังานหมุนเวยีนระดับชุมชนในแต่ละภูมิภาค 

ของประเทศไทย 
 ผลการศึกษาการสอบถามผูบ้ริหารหรือเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งของส านกังานพลงังานจงัหวดั
ต่อแนวทางการบริหารจดัการพลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชนของจงัหวดัท่ีรับผิดชอบโดย
แบบสอบถามนั้ น พบว่า สถานการณ์การจัดการพลังงานหมุนเวียนระดับชุมชนในปัจจุบัน 
เจา้หน้าท่ีพลังงานจงัหวดัทุกจงัหวดักล่าวว่า มีการน าพลงังานหมุนเวียนมาใช้ภายในชุมชนทุก
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จงัหวดัร้อยละ 100 ซ่ึงพบวา่พลงังานหมุนเวียนท่ีแต่ละภาคน ามาใช้ผลิตพลงังานนั้นมีรายละเอียด
ดงัตารางท่ี 5.1   
   
ตารางที ่5.1  สรุปล าดบัประเภทพลงังานหมุนเวยีนท่ีมีการน ามาใชผ้ลิตพลงังาน 
 

ภาค 

 ล าดับประเภทพลงังานหมุนเวยีน  (ร้อยละ) 

แสง  
อาทติย์ 

น า้ ลม ความ
ร้อนใต้
พภิพ 

ชีวมวล ขยะ ก๊าซ
ชีวภาพ 

อืน่ๆ 

เหนือ  2 
(18.52) 

3  
(14.81) 

 7 
(3.70) 

7 
 (3.70) 

1 
 (37.04) 

4 
 (7.41) 

4  
(7.41) 

 4 
(7.41) 

กลาง  2 
(32.73) 

 3 
(9.09) 

 3 
(9.09) 

7  
(0.00) 

 1 
(36.36) 

 6 
(3.64) 

 3 
(9.09) 

7  
(0.00) 

ตะวนัออก 
เฉียงเหนือ 

 2 
(27.66) 

3  
(12.77) 

 5 
(8.51) 

 8 
(0.00) 

1 
 (29.79) 

 3 
(12.77) 

 6 
(6.38) 

7 
 (2.13) 

ใต ้  1 
(28.21) 

3  
(15.38) 

 4 
(12.82) 

7 
 (0.00) 

1  
(28.21) 

 6 
(5.13) 

5  
(10.26) 

 7 
(0.00) 

 
หมายเหตุ: ประเภทพลงังานหมุนเวยีนอ่ืนๆ แต่ละภาค ดงัน้ี ภาคเหนือ ก๊าซเผาทิ้งจากแหล่งผลิต 
               น ้ามนัดิบ (2) ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ เอทานอล (1) 
 

จากตาราง พบว่า ภาคเหนือ มีการใช้พลงังานชีวมวลมากท่ีสุดร้อยละ 37.04 รองลงมา
พลงังานแสงอาทิตยร้์อยละ 18.52 และพลงังานน ้าร้อยละ 14.81  
 ส่วน ภาคกลาง มีการใช้พลงังานชีวมวลมากท่ีสุดร้อยละ 36.36 รองลงมาเป็นพลงังาน
แสงอาทิตยร้์อยละ 32.73 และพลงังานน ้า พลงังานลม ก๊าซชีวภาพทุกประเภท ร้อยละ 9.09  
 และในส่วน ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ใชพ้ลงังานชีวมวลมากท่ีสุดร้อยละ 29.79 รองลงมา
เป็นพลงังานแสงอาทิตยร้์อยละ 27.66 และพลงังานขยะ พลงังานน ้ า ทั้งสองประเภทพลงังาน ร้อย
ละ 12.77  
 ส าหรับ ภาคใต ้มีการใชพ้ลงังานชีวมวลและพลงังานแสงอาทิตยม์ากท่ีสุดเท่ากนัคือร้อยละ 
28.21 รองลงมาใชพ้ลงังานน ้า ร้อยละ 15.38 
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 จากข้อมูลแบบสอบถาม จะเห็นว่าทุกภาคของประเทศไทยมีการใช้ประเภทพลังงาน
หมุนเวียนมากท่ีสุดเหมือนกนั คือ พลงังานชีวมวล และรองลงมาเป็นพลงังานแสงอาทิตย ์ส่วน
พลงังานน ้า พลงังานลม พลงังานขยะ และก๊าซชีวภาพมีการเลือกใชแ้ต่มีจ  านวนนอ้ย ส่วนพลงังาน
ความร้อนใตพ้ิภพมีการเลือกใชใ้นภาคเหนือภาคเดียว คือ จงัหวดัเชียงใหม่ 
 ส่วนจากการศึกษาสัมภาษณ์ผูน้ าชุมชนหรือคณะกรรมการพลงังานชุมชนท่ีเป็นชุมชน
ตน้แบบในผลิตพลงังานหมุนเวียน 4 ภูมิภาค โดยแต่ละชุมชนมีการเลือกใช้พลงังานหมุนเวียน
ระดบัชุมชน ดงัน้ี 

ภาคเหนือ (ชุมชนบา้นโนนแดง ต าบลบุ่งคลา้ อ าเภอหล่มสัก จงัหวดัเพชรบูรณ์) 
พลงังานชีวมวล (เตาแก๊สพลงังานแกลบ) 

ภาคกลาง (ชุมชนกระแสบน ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จังหวดัระยอง ) 
พลงังานชีวมวล (เตาเผาถ่าน 200 ลิตร (แบบตั้ง)) 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ชุมชนนาเสียว ต าบลนาเสียว อ าเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ) 
พลงังานน ้า (ระหดัวดิน ้า), พลงังานชีวมวล (เตาเผาถ่าน 200 ลิตร (แบบนอน)), พลงังานแสงอาทิตย ์
(เซลลแ์สงอาทิตย)์, ก๊าซชีวภาพ (หมกัจากมูลสัตว)์  

ภาคใต ้(ชุมชนนาชุมเห็ด ต าบลนาชุมเห็ด อ าเภอยา่นตาขาว จงัหวดัตรัง) พลงังาน
น ้า (โรงไฟฟ้าพลงัน ้า), พลงังานแสงอาทิตย ์(โรงอบยางพาราแสงอาทิตย)์, พลงังานชีวมวล (เตาฟืน
นาชุมเห็ด), ก๊าซชีวภาพ (หมกัจากมูลสัตว)์ 
 ซ่ึงเม่ือมีการศึกษาเพิ่มเติมจากเอกสารคู่มืออบรม เร่ือง “รวมเทคโนโลยีพลงังานชุมชน”   
(สุทศันา ก าเนิดทอง, 2550) เพื่อศึกษาสถานการณ์การจดัการพลงังานหมุนเวียนระดบัชุมชนในแต่
ละภูมิภาควา่มีการใชพ้ลงังานหมุนเวียนประเภทใด เทคโนโลยีแบบไหนและใช้ในจงัหวดัใดบา้ง 
ดงัจะแสดงในตารางท่ี 5.2 
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ตารางที ่5.2  แสดงการรูปแบบเทคโนโลยแีต่ละประเภทพลงังานท่ีมีอยูใ่นแต่ละจงัหวดั 
 

ภาค ประเภทพลงังาน รูปแบบเทคโนโลย ี จงัหวดั 

เหนือ พลงังานชีวมวล 

 

 

 

 

 

เตาซูปเปอร์อั้งโล่ 

เตาแกลบชีวมวล 

เตาเผาถ่านจากก่ิงไม ้

เตาเผาถ่าน 200 ลิตร (แบบตั้ง) 

น ้าสม้ควนัไม ้

เตาแก๊สพลงังานแกลบ 

ล าปาง1, พิษณุโลก3 

ล าปาง1 

พิจิตร1 

พิษณุโลก1, อุทยัธานี1 

พิษณุโลก1 

เพชรบูรณ์2 

 พลงังานแสงอาทิตย ์ เคร่ืองหนีบน ้ ามนังา 

เซลลแ์สงอาทิตย ์

เคร่ืองท าน ้ าร้อนพลงังาน

แสงอาทิตย ์

เชียงใหม่1 

เชียงใหม่3, แม่ฮ่องสอน3 

พิษณุโลก3 

 พลงังานน ้ า โรงไฟฟ้าพลงังานน ้ า เชียงใหม่3 

 ก๊าซชีวภาพ หมกัจากมูลสตัว ์

 

หมกัจากเศษอาหาร 

พิจิตร1, พิษณุโลก1, อุทยัธานี1 

พิจิตร1 

 พลงังานความร้อน

ใตพ้ิภพ 

น ้าพรุ้อน เชียงใหม่3 

กลาง 

 

 

 

 

พลงังานชีวมวล 

 

 

เตาเผาถ่าน 200 ลิตร (แบบตั้ง) 

 

เตาซูปเปอร์อั้งโล่ 

 

เตาหุงตม้ประสิทธิภาพสูง 

ถ่านอดัแท่ง 

ลพบุรี1, สระแกว้1, ระยอง2, 

ปราจีนบุรี3 

อ่างทอง1, ระยอง2, ปทุมธานี3, 

ราชบุรี3 

ลพบุรี1, เพชรบุรี1 

สระแกว้1, จนัทบุรี1, ปทุมธานี 

 พลงังานแสงอาทิตย ์

 

เตายา่งไก่ประหยดัพลงังาน 

หอ้งอบปลาสลิดพลงังาน

แสงอาทิตย ์ 

เซลลแ์สงอาทิตย ์

สระแกว้1 

ลพบุรี1 

 

สระแกว้3 
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ตารางที ่5.2  (ต่อ) 

 

ภาค ประเภทพลงังาน รูปแบบเทคโนโลย ี จงัหวดั 

กลาง พลงังานลม กงัหนัลมแบบใบกงัหนัไม ้

กงัหนัใบเส่ือล าแพนวดิน ้ าเคม็เขา้

นาเกลือ 

ฉะเชิงเทรา3 

สมุทรสงคราม3 

 ก๊าซชีวภาพ หมกัจากมูลสตัว ์

 

 

หมกัจากผกัตบชวา 

ลพบุรี1, สระบุรี1, สระแกว้1,  

ราชบุรี1,  

ปทุมธานี3 

อ่างทอง1, อยธุยา1 

ตะวนัออก 

เฉียงเหนือ 

พลงังานชีวมวล 

 

เตาเผาถ่าน 200 ลิตร(แบบนอน) 

เตาเผาถ่าน 200 ลิตร (แบบตั้ง) 

เตาชีวมวลไม ้

เตาซูปเปอร์อั้งโล่ 

 

 

เตาแก๊สแกลบ 

ชยัภูมิ1, 2 

อ านาจเจริญ1, อุดรธานี3 

ชยัภูมิ1 

ขอนแก่น1, หนองบวัล าภู1, 

อ านาจเจริญ1, บึงกาฬ1, 

มหาสารคาม3, ร้อยเอด็3, 

อุดรธานี3 

ขอนแก่น1, ร้อยเอด็1 

 พลงังานแสงอาทิตย ์ เซลลแ์สงอาทิตย ์

ตูอ้บรังไหม “นครราชสีมา 60” 

เลย1, ชยัภูมิ2 

นครราชสีมา3,  

 พลงังานน ้ า ระหดัวดิน ้ า ชยัภูมิ1, 2 

 ก๊าซชีวภาพ หมกัจากมูลสตัว ์

 

 

 

หมกัจากมนัส าปะหลงั 

ชยัภูมิ1, 2, ขอนแก่น1, 

นครพนม1, นครราชสีมา1, 

หนองคาย1, อุดรธานี1, 

อ านาจเจริญ1 

เลย1 
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ตารางที ่5.2  (ต่อ) 

 

ภาค ประเภทพลงังาน รูปแบบเทคโนโลย ี จงัหวดั 

ใต ้ พลงังานชีวมวล เตาซูปเปอร์อั้งโล่ 

เตาเผาถ่าน  

 

น ้าสม้ควนัไม ้

เตาเผาถ่าน 200 ลิตร (แบบตั้ง) 

เตาฟืนนาชุมเห็ด 

เตาเวยีงใต ้

กระบ่ี1, ชุมพร1 

กระบ่ี1, นครศรีธรรมราช1, 

พงังา1, สงขลา1 

นครศรีธรรมราช1 

ชุมพร1, นครศรีธรรมราช3 

ตรัง1,2 

ตรัง3 

 พลงังานแสงอาทิตย ์ ตูอ้บแหง้พลงังานแสงอาทิตย ์

 

โรงอบยางพาราแสงอาทิตย ์

กระบ่ี1, ชุมพร1, พงังา1,  

ระนอง1 

ตรัง1, 2 

 พลงังานน ้ า โรงไฟฟ้าพลงังานน ้ า ตรัง1, 2, ชุมพร1 

 พลงังานลม กงัหนัลม 

กงัหนัลมสูบน ้ าจากบ่อ 

ภูเก็ต3 

ชุมพร3 

 ก๊าซชีวภาพ หมกัจากมูลสตัว ์

 

ชุมพร1, ตรัง1, 2, นราธิวาส1, 

สงขลา1 

 

หมายเหตุ: 1 = ขอ้มูลจากแบบสอบถาม 2 = ขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์ และ 3 = ขอ้มูลจากคู่มืออบรม

เร่ือง “รวมเทคโนโลยพีลงังานชุมชน” 

 

จากผลการศึกษาทั้งสอบถามผูบ้ริหารหรือเจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้งของส านักงานพลงังาน

จงัหวดัและการสัมภาษณ์ผูน้ าชุมชนหรือคณะกรรมการพลงังานชุมชนท่ีเป็นชุมชนตน้แบบในผลิต

พลงังานหมุนเวียน 4 ภูมิภาค รวมทั้งการศึกษาขอ้มูลจากเอกสารนั้น ภาคเหนือ มีการใช้พลงังาน   

ชีวมวลมากท่ีสุด ซ่ึงมีการใชรู้ปแบบเทคโนโลย ีเช่น เตาซูปเปอร์อั้งโล่ เตาแกลบชีวมวล เตาเผาถ่าน

จากก่ิงไม ้เตาแก๊สพลงังานแกลบ เตาเผาถ่าน 200 ลิตร (แบบตั้ง) รวมทั้งไดน้ ้าส้มควนัไม ้
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 ส่วนภาคกลางจากขอ้มูลแบบสอบถามมีการใช้พลงังานชีวมวลมากท่ีสุด ซ่ึงจากการลง

สัมภาษณ์ผูน้ าชุมชนหรือคณะกรรมการพลงังานชุมชนกระแสบน ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง 

จงัหวดัระยอง มีการสนบัสนุนการใชพ้ลงังานชีวมวลเป็นการมุ่งเนน้ผลิตพลงังานชีวมวลในระดบั

ครัวเรือนเพื่อทดแทนการใชก้๊าซหุงตม้ ซ่ึงทางพลงังานจงัหวดัมีการสนบัสนุนเตาเผาถ่าน 200 ลิตร 

แบบตั้ง และจากการศึกษาเอกสารนั้น พบวา่ เทคโนโลยีดา้นพลงังานชีวมวลท่ีพบ คือ เตาเผาถ่าน 

200 ลิตร (แบบตั้ง) เตาซูปเปอร์อั้งโล่ เตาหุงตม้ประสิทธิภาพสูงและการท าถ่านอดัแท่ง 

 และในส่วนภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีการวิเคราะห์จากแบบสอบถามใชพ้ลงังานชีวมวล

มากท่ีสุด รองลงมาเป็นพลงังานแสงอาทิตย  ์และพลงังานขยะ พลงังานน ้ า ทั้งสองประเภทพลงังาน

เท่ากนั ส่วนจากการสัมภาษณ์ผูน้ าชุมชนหรือคณะกรรมการพลงังานชุมชนนาเสียว ต าบลนาเสียว 

อ าเภอเมือง จงัหวดัชยัภูมิ ไดน้ าพลงังานหมุนเวียน คือ พลงังานน ้ า, พลงังานแสงอาทิตย,์ พลงังาน

ชีวมวล และก๊าซชีวภาพ เขา้มาสนบัสนุนการผลิตแหล่งพลงังาน แต่พลงังานหมุนเวียนท่ีโดดเด่น

ของชุมชนนาเสียว คือ พลงังานน ้ า และพลงังานชีวมวล พลงังานน ้ าเป็นรูปแบบระหัดวิดน ้ า ส่วน

พลงังานชีวมวลเป็นรูปแบบเตาเผาถ่าน 200 ลิตร แบบนอน ซ่ึงเม่ือไดศึ้กษาภาพรวมจากการศึกษา

เอกสารนั้น พบวา่ พลงังานชีวมวลใชรู้ปแบบเทคโนโลยี เตาเผาถ่าน 200 ลิตร (แบบนอน) เตาเผา

ถ่าน 200 ลิตร (แบบตั้ง) เตาชีวมวลไม้ เตาซูปเปอร์อั้งโล่ และเตาแก๊สแกลบ ส่วนพลงังาน

แสงอาทิตยใ์ชใ้นรูปแบบเซลล์แสงอาทิตย ์และ ตูอ้บรังไหม “นครราชสีมา 60” รวมทั้งพลงังานน ้ า

ใชเ้ทคโนโลยรีะหดัวดิน ้า 

 ส าหรับภาคใต ้มีการวเิคราะห์จากแบบสอบถามใชพ้ลงังานชีวมวลและพลงังานแสงอาทิตย์

มากท่ีสุดเท่ากนั  รองลงมาใช้พลงังานน ้ า ซ่ึงผลจากการสัมภาษณ์ผูน้ าชุมชนหรือคณะกรรมการ

พลงังานชุมชนนาชุมเห็ด ต าบลนาชุมเห็ด อ าเภอย่านตาขาว จงัหวดัตรัง ไดน้ าพลงังานหมุนเวียน

ดงักล่าวเขา้มาสนบัสนุนการผลิตแหล่งพลงังานหมุนเวียน โดยพลงังานน ้ าเป็นรูปแบบโรงไฟฟ้า

พลงังานน ้ า พลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นรูปแบบโรงอบแห้งยางพาราพลงังานแสงอาทิตย ์พลงังาน     

ชีวมวลเป็นรูปแบบเตาฟืนนาชุมเห็ด และก๊าซชีวภาพเป็นรูปแบบหมกัก๊าซจากมูลสัตว ์ซ่ึงเม่ือได้

ศึกษาภาพรวมจากการศึกษาเอกสารนั้น พบว่า พลงังานชีวมวล มีรูปแบบเทคโนโลยีเตาซูปเปอร์

อั้งโล่ เตาเผาถ่าน เตาเผาถ่าน 200 ลิตร (แบบตั้ง) เตาฟืนนาชุมเห็ด เตาเวียงใต ้และไดน้ ้ าส้มควนัไม ้
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อีกทั้งพลงังานแสงอาทิตย์มีรูปแบบเทคโนโลยี ตูอ้บแห้งพลงังานแสงอาทิตย์ โรงอบยางพารา

แสงอาทิตย ์ส่วนพลงังานน ้าออกมาในรูปแบบเทคโนโลยโีรงไฟฟ้าพลงังานน ้า 

  
5.1.2  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านกายภาพ ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งปัจจัย 
ด้านบริหารจัดการที่มีผลต่อการบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียนในแต่ละภูมิภาคของ
ประเทศไทย 

  น าผลการศึกษาสรุปปัจจยัท่ีส่งผลต่อการเลือกใชพ้ลงังานตามแนวคิดพลงังานจงัหวดัจาก
แบบสอบถามและน าส่วนผลการสัมภาษณ์ผูน้ าชุมชนหรือคณะกรรมการพลังงานชุมชนท่ีเป็น
ชุมชนตน้แบบในการผลิตพลงังานหมุนเวยีน 4 ภูมิภาค นั้น มาสรุปเพื่อวิเคราะห์ปัจจยัดา้นกายภาพ 
ปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้ งปัจจัย ด้านบริหารจัดการท่ีมีผลต่อการบริหารจัด
การพลงังานหมุนเวยีนในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ดงัตารางท่ี 5.3 
 
ตารางที ่5.3  แสดงวเิคราะห์ปัจจยัดา้นกายภาพ ปัจจยัดา้นสังคมและวฒันธรรม รวมทั้งปัจจยัดา้น 

บริหารจดัการท่ีมีผลต่อการบริหารจดัการพลงังานหมุนเวียนในแต่ละภูมิภาคของ 

ประเทศไทย 

 

ปัจจัย 
ระดบัปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้พลงังาน 

เหนือ กลาง ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ใต้ 

ทางกายภาพ (ส่ิงแวดลอ้ม) 1.58 (ต ่า)1 2.23 (ปานกลาง)1 2.40 (สูง)1 2.15 (ปานกลาง)1 

ภูมิประเทศ, ภูมิอากาศ 1.48 ต ่า1 2.13 ปานกลาง1 2.26 ปานกลาง1 2.07 ปานกลาง1 

 ไม่พิจารณาลกัษณะ
ของภูมิประเทศ
ภูมิอากาศ2 

ไม่พิจารณาเจาะลึก
ถึงลกัษณะของภูมิ
ประเทศภูมิอากาศ
แต่ละชุมชน2 

พิจารณาลกัษณะภูมิ
ประเทศบริเวณนั้น
วา่มีแม่น ้าไหลผา่น

ตลอดทั้งปี 

พิจารณาลกัษณะภูมิ
ประเทศวา่มีน ้าตกมาก
น ามาสร้างโรงไฟฟ้า
พลงังานน ้าได้2 

- การขนส่ง 1.15 ต ่า1 1.76 ปานกลาง1 1.72 ปานกลาง1 1.66 ต ่า1 

 ลดค่าขนส่ง2 ลดค่าขนส่ง2 ไม่มีการขนส่ง
วตัถุดิบ เน่ืองจากใช้

ในพ้ืนท่ี2 

ลดการขนส่งจากแหล่ง
อ่ืนเพราะเลือกใช้
ทรัพยากรในพ้ืนท่ี2 
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ตารางที ่5.3  (ต่อ) 

 

ปัจจัย 
ระดบัปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้พลงังาน 

เหนือ กลาง ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ใต้ 

วตัถุดิบ 1.78 (ปานกลาง)1 2.43 (สูง)1 2.67 (สูง)1 2.33 (ปานกลาง)1 

-ปริมาณผลผลิตเพียงพอ, 

คุณภาพ/คุณสมบติัเหมาะสม 

1.68 ปานกลาง1 2.29 ปานกลาง1 2.72 สูง1 2.27 ปานกลาง1 
พิจารณาวตัถุดิบ 

จากการประกอบอาชีพ
ภายใน 
ชุมชน2 

 พิจารณาในพ้ืนท่ีมี
ทรัพยากรอะไรท่ี

น ามาใชผ้ลิตพลงังาน
หมุนเวียนได้2 

พิจารณาในพ้ืนท่ีมี

ทรัพยากรอะไรท่ี

น ามาใชผ้ลิตพลงังาน

หมุนเวียน 

และปริมาณวตัถุดิบท่ีใช้
เพียงพอ2 

-อยูใ่กลแ้หล่งผลิต 2.07 (ปานกลาง)1 2.57 (สูง)1 2.56 (สูง)1 2.54 (สูง)1 

 เลือกใชเ้ทคโนโลย ี
ท่ีมีวตัถุดิบบริเวณ

ใกลเ้คียง2 

วตัถุดิบน ามาจากพ้ืนท่ี
ใกลเ้คียง (ครัวเรือน)2 

- - 

-ลดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 1.71 (ปานกลาง)1 2.57 (สูง)1 2.69 (สูง)1 2.23 (ปานกลาง)1 

 ลดปัญหา 
ส่ิงแวดลอ้มในดา้น
อากาศและขยะ2 

ลดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม
ไดใ้นระดบัหน่ึง ใน
ดา้นของอากาศ  
(การเผาถ่าน)2 

ลดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม
ไดใ้นระดบัหน่ึง  
ในดา้นของอากาศ  
(การเผาถ่าน)2 

ช่วยลดปัญหา 
ส่ิงแวดลอ้ม2 

ทางสังคมและวฒันธรรม 1.40 (ต ่า)1 2.15 (ปานกลาง)1 2.39 (สูง)1 1.83 (ปานกลาง)1 

วถีิด าเนินชีวติ 1.43 (ต ่า)1 2.33 (ปานกลาง)1 2.38 (สูง)1 1.77 (ปานกลาง)1 

-สภาพความเป็นอยู ่ 1.79 (ปานกลาง)1 2.33 (ปานกลาง)1 2.56 (สูง)1 2.08 (ปานกลาง)1 

 มีการน ามาใชห้า

เทคโนโลยท่ีี

เหมาะกบัสภาพ

ความเป็นอยูแ่ละ

อาชีพ 2 

 

มองอาชีพเป็น 
ส่วนหน่ึงของ 

วถีิการด าเนินชีวติ 
มองหาพลงังาน 
ท่ีเหมาะสม2 

น าเทคโนโลยี

พลงังานมา

ดดัแปลงให้

เหมาะสมกบั

สภาพความ

เป็นอยู ่2 

 

น าพลงังานมาใชใ้ห้

กลมกลืนกบัวถีิการ

ด าเนินชีวติ,อาชีพใน

ชุมชน โดยมีความ

หลากหลายทางดา้น

พลงังานเพื่อให้

ประชาชนไดเ้ลือกให้

เหมาะกบัตนเอง2 
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ตารางที่ 5.3  (ต่อ) 

 

ปัจจัย 

ระดับปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเลือกใช้พลังงาน 

เหนือ กลาง ตะวันออก 

เฉียงเหนือ 

ใต้ 

-การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา

ชาวบ้าน 

1.43 (ต ่า)1 2.24 (ปานกลาง)1 2.50 (สูง)1 2.00 (ปานกลาง)1 

 ผู้ใหญ่บ้านเป็น

ผู้ออกแบบเตาแก๊ส

พลังงานแกลบด้วย

ตนเอง2 

ไม่มีการน าภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นมา

ผสมผสานกับ

เทคโนโลยี

พลังงานท่ีใช้2 

มีการน าระหัดวิด

น ้ามาใช้เป็น

พลังงาน

หมุนเวียน 

(พลังงานน ้า) ใน

ด้านของน ้ามัน2 

มีการน ารูปแบบ 

เตาต้นแบบจาก

นครศรีธรรมราช แบบเตา 2 

กระทะ (เตาใหญ่) กับเตา

เศรษฐกิจภาคกลาง

กระทรวงพลังงาน  

มาผสมผสานแนวคิด 

ได้เป็นเตาฟืนนาชุมเห็ด2 

  ค่านิยม, ความเช่ือ 1.18 (ต ่า)1 1.93 (ปานกลาง)1 2.25 (ปานกลาง)1 1.66 (ต ่า)1 

 ไม่มีข้อมูลการ

น ามาใช้ 2 

ไม่มีข้อมูลการ

น ามาใช้2 

น าความเช่ือด้านผีปู่ 

ผีตาผียายมาช่วย

จัดการด้านตัดไม้

ท าลายป่า2 

ไม่มีข้อมูลการน ามาใช้2 

ทางเศรษฐกิจ 1.45 (ต ่า)1 2.14 (ปานกลาง)1 2.27 (ปานกลาง)1 1.79 (ปานกลาง)1 

-รายได้, รายจ่าย 1.50 (ต ่า)1 2.24 (ปานกลาง)1 2.31 (ปานกลาง)1 1.92 (ปานกลาง)1 

 จากการผลิตเตา

,วิทยากร 

ลดค่าใช้จ่าย LPG  

ลง2 

ไม่มีรายได้ 

จากการเผาถ่าน 

ลดค่าใช้จ่าย LPG  

ลง2 

มีรายได้จาก 

การเผาถ่าน, น ้าส้ม

ควันไม้ 

ลดรายจ่าย น ้ามัน และ 

LPG ลง 2 

มีรายได้จาก 

แหล่งท่องเท่ียว, 

วิทยากร 

ลดรายจ่าย 

การใช้ไฟฟ้า, LPG  

ในครัวเรือนลง2 

-อาชีพและการรวมกลุ่ม 1.64 (ต ่า)1 2.29 (ปานกลาง)1 2.44 (สูง)1 1.92 (ปานกลาง)1 

 เกิดจะเป็นรูปแบบ

วิสาหกิจชุมชน2 

-  เกิดศูนย์การเรียนรู้, 

วิทยากร2 

เกิดสหกรณ์, ศูนย์การ

เรียนรู้, วิสาหกิจ2 

-การน าเข้าพลังงาน 1.21 (ต ่า)1 1.90 (ปานกลาง)1 2.06 (ปานกลาง)1 1.54 (ต ่า)1 

 พลังงานไฟฟ้า2 รูปแบบไฟฟ้าและ 

LPG2 

น ้ามันในช่วง 

ฤดูแห้งแล้ง2 

รูปแบบไฟฟ้า 

และ LPG ไ ม่สามารถลด

การน าเข้าได้ 100% 2 
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ตารางที ่5.3  (ต่อ) 

 

ปัจจัย 
ระดบัปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้พลงังาน 

เหนือ กลาง ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ใต้ 

ทางการบริหารจดัการ 1.69 (ปานกลาง)1 2.18 (ปานกลาง)1 2.41 (สูง)1 2.08 (ปานกลาง)1 

บุคลากร 1.75 (ปานกลาง)1 2.20 (ปานกลาง)1 2.10 (ปานกลาง)1 1.96 (ปานกลาง)1 

-จ านวนเพียงพอ, มีความรู้

ความเขา้ใจ 

- เจา้หนา้ท่ีรัฐไม่
เพียงพอ2 

เจา้หนา้ท่ีรัฐไม่

เพียงพอ2 

- 

งบประมาณ, วสัดุอุปกรณ์ 1.45 (ต ่า)1 2.03 (ปานกลาง)1 2.42 (สูง)1 1.91 (ปานกลาง)1 

 มีการบริหารจดัการ
กนัเองภายในกลุ่ม
วสิาหกิจชุมชน2 

ไม่เพียงพอ ระยะ
หลงัขาดการ
สนบัสนุน2 

ไม่เพียงพอ แต่มีการ
มองหาแหล่ง
สนบัสนุนอ่ืนๆ 

เพ่ิมเติม2 

มีการมองหาแหล่ง
สนบัสนุนอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 
แต่ดา้นการลงมือปฏิบติั
ใหป้ระชาชนในชุมชน
เป็นผูด้  าเนินการ2 

การควบคุม ก ากบัดูแล 1.71 (ปานกลาง)1 2.29 (ปานกลาง)1 2.31 (ปานกลาง)1 2.08 (ปานกลาง)1 

 ไม่มีการติดตามเป็น
ระบบเอกสาร แต่มี
บญัชีรายรับ-รายจ่าย 
ของกลุ่มวสิาหกิจ2 

ไม่มีการติดตามเป็น
ระบบเอกสาร2 

มีการติดตามโดย
เจา้หนา้ท่ี

พลงังานจงัหวดั
และผูน้ าชุมชน 
การติดตามไม่
เป็นระบบ

เอกสารที่ชดัเจน2 

มีการติดตามโดยเจา้หนา้ท่ี
พลงังานจงัหวดัและผูน้ า
ชุมชน การติดตามเป็น

รูปแบบพดูคุย สังเกต แต่ไม่
เป็นระบบเอกสารที่ชดัเจน2 

 
 

 การมีส่วนร่วมของประชาชน 1.79 (ปานกลาง)1 2.33 (ปานกลาง)1 2.47 (สูง)1 2.26 (ปานกลาง)1 

 น าประชาชนใน
ชุมชนเขา้มามีส่วน

ร่วม2 

มีการดึงประชาชน
เขา้มามีส่วนร่วม 

โดยให ้อสพน.เป็นผู้
แกไ้ขปัญหา2 

น าประชาชน 
ในชุมชนเขา้มา 
มีส่วนร่วม2 

น าประชาชน 
ในชุมชนเขา้มา 
มีส่วนร่วม 
ทุกขั้นตอน2 

ความรู้ความเขา้ใจของ

ประชาชน 

1.79 (ปานกลาง)1 2.05 (ปานกลาง)1 2.56 (สูง)1 2.15 (ปานกลาง)1 
มีความรู้ความเขา้ใจ
พลงังานชีวมวล2 

บางส่วนยงัขาดความรู้
ความเขา้ใจใน

เทคโนโลยพีลงังานท่ี
มีในชุมชน2 

มีความรู้ความ

เขา้ใจดา้น

พลงังานท่ีมีใชใ้น

ชุมชน2 

 

บุคลากรมีการจดัตั้งเป็น
คณะกรรมการดูแลพลงังาน

แต่ละประเภทและให้
ความรู้ความเขา้ใจ2 
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ตารางที ่5.3  (ต่อ) 

 

ปัจจัย 
ระดบัปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้พลงังาน 

เหนือ กลาง ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ใต้ 

มีวทิยากรเขา้มาใหค้วามรู้ 1.93 (ปานกลาง)1 2.24 (สูง)1 2.56 (สูง)1 2.31 (ปานกลาง)1 

 เจา้หนา้ท่ีพลงังาน
จงัหวดัใหค้วามรู้
และศึกษาดว้ย

ตนเอง2 

เจา้หนา้ท่ีพลงังาน
จงัหวดัใหค้วามรู้
และพาศึกษาดูงาน2 

เจา้หนา้ท่ี
พลงังานจงัหวดั
ใหค้วามรู้และพา
ศึกษาดูงาน2 

เจา้หนา้ท่ีพลงังานจงัหวดัให้
ความรู้และพาศึกษาดูงาน2 

 
หมายเหตุ: 1 = ขอ้มูลจากแบบสอบถาม 2 = ขอ้มูลจากแบบสัมภาษณ์ 

 
จากตารางท่ี 5.3 จะแสดงผลการศึกษาการวเิคราะห์ปัจจยัแยกแต่ละดา้น ไดแ้ก่ ดา้นกายภาพ 

ดา้นสังคมและวฒันธรรม ดา้นเศรษฐกิจและดา้นการบริหารจดัการ ดงัน้ี 
เจา้หน้าท่ีพลงังานจงัหวดัและผูน้ าชุมชนตน้แบบส่วนใหญ่ทุกภาค ไดใ้ห้ความส าคญักบั

ประชาชน ผูน้ าชุมชน เจา้หนา้ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ความพร้อมดา้นวตัถุดิบ ศกัยภาพของ
พื้นท่ี และไดพ้ิจารณาถึงงบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีท่ีเพียงพอและง่าย ไม่ซบัซ้อน เพื่อ
เขา้ถึงประชาชนในพื้นท่ีใหม้ากท่ีสุด รวมทั้งพิจารณาการจดัการพลงังานในระยะยาว โดยให้ความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัพลงังานแก่เยาวชน และถา้พิจารณาแต่ละปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกใชพ้ลงังาน 
จะพบวา่  
 ในทางกายภาพไดพ้ิจารณาปัจจยัทางภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ซ่ึงในภาพรวมของทั้งประเทศ
ให้ความส าคญัต่อการเลือกใช้พลังงานระดับต ่าถึงปานกลาง เน่ืองจากพลังงานหมุนเวียนบาง
ประเภทท่ีแต่ละพื้นท่ีเลือกใช้ไม่ไดข้ึ้นอยู่กบัภูมิประเทศและภูมิอากาศ ซ่ึงชุมชนตน้แบบของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใตน้ั้นมีการเลือกใชพ้ลงังานน ้ าในพื้นท่ีเพราะชุมชนดงักล่าวมีแม่น ้ า
และน ้ าตกภายในพื้นท่ี  ส่วนในด้านการขนส่งนั้นจากแบบสอบถามมีผลต่อการเลือกสนับสนุน
พลงังานแต่ละประเภทต ่า แต่ทั้งน้ีเม่ือน าพลงังานหมุนเวียนมาใชใ้นพื้นท่ี ส่วนใหญ่ลดค่าขนส่งลง
เพราะมีการเลือกใช้วตัถุดิบท่ีอยู่ภายในชุมชนมาผลิตพลังงาน ซ่ึงสนับสนุนกับแนวคิดว่าท่ีให้
ความส าคญักบัวตัถุดิบท่ีน ามาผลิตพลงังานตอ้งอยูใ่กลแ้หล่งผลิต และปริมาณผลผลิตตอ้งเพียงพอ 
พร้อมทั้งพิจารณาถึงคุณภาพ/คุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัเทคโนโลยีท่ีน ามาใช้และบางส่วนตอ้งลด
ปัญหาส่ิงแวดล้อมภายในพื้นท่ี ซ่ึงผลวิคราะห์ด้านส่ิงแวดล้อมนั้นสอดคล้องตามผลการศึกษา
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โครงการประเมินผลโครงการวางแผนพลังงานชุมชนภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการ
บริหารและจดัการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับต าบล ประจ าปี 2554 ท่ีสรุปผลลัพธ์ด้าน
ส่ิงแวดลอ้มว่าชุมชนมีการจดัการขยะและส่ิงแวดลอ้มในชุมชนดีข้ึน ช่วยลดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม มี
การลดการใชส้ารเคมี และมีโครงการปลูกป่าเกิดข้ึน ทั้งยงัมีการน ามูลสัตวม์าหมกัเป็นก๊าซชีวภาพ
ช่วยลดปัญหาน ้าเน่าเสียและกล่ินเหมน็รบกวน 
 ในทางสังคมและวฒันธรรมพบวา่ปัจจยัทางดา้นสภาพความเป็นอยูช่่วยสนบัสนุนแนวคิด
การเลือกใชพ้ลงังานในระดบัปานกลางถึงสูง โดยส่วนใหญ่จะน าเทคโนโลยท่ีีไดห้รือท่ีคิดคน้ข้ึนมา
ดดัแปลงและหาความเหมาะสมให้เขา้กบัสภาพความเป็นอยู ่ทั้งน้ีปัจจยัทางสังคมวฒันธรรมก็มีผล
ต่อการตดัสินใจเลือกใชพ้ลงังานอีกดา้นหน่ึงคือ การน าเทคโนโลยดีา้นพลงังานมาผสมผสานกบัภูมิ
ปัญญาชาวบา้นในแต่ละทอ้งถ่ิน เพื่อให้รูปแบบเทคโนโลยีนั้นเหมาะสมกบัชุมชนนั้นให้มากท่ีสุด 
และจากการศึกษาโครงการประเมินผลโครงการวางแผนพลังงานชุมชนภายใต้โครงการเพิ่ม
สมรรถนะดา้นการบริหารและจดัการพลงังานครบวงจรในชุมชนระดบัต าบล ประจ าปี 2554 ท่ีมี
ขอ้มูลการแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 1,157 ตวัอยา่ง เก่ียวกบัการน าภูมิปัญญาของชุมชน
มาใชใ้นการผลิตพลงังาน พบวา่มีการน าภูมิปัญญาของชุมชนมาใชใ้นการผลิตพลงังานคิดเป็นร้อย
ละ 46.2 ท าให้พิจาณาว่าปัจจยัทางสังคมและวฒันธรรมด้านภูมิปัญญาท้องถ่ินก็ส่งผลต่อการ
เลือกใชป้ระเภทพลงังาน แต่ในดา้นปัจจยัความเช่ือ ค่านิยมส่วนใหญ่ทุกภาคให้ความส าคญัต่อการ
เลือกใชพ้ลงังานต ่า แต่จะมีผลหลงัจากการด าเนินการใชพ้ลงังานหมุนเวียนในแง่ของความคิด การ
ยอมรับ เช่น ชุมชนตน้แบบของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีมีการน าเร่ืองผีปู่ ผีตายายมาช่วยจดัการ
ดา้นการหา้มตดัไมท้  าลายป่า 
 ส่วนทางเศรษฐกิจมีผลต่อการเลือกใช้พลังงานในระดับปานกลาง เน่ืองจากการสร้าง
พลงังานหมุนเวียนไม่ใช่เพียงแค่ให้มีรายไดอ้ยา่งรวดเร็วในระยะสั้นแต่เพื่อให้ลดรายจ่ายในระยะ
ยาว ซ่ึงจาการประเมินจากชุมชนตน้แบบทั้ง 4 ภาค นั้น พบว่ารายไดจ้ะมาพร้อมกบัเทคโนโลยีท่ี
เลือกใช้และการเป็นวิทยากรอธิบายเทคโนโลยีของตนเองภายในชุมชนกรณีมีประชาชนภายนอก
ชุมชนเข้ามาศึกษาดูงาน ซ่ึงสอดคล้องกับผลการศึกษาโครงการประเมินผลโครงการวางแผน
พลงังานชุมชนภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจดัการพลงังานครบวงจรใน
ชุมชนระดับต าบล ประจ าปี 2554 ท่ีได้สรุปว่าในเกือบทุกชุมชนมีวิทยากรท่ีมีความรู้ในด้าน
เทคโนโลยีพลังงานท่ีตนเองได้ปฏิบติัอยู่เกิดข้ึน ส่วนรายจ่ายช่วยลดค่าใช้จ่ายพลังงานท่ีได้จาก
ประเภทเทคโนโลยพีลงังานหมุนเวยีนนั้นๆ และเม่ือมีการน าพลงังานหมุนเวียนเขา้มาในชุมชนจะมี
อาชีพและการรวมกลุ่มเกิดข้ึนในบางครัวเรือน อาจออกมาในรูปแบบศูนยก์ารเรียนรู้ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนดงัเช่นชุมชนตน้แบบท่ีน าเสนอมา ส่วนการน าเขา้พลงังานนั้นทุกภาคยงัมีการน าเขา้พลงังาน
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ทั้งในรูปแบบไฟฟ้า น ้ ามนั LPG มากหรือน้อยข้ึนอยู่กบัการผลิตของเทคโนโลยีท่ีน าเขา้มาผลิต
พลงังาน  

ในทางการบริหารจดัการ ให้ความเห็นว่าบุคลากรท่ีมีจ านวนเพียงพอและมีความรู้ความ
เขา้ใจมีผลต่อการเลือกใชพ้ลงังานในระดบัปานกลาง เพราะปัจจุบนัในบางภูมิภาคเจา้หน้าท่ีรัฐไม่
เพียงพอแต่ก็ยงัสามารถด าเนินโครงการและให้การสนบัสนุนแต่ละชุมชนได ้ส่วนดา้นงบประมาณ
และวสัดุอุปกรณ์ส่วนใหญ่ไม่เพียงพอ แต่มีแนวทางการแกปั้ญหาดา้นงบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ไป
ในทิศทางเดียวกันคือ มีการหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม จากทั้งภาครัฐ เอกชนและแหล่งเงินทุน
สนบัสนุนอ่ืนๆ อาจเป็นการอาศยัความร่วมมือกนัภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือการลงมือปฏิบติั
ของประชาชนกนัเองดงัเช่นชุมชนตน้แบบของภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคใต ้ซ่ึง
ผลการศึกษาด้านงบประมาณและวสัดุอุปกรณ์สอดคล้องกับผลการศึกษาโครงการประเมินผล
โครงการวางแผนพลงังานชุมชนภายใตโ้ครงการเพิ่มสมรรถนะดา้นการบริหารและจดัการพลงังาน
ครบวงจรในชุมชนระดบัต าบล ประจ าปี 2554 ท่ีไดส้รุปวา่งบประมาณและอุปกรณ์/ เคร่ืองมือ หลกั
ในการด าเนินโครงการไดรั้บจากกระทรวงพลงังานเป็นหลกั นอกจากน้ียงัในหลายชุมชนจะไดรั้บ
งบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงชุมชนส่วนใหญ่เห็นว่า
งบประมาณ อุปกรณ์/ เคร่ืองมือ ท่ีสนบัสนุนมีไม่เพียงพอต่อความตอ้งการ ส่วนในดา้นของการควบ
คุบก ากบัดูแลและการติดตามประเมินผลพลงังานจงัหวดัทุกภาคมีการติดตามผลอยา่งต่อเน่ืองทั้งใน
รูปแบบ การตรวจโดยผูต้รวจกระทรวง การประเมินผล การลงพื้นท่ีตรวจประเมิน การสอบถาม
พูดคุย และการประชุม เพื่อสรุปผลการด าเนินงาน เป็นตน้ ส่วนผูน้ าชุมชนหรือคณะกรรมการ
พลงังานชุมชนนั้น ก็มีทั้งในรูปแบบประชุมหมู่บา้น ประชาพิจารณ์ ประชาคม สอบถาม/พูดคุย ซ่ึง
แลว้แต่รูปแบบการด าเนินงานของชุมชนนั้นๆ แต่ทั้งน้ีการควบคุมก ากบัดูแลในปัจจุบนัยงัไม่เป็น
ระบบเอกสารท่ีชดัเจนและมีผลต่อการเลือกใช้พลงังานแต่ละประเภทอยู่ในระดบัปานกลาง และ
ดา้นการมีส่วนร่วมแต่ละภาคคิดเห็นวา่มีความส าคญัมากและมีผลต่อการเลือกใชพ้ลงังานระดบัสูง
เพราะช่วยในเร่ืองของการขบัเคล่ือนเพื่อให้การด าเนินงานโครงการพลงังานต่างๆ ย ัง่ยืน แต่ละ
ขั้นตอนการมีส่วนร่วมนั้นประชาชนอาจมีส่วนร่วมแตกต่างกนัไปตามแต่ละพื้นท่ี ซ่ึงผลการศึกษา
ด้านการควบคุมก ากับดูแลและการมีส่วนร่วมสอดคล้องกับผลการศึกษาโครงการประเมินผล
โครงการวางแผนพลงังานชุมชนภายใตโ้ครงการเพิ่มสมรรถนะดา้นการบริหารและจดัการพลงังาน
ครบวงจรในชุมชนระดบัต าบล ประจ าปี 2554 ท่ีไดส้รุปว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี
ต่างๆ มีบทบาทส าคญัในการรับฟังแผนและปฏิบติัการตามแผน หรือด าเนินกิจกรรมยอ่ยต่างๆ โดย
บางพื้นท่ีมีบทบาทรวมถึงการตดัสินใจเร่ืองทิศทางการพฒันาพลงังาน และน าการมีส่วนร่วมเขา้มา
ช่วยในการติดตามประเมินผลโครงการ ส่วนในดา้นของความรู้ความเขา้ใจของประชาชนและการ
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น าวิทยากรมาให้ความรู้มีผลต่อการเลือกใช้พลังงานระดับสูง เพราะมีผลต่อการสร้างจิตส านึก 

ความรู้ความเข้าใจ ความช านาญด้านพลังงานในเร่ืองนั้นๆ โดยจะใช้วธีการของชุมชนต้นแบบของ

ทั้ง 4 ภูมิภาค ท่ีให้เจ้าหน้าท่ีพลังงานจังหวัดเป็นผู้ให้ความรู้หรือจะพาไปศึกษาดูงานชุมชนท่ีมี

สภาพความเป็นอยู่ วัตถุดิบใกล้คียงกับชุมชนตนเองก็ได้ เพื่อน ากลับมาใช้ภายในชุมชน 

 

5.1.3  เสนอแนวทางการบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสมในระดับชุมชน 

 ประเทศไทย 

 

 จากการศึกษาสอบถามผู้บริหารหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องของส านักงานพลังงานจังหวัด

และจากการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชนหรือคณะกรรมการพลังงานชุมชนท่ีเป็นชุมชนต้นแบบในการผลิต

พลังงานหมุนเวียน 4 ภูมิภาคนั้น พบปัญหา/ อุปสรรคแต่ละภาค และมีแนวทางการจัดการกับปัญหา

แต่ละภูมิภาคและพิ้นท่ี ดังตารางท่ี 5.4 

 

ตารางที่ 5.4  แสดงปัญหา/อุปสรรค และแนวทางการจัดการแต่ละภูมิภาค 

  

ภาค 
 ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการจัดการ 

ด้าน ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการจัดการ 

เหนือ บุคลากร 1. เม่ือถึงช่วงฤดูการท านา

ประชาชนในพื้นท่ีไม่ว่างเข้า

ประชุม1 

2. ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่

ตระหนักถึงปัญหาด้านพลังงาน 

ยังมีการใช้อย่างฟุ่มเฟือย1 

3. มีประชาชนท่ีเป็นชนเผ่า การ

เข้าถึงพื้นท่ีและส่ือสารล าบาก1 

4. ขาดการรวมกลุ่ม ท าให้ต้นทุน

การผลิตสูง1 

5. ระดับการศึกษาของประชาชน

หลากหลาย ท าให้มุมมองต่างกัน1 
 

1. พยายามวางแผนไม่ให้ตรงกับ

ช่วงฤดูการท านา1 

2. สร้างศูนย์เรียนรู้ในชุมชน 

สนับสนุนความรู้ สาธิตอุปกรณ์

ต่างๆ และปลูกจิตส านึกคนใน

ชุมชน1 

3. ศึกษาสภาพความเป็นอยู่ และ

ให้ความรู้ด้านพลังงาน เลือก

พลังงานทดแทนท่ีเหมาะต่อชน

เผ่านั้นๆ1 

4. อบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่

ประชาชนในด้านเทคโนโลยีต่างๆ

ท่ีน าเข้ามาใช้ในพื้นท่ี2  
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ตารางที่ 5.4  (ต่อ) 

  

ภาค 
 ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการจัดการ 

ด้าน ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการจัดการ 

เหนือ เทคโน 

โลยี 

6. ไม่ต้องการเคร่ืองมือ วัสดุ

อุปกรณ์ชนิดใด แต่ต้องการความรู้

จากงานวิจัย (ต้องการพัฒนาคน) 

เพราะต้องการน ามาพัฒนา

เทคโนโลยีมากกว่า2เทคโนโลยี

อุปกรณ์ท่ีทางกระทรวงพลังงาน

ให้การสนับสนุน (เตาเผาถ่าน 200 

ลิตร แบบตั้ง) ไม่สามารถใช้ได้

อย่างต่อเน่ือง เพราะเม่ือ

เทคโนโลยีเสีย ประชาชนในพื้นท่ี

ไม่สามารถซ่อมแซมและกลับมา

ใช้ใหม่ได้2 

5. ควรให้ประชาชนเลือกใช้

เทคโนโลยีเอง เพ่ือให้เหมาะสม

กับพื้นท่ีของตนเองและต้องให้

ความรู้ในเทคโนโลยีนั้นๆ เพราะ

ถ้าเทคโลยีนั้นมีปัญหา ประชาชน

สามารถแก้ไขและตรวจสอบ

ความช ารุดเบื้องต้นก่อนได้2 

 

 งบ 

ประมาณ 

7. งบประมาณน้อย1 6. หาแหล่งเงินทุนอ่ืนเพิ่มเติม1 

 

 บริหาร

จัดการ 

8. ปัญหาเร่ืองการประสานงาน 

เม่ือมีการเลือกตั้งได้ผู้บริหารคน

ใหม่ และคณะใหม่1 

7. เข้าชี้แจงผู้บริหารคนใหม่ และ

โน้มน้าวให้เข้าใจในด้านพลังงาน 

กรณีเม่ือมีการเลือกตั้งนายก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1 

กลาง บุคลากร 1. ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความ

ช านาญ1 

2. ประชาชนขาดความรู้ความ

เข้าใจ1 

1. อบรมสร้างความรู้ความ

ช านาญให้คนในพื้นท่ี1 

2. สร้างจิตส านึก ให้ความรู้

ความเข้าใจด้านพลังงาน1 
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ตารางที่ 5.4  (ต่อ) 

  

ภาค 
 ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการจัดการ 

ด้าน ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการจัดการ 

กลาง บุคลากร 3. บางจังหวัดเป็นเมืองท่ี

ประชาชนในพื้นท่ีประกอบอาชีพ

อยู่ในภาคอุตสาหกรรมท าให้

ประชาชนในพื้นท่ีไม่เล็งเห็น

ความส าคัญด้านพลังงานทดแทน 

เน่ืองจากมีรายได้ท่ีเพียงพอ

ส าหรับซื้อพลังงาน1 

4. ประชาชนขาดความรู้ความ

เข้าใจในกระบวนการผลิตเตาแก๊ส

ซิไฟเออร์ ไม่สามารถประกอบได้

เอง เน่ืองจากความยุ่งยากซับซ้อน2 

3. จังหวัดท่ีประชาชนในพื้นท่ี

ประกอบอาชีพอยู่ใน

ภาคอุตสาหกรรมเน้นการรณรงค์

ให้รู้จักอนุรักษ์พลังงาน การ

ประหยัดพลังงานเพ่ือให้

เหมาะสมกับการด าเนินชีวิต1 

4. อบรมให้ความรู้ความเข้าใจ

แก่ประชาชนในด้านเทคโนโลยี

ต่างๆท่ีน าเข้ามาใช้ในพื้นท่ี2 

 เทคโน 

โลยี 

5. ควรเน้นพลังงานท่ีมี 

Technology ง่ายๆสามารถผลิตได้1 

6. การผลิตพลังงานทดแทนมีการ

ใช้ต้นทุนสูงและมีค่าบ ารุงรักษา1 

5. การน าเทคโนโลยีลงพื้นท่ี

เน้นพลังงานท่ีมีเทคโนโลยีง่ายๆ 

สามารถดูแล บ ารุงรักษาได้ง่าย1 

 งบ 

ประมาณ 

7. งบประมาณน้อย1 

 

6. จัดหาแหล่งเงินทุน1 

 

ตะวัน 

ออก 

เฉียง

เหนือ 

บุคลากร 1. ประชาชนไม่ตระหนักถึงการ

ใช้พลังงาน เพราะมีความสามารถ

ด้านรายได้ เกิดความฟุ่มเฟือย1 

2. ประชาชนบางพื้นท่ีต้องการ

พลังงานทดแทนท่ีไม่สอดคล้อง

กับศักยภาพของตนเอง1 

 

 

1. สร้างจิตส านึก1 

2. ชี้แจงรายละเอียด ศักยภาพ

ของพลังงานแต่ละชนิด เพื่อสร้าง

ความเข้าใจ1 

3. อบรมให้ความรู้ความเข้าใจ

แก่ประชาชนในด้านเทคโนโลยี

ต่างๆ เพื่อให้สามารถเลือกให้

เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี2 
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ตารางที่ 5.4  (ต่อ) 

  

ภาค 
 ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการจัดการ 

ด้าน ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการจัดการ 

ตะวัน 

ออก 

เฉียง

เหนือ 

 3. ประชาชนต่อต้านผลิต

โครงการพลังงานขนาดใหญ่ (ก๊าซ

ธรรมชาติ)1  

4. ขาดแคลนบุคลากร1 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วน

จังหวัด ต้องการน าเทคโนโลยี

เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนเข้าใช้

แต่ละพื้นท่ีทันที โดยไม่ได้

ค านึงถึงความรู้ความเข้าใจด้าน

พลังงานก่อน2 

 

 เทคโน 

โลยี 

5. Technology มีจ านวนน้อย1 3. พยายามสร้างบุคลากรในพื้นท่ี

ในการจัดท า Technology เอง เพ่ือ

ลดค่าใช้จ่าย1 

4.  สร้างความรู้ความช านาญให้

คนในพื้นท่ีจัดท าเทคโนโลยีเอง1 

 

 งบ 

ประมาณ 

6. งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์

ไม่เพียงพอ1 

5.  จัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม1 

บริหาร

จัดการ 

7. ความห่างไกลระหว่างชุมชน

และพลังงานท าให้การส่ือสาร

ประสานงานล่าช้า1 

 

6. ติดต่อทางโทรศัพท์กับผู้น า

ชุมชน1 

7. ทุกภาคส่วน (ส่วนกลาง-

ท้องถิ่น- เอกชน) ชี้แจงท าความ

เข้าใจร่วมกัน1 
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ตารางที่ 5.4  (ต่อ) 

  

ภาค 
 ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางการจัดการ 

ด้าน ปัญหาและอุปสรรค แนวทางการจัดการ 

ใต้ บุคลากร 1. ประชาชนมีรายได้สูงจากการ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงไม่

เล็งเห็นความส าคัญท่ีรายจ่ายลดลง

จากการผลิตพลังงานทดแทน1 

2. ผู้น าชุมชน/ประชาชนบางพื้นท่ี

มีภารกิจประจ าวันอยู่แล้วไม่มี

เวลาว่าง ไม่เห็นความส าคัญ1 

3. ประชาชนไม่มีความเข้าใจและ

ไม่สนใจข้อมูลพลังงานทดแทน1 

4. การต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้า

จากถ่านหิน1 

1. สร้างจิตส านึก/ชี้ให้เห็น

ความส าคัญด้านพลังงาน1 

2. พลังงานจังหวัดลงพื้นท่ี

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนใน

พื้นท่ีเข้าใจมากท่ีสุด1 

3. ภาครัฐให้ความรู้ด้าน 

Technology ต่างๆ ถึงข้อดี-ข้อเสีย1 

 วัตถุดิบ 5. ทรัพยากรในพื้นท่ีไม่เพียงพอ1 4. จัดหาทรัพยากรจากพื้นท่ี

ใกล้เคียง1 

 งบ 

ประมาณ 

6. งบประมาณไม่เพียงพอ1 

 

5. ให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเข้ามาช่วยในส่วน

งบประมาณ1 

 บริหาร

จัดการ 

7. ความไม่ต่อเน่ืองของโครงการ 

เน่ืองจากมีปัญหาการเมืองระหว่าง

นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชุดเก่ากับนายกองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นชุดใหม่ 2 

8. มีแนวคิดน าเร่ืองด้านพลังงาน

มาเป็นฐานคะแนนเสียง2  

6. เม่ือมีการเลือกตั้งได้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นชุดใหม่ ทาง

เจ้าหน้าท่ีพลังงานจังหวัดต้องเข้า

ชี้แจง แผนการด าเนินงานท่ียังคง

ค้างทันที และท าความเข้าใจถึง

ผลลัพทธ์ท่ีได้อย่างชัดเจน2 

 

หมายเหตุ: 1 = ข้อมูลจากแบบสอบถาม 2 = ข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์  
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 จากตารางท่ี 5.4  พบวา่ ภาคเหนือ มีแนวทางการจดัการกบัปัญหาและอุปสรรคแต่ละดา้น 
คือ 1) ดา้นบุคลากร พยายามวางแผนไม่ให้ตรงฤดูกาลท านา สร้างศูนยเ์รียนรู้ในชุมชน สนบัสนุน
ความรู้ สาธิตอุปกรณ์ต่างๆ และปลูกจิตส านึกคนในชุมชนและศึกษาสภาพความเป็นอยู่ และให้
ความรู้ดา้นพลงังาน เลือกพลงังานหมุนเวียนท่ีเหมาะต่อชนเผ่านั้นๆ รวมทั้งอบรมให้ความรู้ความ
เข้าใจแก่ประชาชนในด้านเทคโนโลยีต่างๆท่ีน าเข้ามาใช้ในพื้นท่ี 2) ด้านเทคโนโลยี ควรให้
ประชาชนเลือกใช้เทคโนโลยีเอง เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นท่ีของตนเองและต้องให้ความรู้ใน
เทคโนโลยีนั้นๆ เพราะถา้เทคโลยีนั้นมีปัญหา ประชาชนสามารถแกไ้ขและตรวจสอบความช ารุด
เบ้ืองตน้ก่อนได้ 3) ดา้นงบประมาณ หาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม 4) การบริหารจดัการตอ้งมีอย่าง
ต่อเน่ือง คือ เม่ือประชาชนมีการเลือกตั้งนายกองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดผู้บ้ริหารคนใหม่ และ
คณะกรรมการชุดใหม่จะเขา้ช้ีแจงใหเ้ขา้ใจในดา้นพลงังาน 
 ภาคกลาง แนวทางการจดัการกบัปัญหาและอุปสรรคแต่ละดา้น คือ 1) ดา้นบุคลากร อบรม
สร้างความรู้ความเขา้ใจ ความช านาญให้คนในพื้นท่ี และรูปแบบส าหรับจงัหวดัท่ีประชาชนใน
พื้นท่ีประกอบอาชีพอยู่ในภาคอุตสาหกรรมเน้นการรณรงค์ให้รู้จักการอนุรักษ์พลังงาน การ
ประหยดัพลังงานเพื่อให้เหมาะสมกับการด าเนินชีวิต รวทั้ งอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชนในดา้นเทคโนโลยีต่างๆท่ีน าเขา้มาใชใ้นพื้นท่ี 2) เทคโนโลยี การน าเทคโนโลยีลงพื้นท่ี
เนน้พลงังานท่ีมีเทคโนโลยง่ีายๆ สามารถดูแล บ ารุงรักษาไดง่้าย 3) งบประมาณ จดัหาแหล่งเงินทุน
อ่ืนๆ  
 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีแนวทางการจดัการกบัปัญหาและอุปสรรคแต่ละด้าน คือ 1) 
ดา้นบุคลากร สร้างจิตส านึกและช้ีแจงรายละเอียด ศกัยภาพของพลงังานแต่ละชนิด เพื่อสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ รวมทั้งอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในด้านเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้
สามารถเลือกใหเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัพื้นท่ี 2) เทคโนโลย ีพยายามแกปั้ญหาดา้นเทคโนโลยีไม่
เพียงพอ โดยสร้างบุคลากรในพื้นท่ี จดัท าเทคโนโลยีเอง เพื่อสร้างความช านาญ ความรู้ให้คนใน
พื้นท่ี 3) จดัหางบประมาณแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม 4) การบริหารจดัการทุกภาคส่วน (ส่วนกลาง-
ทอ้งถ่ิน-เอกชน) ช้ีแจงท าความเขา้ใจร่วมกนั และกรณีท่ีมีเร่ืองติดต่อด่วนใช้วิธีการติดต่อส่ือสาร
ทางโทรศพัทก์บัผูน้ าชุมชน  
 ภาคใต ้มีแนวทางการจดัการกบัปัญหาและอุปสรรคแต่ละดา้น คือ 1) ดา้นบุคลากร สร้าง
จิตส านึก/ ช้ีแจงโน้มน้าว ประชาสัมพนัธ์ให้เห็นความส าคญัด้านพลงังาน และขอ้ดี-ขอ้เสียของ
เทคโนโลยีต่างๆ 2) วตัถุดิบ พยายามมองหาวตัถุดิบจากพื้นท่ีใกลเ้คียงมากท่ีสุด 3) งบประมาณ มี
การให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเขา้ช่วยเหลือในส่วนสนบัสนุนงบประมาณในแต่ละพื้นท่ี 4) 
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ดา้นการบริหารจดัการ เพื่อใหเ้กิดความตอ้เน่ืองเม่ือมีการเลือกตั้งไดอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินชุด
ใหม่ ทางเจา้หนา้ท่ีพลงังานจงัหวดัตอ้งเขา้ช้ีแจง แผนการด าเนินงานท่ียงัคงคา้งทนัที และท าความ
เขา้ใจถึงผลลพัทธ์ท่ีไดอ้ยา่งชดัเจน 
 ซ่ึงภาพรวมของแนวทางการบริหารจดัการพลงังานหมุนเวียนท่ีเหมาะสมในระดบัชุมชน
ของประเทศไทยนั้น ผูบ้ริหารหรือเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งของส านกังานพลงังานจงัหวดัท่ีไดจ้ากการ
สอบถามทางแบบสอบถามและแนวคิดของผูน้ าชุมชนจากการสัมภาษณ์นั้นนั้น มีความคิดเห็นว่า
ควรเร่ิมต้นการท าพลังงานชุมชนจากในครอบครัวแล้วค่อยขยายผลเป็นชุมชนจากนั้นค่อยไป
จงัหวดั แลว้ค่อยๆ ขยายต่อไปเร่ือยๆ ในพื้นท่ีจงัหวดัใกลเ้คียงท่ีมีสภาพภูมิประเทศ วตัถุดิบ วิถีการ
ด าเนินชีวติคลา้ยๆ กนั พร้อมทั้งตอ้งศึกษาความเหมาะสมตามศกัยภาพ วตัถุดิบในชุมชนเอง โดยให้
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมทุกขั้นตอน เพื่อปลูกฝังจิตส านึกให้ประชาชนรู้สึกถึงความเป็นเจา้ของ 
เกิดประโยชน์ร่วมกนั แต่ทั้งน้ีตอ้งใหค้วามรู้ ความเขา้ใจของพลงังานแต่ละประเภท เพื่อให้เขา้ใจไป
ในทิศทางท่ีถูกตอ้งเหมาะสม สามารถน าความรู้ท่ีไดไ้ปปฏิบติัไดห้ากเกิดปัญหาข้ึนกบัเทคโนโลยีท่ี
ลงไปสู่ชุมชน อีกทั้งการด าเนินการจะส าเร็จไม่ไดถ้า้ไม่อาศยัความร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่าย ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ต้องอาศยัความเขม้แข็ง ความเข้าใจและทรัพยากรท่ีมีอยู่ใน
ชุมชนอยา่งแทจ้ริง  
 จากผลการเปรียบเทียบแนวทางการจดัการกับปัญหาและอุปสรรคของภาพรวมทั้ง 4 
ภูมิภาค และจากการศึกษาจุดแขง็ของการบริหารจดัการของชุมชนตน้แบบ จึงสรุปเป็นแนวทางการ
บริหารจดัการพลงังานหมุนเวยีนท่ีเหมาะสมในระดบัชุมชนของประเทศไทย ไดด้งัภาพท่ี 5.1 
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ภาพที ่5.1  สรุปแนวทางการบริหารจดัการพลงังานหมุนเวยีนในระดบัชุมชนของประเทศไทย 



บทที ่6 
 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 จากการศึกษาเร่ือง แนวทางการบริหารจดัการพลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชนของ
ประเทศไทย ซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาสถานการณ์การจดัการพลงังานหมุนเวียนระดบัชุมชน
ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย 2) วิเคราะห์ปัจจยัดา้นกายภาพ ปัจจยัดา้นสังคมและวฒันธรรม 
รวมทั้งปัจจยัดา้นบริหารจดัการท่ีมีผลต่อการบริหารจดัการพลงังานหมุนเวียนในแต่ละภูมิภาคของ
ประเทศไทยและ 3) เสนอแนวทางการบริหารจดัการพลงังานหมุนเวียนท่ีเหมาะสมในระดบัชุมชน
ของประเทศไทย ได้น าหลกัการวิเคราะห์ความสอดคล้องกับการพฒันาท่ีย ัง่ยืน (Sustainability 
Analysis) มาจดักรอบแนวทางการศึกษาและจดัท าเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลปฐมภูมิเพื่อน าไปสู่
การเสนอแนวทางการบริหารจดัการพลงังานหมุนเวยีนในระดบัชุมชนของประเทศไทย ซ่ึงสามารถ
สรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 
 

6.1  สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 
 
 จากผลการศึกษาแนวทางการบริหารจดัการพลงังานหมุนเวียนในระดบัชุมชนของประเทศ
ไทยในปัจจุบนั เม่ือพิจารณาในดา้นของสถานการณ์การจดัการพลงังานหมุนเวียนระดบัชุมชนใน
แต่ละภูมิภาคของประเทศไทยนั้นพบว่าเจ้าหน้าท่ีพลังงานจงัหวดัทุกจงัหวดัมีการน าพลังงาน
หมุนเวยีนมาใชภ้ายในชุมชนทุกจงัหวดั ซ่ึงจากการลงพื้นท่ีสัมภาษณ์ผูน้ าชุมชนหรือคณะกรรมการ
ชุมชน แต่ละชุมชนนั้นมีการน าพลงังานหมุนเวียนเขา้มาภายในชุมชนมากนอ้ยแตกต่างกนัไป ส่วน
ความสอดคลอ้งของแนวคิดเจา้หนา้ท่ีพลงังานจงัหวดัท่ีพิจารณาวา่แต่ละภาคมีความเหมาะสมและ
เลือกประเภทพลงังานหมุนเวียนเพื่อน ามาใช้ผลิตพลงังานนั้น เป็นไปตามชุมชนตน้แบบท่ีไดเ้ขา้
ศึกษาในแต่ละภาคของประเทศไทย โดยทุกภูมิภาคมีการใช้พลงังานหลากหลายประเภทข้ึนอยูก่บั
การสนบัสนุนเทคโนโลย ีความรู้ และแนวทางการด าเนินงานของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นท่ี  
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จากภาพรวมของทั้งประเทศพบวา่ พลงังานชีวมวลมีการน ามาใชใ้นการผลิตพลงังานมาก

ท่ีสุดของทุกภูมิภาค โดยรูปแบบเทคโนโลยีท่ีใช้ในปัจจุบนัก็เหมือนกนั เพียงแต่แตกต่างกนัไปใน

การใชว้สัดุอุปกรณ์หรือรูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกบัพื้นท่ีมากท่ีสุด เช่น เตาเผาถ่าน 200 ลิตร (แบบ

นอน) เตาเผาถ่าน 200 ลิตร (แบบตั้ง) เตาชีวมวลไม ้ เตาซูปเปอร์อั้งโล่และเตาแก๊สแกลบ เป็นตน้ 

รองลงมาเป็นพลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานน ้า ก๊าซชีวภาพ มีการน ามาใชผ้ลิตพลงังานตามล าดบั ซ่ึง

รูปแบบเทคโนโลยีของพลงังานแสงอาทิตย ์อยูใ่นรูปแบบใช้ Solar Cell ตูอ้บแสงอาทิตย ์เป็นต้น 

ส่วนพลงังานน ้า รูปแบบใชโ้รงไฟฟ้าพลงังานน ้ า ระหดัวิดน ้ า เป็นตน้ โดยพลงังานแสงอาทิตยแ์ละ

พลงังานน ้ ามีวสัดุอุปกรณ์และการสร้างท่ีมีความเฉพาะและเป็นเทคนิคอยู่มาก ตอ้งมีการค านวน

ออกแบบโดยวิศวกรรมเพื่อน ามาผลิตพลังงานได้ ปัจจุบนัจึงได้รับความนิยมในการน ามาเป็น

เทคโนโลยีผลิตพลงังานน้อย แต่ก๊าซชีวภาพ ส่วนใหญ่ไดม้าจากการหมกัมูลสัตวท่ี์มีอยู่ในชุมชน

หรือเศษอาหาร เศษผกัตบชวา เป็นตน้ ข้ึนอยู่กบัพื้นท่ีชุมชนบริเวณดงักล่าวมีวตัถุดิบอะไร และ

พลงังานจงัหวดัมีการดดัแปลงรูปแบบเทคโนโลยีให้ง่ายต่อการติดตั้ง โดยน าถังส าเร็จรูปมาท า

ระบบบ่อแทนการก่อสร้างท่ีซบัซอ้น 

 เม่ือพิจารณาในเร่ืองของการวิเคราะห์ ปัจจยัดา้นกายภาพ ปัจจยัดา้นสังคมและวฒันธรรม 
ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ รวมทั้งปัจจยัดา้นบริหารจดัการนั้น ในดา้นปัจจยัดา้นกายภาพ ท่ีตอ้งพิจารณา
ปัจจยัทางภูมิประเทศดา้นศกัยภาพของพลงังาน และให้ความส าคญักบัวตัถุดิบท่ีอยูใ่กลแ้หล่งผลิต 
และปริมาณผลผลิตตอ้งเพียงพอ พร้อมทั้งพิจารณาถึงคุณภาพ/คุณสมบติัท่ีเหมาะสมและลดปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม ส่วนในดา้นการขนส่งนั้นไม่ค่อยมีผลต่อการเลือกสนบัสนุนพลงังานแต่ละประเภท ซ่ึง
บางส่วนสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ  วนัวิสา โคกครุฑ (2554) รัชฎา ข าเพชร (2535) และงานวิจยั
ของวีระชาติ จริตงาม (2551) ท่ีได้ศึกษา พลังงานหมุนเวียนท่ีด าเนินงานอยู่ในพื้นท่ีถึงความ
เหมาะสม การเลือกเทคโนโลยีท่ีสอดคลอ้งกบับริบทชุมชน รวมทั้งดา้นส่ิงแวดลอ้มนั้นสอดคลอ้ง
ตามผลการศึกษาโครงการประเมินผลโครงการวางแผนพลังงานชุมชนภายใต้โครงการเพิ่ม
สมรรถนะด้านการบริหารและจดัการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดบัต าบล ประจ าปี 2554 ท่ี
สรุปวา่การจดัการขยะสาสมารถช่วยลดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และในเร่ืองของก๊าซชีวภาพมีการน าเอา
มูลสัตวม์าหมกัเป็นก๊าซชีวภาพช่วยลดปัญหาน ้าเน่าเสียและกล่ินเหมน็รบกวน 
 ในทางสังคมและวฒันธรรมจะมีผลหลงัจากการด าเนินการสร้างแหล่งพลงังานหมุนเวียน
ส าเร็จ ในแง่ของความคิด การยอมรับ แต่ทั้งน้ีปัจจยัทางสังคมวฒันธรรมก็มีผลมากในดา้นของการ
น าเทคโนโลยีด้านพลงังานมาผสมผสานกบัภูมิปัญญาชาวบา้นในแต่ละทอ้งถ่ิน เพื่อให้รูปแบบ
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เทคโนโลยีนั้นเหมาะสมกบัชุมชนนั้นให้มากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วนัวิสา โคกครุฑ 
(2554) ท่ีกล่าววา่ ปัจจยัการน าเขา้ ในดา้นของชุมชนนั้น ข้ึนอยูก่บัสภาพพื้นท่ีชุมชน การประกอบ
อาชีพ วถีิการด าเนินชีวติ ส่งผลใหเ้ลือกใชว้ตัถุดิบท่ีมีในพื้นท่ีและมีการเลือกใชเ้ทคโนโลยีการผลิต
พลังงานท่ีเหมาะสมกบัวตัถุดิบนั้น และสอดคล้องกบัการศึกษาโครงการประเมินผลโครงการ
วางแผนพลงังานชุมชนภายใตโ้ครงการเพิ่มสมรรถนะดา้นการบริหารและจดัการพลงังานครบวงจร
ในชุมชนระดบัต าบล ประจ าปี 2554 ท่ีพบวา่มีการน าภูมิปัญญาของชุมชนมาใชใ้นการผลิตพลงังาน
คิดเป็นร้อยละ 46.2 
 ส่วนทางเศรษฐกิจมีผลต่อการเลือกใช้พลังงานในระดับปานกลาง เน่ืองจากการสร้าง
พลงังานหมุนเวียนไม่ใช่เพียงแค่ให้มีรายไดอ้ยา่งรวดเร็วในระยะสั้นแต่เพื่อให้ลดรายจ่ายในระยะ
ยาว  แต่เม่ือมีการน าพลงังานหมุนเวียนเขา้มาในชุมชนจะมีอาชีพและการรวมกลุ่มเกิดข้ึนในบาง
ครัวเรือน ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการศึกษาโครงการประเมินผลโครงการวางแผนพลังงานชุมชน
ภายใตโ้ครงการเพิ่มสมรรถนะดา้นการบริหารและจดัการพลงังานครบวงจรในชุมชนระดบัต าบล 
ประจ าปี 2554 ท่ีได้สรุปว่าในเกือบทุกชุมชนมีวิทยากรท่ีมีความรู้ในด้านเทคโนโลยีพลังงานท่ี
ตนเองไดป้ฏิบติัอยูเ่กิดข้ึน 

ในทางการบริหารจดัการ ในส่วนของบุคลากร งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ การควบคุม 
ก ากบัดูแล และการมีส่วนร่วม นั้น สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ St. Denis and Parker (2008 อา้งถึงใน 
วนัวสิา โคกครุฑ, 2554: 64) ท่ีกล่าววา่ ความรู้ความเขา้ใจ ความตระหนกั ความเขม้แข็งของแกนน า
ชุมชน บทบาทหน้าท่ีผูรั้บผิดชอบ งบประมาณในการจดัสรร การติดตามดูแลให้ค  าปรึกษาของ
ภาครัฐ ภาคเอกชนจากภายนอกชุมชน มีผลต่อการเลือกใช้พลงังานหมุนเวียนในชุมชน และเป็น
ปัจจยัส่วนหน่ึงท่ีท าให้การเลือกใช้พลงังานหมุนเวียนเปล่ียนแปลงไป และการให้ประชาชนใน
พื้นท่ีเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อปลูกฝังจิตส านึกให้ประชาชน และต้องให้ความรู้ ความเข้าใจด้าน
พลงังานแต่ละประเภท เพื่อให้เขา้ใจไปในทิศทางท่ีถูกตอ้งนั้น ตรงตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ
พฒันาพลงังานหมุนเวยีนตามแผนพฒันาพลงังานหมุนเวยีนและพลงังานทางเลือก ขอ้ 1 และ 5 ท่ีวา่
ด้วยการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตและการใช้พลงังานหมุนเวียนอย่างกวา้งขวาง 
รวมทั้งการประชาสัมพนัธ์ และสร้างความรู้ความเข้าใจต่อประชาชนของกรมพฒันาพลังงาน
หมุนเวยีนและอนุรักษพ์ลงังาน (2554ข) อีกทั้งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของรัชฎา ข าเพชร (2535) และ
งานวิจยัของวีระชาติ จริตงาม (2551) ท่ีกล่าววา่ การจดัการดา้นพลงังานควรให้ความรู้ ความเขา้ใจ
เร่ืองพลงังานแก่ประชาชนในพื้นท่ีดว้ย จากนั้นน าปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งต่อการเลือกใช้พลงังาน
หมุนเวียน มาสานต่อโดยให้เจา้หน้าท่ีพลงังานจงัหวดัน าโครงการพลงังานหมุนเวียนเร่ิมตน้จาก
ชุมชนในจงัหวดั แล้วค่อยๆ ขยายต่อไปเร่ือยๆ ในพื้นท่ีใกล้เคียง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของ 
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Rogers and others (2008: 4217-4226) ท่ีกล่าวว่า โครงการพลังงานหมุนเวียนท่ีประสบความส าเร็จ

จะมีการมีส่วนร่วมของประชาชน และแนวโน้มท่ีประชาชนจะให้การยอมรับมีมากกว่าท่ีจะมีการ

พัฒนาจากบนลงล่าง และรูปแบบควรเป็นขนาดเล็กมากกว่าขนาดใหญ่ ซ่ึงจากผลการศึกษานั้น ท า

ให้เล็งเห็นว่าการจัดการพลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชนนั้น นอกจากต้องมีวัตถุดิบท่ีมีศักยภาพ

เพียงพอในการผลิตพลังงานท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ีแล้ว ยังต้องมีความพร้อมด้านการบริหารจัดการ 

ด้านบุคลากร และด้านงบประมาณ  รวมทั้งต้องมีความสอดคล้องกับค่านิยม ความเช่ือ วิถีการ

ด าเนินชีวิตของชุมชนในแต่ละภูมิภาคนั้น เพื่อส่งผลให้เกิดแนวทางการบริหารจัดการพลังงานใน

ชุมชนท่ียั่งยืนและเกิดการใช้พลังงานหมุนเวียนท่ีเหมาะสมกับชุมชนนั้นจริงๆ 

 

6.2  แนวทางการบริหารจัดการ 

 

ผลการศึกษารวบรวมจากการเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากเจ้าหน้าท่ีพลังงานจังหวัดทุก

จังหวัด และจากการสัมภาษณ์ สังเกตการณ์จากตัวแทนผู้น าชุมชนท่ีเป็นชุมชนต้นแบบ จึงท าให้

ทราบถึงสถานการณ์ ปัญหาอุปสรรคท่ีพบขณะด าเนินโครงการด้านพลังงาน และแนวทางการ

จัดการกับปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้น ซ่ึงน ามาสรุปเป็นแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือน าไปปฎิบัติเม่ือ

พบปัญหา/อุปสรรคท่ีคล้ายคลึงกัน ดังนี้ 

 

 6.2.1  ด้านบุคลากร 

 

ตารางที่ 6.1  แสดงแนวทางการบริหารจัดการด้านบุคลากร 

 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

1. วางแผนการด าเนินงาน

โครงการไม่ให้ตรงกับช่วงเวลา

การท างานของคนในพื้นท่ี 

เจ้าหน้าท่ีพลังงานจังหวัด ก่อนด าเนินโครงการ 

2. ศึกษาสภาพความเป็นอยู่ 

และให้ความรู้ด้านพลังงาน 

เลือกพลังงานทดแทนท่ีเหมาะ

ต่อชนเผ่านั้นๆ 

เจ้าหน้าท่ีพลังงานจังหวัด 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ก่อนด าเนินโครงการ 
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ตารางที่ 6.1  (ต่อ) 

 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

3. ชี้แจงรายละเอียด ศักยภาพ

ของพลังงานแต่ละชนิด เพื่อ

สร้างความเข้าใจ 

เจ้าหน้าท่ีพลังงานจังหวัด ก่อนด าเนินโครงการ 

4. อบรมให้ความรู้ความเข้าใจ

แก่ประชาชนในด้าน

เทคโนโลยีต่างๆ ท่ีน าเข้ามาใช้

ในพื้นท่ี เพื่อสร้างความรู้ความ

ช านาญให้คนในพื้นท่ีและให้

ทราบถึงข้อดี-ข้อเสีย 

เจ้าหน้าท่ีพลังงานจังหวัด ก่อน ระหว่างด าเนินโครงการ 

5.  ปลูกจิตส านึกคนในชุมชน 

     5.1  เจ้าหน้าท่ีพลังงาน 

จังหวัดลงพื้นท่ีประชาสัมพันธ์

ให้ประชาชนในพื้นท่ีเข้าใจ

มากท่ีสุด 

     5.2  จังหวัดท่ีประชาชนใน

พื้นท่ีประกอบอาชีพอยู่ใน

ภาคอุตสาหกรรมเน้นการ

รณรงค์ให้รู้จักอนุรักษ์พลังงาน 

การประหยัดพลังงานเพ่ือให้

เหมาะสมกับการด าเนินชีวิต 

เจ้าหน้าท่ีพลังงานจังหวัด 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ก่อน ระหว่าง หลังด าเนิน

โครงการ 

6. สร้างศูนย์เรียนรู้ในชุมชน 

สนับสนุนความรู้ สาธิต

อุปกรณ์ 

ประชาชนในพื้นท่ีและภาครัฐ 

ภาคเอกชน 

หลังด าเนินโครงการ 
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 6.2.2  ด้านเทคโนโลยี 

 

ตารางที่ 6.2  แสดงแนวทางการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี 

 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

1. จัดประชุมให้ประชาชน

เลือกใช้เทคโนโลยี และให้

ความรู้ในเทคโนโลยีนั้นเพราะ

กรณีพบปัญหา ประชาชน

สามารถแก้ไขและตรวจสอบ 

และเป็นการสร้างบุคลากรใน

พื้นท่ีให้สามารถจัดท า

เทคโนโลยีได้ 

เจ้าหน้าท่ีพลังงานจังหวัด 

ประชาชน 

ก่อนด าเนินโครงการ 

2. เลือกเทคโนโลยีท่ีสามารถ

ดูแล บ ารุงรักษาได้ง่ายลงพื้นท่ี  

เจ้าหน้าท่ีพลังงานจังหวัด 

ประชาชน 

ก่อนด าเนินโครงการ 

  

6.2.3  ด้านวัตถุดิบ 

 

ตารางที่ 6.3  แสดงแนวทางการบริหารจัดการด้านวัตถุดิบ 

 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

1. จัดหาทรัพยากรจากพื้นท่ี

ใกล้เคียง 

ประชาชนในพื้นท่ีและ

เจ้าหน้าท่ีพลังงานจังหวัด 

ก่อน ระหว่าง หลังด าเนิน

โครงการ 
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 6.2.4  ด้านงบประมาณ 

 

ตารางที่ 6.4  แสดงแนวทางการบริหารจัดการด้านงบประมาณ 

 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

1. 1. จัดหาแหล่งเงินทุนอ่ืน

เพิ่มเติม เช่น องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

ประชาชนในพื้นท่ีและและ

ภาครัฐ ภาคเอกชน 

ก่อน ระหว่างด าเนินโครงการ 

 

 6.2.5  ด้านบริหารจัดการ 

 

ตารางที่ 6.5  แสดงแนวทางการบริหารจัดการด้านบริหารจัดการ 

 

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

2. 1. กรณีเม่ือมีการเปล่ียนแปลง

นายกองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ต้องเข้าชี้แจงผู้บริหาร

คนใหม่ ในเร่ืองแผนการ

ด าเนินงานท่ียังคงค้างและท า

ความเข้าใจถึงผลลัพทธ์ท่ีได้

อย่างชัดเจน 

เจ้าหน้าท่ีพลังงานจังหวัด ก่อนด าเนินโครงการ 

3. 2. พื้นท่ีห่างไกลติดต่อทาง

โทรศัพท์กับผู้น าชุมชน 

เจ้าหน้าท่ีพลังงานจังหวัด ก่อนด าเนินโครงการ 

3. ทุกภาคส่วน (ส่วนกลาง-

ท้องถิ่น-เอกชน) ชี้แจงท าความ

เข้าใจร่วมกัน 

ประชาชนในพื้นท่ีและ

ภาครัฐ ภาคเอกชน 

ก่อน ระหว่าง หลังด าเนิน

โครงการ 
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6.3  ข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาเร่ืองแนวทางการบริหารจดัการพลงังานหมุนเวียนในระดบัชุมชนของประเทศ
ไทย มีขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
 
 6.3.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 6.3.1.1 เจา้หน้าท่ีพลงังานจงัหวดั ก่อนเร่ิมด าเนินการแผนพลงังานชุมชนในแต่ละ
ชุมชน ควรศึกษาแผนพฒันาขององค์การบริหารส่วนต าบลทั้งระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว 
เพื่อให้ทราบแนวทางการบริหารขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และทราบวิถีการด าเนินชีวิต 
สภาพความเป็นอยู ่การประกอบอาชีพของคนในชุมชน ท าให้วิเคราะห์ พิจารณาปัญหาและวตัถุดิบ
ท่ีจะสามารถน ามาผลิตพลงังานไดก่้อนท่ีจะเขา้ช้ีแจงกบั ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและ
ประชาชนในชุมชน  
 6.3.1.2 พลงังานจงัหวดัและผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ควรให้ประชาชน
เขา้มามีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหาของพื้นท่ี และการเลือกใชเ้ทคโนโลยีแต่ละ
ประเภทของพลังงานหมุนเวียน สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในชุมชนอย่างแทจ้ริง แต่พลงังานจงัหวดัและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งพิจารณา
ตามขอ้มูลพื้นฐานท่ีทางพลงังานจงัหวดัวิเคราะห์ศึกษามา โดยพิจารณาปัญหาก่อนและหลงัเพื่อไม่
หลงทิศทางการแกไ้ขปัญหา รวมทั้งตอ้งใหก้ารช่วยเหลือและสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ือง 
 6.3.1.3 ผูบ้ริหารองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินควรมีนโยบาย แผนการด าเนินงานทั้ง
ระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว รวมทั้งงบประมาณวสัดุอุปกรณ์ ท่ีสนบัสนุนดา้นพลงังานอยา่ง
จริงจงัและต่อเน่ือง 
 6.3.1.4 กระทรวงพลงังานควรส่งเสริมการพฒันาบุคลากรในทอ้งถ่ิน ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน ให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับพลังงานและเทคโนโลยีแต่ละ
ประเภทของพลังงานหมุนเวียน เพื่อให้แต่ละภาคส่วนตระหนักถึงด้านพลังงานและเข้าใจใน
หลกัการของแต่ละเทคโนโลยีอย่างถูกตอ้ง รวมทั้งในส่วนของภาคประชาชนนั้น ถา้ประชาชนมี
ความรู้ความเขา้ใจในเทคโนโลยนีั้นๆ อยา่งถูกตอ้ง จะไดน้ าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีมีอยูภ่ายในชุมชนท่ี
สามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ด ้น ามาใช ้เพื่อใหเ้ป็นเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัวถีิการด าเนินชีวติ สภาพ
ความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพของคนในชุมชน และสามารถด าเนินการซ่อมแซม บ ารุงรักษา
เทคโนโลยนีั้นไดด้ว้ยตนเอง เป็นเจา้ของเทคโนโลยนีั้นอยา่งแทจ้ริง 
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 6.3.2  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 6.3.2.1 เจา้หนา้ท่ีพลงังานจงัหวดัควรมีการใหค้วามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเทคโนโลยี
พลังงานหมุนเวียนท่ีแต่ละชุมชนเลือกน ามาใช้ เพื่อให้เกิดการประยุกต์และการใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อใหส้ามารถดูแล รักษาเบ้ืองตน้ไดถู้กตอ้ง 
 6.3.2.2 เจา้หนา้ท่ีพลงังานจงัหวดัควรมีการผลกัดนัให้ประชาชนในชุมชนท่ีด าเนิน
โครงการพลงังานหมุนเวยีนนั้นจดัตั้งคณะกรรมการเพื่อก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และท าให้มี
การบริหารจดัการท่ีเป็นรูปแบบ ซ่ึงอาจจดัตั้งเป็นกลุ่มวสิาหกิจชุมชนเพื่อเกิดการสร้างอาชีพ รายได้
อีกทางหน่ึง 
 6.3.2.3 การติดตามประเมินผล ในภาพรวมส่วนใหญ่ไม่มีการตรวจติดตามและเก็บ
ขอ้มูลในระบบเอกสารท่ีชดัเจน เจา้หนา้ท่ีพลงังานจงัหวดัและประชาชนในชุมชนควรมีรูปแบบการ
ตรวจติดตามและการจดัเก็บขอ้มูลท่ีชดัเจน เพื่อเปรียบเทียบผลก่อนและหลงัการด าเนินงาน ทั้งน้ีท า
ใหท้ราบถึงประสิทธิภาพเทคโนโลยท่ีีเลือกใชใ้นชุมชน 
 
 6.3.3  ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาพิจารณาในเร่ืองต่างๆ ต่อไปน้ี 
 6.3.3.1 ในการศึกษาคร้ังต่อไป เพื่อใหข้อ้มูลการวจิยัเชิงปริมาณมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
ควรเก็บแบบสอบถามกบัเจา้หน้าท่ีพลงังานจงัหวดัของทุกจงัหวดัให้ครบทัว่ประเทศไทยและเก็บ
ตวัอย่างอย่างน้อย 3 ฉบบัต่อหน่ึงพลงังานจงัหวดั เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างและมีความ
น่าเช่ือถือมากยิง่ข้ึน เพราะขอ้มูลท่ีไดเ้ป็นค่าเฉล่ียของตวัอยา่งแต่ละจงัหวดั 
 6.3.3.2 ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรเพิ่มการศึกษาชุมชนตน้แบบดา้นพลงังานของ
แต่ละภูมิภาคทัว่ประเทศไทยมากยิง่ข้ึน เพื่อไดศึ้กษาเทคโนโลยดีา้นพลงังานหมุนเวยีนหลากหลาย 
 

6.4  สรุปแผนภูมผิลการศึกษา 
 
 จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลปฐมภูมิและขอ้มูลทุติยภูมิตามวตัถุประสงค์การศึกษา
เร่ือง แนวทางการบริหารจดัการพลังงานหมุนเวียนในระดบัชุมชนของประเทศไทย ผูศึ้กษาได้
สรุปผลการศึกษาตามวตัถุประสงคอ์อกมาเป็นแผนภูมิสรุปผลการศึกษา ดงัน้ี 
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ภาพที ่6.1  แผนภูมิสรุปผลการศึกษา 
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แบบสอบถาม ส าหรับผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่เกีย่วข้อง 

ของส านักงานพลงังานจงัหวดั 
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แบบสัมภาษณ์เชิงลกึ 

ผู้น าชุมชนหรือคณะกรรมการพลงังานชุมชน 
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ผลการทดสอบความคุณภาพเคร่ืองมือวจิยั 

โดยค านวณหาค่าดชันีความสอดคล้อง 
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ภาคผนวก  ง 

ผลแสดงปัจจยัที่ส่งผลต่อการเลอืกใช้พลงังานหมุนเวยีน 

ตามแนวคดิเจ้าหน้าที่พลงังานจงัหวดั 
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ผลการสัมภาษณ์ชุมชนต้นแบบ (BEST PRACTICS) 

 ในส่วนเทคโนโลยแีต่ละภูมิภาค 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



ผลการสัมภาษณ์ผู้น าชุมชนหรือคณะกรรมการชุมชนต้นแบบ 4 ภาคของประเทศไทย 

 

1) ภาคเหนือ (ต าบลบุ่งคล้า อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์) 

 

 ต ำบลบุ่งคล้ำ ตั้งอยู่ในอ ำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะทำงห่ำงจำกอ ำเภอหล่มสัก

ประมำณ 19 กิโลเมตร สภำพพื้นท่ีโดยรอบเป็นท่ีรำบลุ่มและมีเนินส ำหรับอยู่อำศัย ซ่ึงมีต ำบลบุ่ง

น ้ำเต้ำ ต ำบลลำนป่ำ และต ำบลบ้ำนไร่ อ ำเภอหล่มสักล้อมรอบ รวมทั้งมีต ำบลท่ำพล อ ำเภอเมือง 

และอ ำเภอเขำค้อล้อมรอบทิศใต้และทิศตะวันตก มีประชำกรประมำณ 8,111 คน ส่วนใหญ่

ประกอบอำชีพท ำนำ ไร่ยำสูบ พริก เป็นต้น แต่กำรด ำเนินงำนทำงกำรเกษตรยังมีปัญหำในด้ำนของ

กำรขำดแคลนน ้ำ มีถังน ้ำวำงหน้ำบ้ำน ปัญหำกำรขำดแคลนน ้ำสำเหตุเกิดจำกหมู่บ้ำนมีระยะทำงยำว 

(ระยะทำงหัวถึงท้ำยหมู่บ้ำนประมำณ 6 กิโลเมตร แบ่งเป็น 3 คุ้ม (หัวหมู่บ้ำนเป็นคุ้มรักไทย กลำง

หมู่บ้ำนเป็นคุ้มบ้ำนโนนแดง และท้ำยหมู่บ้ำนเป็นคุ้มหนองแสง)) 

 จำกกำรลงสัมภำษณ์ผู้น ำชุมชนหรือคณะกรรมกำรพลังงำนชุมชน ได้แก่ ประธำนวิสำหกิจ

ชุมชนกลุ่มผลิตเตำแก๊สพลังงำนแกลบ ต ำบลบุ่งคล้ำ อ ำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ (นำย

ประสิทธิ์ ตระกำรฤทธิ์ (ผู้ใหญ่บ้ำนโนนแดง)) และส ำรวจพื้นท่ี  พบว่ำปัจจุบันบ้ำนโนนแดง ต ำบล

บุ่งคล้ำ อ ำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีกำรเลือกใช้พลังงำนชีวมวลนั้น เกิดจำกผู้ใหญ่บ้ำนโนน

แดง (นำยประสิทธิ์ ตระกำรฤทธิ์) สนใจเน่ืองจำกมีวัตถุดิบแกลบจ ำนวนมำกท่ีได้จำกกำรท ำนำ โดย

มีกำรจัดตั้งวิสำหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเตำแก๊สพลังงำนแกลบ และมีกำรจดทะเบียนเม่ือวันท่ี 15 

ธันวำคม 2554 เลขทะเบียนกลุ่ม 6-67-03-17/1-007 ซ่ึงมีนำยประสิทธิ์ ตระกำรฤทธิ์ เป็นผู้ก่อตั้งและ

เป็นประธำนกลุ่ม มีสมำชิกกลุ่ม 16 คน ด ำเนินกำรผลิตเตำแก๊สพลังงำนแกลบ รวมทั้งมีกำรพัฒนำ

ต่อยอดเตำแก๊สพลังงำนแกลบถึงปัจจุบัน และทำงกลุ่มยังเปิดเป็นศูนย์กำรเรียนรู้กำรผลิตเตำแก๊ส

พลังงำนแกลบ เพื่อให้กับผู้ท่ีสนใจและศึกษำดูงำนตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง  

เตำแกลบ (เตำแกลบขนำดครัวเรือนหัวเด่ียว เตำแกลบขนำดครัวเรือนหัวคู่ เตำแกลบขนำด

ปิกนิกหัวเดียว) เกิดขึ้นเน่ืองจำกคนในชุมชนส่วนใหญ่มีอำชีพท ำนำ และเม่ือมีกำรสีข้ำว จึงเกิด

แกลบจ ำนวนมำก ผู้ใหญ่ประสิทธิ์จึงใช้หลักกำรง่ำยๆ ในกำรสร้ำงเตำแกลบโดยกำรหำแกลบท่ีมีอยู่

ในท้องถิ่นมำเป็นเชื้อเพลิง และมีกำรรวมกลุ่มในกำรสร้ำงและประกอบเตำ ซ่ึงเตำนั้นประกอบด้วย

กล่องฐำนท ำจำกสังกะสีเคลือบด้วยแผ่นควำมร้อน ส่วนโครงเตำ (กระบอกเชื้อเพลิง) ใช้ท่อเหล็กด ำ

ขนำดกว้ำง 6 นิ้ว ยำว 60 เซนติเมตร พร้อมใช้ฉนวนกันควำมร้อนหุ้มโครงเตำและใช้ขี้เถ้ำแกลบเท
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ลงระหว่ำงช่องว่ำง หลังจำกนั้นปิดทับด้วยปูน (เว้นควำมลึกลงจำกขอบโครงเตำประมำณ 1 

เซนติเมตร) และใส่ทรำยบนปูน เพื่อให้กำรวำงหัวเตำบนโครงเตำแน่น และมีกำรจัดท ำหัวเตำ

เฉพำะกับโครงเตำ โดยใช้แผ่นเหล็กมำจัดท ำ ซ่ึงกระบวนกำรของเตำอำศัยหลักกำรเผำไหม้ใน

วงจ ำกัด และควบคุมควำมแรงของกำรเผำไหม้โดยพัดลมหอยโข่งตัวเล็กท่ีอยู่ฐำนเตำ กรณีท่ี

ต้องกำรให้มีเปลวไฟสูงก็ให้ใช้วิธีกำรเพิ่มแรงลมของพัดลมหอยโข่ง ซ่ึงถ้ำใช้เตำแกลบขนำดปิกนิก

หัวเดียว ต้องใช้แกลบ 1.3 กิโลกรัม สำมำรถท ำอำหำรได้ประมำณ 1 ชั่วโมง หรือสำมำรถต้มน ้ำ 2 

ลิตรให้เดือดภำยใน 7 นำที หลังจำกกำรเผำไหม้จะได้แกลบด ำสำมำรถน ำไปผสมดินท ำปุ๋ยหรือ

น ำมำเป็นถ่ำนอัดแท่ง (แกลบด ำผสมแป้งมันส ำปะหลังในอัตรำส่วน 1:10) ถ่ำนอัดแท่งท่ีได้สำมำรถ

น ำไปใช้กับเตำอั่งโล่ กรณีท่ีน ำไปใช้กับเตำอั่งโล่แล้วจะเกิดขี้เถ้ำ ซ่ึงสำมำรถน ำขี้เถ้ำไปท ำน ้ำด่ำง 

(น ้ำด่ำงสำมำรถช่วยเพิ่มประสิทธิภำพน ้ำยำล้ำงจำน) 

 

 

 
 

ภาพที่ ภาคผนวก 1  แสดงเตำแก๊สพลังงำนแกลบชนิดเตำแกลบขนำดครัวเรือนหัวเด่ียว 

 

ขั้นตอนกำรใช้เตำ เริ่มแรกใส่แกลบ (ชีวมวล) ให้เต็มท่อ แต่มีเทคนิคท่ีผู้ใหญ่บ้ำนโนนแดง 

(นำยประสิทธิ์ ตระกำรฤทธิ์) บอกว่ำ กำรใส่แกลบนั้นไม่ควรอัดใส่แกลบจนแน่นเพรำะแกลบเอง

นั้นมีควำมหนำแน่นในตัวของมันเองอยู่แล้ว แล้วเสียบปลั๊กพัดลมหอยโข่งบริเวณกล่องฐำน เพื่อ

ช่วยท ำให้มีช่องอำกำศเข้ำไปภำยในเพื่อให้มีออกซิเจนเพียงพอ ส ำหรับกำรติดไฟ และเป็นอุปกรณ์

ท่ีไว้ใช้เพิ่มลดระดับไฟ ซ่ึงพัดลมนี้ยังเป็นข้อจ ำกัดของเตำแกลบ เพรำะยังมีกำรใช้ไฟฟ้ำอยู่บำงส่วน 

ถึงแม้ว่ำมีกำรประยุกต์ใช้กับ Solar Cell แผงเล็กแล้วก็ตำม หลังจำกนั้นจุดไฟวำงบนแกลบด้ำนบน

หลังจำกนั้นเปิดพัดลม เม่ือไฟติดให้น ำหัวเตำแก๊สสวมบนท่อ และเริ่มประกอบอำหำร กรณีท่ี
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เชื้อเพลิงหมดให้ปิดพัดลมแล้วเปิดฝำกล่อง น ำขี้เถ้ำออกจำกท่อ ถ้ำต้องกำรใช้เตำต่อให้เติมเชื้อเพลิง

เข้ำไปใหม่ และด ำเนินกำรซ ้ำตำมขั้นตอนแรก ซ่ึงเตำแกลบแบบหัวคู่ก็ใช้หลักกำรเดียวกับเตำแกลบ

แบบหัวเด่ียว แตกต่ำงในเร่ืองท่ีสำมำรถปรุงอำหำรได้ครั้งละหลำยอย่ำงเหมือนเตำแก๊สหัวคู่ 

ปัจจุบันพัฒนำมำจนสำมำรถหยุดกำรท ำงำนของเตำแกลบได้โดยไม่ต้องจุดไฟใหม่ เพรำะท ำให้เป็น

ระบบปิด มีแก๊สอยู่ภำยในสำมำรถจุดไฟได้ใหม่ แต่ต้องมีกำรท ำงำนต่อเน่ืองเท่ำนั้น ไม่สำมำรถทิ้ง

ไว้นำนๆ แล้วค่อยๆ จุดใหม่ ปัจจุบันกำรด ำเนินกำรด้ำนเตำแกลบนั้นช่วยลดปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อม

กำรจัดกำรขยะและกำรฟุ้งกระจำย 

ทุกวันนี้ผู้ใหญ่บ้ำนโนนแดง (นำยประสิทธิ์ ตระกำรฤทธิ์) คิดว่ำกำรสร้ำงเตำแก๊สพลังงำน

แกลบขึ้นมำนั้น เป็นจุดแข็งของชุมชน ท ำให้รู้สึกควำมเป็นเจ้ำของ ควำมเป็นต้นฉบับ เข้ำใจใน

พลังงำนชีวมวลและเทคโนโลยีท่ีผลิตขึ้นอย่ำงแท้จริง กรณีท่ีเตำเสียหำย สำมำรถด ำเนินกำร

ซ่อมแซมได้เอง งบประมำณท่ีใช้ก็ใช้จำกรำยได้ส่วนหน่ึงจำกกำรผลิตเตำแก๊สพลังงำนแกลบไปขำย 

ซ่ึงกำรบริหำรรำยได้ท่ีเข้ำมำ ทำงกลุ่มวิสำหกิจชุมชนกลุ่มผลิตเตำแก๊สพลังงำนแกลบเป็นผู้จัดกำร 

และรำยได้จำกกำรเป็นวิทยำกร (รับเป็นวิทยำกร มำศึกษำดูงำนท่ีวิสำหกิจชุมชนโดยรับได้ประมำณ

ครั้งละ 1 รถบัส (50 คน) มีกำรดูแลด้ำนอำหำรให้) ทั้งนี้ในควำมคิดผู้ใหญ่บ้ำนโนนแดงนั้น คิดว่ำ 

“เม่ือก่อนมีเงินอยู่ในบัญชีเป็นล้ำนยังไม่ได้ช่วยอะไรได้เลย มำทุกวันนี้มีเงินในธนำคำรแค่ 500 บำท 

ท่ีเหลือแจกจ่ำยท ำประโยชน์ต่อสังคม เพื่อทดแทนพระบำทสมเด็จเจ้ำอยู่หัวฯ สิ่งท่ีดีท่ีสุดในตอนนี้

คือ กำรให้มำกกว่ำกำรรับ ปัจจุบันใช้วิธีกำรออมด้ำนอ่ืนแทน คือ วิธีกำรปลูกต้นไม้ เป็นกำรได้

ก ำไรในลักษณะเดียวกัน กำรไม่ตัดต้นไม้ถือเป็นกำรออม ถ้ำไม่ตัดระยะยำวก็ถือเป็นมรดกให้

ลูกหลำน กำรปลูกต้นไม้นั้นใช้วิธีกำรไม่ต้องยุ่งยำก ไม่ลงทุน ไม่ใส่ปุ๋ย ท่ีส ำคัญในเร่ืองกำรบริหำร

จัดกำรนั้น คือ ต้องท ำให้เขำเห็นและอย่ำว่ำประชำชนในเร่ืองผลตอบแทน เพรำะต้องเข้ำใจว่ำ

บำงครั้งชุมชนท่ีให้เข้ำมำด ำเนินงำนในชุมชนนั้น ควรมีกำรแบ่งปันผลประโยชน์ให้พื้นท่ีนั้นด้วย” 

 ควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือ ปัจจุบันไม่ต้องกำรเคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ์ชนิดใด แต่ต้องกำร

ควำมรู้จำกงำนวิจัย (ต้องกำรพัฒนำคน) เพรำะต้องกำรน ำมำพัฒนำเทคโนโลยีมำกกว่ำ เน่ืองจำก

งบประมำณท่ีน ำมำใช้ในชุมชนนั้น งบประมำณ 10,000 – 20,000 บำท ก็สำมำรถด ำเนินโครงกำรได้

แล้ว (ช่วยกันท ำ ช่วยกันหำเทคโนโลยีท่ีเหมำะสมกับตนเองได้) ซ่ึงกำรบริหำรจัดกำรทุกวันนี้ 

ผู้ใหญ่บ้ำนโนนแดง (นำยประสิทธิ์ ตระกำรฤทธิ์) ได้น ำงบประมำณส่วนตัวจำกกำรเป็นวิทยำกรมำ

เป็นส่วนช่วยด ำเนินกำร และจะมีกำรนัดประชุมหมู่บ้ำนทุกวันท่ี 6 ของเดือน โดยมีของรำงวัลเป็น

สิ่งหลอกล่อให้มำเข้ำร่วมประชุม ประชำชนท่ีเข้ำร่วมกำรประชุมนั้นมีทุกวัย ทั้งเด็ก ผู้สูงอำยุ 

คนท ำงำน เพื่อสร้ำงควำมเป็นครอบครัวเดียวกัน ต้องกำรขอสนับสนุนด้ำนงบประมำณและทุกวันนี้

มองเห็นว่ำประเทศไทยไม่ยืนอยู่บนควำมจริง ข้อมูลท่ีน ำเสนอเช่ือถือไม่ได้ แต่ขอให้ยึดแนวคิดของ
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พระบำทสมเด็จเจ้ำอยู่หัวฯ โดยอย่ำยึดติดแต่กับต ำรำ อยำกรู้อะไร ต้องกำรอะไรต้องลงมือวิเครำะห์ 

ท่ีส ำคัญไม่ควรเลียนแบบคนอ่ืน ไม่มีใครบอกได้ว่ำอะไรดีท่ีสุด เหมำะสมท่ีสุด สิ่งแรกท่ีควรท ำต้อง

พิจำรณำท่ีพื้นท่ีเรำก่อน ว่ำพื้นท่ีเรำมีอะไร อันไหนเหมำะสมกับเรำท่ีสุด เช่น ถ้ำเรำเอำเตำแก๊ส

พลังงำนแกลบไปใช้ในพื้นท่ีท่ีไม่มีนำ ไม่มีแกลบ ก็ไม่เกิดผลประโยชน์ใด เพรำะวัตถุดิบในกำรใช้

ผลิตพลังงำนไม่มี ต้องไปหำซื้อแกลบจำกท่ีอ่ืน ปัจจุบันเพื่อให้กำรด ำเนินงำนยั่งยืนขึ้นมีกำรสร้ำง

บ้ำนดิน เพ่ือรองรับคนมำศึกษำดูงำน (กลำงวัน อำศัยอยู่ในบ้ำนเย็น, กลำงคืน อำศัยอยู่ในบ้ำนอุ่น) 

เพื่อให้เกิดครบวงจรมำกท่ีสุด แต่ทั้งนี้แล้วในภำพรวมของภำคเหนือมีโรงสีข้ำวไม่เยอะ 

เพรำะฉะนั้นขึ้นอยู่กับกำรบริหำรจัดกำรงำนของภำครัฐ เม่ือได้งบประมำณมำต้องไปพิจำรณำพื้นท่ี

นั้น ดูในด้ำนของภูมิศำสตร์ (ดิน, น ้ำ, ลม, ไฟ) ด้ำนสังคมพื้นท่ีนั้น (ต้องกำรอะไร ชอบอะไร มีวิถี

กำรด ำเนินชีวิตอย่ำงไร) อย่ำลอกเลียนแบบ แล้วน ำสิ่งท่ีพิจำรณำมำด ำเนินกำร จะท ำให้สิ่งนั้น

ประสบควำมส ำเร็จและมีประสิทธิภำพมำกกว่ำ ถึงแม้เป็นภูมิภำคเดียวกันแต่ไม่อำจประสบ

ควำมส ำเร็จเหมือนกัน แต่สำมำรถน ำมำแลกเปล่ียนเรียนรู้กันได้ 

 

2) ภาคกลาง (ต าบลกระแสบน อ าเภอแกลง จังหวัดระยอง) 

 

ข้อมูลทั่วไปของต ำบลกระแสบน  สภำพพื้นท่ีโดยรอบของต ำบลเป็นท่ีรำบลุ่ม บำงส่วน

เป็นพื้นท่ีเขำ กำรตั้งถิ่นฐำนเกิดจำกบุคคลกลุ่มหน่ึงอพยพมำจำกจังหวัดพิษณุโลก  ซ่ึงมีเชื้อสำย

มอญ สภำพโดยรอบของต ำบลกระแสบนมีอำณำเขตติดต่อกับต ำบลช ำฆ้อ ต ำบลทำงเกวียน ต ำบล

บ้ำนนำและต ำบลวังจันทร์ จังหวัดระยอง จ ำนวนประชำกรมีประมำณ 6,858 คน ส่วนอำชีพของคน

ในพื้นท่ีส่วนใหญ่ท ำสวนผลไม้ ปลูกยำงพำรำและไร่มันส ำปะหลัง 

จำกกำรลงสัมภำษณ์ผู้น ำชุมชนหรือคณะกรรมกำรพลังงำนชุมชน ได้แก่  อำสำสมัคร

พลังงำนชุมชน (อส.พน.) ต ำบลกระแสบน  (นำยสุชำติ ห่วงศรี และนำยศิริ ไทรเล็กทิม) และส ำรวจ

พื้นท่ี  ปัจจุบันพลังงำนจังหวัดระยองและกลุ่มอำสำมัครพลังงำนชุมชน ได้มุ่งเน้นผลิตพลังงำนชีว

มวลในระดับครัวเรือนเพื่อทดแทนกำรใช้ก๊ำซหุงต้ม ซ่ึงทำงพลังงำนจังหวัดมีกำรสนับสนุนเตำเผำ

ถ่ำน 200 ลิตร แบบตั้ง ซ่ึงเป็นเตำส ำหรับผลิตถ่ำนเพื่อไว้ใช้ในกำรหุงต้มอำหำรภำยในบ้ำน โดยกำร

ผลิตถ่ำนของเตำเผำถ่ำนชนิดนี้ จะได้ถ่ำนประมำณ 25 กิโลกรัม ต่อเนื้อไม้แห้ง 80 กิโลกรัม แต่ถ้ำใช้

ไม้สดประมำณ 100 กิโลกรัม จะสำมำรถผลิตถ่ำนไม้ได้ 30 กิโลกรัม ซ่ึงกำรผลิตถ่ำนในแต่ละครั้ง 

นอกจำกจะได้ถ่ำนเพื่อกำรหุงต้มอำหำรแล้ว ยังได้น ้ำส้มควันไม้ซ่ึงใช้ป้องกันแมลงศัตรูพืชและ

ป้องกันกำรเกิดเชื้อรำ เตำ 200 ลิตร แบบตั้งนั้น ถ้ำหำกเป็นเศษไม้ต้องน ำเศษไม้เหล่ำนั้นไปตำกแดด



182 
 

ก่อนเพื่อลดควำมชื้นของเนื้อไม้ และท ำให้ใช้เวลำในกำรเผำถ่ำนไม้สั้นลง ขั้นตอนในกำรเผำถ่ำน

แบบตั้ง 200 ลิตร เริ่มแรกต้องตัดไม้ให้ได้ขนำด 60 เซนติเมตร และใช้เวลำในกำรเผำประมำณ 6 - 8 

ชั่วโมง ไม้ท่ีมีควำมชื้นสูงหรือยังมีควำมสด (ไม่ได้ผ่ำนกำรตำกแดดให้แห้ง) จะต้องใช้เวลำในกำร

เผำประมำณ 10 ชั่วโมง แต่ถ้ำน ำไม้ชนิดเดียวกันแต่มีควำมชื้นสูงไปตำกแดดเป็นเวลำ 24 ชั่วโมง จะ

ใช้เวลำในกำรเผำประมำณ 8 ชั่วโมง ชนิดของไม้ท่ีคนในต ำบลกระแสบนนิยมน ำมำเผำถ่ำนนั้น 

ได้แก่ ไม้จำกต้นเงำะ ซ่ึงเป็นถ่ำนท่ีให้ควำมร้อนได้อย่ำงยำวนำนท่ีสุด นอกจำกนี้ยังมี กะลำมะพร้ำว 

ไม้ไผ่และไม้กระถินเทพำ เป็นต้น ซ่ึงเตำเผำถ่ำน 200 ลิตรแบบตั้งนี้ได้รับกำรสนับสนุนอุปกรณ์มำ

จำกส ำนักงำนพลังงำนจังหวัดระยอง ซ่ึงทำงคณะกรรมกำรพลังงำนชุมชนได้จัดสรรกำรใช้อุปกรณ์

โดยครัวเรือนไหนสนใจให้ลงช่ือยืมหรือทดลองใช้เตำเผำถ่ำนนี้ได้ท่ีคณะกรรมกำรพลังงำนชุมชน 

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดควำมยุติธรรมในกำรเข้ำถึงในกำรใช้อุปกรณ์ท่ีได้รับกำรสนับสนุนมำ เพื่อผลิต

พลังงำนชีวมวลไว้ใช้ในครัวเรือนของตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ภาคผนวก 2  เตำเผำถ่ำน 200 ลิตร แบบตั้ง 

 

 เตำเผำถ่ำนแบบ 200 ลิตร (แบบตั้ง) ถ้ำน ำไม้แห้ง 80 กิโลกรัม จะได้ถ่ำน 25 กิโลกรัม ส่วน

ถ้ำใช้ไม้สด 100 กิโลกรัม จะได้ถ่ำน 30 กิโลกรัม และอีกอย่ำงท่ีเป็นผลพลอยได้ตำมมำคือ น ้ำส้ม

ควันไม้ ไม้เงำะเป็นไม้ท่ีมีพลังงำนควำมร้อนสูงสุด เม่ือเปรียบเทียบกับไม้ชนิดอ่ืนในชุมชน มีกำร
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ทดสอบลองเรียนรู้จำกตนเอง โดยน ำไม้ยำงพำรำแห้ง 2 กิโลกรัม ได้ค่ำควำมร้อนประมำณ 45 นำที/ 

หน่ึงเตำอั้งโล่ แต่ไม้เงำะ 2 กิโลกรัม ได้ค่ำควำมร้อนประมำณ 1 ชั่วโมง/ หน่ึงเตำอั้งโล่ (ต้มไก่ 1 

หม้อ  ถ้ำใช้ไม้เงำะเติมครั้งเดียว ส่วนใช้ไม้ยำงพำรำเติมสองครั้ง) แต่ทั้งนี้ไม้เงำะไม่ได้ให้ค่ำควำม

ร้อนสูงสุดแต่เป็นไม้แฟบ ลักษณะเป็นไม้เนื้อแข็ง แต่เปรำะ ขึ้นตำมพื้นท่ีรำบลุ่ม น ้ำแชะ โดยให้ค่ำ

ควำมร้อนมำกกว่ำไม้เงำะ 1% แต่หำยำกมำกและส่วนใหญ่ถ้ำหำได้จะน ำขำยโรงงำนเพรำะขำยได้

รำคำดี ส่วนกะลำมะพร้ำวให้ค่ำควำมร้อนดี แต่พื้นท่ีชุมชนกระแสบนไม่ค่อยมีกะลำมะพร้ำว เพรำะ

ส่วนใหญ่กะลำมะพร้ำวจะหำง่ำยตำมชำยทะเล 

 วิธีกำรเผำ ตัดไม้ให้มีขนำด 60 เซนติเมตร สำมำรถเข้ำเตำเผำได้ประมำณ 80 กิโลกรัม เผำ

นำน 8 ชั่วโมง ถ้ำไม้สดจะเผำประมำณ 10 ชั่วโมง ส่วนด้ำนปัญหำสิ่งแวดล้อมนั้น สำมำรถป้องกัน

ลดลงได้ในระดับหน่ึง ลดควันได้ระหว่ำงกำรเผำถ่ำนในส่วนหน่ึง เพรำะมีกำรต่อท่อเพื่อท ำน ้ำส้ม

ควันไม้ (เม่ือควันมำกระทบควำมเย็นเกิดกำรควบแน่น แล้วหยดลงมำ ต้องรอประมำณ 30 วันถึงจะ

ใช้ได้) แต่ควันบำงส่วนท่ียังเหลืออยู่ถึงก่อเกิดผลกระทบเล็กน้อย เพรำะบ้ำนเรือนอยู่ห่ำงกัน ฉะนั้น

กำรวำงเตำต้องดูท ำเลท่ีตั้งด้วยว่ำควันไฟท่ีเกิดจำกเผำถ่ำนจะส่งผลกระทบต่อครัวเรือนตนเองและท่ี

อยู่ใกล้เคียงไม่ได้ อีกทั้งเกิดน ้ำมันทำร์ท่ีมีควำมเป็นพิษ ดังนั้นต้องน ำน ้ำมันทำร์เหล่ำนี้ไปตำกแดด

ให้แห้งแล้วน ำไปผสมร่วมกับปุ๋ยคอก เพื่อลดอัตรำสัดส่วนกำรใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีให้น้อยลง 

นอกจำกกำรผลิตถ่ำนโดยใช้เตำเผำถ่ำน 200 ลิตรแบบตั้งแล้ว ยังมีกำรส่งเสริมกำรใช้

พลังงำนชีวมวลในระดับครัวเรือนอีกอย่ำงหน่ึง คือ กำรใช้เตำหุงต้มประสิทธิภำพสูง หรือเตำ

ซุปเปอร์อั้งโล่ ซ่ึงเป็นเตำหุงต้มท่ีมีกำรออกแบบลดกำรสูญเสียควำมร้อนออกสู่ภำยนอก เช่น มีกำร 

กำรออกแบบทรงของเตำให้เป็นทรงวีจำกเดิมเป็นทรงตรง และมีออกแบบรังผึ้งให้มีควำมหนำขึ้น 

และเล็กลง สำมำรถทนทำนได้ดีและประหยัดถ่ำนได้ประมำณ 10 – 20 เท่ำ ของเตำอั้งโล่ธรรมดำ 

ส่วนปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อม ท่ีเกิดจำกควันจำกกำรใช้เตำซุปเปอร์อั้งโล่มีน้อย เพรำะขอบเตำมีรอย

เว้ำไม่มำก ควันจึงออกมำน้อย แต่มีพลังงำนชีวมวลประเภทหน่ึงท่ีทำงอำสำสมัครพลังงำนชุมชน 

(อส.พน.) ต้องกำร คือ พลังงำนแกลบและเตำแก๊สซิไฟเออร์ เน่ืองจำกพื้นท่ีในส่วนบนของต ำบล

กระแสบนนั้น เป็นพื้นท่ีเพำะปลูกข้ำวบำงชุมชน และบำงพื้นท่ีท่ีมีท ำกำรเกษตรท่ีมีกำรเพำะปลูก

สวนผลไม้ สวนยำงพำรำ ก็ส่งเสริมกำรใช้เตำเผำถ่ำน 200 ลิตร เน่ืองจำกมีวัตถุดิบท่ีน ำไปผลิตเป็น

ถ่ำนไม้ได้มำกท่ีสุด รวมทั้งมีพื้นท่ีท่ีเป็นภำคอุตสำหกรรมท่ีมีเวลำเร่งรีบ จึงอยำกสนับสนุนเตำแก๊ส

ซิไฟเออร์มำกกว่ำ ดังนั้นกำรส ำรวจศักยภำพของพื้นท่ี จึงเป็นสิ่งท่ีมีควำมจ ำเป็นต่อกำรส่งเสริมกำร

ใช้เลือกใช้พลังงำนหมุนเวียน เพรำะหำกส่งเสริมเทคโนโลยีท่ีไม่สอดคล้องต่อศักยภำพพื้นท่ีแล้วก็
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ไม่สำมำรถผลิตพลังงำนได้ส ำเร็จ จำกกำรส่งเสริมกำรใช้เตำซุปเปอร์อั้งโล่ซ่ึงเป็นเตำหุงต้มท่ีมี

ประสิทธิภำพ แต่เน่ืองจำกเตำชนิดนี้มีรำคำ 350 บำท เม่ือเปรียบเทียบกับเตำอั้งโล่ปกติท่ีมีรำคำอยู่ท่ี

ประมำณ 150 - 200 บำท เตำซุปเปอร์อั้งโล่จึงไม่ได้รับควำมนิยมจำกประชำชนในพื้นท่ีมำกนัก 

ดังนั้นอำสำสมัครพลังงำนชุมชน (อส.พน.) จึงได้มีระดมควำมคิดเห็นกับประชำชนในพื้นท่ี เพื่อ

สอบถำมควำมคิดเห็นหำวิธีกำรจัดกำร จึงมีข้อสรุปว่ำ ชำวบ้ำนมีควำมยินดีท่ีจะจ่ำยค่ำเตำซุปเปอร์

อั้งโล่ในรำคำ 200 บำท ส่วนอีก 150 บำท ภำครัฐควรให้กำรสนับสนุน (วิธีกำรนี้เป็นกำรแสดงว่ำ

ประชำชนในพื้นท่ีต้องกำรจริงๆ เพรำะส่วนใหญ่ถ้ำประชำชนไม่ต้องกำรไม่ยอมเสียเงินแน่นอน 

และให้ประชำชนเห็นคุณค่ำของสิ่งของนั้น) แต่หลังจำกท่ีได้มีกำรเขียนโครงกำรเพื่อขอสนับสนุน

งบประมำณ ปรำกฏว่ำเกิดกำรเปล่ียนแปลงผู้บริหำรทั้งในส่วนของส ำนักงำนพลังงำนจังหวัดระยอง 

และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกระแสบน จึงท ำให้โครงกำรดังกล่ำวไม่ได้รับกำรตอบรับและ

สนับสนุนจำกภำคส่วนดังกล่ำว และโครงกำรก็เงียบหำยไป 

ส่วนกำรบริหำรจัดกำรถัง 200 ลิตร (แบบตั้ง) ท่ีได้รับกำรสนับสนุนมำจำกกระทรวง

พลังงำนนั้น ชุมชนมีกำรบริหำรจัดกำรโดยให้ยืมใช้ แต่ละครัวเรือนสำมำรถยืมและน ำไปทดสอบ

ใช้งำนได้ ระยะเวลำท่ีให้ยืมในแต่ละครัวเรือนประมำณ 2 อำทิตย์ กำรเผำถ่ำนได้จ ำนวนเท่ำไรก็ตำม 

ครัวเรือนท่ียืมไปเผำนั้น สำมำรถน ำถ่ำนท่ีได้ไปใช้เองได้ทั้งหมด กำรบริหำรจัดกำรลักษณะนี้ 

อำสำสมัครพลังงำนชุมชน (อส.พน.) เป็นคนคิด เพรำะเคยมีปัญหำในเร่ืองของอุปกรณ์เทคโนโลยี

ต่ำงๆ ท่ีเคยน ำไปใช้ในบ้ำนผู้น ำและไม่ได้มีกำรใช้งำนอย่ำงต่อเน่ือง ใช้งำนเทคโนโลยีนั้นไม่คุ้มค่ำ 

ปัจจุบันมีกำรน ำถัง 200 ลิตร (แบบตั้ง) ไปไว้ท่ีโรงเรียนเพื่อเก็บรักษำ เพื่อให้โรงเรียนเป็นแหล่ง

เผยแพร่ควำมรู้ให้กับนักเรียน เป็นกำรดึงนักเรียนเข้ำมำมีส่วนร่วม แต่ปัจจุบันไม่มีกำรเผำแล้ว

เพรำะวัตถุดิบภำยในโรงเรียนไม่เพียงพอ  

จุดแข็งของกำรด ำเนินงำน คือ เจ้ำหน้ำท่ีพลังงำนจังหวัดมีกำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจ ใน

รูปแบบกำรบรรยำย เปรียบเทียบแผงวงจรไฟฟ้ำ จัดนิทรรศกำรเปรียบเทียบค่ำไฟ ท ำให้ประชำชนท่ี

เข้ำชมนิทรรศกำรสำมำรถมองเห็นกำรด ำเนินงำนด้ำนพลังงำนแบบจับต้องได้ และมีกำรพำไป

ศึกษำดูงำนในพื้นท่ีท่ีมีศักยภำพใกล้เคียงกัน รวมทั้งมีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่ำงชุมชนกันเองใน

จังหวัดระยอง (ระหว่ำงอ ำเภอแกลง อ ำเภอเขำชะเมำ และอ ำเภอบ้ำนค่ำย จังหวัดระยอง) เพ่ือเป็น

กำรปรึกษำหำรือ ร่วมกันคิดร่วมกันท ำและเรียนรู้อุปสรรคปัญหำ แนวทำงกำรแก้ไขซ่ึงกันและกัน 
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แต่ทั้งนี้ควรมีกำรส่งเสริมองค์ควำมรู้ในกำรผลิตเทคโนโลยีต่ำงๆ ให้กับประชำชนในชุมชน 

เน่ืองจำกชุมชนกระแสบนมีสถำบันท่ีสำมำรถสนับสนุนบุคลำกรได้ คือ วิทยำลัยกำรอำชีพซ่ึงมีทั้ง

เคร่ืองมือและองค์ควำมรู้ในเร่ืองกำรช่ำงเป็นอย่ำงมำก แต่ยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกระบวนกำร

ผลิตเตำแก๊สซิไฟเออร์ ท่ีประชำชนในพื้นท่ีเองไม่สำมำรถประกอบได้เอง เน่ืองจำกควำมยุ่งยำก

ซับซ้อน ดังนั้นประชำชนในพื้นท่ีจึงอยำกให้มีกำรให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจให้กับเด็กและเยำวชนท่ี

เรียนอยู่ในวิทยำลัยกำรอำชีพดังกล่ำว ถ้ำสิ่งเหล่ำนี้สำมำรถเกิดขึ้นได้จะเป็นส่วนท่ีช่วยผลักดัน

ขับเคล่ือนให้กำรด ำเนินกำรมีควำมต่อเน่ืองมำกกว่ำท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน 

 

3) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต าบลนาเสียว อ าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ) 

 

ข้อมูลทั่วไปของต ำบลนำเสียว สภำพพื้นท่ีโดยรอบของต ำบลเป็นท่ีรำบลุ่ม ประชำชนส่วน

ใหญ่พูดภำษำอีสำน นับถือศำสนำพุทธ จ ำนวนประชำกรในต ำบลประมำณ 7,662 คน จ ำนวน

ครัวเรือน 2,613 ครัวเรือน มีเนื้อท่ีประมำณ 66,578.50 ไร่ ส่วนใหญ่ประกอบอำชีพหลักคือ ท ำนำ 

ท ำไร่ เลี้ยงสัตว์ รับจ้ำงทั่วไป รับรำชกำร 

จำกกำรลงสัมภำษณ์ผู้น ำชุมชนหรือคณะกรรมกำรพลังงำนชุมชน ได้แก่ อำสำสมัคร

พลังงำนชุมชน (อส.พน.) ต ำบลนำเสียว  (นำยชัยวัฒน์ วงษ์ชู), รวมทั้งสัมภำษณ์เจ้ำหน้ำท่ีพลังงำน

จังหวัดชัยภูมิ (นำยอดุลย์ ขวัญสู่) และส ำรวจพื้นท่ี ปัจจุบันคนในชุมชนต ำบลนำเสียวและเจ้ำหน้ำท่ี

พลังงำนจังหวัดชัยภูมิได้น ำพลังงำนหมุนเวียน (พลังงำนน ้ำ, พลังงำนแสงอำทิตย์, พลังงำนชีวมวล 

และก๊ำซชีวภำพ) เข้ำมำสนับสนุนกำรผลิตแหล่งพลังงำน แต่พลังงำนหมุนเวียนท่ีโดดเด่นของ

ชุมชนนำเสียว คือ พลังงำนน ้ำ และพลังงำนชีวมวล ซ่ึงจุดท่ีลงพื้นท่ีและสัมภำษณ์ อส.พน. เป็น

หมู่บ้ำนนำไก่เซำ (จ ำนวนครัวเรือน 98 ครัวเรือน จ ำนวนประชำกรประมำณ 467 คน) ท่ีมีแม่น ้ำล ำ

ปะทำวท่ีเกิดจำกน ้ำตกตำดโตนไหลผ่ำนหมู่บ้ำน และเป็นพื้นท่ีท ำกำรเกษตรท่ีอยู่ติดแนวแม่น ้ำล ำ

ปะทำวเป็นส่วนใหญ่ และกำรท ำกำรเกษตรของท่ีน่ีต้องอำศัยน ้ำฝนเป็นหลัก ท ำให้ชำวบ้ำนต้องมี

กำรกักเก็บน ้ำไว้ใช้เน่ืองจำกสภำพอำกำศเปล่ียนแปลงเสมอ หรือต้องมีกำรสูบน ้ำจำกแหล่งน ้ำมำใช้ 

แต่กำรสูบน ้ำนั้นต้องอำศัยน ้ำมันเชื้อเพลิง ท ำให้ต้นทุนกำรผลิตเพิ่มขึ้น จึงเกิดแนวคิดในกำรใช้ 

ระหัดวิดน ้ำ (Water Wheel) มำใช้แทนเคร่ืองสูบน ้ำคูโบต้ำ แรกเริ่มมีกำรใช้ระหัดวิดน ้ำตำมลุ่มน ้ำล ำ

ตะทำว เป็นต้นน ้ำของน ้ำตกตำดโตน แต่ไม่มีใครรู้จัก จนเจ้ำหน้ำท่ีกระทรวงพลังงำนและ

มหำวิทยำลัยขอนแก่น เข้ำมำศึกษำระหัดวิดน ้ำและพิจำรณำว่ำสำมำรถน ำมำใช้ทดแทนรถคูโบต้ำ

ในกำรสูบน ้ำมำใช้เพื่อกำรเกษตร และเลือกพื้นท่ีนำเซำไก่เป็นศูนย์กำรเรียนรู้   
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พลังงำนน ้ำ ระหัดวิดน ้ำ (Water Wheel) มีกำรอำศัยหลักกำรกำรไหลของน ้ำ เพื่อก่อเกิด

พลังงำนน ้ำใช้แทนคูโบต้ำในกำรสูบน ้ำไปยังพื้นท่ีเกษตร ซ่ึงระหัดวิดน ้ำนั้น มีนำยแดง บ้ำนนำฝำย

เป็นคนแรกท่ีริเริ่มน ำระหัดวิดน ้ำมำใช้ในพื้นท่ีนำหนองตับเต่ำ แต่ไม่มีหลักฐำนแน่ชัดว่ำนำยแดงได้

น ำวิธีกำรสร้ำงระหัดวิดน ้ำนี้มำจำกแหล่งใด หลักกำรท ำงำนของระหัดวิดน ้ำ เริ่มแรกต้องมีกำรกั้น

น ้ำเพื่อยกระดับน ้ำ (ฝำยกั้นน ้ำ แต่ชำวบ้ำนเรียกว่ำเผียก) ซ่ึงท ำให้บริเวณหน้ำฝำยกั้นน ้ำจะเป็นท่ีอยู่

อำศัยของสัตว์น ้ำเป็นแหล่งอนุบำลสัตว์น ้ำอีกทำงหน่ึงหรือใช้เป็นแหล่งหำอำหำรให้กับชำวบ้ำนใน

พื้นท่ี ในกำรท ำงำนของระหัดวิดน ้ำ มีองค์ประกอบทั้ง 14 องค์ประกอบ 1) เสำระหัด คือ เสำโครง

ค ้ำระหัดเพื่อให้ระหัดไม่ล้ม 2) คำน 3) หมอนรองดุม เพื่ออัดดุมไม่ให้เคล่ือน และท ำให้ตัวดุมหมุน

ได้ง่ำยสะดวกขึ้น นิยมใช้ไม้เนื้ออ่อน (ไม้ยำงนำ) 4) ดุม ใช้ยึดโครงสร้ำงของวงกลมระหัด และเป็น

เพลำท่ีท ำให้ระหัดหมุน 5) ก ำระหัด ท ำหน้ำท่ี เหมือนรถจักรยำน ต้องท ำจำกไม้ท่ีมีควำมยืดหยุ่นสูง 

และต้องมีเลขคู่เสมอ 6) กงระหัด ท ำจำกไม้ไผ่ 3 เส้นมำผูกเป็นวงกลมขนำนกับก ำระหัด 7)  ข่ือหรือ

ขำง เป็นตัวมัดกงระหัดกับก ำระหัดทั้ง 3 เส้น 8) ตำด เป็นไม้ไผ่ท่ีสำนแบบใบพัด เป็นตัวรับแรงน ้ำ 

ท ำให้เกิดแรงหมุนเหวี่ยง 9) บั้งหรือกระบอกน ้ำ ท ำจำกกระบอกไม้ไผ่ผูกกับตัวระหัด เพื่อใช้ตักน ้ำ

สู่รำงรับน ้ำ เม่ือไม่ใช้ต้องน ำไปแช่ในน ้ำป้องกันกำรแตก 10) รำงรับน ้ำ 11) รำงส่งน ้ำ ใช้ไม้ยำงขุด

เป็นร่องหรือใช้ต้นมะพร้ำวก็ได้ เพื่อเป็นตัวส่งน ้ำสู่พื้นท่ีกำรเกษตร 12) รวงน ้ำหรือริ้นรวง ใช้บังคับ

ไม่ให้น ้ำไหลลงดิน 13) เผียก หรือฝำยกั้นน ้ำ เพื่อช่วยเพิ่มยกระดับน ้ำและเป็นตัวบีบบังคับให้น ้ำ

ไหลแรงเพียงพอส ำหรับกำรหมุนระหัดได้ 14) ไม้ค ้ำยันระหัดใช้ในช่วงไม้ต้องกำรน ้ำจำกระหัด

หรือในช่วงฤดูแล้งและไว้ใช้ส ำหรับกรณีซ่อมแซมระหัดวิดน ้ำด้วย ดังภำพท่ี ภำคผนวก 3 ไม้ท่ีท ำ

โครงสร้ำงระหัดวิดน ้ำใช้ไม้เนื้อแข็ง (ไม้เต็ง ไม้แดง) แต่ตำดท ำจำกไม้ไผ่ ทั้งนี้ไม่จ ำเป็นต้องใช้ไม้

ใหญ่ๆ เพียงอย่ำงเดียว สำมำรถท ำจำกไม้สั้นๆ ท่ีต่อให้ยำวขึ้นได้ เสน่ห์ของระหัดวิดน ้ำท่ีท ำให้คน

สนใจอีกอย่ำงหน่ึง คือ เสียงของไผ่ท่ีเสียดสีกันขณะระหัดวิดน ้ำท ำงำน กำรท ำงำนของระหัดวิดน ้ำ

ใช้ได้เฉพำะกับลักษณะของน ้ำไหลเท่ำนั้น ส่วนควำมเร็วของน ้ำไม่ส ำคัญมำกนัก แต่ควำมสูงของ

น ้ำนั้น น ้ำต้องสูงถึงใบพัด (ใบระนำด) เพื่อให้ระหัดวิดน ้ำหมุนได้ 
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ภาพที่ ภาคผนวก 3  ระหัดวิดน ้ำ 

 

 พลังงำนชีวมวล ท่ีต ำบลนำเสียวมีกำรผลิตเตำเผำถ่ำน 200 ลิตร (แบบนอน) ซ่ึงเป็นเตำเผำ

ถ่ำนท่ีดัดแปลงมำจำกเตำเผำถ่ำนแบบดั้งเดิม และเตำเผำถ่ำนนี้มีประสิทธิภำพสูงกว่ำ 1.2 – 1.5 เท่ำ 

โดยใช้ถังขนำด 200 ลิตรเป็นตัวเตำ เตำประเภทนี้อำศัยควำมร้อนไล่ควำมชื้นในเนื้อไม้ท่ีอยู่ในเตำ 

(กระบวนกำรคำร์บอนไนเซซั่น (Carbonization)) ท ำให้กลำยเป็นถ่ำน นอกจำกนี้เตำยังมีโครงสร้ำง

ท่ีมีลักษณะปิดท ำให้สำมำรถควบคุมอำกำศได้ จึงไม่มีกำรลุกติดไฟของเนื้อไม้ ส่วนเตำ 200 ลิตร 

(แบบนอน) เม่ือเทียบกับเตำเผำถ่ำนแบบทั่วไปท่ีมีอยู่ จะแตกต่ำงตรง เตำเผำถ่ำนแบบปกติ ถ้ำใช้ไม้ 

100 กิโลกรัม เผำถ่ำนได้ 20 กิโลกรัม ซ่ึงเตำ 200 ลิตร (แบบนอน) ถ้ำใช้ไม้ 100 กิโลกรัม จะได้ถ่ำน 

50 กิโลกรัม จะเห็นได้ว่ำได้ถ่ำนท่ีมีคุณภำพสูงกว่ำ และได้น ้ำส้มควันไม้เพิ่มเติมจำกกำรเผำถ่ำน 

(ประโยชน์น ้ำส้มควันไม้ คือ ไล่แมลง สูตรผสมน ้ำส้มควันไม้ น ้ำ 5 ลิตร : น ้ำส้มควันไม้ 1 ฝำ ให้ฉีด

บริเวณใบ ดอก) กรณีท่ีต้องกำรน ้ำสัมควันไม้มำกๆ จะต้องเพิ่มท่อให้หลำยๆ ท่อ แต่ข้อเสียคือถ่ำนท่ี

ได้มีคุณภำพต ่ำ โดยไม้ท่ีใช้ในกำรเผำถ่ำนไม่แนะน ำให้ตัดต้นไม้ ให้เก็บเศษไม้หรือถ้ำไม่มีไม้อำจ

ตัดไม้ได้แต่ให้ตัดเพียงกิ่งไม้เท่ำนั้น กำรใช้ไม้สดและไม้แห้งในกำรน ำมำเผำถ่ำนนั้น ต่ำงกันตรง

ช่วงเวลำกำรเผำ และน ้ำหนักท่ีได้ 

 ไม้สด    เวลำในกำรเผำประมำณ 8 ชั่วโมง น ้ำหนักถ่ำนมำก 

 ไม้แห้ง  เวลำในกำรเผำประมำณ 5 ชั่วโมง น ้ำหนักถ่ำนน้อย 

 ซ่ึงเวลำท่ีให้ถ่ำนเผำไหม้ได้นำนหรือเร็ว กรณีน ำมำเป็นเชื้อเพลิงขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีและ

ประสิทธิภำพของเตำ มำกกว่ำท่ีพิจำรณำว่ำเผำจำกไม้สดหรือไม้แห้ง และสิ่งหน่ึงท่ีพิจำรณำเพิ่มเติม 

คือ ชนิดของไม้ท่ีน ำมำเผำ เพรำะไม้แต่ละชนิดให้ควำมร้อนแตกต่ำงกัน 
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ภาพที่ ภาคผนวก 4  เตำเผำถ่ำน 200 ลิตร (แบบนอน) 

 

 กำรเผำถ่ำนด้วยเตำ 200 ลิตร (แบบนอน) เริ่มแรกจัดเตรียมเตำ โดยน ำไม้ใส่ในถัง 200 ลิตร 

ท ำกำรปิดปำกเตำด้วยฝำ 200 ลิตร (เจำะเป็นรูกว้ำง x ยำว : 20 x 20 เซนติเมตร บริเวณขอบด้ำนล่ำง

ด้ำนใดด้ำนหน่ึง เป็นช่องรับควำมร้อน) หลังจำกนั้นก่ออิฐท ำเป็นช่องจุดไฟต่อจำกรูถัง 200 ลิตร ท่ี

เจำะไว้ (ยำวประมำณ 50 เซนติเมตร) แล้วน ำแผ่นสังกะสีมำโค้งปิดอิฐบริเวณช่องจุดไฟอีกชั้น และ

น ำดินหรือทรำยหุ้มเตำไว้ หลังจำกเตรียมตัวเตำเรียบร้อยแล้ว ถึงขั้นตอนเผำถ่ำน เริ่มต้นด้วยกำรจุด

ไฟหน้ำเตำบริเวณช่องจุดไฟ  บริเวณอิฐก่อนแรกสุด หลังจำกนั้นใส่เชื้อเพลิงทีละน้อยในช่องจุดไฟ 

เพื่อให้ควำมร้อนแก่เตำไล่ควำมชื้นในเนื้อไม้และไล่ควำมชื้นภำยในเตำ เม่ือท ำกำรไล่ควำมชื้น

ภำยในเตำแล้ว จะท ำให้อุณหภูมิสูงขึ้นจนท ำให้เนื้อไม้ในเตำรักษำระดับอุณหภูมิได้เอง โดยไม่ต้อง

ใส่เชื้อเพลิงเพิ่มอีก (สังเกตโดยดูควันท่ีออกมำจำกปล่องควันจะเป็นสีขำวขุ่นและพุ่งแรงกว่ำปกติ) 

และเม่ือเผำระยะหน่ึงสีของควันจะเปล่ียนเป็นสีขำวอมเหลืองมีกลิ่นแสบจมูก ใช้อิฐปิดหน้ำเตำลง 

เพรำะจะด ำเนินกำรเก็บน ้ำส้มควันไม้ กำรเก็บน ้ำส้มควันไม้ให้ใช้ท่อไม้ไผ่ (ไม่น้อยกว่ำ 4 เมตร) 

ทะลุทั้งล ำ น ำด้ำนปลำยไม้ไผ่ท่ีโตกว่ำสวมต่อกับปลำยปล่องควันและเจำะรูขนำด 1 x 2 เซนติเมตร 

ห่ำงจำกปลำยไม้ไผ่ด้ำนโตประมำณ 30 เซนติเมตร เพื่อให้น ้ำส้มควันไม้ไหลออกมำ (กระบวนกำร

ท่ีท ำให้น ้ำส้มควันไม้เกิดขึ้นได้ อำศัยหลักกำรควบแน่น คือ เม่ือควันร้อนในกระบอกไม้ไผ่ได้รับ

ควำมเย็น ก็จะเกิดกำรควบแน่นจับกันเป็นหยดน ้ำไหลลงมำตำมท่อ โดยใช้เวลำเก็บประมำณ 3 – 4 

ชั่วโมง) เม่ือเก็บน ้ำส้มควันไม้แล้วให้สังเกตควันท่ีปำกปล่องเม่ือควันเป็นสีฟ้ำให้เปิดหน้ำเตำออก

ประมำณ 50 เปอร์เซนต์ ของหน้ำเตำทั้งหมด ใช้เวลำประมำณ 20 – 30 นำที (ช่วงท ำถ่ำนให้บริสุทธิ์) 

หลังจำกนั้นให้สังเกตควันไฟว่ำต้องเป็นสีฟ้ำใสๆ แสดงว่ำไม้ทั้งหมดจะกลำยเป็นถ่ำนทั้งหมด แล้ว
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ด ำเนินกำรปิดหน้ำเตำให้สนิทไม่มีรอยรั่วทั้งหมด และปิดปำกปล่องควัน เพื่อปล่อยให้เตำเย็น ใช้

เวลำประมำณ 12 – 15 ชั่วโมง หลังจำกนั้นให้ใช้จอบเกล่ียดินหรือทรำยท่ีหุ้มเตำอยู่เพื่อระบำยควำม

ร้อนในเตำ ทั้งนี้จะมีโครงกำรหน่ึงควบคู่กันไปคือ กำรปลูกป่ำทดแทน ถ้ำตัดต้นไม้ 1 ต้น ต้องปลูก

ต้นไม้เพิ่มขึ้น 2 ต้น ย ้ำแง่คิดว่ำตัดกิ่งต้นไม้ได้แต่ห้ำมตัดต้นไม้ เพรำะตัดกิ่งต้นไม้สำมำรถสร้ำงใหม่

ได้ แต่ถ้ำตัดต้นไม้จะท ำให้ต้นไม้ตำยซ่ึงสำมำรถใช้ต้นไม้ได้เพียงครั้งเดียว  

 และเม่ือมีกำรพัฒนำพื้นท่ีดังกล่ำวเป็นศูนย์กำรเรียนรู้เพิ่มขึ้นมำนั้น มีกำรเริ่มน ำพลังงำน

หมุนเวียน ด้ำนของก๊ำซชีวภำพ (จำกมูลสัตว์) โดยแรกๆเอำมูลสัตว์มำตำกแห้งก่อน และค่อยมำ

หมักท ำก๊ำซ แต่สำมำรถผลิตก๊ำซได้น้อย จึงมีกำรปรับเปล่ียนโดยใช้มูลสัตว์สดมำหมัก และเอำน ้ำ

ผสม เกิดก๊ำซขึ้นดี อีกทั้งมีกำรต่อท่อจำกโรงเลี้ยงหมูเลย เม่ือล้ำงโรงเลี้ยงหมู โดยมูลสัตว์จะไหล

ตำมท่อลดปัญหำด้ำนสิ่งแวดล้อมอีกทำงหน่ึง ท่อท่ีใช้เดินก๊ำซ ใช้ท่อ PVC ในบริเวณข้อต่อต่ำงๆ 

ส่วนท่อสำยยำงด ำใช้เดินเป็นท่อจำกถังหมักมำยังหัวจ่ำย ซ่ึงกำรเกิดก๊ำซนั้นถ้ำบ่อหมักมีขนำด 

2,000 ลิตร จะได้ก๊ำซ 0.4 m3 (คิว) และทั้งนี้ไม่ต้องกลัวว่ำจะมีอันตรำยในเร่ืองไฟติดบริเวณท่อ 

เน่ืองจำกกำรเกิดไฟได้นั้นต้องอำศัยองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ เชื้อเพลิง ออกซิเจน ควำมร้อน ถ้ำขำด

อย่ำงใดอย่ำงหน่ึงจะไม่เกิดไฟ รวมทั้งพลังงำนหมุนเวียนอีกอย่ำงหน่ึงท่ีน ำมำใช้ในศูนย์กำรเรียนรู้ 

คือ พลังงำนแสงอำทิตย์ (Solar Cell) น ำมำใช้เป็นพลังงำนไฟฟ้ำภำยในศูนย์ ท ำให้ศูนย์กำรเรียนรู้

ท่ีน่ีลดกำรน ำเข้ำพลังงำนในด้ำนไฟฟ้ำ น ้ำมันและ LPG  

 ในส่วนของเจ้ำหน้ำท่ีพลังงำนจังหวัดในด้ำนกำรบริหำรจัดกำร เริ่มแรกมีกำรจัดท ำแผน

พลังงำนชุมชน โดยมีกำรมองหำคนก่อนเป็นอันดับแรก คือ ต้องมีกำรค้นหำคน (เจ้ำหน้ำท่ีองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น ำชุมชน คนท่ีสนใจด้ำนพลังงำน ผู้ท่ีสนใจเกำะกระแสสังคม) ต่อมำ

พิจำรณำเร่ืองข้อมูลกำรใช้พลังงำน โดยดูวิถีชุมชน พลังงำนท่ีใช้ในชุมชน หลังจำกนั้นดูศักยภำพ

ของชุมชนว่ำมีวัตถุดิบอะไรบ้ำงท่ีสำมำรถน ำมำผลิตพลังงำนได้ เช่น ชุมชนท่ีมีมูลสัตว์จ ำนวนมำก

น ำมำผลิตก๊ำซชีวภำพ ศึกษำว่ำฟืน/ถ่ำน ปัจจุบันมีประสิทธิภำพอยู่ท่ีเท่ำไร สำมำรถเพิ่ม

ประสิทธิภำพได้หรือไม่ รวมทั้งศึกษำว่ำในพื้นท่ีมีต้นทุนภูมิปัญญำท้องถิ่นเดิมอะไรอยู่บ้ำง (เหมือน

ระหัดวิดน ้ำ) เพ่ือน ำมำขยำยผล เป็นต้น สุดท้ำยเป็นกำรวิเครำะห์ปัญหำ หำแนวทำงแก้ไข ปรับปรุง 

สรุปบทเรียนถึงปัญหำและควำมล้มเหลว เม่ือมีกำรคิดแผนพลังงำนชุมชนเบื้องต้นแล้ว ส ำหรับเป็น

ข้อมูลในกำรประชุม ก็จะมีกำรเชิญ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ผู้น ำชุมชน ตัวแทนประชำชน

ในหมู่บ้ำน เข้ำร่วมประชุม หลังจำกนั้นพยำยำมผลักดันโครงกำรเข้ำไปในแผนองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น เน่ืองจำกงบประมำณท่ีได้รับสนับสนุนในปัจจุบันไม่เพียงพอ ส่วนรูปแบบกิจกรรม กำร

ด ำเนินงำนต่ำงๆ ให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วม ในแง่ของเจ้ำหน้ำท่ีพลังงำนจังหวัดจะสนับสนุน

ด้ำนของข้อมูล ในท่ีประชุมควำมจ ำเป็นท่ีต้องให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ผู้น ำชุมชนเข้ำ
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ร่วมด้วย เพรำะกำรท่ีประชำชนในชุมชนนั้น คิด วำงแผนกำรด ำเนินกำรนั้นและน ำเสนอในท่ี

ประชุม (น ำเสนอโครงกำรและงบประมำณ) ทำงนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลและผู้น ำชุมชนจะ

ให้กำรสนับสนุนดีกว่ำท่ีจะให้เจ้ำหน้ำท่ีพลังงำนจังหวัดเข้ำไปน ำเสนอ เน่ืองจำกประชำชนคือฐำน

เสียงของพวกเขำ และเม่ือมีกำรขอควำมช่วยเหลือ ร่วมแรงร่วมใจในกำรด ำเนินงำน ประชำชนจะ

เช่ือถือและเข้ำร่วมอย่ำงพร้อมเพียงเพรำะเป็นนโยบำยของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ผู้น ำ

ชุมชนและประชำชนคิดร่วมกันเอง เจ้ำหน้ำท่ีพลังงำนจังหวัด กล่ำวว่ำ “ท่ีประชุมส่วนใหญ่จะให้

ประชำชนเป็นแกนน ำในกำรขอชี้แจงงบประมำณ มีกำรพูดคุยเพื่อให้รับรู้ รับทรำบ ตัดสินใจลงทุน

แต่ละด้ำนของพลังงำนพร้อมๆ กัน เม่ือมีกำรตกลงถึงแผนพลังงำนชุมชนเรียบร้อยแล้ว จะประชุม

ชี้แจงกับประชำชนในหมู่บ้ำนทั้งหมดอีกครั้งเพื่อชี้แจง ตกลงควำมเข้ำใจร่วมกัน” 

 จุดแข็งท่ีท ำให้กำรด ำเนินงำนของพลังงำนจังหวัดชัยภูมิด ำเนินงำนได้อย่ำงต่อเน่ือง 

เน่ืองจำกนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนพลังงำน จึงให้เจ้ำหน้ำท่ีพลังงำน

จังหวัดวำงแผนกำรด ำเนินงำนด้ำนพลังงำนให้ ต้องมีกำรวำงแผนระยะสั้น ระยะกลำงและระยะยำว 

แต่ละโครงกำรคำดว่ำใช้งบประมำณเท่ำไร ผู้รับผิดชอบคือใคร ซ่ึงนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

จะพิจำรณำครอบคลุมทั้งจังหวัด (36 อ ำเภอ 124 ต ำบล 3,167 หมู่บ้ำน) เริ่มต้นโครงกำรแรกๆ มี

ปัญหำอุปสรรคในเร่ืองของมุมมอง คือ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ต้องกำรน ำเทคโนโลยี

เกี่ยวกับพลังงำนหมุนเวียนเข้ำใช้แต่ละพื้นท่ีทันที แต่ทำงพลังงำนจัดหวัดแนะน ำ ชี้แจงให้พัฒนำ

คนก่อน โดยให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนพลังงำนก่อน ซ่ึงเม่ือชี้แจงให้เหตุผลว่ำกำรด ำเนินงำนท่ีจะท ำ

ให้มีตวำมต่อเน่ืองยั่งยืนได้นั้น ต้องให้ประชำชนเป็นคนมองเห็นปัญหำ แล้วค่อยพยำยำมผลักดัน

เทคโนโลยีต่ำงๆ ท่ีช่วยลดปัญหำนั้นมำให้ประชำชนทรำบ ซ่ึงจะท ำให้ประชำชนเห็นควำมส ำคัญ

ของเทคโนโลยีนั้นมำกกว่ำท่ีจะเอำเทคโนโลยีมำเสนอก่อนทั้งๆ ท่ีประชำชนไม่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 

ทำงนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดจึงปรับเปล่ียนมุมมอง และพิจำรณำถึงควำมจ ำเป็นในกำร

พัฒนำบุคลำกร ดังนั้นจึงให้งบประมำณมำประมำณ 5,000,000 บำท ในปี พ.ศ. 2556 เพ่ือฝึกอบรม

สร้ำงกระบวนกำรทำงควำมคิดให้ผู้น ำชุมชนก่อน และเม่ือถึงกำรน ำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ในชุมชน

กำรติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ จะมีเจ้ำหน้ำท่ีพลังงำนจังหวัดลงมือปฏิบัติ แต่จะน ำ อส.พน. ผู้น ำ

ชุมชน เข้ำศึกษำขั้นตอนกำรด ำเนินงำนด้วย ซ่ึงถือว่ำเป็นกำรอบรมให้เห็นจริง ปฏิบัติจริง เพื่อให้มี

ควำมรู้ควำมเข้ำใจท่ีถูกต้องแท้จริง สำมำรถส่ือสำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนท่ีสนใจให้เข้ำใจ

เทคโนโลยีนั้นๆ ได้ 

แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรของชุมชนนำไก่เซำ ต ำบลนำเสียว ท่ีส ำคัญ คือ กำรค้นหำคนท่ี

จะมำเป็น อส.พน. ท่ีมีควำมสนใจ ทุ่มเท เสียสละก่อนเป็นล ำดับแรก ถ้ำคนไม่เดิน ให้เอำเทคโนโลยี

ดีขนำดไหน ใหม่ขนำดไหนก็ไม่สำมำรถพัฒนำด้ำนพลังงำนต่อไปได้ เน่ืองจำกถ้ำเอำเทคโนโลยี
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เดียวกันท่ีประสบควำมส ำเร็จในท่ีหน่ึง เอำไปใช้กับอีกท่ีหน่ึงอำจไม่ประสบควำมส ำเร็จเหมือนกัน

ก็ได้ ถ้ำคนไม่สนใจท่ีจะท ำ ท ำให้แนวคิดของเจ้ำหน้ำท่ีพลังงำนจังหวัดนั้น คิดว่ำสุดท้ำยแล้วคนท่ี

ดูแล ด ำเนินกำรต่ำงๆ ไม่ใช่เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ เน่ืองจำกเจ้ำหน้ำท่ีมีภำรกิจอ่ืนๆ อีกมำกมำย ไม่

สำมำรถเข้ำพื้นท่ีได้ตลอดเวลำ รวมทั้งประชำชนเอง คือ คนท่ีอยู่ใกล้แหล่งผลิตพลังงำนมำกท่ีสุด  

จึงเป็นสิ่งส ำคัญท่ีสุดท่ีจะหำคนคนนั้นให้เจอ เม่ือได้คนแล้วต้องท ำให้สังคมมีอยู่มีกิน สุดท้ำยต้อง

เตรียมแผนและค ำตอบให้ประชำชนในชุมชน (ท ำไมต้องท ำ ท ำแล้วได้อะไร ท ำอย่ำงไร ใครเป็นคน

ท ำ ท ำเม่ือไร) รวมทั้งเตรียมบุคลำกรเจ้ำหน้ำท่ีพลังงำนให้สนับสนุน สอบถำมเป็นระยะๆ เพรำะ

เจ้ำหน้ำท่ีพลังงำนจังหวัด คิดว่ำ “จะท ำให้ประชำชนหำปลำกินเองให้ได้ไม่ใช่เอำปลำไปให้กินอย่ำง

เดียว” 

 

4) ภาคใต้ (ต าบลนาชุมเห็ด อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง) 

 

ข้อมูลทั่วไปของต ำบลนำชุมเห็ด อ ำเภอย่ำนตำขำว จังหวัดตรัง สภำพโดยรอบของต ำบล

เป็นท่ีรำบเชิงเขำ อยู่ติดอ ำเภอย่ำนตำขำวและอ ำเภอนำโยง จังหวัดตรัง รวมทั้งทิศตะวันออกติดกับ

เทือกเขำบรรทัด อ ำเภอกงหรำ จังหวัดพัทลุง ซ่ึงถือว่ำเป็นรอยต่อระหว่ำงตรังกับพัทลุง จ ำนวน

ประชำกรในพื้นท่ีประมำณ 8,171 คน อำชีพส่วนใหญ่ของคนในพื้นท่ีท ำสวนยำงพำรำและเลี้ยงไก่

ไข่ 

  จำกกำรลงสัมภำษณ์ผู้น ำชุมชนหรือคณะกรรมกำรพลังงำนชุมชน ได้แก่ ประธำน

กรรมกำรศูนย์เรียนรู้พลังงำนอย่ำงยั่งยื่นของต ำบลนำชุมเห็ด (นำยหนูอิ่ม ปำนนิล) ประชำสัมพันธ์

ศูนย์เรียนรู้ฯ (นำยวิน อนุรักษ์) และยังเป็นบุคลำกรท่ีดูแลโรงงำนพลังงำนน ้ำ รวมทั้งได้สัมภำษณ์

ประธำนกรรมกำรกลุ่มวิสำหกิจชุมชนเกษตรกร โรงอบแห้งยำงพำรำพลังงำนแสงอำทิตย์ของต ำบล

นำชุมเห็ด (นำยเอียด มำแสง) พร้อมทั้งสัมภำษณ์ผู้อ ำนวยกำรพลังงำนจังหวัดตรัง (นำยอ ำนำจ คง

ทอง) และส ำรวจพื้นท่ีชุมชนนำชุมเห็ด พลังงำนจังหวัดเลือกชุมชนนำชุมเห็ด เพรำะแนวคิดกำร

ท ำงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รองนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ในเร่ืองของกำรใช้

คอมพิวเตอร์ คือมีงบประมำณสนับสนุนกำรซื้อคอมพิวเตอร์ เม่ือมีกำรจัดซื้อมำติดตั้งท่ีองค์กำร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และได้จัดตำรำง เพ่ือให้โรงเรียนสำมำรถยืมใช้งำนได้ เสำร์-อำทิตย์และช่วง

ปิดเทอมจะเปิดโอกำสให้ประชำชนและเด็กนักเรียนเข้ำมำให้งำนและสอนให้ควำมรู้เพิ่มขึ้น ชุมชน

นี้ไม่มีกำรวำงถังขยะ เพรำะพยำยำมให้ประชำชนจัดกำรขยะภำยในชุมชนเอง แต่ผู้บริหำรองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นชุดใหม่ท่ีได้รับกำรเลือกตั้งเข้ำมำ ก็มีกำรน ำถังขยะเข้ำมำวำงในชุมชนอีก ท ำ

ให้ปัญหำขยะกลับมำ โดยขยะเปียกมีปริมำณมำกท่ีสุด ต้องมีกำรส่งก ำจัดมำกเพรำะผสมกับขยะ
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ประเภทอ่ืนมำท ำให้กำรจัดกำรไม่ไหว จึงมีวิธีกำรเก็บค่ำก ำจัดจำกชำวบ้ำนเพิ่มเติมจำก 20 บำท เป็น 

30 – 40 บำท เพรำะจะได้น ำส่งท่ีนครตรังโดยไม่จัดกำรใดใด ท ำให้ปัญหำกำรน ำขยะมำท ำปุ๋ยมี

ปัญหำในปัจจุบัน แต่ปัจจุบันพลังงำนจังหวัดตรังได้น ำพลังงำนหมุนเวียน (พลังงำนน ้ำ, พลังงำน

แสงอำทิตย์, พลังงำนชีวมวล และก๊ำซชีวภำพ) เข้ำมำสนับสนุนกำรผลิตแหล่งพลังงำนหมุนเวียน 

พลังงำนน ้ำ ของชุมชนต ำบลนำชุมเห็ด เกิดจำกโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังน ้ำ (โครงกำรคลอง

ขนุน) เป็นกำรก่อสร้ำงฝำยชะลอน ้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ควำมสูง 2.50 เมตร ควำมยำว 29.80  

เมตร) พร้อมประตูรับน ้ำและประตูระบำยตะกอน ผันน ้ำเพียงบำงส่วน ผ่ำนท่อส่งน ้ำ (ขนำดเส้น

ผ่ำนศูนย์กลำง 800 มิลลิเมตร ควำมยำว 710 เมตร) ไปยังอำคำรโรงไฟฟ้ำ เพื่อผลักเคร่ืองกังหันน ้ำ 

(ชนิด Cross Flow ขนำด 88 กิโลวัตต์ จ ำนวน 1 เคร่ือง ควำมสูงหัวน ้ำ 16.03 เมตร ปริมำณน ้ำ 790 

ลิตรต่อวินำที) และเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำพร้อมอุปกรณ์ (เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ ชนิด Synchronous 

Generator ขนำด 125 กิโลโวทล์แอมป์) ผลิตพลังงำนไฟฟ้ำจ่ำยเข้ำระบบสำยส่ง (สำยส่งแรงสูง

ขนำดแรงดัน  33 เควีล ควำมยำว 532 เมตร หม้อแปลงไฟฟ้ำ 160 กิโลโวทล์แอมป์ จ ำนวน 1 เคร่ือง) 

ของกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.)  ส่งให้คนในต ำบลนำชุมเห็ดได้ใช้กระแสไฟฟ้ำ ซ่ึงมี

คณะกรรมกำรพลังงำนชุมชนในพื้นท่ีเป็นผู้ดูแล ควบคุมกำรเดินเคร่ือง แต่โรงไฟฟ้ำพลังงำนน ้ำไม่

มีกำรปรับเปล่ียนเทคโนโลยีเพื่อให้เหมำะกับชุมชน เน่ืองจำกรูปแบบอำคำรโรงไฟฟ้ำมีกำรวำง

แบบโดยผู้เช่ียวชำญด้ำนกำรสร้ำงโรงไฟฟ้ำอยู่แล้ว ดังภำพท่ี ภำคผนวก 5 
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ภาพที่ ภาคผนวก 5  โรงไฟฟ้ำพลังน ้ำ (โครงกำรคลองล ำขนุน) 

 

พลังงำนแสงอำทิตย์  มีกำรออกแบบโรงอบแห้งยำงพำรำ โดยใช้หลักกำรสีด ำดูดกลืน

แสงอำทิตย์ กระจกมีควำมโปร่งใสมำก ค่ำดรรชนีกำรหักเหของแสงสูง และอำกำศร้อนลอยขึ้น 

อำกำศเย็นลอยลงล่ำง จำกหลักกำรดังกล่ำวจึงมีกำรออกแบบโรงอบแห้งยำงพำรำพลังงำน

แสงอำทิตย์ เป็นรูปแบบโรงเรือนท่ีท ำจำกแผ่นสังกะสี บุโฟมตรงกลำงและใช้ไม้อัดปิดด้ำนใน โดย

ด้ำนนอกมีกำรใช้กระจกเป็นแผงรับแสงอำทิตย์ ซ่ึงด้ำนล่ำงของกระจกเป็นปูนท่ีทำสีด ำเพื่อช่วยเก็บ

ควำมร้อน และเจำะด้ำนข้ำงของโรงเรือนเพ่ือให้ควำมร้อนเข้ำไปในโรงเรือน ท ำให้ยำงพำรำท่ีได้มี

คุณภำพเกรด A ไม่มีเชื้อรำเกิดขึ้น รวมทั้งภำคใต้มีฝนตกค่อนข้ำงชุก จึงมีกำรสร้ำงเตำเผำถ่ำนขึ้น

บริเวณหน้ำโรงอบแห้งยำงพำรำ เพรำะในกรณีท่ีมีฝนตกจะใช้วิธีกำรอบแห้งจำกควำมร้อนท่ีได้จำก

กำรเผำถ่ำนแทน (ไม้ท่ีใช้คือ เศษไม้ยำงพำรำ) ซ่ึงรูปแบบเฉพำะของโรงเรือนนี้ คือมีกำรทำสีด ำ

ทั้งตัวเรือน และกรณีท่ีมีควำมร้อนสูงเกินไปก็จะมีช่องบริเวณใต้หลังคำให้มีกำรระบำยควำมร้อน

ออกได้ และผนังโรงเรือนก็มีองค์ประกอบ 3 ส่วน (แผ่นสังกะสี โฟม ไม้อัด) เพื่อให้เก็บกักควำม

ร้อนได้นำน โรงอบแห้งยำงพำรำสำมำรถบรรจุยำงได้ประมำณ 6,000 – 8,000 แผ่น ท ำให้ปัจจุบัน
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ปัญหำของโรงอบแห้งยำงพำรำคือไม่สำมำรถรับสมำชิกเพิ่มเติมได้ เน่ืองจำกข้อจ ำกัดของโรงเรือน 

ดังภำพท่ี ภำคผนวก 6 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ ภาคผนวก 6  โรงอบแห้งยำงพำรำแสงอำทิตย์ 

 

พลังงำนชีวมวล  เป็นกำรดัดแปลงเตำต้นแบบจำกนครศรีธรรมรำช แบบเตำ 2 กระทะ (เตำ

ใหญ่) กับเตำเศรษฐกิจภำคกลำงกระทรวงพลังงำน มำผสมผสำนแนวคิด เน่ืองจำกเตำ

นครศรีธรรมรำชใหญ่เกินไปเหมำะกับกำรด ำเนินงำนกึ่งวิสำหกิจ ส่วนเตำเศรษฐกิจเล็กเกินไป 

ขนำดไม่พอดีกับกระทะและกำรประกอบอำชีพบำงอำชีพในจังหวัดตรัง เช่น คนท ำข้ำวแกงขำย ท ำ

ขนม ท ำประมงท่ีมีกำรแกะเนื้อปูขำย ท ำกุ้งแห้ง เป็นต้น ซ่ึงอำชีพเหล่ำนี้ใช้กระทะขนำดกลำงใน
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กำรหุงต้ม จึงมีกำรคิดค้นเตำฟืนนำชุมเห็ดตรังขึ้น ภำยใต้แนวคิด ประหยัดฟืน ปลอดภัย ไร้ควัน ซ่ึง

มีกำรคิดค้นโดยใช้คณะกรรมกำรท่ีมีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนเทคโนโลยีมำช่วยกันคิด พิจำรณำ 

ทดลองกัน มีกำรน ำรูปแบบของเตำทั้ง 2 ประเภทมำศึกษำและออกแบบรูปแบบใหม่ ซ่ึงเตำฟืนนำ

ชุมเห็ดมีควำมพิเศษ คือ มีกำรก่ออิฐท ำขอบเตำ 2 ชั้น โดยระหว่ำงขอบทั้งสองกลวง เพื่อให้เกิดกำร

เผำไหม้ 2 ครั้ง (ครั้งแรกเผำไหม้ไม้ ครั้งท่ีสองเผำไหม้ควัน (CO2)) และน ำฟืนท่ีได้จำกกำรเผำเศษ

ไม้ยำงพำรำมำใช้ แต่เตำนำชุมเห็ดท่ีได้มำใหม่นี้ไม่ค่อยได้ใช้ในชุมชนนำชุมเห็ดมำกนัก ส่วนใหญ่

ใช้ท่ี ต ำบลกันตังใต้ ต ำบลท่ำข้ำม ต ำบลห้วยยอด และต ำบลหำดส ำรำญ ดังภำพท่ี ภำคผนวก 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ภาคผนวก 7  เตำฟืนนำชุมเห็ด 

 

ก๊ำซชีวภำพ  เป็นสิ่งท่ีพลังงำนจังหวัดและชำวบ้ำนท่ีมีกำรเลี้ยงไก่ไข่ และวัว เล็งเห็นว่ำ

บ้ำนเรือนของชำวบ้ำนเองสำมำรถผลิตก๊ำซใช้เองได้ โดยก๊ำซชีวภำพท่ีได้จะเกิดจำกมูลสัตว์ท่ี

ชำวบ้ำนเลี้ยงไว้และประธำนกรรมกำรศูนย์เรียนรู้พลังงำนอย่ำงยั่งยื่นของต ำบลนำชุมเห็ด (นำยหนู

อิ่ม ปำนนิล) ได้พิจำรณำว่ำต้องกำรจัดกำรทุกด้ำนท่ีท ำให้เกิดพลังงำนให้สมบูรณ์มำกท่ีสุด และมี

กำรใช้บ่อหมักแบบส ำเร็จเข้ำด ำเนินกำรลดขั้นตอนท่ียุ่งยำก ซับซ้อน เพื่อให้เหมำะสมกับประชำชน

ในพื้นท่ี โดยบ่อหมักก๊ำซชีวภำพ มี 3 องค์ประกอบ 1) บ่อเติม 2) บ่อหมัก 3) บ่อล้น โดยบ่อเติมและ

บ่อล้นใช้ท่อซีเมนต์ เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 100 เซนติเมตร ควำมสูง 50 เซนติเมตร และบ่อหมักใช้ถัง
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บ ำบัดน ้ำเสียขนำดใหญ่ ท ำให้ง่ำยต่อกำรติดตั้ง และมีกำรท ำท่อเติมมูล ท่อปล่อยมูลล้น ท่อน ำก๊ำซ 

(ใช้ท่อ PVC เป็นท่อน ำก๊ำซ) อีกทั้งมีตัวกรอง SO2 โดยใช้ฝอยเหล็กในกำรท ำตัวกรองเม่ือมีก๊ำซ

เกิดขึ้นจะท ำให้ฝอยเหล็กเป็นสนิม ซ่ึงเริ่มต้นกำรด ำเนินกำรจะต้องเติมน ้ำให้เต็มถังหมัก (ป้องกันถัง

แตก/ ช ำรุด) และน ำมูลใส่เร่ือยๆ ไล่น ้ำออกจนเต็ม (ใช้เวลำประมำณ 1 เดือน) มูลสัตว์ท่ีใช้ประมำณ

มำจำกไก่ 100 – 200 ตัว วัวประมำณ 7 ตัว เริ่มแรกอำจไม่มีก๊ำซเกิดขึ้น เน่ืองจำกแหล่งก ำเนิดก๊ำซมี

ควำมเจือจำง แต่ทั้งนี้ระหว่ำงกำรเติมมูลสัตว์เข้ำไปในถังหมัก ใช้ดินกลบถังไปเร่ือยๆ จนถึงคอถัง

แต่ไม่ต้องแน่นมำกเพรำะทำงภำคใต้มีฝนตกตลอดทั้งปี ท ำให้เกิดแรงดันอัดดินไปในตัวอยู่แล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ ภาคผนวก 8  บ่อหมักก๊ำซชีวภำพ 

 

ซ่ึงปัจจุบันพลังงำนหมุนเวียนท่ีมีในต ำบลนำชุมเห็ด เกิดขึ้นเน่ืองจำกชำวบ้ำนในชุมชนคิด

แผนยุทธศำสตร์พลังงำนชุมชนขึ้นเอง ซ่ึงมีเจ้ำหน้ำท่ีพลังงำนจังหวัดเป็นพี่เลี้ยงในกำรจัดท ำแผน 

แผนยุทธศำสตร์ประกอบด้วย 5 ยุทธศำสตร์ คือ 1) กำรส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีท่ีเหมำะสม

ส ำหรับครอบครัว คือ จะเริ่มต้นท่ีครอบครัวในครัวเรือน จุดเริ่มต้นแรกๆ เตำเผำถ่ำนประสิทธิภำพ

สูง ส่งเสริมกำรปลูกพืชผักปลอดสำรพิษ โดยใช้น ้ำส้มควันไม้ สนับสนุนตู้อบพลังงำนแสงอำทิตย์

กับผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตร เป็นต้น 2) กำรจัดกำรขยะและมลภำวะของชุมชน ช่วงแรกๆ จัดท ำผ่ำน

โรงเรียนวัดควนนิมิตศิลำท่ีมีกำรด ำเนินงำนเร่ืองก๊ำซชีวภำพท่ีได้จำกขยะเปียกอยู่แล้ว 3) กำร



197 
 

ส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีเพื่อกำรพัฒนำกลุ่มองค์กรในชุมชน โดยมีกำรปรับเปล่ียนอุปกรณ์

ประหยัดไฟกลุ่มเย็บผ้ำตุ๊กตำ และโครงกำรโรงอบแห้งยำงพำรำพลังงำนแสงอำทิตย์ รวมทั้ง

โครงกำรท่ีจะสร้ำงศูนย์กำรเรียนรู้ในปัจจุบันและสร้ำงแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ (ภูผำหมอก) เพ่ือ

เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีเรียนรู้เกี่ยวกับด้ำนพลังงำนควบคู่กันไป 4) สร้ำงส ำนึกรักษ์พลังงำน เริ่มต้น

โดยกำรสร้ำงครอบครัวต้นแบบ พิจำรณำว่ำบ้ำนไหนสนใจจะเข้ำร่วมโครงกำร ไปเยี่ยมเยือนแต่ละ

ครอบครัว เป็นกำรสร้ำงเครือข่ำยและสนธนำด้ำนพลังงำนเพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ และ 5) 

ค้นหำพลังงำนหมุนเวียน ซ่ึงยุทธศำสตร์นี้ อยู่ในรูปของโครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนน ้ำ จำกแผน

ยุทธศำสตร์ทั้ง 5 ดังกล่ำว ท ำให้เกิดกำรค้นหำน ำพลังงำนหมุนเวียนมำปรับใช้ให้เหมำะสมกับต ำบล

นำชุมเห็ดและกำรด ำเนินโครงกำรต่ำง ๆ ด ำเนินก่อน-หลังตำมควำมเหมำะสมกับเวลำ ควำมพร้อม

ในเร่ืองนั้นๆ โดยประธำนกรรมกำรศูนย์เรียนรู้พลังงำนอย่ำงยั่งยื่นของต ำบลนำชุมเห็ด (นำยหนูอิ่ม 

ปำนนิล) กล่ำวว่ำ เริ่มต้นกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์แรกๆ นั้น เริ่มจำกของใกล้ตัวท่ีสุดก่อน 

แล้วต่อยอดเพิ่มขึ้นไปเร่ือยๆ จนเป็นภำพใหญ่ 

ทั้งนี้ต ำบลนำชุมเห็ดมีกำรด ำเนินกำรผลิตพลังงำนต่ำงๆ อย่ำงต่อเน่ืองและมีกำรคำดกำรณ์

จะขยำยผลเทคโนโลยีท่ีประสบควำมส ำเร็จไปยังพื้นท่ีใกล้เคียง และคณะกรรมกำรพลังงำนชุมชน 

ประชำชนในพื้นท่ียังมีแนวคิดท่ีจะต่อยอดพลังงำนหมุนเวียนแต่ละชนิดท่ีน ำมำใช้ให้เหมำะสมและ

ได้ผลผลิตเต็มศักยภำพ โดยปัจจัยท่ีคำดว่ำท ำให้แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรผลิตพลังงำนของต ำบล

นำชุมเห็ดประสบผลส ำเร็จและมีประสิทธินั้น เกิดจำกคณะกรรมกำร ผู้น ำชุมชนเข้มแข็ง มีจุดยื่นท่ี

มั่นคงถึงแม้บำงครั้งมีเร่ืองกำรเมืองเข้ำมำยุ่งเกี่ยว อำจกระทบต่องบประมำณท่ีได้รับกำรสนับสนุน

บ้ำงแต่ก็ยังด ำเนินกำรต่อเน่ืองได้ และผู้น ำมีกำรขับเคล่ือนอยู่เองท ำให้ประชำชนในพื้นท่ีเกิดควำม

เช่ือมั่น รวมทั้งปัจจัยท่ีให้คนในชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วม มีสิทธิร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท ำ ร่วม

แก้ปัญหำ ร่วมรับผลประโยชน์ เลือกได้ว่ำสนใจพลังงำนหมุนเวียนแบบใด เพื่อให้เหมำะกับกำรวิถี

ชีวิตควำมเป็นอยู่ กำรประกอบอำชีพของตนเอง เช่น ใครมีสวนยำงพำรำก็อยู่โครงกำรโรงอบ

ยำงพำรำแสงอำทิตย์ ใครอยู่ใกล้แหล่งน ้ำก็อยู่โครงกำรโรงไฟฟ้ำพลังงำนน ้ำ ใครมีมูลสัตว์มำกก็อยู่

โครงกำรก๊ำซชีวภำพ เป็นต้น รวมทั้งกำรด ำเนินงำนของพลังงำนจังหวัดท่ีมีกำรน ำแผนพลังงำน

ชุมชน 10 ขั้นตอน มำเป็นแนวทำงในกำรเข้ำพื้นท่ีในชุมชนและสิ่งท่ีต้องกำรให้เกิดขึ้นต้อง

สอดคล้องเข้ำกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน (มีกำรน ำแผน 3 ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมำ

ศึกษำ โดยดูกำรประกอบอำชีพ วันเวลำ รูปแบบกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน) รวมทั้งช่วยผลักดันให้

ประชำชนในพื้นท่ีช่วยกันคิด (ท ำให้ประชำชนเห็นว่ำถ้ำทำงพลังงำนจังหวัดช่วยคิดให้แล้วจะท ำ

หรือไม่ แน่นอนว่ำไม่อยำกท ำ เพรำะฉะนั้นต้องช่วยกันคิดเอง) แต่ทั้งนี้เจ้ำหน้ำท่ีพลังงำนพยำยำม

จับประเด็นและดึงให้เข้ำกับอำชีพ วิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ ทั้งนี้ยังมีกำรจัดตั้งสหกรณ์ขึ้น เพื่อให้
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ประชำชนบริหำรจัดกำรกันเองและแสดงออกถึงควำมโปร่งใส ซ่ึงเริ่มต้นมีกำรให้คณะกรรมกำร

ศูนย์กำรเรียนรู้เข้ำร่วม และตำมด้วยให้ประชำชนในพื้นท่ีเข้ำร่วมโดยกำรสมัครจำกกำรซื้อหุ้น เข้ำ

เป็นสมำชิก และมีกำรประชุมเลือกคณะกรรมกำรสหกรณ์ แต่ปัจจุบันมีกำรจัดตั้งสหกรณ์พลังงำน

น ้ำอย่ำงเดียว เพรำะมีเงินท่ีได้จำกกำรผลิตไฟฟ้ำ แต่มีแนวโน้มว่ำจะด ำเนินกำรจัดตั้งสหกรณ์เล็กๆ 

ตำมโครงกำรท่ีจัดตั้งขึ้น แล้วเช่ือมโยงกันเพื่อให้เกิดควำมยั่งยืนขึ้นภำยในชุมชน ภำพรวมของท่ี

ชุมชนนำชุมเห็ดมีกำรช่วยเหลือกันท ำงำนกันหลำยๆ กลุ่ม เช่น ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้น ำชุมชน เจ้ำหน้ำท่ี

พลังงำนจังหวัดคอยเป็นท่ีปรึกษำ หำรือ จัดประชุม โรงเรียนและอนำมัยก็เข้ำมำมีส่วนร่วม ท ำให้

ทุกคนมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงและจัดกำรพลังงำนเกิดควำมเช่ือมโยง เข้มแข็ง ซ่ึงสิ่งนี้ในส่วนของ

ชนบทกับเมืองจะแตกต่ำงกัน เพรำะประชำชนท่ีอำศัยในชนบทจะรู้จักกันดี ใครท ำอะไรท่ีไหนรู้กัน

หมด ท ำให้มีกำรขอช่วยลงแรงนั้นง่ำย พร้อมทั้งมีกำรเช่ือในผู้น ำท่ีตนเองเลือกมำดูแลชุมชน (ผู้น ำ

ให้ช่วยกันก็จะช่วยกัน) แต่ของชุมชนเมืองนั้น ไม่สำมำรถคำดเดำว่ำประชำชนท่ีอยู่ในเมืองต้องกำร

อะไร ใครท ำอะไรไม่สำมำรถรู้ได้ เน่ืองจำกไม่มีกำรสนใจกัน  ปัญหำและอุปสรรค ท่ีพบคือควำม

ไม่ต่อเน่ืองของโครงกำร เน่ืองจำกมีปัญหำกำรเมืองระหว่ำงนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุด

เก่ำกับนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุดใหม่ เพรำะต้องมีกำรเลือกตั้งนำยกองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นทุกครั้งเม่ือหมดวำระ ท ำให้กำรด ำเนินงำนหยุดชะงัก (ในกรณีท่ีมีกำรก่อสร้ำง) และถ้ำได้

นำยกคนใหม่จะต้องเริ่มคุย น ำเสนอแผนงำน งบประมำณใหม่ (ปัจจุบันนำยกไม่เห็นด้วยและไม่

ค่อยสนับสนุนด้ำนพลังงำน เพรำะกลัวจะเป็นฐำนเสียงให้คนเก่ำและนำยกคนปัจจุบันไม่มีควำมรู้

ควำมเข้ำใจด้ำนพลังงำน) แต่กรณีท่ีมีกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จสำมำรถด ำเนินกำรผลิตพลังงำนต่อเน่ือง 

แต่ทั้งนี้กำรด ำเนินงำนของชุมชนนำชุมเห็ดยังด ำเนินงำนอย่ำงต่อเน่ืองได้ เน่ืองจำกกำรด ำเนินงำน

ไม่ได้ขับเคล่ือนผ่ำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ขับเคล่ือนผ่ำนประชำชน ผู้ใหญ่บ้ำน ผู้น ำ

ชุมชน และแกนน ำชุมชน 

กำรด ำเนินงำนอยำกให้แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรด้ำนพลังงำนหมุนเวียนในแต่ละภูมิภำค 

เป็นแบบกำรบริหำรจัดกำรท่ีให้ประชำชนรู้สึกเป็นเจ้ำของ มีสิทธิเลือกกำรใช้พลังงำนหมุนเวียนให้

เหมำะสมกับพื้นท่ี แต่ทั้งนี้ต้องอำศัยองค์ควำมรู้จำกเจ้ำหน้ำท่ีภำครัฐในกำรให้ข้อมูลและตัดสินใจ

เลือกใช้พลังงำนนั้นๆ ต่อไป (อยำกให้ควำมรู้กับประชำชนในด้ำนของพลังงำนหมุนเวียนนั้นๆ ท่ี

เลือกมำใช้ในชุมชน) และพลังงำนหมุนเวียนท่ีเหมำะสมกับภำคใต้ ทำงเจ้ำหน้ำท่ีพลังงำนจังหวัดคิด

ว่ำหลำยๆ จังหวัด นั้น คือพลังงำนชีวมวล เน่ืองจำกมีไม้ยำงพำรำและปำล์มมำก ทุกวันนี้อยำกให้

พิจำรณำว่ำไม้มีจะจัดกำรอย่ำงไรให้ไม้วิ่งข้ำมจังหวัดให้น้อยให้น ำมำใช้กับพื้นท่ีใกล้เคียงให้มำก 

เพื่อลดกำรขนส่ง และท่ีเห็นได้ชัดในเร่ืองนี้คือ โรงงำนมีกำรกลับตัวท่ีเร็ว (โรงงำนท่ีกลับตัวเร็ว

ท่ีสุด คือ ปูนซีเมนต์ทุ่งสง) ระบบเก่ำมีกำรใช้น ้ำมันเผำปูนผง แต่ปัจจุบันใช้ตอไม้ยำงพำรำเป็น
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เชื้อเพลิงในกำรช่วยเผำปูน อุตสำหกรรมท่ีทันสมัยกลับตัวไว เพรำะอุตสำหกรรมมองภำพออก และ

จะมองวัสดุท่ีใกล้เคียงท่ีตั้งของตนเองมำใช้ แต่ประชำชนทั่วไปมองไม่เห็นคุณค่ำของวัสดุนั้น 

พร้อมทั้งพิจำรณำกำรใช้ทรัพยำกรให้คุ้มค่ำท่ีสุด กรณีพำไปศึกษำดูงำนควรเลือกจังหวัดหรือ

สถำนท่ีท่ีมีควำมใกล้เคียงกับจังหวัดเรำ เพื่อให้ประชำชนท่ีไปรับทรำบข้อมูลไม่งงกับสิ่งท่ีได้รับ 

เป็นกำรจุดประกำยควำมคิดของประชำชนในพื้นท่ีได้อย่ำงดีเยี่ยม ท่ีส ำคัญอย่ำมองเพียงว่ำ

ควำมส ำเร็จอยู่ท่ีงบประมำณท่ีได้รับกำรสนับสนุน แต่ควำมส ำเร็จและยั่งยืนนั้นมำจำกประชำชนใน

ชุมชนท่ีต้องเข้มแข็ง ต้องบริหำรจัดกำรโดยคนภำยใน แต่ทั้งนี้ต้องมีควำมรู้เป็นองค์ประกอบด้วย 

ถึงจะสำมำรถบริหำรได้ถูกต้องและมีประสิทธิภำพ ค่อยๆ ไปอย่ำงช้ำๆ แต่มั่งคง 
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 มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
 ปีท่ีส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2547 

สาธารณสุขศาสตรบณัฑิต  
(อาชีวอนามยัและความปลอดภยั) 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 ปีท่ีส าเร็จการศึกษา พ.ศ. 2551 
 
ประสบการณ์ท างาน พ.ศ. 2547- 2549 
 Environmental Officer (ISO 14001) 
 บริษทั จาโนเม่ (ประเทศไทย) จ ากดั 

พ.ศ. 2549- 2552 
  Safety & Environment Officer  

  บริษทั ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จ ากดั 
พ.ศ. 2552- 2555 

 นกัวชิาการสาธารณสุข 
 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

 พ.ศ. 2555- ปัจจุบนั 
 QSHE Executive 
 บริษทั ปรินทร จ ากดั (BITEC) 
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