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 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค ์คือ 1) เพื่อศึกษาสภาพการจดัการพลงังานชุมชนในประเทศไทย 
2) เพื่อศึกษาถึงปัญหาและอุปสรรคในการจดัการพลงังานในชุมชนของประทศไทย 3) เพ่ือเสนอ
รูปแบบท่ีเหมาะสมในการจดัการพลงังานชุมชนในประเทศไทย เพ่ือใหชุ้มชนสามารถจดัการพลงังาน 
ภายในชุมชนของตนเองและสามารถพึ่งพาตนเองไดใ้นดา้นพลงังาน การวิจยัเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ 
ควบคู่ไปกบัเชิงปริมาณ ใชแ้บบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ในชุมชนท่ีมีการใชพ้ลงังานทางเลือก 
(Alternative Energy) พลงังานหมุนเวียน (Renewable Energy) หรืออุปกรณ์ประหยดัพลงังาน ร่วมกบั
พลงังานส้ินเปลือง จาํนวน 91 คนใน 5 ชุมชน และการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดั
การพลงังานชุมชน ผูน้าํชุมชนท่ีเก่ียวขอ้งจาํนวน 11 คน 
 ผลการศึกษาพบว่าในด้านการนําพลังงานหมุนเวียน พลังงานทางเลือกและอุปกรณ์
พลงังานมาใชใ้นชุมชน บางชุมชนเห็นว่ายงัมีปริมาณพลงังานไม่เพียงพอเพื่อใชบ้ริโภคประจาํวนั 
ดา้นค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าการจดัการพลงังานในชุมชนไม่มี
ผลต่อค่าใชจ่้ายดา้นพลงังาน สาเหตุเพราะ ไม่มีการใชห้รือมีการใช้ประโยชน์จากพลงังานหรือ
อุปกรณ์เหล่านั้นนอ้ย เน่ืองจากว่าอุปกรณ์ชาํรุดใชง้านไม่ได ้ปัญหาประชาชนในชุมชนไม่สามารถ
จดัการบาํรุงรักษาอุปกรณ์เองไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนต่ืนตวักบัการจดัการพลงังานใน
ช่วงแรกของโครงการเท่านั้น กลุ่มตวัอยา่งมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองพลงังานอยูใ่นระดบัสูง และมีความ
ตระหนกัเร่ืองพลงังานอยูใ่นระดบัสูงเช่นเดียวกนั การมีส่วนร่วมเร่ืองการจดัการพลงังานในชุมชนอยู่
ในระดบัปานกลาง แต่ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในลกัษณะการรับฟังและสนบัสนุนโครงการ  
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 รูปแบบท่ีเหมาะสมในการจดัการพลงังานชุมชนนั้น ประชาชนในชุมชนตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ
และความตระหนกัในเร่ืองพลงังาน ซ่ึงจะนาํไปสู่การมีส่วนร่วมในกระบวนการจดัการพลงังานชุมชน 
และการวางแผนพลงังานชุมชนอยา่งเป็นรูปธรรม และผลท่ีไดจ้ากการวางแผนพลงังานคือการลดค่าใชจ่้าย
ในดา้นพลงังานและการมีพลงังานเพียงพอต่อความตอ้งการพ้ืนฐานของคนในชุมชน นอกจากนั้น
ยงัตอ้งมีการศึกษาปรับปรุงเทคโนโลยีและกระบวนการจดัการท่ีเหมาะสม และการติดตามประเมินผล
อย่างต่อเน่ืองอีกดว้ย อนัจะนาํมาซ่ึงการจดัการพลงังานชุมชนอย่างย ัง่ยืนได ้นอกจากนั้นยงัตอ้ง
สามารถขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืนๆไดด้ว้ย 
 การจัดการพลังงานในชุมชนหากต้องการให้ได้ประสิทธิผลท่ีดีต้องมีการนําเอาหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขา้มาบูรณาการจดัการดว้ย และตอ้งมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการ
ใชพ้ลงังานอีกดว้ย 

 
 



ABSTRACT  
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Year    2009  
 

______________________________________________________________________________ 
 

The aims of this study were to 1) examine the state of community energy management in 
Thailand, 2) identify problems and obstacles of community energy management in Thailand, and 
3) suggest an appropriate pattern for community energy management in Thailand to help 
communities manage energy within their own communities to become self-dependent 
communities. The methodology is composed of a combination of qualitative and quantitative 
research. The data were collected by using questionnaires with 91 people in 5 communities that 
use alternative energy, renewable energy, or energy saving equipment together with fossil fuel 
and using an in-depth interview with 11 leaders of communities and community energy 
management experts. 

The results from this study showed that some communities still had inadequate energy 
supplies to consume daily. Using of renewable energy, alternative energy and energy equipment 
in the communities did not affect cost of energy because the people did not use or minimally use 
of energy equipment since the equipment was damaged and was not enough. In addition, people 
in the communities were not able to maintain equipment effectively, and they were active about 
the energy management only in the beginning of the project.  The result also showed that people 
had a high-level of understanding and awareness about the energy management and saving.  
Community participation in energy management was at middle-level, and most of them 
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participated in the form of listening and supporting projects and activities. Energy 
management in the community would be more effective if integration of the philosophy of 
sufficiency economy into the management is carried out and the behavior of the energy 
consumption of people is changed. 

The appropriate pattern for community energy management suggested that people in 
communities must have better understanding and awareness of energy issues. This will lead to 
participation in the process of community energy management and energy planning process 
concretely. Results of the energy planning are to reduce energy costs and produce enough energy 
to supply community’s needs. Moreover, there is need to continuously study and improve 
appropriate technologies and to do monitoring and evaluation, which will make the community 
energy management sustainable. After the achievement, there should be expanding of this pattern 
to other communities. 



กติตกิรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี สาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ผูศึ้กษาตอ้งขอกราบขอบพระคุณบุคคลหลาย
ท่านท่ีใหค้วามช่วยเหลือและสนบัสนุนผูศึ้กษาตลอดมา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 
ดร.วิสาขา ภู่จินดา ผูซ่ึ้งเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของผูศึ้กษา ท่ีไดใ้ห้ความกรุณาสละเวลา
ใหค้าํปรึกษาช้ีแนะ ให้ขอ้คิดเห็นและขอ้แนะนาํท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาคร้ังน้ี รวมถึงผลกัดนั
และใหก้าํลงัใจผูศึ้กษาตลอดระยะเวลาการทาํวิทยานิพนธ์เล่มน้ีจนสาํเร็จลุล่วง  
 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ ดร.จาํลอง โพธ์ิบุญ สาํหรับคาํแนะนาํและขอ้ช้ีแนะใน
การจดัทาํวิทยานิพนธ์ ตลอดจนขอขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านของหลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
คณะพฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม ท่ีประสิทธ์ิประสาทความรู้ประกอบการจดัทาํวิทยานิพนธ์ในคร้ังน้ี 
รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีคณะพฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้มทุกท่านท่ีใหค้วามช่วยเหลือ และอาํนวยความสะดวก
ในการดาํเนินการต่างๆ และขอขอบคุณสาํนกันโนบายและแผนพลงังาน กองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลงังาน ท่ีไดม้อบทุนสนับสนุนงานวิจยัแก่การศึกษาคร้ังน้ีทาํให้การศึกษาคร้ังน้ีบรรลุ
ความสาํเร็จดงัตั้งใจ 
 ขอขอบพระคุณ รอง ผอ.ชวลิตร พิชาลยั คุณชยัวฒัน์ ชลชาญ อาจารยส์มชาย สมานตระกลู 
ท่ีได้ให้แนวคิดและขอ้คิดเห็นดีๆในการศึกษาคร้ังน้ี รวมถึงผูน้าํชุมชนและสมาชิกในชุมชน 
ทั้ง 5 ชุมชนทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ และให้ขอ้มูล
รวมถึงขอ้คิดเห็นต่างๆ  
 ขอขอบพระคุณ คุณแม่ คุณยาย และพ่ีๆ นอ้งๆ รวมถึงเพื่อนๆ ทุกคนท่ีช่วยเหลือในการเก็บ
ขอ้มูล คอยสอบถามและใหก้าํลงัใจ ซ่ึงถือเป็นแรงสาํคญัท่ีทาํใหว้ิทยานิพนธ์สาํเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 
 สุดทา้ยน้ี ขออุทิศความสาํเร็จคร้ังน้ีแด่ คุณพอ่ท่ีล่วงลบั ผูเ้ป็นแบบอยา่งในการดาํเนินชีวิต 
ของลูก 
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บทที ่1 
 

บทนํา 
 

1.1   หลกัการและเหตุผล 
 

วิกฤตการณ์พลงังานและราคานํ้ ามนัท่ีมีความผนัผวนสูง ก่อใหเ้กิดผลกระทบในทุกภาคส่วน 
ทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคครัวเรือน ทั้งในทางตรงและทางออ้มส่งผลต่อการดาํเนินชีวิตประจาํวนั
ของประชาชน ทาํใหต้อ้งแบกรับค่าครองชีพท่ีสูงข้ึนตามราคานํ้ ามนัโลก นกัวิชาการดา้นเศรษฐกิจ
ไดค้าดการณ์ว่าราคานํ้ ามนัจะถีบตวัสูงข้ึนจนผูบ้ริโภคไม่มีกาํลงัซ้ือ ซ่ึงมีความเป็นไปไดว้่าในอนาคต
ประมาณปี พ.ศ. 2583 สังคมโลกคงตอ้งเผชิญหน้ากับภาวะการขาดแคลนนํ้ ามนัอย่างแน่นอน 
(ปัทมา ศิริธญัญา, 2549: 2) โดยเฉพาะประเทศไทย มีการนาํเขา้พลงังานจากต่างประเทศ เป็นมูลค่า 
ท่ีสูงในแต่ละปี โดยในปี 2551 ประเทศไทยมีการนาํเขา้พลงังานเชิงพาณิชยสุ์ทธิคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 
890,700 ลา้นบาท (กระทรวงพลงังาน สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน, 2551ก: 6) 

ปัญหาดงักล่าวทาํให้ทัว่โลกให้ความสําคญักบัปัญหาการขาดแคลนพลงังานเพิ่มมากข้ึน 
และมีการคิดและพฒันาพลงังานทดแทนจากทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ โดยการนาํแหล่งพลงังาน
จากธรรมชาติ เช่น ความร้อนจากดวงอาทิตย ์แรงขบัดนัของนํ้ า คล่ืน แรงลม รวมทั้งความร้อนใตพ้ิภพ 
มาพฒันาประยกุตใ์หเ้ป็นพลงังานท่ีสามารถนาํมาบริโภคได ้เพื่อแกปั้ญหาการหมดไปของพลงังาน
ประเภทส้ินเปลือง (Non Renewable Energy) และผลกัดนัพลงังานหมุนเวียน (Renewable Energy) 
ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงท่ีสาํคญัของพลงังานทางเลือก (Alternative Energy) ให้เป็นพลงังานหลกัในอนาคต
ต่อไป นอกจากการนาํพลงังานทางเลือกท่ีว่ามาช่วยแกไ้ขปัญหาแลว้ เคร่ืองมือสาํคญัในการแกไ้ข
ปัญหาคือตอ้งมีการจัดการพลงังานและอนุรักษ์พลงังานท่ีดี เพื่อให้เกิดการใช้พลงังานอย่างมี
ประสิทธิภาพและใหเ้กิดความยัง่ยนื  

รัฐธรรมนูญฉบบัใหม่ไดว้างหลกัการเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรโดยเปิดโอกาสใหชุ้มชน
หรือองค์กรปกครองท้องส่วนถ่ินเข้ามามีส่วนร่วมได้  ดังนั้ นกระทรวงพลังงาน  ร่วมกับ
กระทรวงมหาดไทย จึงไดส่้งเสริมการจดัการพลงังานชุมชน โดยใชพ้ลงังานในชุมชน ตามความ
เหมาะสมและศกัยภาพของแหล่งพลงังานในชุมชนนั้นๆ ซ่ึงประเภทของพลงังานและรูปแบบของ
การจัดการมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะทางสังคมและภูมิประเทศ ทั้ งน้ีได้มีโครงการ
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สนบัสนุนการวางแผนพลงังานระดบัทอ้งถ่ิน (Local Energy Plan: LEP) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานของประเทศและพฒันาพลงังานอยา่งมีดุลยภาพควบคู่กบัการ
อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยมีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็น
หลกั  

การวางแผนพลงังานระดบัทอ้งถ่ินหรือโครงการจดัทาํแผนพลงังานชุมชนไดน้าํเอาหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางหลกัในการส่งเสริมทศันคติเร่ืองการใชพ้ลงังานอยา่ง
ย ัง่ยนื และใชเ้ทคโนโลยพีลงังานอยา่งง่ายๆ ท่ีเหมาะสมตามศกัยภาพของแต่ละทอ้งถ่ิน แต่ละชุมชน 
โดยใหทุ้กฝ่าย ทุกส่วนของชุมชนเขา้มามีบทบาท มีส่วนร่วมคิดร่วมทาํจนจบกระบวนการ และเกิด
เป็นแผนพลงังานของชุมชน และจากการดาํเนินการประเมินผลการดาํเนินการของหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งท่ีผ่านมาพบว่ามีการดาํเนินการในการจดัการพลงังานชุมชนอย่างแพร่หลาย แต่ยงัคงมี
ปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินการในแง่มุมต่างๆมากมายท่ีไม่สามารถนาํพาการจดัการพลงังาน
ชุมชนนั้นให้ประสบผลสําเร็จในขั้นการจดัการพลงังานอย่างย ัง่ยืนไดอ้ย่างแทจ้ริง ไม่ว่าจะเป็น
ชุมชนขนาดเลก็หรือขนาดใหญ่  

นอกจากโครงการจดัทาํแผนพลงังานชุมชนแลว้ยงัมีโครงการอ่ืนๆ อีกมากมายท่ีมุ่งสนบัสนุน
ใหมี้การใชพ้ลงังานทางเลือก (Alternative Energy) หรือพลงังานหมุนเวียน (Renewable Energy) 
และมีการจดัการพลงังานอยา่งบูรณาการในชุมชน เช่น โครงการบา้นมัน่คงพลงังาน ท่ีทางกรมพฒันา 
พลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังานและสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน องคก์าร
มหาชน ร่วมกนัดาํเนินโครงการ เป็นโครงการท่ีมีจุดมุ่งหมายให้มีการใชพ้ลงังานของชุมชนแออดั
ให้มีประสิทธิภาพ และยงัมีโครงการของกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน อีก
มากกว่า 12 โครงการท่ีเกิดข้ึนเพื่อส่งเสริมการใชพ้ลงังานทดแทนและร่วมกนัอนุรักษพ์ลงังานใน
ระดบัชุมชนอย่างจริงจงั ทั้งหมดน้ีเพื่อก่อให้เกิดกระแสของความเปล่ียนแปลงดา้นการอนุรักษ์
พลงังานและการใชพ้ลงังานทดแทน เพ่ือพาประเทศชาติใหส้ามารถหลุดพน้วิกฤตการณ์ดา้นพลงังาน 
อยา่งย ัง่ยนื (กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2551ข: 3) 

ดงันั้นผูว้ิจยัจึงสนใจทาํการศึกษาว่าการจดัการพลงังานชุมชนในแต่ละชุมชนนั้นมีสภาพ
การจดัการอย่างไร มีปัญหาและอุปสรรคในการจดัการพลงังานภายในชุมชนอย่างไร และมีแนว
ทางแก้ไขปัญหา อุปสรรคท่ีเกิดข้ึนนั้ นอย่างไร โดยจะศึกษาในชุมชนหรือกลุ่มท่ีมีการจัด
การพลงังานและสามารถพึ่งพาตนเองได้ดีในระดับหน่ึง เพื่อนําผลการศึกษาท่ีไดม้าเสนอแนะ
รูปแบบของการจดัการพลงังานชุมชนต่อไป ซ่ึงจะก่อให้เกิดการวางแผนการจดัการพลงังานของ
ชุมชนในพื้นท่ีอ่ืนๆอยา่งมีประสิทธิภาพและนาํไปสู่ความสาํเร็จในการจดัการพลงังานอยา่งย ัง่ยนื 
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1.2   คาํถามการวจิยั 
 
 1.2.1  ชุมชนมีสภาพการจดัการพลงังานชุมชน และปัญหาและอุปสรรคในการจดั 

การพลงังานในชุมชนอยา่งไร 
 1.2.2  รูปแบบท่ีเหมาะสมในการจดัการพลงังานชุมชนควรมีองคป์ระกอบใดบา้ง 

 
1.3   วตัถุประสงค์ 

 
  1.3.1  เพื่อศึกษาสภาพการจดัการพลงังานชุมชนในประเทศไทย 
  1.3.2  เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการจดัการพลงังานในชุมชนของประเทศไทย 
  1.3.3  เพื่อเสนอรูปแบบท่ีเหมาะสมในการจดัการพลงังานชุมชนในประเทศไทย 

 
1.4   ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

 
 1.4.1  ทาํใหท้ราบถึงสภาพการจดัการพลงังานภายในชุมชนในปัจจุบนั 
 1.4.2  ทาํใหท้ราบถึงปัญหา และอุปสรรคในการจดัการพลงังานชุมชนของประเทศไทย 

1.4.3  ทราบถึงแนวทางในการแกไ้ขปัญหา และอุปสรรคท่ีเกิดจากการจดัการพลงังาน 
ชุมชนในประเทศไทย 

 1.4.4  เพ่ือนาํผลการศึกษาท่ีไดรั้บไปเป็นแนวทางเพื่อเสนอรูปแบบท่ีเหมาะสมในการ 
จดัการพลงังานชุมชนในประเทศไทย 
 

1.5   ขอบเขตการศึกษา 
 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นประชากรท่ีอาศยัหรือมีถ่ินกาํเนิดอยูใ่นชุมชนท่ีมีการ

จดัการพลงังานในชุมชนโดยใชพ้ลงังานทางเลือก (Alternative Energy) พลงังานหมุนเวียน 
(Renewable Energy) หรืออุปกรณ์ประหยดัพลงังาน ร่วมกบัพลงังานส้ินเปลือง และเจา้หน้าท่ี
ภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงเป็นชุมชนท่ีมีการดาํเนินการมาระยะหน่ึง และชุมชนแต่ละชุมชนเป็นตวัแทน
ของการใชพ้ลงังานในแต่ละประเภท 
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เน้ือหาในการศึกษาประกอบดว้ย การจดัการพลงังานของชุมชนในปัจจุบนั การศึกษาปัญหา 
และอุปสรรคการจดัการพลงังานของชุมชน เพื่อเสนอรูปแบบท่ีเหมาะสมของการจดัการพลงังาน
ภายในชุมชน  

มีระยะเวลาการศึกษารวมทั้งส้ิน 8 เดือน ตั้งแต่เดือน เมษายน 2552 – พฤศจิกายน 2552 
 

 
 



 
บทที ่2 

 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

ในการศึกษาวิจยัเร่ืองรูปแบบท่ีเหมาะสมในการจดัการพลงังานชุมชน ผูศึ้กษาไดท้าํการศึกษา
คน้ควา้ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาดงัน้ี 

2.1 สถานการณ์พลงังานและพลงังานทดแทน 
2.2 แนวคิดการจดัการพลงังาน 
2.3 นโยบาย ยทุธศาสตร์ และมาตรการพลงังานของประเทศไทย 
2.4 หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.5 ทฤษฎีความตระหนกัและการมีส่วนร่วม 
2.6 ความสอดคลอ้งวิถีชุมชน 

 2.7 ขอ้มูลทัว่ไปของพื้นท่ีศึกษา 
2.8 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1  สถานการณ์พลงังานและพลงังานทดแทน 
 

2.1.1  สถานการณ์พลงังาน 
สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังานไดน้าํเสนอขอ้มูลสถานการณ์พลงังาน

ของประเทศไทยปี พ.ศ. 2551 และแนวโนม้ในปี 2552 (กระทรวงพลงังาน.  สาํนกังานนโยบายและ
แผนพลงังาน, 2551ก: 2-19) ไวด้งัน้ี 

การใชพ้ลงังานเชิงพาณิชยข์ั้นตน้ ในปี 2551 อยูท่ี่ระดบั 1,639 เทียบเท่าพนับาร์เรลนํ้ ามนัดิบต่อวนั 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 2.0 เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ โดยการใชก๊้าซธรรมชาติ เพิ่มข้ึนร้อยละ 7.7 การใชถ่้านหิน
นาํเขา้ยงัคงเพิ่มข้ึนในอตัราท่ีสูงร้อยละ 13.7 การใชลิ้กไนตเ์พิ่มข้ึนเพียงร้อยละ 1.8 เน่ืองจากมีการ
ใชถ่้านหินนาํเขา้มาเป็นเช้ือเพลิงแทนการใชลิ้กไนต ์ในขณะท่ีการใชน้ํ้ ามนัลดลงจากปีก่อนร้อยละ 5.4 
การใชน้ํ้ ามนัลดลงต่อเน่ืองเป็นปีท่ีสอง เน่ืองจากราคานํ้ามนัทรงตวัอยูใ่นระดบัสูงอยา่งต่อเน่ืองถึงแมว้่า
ช่วงไตรมาสสุดทา้ยราคานํ้ ามนัมีแนวโนม้ลดลงแลว้ก็ตาม แต่ราคาท่ีสูงในช่วงสามไตรมาสแรกมีผล
มากกว่า ทาํให้ปริมาณการใชน้ํ้ ามนัทั้งปีลดลง การใชไ้ฟฟ้าพลงันํ้ า/ไฟฟ้านาํเขา้ในปี 2551 ลดลง
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ร้อยละ 13.9 เน่ืองจากปีน้ีมีปริมาณนํ้ านอ้ยกว่าปีท่ีแลว้ สาํหรับสัดส่วนการใชพ้ลงังานเชิงพาณิชย์
ขั้นตน้นั้น ในปี 2551น้ีนบัเป็นปีแรกท่ีสัดส่วนการใชก๊้าซธรรมชาติมากกว่าการใชน้ํ้ ามนั โดยก๊าซ
ธรรมชาติมีสดัส่วนการใชม้ากท่ีสุดร้อยละ 41 รองลงมาเป็นนํ้ามนัร้อยละ 38 ลิกไนต/์ถ่านหินนาํเขา้ 
ร้อยละ 19 และพลงันํ้า/ไฟฟ้านาํเขา้ร้อยละ 2 แสดงในตารางท่ี 2.1 

 
ตารางที ่2.1  การใช ้การผลิต การนาํเขา้พลงังานเชิงพาณิชยข์ั้นตน้ 
 

 2547 2548 2549 2550 2551* 
การใช ้ 1,450 1,520 1,548 1,606 1,639 
การผลิต 676 743 765 794 859 

การนาํเขา้ (สุทธิ) 988 980 978 998 973 
การนาํเขา้/การใช ้(%) 68 64 63 62 59 

อตัราการเปล่ียนแปลง (%) 
การใช ้ 7.7 4.8 1.8 3.8 2.0 
การผลิต 1.5 9.9 3.0 3.7 8.2 

การนาํเขา้ (สุทธิ) 13.8 -0.9 -0.2 2.0 -2.4 
GDP (%) 6.3 4.5 5.0 4.8 4.0 

 
แหล่งทีม่า: กระทรวงพลงังาน.  สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน, 2551ก: 1 
หมายเหตุ: *ขอ้มูลเบ้ืองตน้, หน่วยเทียบเท่าพนับาร์เรลนํ้ามนัดิบต่อวนั 

  

การใชพ้ลงังานขั้นสุดทา้ย มีมูลค่า 1,709,340 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อน 207,326 ลา้นบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 13.8 การนาํเขา้พลงังาน ในปีน้ีมีมูลค่ารวม 1,239,314 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน 
359,236 ลา้นบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.8 โดยมูลค่าการนาํเขา้นํ้ ามนัดิบ ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน
เพิ่มข้ึน ในขณะท่ีมูลค่าการนาํเขา้นํ้ ามนัสาํเร็จรูป และไฟฟ้าลดลง 

การใชน้ํ้ ามนัสาํเร็จรูปมีปริมาณรวม 678 พนับาร์เรลต่อวนั ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 4.0 เน่ืองจาก
ราคานํ้ ามนัภายในประเทศทรงตวัอยูใ่นระดบัสูง ขณะท่ีการใช ้LPG เพิ่มข้ึนร้อยละ 18.6 ซ่ึงเพิ่มข้ึน
ในอตัราสูงติดต่อกนั 3 ปี เน่ืองจากรถยนตส่์วนบุคคลจาํนวนมากไดป้รับเปล่ียนเคร่ืองยนตไ์ปใช ้LPG แทน 
ในช่วงท่ีราคานํ้ามนัสูง 
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 กาํลงัการผลิตติดตั้งไฟฟ้า ในปี 2551 อยู่ท่ี 29,892 เมกะวตัต ์ปริมาณการผลิตและการรับซ้ือ
ของ กฟผ. ในปี 2551 มีจาํนวน 148,790 กิกะวตัตช์ัว่โมง เพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 1.2  

การใชไ้ฟฟ้า รวมทั้งประเทศ ในปี 2551 อยูท่ี่ระดบั 136,025 กิกะวตัตช์ัว่โมง ขยายตวัเพิ่มข้ึน
จากปีก่อนร้อยละ 2.5 ซ่ึงขยายตวัในอตัราท่ีชะลอตวัลงจากปีก่อนสอดคลอ้งตามการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจไทยปีน้ีท่ีชะลอตวัลง โดยในช่วงคร่ึงปีแรกการใชไ้ฟฟ้าขยายตวัร้อยละ 4.3 และอตัราเพิ่ม
ชะลอลงเหลือร้อยละ 0.8 ในช่วงคร่ึงปีหลงั ซ่ึงส่งผลใหท้ั้งปีการใชไ้ฟฟ้าขยายตวัร้อยละ 2.5  

การใชไ้ฟฟ้ารายสาขา ในปี 2551 สาขาอุตสาหกรรม ยงัคงมีสัดส่วนการใชม้ากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 45 ของการใชไ้ฟฟ้าทั้งประเทศ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน และเดือนธนัวาคม การใชไ้ฟฟ้าสาขา
ต่างๆ ชะลอลงตามภาวะเศรษฐกิจ 

สรุปภาพรวมทั้งปีสาขาอุตสาหกรรมใชไ้ฟฟ้าเพิ่มข้ึนจากปีก่อนเพียงร้อยละ 2.2 สาขาธุรกิจ
เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.6 บา้นและท่ีอยูอ่าศยัเพิ่มข้ึนร้อยละ 4.1 สาขาเกษตรกรรมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.7 และอ่ืนๆ 
เพิ่มข้ึนร้อยละ 3.7 

 

ตารางที ่2.2  ปริมาณการใชไ้ฟฟ้ารายสาขา 
 

อตัราการเปล่ียนแปลง (%) 

สาขา 2548 2549 2550 2551* 2550 2551* 

บา้นและท่ีอยู่ 25,514  26,915  27,960  29,121  3.9 4.1 

ธุรกิจ 30,164  31,702  32,839  33,394  3.6 1.6 

อุตสาหกรรม 53,894  56,995  59,436  60,793  4.3 2.2 

เกษตรกรรม 250  240  268  278  11.5 3.7 

อ่ืนๆ 10,815  11,385  11,989  12,439  5.3 3.7 

รวม 120,637  127,237  132,492  136,025  4.1 2.5 

 
แหล่งทีม่า: กระทรวงพลงังาน.  สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน, 2551ก: 1 
หมายเหตุ: *ขอ้มูลเบ้ืองตน้, หน่วยกิกะวตัต-์ชัว่โมง 
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แนวโนม้การใชพ้ลงังานปี 2552 
 จากการประมาณการภาวะเศรษฐกิจของไทย โดยสาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) คาดว่าในปี 2552 เศรษฐกิจจะขยายตวัร้อยละ 2.0-3.0 และคาดว่าราคานํ้ ามนั
จะอยูใ่นระดบัตํ่าคือประมาณ 40 – 50 เหรียญต่อบาร์เรลในปี 2552  
 ความตอ้งการพลงังานเชิงพาณิชยข์ั้นตน้ คาดวา่จะอยูท่ี่ระดบั 1,670 พนับาร์เรลนํ้ามนัดิบต่อวนั 
เพ่ิมข้ึนจากปี 2551 ร้อยละ 1.9 ส่วนความตอ้งการใชน้ํ้ ามนัเบนซินคาดว่าจะเพิ่มข้ึนร้อยละ 3.3 การใช้
นํ้ ามนัดีเซลเพิ่มข้ึนร้อยละ 2.5 และ LPG คาดว่าจะมีการใชเ้พิ่มข้ึนร้อยละ 6.1 ส่งผลใหท้ั้งปีปริมาณ
การใชน้ํ้ ามนัคาดว่าจะลดลงร้อยละ 0.8 ก๊าซธรรมชาติ จะเพิ่มข้ึนจากปี 2551 ร้อยละ 3.9โดยการใช้
จะมีปริมาณ 3,850 ลา้นลูกบาศกฟ์ุตต่อวนั การใชลิ้กไนต/์ถ่านหินนาํเขา้ เพิ่มข้ึนร้อยละ 1.3  
 คาดวา่การผลิตและการซ้ือไฟฟ้าของ กฟผ. จะเพิ่มข้ึนเป็น 150,458 กิกกะวตัตช์ัว่โมง หรือเพิ่มข้ึน
ร้อยละ 2.2 โดยการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติจะเพิ่มข้ึนมาก เน่ืองจาก ปตท. สามารถจดัหาก๊าซธรรมชาติ
ให ้กฟผ. เพิ่มข้ึน ขณะท่ีปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากพลงันํ้ า นํ้ามนัเตา และการนาํเขา้ไฟฟ้าจะลดลง โดย
เป็นไปตามแผน PDP ของ กฟผ. 
 

2.1.2  พลงังานทดแทน 
พลงังานทดแทนสามารถแบ่งตามแหล่งท่ีมาไดเ้ป็น 2 ประเภท คือ พลงังานทดแทนจากแหล่ง

ท่ีใชแ้ลว้หมดไป อาจเรียกวา่ พลงังานส้ินเปลือง เช่น ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ นิวเคลียร์ หินนํ้ามนั 
และทรายนํ้ามนั เป็นตน้ และพลงังานทดแทนอีกประเภทหน่ึงเป็นแหล่งพลงังานท่ีใชแ้ลว้สามารถ
หมุนเวยีนมาใชไ้ดอี้ก เรียกวา่ พลงังานหมุนเวียน เช่น แสงอาทิตย ์ลม ชีวมวล นํ้า และ ไฮโดรเจน เป็นตน้ 
(กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, ม.ป.ป.) 

  2.1.2.1  พลงังานลม ลมเป็นพลงังานธรรมชาติท่ีสะอาดและไม่มีวนัหมดส้ินไปจาก
โลกมนุษยไ์ดใ้ชป้ระโยชน์จากพลงังานลมมานานแสนนานในการอาํนวยความสะดวกสบายแก่ชีวิต 
และการศึกษา คน้ควา้เพื่อพฒันาการใชป้ระโยชน์จากพลงังานลมก็ยงัคงดาํเนินอยูต่ราบจนทุกวนัน้ี 
(ปัทมา ศิริธญัญา, 2549: 5) 
 กงัหันลมท่ีใชก้นัมากในประเทศไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั ไดแ้ก่ กงัหันลมแบบใบ
กงัหนัไม ้ใชว้ิดนํ้าเขา้นาขา้วบริเวณจงัหวดัฉะเชิงเทรา กงัหนัใบเส่ือลาํแพนใชว้ิดนํ้ าเคม็เขา้นาเกลือ
บริเวณจงัหวดัสมุทรสงคราม และกงัหนัลมแบบใบกงัหนัหลายใบทาํดว้ยแผน่เหลก็ใชส้าํหรับสูบนํ้ าลึก 
เช่น นํ้าบาดาล นํ้าบ่อ ข้ึนไปเกบ็ในถงักกัเกบ็ 
 กงัหนัลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าในเมืองไทย ยงัอยูใ่นระหว่างการพฒันาและทดสอบ และยงัไม่
ถึงขั้นจาํหน่ายในทอ้งตลาด เช่นเดียวกบักงัหนัลมท่ีใชใ้นการสูบนํ้ า อยา่งไรก็ตาม การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
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แห่งประเทศไทย ร่วมกบัสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และสถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนือ ไดท้าํการศึกษาทดลองสร้างกงัหันลมผลิตไฟฟ้าท่ีเหมาะสม
กบัสภาพพลงังานลมของประเทศไทย (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ม.ป.ป.ก) 
 นายรังสรรค ์สโรชวิกสิต ผูอ้าํนวยการสาํนกัวิจยั คน้ควา้พลงังาน กรมพฒันาพลงังาน
ทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน (พพ.) ไดร้ะบุว่ากระทรวงพลงังานมีเป้าหมายเพิ่มกาํลงัการผลิตไฟฟ้า
จากกงัหันลมให้ได ้110 เมกะวตัต ์ภายในปี 2554 โดยปัจจุบนัประเทศไทยผลิตไฟฟ้าจากกงัหันลมได้
ทั้งส้ินประมาณ 0.5 เมกะวตัต ์โดยขณะน้ีกงัหนัลมขนาดใหญ่ของไทยอยูท่ี่แหลมพรหมเทพ จ.ภูเกต็ 
ซ่ึงเป็นของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีกาํลงัการผลิตไฟฟ้า 150 กิโลวตัต ์(ดวงพกัตรา 
ไชยพงษ,์ 2551: หนา้พิเศษ) 

 ในปีงบประมาณ 2549 กรมพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน ไดด้าํเนินการติดตั้ง
กงัหนัลมขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทยข้ึน ท่ี อ.หวัไทร จ.นครศรีธรรมราช มีกาํลงัการผลิตไฟฟ้า
ได ้250 กิโลวตัต ์และยงัมีโครงการติดตั้งกงัหันลมท่ีใหญ่กว่าเดิมอีก 1 ตวั ตั้งอยู่บริเวณเดียวกนั มี
กาํลงัการผลิตถึง 1.5 เมกกะวตัต ์ซ่ึงจะกลายเป็นกงัหนัลมท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศในอนาคต ซ่ึงคาดวา่
จะติดตั้งแลว้เสร็จปลายปี 2551 (กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2551ก: 1) 

 อย่างไรก็ตาม กงัหันลมดงักล่าวทั้งหมดเป็นเพียงแค่การสาธิตให้ภาคเอกชนไดเ้ห็นของ
จริงและไดม้าลงทุนติดตั้งกงัหนัลมในบริเวณเดียวกนั โดยปัจจุบนัมีภาคเอกชนเร่ิมใหค้วามสนใจและเขา้
มาศึกษาแลว้  

 2.1.2.2  พลงังานแสงอาทิตย ์เป็นพลงังานทดแทนประเภทหมุนเวียนท่ีใชแ้ลว้เกิดข้ึน
ใหม่ไดต้ามธรรมชาติ เป็นพลงังานท่ีสะอาด ปราศจากมลพิษ และเป็นพลงังานท่ีมีศกัยภาพสูง ในการ
ใชพ้ลงังานแสงอาทิตยส์ามารถจาํแนกออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การใชพ้ลงังานแสงอาทิตยเ์พื่อผลิต
กระแสไฟฟ้า และการใชพ้ลงังานแสงอาทิตยเ์พื่อผลิตความร้อน 
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ภาพที ่2.1  แผนท่ีศกัยภาพพลงังานแสงอาทิตยใ์นประเทศไทย 
แหล่งทีม่า: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2552ข 

 

 จากแผนท่ีศกัยภาพพลงังานแสงอาทิตยข์องประเทศไทย พ.ศ. 2542 โดยกรมพฒันา
และส่งเสริมพลงังานและคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร พบวา่พื้นท่ีส่วนใหญ่ของประเทศ
ไดรั้บรังสีดวงอาทิตยสู์งสุดระหวา่งเดือนเมษายน และพฤษภาคม โดยมีค่าอยูใ่นช่วง 20 ถึง 24 MJ/m2/day 
เม่ือพจิารณาแผนท่ีศกัยภาพพลงังานแสงอาทิตยร์ายวนัเฉล่ียต่อปี พบวา่บริเวณท่ีไดรั้บรังสีดวงอาทิตย์
สูงสุดเฉล่ียทั้งปีอยูท่ี่ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยครอบคลุมบางส่วนของจงัหวดันครราชสีมา บุรีรัมย ์
สุรินทร์ ศรีสะเกษ ร้อยเอด็ ยโสธร อุบลราชธานี และอุดรธานี และบางส่วนของภาคกลางท่ีจงัหวดัสุพรรณบุรี 
ชยันาท อยธุยา และลพบุรี โดยไดรั้บรังสีดวงอาทิตยเ์ฉล่ียทั้งปี  19 ถึง 20 MJ/m2/day พื้นท่ีดงักล่าวคิด
เป็น 14.3% ของพ้ืนท่ีทั้งหมดของประเทศ นอกจากน้ียงัพบวา่ 50.2% ของพ้ืนท่ีทั้งหมดไดรั้บรังสี
ดวงอาทิตยเ์ฉล่ียทั้งปี ในช่วง 18-19 MJ/m2/day จากการคาํนวณรังสีรวมของดวงอาทิตยร์ายวนัเฉล่ีย
ต่อปีของพื้นท่ีทัว่ประเทศพบวา่มีค่าเท่ากบั 18.2 MJ/m2/day จากผลท่ีไดน้ี้แสดงใหเ้ห็นวา่ประเทศไทยมี
ศกัยภาพพลงังานแสงอาทิตยค่์อนขา้งสูง (กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2552ข) 
 นบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526-2551 กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังานไดด้าํเนินการ
จดัทาํโครงการดา้นพลงังานแสงอาทิตยท์ัว่ประเทศไทย จาํนวนทั้งส้ิน 1,399 แห่ง ขนาดกาํลงัการ
ผลิต 3,194.491 กิโลวตัต ์โดยแบ่งออกเป็นระบบต่างๆ ดงัน้ี  
      • ระบบประจุแบตเตอร่ีสาํหรับหมู่บา้นชนบท 353 แห่ง  
      • ระบบผลิตไฟฟ้าสาํหรับโรงเรียนชนบทและชนบทเพื่อขยายกาํลงัผลิต 197 แห่ง  
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      • ระบบผลิตไฟฟ้าสาํหรับศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน 137 แห่ง  
  • ระบบผลิตไฟฟ้าสาํหรับโรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดน 38 แห่ง  

 • ระบบผลิตไฟฟ้าสาํหรับฐานปฏิบติัการทางทหารและตาํรวจตระเวนชายแดน 415 แห่ง  
 • ระบบผลิตไฟฟ้าสาํหรับสถานีอนามยั 83 แห่ง 166 กิโลวตัต ์ 
 • ระบบผลิตไฟฟ้าสาํหรับเขตพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติ 30 แห่ง 
 • ระบบผลิตไฟฟ้าเช่ือมต่อกบัระบบจาํหน่ายไฟฟ้า 15 แห่ง 202.2 กิโลวตัต ์ 
 • ระบบผลิตไฟฟ้าในพื้นท่ีโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดาํริ 60 แห่ง  
 • ระบบสูบนํ้าสาํหรับหมู่บา้นชนบท 65 แห่ง 
 • ระบบสูบนํ้าสาํหรับสถานีอนามยั 1 แห่ง  
 • ระบบ Mini Grid สาํหรับหมู่บา้น 5 แห่ง  

   ณ ขอ้มูลเดือนกรกฎาคม 2552 ของกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 
พบวา่การใชง้านดา้นพลงังานแสงอาทิตยข์องประเทศไทยนบัตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526-2551 มีหน่วยงานทั้ง
ในส่วนของภาครัฐ สถาบนัการศึกษาและเอกชน ไดด้าํเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทิตย ์
ระบบสูบนํ้ าด้วยเซลล์แสงอาทิตย ์รวมถึงระบบการส่ือสารดว้ยเซลล์แสงอาทิตยเ์ป็นจาํนวนถึง 
33,186.103 กิโลวตัต ์ดงัตารางท่ี 2.3 (กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2552ค) 
  
ตารางที ่2.3  สรุปสถานะการติดตั้งเซลลแ์สงอาทิตยใ์นประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปี พ.ศ. 2551 
 

พ.ศ. 
ปริมาณการตดิตั้ง (กโิลวตัต์) 

off-grid grid-connected รวม 

2526-2530 30.288 120.000 150.288 
2531-2535 119.033 122.100 241.133 
2536-2540 1,640.248 139.360 1,779.608 
2541-2545 2,570.119 319.770 2,889.889 

2546 3,128.634 1,095.314 4,223.948 
2547 9,070.254 1,761.346 10,831.600 
2548 22,107.184 1,773.846 23,881.030 
2549 28,660.284 1,796.084 30,456.368 
2550 28,900.734 3,475.934 32,376.668 
2551 29,336.009 3,850.094 33,186.103 

 
แหล่งทีม่า: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2552ค 
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  2.1.2.3  พลังงานนํ้า (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2552ก) นํ้า

จะสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ต้องมีการกักเก็บนํ้าไว้ เพื่อเป็นการสะสมกําลัง โดยการสร้างเขื่อนหรือ

ฝายปิดลํานํ้าที่มีระดับความสูงเป็นพลังงานศักย์ และผันนํ้าเข้าท่อไปยังเครื่องกังหันนํ้าขับเครื่องกําเนิด

ไฟฟ้ าพลังงานนํ้า ดําเนินการผลิตพลังงานทดแทนจากโครงการไฟฟ้าพลังงานนํ้า ดังนี้ 

 โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังงานนํ้า ขนาดเล็ก เป็นการสร้างเขื่อนขนาดเล็กหรือฝายทดนํ้า

กั้นลํานํ้าที่จะพัฒนา โดยการผันนํ้าจากฝายทดนํ้า หรือเขื่อนไปยังโรงไฟฟ้าด้วยระบบส่งนํ้าเพื่อผลิต

กระแสไฟฟ้าขนาดตั้งแต่ 200 กิโลวัตต์ข้ึนไป  

 โครงการไฟฟ้าพลังงานนํ้าระดับหมู่บ้าน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

ได้ดําเนินการจัดตั้งโครงการไฟฟ้าพลังงานนํ้าระดับหมู่บ้านโดยดําเนินการในรูปแบบความร่วมมือกับราษฎร 

ปัจจุบันมีจํานวนโครงการไฟฟ้าพลังงานนํ้าระดับหมู่บ้านที่ยังสามารถเดินเครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าอยู่

จํานวน 39 โครงการ มีกําลังผลิตรวม 1,155 กิโลวัตต์ จํานวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 3,779 ครัวเรือน 

(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2552ก) 

 กระทรวงพลังงานได้วางแนวทางในการจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาพลังงานทดแทน 

(REDP) เพื่อรองรับในอีก 15 ปี ข้างหน้า ในส่วนของการพัฒนาพลังงานนํ้าขนาดเล็ก โดยผันนํ้าจากฝาย

ทดนํ้า หรือเขื่อนขนาดเล็กไปยังโรงไฟฟ้ า เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขนาดตั้งแต่ 200 กิโลวัตต์ ถึง 10 เมกะวัตต์

นั้น ได้มีการวางเป้าหมายที่จะพัฒนาให้ได้ประมาณ 324 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นการดําเนินงานในส่วนของ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 78.7 เมกะวัตต์ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 11 เมกะวัตต์ 

และที่เหลือเป็นการดําเนินการของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

 โดยในช่วงปี 2551-2554 กระทรวงพลังงานได้วางแผนที่จะผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

ขนาดเล็กนี้ให้ได้ 165 เมกะวัตต์ คิดเป็นเงินงบประมาณลงทุนที่วางกรอบไว้แล้ว 5,474 ล้านบาท ซ่ึงจะ

ช่วยให้ประเทศชาติประหยัดต้นทุนการนําเข้านํ้ามันได้ 297 ล้านลิตรหรือประมาณ 11,880 ล้านบาท 

(กระทรวงพลังงาน, 2552ค) 

 จากการสํารวจของโครงการวิจัยโรงไฟฟ้าพลังงานนํ้าขนาดเล็กมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พบว่า ทั่วทั้งประเทศมีโรงไฟฟ้าพลังงานนํ้าขนาดเล็กจํานวน 59 โครงการ ในปัจจุบันพบว่า 38 โครงการ 

เลิกใช้งานแล้ว เนื่องจากเปลี่ยนไปใช้ไฟฟ้าจากระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 35 โครงการ เปลี่ยนไป

ผลิตไฟฟ้าด้วยการรับซื้อก๊าซธรรมชาติจาก บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 1 โครงการ และอีก 2 โครงการ 

ระบบผลิตไฟฟ้าเสียหาย (กองบรรณาธิการมติชน-ประชาชาติธุรกิจ, 2550: 114) 

 ใน พ.ศ. 2550 มีโครงการไฟฟ้าพลังนํ้าขนาดเล็กที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 

3 โครงการ คือ  
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      1. โครงการก่อสร้างเข่ือนไฟฟ้าพลงันํ้ าคลองทุ่งเพล เป็นโครงการเน่ืองในพระราชดาํริ 
ตั้งอยูใ่นเขตก่ิง อ.คิชฌกฏู และ อ.มะขาม จ.จนัทบุรี มีขนาดกาํลงัผลิตรวม 9.8 เมกะวตัต ์เม่ือแลว้เสร็จ
สามารถผลิตพลงังานไฟฟ้าไดปี้ละ 28.16 ลา้นกิโลวตัต-์ชัว่โมง  
      2. โครงการก่อสร้างเข่ือนไฟฟ้าพลงันํ้าลุ่มนํ้าน่านตอนบน ตั้งอยูท่ี่ อ.เวยีงสา จ.น่าน มี
กาํลงัผลิตรวม 10 เมกะวตัต ์คาดวา่จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าไดป้ระมาณปีละ 54.62 ลา้นกิโลวตัต-์ชัว่โมง  
      3. โครงการก่อสร้างเข่ือนไฟฟ้าพลงันํ้าแม่กะไน ตั้งอยูท่ี่บา้นหว้ยปู อ.แม่สะเรียง  
จ.แม่ฮ่องสอน มีกาํลงัผลิตรวม 0.89 เมกะวตัต์ เม่ือแลว้เสร็จจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้
ประมาณปีละ 2.041 ลา้นกิโลวตัต-์ชัว่โมง 
 ปี พ.ศ. 2551 ประเทศไทยมีการผลิตไฟฟ้าจากพลงันํ้ารวมทั้งส้ิน 2,999.86  เมกะวตัต ์
ดงัน้ี  (กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2551ค)               
 

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย    2,946.73 MW. 
 • ไฟฟ้าพลงันํ้าขนาดใหญ่       2,886.27   MW 
 • ไฟฟ้าพลงันํ้าขนาดเลก็  60.46   MW. 
• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ไฟฟ้าพลงันํ้าขนาดเลก็)     8.65 MW. 
• กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน      44.48 MW. 
 • ไฟฟ้าพลงันํ้าขนาดเลก็         43.32 MW. 
 • ไฟฟ้าระดบัหมู่บา้น           1.16 MW. 

  
 2.1.2.4  พลงังานความร้อนใตพ้ิภพ ความร้อนใตพ้ิภพเป็นแหล่งพลงังานท่ีเกิดและ
เก็บอยูใ่ตผ้วิโลก สังเกตตาํแหน่งไดจ้ากปรากฏการณ์ต่างๆ เช่น ภูเขาไฟระเบิด และการเกิดบ่อนํ้ า
ร้อนหรือนํ้ าพุร้อน พลงังานความร้อนใตพ้ิภพเป็นหน่ึงในแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงสามารถนาํมา
พฒันาผลิตกระแสไฟฟ้าได ้ 
 ประเทศไทยเร่ิมตน้ศึกษาการนาํพลงังานความร้อนใตพ้ิภพ ข้ึนมาใชอ้ย่างจริงจงัเม่ือปี 
พ.ศ. 2520 อยา่งไรก็ตาม ดว้ยขอ้จาํกดัหลายๆอยา่ง อาทิ นกัวิชาการท่ีมีประสบการณ์ จาํนวนบุคลากร 
งบประมาณ และสภาพธรณีวิทยาท่ีเป็นตวักาํหนดขนาดของแหล่งพลงังาน ทาํให้การวิจยัพฒันาทางดา้น
น้ี ยงัไม่เด่นชดั ถึงแมจ้ะไดมี้การพฒันาแหล่งพลงังานธรรมชาติน้ีข้ึนมาใชภ้ายในประเทศ แลว้ก็ตาม 
(มหาวิทยาลยัเชียงใหม่.  สถาบนัวิจยัและพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2552)  
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ภาพที ่2.2  แผนท่ีศกัยภาพพลงังานความร้อนใตพ้ภิพในประเทศไทย 
แหล่งทีม่า: กระทรวงพลงังาน, 2551ข 

  ประเทศไทยจดัเป็นประเทศแรกในภูมิภาค ท่ีนาํพลงังานความร้อนใตพ้ิภพข้ึนมาใช้
ผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ยระบบ 2 วงจร (Binary-Cycle) ท่ีแหล่งพลงังานความร้อนใตพ้ิภพฝาง อาํเภอฝาง 
จงัหวดัเชียงใหม่ โรงงานมีขนาดกาํลงัผลิต 300 กิโลวตัต์ สามารถทดแทนนํ้ ามนัได้ปีละประมาณ 
300,000 ลิตร ผลพลอยไดจ้ากโรงงานไฟฟ้า คือนํ้ าเพื่อการเกษตรปีละประมาณ 500,000 ลูกบาศกเ์มตร 
ซ่ึงเป็นนํ้าหลงัจากนาํความร้อนไปใชใ้นกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า แลว้ทาํการกกัเก็บใหอุ้ณหภูมิ
ลดลง และปล่อยลงทางนํ้าสาธารณะเพ่ือการเกษตรกรรมต่อไป การทาํงานของระบบการผลิตไฟฟ้า
พลงังานความร้อนใตพ้ิภพท่ีอาํเภอฝาง และการใชป้ระโยชน์แบบครบวงจรของแหล่งพลงังานความ
ร้อนใตพ้ิภพฝาง  

 ปัจจุบนัการใช้ประโยชน์จากพลงังานความร้อนใตพ้ิภพโดยตรงในประเทศยงัมีอยู่ใน
วงจาํกดั ส่วนใหญ่แหล่งนํ้ าพุร้อนจะถูกพฒันาข้ึนมาเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวและกายภาพบาํบดั การใช้
ประโยชน์โดยตรงในแง่ของการใชค้วามร้อน เพื่อการอบแหง้ผลิตผลเกษตร การทาํหอ้งเยน็เพื่อเก็บผลิตผล
การเกษตร การทาํความเย็นในอาคารเหล่าน้ียงัไม่มีการใช้ประโยชน์อย่างจริงจงัและอยู่ในระดบัของ
โรงงานตน้แบบ และการวิจยัพฒันาเท่านั้น ซ่ึงเป็นการใชป้ระโยชน์ท่ีไม่คุม้ค่าและเตม็ตามศกัยภาพของ
พลงังานท่ีมี (มหาวิทยาลยัเชียงใหม่.  สถาบนัวิจยัและพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย,ี 2552) 
  2.1.2.5  พลงังานถ่านหิน ถ่านหินเป็นแหล่งพลงังานท่ีสาํคญัในอดีตจนถึงปัจจุบนั
อุตสาหกรรมถ่านหินซ่ึงรวมทั้งการสาํรวจ การผลิตและการใชน้ั้นไดมี้การพฒันากนัมาอยา่งต่อเน่ือง 
โดยเฉพาะในประเทศท่ีเป็นผูน้าํทางดา้นเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เช่น สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น และกลุ่ม
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ประเทศในยโุรป (สุริชาติ จงจิตย,์ 2550: 63) ถ่านหินมีภาพลกัษณ์ท่ีไม่ดีดา้นผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม
ในอดีต ทาํใหก้ารใชถ่้านหินเป็นเช้ือเพลิงมีปริมาณไม่มากนกัในประเทศไทยหากเปรียบเทียบกบัประเทศอ่ืน  ๆ 
 การใชถ่้านหินเป็นเช้ือเพลิงนั้น ทาํใหเ้กิดมลภาวะ มีผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม จึงมีการ
พฒันาเทคโนโลยข้ึีนเพื่อลดหรือกาํจดัมลพิษท่ีเกิดข้ึนจากการนาํถ่านหินมาใชป้ระโยชน์ จึงเกิดเป็น
เทคโนโลยถ่ีานหินสะอาด (Clean Coal Technology) ผลจากการพฒันาและนาํเทคโนโลยถ่ีานหิน
สะอาดมาใชต้ั้งแต่ ค.ศ. 2000 ไดมี้การเปรียบเทียบการกาํจดัมลภาวะดงัแสดงในตารางท่ี 2.4 
 

ตารางที ่2.4  ผลการควบคุมมลภาวะจากการใชพ้ลงังานถ่านหินสะอาด 
 

 อดตี 
(1999) 

ปัจจุบัน 
(2000) 

อนาคต 
(2010) 

PC PC IGCC NGCC PC IGCC NGCC 
- Norminal Efficiency, HHV%  33 40 43 52 44 52 58 
- SOx Emissions (lb/MWh)  13.8 0.5 0.15 0 0.2 0.13 0 
- NOx Emissionsn (lb/MWh)  5.2 1.3 0.31 0.20 0.3 0.20 0.18 
- Particulate Emissions (lb/MWh)  0.5 0.08 0.053 0 0.08 0.015 0 
- CO2 Emissions (lb CO2/MWh)  2202 1817 1690 755 1652 1398 677 
- Fuel Type  
Cost- $/106 Btu  

Coal 
1.2 

Coal 
1.2 

Coal 
1.2 

Gas 
3.5-7.5 

Coal 
1.1 

Coal 
1.1 

Gas 
4.0-7.0 

 
แหล่งทีม่า: กระทรวงพลงังาน.  สาํนกังานปลดักระทรวงพลงังาน, 2550ข: 279 
หมายเหตุ: PC = Pulverised coal combustion IGCC = Integrated Gasification Combined Cycle  

     NGCC = Natural Gas Combined cycle 
 

 สถานการณ์พลงังานถ่านหินในประเทศไทย พบวา่ส่วนใหญ่เป็นถ่านหินลิกไนตซ่ึ์งจะพบ
มากในจงัหวดัทางภาคเหนือและภาคใตข้องประเทศ แหล่งลิกไนตข์นาดใหญ่ของประเทศไทยมีอยู่
ทั้งหมด 7 แห่งดงัต่อไปน้ี (ศูนยก์ารอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศและพลงัทหาร, 2550) 
 1. แหล่งลิกไนตแ์ม่เมาะ อาํเภอแม่เมาะ จงัหวดัลาํปาง 
 2. แหล่งลิกไนตแ์ม่ตีบ อาํเภองาว จงัหวดัลาํปาง 
 3. แหล่งลิกไนตบ์า้นป่าคา อาํเภอล้ี จงัหวดัลาํพนู 
 4. แหล่งลิกไนตบ์า้นปู อาํเภอล้ี จงัหวดัลาํพนู 
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 5. แหล่งลิกไนตเ์วียงแหง อาํเภอเวยีงแหง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 6. แหล่งลิกไนตก์ระบ่ี อาํเภอเหนือคลอง จงัหวดักระบ่ี 
 7. แหล่งลิกไนตส์ะบา้ยอ้ย อาํเภอสะบา้ยอ้ย จงัหวดัสงขลา 
 แหล่งถ่านหินท่ีถูกเปิดเป็นเหมืองมีจาํนวน 14 แห่งมีปริมาณสาํรอง 803 ลา้นตนั ซ่ึงส่วน
ใหญ่อยูภ่าคเหนือของประเทศไทย แหล่งถ่านหินท่ียงัไม่ถูกพฒันาเป็นเหมือง มีจาํนวน 9 แห่ง มีปริมาณ
สาํรองทางธรณีวิทยา (Measured Reserve) 165 ลา้นตนั แหล่งถ่านหินท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ียงัไม่ไดท้าํการพฒันา
คือ แหล่งถ่านหินสะบา้ยอ้ย จ.สงขลา มีปริมาณสาํรอง 89 ลา้นตนั ปริมาณสาํรองถ่านหินในประเทศไทย
ขอ้มูล ณ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2549 สามารถแสดงไดด้งัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่2.5  ปริมาณสาํรองถ่านหิน 

 
กลุ่มแหล่งถ่านหิน ปริมาณสํารองถ่านหิน (ล้านตัน ) 

แหล่งท่ีเปิดเป็นเหมือง  638 
แหล่งท่ียงัไม่ถูกพฒันา  165 

รวม 803 

 
แหล่งทีม่า: กระทรวงพลงังาน.  สาํนกังานปลดักระทรวงพลงังาน, 2550ข: 272 
  
 2.1.2.6  พลงังานเซลลเ์ช้ือเพลิง คือ อุปกรณ์ท่ีทาํใหเ้กิดปฏิกิริยาเคมี-ไฟฟ้า ระหว่าง
ออกซิเจนกบัไฮโดรเจนซ่ึงสามารถเปล่ียนแปลงพลงังานของเช้ือเพลิงไปเป็นพลงังานไฟฟ้าโดยตรง 
ไม่ตอ้งผา่นการเผาไหม ้ทาํใหเ้คร่ืองยนตท่ี์ใชเ้ซลลเ์พลิงน้ีไม่ก่อมลภาวะทางอากาศ ทั้งยงัมีประสิทธิภาพ
สูงกวา่เคร่ืองยนตเ์ผาไหม ้1-3 เท่า ข้ึนอยูก่บัชนิดของเซลลเ์ช้ือเพลิง และชนิดของเช้ือเพลิงท่ีใช ้

 เซลล์เช้ือเพลิงมีลักษณะคล้ายกับเซลล์สะสมไฟฟ้าแบบตะกั่วหรือท่ีเรียกกัน
โดยทัว่ไป ว่าแบตเตอร่ีมากในดา้นท่ีสามารถอดัประจุใหม่ไดเ้ร่ือยๆเซลลเ์ช้ือเพลิงยงัไม่เป็นท่ีนิยมใช้
ทัว่ไปอยา่งแบตเตอร่ีเพราะตน้ทุนการผลิตอุปกรณ์ในคร้ังแรกสูงและยงัมีอนัตรายท่ีตอ้งใชค้วามรู้เฉพาะ 
ควบคุมหลายประการ แต่ในปัจจุบนัไดน้าํมาใชก้บัอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายชนิด เช่น โทรศพัทมื์อถือ 
ปาลม์ คอมพิวเตอร์แบบพกพา 

 แนวโนม้การใช ้และการพฒันาเซลลเ์ช้ือเพลิงในอนาคต จะมุ่งเนน้เพื่อเป็นโรงไฟฟ้า 
ขนาดยอ่มหรือขนาด 100 กิโลวตัต ์-1,000 กิโลวตัต ์(1 เมกะวตัต)์ รวมถึงไดมี้การพฒันาเซลลเ์ช้ือเพลิง
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ชนิดนี้ให้สามารถทํางานร่วมกับการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันก๊าซหรือกังหันไอนํ้าโดยใช้ความร้อนหรือไอนํ้า 

ท่ีเหลือจากปฏิกิริยาในเซลล์เป็นเชื้อเพลิง  

 ในปัจจุบันมีความพยายามที่จะลดค่าใช้จ่ายทั้งในการสร้างเซลล์เชื้อเพลิงและในการผลิต

กระแสไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิง โดยศึกษาจากการใช้วัสดุราคาถูกลงในการสร้างเซลล์เชื้อเพลิง หรือ

ลดปริมาณการใช้วัสดุท่ีมีราคาแพงลง 

 ปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงจนสามารถนํามาใช้ในเชิงพานิชย์ได้ 

แม้จะไม่แพร่หลายนัก แต่พลังงานชนิดนี้ยังคงต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยเฉพาะด้านราคา 

เทคโนโลยี ระบบโครงสร้างพื้นฐานของเชื้อเพลิงที่ใช้ และแหล่งพลังงานต้นทางที่สะอาดในการผลิต

ไฮโดรเจน เพื่อลดข้อจํากัดต่างๆจากการใช้เซลล์เชื้อเพลิง และให้สามารถใช้ได้อย่างแพร่หลายใน

เชิงพานิชย์ต่อไปในอนาคต (นวดล เหล่าศิริพจน์, 2551: B4) 

 2.1.2.7  พลังงานก๊าซชีวภาพ เกิดขึ้นจากกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์แบบไร้

ออกซิเจน (Anaerobic process) โดยที่ก๊าซชีวภาพจะมีก๊าซมีเทน (CH4) เป็นองค์ประกอบหลักอยู่ประมาณ 

50-80% นอกนั้นเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และมีก๊าซ ไฮโดรเจนซัลด์ไฟด์ (H2S), ไนโตรเจน 

(N2), ไฮโดรเจน (H2) อีกเล็กน้อย ดังนั้นจึงสามารถนํามาใช้เป็นพลังงานทดแทนได้ ในปี 2550 

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ประเมินศักยภาพของก๊าซชีวภาพไทย พบว่ามีแหล่ง

นํ้าเสียที่นําไปผลิตก๊าซชีวภาพได้อีกจํานวนมาก อาทิ  

1. นํ้าเสียจากฟาร์มสุกร 221,767  ลูกบาศก์เมตร/วัน 

2. โรงงานแป้งมันสําปะหลัง 40,943,400 ลูกบาศก์เมตร/ปี 

3. โรงงานเอทานอล  17,400,000 ลูกบาศก์เมตร/ปี 

4. โรงงานนํ้ามันปาล์ม   2,501,361 ลูกบาศก์เมตร/ปี 

5. โรงงานอาหารกระป๋อง   41,466,000 ลูกบาศก์เมตร/ปี 

6. โรงงานสุรา   908,700  ลูกบาศก์เมตร/ปี 

7. โรงฆ่าสัตว์   2,289,000 ลูกบาศก์เมตร/ปี 

8. โรงงานนํ้ายางข้น  4,329,030 ลูกบาศก์เมตร/ปี 

 ของเสียเหล่านี้สามารถ ผลิตก๊าซชีวภาพได้กว่า 1,009 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี เทียบเท่า

พลังงานไฟฟ้าได้กว่า 1,210 ล้านหน่วย/ปี คิดเป็นเงิน 3,025 ล้านบาท/ปี หรือเท่ากับโรงไฟฟ้าที่มีกําลัง

การผลิตไฟฟ้ า 170 เมกะวัตต์ (ค่าไฟหน่วยละ 2.50 บาท) (ณพงศ์ นพเกตุ, 2552)  
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ตารางที ่2.6  ศกัยภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพ 
 

Source of Wastewater 
Flour Mill Palm 

Oil Mill Pig Farm Sugar Mill Ethanol 

ton of 
flour 

ton of 
FFB No. of pig ton of sugar 

cane m3 

- Production, million unit / year 0.70 6.39 9.30 64.40 191.75 
- Wastewater,m3/unit of production 15.00 0.40 9.86 0.11 10.00 
- Total waste water, million m3/ year 10.50 2.56 91.70 7.08 1917.50 
- Biogas m3/ m3waste water 10.00 35.00 3.50 7.00 35.00 
- Total Biogas, million m3/ year 105.00 89.46 320.94 49.59 67112.50 

 
แหล่งทีม่า: มูลนิธิพลงังานเพื่อส่ิงแวดลอ้ม, 2550 
 

 จากศกัยภาพแหล่งผลิตก๊าซชีวภาพ ยงัมีโรงงานอีกหลายแห่งท่ียงัไม่ไดใ้ชศ้กัยภาพท่ี
มีอยูผ่ลิตไฟฟ้า ดว้ยเหตุผลท่ีวา่เจา้ของยงัไม่มีองคค์วามรู้ดา้นน้ีเพียงพอท่ีจะทาํใหเ้กิดความมัน่ใจใน
การลงทุน  

 ปัจจุบนัพ.ศ. 2550 มีหลายหน่วยงานท่ีใหก้ารสนบัสนุนการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 
เช่น ธนาคารพาณิชยใ์หสิ้นเช่ือเพื่อธุรกิจน้ี การสนบัสนุนจากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์
พลงังาน (พพ.) ดา้นนโยบายรัฐบาลไดป้ระกาศสนบัสนุนค่าไฟฟ้าท่ีผลิตโดยใชก๊้าซชีวภาพเป็นเช้ือเพลิง 
จาํนวน 30 สตางคต่์อหน่วย การสนบัสนุนจาก BOI เช่น การยกเวน้ภาษี นอกจากน้ีผูป้ระกอบธุรกิจ
ยงัสามารถขายคาร์บอนเครดิตไดอี้กดว้ย (มูลนิธิพลงังานเพื่อส่ิงแวดลอ้ม, 2550) 

 2.1.2.8  โรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์ โรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์อาจเป็นทางเลือกหน่ึงท่ี
จะทาํใหป้ระเทศไทยผลิตไฟฟ้าไดเ้พียงพอแก่ความตอ้งการท่ีเพิ่มข้ึน เม่ือเปรียบเทียบ ขอ้ดีและขอ้เสีย
ของโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์กบัโรงไฟฟ้าอ่ืนๆ ท่ีใชก้นัอยู ่ทั้งดา้นปริมาณ แหล่งเช้ือเพลิง และ
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม พบว่าเช้ือเพลิงพลงังานนิวเคลียร์มีราคาไม่แพง สามารถผลิตพลงังาน
จาํนวนมากมายจากปริมาณเช้ือเพลิงเพียงเลก็นอ้ย ใหก้ากจาํนวนนอ้ย การพฒันาวงจรเช้ือเพลิงพลงังาน
นิวเคลียร์เพ่ือใหไ้ดป้ระโยชน์เพ่ิมมากข้ึนนั้นมีอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง การขนส่งเช้ือเพลิงใหม่ (ก่อนเขา้โรงไฟฟ้า) 
ทาํไดง่้ายและสะดวก และขอ้ดีท่ีสาํคญัท่ีสุด คือ ไม่ทาํใหเ้กิดก๊าซเรือนกระจกและฝนกรดท่ีจะก่อปัญหา
กบัส่ิงแวดลอ้ม ดงัเช่นการผลิตไฟอ่ืนๆ โรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์ยงัมีขอ้เสียบางประการ คือ ในดา้น
ราคาลงทุนเร่ิมตน้สูงกวา่โรงไฟฟ้าชนิดอ่ืน เพราะตอ้งนาํไปใชใ้นการก่อสร้าง วสัดุอุปกรณ์ ระบบควบคุม 
และการเก็บของเสียจากโรงไฟฟ้าในกรณีดาํเนินการปกติและในกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้เกิดความปลอดภยั
ต่อสังคมและส่ิงแวดลอ้มตอ้งมีการสมมติกรณีฉุกเฉินต่างๆ เพ่ือท่ีจะนาํมาคาดการณ์เหตุการณ์ท่ีจะ
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เกิดข้ึนต่อระบบและเตรียมพร้อมบุคลากรให้สามารถรองรับสถานการณ์เหล่านั้นได ้จึงนับไดว้่า
โรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์มีความปลอดภยัสูงสุดเม่ือเทียบกบัโรงไฟฟ้าชนิดอ่ืน 

 สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย ไดถ้อดความจากบทความเร่ือง Asia's Nuclear 
Energy Growth ของ World Nuclear Association สรุปไดว้า่  

 เอเชียเป็นภูมิภาคท่ีมีการผลิตไฟฟ้าเพิ่มมากข้ึนโดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังาน
นิวเคลียร์ เอเชียตะวนัออกและเอเชียใต ้มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เดินเคร่ืองอยูม่ากกว่า 109 โรง กาํลงัก่อสร้าง
อีก 10 โรง และมีแผนท่ีจะสร้างเพิ่มข้ึนอีก 110 โรง การผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานนิวเคลียร์ มีการเติบโต
สูงท่ีสุดในประเทศ จีน ญ่ีปุ่น เกาหลีใต ้และอินเดีย  
 ประเทศในอเมริกาเหนือและยุโรปตะวนัตก มีการเติบโตของการผลิตไฟฟ้าลดลง
โดยเฉพาะการใชพ้ลงังานนิวเคลียร์ ขณะท่ีประเทศในเอเชียตะวนัออกและเอเชียใต ้มีแผนท่ีจะสร้าง
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพิ่มข้ึน เพื่อใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าท่ีสูงข้ึน  
 ปัจจุบนัเอเชียมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 109 โรง เดินเคร่ืองอยู่ใน 6 ประเทศ มี 18 โรง
กาํลงัก่อสร้าง (อาจจะมากกว่าน้ี เน่ืองจากบางโรง เร่ิมสร้างในปี 2007) และมีแผนการก่อสร้าง
แน่นอนแลว้อีก 40 โรง นอกจากนั้นประเทศในภูมิภาคเอเชีย ยงัมีเคร่ืองปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบวิจยั 
(Research Reactor) อีก 56 เคร่ือง ใน 14 ประเทศ  

 ประเทศไทยมีเคร่ืองปฏิกรณ์วิจยั 1 เคร่ือง และอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก 1 เคร่ือง 
ประเทศไทย ไดใ้ห้ความสนใจในการร้ือฟ้ืนโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เน่ืองจากการประเมินความ
ตอ้งการใชไ้ฟฟ้าใน 20 ปีขา้งหน้า จากอตัราการเติบโตของความตอ้งการท่ีเพิ่มข้ึนร้อยละ 7 ต่อปี 
ปัจจุบนัปี 2008 การผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยใชก๊้าซธรรมชาติ ประมาณร้อยละ 70 คาดว่าในปี 2016 
จะมีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้า 48 GWe มีการเตรียมการสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์ โดยยงัอยูใ่น
ขั้นตอนของการจดัทาํร่างโครงการ (สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย, 2551) 
 จากขอ้มูลใน เดือน พฤศจิกายน 2009 ของ International Atomic Energy Agency : IAEA 
(ทบวงการพลงังานปรมาณูระหวา่งประเทศ) พบวา่ทัว่ทั้งโลกมีโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์จาํนวน 436 โรง 
และกาํลงัก่อสร้างอยู่อีก 53 โรง สามารถผลิตกระแสไฟฟ้ารวมกนัไดป้ระมาณ 370,304 เมกะวตัต ์และ
หากรวมกาํลงัการผลิตของโรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์ท่ีกาํลงัก่อสร้างอีก 53 โรงดว้ยแลว้ ทัว่ทั้งโลก
สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์รวมประมาณ 417,527 เมกะวตัต์ (International 
Atomic Energy Agency, 2009) 
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ตารางที ่2.7  โรงไฟฟ้าพลงังานนิวเคลียร์ในเอเชีย และความสามารถในการผลิตเช้ือเพลิงนิวเคลียร์ 
 

ประเทศ โรงไฟฟ้าที่ โรงไฟฟ้าที่ โรงไฟฟ้าทีม่ี เคร่ืองปฏิกรณ์
ออสเตรเลีย - - - 1 
บงัคลาเทศ - - - 1 
สาธารณรัฐ ประชาชนจีน 10 5 63 13 
สาธารณรัฐจีน 6 2 - 4 
อินเดีย 16 7 19 5 
อินโดนีเซีย - - 4 3 
ญ่ีปุ่น 55 2 12 17+1 
เกาหลีใต ้ 20 1 7 2 
เกาหลีเหนือ - - 1 1 
มาเลเซีย - - - 1 
ปากีสถาน 2 1 4 1 
ฟิลิปปินส์ - - - 1 
ประเทศไทย - - - 1+1 
เวยีดนาม - - 2 1 

รวม 109 18 112 56* 

 
แหล่งทีม่า: สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย, 2551 
หมายเหตุ: * เดินเคร่ืองอยู ่54 โรง, อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 2 โรง (ขอ้มูล ณ เดือนสิงหาคม 2551) 

 
2.2  แนวคดิการจดัการพลงังาน 
 

การจดัการพลงังาน หมายถึง การกาํหนดนโยบาย เป้าหมาย ผูรั้บผดิชอบ ในการนาํไปปฏิบติั 
การวางแผนจะตอ้งรอบคอบ ตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจ และมีการติดตามประเมินผลเพ่ือนาํไปสู่การ
ปรับปรุงแกไ้ข เพื่อใหก้ารจดัการพลงังานนั้นมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวตัถุประสงคท่ี์ไดต้ั้งไว ้
โดยตอ้งครอบคลุมและใหค้วามสาํคญัในทุกๆมิติ ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้ง
วฒันธรรม โดยมีการบริหารจดัการท่ีดี มีพหุภาคีร่วมทุกขั้นตอนเป็นตวัขบัเคล่ือน 

ระบบการจดัการพลงังาน ส่ิงสาํคญัประการแรกท่ีตอ้งมีคือนโยบายพลงังาน ซ่ึงกาํหนด
โดยผูบ้ริหารระดบัสูงขององคก์ร หรือผูท่ี้ไดรั้บการแต่งตั้งให้รับผดิชอบ ดูแลพลงังาน เพื่อท่ีจะได้
นาํนโยบายท่ีกาํหนดข้ึนน้ีไปประกาศให้ทราบและถือปฏิบติัทั้งองคก์ร ประการต่อมาคือตอ้งมี
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การกาํหนดโครงสร้างหนา้ท่ีและความรับผิดชอบ เพื่อดาํเนินการวางแผนอนุรักษพ์ลงังาน โดย
ผูรั้บผิดชอบดาํเนินการจดัการพลงังาน ซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบดาํเนินการทั้งหมดของโครงการ 
จาํเป็นท่ีจะตอ้งมีความรู้ ความเขา้ใจในการอนุรักษพ์ลงังานเป็นอยา่งดี และตอ้งรวบรวมมาตรฐาน
และขอ้กาํหนดต่างๆ ในการอนุรักษพ์ลงังานของอุปกรณ์แต่ละประเภท เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการ
กาํหนด และดาํเนินการอนุรักษพ์ลงังาน เม่ือวางแผนอนุรักษพ์ลงังานเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ก็นาํไปปฏิบติั 
โดยมีการตรวจสอบและปฏิบติัการแกไ้ข ซ่ึงตอ้งมีการตรวจวดัการใชพ้ลงังานท่ีถูกตอ้ง และนาํ
บทสรุปของการดาํเนินการทั้งหมดมาทบทวน ปรับปรุง เพื่อนาํไปวางแผนและกาํหนดนโยบาย
พลงังานใหม่ จึงจะก่อใหเ้กิดการอนุรักษพ์ลงังานท่ีย ัง่ยนืในท่ีสุด (รัฐฐาน์ ฤทธิเกริกไกร, 2546)  
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2.2.1  การจัดการพลงังานชุมชน 
 วิกฤตดา้นพลงังานท่ีเกิดข้ึน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองของพลงังานฟอสซิล ไดแ้ก่ นํ้ ามนั ถ่านหิน 
ก๊าซธรรมชาติท่ีเราใชจ้ะมีปริมาณลดนอ้ยลง ราคาสูงข้ึนทุกวนั ติดตามมาดว้ยผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
ทาํใหท้ัว่โลกตอ้งแสวงหาพลงังานทดแทน เพื่อเตรียมการสาํหรับอนาคต นอกจากน้ี เร่ืองพลงังาน
ยงัเป็นเร่ืองท่ีกระทบโดยตรงกบัทุกคนทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ ส่ิงแวดลอ้ม การเมือง 
การวางแผนพลงังานของทอ้งถ่ิน หรือของชุมชน จึงเป็นวิถีทางหน่ึงท่ีจะช่วยคล่ีคลายปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
ดว้ยฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 สาํหรับประเทศไทย กระทรวงพลงังาน ไดด้าํเนินโครงการสนบัสนุนการวางแผนจดัการพลงังาน
ระดบัทอ้งถ่ิน (Local Energy Plan: LEP) ข้ึนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยมีเป้าหมายสาํคญัคือ การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานของประเทศ และพฒันาพลงังานอยา่งมีดุลยภาพควบคู่กบัการอนุรักษ์
ส่ิงแวดลอ้มและการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม โดยมีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นกลไก
ประสานงานหลกั  ทศพนธ์ นรทศัน์ (2551) ไดก้ล่าวว่า จากผลการดาํเนินงานดงักล่าว พบว่า "แผนจดั
การพลงังานระดบัทอ้งถ่ิน" หรือ "แผนพลงังานชุมชน" ไดมี้ส่วนช่วยลดค่าใชจ่้ายดา้นพลงังาน และ
พบว่า "ความไม่รู้" ทาํให้ชาวบา้นตอ้งประสบกบัความยากจนโดยไม่รู้ตวั บางครัวเรือนมี "ค่าใชจ่้าย
พลงังาน" สูงถึงร้อยละ 60 หากปล่อยท้ิงไวต้วัเลขจะเพ่ิมสูงข้ึนจนไม่สามารถพ่ึงพาตนเองได ้โครงการ
ดงักล่าวถือเป็นการสนองแนวพระราชดาํริ "เศรษฐกิจพอเพียง" ท่ีมุ่งเนน้การลดรายจ่าย เพ่ิมรายได ้
ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองดา้นพลงังานไดอ้ย่างย ัง่ยืน โดยใชเ้ทคโนโลยีพลงังานท่ีเหมาะสมเป็น
เคร่ืองมือ 

การวางแผนพลงังานระดบัชุมชน จะมุ่งเนน้กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาคม
ในการจดัการพลงังาน ส่ิงแวดลอ้ม และแผนงบประมาณในทอ้งถ่ินของตนเองใหเ้กิดประสิทธิภาพ
มากข้ึนในอนาคต โดยผา่นกระบวนการเรียนรู้เพื่อทาํความเขา้ใจในเร่ืองพลงังาน ศึกษาเทคโนโลยี
พลงังานทางเลือก รวบรวมวิเคราะห์ขอ้มูลในชุมชน แลว้นาํมาประเมินผลกระทบของระบบพลงังาน
ในอนาคตได ้จากนั้นจึงร่วมกนัวางแผนปฏิบติัการในการจดัการดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน 
โดยคนในชุมชนนัน่เอง (บณัฑิต เอ้ืออาภรณ์, 2548: 10) 
  การวางแผนพลงังานชุมชนอาจกล่าวไดว้่า เป็นกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาคม
ในการจดัการดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินของตนเองเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน
โดยเนน้ตามศกัยภาพในพ้ืนท่ี บนพื้นฐานแห่งความพอเพียงและความเหมาะสมของทอ้งถ่ินนั้นๆ 
(วิจิตรา ชูสกลุ, 2551) 
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 จะเห็นไดว้า่การวางแผนพลงังานชุมชนนั้นเนน้การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจดัการพลงังาน
โดยใชเ้ทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ตามศกัยภาพของชุมชน เพ่ือให้เกิดการใชพ้ลงังานท่ีมีประสิทธิภาพ
และยัง่ยนื 
 จากรายงานติดตามประเมินผลโครงการจดัทาํแผนพลงังานในระดบัชุมชน (กระทรวงพลงังาน 
สาํนกันโยบายและยทุธศาสตร์, 2551: 22-25) สามารถสรุปแนวทางในการจดัการพลงังานระดบัชุมชน
จากปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะของโครงการท่ีดาํเนินการแลว้ดงัน้ี  
  1.  เนน้การพฒันาอยา่งมีส่วนร่วม ทาํใหเ้ป็นกระบวนการเชิงระบบคือเร่ิมตั้งแต่ขั้น
ของการคิดริเร่ิมการจดัทาํโครงการ การวางแผนและพฒันาโครงการ การลงมือทาํ การติดตามผล 
การรับผลประโยชน์ร่วมกนัทั้งท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม เพื่อความต่อเน่ืองและการเป็นเจา้ของ
การดาํเนินงานหลงัจากท่ีส้ินสุดโครงการทั้งในเร่ืองของ แนวคิด กระบวนการทาํงาน ทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณและการสนบัสนุน 
  2.  การบูรณาการ จดักิจกรรมอนุรักษพ์ลงังาน การให้ความรู้และจดัการพลงังานตอ้งให้
สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริง ชีวิตจริง สามารถท่ีจะเช่ือมโยงกบักิจกรรมชุมชน เพื่อความ
กลมกลืนเป็นเน้ือเดียวกบัวิถีชีวิต 
  3.  การเรียนรู้พฒันาภูมิปัญญาจากการปฏิบติั หลอมรวมเป็นกระบวนการเรียนรู้ก่อเกิด การ
คิดใหม่ ทาํใหม่ ในเร่ืองการอนุรักษพ์ลงังานและการจดัการพลงังาน 
 4. การจดัหาเทคโนโลยตีอ้งใหส้อดคลอ้งกบัศกัยภาพของชุมชน เพื่อใหชุ้มชนไดป้ระโยชน์อยา่ง
แทจ้ริง สามารถสนองตอบความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาชนและตอ้งคาํนึงถึงการดูแลรักษา ชุมชน
ตอ้งมีศกัยภาพมากพอในการดูแลดว้ย 
  5.  เสริมสร้างความตระหนกัรู้ และพฒันาศกัยภาพองคก์รชุมชน ในการจดัการความรู้และ
ประสานความร่วมมือกบัภาคีหน่วยงานองคก์รทอ้งถ่ิน เพื่อแกปั้ญหาในชุมชนร่วมกนัอยา่งมีระบบ 
และเกิดการขยายผล 
  6.  ยกระดบัความรู้ท่ีบูรณาการใน 3 ระดบั คือ ระดบัวิชาการ ระดบัการจดัการ ระดบัวิถีวฒันธรรม
ชุมชนในแต่ละบริบท ใหเ้กิดการขยายผลท่ีเป็นรูปธรรม โดยใชป้ระเด็น วิถีวฒันธรรมชุมชน เป็นส่ือ
หรือตวัเดินเร่ืองใหเ้กิดเวทีทางสงัคมในการจดัการความรู้ 
  7.  เสริมสร้างพลงัการขบัเคล่ือนทางสังคมและชุมชน สู่การผลกัดนัในระดบันโยบาย
สาธารณะในการเสริมสร้างความตระหนกัร่วมใหก้บัชุมชนและสังคมในการแกปั้ญหาท่ีเหมาะสมกบัวิถี
วฒันธรรม ภูมิปัญญาของชุมชนแต่ละบริบท หรือใหชุ้มชนเป็นตวัตั้ง 
  8.  เสริมสร้างความรู้ใหก้บัทีมงานในการจดัการความรู้ท่ีสามารถเช่ือมโยงกบัเน้ืองานเดิม
และใชทุ้นทางสงัคมเป็นส่ือสร้างการเรียนรู้ร่วมกนัในชุมชนใหเ้กิดการขบัเคล่ือนท่ีต่อเน่ืองและยัง่ยนื 
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 2.2.2   แนวคดิการพฒันาและการจัดการพลงังานทีย่ัง่ยนื 
         ในปี ค.ศ.1983 องคก์ารสหประชาชาติ ไดจ้ดัตั้งคณะกรรมาธิการโลก ว่าดว้ยส่ิงแวดลอ้ม และการ
พฒันา (World Commission on Environment and Development : WCED) ข้ึน ต่อมาปี ค.ศ.1986 WCED 
ก็ไดเ้สนอเอกสารสาํคญั ท่ีมีอิทธิพลต่อแนวความคิด การพฒันายัง่ยืนในทางระหว่างประเทศมาก นัน่คือ 
รายงาน "อนาคตร่วมกนัของพวกเรา (Our Common Future)" ซ่ึงเป็นเอกสารท่ีเรียกร้องใหช้าวโลก 
เปล่ียนแปลงวิถีการดาํเนินชีวิตท่ีฟุ่ มเฟือย และเปล่ียนแปลงแนวทางการพฒันาใหม่ ให้เป็นแนวทางท่ี
ปลอดภยัต่อส่ิงแวดลอ้ม และสอดคลอ้งกบัขอ้จาํกดัของธรรมชาติมากข้ึนโดยย ํ้าวา่ "มนุษยส์ามารถทาํ
ใหเ้กิดการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืได"้ ทั้งน้ีรายงานฉบบัน้ีไดใ้หค้วามหมายของคาํว่า "การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื" 
หมายถึง การพฒันาท่ีตอบสนองความตอ้งการของคนในยุคปัจจุบนั โดยไม่ทาํให้คนรุ่นอนาคตตอ้ง
ประนีประนอม เพื่อลดขีดความสามารถท่ีจะสนองความตอ้งการของเขาลงไปได ้  
 อาํไพ หรคุณารักษ ์(2550: 6) ไดใ้หค้วามหมายของการพฒันาท่ีย ัง่ยนืว่า หมายถึง การพฒันา
คุณภาพชีวิตท่ีดีกว่าสาํหรับทุกคน ซ่ึงหมายถึง การพฒันาท่ีก่อให้เกิดดุลยภาพระหว่าง การกระตุน้
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การสร้างความเขม้แขง็ทางสังคม และการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ทั้งน้ี 
เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนทุกคน ทั้งในยุคปัจจุบนัและอนาคต โดยมีพื้นฐานความคิดว่า 
เศรษฐกิจท่ีทาํให้เกิดดุลยภาพของการพฒันาไดน้ั้น จาํเป็นตอ้งเป็นเศรษฐกิจในสังคมท่ีมีรากฐาน
มัน่คง มีความสามารถในการแข่งขนั และสามารถพึ่งตนเองได ้ในขณะเดียวกนั ประชาชนในสังคม
สามารถพฒันาระเบียบวิถีชีวิต ทั้งของตนเองและส่วนรวม ใหด้าํรงอยูไ่ด ้โดยไม่ทาํลายส่ิงแวดลอ้ม 
ดงันั้น นยัยะสาํคญัในการส่งเสริมแนวคิดของการศึกษาเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน จึงเก่ียวเน่ืองกบัการ
พฒันาความรู้ (knowledge) ทกัษะ (skills) มุมมอง (perspectives) และค่านิยม (values) ของคนใน
สงัคม เพื่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงสู่สภาพเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้มท่ีสมดุลและยัง่ยนื  
 นกัวิชาการหลายท่านไดใ้หข้อ้คิดเห็นท่ีเป็นแนวคิดเก่ียวกบัการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืโดยรวบรวม
ไวใ้นเอกสารสรุปผลการประชุมโต๊ะกลม เร่ืองการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ซ่ึงจดัโดยสาํนกังานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (ยรรยงศ ์อมัพวา, 2550: 6) 

แนวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยืน โดยประเวศ วะสี (2546 อา้งถึงใน ยรรยงศ ์อมัพวา, 2550: 6) 
สรุปไดว้า่การพฒันาท่ีย ัง่ยนื จะตอ้งเป็นการพฒันาท่ีก่อใหเ้กิดดุลยภาพของทุกมิติ กล่าวคือ ทั้งทางดา้น
เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรมจิตใจ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยมีการบริหาร
จดัการท่ีดี ท่ีมีพหุภาคีร่วมทุกขั้นตอนเป็นกลไกขบัเคล่ือน 

การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกลไกสาํคญัของการพฒันาท่ีย ัง่ยนืโดยจาํเนียร วรรัตน์ชยัพนัธ์
(2546 อา้งถึงใน ยรรยงศ ์อมัพวา, 2550: 6) สรุปไดว้่า การรับรองแผนปฏิบติัการ 21 ในการประชุม
Earth Summit I ในปี พ.ศ.2535 นบัเป็นเคร่ืองยนืยนัถึงการเห็นความสาํคญัของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 
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อยา่งไรก็ตามจากการระดมความคิดจากพหุภาคีเพื่อทบทวนทิศทางและผลการดาํเนินงานในรอบ 10 ปี
ของการพฒันาท่ีย ัง่ยนืของประเทศไทยตามการรับรองดงักล่าว เพื่อจดัทาํขอ้เสนอต่อการประชุมสุด
ยอดของโลกว่าดว้ยการพฒันาท่ีย ัง่ยนืในปี พ.ศ.2545 (WSSD 2002) พบว่า ปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคท่ี
สาํคญัของการพฒันาท่ีย ัง่ยนืของประเทศไทย คือ “การมีส่วนร่วม” โดยเฉพาะอยา่งยิง่จากประชาชน 

ไพบูลย ์วฒันศิริธรรม (2546 อา้งถึงใน ยรรยงศ ์อมัพวา, 2550: 6) ไดใ้หค้วามเห็นวา่ การพฒันา
ท่ีย ัง่ยนืคือ “การพฒันาท่ีดาํเนินไปไดอ้ยา่งราบเรียบมัน่คงต่อเน่ือง ไม่สะดุดดว้ยเหตุใดเหตุหน่ึง รวมถึง
เหตุดา้นเศรษฐกิจ เหตุดา้นประชากรและสงัคม เหตุดา้นการเมืองการปกครอง เหตุดา้นทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม และเหตุดา้นสถานการณ์ระหวา่งประเทศ”  

ทั้งน้ียรรยงศ ์อมัพวา (2550: 3) ยงัไดใ้หค้วามหมายของการพฒันาท่ีย ัง่ยนืในรายงานการวิจยัเร่ือง
ยทุธศาสตร์การพลงังานแห่งชาติเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนของประเทศไทยไวอี้กว่า หมายถึง การ
พฒันาท่ีมุ่งรักษาความสมดุลระหว่างการใชท้รัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม และคุณภาพ
ชีวิตของมนุษย ์ซ่ึงการรักษาความสมดุลดงักล่าวจะเกิดข้ึนไดก้็ดว้ยการกระทาํของมนุษยท่ี์มีกลไก
สาํคญัในการดาํเนินการคือการมีส่วนร่วมของผูเ้ก่ียวขอ้ง หรือการมีส่วนร่วมของประชาชนในสังคม 
ท่ีช่วยกนัผลกัดนัเพื่อให้เกิดความยัง่ยืนทางเศรษฐกิจและทางสังคม ภายใตก้รอบการปฏิบติัอยา่งมี
คุณธรรมจริยธรรม  

ดงันั้นสามารถสรุปไดว้่าการพฒันาท่ีย ัง่ยืน หมายถึง การพฒันาท่ีมีการใชท้รัพยากรอยา่ง
ระมดัระวงัใหเ้กิดประโยชน์มากท่ีสุดท่ีอยูใ่นขอบเขตการอาํนวยให ้หรือศกัยภาพท่ีทรัพยากรน้ีจะคืนสู่
สภาพปกติได ้โดยคาํนึงถึงมิติทางเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้มควบคู่กนัไป มีกลไกการขบัเคล่ือนท่ี
สาํคญัคือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสงัคม   
 ในการจดัการพลงังานใหป้ระสบความสาํเร็จนั้นนอกจากจะตอ้งมีการจดัการอยา่งเป็นระบบแลว้ 
ยงัตอ้งคาํนึงถึงปัจจยัในมิติอ่ืนๆดว้ย เช่น เศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม เพือ่ใหก้ารจดัการพลงังาน
นั้นสามารถตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานไดแ้ต่ไม่ส่งผลกระทบต่อมิติอ่ืน  ๆและเพ่ือใหก้ารใชพ้ลงังาน
เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ดงันั้นจึงนาํเอาหลกัการพฒันาท่ีย ัง่ยนืมาใชใ้นการจดัการพลงังาน 

 2.2.2.1  จุดหมายปลายทางของการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (สบพนัธ์ ชิตานนท,์ 2549) 
 รัฐบาลไดก้าํหนดแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 8 และ 9 ท่ีใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันาคนให ้

“คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” และดุลยภาพเป็นเง่ือนไขของความยัง่ยืน ดงันั้นจุดหมายปลายทาง
ของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน คือการพฒันาท่ีทาํให้เกิดดุลยภาพของเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการอยูดี่มีสุขของประชาชนตลอดไป 
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 เศรษฐกิจ ท่ีทาํให้เกิดดุลยภายของการพฒันา คือเศรษฐกิจท่ีมีรากฐานมัน่คง มีขีด
ความสามารถในการแข่งขนัและสามารถพึ่งตนเองได ้โดยมีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาํริ
ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั เป็นแนวคิดหลกั 
 สงัคม ใหร้วมหมายถึง วฒันธรรม และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นระเบียบวิถีชีวิตของ
สังคม ท่ีให้มนุษยป์รับตวัและดาํรงชีวิตอยูก่บัส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ินไดโ้ดยไม่ทาํลายส่ิงแวดลอ้ม 
และใหร้วมถึงศาสนธรรม ซ่ึงเป็นระเบียบจิตใจของคนในสงัคมท่ีทาํใหส้งัคมอยูไ่ดโ้ดยสงบสุข 
 ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง ส่ิงท่ีเกิดข้ึนเองหรือปรากฏอยูต่ามธรรมชาติโดยท่ีมนุษย์
สามารถนาํมาใชป้ระโยชน์ต่อการดาํรงชีวิต และอาํนวยประโยชน์ต่อธรรมชาติดว้ยกนัเอง  
 ส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีอยูร่อบตวัมนุษย ์ทั้งท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิตเก่ียว
โยงสมัพนัธ์กนัเป็นระบบนิเวศ ท่ีสามารถใหคุ้ณและใหโ้ทษต่อมนุษยไ์ด ้ข้ึนกบัความสมดุลหรือไม่
สมดุลของระบบนิเวศ 
 ความสมดุลและเช่ือมโยงระหว่าง เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
กบัจุดหมายการพฒันาท่ีทาํใหป้ระชาชนอยูดี่มีสุขตลอดไป 

ในระยะของแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) ยงัคงอญัเชิญ “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวปฏิบติัในการพฒันาแบบบูรณาการเป็นองคร์วมท่ีมี “คนเป็นศูนยก์ลาง
การพฒันา” ต่อเน่ืองจากแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 8 และแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 9 เพื่อใหก้ารพฒันาประเทศ
ในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 10 มุ่งสู่ “สงัคมอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนั” ภายใตแ้นวปฏิบติัของ “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” มีกรอบการพฒันาโดยสรุปดงัน้ี (สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติ, 2550) 

1. พฒันาคนให้มีคุณภาพพร้อมคุณธรรม ให้ชุมชนเป็นชุมชนท่ีเขม้แข็ง สามารถ
พึ่งตนเองได ้

2. สนบัสนุนใหชุ้มชนมีองคค์วามรู้ และสร้างภูมิคุม้กนัเพื่อคุม้ครองฐานทรัพยากรธรรมชาติ
3. คุม้ครองสิทธิและส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการบริหารจดัการทรัพยากรดว้ยตนเอง
4. การกระจายอาํนาจ และกระบวนการใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ เพื่อ 

ความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ สงัคมและการใชท้รัพยากร 
5. ปรับกระบวนการผลิต และบริการ บนฐานความรู้และนวตักรรมทอ้งถ่ิน ใชท้รัพยากร

ภายในประเทศเป็นฐานในการพฒันา 
 6. ใหมี้การใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนื เป็นธรรม และมีการสร้างสรรคคุ์ณค่า 
 7. ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
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 2.2.2.2  การพฒันาพลงังานท่ีย ัง่ยนื การพฒันาพลงังานท่ีย ัง่ยนืประกอบดว้ยหลกั 3 ดา้น 
คือ เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้มและสงัคม โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี ในแง่มุมทางเศรษฐกิจ การพฒันาพลงังาน
ยัง่ยืน หมายถึง การสร้างผลประโยชน์จากพลงังานให้มากท่ีสุดโดยจะตอ้งรักษาทุนของสังคมไว ้
(ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรมนุษย)์ ในแง่มุมดา้นส่ิงแวดลอ้ม การพฒันาท่ีย ัง่ยนืจะเนน้การ
รักษาเสถียรภาพของระบบนิเวศทั้งทางชีวภาพและกายภาพ จากการผลิตและการใชพ้ลงังาน และใน
แง่มุมดา้นสงัคม การพฒันาท่ีย ัง่ยนืจะตอ้งรักษาความมัน่คงของสงัคมและวฒันธรรม รวมทั้งการลด
ความขดัแยง้ในสงัคมท่ีมีสาเหตุมาจากการผลิตและการใชพ้ลงังาน โดยสรุปแผนพฒันาพลงังานยัง่ยนื
จะครอบคลุมหวัขอ้ทั้งสาม โดยเนน้การสร้างผลประโยชน์จากพลงังานท่ีมากท่ีสุด โดยคงระดบัทรัพยากร
ท่ีมีอยู ่และก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม สังคม และวฒันธรรมนอ้ยท่ีสุด นอกจากน้ีภายใต้
แนวคิดทั้งสามประการของพลงังานยัง่ยนื ควรจะพิจารณามุมมองหา้ประการน้ีดว้ย ไดแ้ก่  
   1)  การพฒันาพลงังานยัง่ยืน ควรอยูบ่นพื้นฐานของการใชเ้ทคโนโลย ีและ
ระบบการจดัการท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดผลประโยชน์แก่สงัคมมากท่ีสุด 
              2)  การพฒันายัง่ยนื ควรอยูบ่นพื้นฐานของการใชพัลงังานทดแทนจากแหล่ง
ทรัพยากรภายในประเทศ ซ่ึงสามารถมัน่ใจในแหล่งทรัพยากรและส่งผลใหเ้กิดการบาํรุงรักษาแหล่ง
ทรัพยากรอีกดว้ย นอกจากน้ี โดยทัว่ไปแลว้ การใชพ้ลงังานทดแทนทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม
นอ้ยกวา่การใชพ้ลงังานส้ินเปลือง 

       3)  การผลิตและการใชพ้ลงังาน ซ่ึงครอบคลุมถึงเทคโนโลยแีละระบบการ
จดัการ จะตอ้งไม่ทาํลายระบบนิเวศ สงัคมและวฒันธรรม 
             4)  ถา้ในอนาคตไม่สามารถหลีกเล่ียงผลกระทบเหล่าน้ีได ้ผูท่ี้ก่อมลพิษก็
ตอ้งเป็นผูจ่้ายเงินเน่ืองจากตนเองไดรั้บผลประโยชน์ โดยใชห้ลกัการผูก่้อมลพิษตอ้งเป็นผูจ่้าย                 

   5)  การจดัตั้งกลไกเพื่อแกไ้ขความขดัแยง้ท่ีอยูบ่นพื้นฐานของความเท่าเทียม
กนั และเป็นท่ียอมรับของสังคม ซ่ึงมีความจาํเป็นอย่างยิ่งในการรักษาความมัน่คงของสังคมและ
วฒันธรรมในสถานการณ์ท่ีมีความขดัแยง้ ท่ีมีสาเหตุมาจากการผลิต การเปล่ียนรูป และการบริโภค
พลงังาน 

 2.2.2.3  ทิศทางของระบบการจดัการพลงังานท่ีย ัง่ยืนให้ประสบผลสาํเร็จ มีแนวทาง
ดงัต่อไปน้ี (อนุบุตร สง่าราศี และคณะ, 2547: 6) 

   1.  ทรัพยากรพอเพียง พลงังานหมุนเวียนท่ีอยูบ่นฐานของการใชท้รัพยากร
ทอ้งถ่ิน โดยคาํนึงถึงศกัยภาพของทรัพยากรในทอ้งท่ีและความเหมาะสมของทอ้งถ่ินเป็นสาํคญั เพื่อ
การพึ่งพาตนเองอยา่งย ัง่ยนื 
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  2.  ไม่ผกูขาดประเภทของพลงังานทางเลือก การเลือกใชพ้ลงังานทางเลือก
จะแตกต่างกนัไปตามศกัยภาพของทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นแต่ละพื้นท่ี และการพฒันาแหล่งผลิตพลงังานท่ี
มีขนาดเลก็ซ่ึงชุมชนทอ้งถ่ินสามารถกาํกบัดูแลและควบคุมผลกระทบทางบวกและทางลบได ้จะเป็น
การใชท้รัพยากรในทอ้งถ่ินใหเ้กิดประโยชน์ และเป็นการพึ่งพาตนเองของทอ้งถ่ินรวมถึงประหยดั
ค่าใชจ่้ายในการก่อสร้างสายส่งระบบไฟฟ้า และเป็นการลดการสูญเสียพลงังานในสายส่งเม่ือส่งไฟฟ้า
ระยะทางไกลๆ 

  3.  ภูมิปัญญาพอเพียง ตระหนกัถึงการสนบัสนุน ส่งเสริมใหเ้กิดการฟ้ืนฟู
พฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีใชใ้นการจดัการพลงังาน เพื่อพฒันาระบบพลงังานอยา่งย ัง่ยนืและไม่ตอ้ง
พึ่งพาการนาํเขา้เทคโนโลยจีากต่างประเทศ 

  4.  ใชอ้ยา่งพอเพียง ทางเลือกของระบบพลงังานไม่ไดมี้เพียงการใชพ้ลงังาน
หมุนเวียนเท่านั้น แต่การวางแผนพลงังานระดบัทอ้งถ่ินและการจดัการกบัการใชพ้ลงังาน นัน่คือการ
อนุรักษพ์ลงังานและการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ ก็ถือเป็นอีกรูปแบบหน่ึงของการใชพ้ลงังาน
อยา่งย ัง่ยนืดว้ย 

  5.  กระจายศูนย ์ระบบพลงังานท่ีกระจายศูนยอ์าํนาจ (Decentralized Energy 
System) โดยมีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ขั้นตอนการตดัสินใจ จนถึงการกาํกบัดูแล
และตรวจสอบ และเคารพต่อสิทธิของประชาชนและชุมชนในแง่ของผูบ้ริโภค เจา้ของทรัพยากร 
และผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ 
  6.  พอเพียงอยา่งถว้นหนา้ สามารถรองรับความมัน่คงทางเศรษฐกิจและการ
พฒันาเศรษฐกิจให้กบัประชาชนในทุกระดบั มิใช่ระบบท่ีตอ้งมีผูเ้สียสละความมัน่คงในชีวิตของ
ตนเพ่ือใหก้บัผูค้นอีกกลุ่มหน่ึงไดใ้ชพ้ลงังานอยา่งลน้เกินไม่รู้จบ 

         แนวทางท่ีไดก้ล่าวมาน้ีสอดคลอ้งกบันโยบายของประเทศท่ีตอ้งการเสริมสร้างความ
มัน่คงทางดา้นพลงังาน ใหมี้พลงังานใชอ้ยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรม คาํนึงถึงสภาพแวดลอ้ม รวมถึงสร้าง
จิตสาํนึกใหใ้ชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพและยัง่ยนืตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2.2.3  สรุปแนวคดิการจัดการพลงังาน 
จากแนวคิดการจดัการพลงังานท่ีย ัง่ยนื สรุปไดว้่าการพฒันาและการจดัการพลงังานตอ้งทาํ

อยา่งย ัง่ยนืตอ้งคาํนึงถึงในหลายๆมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม และตอ้งสอดคลอ้งกบัสังคม 
วฒันธรรม ศกัยภาพของชุมชนนั้นๆดว้ย การจดัการพลงังานจะยัง่ยนืไดจ้าํตอ้งมีการอนุรักษพ์ลงังาน
และการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได ้ลดการนาํเขา้พลงังานจากภายนอก 
หรือมีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพลงังานลดลง มีการเลือกใชพ้ลงังานทางเลือกอ่ืนๆท่ีสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของ
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ทอ้งถ่ิน และชุมชน ทั้งน้ีจะตอ้งมีการกระจายอาํนาจในการจดัการ เปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วน
ร่วมในการจดัการ และตอ้งมีการขบัเคล่ือนอยา่งต่อเน่ืองและยัง่ยนื 

 

2.3  นโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการพลงังานของประเทศไทย 
 

2.3.1  นโยบายพลงังานของประเทศไทย 
พลงังานจดัเป็นปัจจยัพื้นฐานท่ีสาํคญัต่อการผลิตของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม

ของประเทศ และการดาํรงชีวิตของประชาชน ซ่ึงมีความสาํคญัต่อการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดงันั้นการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศจะต่อเน่ืองและยัง่ยนืได ้จาํเป็นตอ้ง
มีการจดัหาพลงังานท่ีเพียงพอ มัน่คง มีคุณภาพและราคาท่ีเหมาะสม ขณะเดียวกนักิจกรรมการผลิต
ตอ้งมีการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม การกาํหนดนโยบายพลงังาน
จึงมีความจาํเป็นอยา่งยิง่ต่อความมัน่คงดา้นพลงังานภายในประเทศ โดยใหเ้กิดความสมดุลระหวา่ง
ความตอ้งการใชพ้ลงังานกบัการจดัหาพลงังาน ซ่ึงหลกัการในการกาํหนดนโยบายนั้นตอ้งมีความ
ชดัเจน โดยประเทศไทยมุ่งเนน้นโยบายหลกั 4 ประการ (พิพฒัน์ นนทนาธรณ์ และคณะ, 2550: 49-
51) ไดแ้ก่ 

 1)  นโยบายความมัน่คงดา้นการจดัหาพลงังาน 
 การสร้างความมัน่คงในการจดัหาพลงังาน จะตอ้งพิจารณาให้ครอบคลุมทั้งดา้น

การผลิตและการจาํหน่าย รวมถึงการจดัหาพลงังานหมุนเวียน หรือพลงังานทดแทนอ่ืน ๆ ดว้ย โดย
ส่งเสริมให้มีการสาํรวจและพฒันาแหล่งพลงังานภายในประเทศ และสาํรวจแหล่งพลงังานจาก
ภายนอกประเทศเพื่อพฒันาข้ึนมาใชป้ระโยชน์ 

 2)  นโยบายดา้นการอนุรักษพ์ลงังานและพฒันาพลงังานทดแทน 
 การใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งในภาคการขนส่งและภาคอุตสาหกรรม ซ่ึง

เป็นภาคท่ีมีการใชพ้ลงังานสูงสุด รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ความรู้ดา้นอนุรักษพ์ลงังาน 
และมีการพฒันาบุคลากรดา้นพลงังานมากข้ึน 

 3)  นโยบายราคาและการปฏิรูปตลาดพลงังาน 
 การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ปรับปรุงระบบการคา้จะทาํใหมี้การแข่งขนัและเพ่ิมบทบาท

ของภาคเอกชนในกิจการพลงังาน ส่งผลใหผู้บ้ริโภคมีทางเลือกท่ีจะไดรั้บบริการท่ีดี มีคุณภาพ และ
มีราคาท่ีเป็นธรรม  
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 4)  นโยบายดา้นส่ิงแวดลอ้มพลงังาน 
 โดยส่งเสริมใหมี้การใชเ้ช้ือเพลิงท่ีมีผลกระทบต่อสภาวะแวดลอ้มนอ้ย และส่งเสริม

ใหมี้การควบคุมมลพิษ โดยใชเ้ทคโนโลยคีวบคุมมลพิษท่ีมีประสิทธิภาพและอยูภ่ายใตม้าตรฐานท่ี
เหมาะสมรวมทั้งมีการกาํหนดมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์

นโยบายพลงังานของประเทศไทยอยูบ่นพื้นฐานของการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (Sustainable Development) 
โดยการกาํหนดนโยบายเป็นการพิจารณากระบวนการบริหารจดัการเพื่อพฒันาระบบพลงังานของ
ประเทศใหเ้กิดความสมดุลระหว่างความตอ้งการใชพ้ลงังาน (Demand Side) กบัการจดัหาพลงังาน 
(Supply Side) ซ่ึงแนวทางในการดาํเนินนโยบายจะทาํใหเ้กิดความมัน่คงดา้นพลงังาน ลดการพึ่งพา
พลงังานจากต่างประเทศ ส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน และการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อ
ประเทศไทยจะมีพลงังานในประเทศเพียงพอในอนาคต รวมทั้งการเก็บสาํรองพลงังานอนัจะนาํไปสู่
การพฒันาพลงังานท่ีย ัง่ยนืต่อไป 

  2.3.1.1  นโยบายพลงังานของประเทศ โดย วรรณรัตน์ ชาญนุกลู รัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงพลงังาน (กระทรวงพลงังาน, 2552ข) วนัจนัทร์ท่ี 13 ตุลาคม 2551 

  นโยบายท่ี 1 : เสริมสร้างความมัน่คงดา้นพลงังาน ใหมี้พลงังานใชอ้ยา่งเพียงพอต่อ
การพฒันาประเทศและใหพ้ึ่งพาตนเองทางพลงังานไดม้ากข้ึน เพื่อความอยูดี่กินดีของประชาชน  
  ส่งเสริมให้มีการพึ่งพาพลงังานภายในประเทศ การผลิตไฟฟ้าให้เหมาะกบัความ
ตอ้งการ สร้างความหลากหลายของชนิดเช้ือเพลิงและแหล่งพลงังานเพื่อกระจายความเส่ียงดา้น
พลงังาน 

  นโยบายท่ี 2 : กาํกบัดูแลราคาพลงังานใหมี้ความเหมาะสม มีเสถียรภาพสอดคลอ้ง 
กบัสถานการณ์ เศรษฐกิจและการลงทุน 
  ส่งเสริมให้มีการกาํกบัดูแลราคาพลงังานให้มีความเหมาะสมตามกลไกตลาดโลก 
สนบัสนุนการทาํงานของบุคลากรดา้นพลงังานแบบกระจายอาํนาจ 

  นโยบายท่ี 3 : ส่งเสริมและวิจยัพฒันาพลงังานทดแทนทุกรูปแบบอยา่งต่อเน่ืองโดย 
  เร่งรัดแผนแม่บทพฒันาพลงังานทดแทน 15 ปี หรือ REDP ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า
จากพลงังานหมุนเวียน รวมถึงพลงังานทดแทนระดบัชุมชน 

  นโยบายท่ี 4 : เนน้การสร้างวินยัดา้นการประหยดัพลงังานใหเ้ป็นวฒันธรรมของ
คนในชาติ และส่งเสริมให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) เป็นแกนกลางในการเผยแพร่ 
"วฒันธรรมการประหยดัพลงังาน" 
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  เร่งรัดการดาํเนินการตามแผนอนุรักษพ์ลงังาน โดยเนน้การส่งเสริมการประหยดั
จากภาคอุตสาหกรรมและขนส่งเป็นหลกั เร่งรัด 11 มาตรการประหยดัพลงังานเพ่ือประชาชน และ
พิจารณาหามาตรการเพิ่มเติมเพื่อใหเ้กิดการประหยดัพลงังานเพิ่มเติมอีก  

  นโยบายท่ี 5 : ดูแลรักษาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากกิจการพลงังาน ทั้งจากกระบวนการ
ผลิตและการใชพ้ร้อมทั้งส่งเสริมการลดภาวะโลกร้อน และสนบัสนุนกลไกการพฒันาท่ีสะอาด 
(CDM-Clean Development Mechanism) 

  สนบัสนุนโครงการ CDM ดา้นพลงังาน ลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจากทั้งการใช้
และผลิตพลงังาน โดยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสนบัสนุนนวตักรรมใหม่ท่ีเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้ม   

  2.3.1.2  นโยบายดา้นพลงังานรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แถลง
ต่อรัฐสภาวนัจนัทร์ท่ี 29 ธนัวาคม 2551 (สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2551) 

    1.  พฒันาพลงังานให้ประเทศไทยสามารถพึ่งตนเองไดม้ากข้ึนโดยจดัหา
พลงังานใหเ้พียงพอ มีเสถียรภาพ พฒันาไฟฟ้าใหมี้การกระจายชนิดของเช้ือเพลิงท่ีใช ้เพื่อลดความ
เส่ียงดา้นการจดัหา ความผนัผวนทางดา้นราคา และลดตน้ทุนการผลิต ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานหมุนเวียนท่ีมีศกัยภาพ รวมทั้งศึกษาความเหมาะสมในการพฒันาพลงังานทางเลือกอ่ืน ๆ 
    2.  ดาํเนินการให้นโยบายดา้นพลงังานทดแทนเป็นวาระแห่งชาติ เพ่ือ
เสริมสร้างความมัน่คงดา้นพลงังาน ลดภาวะมลพิษ และเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรโดยสนบัสนุน
ใหมี้การผลิตและใชพ้ลงังานหมุนเวียนในระดบัชุมชน ส่งเสริมและวิจยัพฒันาพลงังานทดแทนทุก
รูปแบบอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง     
    3.  กาํกบัดูแลราคาพลงังานใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม มีเสถียรภาพ และ
เป็นธรรมต่อประชาชน และส่งเสริมการแข่งขนัและการลงทุนในธุรกิจพลงังาน 

    4.  ส่งเสริมการอนุรักษแ์ละประหยดัพลงังาน ทั้งในภาคครัวเรือน อุตสาหกรรม 
บริการและขนส่ง รวมทั้งการวิจยัพฒันาและกาํหนดมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้า และมาตรฐานอาคาร
ประหยดัพลงังาน สนบัสนุนการพฒันาระบบขนส่งมวลชน และการขนส่งระบบราง เพื่อใหมี้การใช้
พลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

    5.  ส่งเสริมการจดัหาและการใชพ้ลงังานท่ีให้ความสาํคญัต่อส่ิงแวดลอ้ม 
ภายใตก้ระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งส่งเสริมใหเ้กิดโครงการกลไกการพฒันาพลงังาน
ท่ีสะอาด 
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2.3.2  ยุทธศาสตร์พลงังานทางเลอืก  
 ยุทธศาสตร์พลงังานทางเลือกเป็นอีกหน่ึงยุทธศาสตร์ท่ีสําคญัในการช่วยลดการนาํเขา้

พลงังานเชิงพาณิชยข์องประเทศ และถือเป็นการส่งเสริมใหมี้การใชพ้ลงังานทางเลือกมากข้ึนอีกดว้ย 
(กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2551ข: 3-4) 

 1.  โครงการบา้นมัน่คงดา้นพลงังาน 
 สาํนกัถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยี กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน 

(พพ.) กระทรวงพลงังาน ร่วมกบัสถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน (พอช.) จดัทาํโครงการจากแนวคิดท่ี
ตอ้งการให้ประชาชนไดรั้บประโยชน์จากการบริหารจดัการพลงังานภายในชุมชน ดว้ยการอาศยั
เทคโนโลยีท่ีเขา้ถึงไดง่้ายเพื่อนาํวสัดุเหลือท้ิงในทอ้งถ่ินมาแปรรูปเป็นพลงังาน สอดคลอ้งกบัวิถีชุมชน
จนเกิดทกัษะจากการเรียนรู้เพื่อนาํไปปฏิบติัภายในชุมชนอยา่งทัว่ถึง จนสามารถกระจายองคค์วามรู้ท่ีมี
ไปยงัชุมชนขา้งเคียงในวงกวา้ง เพื่อนาํไปปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัทอ้งถ่ินของตนต่อไป โดยการนาํ
ร่องโครงการบา้นมัน่คงดา้นพลงังานแลว้เสร็จในปี 2547 ทั้งหมด 3 ชุมชน ไดแ้ก่ ชุมชนแหลม
รุ่งเรือง จ.ระยอง ชุมชนบุ่งคุกและไผสี่ทอง จ.อุตรดิตถ ์และชุมชนเกา้เสง้ จ.สงขลา 

 2.  โครงการวางแผนพลงังานชุมชน (Local Energy Planning) 
 โครงการวางแผนพลงังานชุมชนก่อตั้งข้ึนเม่ือปี พ.ศ.2549 ไดรั้บแรงบนัดาลใจมาจาก 

สมาคมเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม จากนั้นกระทรวงพลงังานไดท้าํการพฒันาและผลกัดนักระบวนการทาํงาน
ในพื้นท่ีร่วมกบัองคก์รและผูเ้ช่ียวชาญจากประเทศเดนมาร์ก จึงไดเ้กิดเป็นกลุ่มงาน LEP ข้ึน โดยมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือพฒันาใหเ้กิดความยัง่ยนืดา้นพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม โดยพฒันาจากทอ้งถ่ินชุมชน 
เพื่อใหเ้กิดการพึ่งพาตนเองได ้มีการจดัการอยา่งเป็นระบบและถูกวิธี 

 
2.3.3  มาตรการด้านพลงังาน 
 วนัพุธท่ี 24 ธนัวาคม 2551 มูลนิธิพลงังานเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม โดย ดร.ปิยสวสัด์ิ อมัระ

นนัทน์ ประธานท่ีปรึกษามูลนิธิฯ ไดจ้ดัแถลงมาตรการดา้นพลงังานท่ีควรดาํเนินการใน 99 วนัแรก 
ขอ้เสนอต่อนายกรัฐมนตรี ณ มูลนิธิพลงังานเพื่อส่ิงแวดลอ้ม อาคารศรีอยุธยา มีรายละเอียดดงัน้ี 
(มูลนิธิพลงังานเพื่อส่ิงแวดลอ้ม, 2551) 

 1.  การเร่งส่งเสริมประสิทธิภาพการใชพ้ลงังานอยา่งต่อเน่ือง โดยใหร้าคาพลงังาน
สะทอ้นตน้ทุนท่ีแทจ้ริง ละเวน้การแทรกแซงราคา และมาตรการส่งเสริมทางการเงินอ่ืนๆ  

 2.  เร่งพฒันาพลงังานหมุนเวียนและพลงังานทดแทนท่ีเหมาะสมสาํหรับประเทศไทย
ในระยะยาว  
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 3.   เดินหน้าต่อไปในการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์ เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน

รัฐจําเป็นต้องกระจายแหล่งพลังงาน  

 4.   ลอยตัวราคาก๊าซ LPG โดยรัฐควรปล่อยให้ระบบราคาลอยตัว LPG ทํางานได้ โดย

กําหนดสูตรราคา ณ โรงกลั่นที่ชัดเจน รวมทั้งยกเลิกแนวนโยบายในการกําหนดราคา LPG 2 ราคา  

 5.   ปรับราคาขายปลีก CNG ตามเกณฑ์ท่ี กพช. ได้อนุมัติไปแล้ว 

 6.   ปรับภาษีสรรพสามิตนํ้ามันสู่ระดับเดิมทันที เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความ

จําเป็นในการประหยัดนํ้ามัน อีกทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนอีกด้วย  

 7.   กํากับดูแลราคาขายปลีกนํ้ามันและค่าการตลาด เพื่อมิให้มีการเอาเปรียบผู้บริโภค  

 8.   ไม่ควรเพิกถอน ปตท. ออกจากตลาดหลักทรัพย์ แต่กําหนดกฎเกณฑ์ในการกํากับ

ดูแลเพื่อให้เป็นธรรมแก่ผู้บริโภคและผู้ลงทุน  

 9.   เร่งรัดการสํารวจและพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมในประเทศ 

 10.   เร่งออกกฎเกณฑ์ และระเบียบต่างๆ ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน 

 11.   เร่งระบบขนส่งมวลชนและรถไฟรางคู่ โดยการสร้างความเข้าใจให้เป็นที่ยอมรับ

ของพนักงานและผู้บริหาร 

 12.   กําหนดนโยบายและมาตรการที่ชัดเจนในการรองรับปัญหาภาวะโลกร้อน และ

ต้องมีการกําหนดมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นในช่วง 3 ปี ข้างหน้า 

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ได้ออกมาตรการที่ช่ือว่า 11 มาตรการเพื่อประชาชน 

หรือมาตรการ 4-4-3 ประหยัดพลังงานเพื่อประชาชน ทั้งนี้ในนโยบายพลังงานของกระทรวงพลังงานยัง

ได้กําหนดให้มีการเร่งรัดให้มาตรการนี้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วอีกด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(กระทรวงพลังงาน.  สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2551ข) 

1. โครงการสินเชื่อครัวเรือน ซ่ึงเป็นสินเชื่อสําหรับรายย่อย ดอกเบี้ย 0% เพื่อให้

ประชาชนนําไปปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน  

2. โครงการสินเชื่อพลังงาน เป็นสินเชื่อให้แก่ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจเพื่อการ

ลงทุนในการปรับปรุงอุปกรณ์ประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทน 

3. โครงการติดฉลากประหยัดไฟฟ้าไฟท์บังคับ โดยออกมาตรการบังคับให้ผู้ผลิต ผู้

จําหน่ายสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าติดฉลากเบอร์ 5 เพื่อให้ผู้บริโภคมีข้อมูลในการเลือกซื้อสินค้า

เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงาน  

4. โครงการ Standby Power 1- Watt รักษ์โลก เป็นมาตรการบังคับให้ผู้ผลิตอุปกรณ์

ต้องผลิตอุปกรณ์ท่ีกินไฟเมื่อปิดเครื่อง Standby Power น้อยกว่า 1 Watt  
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5. โครงการวัด มัสยิด ประหยัดไฟรวมใจ สมานฉันท์ เพื่อให้แหล่งที่เป็นศูนย์รวม

จิตใจเป็นต้นแบบในการใช้หลอดประหยัดไฟฟ้ า 

6. โครงการ 555 เป็นความร่วมมือกับผู้ผลิต ผู้จําหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 จํานวน 21 

บริษัท ให้ส่วนลดผู้ซ้ือ 5% ท่ีซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 

7. โครงการจัดตั้งหน่วยพลังงานเคลื่อนที่ โดยมอบให้สํานักงานพลังงานภูมิภาค จัด

หน่วย Mobile  Unit เพื่อให้ความรู้การประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทนแก่ประชาชนแบบเคาะ

ประตูบ้าน 

8. มาตรการมาตรฐานการออกแบบอาคารโดยคํานึงถึงการประหยัดพลังงาน (Building 

Energy Code) เป็นกฎกระทรวงใหม่บังคับใช้ต่อการออกแบบ ก่อสร้างอาคารใหม่ หรือต่อเติมอาคารที่มี

พื้นที่ต้ังแต่ 2,000 ตร.ม. ให้มีการออกแบบโดยเน้นการอนุรักษ์พลังงาน 

9. มาตรการกํากับอนุรักษ์พลังงานในโรงงาน  /อาคารควบคุม  ISO พลังงาน เป็นมาตรการ

บังคับตามกฎหมาย สําหรับอาคาร-โรงงานควบคุม 

10.  โครงการแอร์สะอาดเพิ่มเงินบาทให้ครัวเรือน เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนล้างแอร์ 

โดยให้ทําอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

11.  โครงการปรับแต่งเครื่องยนต์ (Tune Up) โดยการร่วมมือกับ ปตท.และบางจาก

ให้บริการตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ฟรีก่อนการเดินทางและหลังจากเดินทางกลับจากท่องเที่ยว

สงกรานต์ 

 

2.4  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดํารัสชี้แนะ

แนวทางการดําเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์

ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นยํ้าแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดํารงอยู่

ได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 

 เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาแห่งวิถีชีวิตที่มีความหลากหลาย และสามารถยืดหยุ่นความเป็นอยู่

ของชีวิตของตนได้ด้วยเหตุน้ี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงได้พระราชทานความหมายของความ

พอเพียงไว้ ตามพระราชดํารัส ท่ีพระราชทานในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 4  ธันวาคม 2541 ดังนี้ 

(สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.  ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง, 2550: 1) 
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 “...คาํว่าพอเพียงมีความหมายกวา้งออกไปอีก ไม่ไดห้มายถึงการมีพอสาํหรับ
 ใชเ้องเท่านั้น แต่มีความหมายว่าพอมีพอกิน...พอมีพอกินน้ีก็แปลว่าเศรษฐกิจ
 พอเพียงนัน่เอง ...” 
 
 “...ให้พอเพียงน้ีก็หมายความว่า มีกินมีอยู่ ไม่ฟุ่ มเฟือย ไม่หรูหราก็ได ้แต่ว่า
 พอแมบ้างอยา่งอาจจะดูฟุ่ มเฟือย แต่ถา้ทาํใหมี้ความสุข ถา้ทาํไดก้็สมควรท่ีจะ
 ทาํ สมควรท่ีจะปฏิบติั...” 
 
 “Self-sufficiency (พึ่งพาตนเอง) นัน่หมายความว่า ผลิตอะไร มีพอท่ีจะใชไ้ม่
 ตอ้งไป ขอซ้ือคนอ่ืน อยูไ่ดด้ว้ยตนเอง...” 
 
 “...แต่พอเพียงน้ี มีความหมายกวา้งขวางยิ่งกว่าน้ีอีก คือคาํว่า พอก็พอเพียง 
 เพียงน้ีก็พอ ดงันั้นเอง คนเราถา้พอในความตอ้งการก็มีความโลภนอ้ย เม่ือมี
 ความโลภนอ้ย ก็เบียดเบียนคนอ่ืนนอ้ย ถา้ทุกประเทศมีความคิด อนัน้ีไม่ใช่
 เศรษฐกิจ มีความคิดว่าทาํอะไรตอ้งพอเพียง หมายความว่าพอประมาณ ไม่
 สุดโต่ง ไม่โลภอยา่งมาก คนเรากอ็ยูเ่ป็นสุข...” 
 
 ดังนั้ นปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน จนถึงระดับรัฐทั้งในการพฒันาและ
บริหารประเทศใหด้าํเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อให้กา้วทนัต่อโลก
ยคุโลกาภิวตัน์ 
  สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (2545: ก) ไดใ้หค้วามหมาย
ของเศรษฐกิจพอเพียงในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 ว่า หมายถึง ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล รวมถึงความจาํเป็น ท่ีจะตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบ
ใด ๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งน้ีจะตอ้งอาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบ 
และความระมดัระวงั อยา่งยิง่ในการนาํวิชาการต่างๆมาใชใ้นการวางแผนและการดาํเนินการทุกขั้นตอน 
และขณะเดียวกนัจะตอ้งเสริมสร้าง พื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจา้หนา้ท่ีของรัฐ นกัทฤษฎี 
และนกัธุรกิจในทุกระดบั ใหมี้สาํนึกในคุณธรรมความซ่ือสัตยสุ์จริต และใหมี้ความรอบรู้ท่ีเหมาะสม 
ดาํเนินชีวิตดว้ยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญาและความรอบคอบ เพ่ือใหส้มดุลและพร้อมต่อ



36 

 

การรองรับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและกวา้งขวางทั้ งด้านวตัถุ สังคม ส่ิงแวดล้อมและ
วฒันธรรมจากโลกภายนอกไดเ้ป็นอยา่งดี  
 กลุ่มพฒันากรอบแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2546 อา้งถึงใน 
ณัฏฐพงศ ์ทองภกัดี, 2550ข: 13) สรุปว่า กรอบความคิดของปรัชญา เป็นการช้ีแนะแนวทางการดาํรงอยู ่
และปฏิบติัตนทั้งแนวทางปฏิบติัและตวัอยา่งการประยกุตท่ี์เกิดข้ึน โดยปรัชญาใชไ้ดท้ั้งระดบัปัจเจกชน 
ครอบครัว ชุมชน และประเทศ ในท่ีน้ีมองในแง่การบริหารเศรษฐกิจ (ระดบัประเทศ) เป็นการมองโลก
ในลกัษณะท่ีเป็นพลวตั มีการเปล่ียนแปลง มีความไม่แน่นอนและมีความเช่ือมโยงกบักระแสโลก 
มุ่งผลทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อความมัน่คงและยัง่ยืนในมิติต่างๆ เป็นการเปล่ียนแปลงกรอบ
แนวคิดในการพฒันาสืบเน่ืองจากการเปล่ียนแปลงสภาพแวดลอ้มทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา (2550: 2) กล่าวถึง แนวความคิดหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงว่าคือ เขม็ทิศเพื่อการดาํรงอยูแ่ละปฏิบติัตนหรือการขบัเคล่ือนการพฒันาให้ประเทศเจริญอยา่ง
มัน่คงและยัง่ยนืในมิติต่างๆ เป็นการดาํเนินตามทางสายกลางกา้วทนัต่อโลก โดยใชไ้ดท้ั้งระดบับุคคล 
ครอบครัว ชุมชน ประเทศ เป็นการมองโลกในลกัษณะท่ีเป็นพลวตั มีการเปล่ียนแปลง มีความไม่
แน่นอน เป็นการปฏิบติัมุ่งผลทั้งระยะสั้นและระยะยาว  
 
 2.4.1  องค์ประกอบของหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 องค์ประกอบของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบดว้ย 3 คุณลกัษณะ 
(สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2548: 15-16; ณฏัฐพงศ ์ทองภกัดี, 
2550ข: 14-15) 
 1.  ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดี ท่ีไม่นอ้ยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่
เบียดเบียนตนเองและผูอ่ื้น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยูใ่นระดบัพอประมาณ การใชจ่้าย การ
ออมอยูใ่นระดบั ท่ีไม่สร้างความเดือดร้อนใหต้นเอง 
 2.  ความมีเหตุผล หมายถึง การตดัสินใจเก่ียวกบัระดบัของความพอเพียงนั้น จะตอ้ง
เป็นไปอยา่งมีเหตุผล ตอ้งมีเป้าหมายและวิธีการท่ีเหมาะสม โดยพิจารณาจากเหตุปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
ตลอดจนคาํนึงถึงผลท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนจากการกระทาํนั้นๆ อยา่งรอบคอบ  
 3.  การมีภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั หมายถึง การเตรียมตวัให้พร้อมรับผลกระทบและการ
เปล่ียนแปลงดา้นต่างๆ ท่ีจะเกิดข้ึนโดยคาํนึงถึงความเป็นไปไดข้องสถานการณ์ต่างๆ ท่ีคาดว่าจะ
เกิดข้ึนในอนาคตทั้งใกลแ้ละไกล 
 และมี 2 เง่ือนไข การปฏิบติัตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือ เง่ือนไขความรู้ ไดแ้ก่ 
มีความรอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั และเง่ือนไขคุณธรรม 
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  1.  เง่ือนไขความรู้ ประกอบดว้ย ความรอบรู้เก่ียวกบัวิชาการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งอยา่ง
รอบดา้น ความรอบคอบท่ีจะนาํความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาใหเ้ช่ือมโยงกนั เพื่อประกอบการวางแผน 
และความระมดัระวงัในขั้นปฏิบติั 
  2.  เง่ือนไขคุณธรรม ท่ีจะตอ้งเสริมสร้างประกอบดว้ยมีความตระหนกัในคุณธรรม 
มีความซ่ือสตัยสุ์จริตและมีความอดทน มีความเพียร ใชส้ติปัญญาในการดาํเนินชีวิต 

พอประมาณ

มีเหตุผล

ทางสายกลาง

ความรู้
มีสติปัญญา รอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวัง

คุณธรรม
ซ่ือสตัย ์สุจริต ขยนั อดทน สามคัคี แบง่ปัน

มีภูมิคุ้มกันใน
ตัวท่ีดี

นําไป
สู่

เศรษฐกิจ/สังคม/ส่ิงแวดลอ้ม/วฒันธรรม

สมดุล/ย ัง่ยืน/พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลง  
 

 
ภาพที ่2.4  องคป์ระกอบของหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
แหล่งทีม่า: สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ, 2548: 15 
 
 2.4.2  การนําปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีงไปสู่การปฏิบตัิ (ณฏัฐพงศ ์ทองภกัดี, 2550ก: 12-14) 
 การประยกุตป์รัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลกัในการกาํหนดและบริหารนโยบาย
และมาตรการของภาครัฐ เพื่อนาํไปสู่การปฏิบติั ตอ้งพิจารณาวา่เป็นไปตาม 3 ห่วง 2 เง่ือนไข หรือไม่ 
 ในด้านความพอประมาณ จะตอ้งพิจารณาว่าเป้าหมายมีความเหมาะสมหรือไม่ 
เป็นไปตามหลกั สายกลางหรือไม่ ผลกระทบต่อคนกลุ่มไหน ทาํใหพ้ฤติกรรมคนเปล่ียนแปลงไป
อยา่งไร รวมทั้งพิจารณา วา่ทาํใหค้วามสามารถในการพึ่งตนเองมากข้ึนหรือนอ้ยลง 
 ดา้นความมีเหตุมีผล คือ พิจารณาว่านโยบายน้ีไดมี้การศึกษา วางแผนอยา่งรอบคอบ
เพียงใด ผลกระทบระยะสั้นและระยะยาวเป็นอยา่งไร สามารถบรรลุผลไดห้รือไม่ ยัง่ยนืหรือไม่ 
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 เคร่ืองมือสาํคญัของความพอประมาณ และความมีเหตุมีผล ก็คือ การวางแผนและวิเคราะห์
โครงการตามกรอบของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการวางกรอบและกาํหนดนโยบาย จะตอ้งมี
พื้นฐานของความรู้และการมีคุณธรรม หลกัธรรมาภิบาล ท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วม และความโปร่งใส 
 ดา้นการมีภูมิคุม้กนั คือ การพิจารณาว่ามีความเส่ียงใดบา้งท่ีทาํใหน้โยบายไม่สามารถ
บรรลุ ผลตามท่ีตั้งไวไ้ด ้มีการเตรียมท่ีจะรับความเส่ียงหรือไม่ ในการมีภูมิคุม้กนัน้ีสามารถทาํได ้
โดยมีแผน การบริหารความเส่ียง โดยมีการระบุความเส่ียง ตวัอยา่งความเส่ียงไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลง
อตัราการแลกเปล่ียนทางการเงิน เทคโนโลยี การดาํเนินงาน เส่ียงจากการทุจริต ฯลฯ โดยสรุปการ
ประเมินความเส่ียง การวางกลยทุธ์จดัการความเส่ียง และการติดตามประเมินผล  จึงเป็นการสร้าง
ภูมิคุม้กนั 
  
 2.4.3  การจัดการพลงังานโดยหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
 กระทรวงพลงังานไดน้้อมนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใชใ้น
กิจการพลงังาน โดยยึดมัน่ในพนัธกิจและดาํเนินภารกิจหลกัในดา้นการจดัหาแหล่งพลงังาน เพื่อ
สร้างความเขม้แขง็ดา้นพลงังาน ทั้งน้ีกระทรวงพลงังานไดมี้แนวคิดของการวางแผนพลงังานชุมชน
ซ่ึงจะอยู ่ ภายใตแ้นวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดาํริมาบูรณาการเขา้กบัวิถีการใช้
พลงังานของชุมชนเพื่อส่งเสริม การอนุรักษ์พลงังานและส่ิงแวดลอ้ม ท่ีย ัง่ยืนของไทยอย่างเป็น
รูปธรรมบนพ้ืนฐานของหลกัแห่งความพอเพียงของ 3 หลกัการ 2 เง่ือนไข ดงัน้ี (กระทรวงพลงังาน.  
สาํนกังานปลดักระทรวงพลงังาน, 2550ก: 5; กระทรวงพลงังาน.  สาํนกันโยบายและยทุธศาสตร์, 
2552: 14) 

 การจดัการพลงังานตอ้งมีการนอ้มนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใ์ช ้
โดยการ พึ่งตนเองดา้นพลงังาน ผลิตพลงังานอยา่งพอประมาณ ใชท้รัพยากรท่ีมีอยูใ่นธรรมชาติให้
เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างภูมิคุม้กนัดา้นพลงังานของประเทศโดยการลดการพึ่งพาพลงังานจาก
ต่างประเทศ และจดัหา แหล่งพลงังานให้มีความหลากหลาย ทั้งน้ีตอ้งมีความรอบรู้และคุณธรรม
ดว้ย (วิสาขา ภู่จินดา, 2552: 20) 
 หลกัของการพอประมาณ ส่งเสริมให้สังคมไทยใชพ้ลงังานอย่างคุม้ค่า ประหยดั และ
พอเพียง ต่อความตอ้งการเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนร่วมกนั และสามารถก่อใหเ้กิดการลดรายจ่าย
ทางดา้นพลงังานได ้
 หลกัของการมีเหตุมีผล เลือกใชพ้ลงังานอย่างเหมาะสมกบัสถานการณ์ ส่งเสริมการจดัหา
พลงังาน จากแหล่งผลิตภายในประเทศ หรือภายในชุมชนเป็นปฐม ก่อนท่ีจะพิจารณาถึงทางเลือกอ่ืน
หรือการนาํเขา้พลงังานจากต่างประเทศ โดยยดึถึงหลกัแห่งทางสายกลาง 
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 หลกัแห่งการเสริมสร้างภูมิคุม้กนั พึ่งพาตนเองดว้ยการคิดคน้พฒันาพลงังานทดแทนใน
ทอ้งถ่ิน จากฐานทรัพยากร หรือเศษวตัถุเหลือใชใ้นชุมชน และส่งเสริมนวตกรรมพลงังานจากภูมิปัญญา
ชาวไทย ดว้ยกนัเองรวมทั้งสร้างพลงังานจากเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัภูมิสังคมของประเทศเป็น
สาํคญั 
 เง่ือนไขของการแสวงหาความรู้ แสวงหาความรู้ใหม่ ศึกษาความเป็นไปได้เพื่อ
คิดคน้แหล่งพลงังานใหม่ใหส้ามารถนาํมาปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบัวิถีชีวิตไทย เพื่อการพฒันาพลงังาน
อยา่งต่อเน่ือง 
 เง่ือนไขของการยึดมัน่ในคุณธรรม ดาํเนินการดา้นพลงังานทุกขั้นตอนอย่างสุจริตโดย
คาํนึงถึงประโยชน์สูงสุดของคนไทยเป็นสาํคญั 
 

ใชพ้ลังงานอยา่งรู้คณุคา่
รู้จักเลือกใชเ้ทา่ท่ีจาํเป็น

พิจารณาแหลง่
พลังงานในประเทศ
หรือชมุชนเป็นอนัดับ
แรก กอ่นพิจารณา
ทางเลือกอ่ืนสาํหรับ

อนาคต

พิจารณาแหลง่
พลังงานในประเทศ
หรือชมุชนเป็นอนัดับ
แรก กอ่นพิจารณา
ทางเลือกอ่ืนสาํหรับ

อนาคต

ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง

พอประมาณ

ภูม
คิุ้ม

กัน

มเีหตุผล

1. แสวงหาความรู้ใหม ่ศึกษาความเป็นไปได้ เพ่ือคิดค้น
แหลง่พลงังานใหมใ่ห้สามารถนํามาปรับใชใ้ห้เหมาะสม
กบัวถีิชวีิตไทย เพ่ือการพฒันาอยา่งยัง่ยืน

เงือนไขการแสวงหาความรู้

2. ด้านพลังงานทุกขั้นตอนอยา่งสุจริตโดยคํานึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของคนไทยเป็นสําคญั

เงือนไขการยึดมัน่ในคุณธรรม

 
 
ภาพที ่2.5  การประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกิจการพลงังานของประเทศ 
แหล่งทีม่า: กระทรวงพลงังาน.  สาํนกันโยบายและยทุธศาสตร์, 2552: 14 
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2.5  ทฤษฎคีวามตระหนักและการมีส่วนร่วม 
 

2.5.1  แนวคดิ ทฤษฎ ีเกีย่วกบัความตระหนัก (Awareness) 
 2.5.1.1  ความหมายของความตระหนกั   
 แนวความคิดเก่ียวกบัเร่ืองของความตระหนกัเป็นแนวความคิดเชิงจิตวิทยาผสมผสาน

กบัแนวความคิดเชิงพฤติกรรมศาสตร์ ซ่ึงหลายท่านไดใ้หค้วามเห็นต่างกนัออกไป 
 โอภาส นามนคร (2550: 14) ความตระหนกัเป็นการรับรู้ ฉุกคิด หรือมีความรู้สึกถึง

เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง หรือสํานึกถึงบางส่ิงบางอย่างของประสบการณ์หรือวตัถุได้ เป็น
พฤติกรรมขั้นตํ่าสุดทางดา้นความรู้ ความตระหนักจะเกิดข้ึนเม่ือมีเหตุการณ์สภาพแวดลอ้มใน
สงัคม หรือส่ิงเร้าภายนอกมากระตุน้ใหเ้กิดความตระหนกั 
 ประภาเพญ็ สุวรรณ (2526: 14) กล่าววา่ “ความตระหนกั” หมายถึง การท่ีบุคคลฉุกคิดได ้
หรือการเกิดข้ึนในความรู้สึกว่ามีส่วนหน่ึงเหตุการณ์หน่ึง หรือสถานการณ์หน่ึง ซ่ึงการรู้สึกว่ามีหรือ
การไดฉุ้กคิดถึงส่ิงใดส่ิงหน่ึงเป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนในสภาวะของจิตใจ แต่ไม่ไดห้มายความว่าบุคคล
นั้นสามารถจดจาํไดห้รือระลึกไดถึ้งลกัษณะบางอยา่งของส่ิงนั้น 

 Bloom (1971 อา้งถึงใน โอภาส นามนคร, 2550: 14) กล่าวถึง “ความตระหนกั” ใน
ความหมายท่ีค่อนขา้งกวา้งว่า ความตระหนกัเป็นขั้นตํ่าสุดของภาคอารมณ์ ความตระหนกัเกือบคลา้ย
กบัอารมณ์ และความรู้สึก (Affective domain) ความรู้ และความตระหนกัต่างไม่เป็นลกัษณะส่ิงเร้า 
แต่ความตระหนกัต่างกบัความรู้ ตรงท่ีความตระหนกั ไม่จาํเป็นตอ้งเนน้ประสบการณ์ หรือส่ิงหน่ึง
ส่ิงใด ความตระหนกัจะเกิดข้ึนเม่ือมีส่ิงเร้าใหเ้กิดความตระหนกั 
 สุพตัรา ถนอมวงค ์(2550: 10) ใหค้วามหมายของความตระหนกัว่า หมายถึง ความแน่ใจ 
ความสาํนึก การรับรู้ รับทราบโดยให้ความสาํคญัต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง 
หรือส่ิงใดส่ิงหน่ึง ซ่ึงมีปัจจยัเอ้ือทาํใหบุ้คคลเกิดความตระหนกั 
 วิชยั วงศใ์หญ่ (2523: 133) กล่าวถึงความหมายของความตระหนกัไวว้่า เป็นพฤติกรรม
ขั้นตํ่าทางความรู้ แต่ความตระหนกันั้นไม่ไดเ้ก่ียวกบัความจาํ หรือความสามารถระลึกได ้ความตระหนกั 
หมายถึง ความสามารถนึกคิด ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนในสภาวะจิตใจ 

 สมหมาย วนัสอน (2522: 4) ไดก้ล่าววา่ “ความตระหนกั” เกือบคลา้ยกบัความรู้แตกต่าง
กนัตรงท่ี ความตระหนกัไม่เก่ียวขอ้งกบัการจาํหรือความสามารถท่ีจะระลึกได ้แต่ความตระหนกัเป็น
เร่ืองของการรับรู้ ฉุกคิดหรือมีความรู้สึกต่อเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง 
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 จากความหมายของความตระหนกั (Awareness) ท่ีนกัวิชาการขา้งตน้กล่าวมาแลว้นั้น
พอสรุปไดว้า่ ความตระหนกั คือ สภาวการณ์มีผลใหเ้กิดความรู้สึก การรับรู้มุ่งสู่สภาวะจิตแห่งตนคือ 
ทศันคติ ความคิด ความเช่ือ ความสนใจ อนัจะก่อใหเ้กิดความตระหนกั และจิตสาํนึก 
 2.5.1.2  การเกิดความตระหนกั  
 พจนานุกรมทางการศึกษาของ Good (1973: 54 อา้งถึงใน พรเทพ บุณยะผลึก, 2546: 16) 
กล่าวถึง กระบวนการเกิดความตระหนกัว่าเป็นผลมาจากกระบวนการทางปัญญา (Cognitive Process) 
กล่าวคือ เม่ือบุคคลไดรั้บการกระตุน้จากส่ิงเร้า หรือรับสัมผสัจากส่ิงเร้าแลว้จะเกิดการรับรู้ เม่ือรับรู้ 
ขั้นต่อไปก็จะเขา้ใจในส่ิงเร้านั้น คือ เกิดความคิดรวบยอด และนาํไปสู่การเรียนรู้คือ มีความรู้ในส่ิงนั้น 
และนาํไปสู่การเกิดความตระหนกัในท่ีสุด ซ่ึงความรู้ และความตระหนกัต่างกจ็ะนาํไปสู่การกระทาํ 
หรือการแสดงพฤติกรรมของบุคคลต่อส่ิงเร้านั้น ๆ ดงัภาพท่ี 2.6 
 

 
 
 

 
 
 

 
ภาพที ่2.6  ขั้นตอนและกระบวนการเกิดความตระหนกัของ Good 
แหล่งทีม่า: Good (1973: 54 อา้งถึงใน พรเทพ บุณยะผลึก, 2546: 16) 
 

 สุชิน สงวนปุญญศิริ (2532: 44 อา้งถึงใน ทวีศกัด์ิ เทพสุนทร, 2546: 9) กล่าวว่าความ
ตระหนกัจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือ บุคคลไดรั้บการสัมผสัจากส่ิงเร้าในสภาพแวดลอ้มแลว้เกิดการรับรู้ 
(Perception) ข้ึน และนาํไปสู่การเกิดความคิดรวบยอด การเรียนรู้ และความตระหนกัตามลาํดบัการ
เรียนรู้ และความตระหนกัจะนาํไปสู่ความพร้อมท่ีจะแสดงการกระทาํ หรือแสดงพฤติกรรมต่อไป 
ดงัภาพท่ี 2.7 

 
 
 

การสมัผสั การรับรู้ ความคิดรวบยอด การเรียนรู้ ความตระหนกั 

พฤติกรรม 
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ภาพที ่2.7  ขั้นตอนและกระบวนการเกิดความตระหนกัของ สุชิน สงวนปุญญศิริ 
แหล่งทีม่า: ปรับปรุงจาก สุชิน สงวนปุญญศิริ (2532: 44 อา้งถึงใน ทวีศกัด์ิ เทพสุนทร, 2546: 9) 

 
 จากภาพท่ี 2.7 เม่ือบุคคลไดรั้บการกระตุน้จากส่ิงเร้าหรือรับการสัมผสัจากส่ิงเร้าแลว้

จะเกิดความรับรู้ข้ึน ซ่ึงจะนาํไปสู่การเกิดความเขา้ใจในส่ิงเร้านั้นคือเกิดความคิดรวบยอดเก่ียวกบัส่ิง
เร้านั้น หลงัจากนั้นก็เกิดการเรียนรู้ข้ึนคือมีความรู้ในส่ิงนั้นและเม่ือบุคคลเกิดความรู้แลว้ ก็จะมีผล
นาํไปสู่ความตระหนกัในท่ีสุดทั้งความรู้และความตระหนกัน้ีจะนาํไปสู่การกระทาํ หรือพฤติกรรม
ของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงเร้านั้น ๆ ต่อไป จึงพอสรุปไดว้่า การเกิดความตระหนกัจะเร่ิมตน้จากการกระตุน้
ของส่ิงเร้าและเกิดการรับรู้ข้ึนซ่ึงจะนาํไปสู่ความคิดรวบยอดและความรู้ในส่ิงนั้นนาํผลไปสู่ความ
ตระหนกัและพฤติกรรมท่ีมีต่อส่ิงเร้านั้น 

 2.5.1.3  ปัจจยัท่ีมีผลต่อความตระหนกั 
            Brackher (1986: 250 อา้งถึงใน ประภาศ บุญยนิดี, 2536: 15) กล่าวว่า ความตระหนกัเกิด
จากทศันคติท่ีมีต่อส่ิงเร้าอนัไดแ้ก่ บุคคล สถานการณ์ กลุ่มสังคม และส่ิงต่างๆ ท่ีโนม้เอียงหรือพร้อม
ท่ีจะสนองตอบในทางบวก หรือทางลบ เป็นส่ิงท่ีเกิดจากการเรียนรู้ประสบการณ์ 
  องคป์ระกอบสาํคญัท่ีก่อใหเ้กิดความตระหนกั มี 3 ประการ คือ 
  1. พุทธิปัญญา หรือความรู้ความเขา้ใจ (Cognitive or belief component)
ความรู้ หรือความเขา้ใจจะเร่ิมตน้จากระดบังานและมีการพฒันาข้ึนตามลาํดบั 
  2. อารมณ์ความรู้สึก (Affective component) เป็นความรู้สึกดา้นทศันคติ 
ค่านิยม ความตระหนกัชอบ หรือไม่ชอบ ดี หรือไม่ดี เป็นองคป์ระกอบในการประเมินส่ิงเร้าต่าง ๆ 
  3. พฤติกรรม (Behavioral component) เป็นการแสดงออกทั้งวาจา กริยา
ท่าทาง ท่ีมีต่อส่ิงเร้าหรือแนวโนม้ท่ีบุคคลจะกระทาํ ดงันั้น บุคคล สถานการณ์ กลุ่มสังคม การเรียนรู้ 
และประสบการณ์ จึงเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความตระหนกั โดยมีความรู้ความเขา้ใจ ความรู้สึก และ
พฤติกรรมเป็นองคป์ระกอบท่ีก่อใหเ้กิดความตระหนกั 

ส่ิงเร้า : บุคคล 
สถานการณ์ 
ปรากฎการณ์
และอ่ืนๆ 

การสมัผสั ความคิดรวบยอด การเรียนรู้ ความตระหนกั 

พฤติกรรม 
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2.5.2  แนวคดิ ทฤษฎ ีเกีย่วกบัการมีส่วนร่วม 
 2.5.2.1  ความหมายของการมีส่วนร่วม 
 นเรศ สงเคราะห์สุข (2541) ไดใ้หค้วามหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนในลกัษณะ
ท่ีเป็นกระบวนการของการพฒันา ตั้งแต่ตน้ จนจบกระบวนการ ไดแ้ก่ การวิจยั การวางแผน การตดัสินใจ 
การดาํเนินงาน การบริหารจดัการ การติดตามและประเมินผล ตลอดจนการจดัสรรผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึน 

 ทวีทอง หงษว์ิวฒัน์ (2527) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนก่อให้เกิดกระบวนการ
และโครงสร้างท่ีประชาชนในชุมชนสามารถท่ีจะแสดงออกซ่ึงความตอ้งการของตน การจดัอนัดบั
ความสาํคญัการเขา้ร่วมในการพฒันาและการไดรั้บประโยชน์จากการพฒันานั้นโดยเนน้การให้อาํนาจ
การตดัสินใจแก่ประชาชนในชุมชน  
 ไพรัตน์ เตชะรินทร์ (2527: 6-7) ไดใ้ห้ความหมายและหลกัการสาํคญัเร่ืองนโยบาย
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพฒันาว่า หมายถึง กระบวนการท่ีรัฐบาลทาํการส่งเสริมชกันาํและ
สร้างโอกาสให้ประชาชนทั้งรูปส่วนบุคคล กลุ่มชน ชมรม สมาคม มูลนิธิ และองคก์รอาสาสมคัร
รูปแบบต่างๆ ใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงานเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง หรือหลายเร่ืองรวมกนั 
 ศิริเพญ็ เน่ืองจาํนงค ์ (2542 อา้งถึงใน วีระชน ขาวผอ่ง, 2551: 46) ไดใ้หค้วามหมาย
ของการมีส่วนร่วม หมายถึง ความร่วมมือของปัจเจกบุคคล หรือกลุ่มท่ีเห็นพอ้งตอ้งกนั และเขา้ร่วม
ผดิชอบ หรือเขา้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อการดาํเนินการพฒันา และเปล่ียนแปลง
ไปในทางท่ีตอ้งการดว้ยความสมคัรใจ โดยกระทาํผา่นกลุ่ม หรือองคก์ร เพ่ือใหบ้รรลุถึงการเปล่ียนแปลง
ท่ีพึงประสงค ์

 จากความหมายขา้งตน้จึงพอสรุปความหมายของการมีส่วนร่วมไดว้่า การมีส่วนร่วม
คือ การแสดงความคิดเห็น แสดงออกถึงความตอ้งการ การร่วมมือ ร่วมตดัสินใจ และมีส่วนรับผดิชอบ
ต่อกระบวนการของการพฒันา ท่ีเกิดข้ึนเพื่อให้เป็นไปตามความตอ้งการของชุมชน ตามขั้นตอน
การมีส่วนร่วม ดว้ยความเตม็ใจ 
 2.5.2.2  ขั้นตอนการมีส่วนร่วม 

  กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานพฒันานั้น ประชาชนจะตอ้ง
เขา้มามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการปฏิบติังาน โดยมีนกัพฒันาหรือนกัวิชาการจากภายนอกเป็นผู ้
ส่งเสริมและสนบัสนุนในดา้นต่างๆ เช่น ขอ้มูลข่าวสาร เทคโนโลยีฯลฯ จากการทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบักระบวนการมีส่วนร่วม พบว่า โดยส่วนใหญ่กระบวนการมีส่วนร่วมจะเร่ิมจากการ
คน้หาปัญหาและสาเหตุ การวางแผนดาํเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหา การปฏิบติังาน การร่วมรับ
ผลประโยชน์ และการติดตามประเมินผล 
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  สานิตย ์บุญชู (2525: 107) กล่าวถึงลกัษณะของการมีส่วนร่วมว่าสามารถ
แบ่งไดด้งัน้ี   
  1. การมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหา จะทาํให้ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งกบัปัญหาสามารถเรียนรู้และวิเคราะห์ปัญหาดว้ยตนเอง มองเห็นสาเหตุของปัญหาได้
ชดัเจนมากข้ึน  
  2. การมีส่วนร่วมในการวางแผนดาํเนินกิจกรรม จะทาํให้เกิดการเรียนรู้ใน
การวางแผน การแสวงหาทรัพยากรหรือความช่วยเหลือ มีส่วนร่วมในการกาํหนดทางเลือกในการ
แกปั้ญหา 
  3. การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบติังาน จะสร้างความรู้สึกเป็นเจา้ของ
ร่วมกนั ไดเ้รียนรู้การปฏิบติังานอยา่งใกลชิ้ด และเม่ือเห็นประโยชน์ก็จะสามารถดาํเนินการไดด้ว้ย
ตนเอง 
  4. การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล จะทาํใหบุ้คคลไดต้ระหนกั
ว่ากิจกรรมท่ีตนมีส่วนร่วมนั้นดีหรือไม่เพียงใด ควรดาํเนินการต่อไปอย่างไร ทาํให้เกิดการเรียนรู้
ซ่ึงจะส่งผลถึงการดาํเนินการในโอกาสต่อไป 
  ส่วน Cohen and Uphoff (1980 อา้งถึงใน นาฏฤทยั นิยมไทย, 2547: 42) ได้
แบ่งการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 แบบ คือ 
  1. การมีส่วนร่วมตดัสินใจ (Decision Making) ประกอบดว้ยการริเร่ิมตดัสินใจ 
ดาํเนินการตดัสินใจ และตดัสินใจปฏิบติัการ 
  2. การมีส่วนร่วมปฏิบติัการ (Implementation) ประกอบดว้ย การสนบัสนุน
ทรัพยากร การบริหาร การประสานความร่วมมือ 
  3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) ประกอบดว้ยผลประโยชน์
ดา้นวสัดุ ดา้นสงัคมและส่วนบุคคล  
  4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) 

 
การมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นเป็นส่ิงสาํคญัต่อการจดัการปัญหาส่ิงแวดลอ้ม โดยประชาชน

ควรมีส่วนร่วมในทุกๆ ขั้นตอนทั้งในดา้นการพิจารณาถึงสภาพปัญหา การวางแผนดาํเนินการ การ
ลงทุนและปฏิบติักิจกรรม รวมถึงมีการติดตามประเมินผล เพราะประชาชนเป็นผูท่ี้อยูใ่กล ้และมองเห็น
ถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนมากท่ีสุด โดยปัจจยัส่วนบุคคลของประชาชน คือ อาย ุเพศ การศึกษา อาชีพ รายได้
และความยาวนานในการอาศยัอยูใ่นทอ้งถ่ิน มีความสมัพนัธ์กบัระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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2.6  ความสอดคล้องวถิชุีมชน 
 

วิถีหรือวิถีชีวิต หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจาํวนัของมนุษยน์ั้นตอ้งเก่ียวขอ้งกบั
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และวฒันธรรมความเช่ือ (อดิศร ศกัด์ิสูง และคณะ, 2547: 3) 
 ประเวศ วะสี (2538: 4-5 อา้งถึงใน อดิศร ศกัด์ิสูง และคณะ, 2547: 3) ไดใ้หค้วามหมายเก่ียวกบั
วิถีชีวิต สรุปว่าเป็นพฤติกรรมหรือการปฏิบติัของคนรอบตวั เป็นวฒันธรรมท่ีไดถู้กหล่อหลอมเรียนรู้ 
เช่น การพดู การกิน การแต่งตวั การทาํท่ีอยู ่การทาํมาหากิน การปฏิบติัร่วมกนั ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ความเช่ือ เป็นตน้ 
 ดงันั้นจึงจะพอสรุปไดว้่า ความสอดคลอ้งของวิถีชุมชน หมายถึง การดาํเนินการอย่างใด
อยา่งหน่ึงท่ีประสาน ไม่ขดัแยง้กบั ชีวิตประจาํวนั พฤติกรรม การทาํมาหากิน ขนบธรรมเนียมประเพณี 
เศรษฐกิจ สงัคม การเมือง และวฒันธรรมความเช่ือ 
 ในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติซ่ึงเป็นทรัพยากรสาธารณะนั้นการจดัการจาํเป็นตอ้งใหมี้
ความสอดคลอ้งตามความตอ้งการของคนส่วนใหญ่ นอกจากนั้นตอ้งคาํนึงถึงศกัยภาพของพื้นท่ีและ
ความสามารถของประชาชน 

ชชัวาลย ์ทองดีเลิศ (2547) ไดก้ล่าวถึงการจดัการทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถ่ินหรือชุมชน
ในการเสวนาเร่ืองอาํนาจชุมชนทอ้งถ่ินกบัสิทธิการจดัการนํ้ าท่ีสร้างการแบ่งปันอยา่งเป็นธรรมและ
เท่าเทียมวา่ การใหป้ระชาชนเขา้ไปมีส่วนร่วมในการจดัการทรัพยากรในทอ้งถ่ินอยา่งแทจ้ริง จะก่อใหเ้กิด
ความสาํเร็จในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งน้ีตอ้งนาํเอาวฒันธรรมทอ้งถ่ิน องคค์วามรู้ และภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินมาจดัการทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถ่ิน เพื่อให้สอดคลอ้งกบัวิถีชุมชน และความ
ตอ้งการของประชาชนในชุมชน 

กรอบนโยบายท่ีดีควรตอ้งคาํนึงถึงการดาํเนินยทุธศาสตร์ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของ
ประชาชนและสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในแต่ละพื้นท่ี และ
ตอ้งเนน้ท่ีการนาํเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม และเพ่ือเสริมสร้าง
ศกัยภาพของชุมชนทอ้งถ่ินใหเ้ขม้แขง็ ตอ้งดาํเนินยทุธศาสตร์ท่ีสอดคลอ้งตามแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 9 พ.ศ.2544-2549 ท่ีเนน้การพฒันาเศรษฐกิจท่ีพอเพียงควบคู่กบัการ
พฒันาสงัคมและส่ิงแวดลอ้ม (กิติชยั รัตนะ, 2545: 9-13) 

จากการประเมินผลการจดัทาํแผนพลงังานชุมชน พบว่าการจดัทาํแผนพลงังานชุมชนยงัมี
ปัญหาในดา้นความสอดคลอ้งระหวา่งการจดัการพลงังานในชุมชนและวิถีชุมชน ทาํใหก้ารขยายผล
ไปสู่ภาคีอ่ืนมีขอ้จาํกดั จึงอาจไม่ตอบสนองความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาชน ดงันั้นการวางแผนและ
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การจัดการพลังงานชุมชนจึงต้องมีบริบทที่ต้องมีความสอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมชุมชนดังนี้ 

(กระทรวงพลังงาน.  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์, 2551: 22-25) 

1) กระบวนการให้ความรู้ กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์และจัดการพลังงาน ให้สนับสนุนกระบวนการ

จัดการความรู้ด้วยตนเองเป็นหลักตามวิถีหรืออัตลักษณ์ของแต่ละชุมชน 

2) การเลือกใช้เทคโนโลยีต้องสอดคล้องกับศักยภาพของคนในชุมชน เมื่อมีการชํารุดของอุปกรณ์ 

ชุมชนสามารถแก้ไข ปรับปรุงเองได้ 

3) การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดการพลังงานต้องเหมาะสมกับวิถีวัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ของชุมชน 

4) การขยายผลไปสู่ภาคีอ่ืน ต้องมีรูปแบบที่มีความเชื่อมโยงกับวิถีของชุมชนเป็นหลัก 

 การเลือกใช้เทคโนโลยีพลังงานเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับวิถีชุมชน 

หลักการเทคโนโลยีพลังงานยั่งยืน มีดังนี้  (คนึงนิตย์ วันนิตย์ และศิริพร เอี่ยมพร้อม, 2552: 29) 

 สะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่รบกวนสมดุลของระบบนิเวศ 

 ทดแทนได้ใหม่ ใช้เชื้อเพลิงและวัตถุดิบที่สามารถจัดการหมุนเวียน ผลิต และใช้ได้อย่าง

ไม่มีวันหมดไป 

 พอดีกับความต้องการใช้งาน ศักยภาพแห่งทรัพยากร และเรียนรู้เพื่อการจัดการพึ่งพา

ตนเองของท้องถิ่น บนฐานแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ประสิทธิภาพสูง ประหยัดทั้งทรัพยากร แรงงาน และค่าใช้จ่าย 

 เป็นเทคโนโลยีท่ีง่าย ไม่ซับซ้อน ชุมชนสามารถจัดการเองได้ 

จากข้างต้นแสดงให้เห็นว่าการจัดการพลังงานต้องเน้นให้ความสําคัญกับชุมชน ทั้งด้านความ

ต้องการ ศักยภาพ และเทคโนโลยี หากกระนั้นแล้วแม้แผนหรือนโยบายการจัดการจะมีความรัดกุม

หรือดีอย่างไร ก็ไม่สามารถประสบความสําเร็จได้ เนื่องจากนโยบายหรือแผนงานนั้นไม่สอดคล้อง

กับวิถีชุมชน ซ่ึงก็คือ ความต้องการ ศักยภาพของพื้นที่และประชาชน พฤติกรรม การดําเนินชีวิตประจําวัน 

ดังที่ได้กล่าวแล้วข้างต้น  

 

2.7  ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ศึกษา 

 

 2.7.1   ชุมชนแหลมรุ่งเรือง จังหวัดระยอง 

 ชุมชนแหลมรุ่งเรืองเป็นชุมชนในเขตเทศบาลนครระยอง ในพื้นที่มีสภาพเป็นแหลม เป็น

ชุมชนประมงขนาดเล็ก มีบ้านเรือนตั้งอยู่ประมาณ 66 หลังคาเรือน ประชากรทั้งหมดในชุมชน 215 คน 
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(เทศบาลนครระยอง, 2551) ตั้งอยูบ่นท่ีดินราชพสัดุ ผูอ้ยูอ่าศยัส่วนใหญ่เป็นชาวประมงเรือเลก็ 
รายไดไ้ม่แน่นอน สภาพท่ีอยูอ่าศยัส่วนใหญ่เป็นอาคารท่ีสร้างดว้ยวสัดุพื้นบา้นและวสัดุเหลือใช ้มี
ส่วนนอ้ยท่ีสร้างดว้ยคอนกรีตบลอ็ค การตั้งบา้นเรือนมีลกัษณะกระจดักระจาย ในชุมชนไม่มีสาธารณูปโภค
ตอ้งใชน้ํ้ าบ่อและซ้ือนํ้าด่ืมสาํหรับบริโภค ส่วนไฟฟ้าตอ้งใชแ้บตเตอร่ีและเคร่ืองป่ันไฟ ชาวชุมชน
มีโครงการท่ีจะพฒันาท่ีอยูอ่าศยัใหมี้ระเบียบ พฒันาส่ิงแวดลอ้มใหดี้ข้ึน การพฒันาระบบ
สาธารณูปโภคเพ่ือความมัน่คงในท่ีอยูอ่าศยั (สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน, 2552) 
 สุริชาติ จงจิตต ์(2550: 91-93) ไดก้ล่าวถึงขอ้มูลทัว่ไปของชุมชนแหลมรุ่งเรือง จงัหวดั
ระยอง และสามารถสรุปไดว้่า ชุมชนแหลมรุ่งเรืองตั้งถ่ินฐานในพ้ืนท่ีตั้งแต่ พ.ศ. 2526 บนพื้นท่ีท่ีมี
ลกัษณะเป็นแหลมยืน่ออกไปในทะเลตั้งอยูใ่นเขตเทศบาลนครระยอง อาํเภอเมือง จงัหวดัระยอง มี
เน้ือท่ีประมาณ 15 ไร่เศษและอยูห่่างจากอาํเภอเป็นระยะทาง 7 กิโลเมตร มีเส้นทางคมนาคมเป็น
ถนนลูกรังยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ตดัจากถนนสุขมุวิทเส้นชลบุรี- จนัทบุรี เขา้สู่ชุมชน สมาชิก
ชุมชนทั้ งหมดอพยพมาจากตาํบลกะพง อาํเภอเมือง อาํเภอแกลง จังหวดัระยอง หรือจังหวดั
ใกลเ้คียงมาสร้างเพิงท่ีพกัอยูก่นัชัว่คราวเพื่อออกทะเลหาปลา ในพ้ืนท่ี ประชาชนทั้งหมดในชุมชน
นับถือศาสนาพุทธ  และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทาํประมงเรือเล็ก อาชีพรับจ้าง และคา้ขาย
ตามลาํดบั ชุมชนแหลมรุ่งเรืองบริหารงานของชุมชนโดยคณะกรรมการชุมชน จาํนวน 10 คน 
ประกอบดว้ยประธานชุมชน รองประธานชุมชน 2 คน เลขานุการ เหรัญญิก และกรรมการอีก 5 คน 
โดยท่ีคณะกรรมการชุมชนมีหนา้ท่ีประสานงานและร่วมประชุมกบัหน่วยงานภายนอก  
 เน่ืองจากท่ีดินน้ีเป็นของกรมธนารักษ ์ชาวบา้นอพยพเขา้มาอยู่โดยไม่ไดรั้บอนุญาตทาํให้
ไม่ไดรั้บการยอมรับจากเทศบาลนครระยอง เพราะถือเป็นชุมชนบุกรุก ทาํใหไ้ม่ไดรั้บการช่วยเหลือ
จากทางราชการ สมาชิกชุมชนตอ้งหาสาธารณูปโภคดว้ยตวัเอง ชุมชนไม่มีไฟฟ้า นํ้ าประปา หรือ
สาธารณูปโภคใดๆเลย 
 เม่ือปี พ.ศ. 2547 ชุมชนแหลมรุ่งเรืองไดเ้ขา้ร่วมเป็นหน่ึงในสามชุมชนนาํร่องของโครงการ
บา้นมัน่คงในการดาํเนินการดา้นพลงังานทดแทนโดยเจา้หนา้ท่ีจากกรมพฒันาพลงังานทดแทนและ
อนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน และสมาชิกชุมชนไดร่้วมกนัสาํรวจการใชไ้ฟฟ้าในชุมชน และ
ติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์เพื่อนาํพลงังานแสงอาทิตยไ์ปเป็นพลงังานใช้ในชุมชน (สุริชาติ จงจิตต์, 
2550: 91) 
  
 2.7.2  ชุมชนเกาะล้าน จังหวดัชลบุรี 
 เกาะลา้น ตั้งอยูเ่ลขท่ี 222 หมู่ 7 ตาํบลนาเกลือ อาํเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี อยูท่างทิศ
ตะวนัตกของเมืองพทัยา จากชายหาดเมืองพทัยาจะสามารถมองเห็นเกาะลา้นไดอ้ยา่งชดัเจน เพราะ
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อยู่ห่างจากฝ่ังออกไปเพียง ประมาณ 7.5 กิโลเมตร การเดินทางโดยทางเรือเร็ว ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 15 นาที และเรือโดยสารประมาณ 40 นาที หมู่เกาะลา้นแต่เดิม เป็นท่ีรู้จกัในหมู่
นกัท่องเท่ียวต่างชาติ ในนามวา่ “หมู่เกาะปะการัง” (Coral Islands) เพราะอุดมไปดว้ยปะการังนานา
ชนิด เป็นแหล่งปะการังท่ีสมบูรณ์แห่งหน่ึง ของประเทศและใกลก้รุงเทพฯ มากท่ีสุด โดยมีเกาะ
ครกและเกาะสากเป็นบริวาร สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาประมาณร้อยละ 90 ของพ้ืนท่ี มีสภาพป่า
ค่อนขา้งอุดมสมบูรณ์พืชพรรณท่ีข้ึนอยู่มีความหลากหลายของชีวภาพของป่าเบญจพรรณ และ
สมุนไพรหายาก ดา้นสัตวป่์า พบกระรอกเผอืก ท่ีเป็นสัตวป่์าท่ีหายากอาศยัอยูจ่าํนวนมาก เกาะลา้น
มีสภาพทัว่ไปและแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความสวยงามและทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ เช่น หาดตา
แหวน หาดเทียน หาดแสม หาดนวล หาดตายาย หาดแหลมหวัโขน และหาดตาพนั ส่วนพื้นท่ีอ่ืนใน
เกาะลา้นเป็นภูเขาและป่าไม ้ 

  ขอ้มูลประชากรในเกาะลา้น ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2550 มีจาํนวนประชากรทั้งส้ิน 2,401 คน 
เป็นเพศชาย 1,212 คน เป็นเพศหญิง 1,189 คน มีจาํนวนครัวเรือน 489 ครัวเรือน จากตวัเลขท่ี
ปรากฎช้ีใหเ้ห็นว่า เกาะลา้นมีประชากรไม่หนาแน่น แต่ขอ้เทจ็จริงแลว้ประชากรในเกาะลา้นอาศยั
อยูห่นาแน่น เน่ืองจากเกาะลา้นเป็นแหล่งท่องเท่ียว มีการเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็ว และมีการอพยพ
แรงงานจากถ่ินอ่ืนเขา้มา จึงมีประชากรแฝงมากกว่าจาํนวนความเป็นจริง 3- 4 เท่า โดยมิไดมี้การ
แจง้ยา้ยเขา้มาตามกฎหมายทะเบียนราษฎร์ (สาํนกังานเมืองพทัยา สาขาเกาะลา้น, 2552) 
 ด้านพลังงาน ในอดีตกระแสไฟฟ้าบนเกาะล้านถูกผลิตโดยใช้เคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า 
(Generator) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยใชน้ํ้ ามนัดีเซลเป็นเช้ือเพลิงเพียงอยา่งเดียว ซ่ึงนอกจาก
จะส้ินเปลืองแลว้ยงัอาจก่อใหเ้กิดมลภาวะทางอากาศอีกดว้ย  อีกทั้งเกาะลา้นเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ี
สําคญัและอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวมีการเติบโตอย่างรวดเร็วจึงมีความจาํเป็นตอ้งใชพ้ลงังาน
ไฟฟ้ามาก ดงันั้นคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรีร่วมกบัสาํนกังาน
เมืองพทัยา ไดด้าํเนินการก่อสร้างระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานลมและแสงอาทิตย ์Hybrid 
Power Generation เป็นระบบกระแสไฟฟ้าท่ีมีการผสมผสานกนัระหว่างพลงังานแสงลมและ
แสงอาทิตย ์โดยไดติ้ดตั้งกงัหนัลมบริเวณ "เนินนมสาว" มีกงัหนัลมทั้งหมด 45 ตน้ นอกจากจะช่วย
ใหเ้กาะลา้นมีกระแสไฟฟ้าใชโ้ดยปราศจากมลภาวะ แลว้ยงัสามารถเป็นจุดดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหเ้ขา้
มาเยีย่มชมและยงัสามารถเป็นแหล่งศึกษาการพฒันาพลงังานจากธรรมชาติแก่สถานศึกษาต่างๆและ
สถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆไดเ้ป็นอยา่งดีต่อไป ซ่ึงการก่อสร้างระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลงังานลม
โดยใชก้งัหนั (Wind Turbine) และพลงังานแสงอาทิตยโ์ดยแผงรับแสงอาทิตย ์ (Solar Cell) เพื่อ
นาํไปใชใ้นกิจการสาธารณูปโภคของเมืองพทัยา ท่ีอยูบ่นเกาะลา้น ไดแ้ก่สถานท่ีพกัตากอากาศ 
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ไฟฟ้าแสงสวา่งของถนน ระบบผลิตนํ้าประปาและระบบบาํบดันํ้าเสีย เป็นตน้ (โครงการก่สร้างและ
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย,์ ม.ป.ป.: 27-28) 
 
 2.7.3  ชุมชนบ้านเกาะปู จังหวดักระบี่ 
 บา้นเกาะปูมีความเป็นมากว่า 200 ปีเศษ โดยไดพ้บหลกัฐานเป็นสถานท่ีผงัศพมุสลิม
โบราณของบรรพชน กริช และดาบ ซ่ึงเป็นอาวุธประจาํตระกลูเป็นรูปแบบของนกัรบชาวมาเลย์
โบราณ ท่ีอพยพมาจากอาํเภออ่ืนของจงัหวดักระบ่ี และจงัหวดัใกลเ้คียงทางภาคใต ้ ซ่ึงไดเ้ขา้มา
อาศยัประกอบอาชีพประมง ทาํเกษตรกรรม มีบางส่วนหนีการเกณฑท์หารเขา้มาอยูบ่นเกาะบา้งใน
ระยะแรกมีคนเขา้มาอยู ่5 ครอบครัว คือ ครอบครัวนายแซะ บุสมัน่ นายเสน ชาญนํ้ า นายโจง ดาํดี 
และครอบครัวโต๊ะย ั้น ในระยะนั้นไดม้าตั้งบา้นเรือนอยูใ่นพ้ืนท่ีท่ีเรียกว่าบา้นคลองคลา้ และเม่ือ
พบว่าเป็นแหล่งท่ีมีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ หากินสะดวกเหมาะท่ีจะตั้งรกรากเป็นท่ีอยูถ่าวร ก็ได้
ชกัชวนพ่ีนอ้งเขา้มาอยูก่นัมากข้ึนจนกลายเป็นชุมชน ซ่ึงบางส่วนมาจากรัฐกะลนัตนัและรัฐมะละ
กา ประเทศมาเลเซีย และมีบางส่วนท่ีอพยพมาจากเกาะนกคอม สาํหรับคาํว่าเกาะปูตามภาษาชาวเล
เรียกว่า ปูเลากะตั้ม คาํว่าปูเลา แปลว่า เกาะ และกะตั้ม แปลว่า ปู ซ่ึงเดิมท่ีในทะเลแถบน้ีมีปูอยูเ่ป็น
จาํนวนมาก และชาวบา้นเรียกเพียงสั้นๆวา่เกาะปู 
 บา้นเกาะปู มีพื้นท่ีรวมทั้งหมดประมาณ 15,000 ไร่ เป็นหมู่บา้นหน่ึงในสามหมู่บา้นท่ีตั้งอยู่
บนเกาะ มีพื้นท่ีติดต่อกนัอยูไ่ดแ้ก่ บา้นเกาะจาํ หมู่ท่ี 3 และบา้นติงไหร หมู่ท่ี 5 สามารถเดินทาง ถึง
กนัไดโ้ดยทั้งทางถนนและทางเรือ ดา้นทิศเหนือเป็นทะเล เลยออกไปอีกเป็นเกาะเลากา ซ่ึงเป็นเกาะ
เลก็ ๆ ไม่มีคนอาศยั หรือ ทาํประโยชน์ใด ๆ ดา้นทิศใตเ้ป็นสวนยางพาราของชาวบา้น และมีพื้นท่ี
ติดต่อกบับา้นติงไหร ดา้นทิศตะวนัออกเป็นทะเล ดา้นน้ีเป็นท่ีตั้งของชุมชนท่าเรือ เลยออกไปมี
เกาะตุหลงัเป็นอีกเกาะหน่ึงในทรัพยากรธรรมชาติ   
 ขอ้มูล ณ วนัท่ี 17 มกราคม 2551 บา้นเกาะปูมี ครัวเรือนอยูท่ ั้งส้ิน 244 ครัวเรือน มี
ประชากรทั้งหมด 1,278 คน ร้อยละ 95 นบัถือศาสนาอิสลามท่ีเหลือนบัถือศาสนาพุทธ มีการ
ดาํรงชีวิตแบบเรียบง่าย ผูช้ายประกอบอาชีพประมง เกษตรกรรม รับจา้ง ส่วนผูห้ญิงรับจา้งดูแลเด็ก 
และดูแลบา้น (องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเกาะศรีบอยา, 2551) 
 บา้นเกาะปู เป็นชุมชนท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ์มาก มีผนืหนา้ทะเลขนาดใหญ่ อนั
เป็นแหล่งหากินของปลาพะยนู เต่าทะเล และเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุสัตวน์ํ้ าอีกมากมาย เช่น หอยชกั
ตีน ปู ปลา หอยต่าง ๆ และปลิงทะเลอีกหลากหลายชนิด และเป็นแหล่งเก็บหอยชุมชนดว้ย 
นอกจากน้ียงัมีผนืป่าชายเลนขนาดใหญ่ประมาณ 1,000 – 1,500 ไร่ นอกจากเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุ
ของสัตวน์ํ้ าต่างๆแลว้ยงัเป็นแหล่งอาศยัของ ลิง และสัตวป่์าหลายชนิด มีภูเขาสูงชนัอยูท่างทิศ
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ตะวนัตกของหมู่บา้นเป็นพื้นท่ีป่าท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ท่ีมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เป็นแหล่งนํ้ าหลกั
ของชาวบา้นเกาะปูท่ีใชใ้นการอุปโภคบริโภค ซ่ึงเป็นแหล่งผลิตนํ้ าและเป็นแหล่งไมใ้ชส้อยของ
ชุมชนในการปลูกสร้างบา้นเรือน ต่อเรือ บนยอดเขาจะมีพื้นท่ีราบโล่ง และกาํลงัจะพฒันาเป็น
แหล่งท่องเท่ียวอีกท่ีของหมู่บา้น (กรีเซน, คริส และคณะ, 2550: 58-61) 
 เน่ืองจากมีพื้นท่ีบา้นเกาะปูอยูใ่นทะเลจึงทาํใหไ้ฟฟ้าไม่สามารถเขา้ถึงได ้ดงันั้นเม่ือปี พ.ศ. 
2547 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดักระบ่ีไดเ้ขา้ไปติดตั้งเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบครัวเรือน และเคร่ือง
ป่ันไฟในพื้นท่ี ต่อมาเม่ือเดือนกรกฎาคม 2552 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดักระบ่ี ไดมี้การเดิน
สายไฟเคเบ้ิลใตน้ํ้ าเพื่อใหช้าวบา้นบนเกาะไดมี้ไฟฟ้าท่ีมาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช ้
 

 2.7.4  ชุมชนแผ่นดนิทองคอยรุกตั๊กวา กรุงเทพมหานคร 
 “คอยรุกตัก๊วา” เป็นช่ือชุมชนหน่ึงในกรุงเทพมหานคร ตั้งอยูท่ี่หมู่ 5 แขวงโคกแฝด เขต
หนองจอก หรือมีช่ือเรียกอีกอยา่งหน่ึงว่า “ลาํไทร” ซ่ึงเป็นหมู่บา้นท่ีถูกบุกเบิกมาเม่ือประมาณ 130 
ปี ท่ีผา่นมาโดย นายอิบรอฮีม และนางชานี บีดลั และสองสามีภรรยาชาวจงัหวดัปัตตานีท่ีอพยพเขา้
มาอยูต่ ั้งแต่สมยัรัชกาลท่ี 3 ซ่ึงไดน้าํหลกัปฏิบติัของศาสนาอิสลามมาเป็นหลกัในการดาํเนินชีวิต มี
การเปล่ียนแปลงการปฏิบติัศาสนกิจ และยกเลิกประเพณีดั้งเดิมบางอยา่ง นบัเป็นหมู่บา้นท่ีมีการ
พฒันามากกว่าหมู่บา้นอ่ืนๆ บนฐานของศาสนาอิสลามสอดคลอ้งกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้
อยา่งมัน่คง ชุมชนแผน่ดินทองคอยรุกตัก๊วา แบ่งการดูแลชุมชนออกเป็น 12 กลุ่มหมู่บา้น โดยยดึ
จากเครือญาติ ทาํเลท่ีตั้งท่ีรวมตวักนัอยู่ในพ้ืนท่ีใกลเ้คียง มีคณะกรรมการชุมชนดูแลและ
ประสานงานภายในชุมชน (สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน, 2552) 
 มีจาํนวนครัวเรือนทั้งหมดของหมู่บา้น 133 ครัวเรือน อาชีพส่วนใหญ่รับราชการและ
เกษตรผสมผสาน คนในชุมชนนบัถือศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่ ชุมชนน้ีเป็นชุมชนท่ีดาํเนินวิถี
ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นชุมชนน่าอยู ่ ร่มเยน็ดว้ยธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีดี สมาชิก
ทุกคนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีกนัถว้นหนา้ และท่ีสาํคญัการใหค้วามสาํคญักบัการศึกษา ดงัจะเห็นไดจ้าก
การก่อตั้งโรงเรียนข้ึนมาในชุมชนกนัเองตั้งแต่สมยั พ.ศ. 2479 โดยไม่คิดท่ีจะรอรับความช่วยเหลือ
จากราชการ จนปัจจุบนัน้ีมีการจดัการศึกษาในชุมชนตั้งแต่ระดบัเด็กก่อนวยัเรียน (ศูนยพ์ฒันาเด็ก
ก่อนวยัเรียน) ระดับอนุบาลจนถึงชั้นประถมปีท่ี 6 (โรงเรียนอิสลามลาํไทร) ระดับมธัยมศึกษา 
(การศึกษานอกโรงเรียน) ไปจนถึงระดบัอุดมศึกษา โดยมีมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครเขา้มาจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสถาบนัการศึกษาและชุมชนอย่างสมํ่าเสมอ นอกจากน้ียงัมี
ศูนยบ์ริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ศูนยเ์รียนรู้ธรรมชาติกบัวิถีชีวิตพ่ึงตนเอง มีการจดัการ
เรียนการสอนศาสนาอิสลาม มีการจดัสวสัดิการชุมชนไดแ้ก่ศูนยสุ์ขภาพชุมชน กองทุนซะกาต และ
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กองทุนฌาปนกิจของชุมชนตามหลกัศาสนาอิสลาม นอกจากน้ีท่ีน่าสนใจมากก็คือ สหกรณ์ร้านคา้
ชุมชน (สมชาย  สมานตระกลู, 2548) 
 ปี 2549 กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน ไดค้ดัเลือกชุมชนแผ่นดินทอง
คอยรุกตั๊กวาให้เป็นชุมชนท่ี 60 ในโครงการไบโอดีเซลชุมชน โดยได้ให้การสนับสนุน โดย
ดาํเนินการติดตั้งเคร่ืองผลิตไบโอดีเซลขนาดกาํลงัผลิต 100 ลิตรต่อวนั พร้อมใหค้วามรู้ดา้นการผลิต
และระบบบริหารจดัการแก่ชุมชน เพ่ือเป็นการส่งเสริมใหชุ้มชนนาํวตัถุดิบในทอ้งถ่ิน เช่น นํ้ามนั
พืชใชแ้ลว้ มาผลิตเป็นไบโอดีเซลเพ่ือใชท้ดแทนนํ้ ามนัดีเซลในเคร่ืองยนต์การเกษตร และ
นอกเหนือจากการผลิตไบโอดีเซลไวใ้ช้ ปัจจุบนัชุมชนแห่งน้ียงัเป็นแหล่งเรียนรู้เร่ืองพลงังาน
ทดแทนให้แก่บุคคลท่ีสนใจ และชุมชนใกลเ้คียง หรือแมแ้ต่ชาวต่างชาติท่ีทราบข่าวก็มาเยี่ยมชม
กระบวนการผลิต 
 
 2.7.5  เคหะสถานเจริญชัยนิมิตรใหม่ กรุงเทพมหานคร 
 ชุมชนเจริญชยันิมิตใหม่เป็นชุมชนผูมี้รายไดน้อ้ยท่ีเกิดข้ึนจากความร่วมมือของคนทั้งหญิง
ชายท่ีร่วมกนัพฒันาจนมีท่ีอยูอ่าศยัท่ีมัน่คง ในอดีตชุมชนดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของ "ชุมชนสวน
ผกั" อยูใ่นท่ีดินของเอกชนมาเป็นเวลากว่า 50 ปี พอมาในปี 2546 รัฐบาลไดมี้นโยบายท่ีตอ้งการ 
พฒันาความมัน่คงในการอยูอ่าศยัใหแ้ก่คนจนในชุมแออดั จึงไดค้ดัเลือกชุมชนใหเ้ป็น 1 ใน 10 ของ
ชุมชนนาํร่องท่ีมีการพฒันาท่ีอยู่อาศยัตามโครงการบา้นมัน่คง โดยมอบหมายให้สถาบนัพฒันา
องคก์รชุมชน (พอช.) มีหนา้ท่ีสนบัสนุนและรับผดิชอบในการดาํเนินงานไปพร้อมกบัความร่วมมือ 
ของชาวชุมชนจนประสบผลสาํเร็จ (สถาบนัพฒันาองคก์รชุมชน, 2552) 
 ในปี 2551 ชุมชนเจริญชยันิมิตรใหม่มีประมาณ 60 ครัวเรือน ประชากรจาํนวน 131 คน 
แบ่งเป็นประชากรหญิงจาํนวน 120 คน ประชากรชาย 111 คน และเยาวชนจาํนวน 25 คน คนใน
ชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพขา้ราชการ รัฐวิสาหกิจ รับจา้งทัว่ไป และคา้ขาย เป็นตน้  
 ในช่วงแรกเจา้ของท่ีดินของชุมชนสวนผกัไม่คิดค่าเช่า แต่ต่อมาจาํนวนบา้น มีเพิ่มมากข้ึน 
ชาวบา้นในชุมชนจึงขอเช่าท่ีในบริเวณชุมชนเป็นอตัราเดือนละ 5 บาท และต่อมา อตัราค่าเช่าข้ึน
เพิ่มข้ึนเร่ือยๆ จนถึง 100 บาท เพื่อเป็นค่าเสียภาษีใหเ้จา้ของท่ีดินในเวลาต่อมา ชุมชนสวนผกัจึงมี
การขยายจาํนวนหลงัคาเรือนเพิ่มข้ึน เพราะชาวบา้นท่ีถูกไล่ท่ีจากชุมชนอ่ืนยา้ยเขา้มาอยูใ่นชุมชน
สวนผกั ทาํใหค้นชุมชนอาศยัอยูก่นัอยา่งแออดัและประสบปัญหามากมาย เช่น ว่างงาน ยาเสพติด 
ทางเขา้ - ออกชุมชนคบัแคบ ขาดระบบไฟฟ้า และนํ้าประปา เป็นตน้ ดงันั้นคนในชุมชนบางกลุ่มจึง
ตอ้งการพฒันาชุมชนของตนเองข้ึนมา จึงเกิดการรวมตวัและขอความเห็นใจจากหน่วยงานต่าง ๆ 
เพื่อช่วยสนบัสนุนในดา้นการเจรจาขอซ้ือท่ีดิน ปรับปรุงท่ีอยู่อาศยั และรวมตวัเพื่อจดัตั้งกลุ่ม
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สหกรณ์ออมทรัพย์ในชุมชน ขอสินเชื่อจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เจรจาขอซื้อที่ดินบางส่วน

กับเจ้าของที่ดิน สร้างที่อยู่อาศัย และสร้างระบบสาธารณูปโภค จึงกลายเป็นชุมชนเจริญชัยนิมิตร

ใหม่จนถึงปัจจุนบัน (ฟาริดา บินล่าเต๊ะ, 2552: 190) 

 ต่อมาชาวชุมชนจึงได้พร้อมใจกันที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและชุมชน รวมพลัง

สร้างจิตสํานึกใส่ใจในเรื่องการประหยัดพลังงาน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว 

โดยความร่วมมือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ซ่ึงได้สนับสนุนการซื้อ

ชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน เพื่อนํามาเปลี่ยนแบบยกชุด นอกจากนี้ยังมีพลังงาน

ทดแทนแก๊สหุงต้มที่เรียกว่า เตาซุปเปอร์อั่งโล่ เตามหาเศรษฐี และลูกหมุนระบายอากาศอีกด้วย  

และพบว่าสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้จริงในปัจจุบันเมื่อสังเกตดูเกือบทุกหลังคาเรือนจะมี

ป้ายปิดประกาศไว้ว่า “บ้านมั่นคงประหยัดพลังงาน” (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน, 2552) 

 

2.8  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

นฤมล กนกสิงห์  (2544:  86) ได้ศึกษาเรื่องผลของการจัดการด้านความต้องการไฟฟ้าใน

ครัวเรือนชนบทต่อการเลือกขนาดระบบผลิตไฟฟ้ า พบว่าการเลือกประเภทระบบผลิตไฟฟ้ามี

ความสัมพันธ์กับลักษณะภาระไฟฟ้าของชุมชนหรือหมู่บ้านนั้นๆมาก รวมไปถึงสภาพพื้นที่ (การ

คมนาคม ปริมาณความเข้มแสงอาทิตย์ เป็นต้น) การตัดสินใจว่าจะมีการจัดการไฟฟ้าหรือไม่ขึ้นอยู่

กับภาระการใช้ไฟฟ้าของชุมชนนั้นๆ ว่ามีความต้องการไฟฟ้าส่องสว่างเพียงไร 

Ali (2002: 26) ศึกษารูปแบบการบริโภคพลังงานในชนบทของประเทศบังคลาเทศ พบว่า

แหล่งพลังงานส่วนใหญ่มาจาก แสงอาทิตย์ ลม และชีวมวลจากสิ่งที่เหลือใช้ทางการเกษตร และ

ศึกษาตัวแปรที่มีผลกระทบต่อการใช้พลังงานของชุมชนอย่างมาก ได้แก่ ระดับการศึกษา และ

ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีน้ันๆ นอกจากนั้นพบว่ารายได้ และการถือครองที่ดินมีผลกระทบ

ต่อการใช้พลังงานน้อย 

Howells et. al (2002: 4)  ศึกษาแบบจําลองการใช้พลังงานในชนบท ในประเทศ

แอฟริกาใต้ซ่ึงแบบจําลองที่ใช้จะรวมตัวแปรทางด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และเศรษฐศาสตร์เข้าไว้

ด้วยกันและสิ่งที่ควรสนใจในการสร้างแบบจําลองได้แก่ 

 เวลาและค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์ 

 ระดับความยุ่งยากและซับซ้อนของเทคโนโลยีท่ีนํามาใช้ 

 รายละเอียดของเทคโนโลยีท่ีแนะนํา 

 ความสามารถของอุปกรณ์ท่ีไม่ค่อยคุ้มทุนทางเศรษฐศาสตร์ 
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 ค่าใช้จ่ายต่างๆ 

 หน้าที่ความรับผิดชอบของชุมชนที่เพิ่มขึ้น 

นันทนา คชเสนี และคณะ (2547: 29-35) ได้ประเมินผลระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์

แสงอาทิตย์เชิงบูรณาการ กรณีศึกษาโครงการจัดตั้งระบบในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน พบว่า

โครงการนี้ก็ได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเป็นอยู่รวมทั้งเป็นการเพิ่มสวัสดิการให้แก่ครูทางอ้อมแม้

จะไม่ใช่เป็นตัวเงินก็ตาม ทัศนคติของครูและสมาชิกในชุมชนที่รับประโยชน์จากโครงการนี้ 

สมาชิกส่วนใหญ่ยินดีท่ีหน่วยงานของรัฐได้ให้การอนุเคราะห์ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์

แสงอาทิตย์ซ่ึงมีประโยชน์ท้ังต่อการพัฒนาการเรียน การสอน ให้สามารถใช้ส่ือต่างๆ ท่ีทันสมัยและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนให้ดีข้ึน การสร้างความรู้เกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์มีความจําเป็นอย่างยิ่งใน

การดําเนินการจึงต้องมีการให้ความรู้แก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  

การศึกษานี้ได้ประเมินว่าโครงการนี้ได้ให้ประโยชน์ในเชิงมูลค่าทางสิ่งแวดล้อมในแง่

เศรษฐกิจตามกระบวนการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยคํานวณในรูปของปริมาณ

คาร์บอนที่ลดลงและมูลค่าที่เกิดขึ้นเป็นบาท โดยประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมที่ประเมินได้ตลอด

ระยะเวลา 30 ปี ระบบเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีติดตั้งนี้สามารถผลิตไฟฟ้าได้พอเพียงต่อความต้องการใช้

งานและเพิ่มศักยภาพและคุณภาพการเรียนการสอนรวมท้ังกิจกรรมที่เกี่ยวข้องได้อย่างมากอีกด้วย 

คงศักดิ์ คุ้มราษี (2549) ได้ศึกษาเรื่องนโยบายของภาครัฐในการสนับสนุนการใช้แก๊ส

ธรรมชาติในยานพาหนะในการทดแทนเชื้อเพลิงในอนาคต พบว่าการนํานโยบายไปปฏิบัติให้

ประสบผลสําเร็จเป็นเรื่องจําเป็นในการจัดทําแผนการที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถดําเนินการในแต่

ละขั้นตอนได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ และต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

นับตั้งแต่หน่วยงานต่างๆของภาครัฐที่มีวิสัยทัศน์เป็นแกนกลางในการดําเนินการ ตลอดทั้ง

ผู้ประกอบการต่างๆ รวมทั้งการมีผู้นําหรือองค์กรนําแหล่งเงินสนับสนุนการลงทุนให้พัฒนาไปใน

ระยะยาวเป็นสิ่งสําคัญ 

พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ และคณะ (2550: ข) ได้ศึกษา โครงการสร้างระบบพลังงานทางเลือก

ท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทย เสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับโครงสร้างพลังงานทางเลือกที่

เหมาะสมกับประเทศไทย ในระยะสั้นควรกําหนดนโยบายและมาตรการที่จะรักษาผลประโยชน์

ด้านสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นไปที่มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน บทบาทของสถาบันที่

เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ข้อตกลงด้านการซื้อพลังงานและป้องกันไม่ให้มี

การเลือกปฏิบัติสําหรับการเชื่อมต่อเข้ากับโครงข่ายของผู้ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก 

ในระยะยาว องค์กรที่กํากับดูแลจะต้องกําหนดมาตรฐาน RPS สําหรับการผลิตกระแสไฟฟ้ า และ

กําหนดการลงทุนขั้นตํ่าให้แก่องค์กรหรือผู้ประกอบการด้านระบบจําหน่าย ต้องลงทุนเกี่ยวกับการ
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เพิ่มประสิทธิภาพดา้นพลงังานโดยอาศยักลไกสนบัสนุนในรูปแบบของกองทุน นอกจากน้ียงัมี
ขอ้เสนอแนะในเร่ืองของโครงสร้างกิจการไฟฟ้าท่ีเหมาะสม นโยบายการใชพ้ลงังานทดแทนในการ
ขนส่งทางบก รูปแบบการจดัการพลงังานไฟฟ้าท่ีเหมาะสมสาํหรับชุมชน การจดัหารวมถึงการ
จดัแบ่งพื้นท่ี (Zoning) เพื่อส่งเสริมให้เกิดระบบการจดัการธุรกิจพลงังานทดแทนในระดบัชุมชน
และการจดัการพลงังานชุมชนดว้ยพลงังานหมุนเวียนโดยในรายงานฉบบัน้ียงัไดน้าํเสนอรูปแบบ
ขององคก์รมหาชนท่ีจะทาํหนา้ท่ีดูแล ประสานงาน จดัหากองทุนและใหค้วามรู้ความเขา้ใจกบัคน
ในชุมชนเพื่อใหก้ารจดัการพลงังานชุมชนสามารถเกิดข้ึนไดจ้ริงและมีความยัง่ยนื 

ยรรยงศ ์ อมัพวา (2550) ไดท้าํการวิจยัเร่ืองยทุธศาสตร์การพลงังานแห่งชาติเพื่อการพฒันา
อย่างย ัง่ยืนของประเทศไทยการแกไ้ขปัญหาพลงังานโดยการกาํหนดเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศ
นั้น แนวทางท่ีเป็นนโยบายและยุทธศาสตร์ท่ีมีการกาํหนดข้ึนโดยกระทรวงพลงังาน อันเป็น
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลงังาน ได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวทางท่ีมีความเหมาะสม และมี
ทิศทางท่ีถูกตอ้งในการแกไ้ขปัญหาพลงังานของประเทศ  

ปัญหาส่วนหน่ึงมาจากการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกาํหนดนโยบาย
พลงังานท่ีเป็นท่ียอมรับได ้ซ่ึงพบว่า ประชาชนมีการรับรู้ต่อปัญหาพลงังานค่อนขา้งนอ้ยในขณะท่ี
รับรู้ปัญหาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากปัญหาพลงังานค่อนขา้งมาก เน่ืองจากมีผลกระทบต่อรายไดแ้ละ
รายจ่ายของตนเอง การเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชนมกัจะเป็นการให้ความร่วมมือในเร่ืองการ
ประหยดัพลงังาน และมีส่วนร่วมในเชิงลบคือการคดัคา้นการดาํเนินโครงการด้านพลงังานท่ีมี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและวิถีชีวิต 

จากการวิเคราะห์ปรากฏการณ์และตีความจากขอ้มูลท่ีศึกษา ประกอบกบัแนวคิดในการ
ดาํเนินกระบวนการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืท่ีมองวา่การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกลไกสาํคญัของการ
พฒันาท่ีย ัง่ยืนนาํไปสู่ขอ้เสนอว่า กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นขอ้ต่อสําคญัของ
ความสาํเร็จในการดาํเนินนโยบายดา้นพลงังานของประเทศ และเป็นเคร่ืองมือหรือกลไกในการ
ประสานและบูรณาการยทุธศาสตร์อ่ืน ๆ ใหเ้ดินหนา้ไปสู่ความสาํเร็จได ้ยทุธศาสตร์การมีส่วนร่วม
ของประชาชนจึงมีความสาํคญัต่อการพฒันาดา้นพลงังานของประเทศใหมี้ความยัง่ยนืสืบไป 

Szarka (2005 อา้งถึงใน สุริชาติ จงจิตต,์ 2550: 81) ไดศึ้กษาเร่ือง พลงังานลม: นโยบายการ
เรียนรู้และการเปล่ียนแปลงกระบวนทศัน์ เพื่อศึกษาถึงนโยบายดา้นการเรียนรู้ท่ีจะนาํไปสู่ความ
เขา้ใจของประชาชนในการสนบัสนุนการใชพ้ลงังานหมุนเวียน (Renewable Energy) โดยทาํการ
ถอดบทเรียนจากการวิเคราะห์เอกสารและการวิจยัภาคสนามจากประสบการณ์ใชพ้ลงังานลมใน
พื้นท่ีต่างๆไดแ้ก่ ประเทศเดนมาร์ค ประเทศฝร่ังเศส และประเทศองักฤษเพื่อท่ีจะนาํองคค์วามรู้ท่ีได้
จากการวิจยัไปเป็นแนวทางในการจดัทาํนโยบายดา้นการเรียนรู้ต่อไป พบว่ารูปแบบ (Model) ของ



55 

 

การเรียนรู้แบบใหม่เพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนในด้านของการใช้พลงังานหมุนเวียนนั้นจะตอ้งเป็น
การบูรณาการระหว่างความคุม้ค่าทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้มและความปรารถนาของสังคมเขา้
ดว้ยกนั 

McLaren (2006 อา้งถึงใน สุริชาติ จงจิตต,์ 2550: 81) ไดศึ้กษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อ
ความสาํเร็จของพลงังานลมในประเทศองักฤษ เวลล ์และเดนมาร์ค พบว่า ปัจจยัท่ีสาํคญัคือการเพ่ิม
ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีและชุมชนในกระบวนการวางแผนพลงังานทาํให้การ
พฒันาพลงังานดงักล่าวเป็นไปอยา่งราบร่ืน นอกจากน้ีงานวิจยัช้ินน้ียงัไดท้าํการศึกษาถึงพลวตัของ
พลงังานลมในประเทศองักฤษ เวลล์ และเดนมาร์ค พบว่า ปัจจยัท่ีทาํให้คนในชุมชนเกิดความรู้ 
ความเขา้ใจเก่ียวกับพลงังานลมและนําไปสู่ความสําเร็จของการใช้พลงังานลมคือระดับการมี
ปฏิสมัพนัธ์ของคนในชุมชน และความมัน่คงของเครือข่ายทั้งในระดบับุคคลและระดบัองคก์ร ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัการยอมรับโครงการและผลท่ีจะตามมาจากโครงการของชุมชนดว้ยเช่นกนั 

ศิวพงศ ์จาํรัสพนัธ์ุ และคณะ (2550: 53) ไดศึ้กษาแนวทางในการพฒันาเทคโนโลยอียา่งง่าย
ท่ีเหมาะสมกบัการดาํรงชีวิตของชุมชนในชนบท โดยมีพื้นท่ีศึกษาท่ี บา้นบุ่งแกว้ ต.บุ่งแกว้ อ.โนน
สะอาด จ.อุดรธานี เร่ิมศึกษาบริบทชุมชนเพื่อให้เห็นศกัยภาพของชุมชนและวตัถุดิบท่ีสามารถ
นาํมาใชป้ระโยชน์เป็นเช้ือเพลิงและอุปกรณ์ในการผลิตพลงังานเพ่ือนาํมาใชท้ดแทนพลงังานจาก
นํ้ ามนัท่ีมีราคาสูงข้ึนอยา่งรวดเร็วในปัจจุบนั ไดเ้สนอแนวคิดว่าพลงังานทางเลือกควรเป็นพลงังาน
ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและข้ึนอยู่กบัทรัพยากรท่ีมีอยูใ่นชุมชน โดยสาํรวจทรัพยากรท่ีมีอยู่ใน
ทอ้งถ่ิน ผลผลิตทางการเกษตรและวสัดุเหลือใชแ้ละภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาใชป้ระโยชน์แทนการ
ปล่อยทรัพยากรเหล่านั้นท้ิงให้สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ การจดัการพลงังานในชุมชนควร
ดาํเนินการแบบมีส่วนร่วม มีการประสานงานกนักบัหน่วยงานในทอ้งถ่ิน มีการพฒันาทรัพยากร
มนุษยเ์พื่อเสริมสร้างปัญญาเพ่ือการแกไ้ขปัญหาและการตดัสินใจในอนาคต 

สาํนกันโยบายและยทุธศาสตร์ กระทรวงพลงังาน (2551: 22-27) ไดม้อบหมายให ้สถาบนั
ชุมชนทอ้งถ่ินพฒันา และมหาวิทยาลยัราชภฎัสวนดุสิต ประเมินผลการจดัทาํแผนพลงังานชุมชน 
เสนอเป็นบทเรียนโครงการจดัทาํแผนพลงังานชุมชน พบว่าบทเรียนเก่ียวกบัวฒันธรรมทอ้งถ่ินของ
การทาํแผนพลงังานชุมชน วา่ในการจดัทาํแผนพลงังานชุมชนยงัคงมีปัญหา กระบวนการใหค้วามรู้ 
การจดักิจกรรมเสริมสร้าง ส่งเสริม การใชพ้ลงังาน ทดแทน การอนุรักษพ์ลงังาน และจดัการพลงังาน 
ไม่สอดคลอ้งกบัวิถีชุมชน การเลือกใชเ้ทคโนโลยยีงัไม่สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของคนในชุมชน เม่ือ
มีการชาํรุดของอุปกรณ์ ชุมชนไม่สามารถแกไ้ข ปรับปรุงได ้การจดัการพลงังานยงัขาดการแกปั้ญหา
ท่ีเหมาะสมกบัวิถีวฒันธรรม ภูมิปัญญาของชุมชน ทาํให้การขยายผลดา้นเทคโนโลยีมีขอ้จาํกดั จึง
อาจไม่ตอบสนองความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของประชาชน 
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วิสาขา ภู่จินดา (2552) ไดศึ้กษาเร่ืองการประยกุตห์ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจดั
การพลงังานในระดบัชุมชน ผลการศึกษาพบว่าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนาํมา
ประยกุตใ์ชใ้นการจดัการพลงังานไดเ้ป็นอยา่งดี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในระดบัชุมชนเพราะเป็นหน่วย
เลก็ท่ีสามารถบริหารจดัการไดง่้าย และทางภาครัฐเองก็ไดมี้การสนบัสนุนนโยบายและแผนในการ
จดัการพลงังานชุมชนอยู่แลว้ รวมทั้งสนับสนุนการผลิตพลงังานใช้เองในระดับชุมชนและใน
ภาคอุตสาหกรรมทั้งดา้นเทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากรและงบประมาณ และมีการรับซ้ือพลงังานท่ี
ผลิตจากพลงังานหมุนเวียนในราคาท่ีเพิ่มข้ึน 

หลกัท่ีสาํคญัของการประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจดัการพลงังาน
ของประเทศ คือ การลดการพ่ึงพาพลงังานจากต่างประเทศ โดยการผลิตพลงังานใช้เองและใช้
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดและใช้อย่างคุม้ค่า รู้จกัเลือกใช้ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมของท้องถ่ิน การหาแหล่งพลังงานให้มีความ
หลากหลาย เพื่อลดการพึ่งพลงังานจากแหล่งเดียว และเพื่อแกปั้ญหาปริมาณพลงังานสาํรองจาํพวก
พลงังานฟอสซิลท่ีลดลง การสร้างการมีส่วนร่วมและความตระหนักของประชาชนในการจัด
การพลงังาน การพ่ึงแรงงานแทนการใชเ้ทคโนโลยีซ่ึงเป็นการสร้างงานใหก้บัชุมชนก็เป็นการนอ้ม
นาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ช ้

กาญจนา ทองทัว่ (2545) ไดท้าํการศึกษา การจดัการป่าดว้ยวิถีชุมชน กรณีศึกษา บา้นเตยงาม 
ตาํบลนํ้ าสวย อาํเภอเข่ืองใน จงัหวดัอุบลราชธานี พบว่ากระบวนการจดัการทรัพยากรป่าของชาวบา้น 
มีมิติทางดา้นสังคมวฒันธรรมท่ีก่อให้เกิดการยอมรับมากกว่าการใชก้ฎระเบียบของทางราชการ 
สอดคลอ้งกบัการพฒันาท่ีย ัง่ยืนท่ีจะตอ้งระดมพลงัชุมชน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเป็นพื้นฐานของการ
พฒันา 

จีรวรรณ หสัโรค ์และคณะ (2547 อา้งถึงใน ฉวีวรรณ ยอดอินทร์, 2551: 69) ศึกษาถึงความ
หลากหลายทางวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติในบึงหนองหาน 
อาํเภอกมุภวาปี จงัหวดัอุดรธานีซ่ึงพบว่า การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติใหมี้ประสิทธิภาพตอ้งอาศยั 
ประชาชนในพื้นท่ี การคน้หาภูมิปัญญาในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ ความศรัทธาทางศาสนา 
และส่ิงสําคญัคือการเช่ือมกับวิถีชีวิตของชุมชน ซ่ึงจะทาํให้เกิดพลงัของชุมชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ อยา่งแทจ้ริงและยัง่ยนื 

จตุพร หลา้ใจ (2550: 130) กล่าวถึงการแกปั้ญหาของชุมชนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 
ในการศึกษาเร่ืองกระบวนการเรียกร้องสิทธิการจดัการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนในพื้นท่ีลุ่มนํ้ าฝาง 
ว่าวิธีการจดัการปัญหาทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนมีความหลากหลาย ลึกซ้ึง ภายใตห้ลกัการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติอย่างย ัง่ยืน ตั้งแต่การแกไ้ขปัญหาในระดบั
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ชุมชน จนถึงการแกไ้ขปัญหาในระดบันโยบายภาพรวมของประเทศ ทั้งน้ีแนวทางต่างๆ ท่ีชุมชน
ดาํเนินการนั้นครอบคลุมประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิถีชีวิต และความเป็นอยูข่องชุมชนแบบองค์
รวมสอดประสานและเก้ือกลูซ่ึงกนัอยา่งลงตวั 

ฉวีวรรณ ยอดอินทร์ (2551) ไดศึ้กษาเร่ืองการจดัการป่าชุมชนอย่างย ัง่ยืนกรณีศึกษา : ป่า
ชุมชนหนองเสมด็ ตาํบลกระหาด อาํเภอจอมพระ จงัหวดัสุรินทร์ ผลการศึกษาพบว่า 1) การจดัการ
ป่าชุมชนหนองเสม็ดใชภู้มิปัญญาทอ้งถ่ินและวฒันธรรมในการจดัการป่าชุมชน โดยอาศยัการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการออกกฎระเบียบ และการคดัเลือกตวัแทนชุมชนในการทาํหน้าท่ีเป็น
องคก์รดูแลป่าชุมชนหนองเสมด็ มีท่ีปรึกษาเป็นพระสงฆ ์ตวัแทนจากหน่วยงานบริหารส่วนตาํบล 
และผูอ้าํนวยการโรงเรียนท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ี 2) ปัจจยัสาํคญัท่ีมีผลต่อการจดัการป่าชุมชนหนองเสมด็คือ 
การใชป้ระโยชน์จากป่าชุมชนหนองเสมด็ ซ่ึงประกอบดว้ยในส่วนของคุณค่าของการใชป้ระโยชน์ 
และคุณค่าทางดา้นจิตใจ รองลงมาไดแ้ก่กฎระเบียบการใชป่้าชุมชน องคก์รดูแลป่าชุมชน และการ
สนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก ตามลาํดบั ขอ้เสนอแนะจากการศึกษาน้ีคือ การเพ่ิมบทบาทและ
ความเขม้แขง็ขององคก์รดูแลป่าชุมชนหนองเสม็ดโดยการประสานงานกบัหน่วยงานภาครัฐบาล
และเอกชนเพื่อแลกเปล่ียนความรู้ในดา้นการใชป้ระโยชน์จากป่าชุมชน รวมทั้งการเพ่ิมช่องทางการ
มีส่วนร่วมและการสนบัสนุนในดา้นวิธีการจดัการป่าชุมชนหนองเสมด็เพื่อใหเ้กิดความยัง่ยนื 

จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบว่าการจดัการพลงังานชุมชนนั้นนอกจากจะตอ้งมี
แผนการจดัการท่ีเหมาะสม ครอบคลุมทั้งดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มแลว้ แผนพลงังาน
นั้นตอ้งไดรั้บการยอมรับจากชุมชน มีความสอดคลอ้งกบัวิถีชุมชนกล่าวคือสอดคลอ้งกบัสภาพ
พื้นท่ี ความตอ้งการ และการประกอบอาชีพของชุมชน เทคโนโลยีตอ้งสามารถดูแลไดด้ว้ยบุคคล
ภายในชุมชนเอง การมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักต่อปัญหาท่ีเกิดข้ึนก็มีผลต่อการจัด
การพลงังานเช่นเดียวกนั เน่ืองจากความรู้ความเขา้ใจ และความตระหนกัจะส่งผลต่อการมีส่วนร่วม
ในการจดัการพลงังานของประชาชนในชุมชน ทั้งน้ีการจดัการพลงังานท่ีดีย่อมส่งผลให้ชุมชน
สามารถลดค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพลงังานได ้โดยหนัมาใชพ้ลงังานทางเลือกเพิ่มมากข้ึน และใชพ้ลงังาน
อยา่งมีประสิทธิภาพ ท่ีสาํคญัคือชุมชนมีพลงังานใชอ้ยา่งพอเพียง อยา่งไรก็ตามการจดัการพลงังาน
ภายในชุมชนตอ้งอาศยัการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐและเอกชนในการดูแล และสนับสนุนเร่ือง
นโยบาย งบประมาณ และบุคลากรทางด้านพลงังาน ทั้งน้ีตอ้งมีการปรับปรุงเทคโนโลยี และ
กระบวนการจดัการใหมี้ความเหมาะสม มีการประเมินผลและดาํเนินการอยา่งต่อเน่ือง 
 



บทที ่3 
 

กรอบแนวคดิและวธีิการศึกษา 
 

 การศึกษาเร่ือง รูปแบบท่ีเหมาะสมในการจดัการพลงังานชุมชน โดยการศึกษาจากหนงัสือ 
เอกสาร รายงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการพลงังานชุมชน การใชแ้บบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์
กบัประชาชนในชุมชน และสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการพลงังานและผูน้าํชุมชน จากนั้นจึง
นาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ถึงปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดจากการจดัการพลงังาน และนาํเสนอรูปแบบท่ี
เหมาะสมในการจดัการพลงังานชุมชน 
 กรอบแนวคิด วิธีการศึกษา เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา การเก็บรวบรวมขอ้มูล และวิธี
วิเคราะห์ขอ้มูล มีดงัต่อไปน้ี 
 

3.1  กรอบแนวคดิ 
 

กรอบแนวคิดในการศึกษาแสดงในภาพท่ี 3.1 
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ภาพที ่3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
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3.2  นิยามศัพท์เชิงปฏิบัตกิาร 
 
 3.2.1  การจดัการพลงังานชุมชน หมายถึง การพิจารณาและวางแผนอยา่งเป็นระบบในการใช้
พลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพและการนาํพลงังานทางเลือกอ่ืนๆท่ีมีศกัยภาพมากพอในชุมชนมาผลิต
เป็นพลงังาน ในการศึกษาน้ีหมายถึงการนาํพลงังานทางเลือก (Alternative Energy) หรือพลงังาน
หมุนเวียน (Renewable Energy) หรืออุปกรณ์ประหยดัพลงังานมาใชร่้วมกบัพลงังานส้ินเปลือง เพื่อ
ลดการใชจ่้ายเก่ียวกบัพลงังาน และลดการพึ่งพาจากภายนอก  
 3.2.2  พลงังานทางเลือก หมายถึง พลงังานชุมชนท่ีเป็นพลงังานหมุนเวียนขนาดเลก็ท่ีผลิตโดย
ชุมชนท่ีจะตอ้งมีการจดัการทางดา้นเงินทุน เทคโนโลย ีและการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 3.2.3  พลงังานหมุนเวียน หมายถึง พลงังานท่ีสามารถนาํมาหมุนเวียนใชใ้หม่ไดไ้ม่ก่อใหเ้กิด
ภาวะโลกร้อน เช่น พลงังานแสงอาทิตย  ์พลงังานลม พลงังานนํ้ า พลงังานชีวมวล ก๊าซชีวภาพ 
ไฮโดรเจน เป็นตน้ 
 3.2.4  พลงังานชุมชน หมายถึง พลงังานท่ีผลิตโดยชุมชนเพ่ือใชเ้องในชุมชนในลกัษณะของ
การพึ่งตนเองดา้นพลงังาน  

  3.2.5  รายจ่าย หมายถึง ค่าใชจ่้ายท่ีประชาชนในชุมชนใชไ้ปในดา้นพลงังานเพ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการพื้นฐานของชุมชน 
 3.2.6  การประหยดัพลงังาน หมายถึง วิธีการใชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่าและประหยดัทรัพยากร 
เช่น นํ้ามนั ไฟฟ้า เช้ือเพลิงต่างๆ และรายจ่ายเก่ียวกบัพลงังานได ้
 3.2.7  ความรู้ความเขา้ใจ หมายถึง ความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองเก่ียวกบัพลงังาน การอนุรักษ์
และประหยดัพลงังาน 
 3.2.8  ความตระหนกัถึงปัญหา หมายถึง การรับรู้และรู้ถึงปัญหาพลงังาน จนสามารถผลกัดนั
ใหเ้กิดพฤติกรรมในการจดัการแกไ้ขกบัปัญหาพลงังานท่ีรับรู้และรู้สึกได ้
 3.2.9  การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การท่ีบุคคลในพื้นท่ีเขา้มามีบทบาทเก่ียวขอ้งใน
การดาํเนินงาน พฒันา ร่วมคิด ตดัสินใจในการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหา รวมถึงการวางแผน 
ร่วมปฏิบติั และติดตามประเมินผลการดาํเนินงาน พฒันา แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในเร่ืองพลงังาน 
 3.2.10  ความสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตชุมชน หมายถึง การจดัการพลงังานภายในชุมชนซ่ึง
ตอบสนองต่อศกัยภาพพื้นท่ีและชุมชน ความตอ้งการพลงังาน เอ้ือประโยชน์การประกอบอาชีพ 
และการใชชี้วิตประจาํวนัไม่ทาํใหเ้ปล่ียนแปลงไปในทางท่ีแยล่ง 
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3.3  วิธีการศึกษา 

 

3.3.1  ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา  

 การรวบรวมข้อมูลของการศึกษา รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการพลังงานชุมชนมี 2 ส่วน 

ได้แก่  

  1)   ข้อมูลปฐมภูมิ รวบรวมโดยการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)  

      1.  การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยใช้แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์

เพื่อเก็บข้อมูลในพื้นที่ศึกษา 

           2.  การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการจัดการพลังงานชุมชน และผู้นําชุมชนที่เกี่ยวข้อง 

           3.  การนําเสนอผลการวิเคราะห์รูปแบบที่เหมาะสมของการจัดการพลังงานเบื้องต้น

ท่ีได้จากการศึกษาให้แก่ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนพลังงานและการจัดการพลังงานชุมชน และ

ผู้นําชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนพลังงานและการจัด

การพลังงาน และผู้นําชุมชน 

   2)  ข้อมูลทุติยภูมิ รวบรวมจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาพปัญหา และ 

สถานการณ์พลังงานในปัจจุบัน พลังงานทดแทน การจัดการพลังงานชุมชน นโยบาย ยุทธศาสตร์ และ

มาตรการพลังงานของประเทศไทย และการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพลังงาน จากตํารา 

เอกสารวิชาการ และบทความทางวิชาการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

 

3.3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   3.3.2.1  การศึกษาคร้ังนี้ประชากรที่ใช้ในการศึกษาเป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชน

ท่ีมีการจัดการพลังงานภายในชุมชน หรือมีการใช้พลังงานทางเลือก (Alternative  Energy) และ

พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ร่วมกับพลังงานสิ้นเปลืองอื่นๆ หรือประหยัดพลังงาน ซ่ึง

เป็นชุมชนที่มีการดําเนินการมาระยะหนึ่ง และชุมชนแต่ละชุมชนเป็นตัวแทนของการใช้พลังงาน

ในแต่ละประเภท จํานวน 5 ชุมชน คือ 

 ชุมชนแหลมรุ่งเรือง จ.ระยอง 

 ชุมชนเกาะล้าน จ.ชลบุรี 

 ชุมชนบ้านเกาะปู จ.กระบี่ 

 ชุมชนเคหะสถานเจริญชัยนิมิตรใหม่ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

 ชุมชนแผ่นดินทองคอยรุกตั๊กวา เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
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 การเก็บตัวอย่างแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์กับครัวเรือน เพื่อนํามา
ประกอบการเสนอรูปแบบท่ีเหมาะสมในการจดัการพลงังานชุมชน จาํนวนกลุ่มตวัอย่างใชต้ามสูตร 
Taro Yamane (1960 อา้งถึงใน สุวิมล ติรกานนัท,์ 2549: 174) ความคลาดเคล่ือน 10% รวมจาํนวน
ตวัอยา่งทั้งส้ิน 91 ตวัอยา่ง (แสดงจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งในตารางท่ี 3.1)  

 
  
                            
                                 
 
                                 
  
   

  
   

ตารางที ่3.1  จาํนวนครัวเรือนและจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละชุมชน 
 

ชุมชน จาํนวนครัวเรือน 
(ครัวเรือน) 

จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 
(คน) 

- ชุมชนแหลมรุ่งเรือง* 66 6 
- ชุมชนเกาะลา้น** 489 44 
- ชุมชนบา้นเกาะปู*** 244 22 
- ชุมชนเคหะสถานเจริญชยันิมิตรใหม่**** 60 7 
- ชุมชนแผน่ดินทองคอยรุกตัก๊วา**** 130 12 

รวม 989 91 
 
แหล่งทีม่า:  *เทศบาลนครระยอง ขอ้มูล ณ วนัท่ี 31 พฤศจิกายน 2551 
  **สาํนกัทะเบียนเมืองพทัยา ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2550 
  ***องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเกาะศรีบอยา ขอ้มูล ณ วนัท่ี 17 มกราคม 2551 

 ****กองการพฒันาชุมชน สาํนกัพฒันาสงัคม กรุงเทพมหานคร ขอ้มูล ณ ตุลาคม 2550 

  
 

เม่ือ   
n คือ ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
N คือ   ขนาดของประชากร 
e คือ   ความคลาดเคล่ือนของการเลือกตวัอยา่ง 

ดงันั้น   
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 3.3.2.2  สําหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 

ในการศึกษานี้ ผู้วิจัยได้นําไปสัมภาษณ์ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่  

 ผู้บริหารระดับสูงของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

 ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนพลังงาน สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กรม

พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน 

 ผู้บริหารของเทศบาลนครระยอง   

 ผู้นําชุมชน ชุมชนละ 1 คน รวมจํานวน 5 คน 

 นายช่างไฟฟ้าโครงการ สํานักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 

 ผู้ดูแลระบบพลังงานชุมชนแหลมรุ่งเรือง จ.ระยอง 

 ผู้บริหารระดับท้องถิ่น ตําบลเกาะศรีบอยา จ.กระบี่ 

 

3.3.3  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล     

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ และ

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 1.   แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 6 ส่วน คือ 

   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่

ท่ีชุมชนแห่งนี้ ตําแหน่งในชุมชน รายจ่ายด้านพลังงาน แหล่งพลังงานทดแทน และการใช้พลังงาน

ทดแทน วิธีการประหยัดพลังงาน ผลกระทบจากการใช้พลังงาน รวมทั้งสิ้น 13 ข้อ 

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพลังงานและการอนุรักษ์ รวม

ทั้งสิ้น 8 ข้อ เป็นคําถามปลายปิดทั้งหมด 

 ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความตระหนักถึงปัญหาพลังงานรวมทั้งสิ้น 10 ข้อ เป็ น

คําถามปลายปิดทั้งหมด 

 ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับระดับและลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

จัดการ พลังงาน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 4 ส่วน มีทั้งหมด 12 ข้อ เป็นคําถามปลายปิดทั้งหมด 

 ส่วนที่ 5 ข้อมูลความเห็นเกี่ยวกับความสอดคล้องของการจัดการพลังงานกับวิถี

ชุมชน รวมทั้งสิ้น 8 ข้อ เป็นคําถามปลายปิดทั้งหมด 

 ส่วนที่ 6 ข้อเสนอแนะเป็นคําถามปลายเปิดเกี่ยวกับการจัดการพลังงานภายในชุมชน  

 2.   แบบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 5 ส่วนคือ 

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 
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 ส่วนที่ 2 สถานการณ์พลังงานของชุมชน 

 ส่วนที่ 3 การบริหารจัดการพลังงานของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับชุมชน 

 ส่วนที่ 4 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการพลังงานภายในชุมชน 

 ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการพลังงานชุมชนให้ประสบผลสําเร็จ 

  

 3.3.4  การสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล 

 แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ และแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เพื่อ

นํามาเสนอรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการพลังงานชุมชน ซ่ึงมีข้ันตอนการสร้างเครื่องมือดังนี้ 

 1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพลังงานภายในชุมชน ลักษณะ

การมีส่วนร่วมในการจัดการพลังงานของประชาชน การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ แล้วนําผลที่ได้มากําหนดเนื้อหาในแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ และแบบ

สัมภาษณ์เชิงลึก 

 2.  ศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตําราและงานวิจัยต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับรูปแบบที่เหมาะสมกับการ

จัดการ พลังงานภายในชุมชน เพื่อกําหนดข้อคําถาม ให้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดที่ต้องการ 

 3. สร้างข้อคําถามเครื่องมือการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมด โดยมี

รายละเอียดดังได้กล่าวแล้วในข้างต้น 

  

3.3.5  การทดสอบแบบสอบถาม 

 1. ความตรงตามเนื้อหา (Content  Validity) เมื่อสร้างแบบสอบถามประกอบการ

สัมภาษณ์แล้วผู้วิจัยได้นําไปให้ผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่านที่มีความเชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมศาสตร์ 

และด้านการจัดการพลังงานตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา โดยใช้แบบฟอร์มรายงานผลการ

ตรวจสอบเครื่องมือ โดยได้แนบนิยามศัพท์และโครงสร้างข้อคําถามเกี่ยวกับการจัดการพลังงาน

ภายในชุมชน ไปในการพิจารณาด้วย จากนั้นจึงนําผลจากการพิจารณามาคํานวณค่าดัชนีความ

สอดคล้อง (Item – Objective Congruence Index)  

 2.  การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability Test) ก่อนที่จะนําแบบสอบถามประกอบการ

สัมภาษณ์ไปใช้เก็บข้อมูลจริงทางผู้วิจัยได้มีการนําแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ไปทดสอบ

กับประชากรที่อาศัยอยู่บนเกาะล้านจํานวน 29 ตัวอย่าง ซ่ึงเป็นคนละกลุ่มกับกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา

นี้ เพื่อตรวจสอบความเข้าใจและความสมบูรณ์ในเนื้อหาข้อคําถาม จากนั้นจึงนําผลที่ได้ไปคํานวณหา

ค่า Reliability coefficient alpha กับ Kuder and Richardson -20 เพื่อวัดความสอดคล้องภายใน 

(Internal consistency) ของข้อความแต่ละตอนในแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ ซ่ึงจากการ
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ตรวจสอบค่าสถิติความเชื่อมั่นของแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์โดยใช้โปรแกรม SPSS for 

Windows และ โปรแกรม Microsoft Office Excel 

  โดยทดสอบความเชื่อมั่นโดยสูตร Cronbach’s alpha coefficient สําหรับข้อที่ไม่ใช่ 

0,1 และ Kuder and Richardson -20 สําหรับข้อที่ใช้ 0,1 ซ่ึงสูตรมีดังนี้ 

 

2.1  Cronbach’s alpha coefficient  (บุญชม ศรีสะอาด, 2535: 52) 

 

 

 

 

เมื่อ Alpha = ค่าความเชื่อมั่นของแบบวัด  

        n = จํานวนข้อ  

     S2i = ความแปรปรวนของคะแนนข้อสอบข้อที่  

     S2t = ความแปรปรวนของคะแนนข้อสอบทั้งหมด  

 เกณฑ์การพิจารณา 

   0.80-1.00  หมายถึง เครื่องมือมีความน่าเชื่อถือได้สูงมาก 

   0.60-0.79  หมายถึง เครื่องมือมีความน่าเชื่อถือได้ค่อนข้างสูง 

   0.40-0.59  หมายถึง เครื่องมือมีความน่าเชื่อถือได้ปานกลาง  

   0.20-0.39  หมายถึง เครื่องมือมีความน่าเชื่อถือได้ต่ํา 

   0.01-0.19  หมายถึง เครื่องมือมีความน่าเชื่อถือได้ต่ํามาก 

 

ผลการทดสอบความเชื่อมั่นโดยวิธี Cronbach’s alpha coefficient  พบว่า 

 ข้อคําถามเกี่ยวกับความตระหนักถึงปัญหาพลังงาน มีค่า Cronbach’s alpha 

coefficient เท่ากับ 0.736 ซ่ึงถือว่าเครื่องมือมีความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูง 

 ข้อคําถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการพลังงานชุมชน มีค่า 

Cronbach’s alpha coefficient เท่ากับ 0.967 ซ่ึงถือว่าเครื่องมือมีความน่าเชื่อถือสูงมาก 
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2.2  Kuder and Richardson 20 : K-20  (บุญชม ศรีสะอาด, 2535: 47) 

 

 

 

เมื่อ   ytt = ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ  

K = จํานวนข้อสอบ  

p  = สัดส่วนของคนตอบถูกในแต่ละข้อ  

q = สัดส่วนของคนตอบผิดในแต่ละข้อ = 1 – p 

St
2 = ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 

เกณฑ์การพิจารณา 

   0.80-1.00  หมายถึง เครื่องมือมีความน่าเชื่อถือได้สูงมาก 

   0.60-0.79  หมายถึง เครื่องมือมีความน่าเชื่อถือได้ค่อนข้างสูง 

   0.40-0.59  หมายถึง เครื่องมือมีความน่าเชื่อถือได้ปานกลาง  

   0.20-0.39  หมายถึง เครื่องมือมีความน่าเชื่อถือได้ต่ํา 

   0.01-0.19  หมายถึง เครื่องมือมีความน่าเชื่อถือได้ต่ํามาก 

 

ผลการทดสอบความเชื่อมั่นโดยวิธี Kuder and Richardson 20 : K-20   พบว่า 

 ข้อคําถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพลังงานและการอนุรักษ์ มีค่า Kuder 

and Richardson 20 : K-20 เท่ากับ 0.848 ซ่ึงถือว่าเครื่องมือมีความน่าเชื่อถือสูงมาก 

 ข้อคําถามเกี่ยวกับความสอดคล้องของการจัดการพลังงานกับวิถีชุมชน มีค่า Kuder 

and Richardson 20 : K-20 เท่ากับ 0.846 ซ่ึงถือว่าเครื่องมือมีความน่าเชื่อถือสูงมาก 

 

3.3.6  เกณฑ์การให้คะแนนและหลักเกณฑ์การวัดระดับตัวแปร  

 3.3.6.1   ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน 

  1)  การหาค่าเฉลี่ยในเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานและการอนุรักษ์

พลังงาน โดยนําคะแนนสูงสุดและตํ่าสุดมาลบกันแล้วหารด้วยจํานวนชั้นที่ต้องการวัดระดับ ในเรื่อง

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน 

   คําถามด้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน 

กําหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้  
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  คาํถามเชิงบวก คาํถามเชิงลบ 
ใช่ ใหค้ะแนน 1 0 
ไม่ใช่ ใหค้ะแนน 0 1 

  
  มีขอ้คาํถามทั้งหมด 8 ขอ้ มีคะแนนสูงสุด 8 คะแนน คือ ตอบถูกหมดทุกขอ้ 

และตํ่าสุด 0 คะแนน คือ ตอบผดิทุกขอ้ มีระดบัการวดั 3 ระดบั ดงัน้ี  
 

อนัตรภาคชั้น = 

 
 =   

 =  2.67 
    
   เกณฑค์ะแนนในเร่ืองความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองพลงังานและการอนุรักษ ์

  
ระดบัความรู้ความเขา้ใจ คะแนน 

ระดบัความรู้ความเขา้ใจมาก 5.34 – 8.00 
ระดบัความรู้ความเขา้ใจปานกลาง 2.68 – 5.33 
ระดบัความรู้ความเขา้ใจนอ้ย 0.00 – 2.67 

 
  2)  ขอ้คาํถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1.ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองพลงังาน 

และ 2.การอนุรักษพ์ลงังานมีอยา่งละ 4 ขอ้ มีคะแนนสูงสุด 4 คะแนน คือ ตอบถูกหมดทุกขอ้ และ 
ตํ่าสุด 0 คะแนน คือ ตอบผดิทุกขอ้ มีระดบัการวดั 3 ระดบั ดงัน้ี 

 
อนัตรภาคชั้น = 

 
 =   

 = 1.33 
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  เกณฑค์ะแนนในหวัขอ้ยอ่ยเร่ืองความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองพลงังาน

และการอนุรักษ ์
  

ระดบัความรู้ความเขา้ใจ คะแนน 
ระดบัความรู้ความเขา้ใจมาก 2.68 - 4.00 
ระดบัความรู้ความเขา้ใจปานกลาง 1.34 – 2.67 
ระดบัความรู้ความเขา้ใจนอ้ย 0.00 – 1.33 

 
 3.3.6.2  ความตระหนกัถึงปัญหาพลงังาน 
  1)  การหาค่าเฉล่ียในเร่ืองความตระหนกัถึงปัญหาพลงังาน โดยนาํคะแนน

สูงสุด และตํ่าสุดมาลบกนัแลว้หารดว้ยจาํนวนชั้นท่ีตอ้งการวดัระดบั ในเร่ืองความตระหนักถึง
ปัญหาพลงังาน 
   คาํถามเร่ืองความตระหนักถึงปัญหาพลงังานเป็นแบบ Rating Scale ได้
กาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
 

  
   มีขอ้คาํถามทั้งหมด 10 ขอ้ มีคะแนนสูงสุด 50 คะแนน คือมีความตระหนกั
มากท่ีสุดทุกขอ้ และคะแนนเฉล่ียตํ่าสุด 10 คะแนน คือมีความตระหนกันอ้ยท่ีสุดทุกขอ้ มีระดบัการวดั 
3 ระดบั ดงัน้ี  

อนัตรภาคชั้น = 

 

 =   

 =  13.3 
  

 คาํถามเชิงบวก คาํถามเชิงลบ 
มีความตระหนกัมากท่ีสุด 5 1 
มีความตระหนกัมาก 4 2 
มีความตระหนกัปานกลาง 3 3 
มีความตระหนกันอ้ย 2 4 
มีความตระหนกันอ้ยท่ีสุด 1 5 
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  เกณฑค์ะแนนในระดบัความตระหนกัถึงปัญหาพลงังาน 

 

 ระดบัความตระหนกั คะแนน 
ระดบัความตระหนกัมาก 36.8-50.0 
ระดบัความตระหนกัปานกลาง 23.4-36.7 
ระดบัความตระหนกันอ้ย 10.0-23.3 

 
 3.3.6.3  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการพลงังานภายในชุมชน 

  1) การหาค่าเฉล่ียในเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการพลงังาน
ภายในชุมชน โดยนาํคะแนนสูงสุดและตํ่าสุดมาลบกนัแลว้หารดว้ยจาํนวนชั้นท่ีตอ้งการวดัระดบั 
ในเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการพลงังานภายในชุมชน  
    คาํถามเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการพลงังานภายในชุมชน
เป็นแบบ Rating Scale ไดก้าํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
 

  
  มีขอ้คาํถามทั้งหมด 12 ขอ้ มีคะแนนสูงสุด 60 คะแนน คือ มีส่วนร่วมในการจดั

การพลงังานมากท่ีสุดทุกขอ้ และตํ่าสุด 12 คะแนน คือมีส่วนร่วมในการจดัการพลงังานนอ้ยท่ีสุดทุก
ขอ้ มีระดบัการวดั 3 ระดบั ดงัน้ี  

 
อนัตรภาคชั้น = 

 

 =   

 =  16 
 

 คาํถามเชิงบวก คาํถามเชิงลบ 
มีส่วนร่วมมากท่ีสุด 5 1 
มีส่วนร่วมมาก 4 2 
มีส่วนร่วมปานกลาง 3 3 
มีส่วนร่วมนอ้ย 2 4 
มีส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุด 1 5 
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 เกณฑค์ะแนนในเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการพลงังาน

ภายในชุมชน 
 

ระดบัการมีส่วนร่วม คะแนน 
มีส่วนร่วมมาก 44.01 – 60.00 
มีส่วนร่วมปานกลาง 28.01 - 44.00 
มีส่วนร่วมนอ้ย 12.00 – 28.00 

 
  2)  ขอ้คาํถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ การร่วมคน้หาปัญหาและสาเหตุของ

ปัญหาพลงังานในชุมชน การร่วมวางแผนงานกิจกรรมพลงังานในชุมชน การร่วมปฏิบติัการตาม
แผนงานพลงังานในชุมชนท่ีวางไว ้และการติดตามประเมินผลการดาํเนินงานจดัการพลงังานในชุมชน 
ซ่ึงขอ้คาํถามมีอยา่งละ 3 ขอ้ มีคะแนนสูงสุด 15 คะแนน และคะแนนตํ่าสุด 3 คะแนน มีระดบัการวดั 
3 ระดบั นาํมาหาอนัตรภาคชั้นไดด้งัน้ี 

 

อนัตรภาคชั้น = 

 

 =   

 =   4 
 

 เกณฑค์ะแนนในระดบัหวัขอ้ยอ่ยเร่ืองการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
จดัการพลงังานภายในชุมชน 

 
 ระดบัการมีส่วนร่วม คะแนน 
ระดบัการมีส่วนร่วมมาก 11.01-15.00 
ระดบัการมีส่วนร่วมปานกลาง 7.01-11.00 
ระดบัการมีส่วนร่วมนอ้ย 3.00-7.00 
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 3.3.6.4  ความสอดคลอ้งของการจดัการพลงังานกบัวิถีวฒันธรรมชุมชน 

  1)  การหาค่าเฉล่ียในเร่ืองความสอดคลอ้งของการจดัการพลงังานกบัวิถี
วฒันธรรมชุมชน โดยนาํคะแนนสูงสุดและตํ่าสุดมาลบกนัแลว้หารดว้ยจาํนวนชั้นท่ีตอ้งการวดั
ระดบั ในเร่ืองความสอดคลอ้งของการจดัการพลงังานกบัวิถีวฒันธรรมชุมชน  

  คาํถามร่ืองความสอดคลอ้งของการจัดการพลังงานกับวิถีวฒันธรรมชุมชน 
กาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี  

  คาํถามเชิงบวก คาํถามเชิงลบ 
ใช่ ใหค้ะแนน 1 0 
ไม่ใช่ ใหค้ะแนน 0 1 

  
  มีขอ้คาํถามทั้งหมด 12 ขอ้ มีคะแนนสูงสุด 12 คะแนนคือมีความสอดคลอ้ง

ทุกขอ้ และตํ่าสุด 0 คะแนน คือไม่มีความสอดคลอ้งทุกขอ้ มีระดบัการวดั 3 ระดบั ดงัน้ี 
 

อนัตรภาคชั้น = 

 

 =   

 =  4 
   
  เกณฑค์ะแนนในเร่ืองความสอดคลอ้งของการจดัการพลงังานกบัวิถี
วฒันธรรมชุมชน 

 

ระดบัความสอดคลอ้ง คะแนน 
ระดบัความสอดคลอ้งมาก 8.01-12.00 
ระดบัความสอดคลอ้งปานกลาง 4.01-8.00 
ระดบัความสอดคลอ้งนอ้ย 0.00-4.00 

 
  2)  ความสอดคลอ้งของการจดัการพลงังานและวิถีชุมชนแบ่งออกเป็น 4 ดา้น 

คือ ดา้นศกัยภาพพื้นท่ี ดา้นศกัยภาพชุมชน ดา้นความตอ้งการและการดาํเนินชีวิตชุมชน และดา้นการ
ประกอบอาชีพชุมชน   
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  2.1)  ในดา้นศกัยภาพพื้นท่ี และดา้นศกัยภาพชุมชน มีขอ้คาํถามอยา่งละ 2 ขอ้ 
มีคะแนนสูงสุด 2 คะแนน คือ ตอบถูกหมดทุกขอ้ และตํ่าสุด 0 คะแนน คือ ตอบผิดทุกขอ้ มีระดบัการ
วดั 3 ระดบั ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 
 เกณฑค์ะแนนในหวัขอ้ยอ่ยเร่ืองความสอดคลอ้งของการจดัการพลงังานกบั

วิถีวฒันธรรมชุมชน ดา้นศกัยภาพพื้นท่ี และดา้นศกัยภาพชุมชน  
 

ระดบัความสอดคลอ้ง คะแนน 
ระดบัความสอดคลอ้งมาก 1.34-2.00 
ระดบัความสอดคลอ้งปานกลาง 0.68-1.33 
ระดบัความสอดคลอ้งนอ้ย 0.00-0.67 

 
  2.2)  ในดา้นความตอ้งการและการดาํเนินชีวิตชุมชน และดา้นการประกอบ
อาชีพชุมชน อยา่งละ 4 ขอ้ มีคะแนนสูงสุด 4 คะแนน คือ ตอบถูกหมดทุกขอ้ และตํ่าสุด 0 คะแนน 
คือ ตอบผดิทุกขอ้ มีระดบัการวดั 3 ระดบั ดงัน้ี 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

อนัตรภาคชั้น = 

 

 =   

 = 0.67 

อนัตรภาคชั้น = 

 

 =   

 =  1.33 
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 เกณฑค์ะแนนในหวัขอ้ยอ่ยเร่ืองความสอดคลอ้งของการจดัการพลงังานกบั
วิถีวฒันธรรมชุมชน ดา้นความตอ้งการและการดาํเนินชีวิตชุมชน และดา้นการประกอบอาชีพชุมชน 

  
ระดบัความสอดคลอ้ง คะแนน 

ระดบัความสอดคลอ้งมาก 2.68-4.00 
ระดบัความสอดคลอ้งปานกลาง 1.34-2.67 
ระดบัความสอดคลอ้งนอ้ย 0.00-1.33 

 
 3.3.7  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1)  การสอบถาม (Questionnaire) ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามประกอบการสมัภาษณ์ไป
เกบ็รวบรวมขอ้มูลกบัตวัแทนครัวเรือนทั้ง 5 ชุมชนเป็นจาํนวนรวม 91 ตวัอยา่งและเก็บแบบสอบถาม
ประกอบการสมัภาษณ์คืนทนัทีดว้ยตนเอง 
 2)  การสมัภาษณ์ (In-depth Interview) ผูว้ิจยัไดท้าํการสมัภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งโดยตรง 
และทาํการบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร และบนัทึกเสียงเก็บไวโ้ดยไดรั้บอนุญาตจากผูใ้ห้สัมภาษณ์ 
เพื่อนาํมาสรุปผลการศึกษา 
 3)  การนาํผลการวิเคราะห์รูปแบบท่ีเหมาะสมของการจดัการพลงังาน ท่ีไดจ้ากการศึกษา
ให้แก่ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการวางแผนพลงังาน นักวิชาการดา้นการวางแผนพลงังาน และผูน้าํชุมชน 
โดยการนาํเสนอดว้ยเอกสาร และการสนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็น ระหว่างผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ
วางแผนพลงังาน นกัวิชาการดา้นการวางแผนพลงังาน และผูน้าํชุมชน กบัตวัผูศึ้กษาเอง และทาํการ
บนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษร และบนัทึกเสียงเก็บไวเ้พื่อนาํมาสรุปผลการศึกษา เพื่อนาํเสนอรูปแบบ
ท่ีเหมาะสมของการจดัการพลงังานชุมชนท่ีสมบูรณ์ต่อไป 

 
3.3.8  การวเิคราะห์ข้อมูล 

 หลงัจากท่ีผูว้ิจยัไดท้าํการเก็บรวบรวมขอ้มูลเรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้มูลท่ีไดม้า
ทาํการตรวจสอบความถูกตอ้งและลงรหัสขอ้มูลตามคู่มือการลงรหัสท่ีไดส้ร้างไว ้เปล่ียนสภาพ
ขอ้มูลให้เป็นสัญลกัษณ์ท่ีคอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลได ้และทาํการวิเคราะห์และประมวลผล
โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป SPSS for Windows  ดงัต่อไปน้ี 

 1.  การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูใ้ห้สัมภาษณ์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ 
ระยะเวลาท่ีอาศยัอยู่ในชุมชน ตาํแหน่งในชุมชน รายจ่ายดา้นพลงังาน แหล่งพลงังาน และการใช้
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พลงังานทดแทน โดยใชก้ารแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution) ร้อยละ (Percentage) และ
ค่าเฉล่ีย (Mean) อธิบายขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
 2.  การศึกษาความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองพลงังานและการอนุรักษพ์ลงังาน ระดบั
ความตระหนักถึงปัญหาพลงังาน การมีส่วนร่วมในการจดัการพลงังานภายในชุมชน และระดบั
ความสอดคลอ้งของการจดัการพลงังานกบัชุมชน ทาํการวิเคราะห์โดยใช ้ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 3.  การวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเป็นขอ้เสนอแนะรายดา้นนั้นเป็นคาํถามปลายเปิดนาํเสนอ โดย
การนาํเสนอเป็นขอ้ความบรรยาย 
 4.  ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์เชิงลึก และการนาํเสนอผลการวิเคราะห์รูปแบบท่ีเหมาะสม
ของการจดัการพลงังาน โดยเขียนเป็นขอ้ความบรรยายสรุปในหัวขอ้นั้นๆ และทาํการวิเคราะห์
ขอ้มูลท่ีได ้เพื่อเสนอรูปแบบท่ีเหมาะสมของการจดัการพลงังานชุมชน 



 
 

บทที่ 4 
 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาเรื่อง รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการพลังงานชุมชน ผู้ศึกษาได้ทําการเก็บ

รวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินการด้านการวางแผนและ

การจัดการพลังงานชุมชน และผู้นําชุมชนและทําการสอบถามประชาชนในพื้นที่ โดยใช้

แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ รวมทั้งการประเมินรูปแบบการจัดการพลังงานชุมชนที่ได้ใน

เบื้องต้น นํามาซึ่งการเสนอรูปแบบที่เหมาะในการจัดการพลังงานชุมชน ทั้งนี้ผู้ศึกษาได้ทําการ

วิเคราะห์และนําเสนอข้อมูลเป็น 4 ส่วนดังนี้  

4.1 สถานการณ์พลังงานชุมชน 

4.2 การจัดการพลังงานในชุมชน 

4.3 ผลการศึกษาจากแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ 

4.4 ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก  

 

4.1  สถานการณ์ด้านพลังงานในชุมชน 

 

 ในการศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้มีการคัดเลือกชุมชนที่มีการนําพลังงานทางเลือก หรือพลังงาน

หมุนเวียน รวมทั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานมาใช้ในชุมชนเพื่อเป็นตัวแทนในการจัดการพลังงาน

ในแต่ละประเภทพลังงาน รวมทั้งสิ้น 5 ชุมชน เพื่อให้ผลที่ได้มีความแตกต่างหลากหลายและสามารถ

เปรียบเทียบผลที่ได้จากการศึกษาได้อย่างชัดเจน ดังนั้นสถานการณ์ด้านพลังงานในแต่ละชุมชนจึง

มีความแตกต่างกันไป ซ่ึงผู้ศึกษาได้ทําการทบทวนเอกสาร สังเกตการณ์ และจดบันทึก และทําการ

สอบถามผู้นําชุมชนรวมถึงประชาชนในชุมชน 

  

  4.1.1  สถานการณ์พลังงานชุมชนแผ่นดินทองคอยรุกตั๊กวา 

   ชุมชนแผ่นดินทองคอยรุกตั๊กวาตั้งอยู่ในพื้นที่เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 

พื้นที่ชุมชนมีไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงใช้ จึงไม่มีปัญหาเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างไม่เพียงพอใน
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ชีวิตประจําวัน การใช้พลังงานทางเลือกของสมาชิกชุมชน คือมีการผลิตไบโอดีเซลใช้ภายในชุมชน

ซ่ึงส่วนใหญ่ใช้ในการทําการเกษตร โดยนํานํ้ามันที่ใช้แล้วมาผลิตเป็นไบโอดีเซล     

 

 
 

ภาพที่ 4.1  สภาพภายในชุมชนแผ่นดินทองคอยรุกตั๊กวา 
 

   เมื่อนําเอาไบโอดีเซลมาใช้ในชุมชนแนวโน้มค่าใช้จ่ายของกลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่ในชุมชนยังคงเท่าเดิม เหตุเพราะว่าไม่ได้ใช้หรือใช้ประโยชน์จากไบโอดีเซลน้อยเนื่องจาก

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตไบโอดีเซลมีไม่พอที่จะใช้ผลิต การผลิตจึงเป็นไปอย่างไม่ต่อเนื่อง การใช้

ประโยชน์จาก ไบโอดีเซลจึงยังไม่ทั่วถึงทั้งชุมชน  

   นอกจากการใช้ประโยชน์จากไบโอดีเซลในชุมชนแล้วยังมีการประหยัด

ค่าใช้จ่ายโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีการรณรงค์และให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง

ภายในชุมชน ในเรื่องความเพียงพอของพลังงานพบว่าพลังงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีความเพียงพอ 
 

  4.1.2  สถานการณ์พลังงานชุมชนเคหะสถานเจริญชัยนิมิตรใหม่ 

   ชุมชนเคหะสถานเจริญชัยนิมิตรใหม่เป็นอีกชุมชนที่ต้ังอยู่ในกรุงเทพมหานคร 

เขตพื้นที่จตุจักร มีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอจากการไฟฟ้านครหลวง ภายในชุมชนมีการใช้อุปกรณ์

ประหยัดพลังงาน เช่น เตาถ่านซุปเปอร์อั่งโล่ ลูกหมุนระบายอากาศ และชุดหลอดไฟประหยัด

พลังงาน ซ่ึงได้รับการอุดหนุนด้านอุปกรณ์จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  
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ภาพที่ 4.2  สภาพภายในชุมชนเคหะสถานเจริญชัยนิมิตรใหม่ 
 

   ก่อนที่จะมีการนําเอาอุปกรณ์ประหยัดพลังงานมาใช้ในชุมชน ชุมชนมีการใช้

พลังงานจาก ก๊าซหุงต้ม LPG และเตาถ่าน ซ่ึงทั้งสองแหล่งใช้ในการประกอบอาหารทั้งสิ้น  

   ด้านความเพียงพอของพลังงานนั้นพบว่ามีความเพียงพอ หลังจากมีการนําเอา

อุปกรณ์ประหยัดพลังงานมาใช้ในชุมชนพบว่ารายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนในชุมชนลดลง ซึ่งเหตุผลที่

ค่าใช้จ่ายลดลงคือการหันมาใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานมากขึ้นนั่นเอง  

  

  4.1.3  สถานการณ์พลังงานชุมชนแหลมรุ่งเรือง 

   แหลมรุ่งเรืองเป็นชุมชนที่ต้ังอยู่ในพื้นที่เทศบาลนครระยอง จังหวัดระยอง ไม่มี

ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงมีความขาดแคลนด้านพลังงานอย่างยิ่ง แหล่งพลังงานในชุมชน

ส่วนใหญ่คือการนําแบตเตอรี่ไปชาร์จนอกชุมชน 

   หลังจากที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน องค์การมหาชน เข้าไปดูแลศึกษาจัดการพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็ น

พลังงานทางเลือกแก่ชุมชน หลังจากนั้นชุมชนได้ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานหลัก แต่

ในระยะหลังยังมีการนําเอาแบตเตอรี่ไปชาร์จข้างนอก เนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีใช้ในชุมชนนั้นไม่

เพียงพอต่อความต้องการ อุปกรณ์ชํารุดและมีปริมาณน้อย  
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ภาพที่ 4.3  สภาพภายในชุมชนแหลมรุ่งเรือง 

 

   ซ่ึงจากการลงไปสํารวจพื้นที่พบว่าอุปกรณ์โซล่าเซลล์สามารถใช้งานได้เพียง

ร้อยละ 30 เท่านั้น อุปกรณ์ต่อพ่วงที่เดิมสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้พร้อมกันครั้งละ 20 ลูก ปัจจุบัน

สามารถชาร์จได้เพียงครั้งละ 5 ลูกเท่านั้น ไฟทางส่องสว่างที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ซ่ึงติดตั้ง 5 จุด

ทั่วชุมชนไม่สามารถใช้งานได้แล้วเนื่องจากอุปกรณ์ชํารุดเช่นเดียวกัน  

   แต่หลังจากมีการนําเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในชุมชนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมี

รายจ่ายด้านพลังงานลดลง สาเหตุท่ีค่าใช้จ่ายลดลงเพราะมีการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน ไม่ต้อง

นําเอาแบตเตอร่ีไปชาร์จข้างนอกมากเหมือนก่อนหน้าที่จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์  

  

  4.1.4  สถานการณ์พลังงานชุมชนบ้านเกาะปู 

   บ้านเกาะปูต้ังอยู่บนเกาะปู ตําบลเกาะศรีบอยา  จังหวัดกระบี่ เดิมบ้านเกาะปู

ไม่มีไฟฟ้าใช้ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้พลังงานแสงสว่างจากแบตเตอรี่ และเครื่องปั่นไฟส่วนตัว 

และใช้เตาถ่านในการประกอบอาหาร  

   เมื่อปี พ.ศ. 2547 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่ได้เข้าไปติดตั้งเซลล์

แสงอาทิตย์แบบครัวเรือน และเครื่องปั่นไฟในพื้นที่ เมื่อมีการนําเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ใน

พื้นที่แล้วกลุ่มตัวอย่างจึงใช้พลังงานที่มาจากพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มมากขึ้น แต่ยังมีการใช้ไฟจาก

แบตเตอรี่และเครื่องปั่นไฟเช่นกัน เนื่องจากในบางครั้งโซล่าเซลล์ก็ไม่สามารถให้พลังงานมาก

พอที่จะตอบสนองความต้องการได้ เนื่องจากอุปกรณ์ชํารุดและมีปริมาณน้อย อย่างไรก็ตามพบว่า

เมื่อนําเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของคนในชุมชนมีแนวโน้มลดลง 
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ภาพที่ 4.4  ท่าเทียบเรือบ้านเกาะปู 

 

   ต่อมาเมื่อเดือนกรกฎาคม 2552 ได้มีการเดินสายไฟเคเบิ้ลใต้น้ําเพื่อให้ชาวบ้าน

บนเกาะได้มีไฟฟ้าที่มาจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้ แต่ทั้งนี้ในปัจจุบันการเดินสายไฟฟ้าบนเกาะยัง

ไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์ บ้านบางหลังยังไม่มีไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้ และบางหลังยังใช้พลังงาน

แสงอาทิตย์ควบคู่ไปกับไฟฟ้าจากการไฟฟ้ า  

 

  4.1.5  สถานการณ์พลังงานชุมชนเกาะล้าน 

   ชุมชนเกาะล้านเป็นชุมชนที่ต้ังอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานเมือง

พัทยา จังหวัดชลบุรี เป็นเกาะที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยว ประชาชนส่วนใหญ่บนเกาะประกอบอาชีพ

เกี่ยวกับการท่องเที่ยว แหล่งพลังงานหลักของเกาะคือพลังงานจากเครื่องปั่นไฟส่วนกลางซึ่งเป็นของ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี  

   ในปี 2549 มีการก่อสร้างทุ่งกังหันลมบริเวณเนินนมสาว หาดแสม เกาะล้าน 

จํานวนทั้งสิ้น 45 ชุด เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 200 กิโลวัตต์  และก่อสร้างอาคารทรงปลากระเบน

เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าโดยพลังงานแสงอาทิตย์ซ่ึงเชื่อมต่อกับระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าโดยเครื่อง

ปั่นไฟส่วนกลางเดิมของเกาะล้าน เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆบนเกาะล้านและเพื่อสนองความต้องการ

ด้านพลังงานที่มีเพิ่มมากขึ้นบนเกาะเนื่องจากมีการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว 

หลังจากการนําเอาพลังงานลมและแสงอาทิตย์มาใช้ในชุมชนแล้วพบว่า แหล่งพลังงานที่กลุ่มตัวอย่าง

ใช้ส่วนใหญ่ยังคงเป็นเครื่องปั่นไฟเช่นเดิม กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นว่าพลังงานมีความเพียงพอ 
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รายจ่ายด้านพลังงานในชุมชนก่อนการใช้พลังงานลมและแสงอาทิตย์พบว่ามีรายจ่าย เฉลี่ย/เดือน

ค่อนข้างสูง เป็นผลเนื่องจากภายในชุมชนประกอบอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวนั่นเอง   
 

 
 

ภาพที่ 4.5  สภาพภูมิทัศน์บนเกาะล้าน 

   

   เมื่อมีการนําเอาพลังงานลมและแสงอาทิตย์มาใช้ในชุมชนแล้ว กลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่ยังคงมีค่าใช้จ่ายเท่าเดิม และให้เหตุผลว่า ไม่ได้ใช้งานจากพลังงานลมและแสงอาทิตย์เลย 

เนื่องจากอุปกรณ์ชํารุดเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ การนําพลังงานลมและแสงอาทิตย์มาใช้ในชุมชน

เกาะล้านยังเป็นเพียงโครงการต้นแบบยังไม่มีการต่อยอดให้มีการผลิตพลังงานได้ในปริมาณมากขึ้น 

แต่มีการวางแผนจะขยายปริมาณอุปกรณ์และการผลิตต่อไปในอนาคต 

 

4.2  สภาพการจัดการพลังงานชุมชนในปัจจุบัน 

 

 ชุมชนทั้ง 5 ชุมชนที่ผู้ศึกษาได้คัดเลือกมาเพื่อศึกษามีรูปแบบการจัดการพลังงานภายใน

ชุมชนของตนเองแตกต่างกันไป บางชุมชนมีการจัดตั้งสหกรณ์ คณะกรรมการ อย่างชัดเจน บาง

ชุมชนมีการหยิบยกนําเอากิจกรรมด้านอื่นๆและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ร่วมกับการ

จัดการพลังงาน และบางชุมชนก็ไม่ได้มีการดําเนินการจัดการที่เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน แต่ทั้งหมด

มีผลสําเร็จ และข้อดี ข้อเสียแตกต่างกันไป ผู้ศึกษาจึงจะได้นําเอาสภาพการจัดการพลังงานชุมชนใน

ปัจจุบันไปหารูปแบบการจัดการพลังงานชุมชนที่เหมาะสมต่อไป 
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  4.2.1  สภาพการจัดการพลังงานชุมชนของชุมชนแผ่นดินทองคอยรุกตั๊กวา 

   การจัดการพลังงานภายในชุมชนแผ่นดินทองคอยรุกตั๊กวา มีการผลิตไบโอดีเซล

เพื่อใช้เองภายในชุมชนมีเครื่องผลิตไบโอดีเซลขนาด 100 ลิตร/วัน ซ่ึงได้รับการอนุเคราะห์จากกรม

พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ชุมชนไม่ได้มีรูปแบบการจัดการด้านพลังงานอย่างชัดเจน 

แต่ทั้งนี้ลักษณะเฉพาะของชุมชนแห่งนี้คือการนําเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีชุมชน

เข้ามาบูรณาการโดยมีแนวคิดว่าให้นําทรัพยากรมาใช้อย่างคุ้มค่ามีประโยชน์สูงสุดตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมถ้อยทีถ้อยอาศัยระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อม   

 

 
  

ภาพที่ 4.6  เครื่องผลิตไบโอดีเซลขนาด 100 ลิตร/วัน ของชุมชนแผ่นดินทองคอยรุกตั๊กวา 
 

   นอกจากนั้น ภายในชุมชนมีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ

เผยแพร่ความรู้ไปสู่บุคคลในชุมชนเองและบุคคลภายนอกชุมชน ผู้นําชุมชนมีความเข้มแข็งและมี

ความรู้ความสามารถในการชี้แจง ชักจูงให้ประชาชนเห็นถึงผลกระทบจากการดําเนินชีวิตที่ฟุ่มเฟือย

และมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆได้อย่างดี การผลิตไบโอดีเซลจากนํ้ามันใช้แล้วของชุมชนจะ

เน้นการผลิตที่ใช้เองในชุมชน ไม่ได้ดําเนินการเชิงพาณิชย์ ประชาชนคนใดมีวัตถุดิบก็จะนํามาผลิต

เป็นไบโอดีเซลแล้วนํากลับไปใช้เอง โดยผู้นําชุมชนซึ่งเป็นผู้ดูแลรักษาเครื่องผลิตไบโอดีเซลจะเก็บ

ค่าผลิตเล็กน้อยตามเห็นสมควร เพื่อนํามาใช้ในการบํารุงรักษา แต่ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ในการบํารุงรักษา

เครื่องผลิตไบโอดีเซลนั้นยังตกเป็นของผู้นําชุมชนเกือบทั้งหมด  
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  4.2.2  สภาพการจัดการพลังงานชุมชนของเคหะสถานเจริญชัยนิมิตรใหม่ 

   เคหะสถานเจริญชัยนิมิตรใหม่มีการนําเอาอุปกรณ์ประหยัดพลังงานมาใช้ใน

ชุมชนอาทิเช่น ลูกหมุนระบายอากาศ เตาซูปเปอร์อั่งโล่ เตามหาเศรษฐี และชุดหลอดไฟประหยัด

พลังงาน โดยอุปกรณ์ ทั้งหมดเริ่มแรกได้มาจากการสนับสนุนของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนุรักษ์พลังงาน และนําอุปกรณ์ท่ีได้มาบริหารจัดการกันเองภายในชุมชน เริ่มแรกมีการจัดตั้ง

คณะกรรมการขึ้นเพื่อมาดูแลเรื่องการจัดการพลังงานในชุมชนโดยเฉพาะ โดยคณะกรรมการชุดนี้

แยกเป็นคนละชุดกับคณะกรรมการ ชุมชนที่มีอยู่เดิม มีการจัดตั้งเครือข่ายพลังงานเพื่อนําอุปกรณ์

ประหยัดพลังงานที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาขาย

ให้สมาชิกในราคาถูก เพื่อนํารายได้ท่ีเกิดขึ้นไปจัดซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงานเหล่านั้นมาเพิ่มเติม

เพื่อต่อยอดโครงการ  

  

 
 

ภาพที่ 4.7  อุปกรณ์ประหยัดพลังงานในชุมชนเคหะสถานเจริญชัยนิมิตรใหม่ 

  

   เมื่อมีการนําไปใช้และเกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายได้จริงจากการใช้อุปกรณ์

ประหยัดพลังงาน จึงเกิดการบอกต่อของคนภายในชุมชนเองถึงผลดีท่ีเกิดขึ้นทําให้เครือข่าย

พลังงานขยายตัวออกไปในวงกว้างขึ้น จึงมีการจัดการบริหารอย่างเต็มรูปแบบมีการสํารวจความ

ต้องการ และนํามาเข้าที่ประชุมเพื่อปรึกษาถึงชนิดของอุปกรณ์และปริมาณที่จะจัดซื้อ และเปิ ด

โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนแสดงความคิดเห็นได้อย่างเสรีในทุกขั้นตอน 
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  4.2.3  สภาพการจัดการพลังงานชุมชนของชุมชนแหลมรุ่งเรือง 

   ชุมชนแหลมรุ่งเรืองใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ท่ีชาร์จจากแผ่นโซล่าเซลล์โดย

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเข้ามาติดตั้งในปี พ.ศ. 2547 นอกจากนั้นยังมีการ

ส่งเสริมให้ชุมชนจัดตั้งสหกรณ์ข้ึนเพื่อเข้ามาดูแลจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายภายในชุมชน มีการออมทรัพย์

และปล่อยกู้ในอัตราดอกเบี้ยตํ่า และจัดเก็บค่าชาร์จแบตเตอรี่จากพลังงานแสงอาทิตย์ลูกละ 10 บาท 

เพื่อนําเงินที่ได้มาซ่อมบํารุงแผ่นโซล่าเซลล์และจัดซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงานอื่นๆ เช่น หลอด

ประหยัดไฟ และแบตเตอรี่ การบริหารจัดการเรื่องพลังงานในชุมชนจึงขึ้นอยู่กับคณะกรรมการ

ชุมชนเดิมที่มีอยู่แล้ว และบริหารจัดการในรูปแบบสหกรณ์ ส่วนแบตเตอรี่ท่ีเสื่อมสภาพจากการใช้

งานแล้วจะนําไปแลกซื้อแบตเตอรี่ใหม่หรือแบตเตอรี่มือสองที่มีสภาพดีกว่าเดิม นอกจากการจัดการ

ในรูปแบบสหกรณ์ แล้วในชุมชนยังมีกิจกรรมอื่นๆที่ทําร่วมกันในชุมชนทั้งกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 

และกิจกรรมที่ทําในประเพณีสําคัญๆ ซ่ึงกิจกรรมเหล่านี้ช่วยส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความสามัคคี

เข้มแข็ง และเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกิจการต่างๆของชุมชนมากขึ้น มีการประชุมประชาชน

ในชุมชนเป็นประจําทุกเดือนเพื่อระดมความคิดในการดูแลจัดการชุมชนและแจ้งให้ทราบถึงผลการ

ดําเนินงานต่างๆ  

 

 
 

ภาพที่ 4.8  แผงโซล่าเซลล์และไฟทางส่องสว่าง 

 

   ภายในชุมชนไม่มีกิจกรรมรณรงค์การประหยัดพลังงานโดยตรง เหตุเพราะใน

ชุมชนมีความขาดแคลนด้านพลังงานอยู่แล้วทําให้การใช้พลังงานต้องเป็นไปอย่างระมัดระวัง  
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  4.2.4  สภาพการจัดการพลังงานชุมชนของชุมชนบ้านเกาะปู 

   การดําเนินการจัดการด้านพลังงานของชุมชนบ้านเกาะปูไม่เด่นชัดเหมือนที่อ่ืนๆ 

ไม่มีรูปแบบการจัดการที่ชัดเจน การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เป็นแบบโซล่าโฮมล์ การบริหารจัดการจึง

เป็นของบ้านนั้นๆเอง ทั้งการบํารุงรักษาและซ่อมแซม รูปแบบการจัดการเรื่องทั่วไปภายในชุมชน

เป็นแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ มีกํานัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นศูนย์กลางการจัดการและมีประชาชน

ในชุมชนเป็นผู้สนับสนุนในด้านต่างๆ ในเรื่องพลังงานผู้นําชุมชนมีหน้าที่ดูแลจัดการเรื่องความต้องการ

และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกแจ้งถึงปัญหาและความต้องการที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ไม่มี

แผนการจัดการด้านพลังงานภายในชุมชนหรือรูปแบบการจัดการด้านพลังงานอย่างเป็นรูปธรรม 

การเลือกเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาใช้ในชุมชนประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการ

รับทราบข้อมูลและเสนอแนะแนวทางต่างๆรวมถึงแจ้งปัญหาด้านพลังงานที่เกิดในชุมชน  

 

 
 

ภาพที่ 4.9  แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบโซล่าโฮมล์ 
 

   ชุมชนไม่มีการรณรงค์การประหยัดพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมเช่นเดียวกับ

ชุมชนแหลมรุ่งเรืองเนื่องจากพลังงานไม่เพียงพอต่อความต้องการ การใช้พลังงานจึงถูกบีบบังคับ

โดยปริมาณพลังงานให้มีการประหยัดอยู่แล้ว  

   

  4.2.5  สภาพการจัดการพลังงานชุมชนของชุมชนเกาะล้าน 

   ชุมชนเกาะล้านเป็นชุมชนที่มีอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวขยายตัวอย่างรวดเร็ว 

การจัดการพลังงาน จึงจําเป็นอย่างยิ่ง รูปแบบการจัดการพลังงานบนเกาะล้านเป็นการจัดการโดย

สํานักงานเมืองพัทยาเป็นหลักโดยผู้นําชุมชนเป็นคนประสานงานระหว่างหน่วยงานรัฐและประชาชน
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ในท้องถิ่น การดูแลทุ่งกังหันลม อาคารพลังงานแสงอาทิตย์ทรงปลากระเบนและการจ่ายกระแสไฟฟ้ า

เป็นหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงของกองช่าง สํานักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน โดยการจ่ายกระแสไฟฟ้ า

ท่ีมาจากพลังงานลมและแสงอาทิตย์น้ันจะเป็นระบบ Hybrid ร่วมกันระหว่างพลังงานลมและแสงอาทิตย์

และระบบจ่ายไฟของเครื่องปั่นไฟส่วนกลางและแบตเตอรี่เดิมที่มีอยู่ ประชาชนในพื้นที่สามารถ

แจ้งปัญหาการใช้ไฟฟ้าหรือความต้องการได้โดยตรงที่สํานักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้านหรือโดย

ช่องทางสายด่วน 1337 สํานักงานเมืองพัทยา สํานักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้านเปิดโอกาสให้

ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลจัดการกิจกรรมต่างๆของชุมชนมากขึ้นโดยให้ลูกหลาน

ของประชาชนในพื้นที่เข้ามาเป็นหนึ่งขององค์กร เพื่อลดช่องว่างระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน 

    ในชุมชนเกาะล้านไม่มีแผนการจัดการพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมแต่มีการ

รณรงค์การประหยัดพลังงานโดยเสียงตามสายภายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง  

 

 
 

ภาพที่ 4.10  ทุ่งกังหันลมและอาคารพลังงานแสงอาทิตย์รูปปลากระเบนบนเกาะล้าน 

 

4.3  ผลการศึกษาจากแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์  

 

 ผู้ศึกษาได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์เก็บรวบรวม

ข้อมูลจากประชาชนในชุมชน 5 ชุมชน คือ ชุมชนแผ่นดินทองคอยรุกตั๊กวา ชุมชนเคหะสถานเจริญ

ชัยนิมิตรใหม่ ชุมชนแหลมรุ่งเรือง ชุมชนเกาะล้าน และชุมชนบ้านเกาะปู รวมจํานวนตัวอย่างทั้งสิ้น 

91 ตัวอย่าง ซ่ึงได้ผลการศึกษาดังนี้ 
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4.3.1  ข้อมูลทั่วไปของครัวเรือน 

  ข้อมูลทั่วไปซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างใน 5 ชุมชน แสดงในตารางที่ 4.1 
 

ตารางที่ 4.1  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างในรูปของจํานวนและร้อยละ 

 

ข้อมูลทั่วไป 

แผ่นดิน

ทอง

คอย

รุกตั๊กวา  

เคหะ

สถาน

เจริญชัย

นิมิตรใหม่ 

แหลม

รุ่งเรือง  
เกาะปู  

เกาะ

ล้าน    
รวม 

     (n=12)  (n=7)  (n=6)  (n=22)  (n=44)  (n=91) 

1. เพศ      

ชาย 
7 2 2 10  19  40 

(58.33) (28.57) (33.33) (45.45) (43.18) (43.96) 

หญิง 

 

5 5 4 12  25  51 

  (41.67) (71.43) (66.67) (54.55) (56.82) (56.04) 

2. การศึกษา 

ไม่ได้รับการศึกษา 
0 0 0 2  1  3 

(0.00) (0.00) (0.00) (9.09) (2.27) (3.30) 

ประถมศึกษา 
9 3 4 14  22  52 

(75.00) (42.86) (66.67) (63.64) (50.00) (57.14) 

มัธยมศึกษา/ปวช. 
2 3 2 6  15  28 

(16.67) (42.86) (33.33) (27.27) (34.09) (30.77) 

อนุปริญญา/ปวส. 
0 1 0 0  4  5 

(0.00) (14.29) (0.00) (0.00) (9.09) (5.49) 

ปริญญาตรี  
1 0 0 0  2  3 

  (8.33) (0.00) (0.00) (0.00) (4.55) (3.30) 

3. อาชีพ 

เกษตรกรรม 
0 0 0 8  0  8 

(0.00) (0.00) (0.00) (36.36) (0.00)  (8.79) 

ผู้ประกอบการประมง 
0 0 4 5  8  17 

(0.00) (0.00) (66.67) (22.73) (18.18) (18.68) 

ผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณชายหาด 

(ร้านอาหาร/ร้านขายของที่ระลึก) 

0 0 0 0  5  5 

(0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (11.36) (5.49) 

หมายเหตุ: ( ) คือจํานวนร้อยละ 
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ตารางที่ 4.1  (ต่อ) 

 

ข้อมูลทั่วไป 

แผ่นดิน

ทอง

คอย

รุกตั๊กวา  

เคหะ

สถาน

เจริญชัย

นิมิตรใหม่ 

แหลม

รุ่งเรือง  
เกาะปู  

เกาะ

ล้าน    
รวม 

  (n=12) (n=7) (n=6) (n=22) (n=44) (n=91) 

ค้าขาย 4 3 1 1  12  21 
(33.33) (42.86) (16.67) (4.55) (27.27) (23.08) 

รับจ้าง 
1 3 1 4  15  24 
(8.33) (42.86) (16.67) (18.18) (34.09) (26.37) 

รับราชการ/พนักงานราชการ 
0 0 0 0  3  3 
(0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (6.82) (3.30) 

อ่ืนๆ 
7 1 0 4  1  13 
(58.33) (14.29) (0.00) (18.18) (2.27) (14.29) 

4. ระยะเวลาอาศัยในชุมชน 

ต่ํากว่า 10 ปี 
3 3 3 4  18  31 
(25.00) (42.86) (50.00) (18.18) (40.91) (34.07) 

11-20 ปี 
2 1 1 4  13  21 
(16.67) (14.29) (16.67) (18.18) (29.55) (23.08) 

21-30 ปี 
0 1 2 3  3  9 
(0.00) (14.29) (33.33) (13.64) (6.82)  (9.89) 

มากกว่า 30 ปี ขึ้นไป  
7 2 0 11  10  30 

  (58.33) (28.57) (0.00) (50.00) (22.73) (32.97) 
5. สถานภาพในชุมชน 

รองประธานชุมชน 
0 0 0 2  1  3 
(0.00) (0.00) (0.00) (9.09) (2.38) (3.37) 

กรรมการชุมชน 
3 3 0 0  0  6 
(25.00) (42.86) (0.00) (0.00) (0.00) (6.74) 

ประชาชนทั่วไป 
8 4 5 20  37  74 
(66.67) (57.14) (83.33) (90.91) (88.10) (83.15) 

กรรมการกลุ่มประมง 
0 0 1 0  0  1 
(0.00) (0.00) (16.67) (0.00) (0.00) (1.12) 

อ่ืนๆ 
1 0 0 0  4  5 

  (8.33) (0.00) (0.00) (0.00) (9.52) (5.62) 

หมายเหตุ: ( ) คือจํานวนร้อยละ 
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 จากตารางที่ 4.1 กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงคิดเป็นร้อยละ 56.04 

และเป็นผู้ชายคิดเป็นร้อยละ 43.96 และในแต่ละชุมชนก็มีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง

เช่นเดียวกัน ยกเว้นชุมชนแผ่นดินทองคอยรุกตั๊กวาที่มีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับประถมศึกษาคิดเป็นร้อยละ 57.14 

รองลงมาคือ มัธยมศึกษา/ปวช. ร้อยละ 30.77 อนุปริญญา/ปวส. ร้อยละ 5.49 และน้อยที่สุดคือไม่ได้รับ 

การศึกษาและปริญญาตรีในร้อยละที่เท่ากันคือ ร้อยละ 3.30 เมื่อพิจารณาในแต่ละชุมชนพบว่าทั้งหมด 

มีร้อยละของกลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษามากที่สุด โดย

สามารถเรียงตามลําดับได้ดังนี้ ชุมชนแผ่นดินทองคอยรุกตั๊กวา ชุมชนแหลมรุ่งเรือง ชุมชนบ้านเกาะปู 

ชุมชนเกาะล้าน และชุมชนเคหะสถานเจริญชัยนิมิตรใหม่ คิดเป็นร้อยละ 75.00, 66.67, 63.64, 50.00 

และ 42.86  ตามลําดับ และพบว่าชุมชนเคหะสถานเจริญชัยนิมิตรใหม่มีร้อยละของกลุ่มตัวอย่างที่มี

ระดับการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา/ปวช ในร้อยละที่เท่ากันคือ ร้อยละ 42.86  

 กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 26.37 รองลงมาคือ ค้าขาย 

ผู้ประกอบการประมง เกษตรกรรม ผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณชายหาด รับราชการ/พนักงานราชการ 

ร้อยละ 23.08, 18.68, 8.79, 5.49 และ 3.30 ตามลําดับ และมีอาชีพอื่นๆอีกในร้อยละ 14.29 เมื่อพิจารณา

ถึงระดับชุมชนพบว่าชุมชนแผ่นดินทองคอยรุกตั๊กวา กลุ่มตัวอย่างในชุมชนมีอาชีพค้าขายและว่างงาน 

ในร้อยละที่มากที่สุดเท่ากัน คือร้อยละ 33.33 รองลงมาคือข้าราชการบํานาญร้อยละ 25.00 และรับจ้าง

น้อยที่สุดคือร้อยละ 8.33  

 ในชุมชนเคหะสถานเจริญชัยนิมิตรใหม่ กลุ่มตัวอย่างในชุมชนประกอบอาชีพค้าขายและ

รับจ้างมากที่สุดในร้อยละที่เท่ากันคือ ร้อยละ 42.86 และเป็นแม่บ้านอีกร้อยละ 14.29 ชุมชนแหลมรุ่งเรือง 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการประกอบอาชีพประมง ร้อยละ 66.67 และอาชีพค้าขายและรับจ้างในร้อยละที่

เท่ากันคือ ร้อยละ 16.67 บ้านเกาะปูกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 36.36 

รองลงมาคือ ผู้ประกอบการประมง ร้อยละ 22.73 รับจ้าง ร้อยละ 18.18 และอาชีพแม่บ้าน ร้อยละ 9.09 

นอกจากนั้น ยังมีผู้ประกอบอาชีพค้าขาย นักเรียน/นักศึกษา และว่างงานในร้อยละที่เท่ากันคือร้อยละ 4.55 

 ส่วนเกาะล้านกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างร้อยละ 34.09 รองลงมาคือค้าขาย ร้อยละ 27.27 

ผู้ประกอบการประมง ร้อยละ 18.18 ผู้ประกอบการร้านค้าบริเวณชายหาด (ร้านอาหาร/ร้านขายของที่ระลึก) 

ร้อยละ 11.36 และยังมีอาชีพ รับราชการ/พนักงานราชการ และแม่บ้าน ร้อยละ 6.82 และ 2.27 ตามลําดับ  

 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชนกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ร้อยละ 34.07 อาศัยอยู่ต่ํากว่า 10 ปี 

รองลงมาคือ มากกว่า 30 ปี, 11-20 ปี  และ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 32.97, 23.08 และ 9.89 ตามลําดับ 

กลุ่มตัวอย่างของชุมชนแหลมรุ่งเรือง เคหะสถานเจริญชัยนิมิตรใหม่ และเกาะล้านมีกลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่อยู่อาศัยในชุมชนน้อยกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 50.00, 42.86 และ 40.91 ตามลําดับ และ
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ชุมชนแผ่นดินทองคอยรุกตั๊กวา และบ้านเกาะปู กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่อาศัยในชุมชนมามากกว่า 

30 ปี คิดเป็นร้อยละ 58.33 และ 50.00 ตามลําดับ 

 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นประชาชนทั่วไปในชุมชน ร้อยละ 83.15 รองลงมาคือ

กรรมการชุมชน ร้อยละ 6.74 และรองประธานชุมชน ร้อยละ 3.37 เมื่อพิจารณาในแต่ละชุมชนทุก

ชุมชนมีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นประชาชนทั่วไปในชุมชนโดยชุมชนที่มีร้อยละของประชาชน

ทั่วไปมากที่สุดคือ บ้านเกาะปู มีถึงร้อยละ 90.91 รองลงมาคือชุมชนเกาะล้าน ชุมชนแหลมรุ่งเรือง 

ชุมชนแผ่นดินทองคอยรุกตั๊กวา และชุมชนเคหะสถานเจริญชัยนิมิตรใหม่ โดยคิดเป็นร้อยละ 88.81, 

83.33, 66.67 และ 57.14 ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 4.2  ข้อมูลทั่วไปของการใช้พลังงานในรูปจํานวนและร้อยละ 
 

ข้อมูลทั่วไป 

แผ่นดิน

ทอง

คอย

รุกตั๊กวา  

เคหะ

สถาน

เจริญชัย

นิมิตรใหม่ 

แหลม

รุ่งเรือง  
เกาะปู  

เกาะ

ล้าน    
รวม 

     (n=12)  (n=7)  (n=6)  (n=22)  (n=44)  (n=91) 

1. แหล่งพลังงานก่อนนําพลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานมาใช้ในชุมชน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

เครื่องปั่นไฟ 
0  0  0  9  31  40  

(0.00)  (0.00)  (0.00)  (23.08) (44.93) (26.14) 

แบตเตอรี่ 
0  0  6  13  12  31  

(0.00)  (0.00)  (42.86)  (33.33)  (17.39)  (20.26)  

ก๊าซหุงต้ม LPG 
10  3  1  0  12  26  

(45.45) (33.33) (7.14)  (0.00) (17.39) (16.99) 

เตาถ่าน 
4  5  3  4  6  22  

(18.18) (55.56) (21.43) (10.26) (8.70) (14.38) 

ตะเกียงนํ้ามัน 
1   0   4  11  6  22  

(4.55)  (0.00)  (28.57)  (28.21)  (8.70)  (14.38)  

อ่ืนๆ 
7  1  0  2  2  12  

(31.82) (11.11)  (0.00)  (5.13)  (2.90)  (7.84) 

  
รวม 

22  9  14  39  69  153  

  (100.00)  (100.00)  (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 

หมายเหตุ: ( ) คือจํานวนร้อยละ 
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ตารางที่ 4.2  (ต่อ) 

 

ข้อมูลทั่วไป 

แผ่นดิน

ทอง

คอย

รุกตั๊กวา  

เคหะ

สถาน

เจริญชัย

นิมิตรใหม่ 

แหลม

รุ่งเรือง  
เกาะปู  

เกาะ

ล้าน    
รวม 

     (n=12)  (n=7)  (n=6)  (n=22)  (n=44)  (n=91) 

2. แหล่งพลังงานหลังนําพลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานมาใช้ในชุมชน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

เครื่องปั่นไฟ 
0  0  0  3  31  34  

(0.00)  (0.00)  (0.00)  (8.57) (43.06) (21.12) 

พลังงานลม 
0  0  0  0  13  13  

(0.00)  (0.00)  (0.00)  (0.00) (18.06) (8.07) 

พลังงานแสงอาทิตย์ 
0   0   6  14  2  22  

(0.00)  (0.00)  (37.50)  (40.00)  (2.78)  (13.66)  

ก๊าซหุงต้ม LPG 
7  3  1  2  17  30  

(25.93) (27.27) (6.25)  (5.71) (23.61) (18.63) 

เตาถ่าน  
3  2  5  0  4  14  

(11.11) (18.18) (31.25) (0.00)  (5.56)  (8.70)  

เตาถ่านซูปเปอร์อั่งโล่ 
5  3  1  0  0  9  

(18.52) (27.27)  (6.25)  (0.00)  (0.00)  (5.59) 

ไบโอดีเซลล์ 
3  0  0  0  0  3  

(11.11) (0.00)  (0.00) (0.00)  (0.00)  (1.86)  

แบตเตอรี่ท่ีชาร์จข้างนอก 
0  0  3  4  4  11  

(0.00)  (0.00)  (18.75)  (11.43)  (5.56)  (6.83)  

อ่ืนๆ 

 

9   3   0  12  1  25  

(33.33) (27.27)  (0.00)  (34.29)  (1.39)  (15.53) 

  
รวม 

27  11  16  35  72  161  

  (100.00)  (100.00)  (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 

3. ความเพียงพอของพลังงานที่ใช้ในครัวเรือน 

มีความเพียงพอ 
11  7   1  12  32  63  

(91.67) (100.00) (16.67)  (54.55)  (72.73)  (69.23) 

ไม่เพียงพอ 
1  0  5  10  12  28  

  (8.33)  (0.00)  (83.33)  (45.45)  (27.27)  (30.77) 

หมายเหตุ: ( ) คือจํานวนร้อยละ 
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ตารางที่ 4.2  (ต่อ) 

 

ข้อมูลทั่วไป 

แผ่นดิน

ทอง

คอย

รุกตั๊กวา  

เคหะ

สถาน

เจริญชัย

นิมิตรใหม่ 

แหลม

รุ่งเรือง  
เกาะปู  

เกาะ

ล้าน    
รวม 

     (n=12) (n=7) (n=6) (n=22) (n=44) (n=91) 

4. เหตุผลที่พลังงานที่ใช้ในครัวเรือนปัจจุบันมีความไม่เพียงพอ 

อุปกรณ์ชํารุดและมีปริมาณน้อย 
0 0 3 7  7  17 

(0.00) (0.00) (60.00) (87.50) (87.50) (80.95) 

สภาพแสงแดดไม่เพียงพอ 
0 0 2 1  1  4 

(0.00) (0.00) (40.00) (12.50) (12.50) (19.05) 

5. ผลกระทบหลังจากมีการนําเอาพลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานมาใช้ในชุมชน 

- ไม่มีผลใดๆเลย 
5 1 2 13  31  52 

(33.33) (14.29) (28.57) (59.09) (68.89) (54.17) 

- มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับพลังงาน 

6 6 4 2  9  27 

(40.00) (85.71) (57.14) (9.09) (20.00) (28.13) 

- การดําเนินชีวิตประจําวัน

เปลี่ยนแปลงไป 

0 0 1 3  1  5 

(0.00) (0.00) (14.29) (13.64) (2.22)  (5.21) 

- สิ่งแวดล้อมในชุมชนเปลี่ยนแปลง 
0 0 0 4  0  4 

(0.00) (0.00) (0.00) (18.18) (0.00)  (4.17) 

- พฤติกรรมการใช้พลังงานของคนใน

ชุมชนเปลี่ยนแปลงไป 

4 0 0 0  4  8 

(26.67) (0.00) (0.00) (0.00)  (8.89)  (8.33) 

  
รวม 

15 7 7 22  45  96 

  (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 

6. รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนก่อนการนําเอาพลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานมาใช้ในชุมชน 

น้อยกว่า 500 บาท/เดือน 
2 2 2 5  8  19 

(16.67) (28.57) (33.33) (22.73) (21.62) (22.62) 

501-1,000 บาท/เดือน 
3 1 1 9  12  26 

(25.00) (14.29) (16.67) (40.91) (32.43) (30.95) 

1,001-1,500 บาท/เดือน 
4 3 3 8  10  28 

(33.33) (42.86) (50.00) (36.36) (27.03) (33.33) 

1,501-2,000 บาท/เดือน 
0 1 0 0  0  1 

(0.00) (14.29) (0.00) (0.00)  (0.00)  (1.19) 

หมายเหตุ: ( ) คือจํานวนร้อยละ 
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ตารางที่ 4.2  (ต่อ) 

 

ข้อมูลทั่วไป 

แผ่นดิน

ทอง

คอย

รุกตั๊กวา  

เคหะ

สถาน

เจริญชัย

นิมิตรใหม่ 

แหลม

รุ่งเรือง  
เกาะปู  

เกาะ

ล้าน    
รวม 

     (n=12) (n=7) (n=6) (n=22) (n=44) (n=91) 

มากกว่า 2,000 บาท/เดือน 
3 0 0 0  7  10 

  (25.00) (0.00) (0.00) (0.00) (18.92) (11.90) 

7. แนวโน้มรายจ่ายเกี่ยวกับพลังงานหลังจากนําพลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานมาใช้ในชุมชน 

ลดลง 
4 6 6 10  5  31 

(33.33) (85.71) (100.00) (45.45) (13.16) (36.47) 

น้อยกว่า 500 บาท/เดือน 
2 4 1 1  3  11 

(50.00) (66.67) (16.67) (10.00) (60.00) (35.48) 

500-1,000 บาท/เดือน 
2 2 2 9  0  15 

(50.00) (33.33) (33.33) (90.00) (0.00) (48.39) 

1,001-1,500 บาท/เดือน 
0 0 0 0  1  1 

(0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (20.00) (3.23) 

ลดลงไม่แน่นอน 
0 0 3 0  1  4 

(0.00) (0.00) (50.00) (0.00) (20.00) (12.90) 

เหตุผล 

- ใช้พลังงานทดแทน/อุปกรณ์ประหยัด

พลังงาน 

0 2 3 0  2  7 

(0.00) (33.33) (50.00) (0.00) (40.00) (22.58) 

- ไม่ทราบแน่ชัด 
0 0 0 2  0  2 

(0.00) (0.00) (0.00) (20.00) (0.00)  (6.45) 

เพิ่มขึ้น 
0 1 0 2  4  7 

(0.00) (14.29) (0.00) (9.09) (10.53) (8.24) 

น้อยกว่า 500 บาท/เดือน 
0 1 0 2  1  4 

(0.00) (100.00) (0.00) (100.00) (25.00)  (57.14) 

500-1,000 บาท/เดือน 
0 0 0 0  2  2 

(0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (50.00) (28.57) 

1,001-1,500 บาท/เดือน 
0 0 0 0  1  1 

(0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (25.00) (14.29) 

หมายเหตุ: ( ) คือจํานวนร้อยละ 
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ตารางที่ 4.2  (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั่วไป 

แผ่นดิน

ทอง

คอย

รุกตั๊กวา  

เคหะ

สถาน

เจริญชัย

นิมิตรใหม่ 

แหลม

รุ่งเรือง  
เกาะปู  

เกาะ

ล้าน    
รวม 

     (n=12) (n=7) (n=6) (n=22) (n=44) (n=91) 

เหตุผล 

ความต้องการใช้เพิ่มขึ้น 
0 1 0 0  1  2 
(0.00) (100.00) (0.00) (0.00) (25.00) (28.58) 

ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 0 0 0 0  2  2 
(0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (50.00) (28.57) 

เพิ่มจํานวนแบตเตอรี่ 0 0 0 1  1  2 
(0.00) (0.00) (0.00) (50.00) (25.00) (28.57) 

เท่าเดิม 8 0 0 10  29  47 
(66.67) (0.00) (0.00) (45.45) (76.32) (55.29) 

 เหตุผล 

-ใช้ปริมาณไฟฟ้าเท่าเดิม 
0 0 0 0  1  1 
(0.00) (0.00) (0.00) (0.00) (3.45) (2.13) 

-ใช้น้อยมาก/ไม่ได้ใช้ประโยชน์ จาก
พลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานลม 

7 0 0 4  4  15 
(87.50) (0.00) (0.00) (40.00) (13.79) (31.91) 

-อุปกรณ์ชํารุดใช้งานไม่ได้ 0 0 0 2  4  6 
(0.00) (0.00) (0.00) (20.00) (13.79) (12.77) 

-ไม่ทราบเหตุผลที่แน่นอน 
1 0 0 4 20 25 

  (12.50) (0.00) (0.00) (40.00) (68.97) (53.19) 

8. วิธีประหยัดพลังงานในครัวเรือน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

- ไม่การประหยัดพลังงานใดๆเลย 
0 0 0 6  3  9 
(0.00) (0.00) (0.00) (20.00) (3.53)  (5.42) 

- ปิดสวิตช์ไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุก
ชนิดเมื่อเลิกใช้งาน 

10 6 6 14  37  73 
(34.48) (37.50) (100.00) (46.67) (43.53) (43.98) 

- เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน
มีฉลากประหยัดพลังงาน 

8 6 0 1  16  31 
(27.59) (37.50) (0.00) (3.33) (18.82) (18.67) 

- เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เหมาะกับ
จํานวนสมาชิกในครอบครัว 

5 1 0 9  17  32 
(17.24) (6.25) (0.00) (30.00) (20.00) (19.28) 

- ดูแลและทําความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้ า
ประจําเพื่อประสิทธิภาพการทํางานที่ดี 

6 3 0 0  12  21 
(20.69) (18.75) (0.00) (0.00) (14.12) (12.65) 

  รวม 29  16 6 30  85  166 
  (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 

หมายเหตุ: ( ) คือจํานวนร้อยละ 
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 จากตารางที่ 4.2 พบว่าแหล่งพลังงานก่อนการนําเอาพลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัด

พลังงานมาใช้ในชุมชน กลุ่มตัวอย่างใช้ เครื่องปั่นไฟส่วนตัว/ส่วนกลาง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 

26.14 รองลงมาคือแบตเตอรี่ คิดเป็นร้อยละ 20.26 ก๊าซหุงต้ม LPG ร้อยละ 16.99 เตาถ่านและตะเกียง

นํ้ามัน ในร้อยละที่เท่ากัน คือร้อยละ 14.38 และยังมีการใช้แหล่งพลังงานและอุปกรณ์ประหยัด

พลังงานอื่นๆ อีก คิดเป็นร้อยละ 7.84 

 แหล่งพลังงานในปัจจุบันที่กลุ่มตัวอย่างใช้ยังคงเป็นเครื่องปั่นไฟส่วนตัว/ส่วนกลางเป็ น

ส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 21.12 รองลงมาคือ ก๊าซหุงต้ม LPG, พลังงานแสงอาทิตย์, เตาถ่าน, พลังงาน

ลม, เตาถ่านซูปเปอร์อั่งโล่ และไบโอดีเซล คิดเป็นร้อยละ 18.63, 13.66, 8.70, 8.07, 5.59 และ 1.86 

ตามลําดับ ทั้งนี้ยังมีการใช้พลังงานและอุปกรณ์ประหยัดพลังงานอื่นๆอีก คิดเป็นร้อยละ 15.53  

 สําหรับความเพียงพอของพลังงานที่ใช้ในครัวเรือนพบว่ามีความเพียงพอ ร้อยละ 69.23 แต่

ยังมีอีกร้อยละ 30.77 ท่ีให้ความเห็นว่าพลังงานยังไม่มีความเพียงพอ กลุ่มตัวอย่างที่มีความเห็นว่า

พลังงานไม่มีความเพียงพอ เป็นกลุ่มตัวอย่างจากแหลมรุ่งเรืองมากที่สุดคือ ร้อยละ 83.33 ของกลุ่ม

ตัวอย่างในชุมชน รองลงมาคือบ้านเกาะปู ร้อยละ 45.45 เกาะล้าน ร้อยละ 27.27 และชุมชนแผ่นดิน

ทองคอยรุกตั๊กวา ร้อยละ 8.33 ส่วนชุมชนเคหะสถานเจริญชัยนิมิตรใหม่กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดให้

ความเห็นว่าพลังงานมีความเพียงพอ โดยเหตุผลของพลังงานไม่เพียงพอส่วนใหญ่คือ อุปกรณ์ชํารุด

และมีปริมาณน้อย ร้อยละ 80.95  และ สภาพแสงแดด/ลมไม่เพียงพอ ร้อยละ 19.05 

 ส่วนผลกระทบหลังจากมีการนําเอาพลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานมาใช้ใน

ชุมชน ร้อยละ 54.17 มีความเห็นว่าไม่มีผลกระทบใดๆกับตัวเองเลย รองลงมาคือมีการเปลี่ยนแปลง

เรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพลังงาน พฤติกรรมการใช้พลังงานของคนใช้ชุมชนเปลี่ยนแปลงไป การดําเนิน

ชีวิตประจําวันเปลี่ยนแปลงไป สิ่งแวดล้อมในชุมชนเปลี่ยนแปลง คิดเป็นร้อยละ 28.13, 8.33, 5.21 

และ 4.17 ตามลําดับ 

 ในเรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพลังงานในชุมชนพบว่าก่อนการนําเอาพลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์

ประหยัดพลังงานมาใช้ในชุมชน กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 33.33 มีรายจ่ายต่อเดือนเกี่ยวกับพลังงานเฉลี่ย 

1,001-1,500 บาท/เดือน รองลงมาคือ มีรายจ่าย 501-1,000 บาท/เดือน น้อยกว่า 500 บาท/เดือน มีรายจ่าย 

2,001-2,500 บาท/ เดือน และมากกว่า 2,500 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 30.95, 22.62, 8.33, และ 3.57 

ตามลําดับ เมื่อพิจารณาในระดับชุมชนพบว่าใน ชุมชนแหลมรุ่งเรือง ชุมชนเคหะสถานเจริญชัยนิมิตร

ใหม่ และชุมชนแผ่นดินทองคอยรุกตั๊กวามีรายจ่ายเรื่องพลังงานในช่วง 1,001-1,5000 บาท/เดือน 

มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.00, 42.86 และ 33.33 ตามลําดับ และในชุมชนบ้านเกาะปู และเกาะล้านมี

ค่าใช้จ่ายเรื่องพลังงานในช่วง 501-1,000 บาท/เดือน มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.91 และ 32.43 ตามลําดับ 

และเป็นที่น่าสังเกตว่ากลุ่มตัวอย่างในชุมชนเกาะล้านมีค่าใช้จ่ายในเรื่อง พลังงานมากกว่า 2,000 บาท/เดือน 
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ถึงร้อยละ 18.92 ของกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ สืบเนื่องมาจากคนในชุมชนมีการทําธุรกิจการท่องเที่ยว

ซ่ึงมีความต้องการพลังงานมาก 

 หลังการนําเอาพลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานมาใช้ในชุมชนรายจ่ายของ

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังเท่าเดิม คิดเป็นร้อยละ 55.29 รองลงมาคือลดลง และเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 

36.47 และ 8.24 ตามลําดับ โดยผู้ท่ีให้ความเห็นว่าค่าใช้จ่ายในเรื่องพลังงานเท่าเดิมนั้นให้เหตุผลว่า

ใช้น้อยมาก/ไม่ได้ใช้ประโยชน์ จากพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานลม ร้อยละ 31.91 อุปกรณ์

ชํารุดใช้งานไม่ได้ ร้อยละ 12.77 และยังคงมีการใช้ไฟปริมาณเท่าเดิม ร้อยละ 2.13 และมีผู้ท่ีมี

ความเห็นว่าค่าใช้จ่ายเท่าเดิมแต่ไม่ได้ให้เหตุผลอีกร้อยละ 53.19  

 ส่วนผู้ท่ีมีรายจ่ายด้านพลังงานลดลงส่วนใหญ่จะลดลงอยู่ในช่วง 500-1,000 บาท/เดือน 

ร้อยละ 48.39 รองลงมาคือ น้อยกว่า 500 บาท/เดือน ลดลงไม่แน่นอน และลดลง 1,001-1,500 บาท/เดือน 

คิดเป็นร้อยละ 35.48, 12.90 และ 3.23 ตามลําดับ โดยให้เหตุผลว่า มีการใช้พลังงานทดแทน/อุปกรณ์

ประหยัดพลังงาน ร้อยละ 22.58 และไม่ทราบแน่ชัด ร้อยละ 6.45 

 ผู้ท่ีให้ความเห็นว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่น้อยกว่า 500 บาท/เดือน ร้อยละ 57.14 

เพิ่มขึ้นในช่วง 500-1,000 บาท/เดือน ร้อยละ 28.57 และในช่วง 1,001-1,500 บาท/เดือน ร้อยละ 14.29 

โดยให้เหตุผลว่ามีการซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น และมีการเพิ่มจํานวนแบตเตอรี่ ร้อยละที่เท่ากันคือ 

ร้อยละ 28.57  และความต้องการใช้เพิ่มขึ้นคือร้อยละ 28.58 

 กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 43.98 มีการประหยัดพลังงานในครัวเรือนโดยการ ปิดสวิตช์ไฟ และ

เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน รองลงมาคือเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เหมาะกับจํานวนสมาชิก

ในครอบครัว เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานมีฉลากประหยัดพลังงาน ดูแลรักษาและทําความสะอาด 

เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นประจําเพื่อประสิทธิภาพการทํางานที่ดี และไม่มีการประหยัดพลังงานใดๆเลย 

คิดเป็นร้อยละ 19.28, 18.67, 12.65 และ 5.42 ตามลําดับ เมื่อพิจารณาในรายชุมชนพบว่าทุกชุมชน

ส่วนใหญ่มีวิธีการประหยัดพลังงานโดยการปิดสวิตช์ไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน 

โดยเฉพาะชุมชนแหลมรุ่งเรืองพบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีวิธีการประหยัดพลังงานโดยการปิดสวิตช์ไฟ 

และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งานท้ังสิ้น   

 

4.3.2  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน 

 ในการศึกษาเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพลังงานและการอนุรักษ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

ส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องพลังงานและการอนุรักษ์พลังงานในภาพรวมที่ระดับสูง มีค่าเฉลี่ย

คะแนนความรู้ความเข้าใจที่ 6.19 คะแนนโดยคะแนนเต็มอยู่ที่ 8.00 คะแนน ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ
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เรื่องพลังงานอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยที่ 2.66 คะแนน และเรื่องการอนุรักษ์พลังงานอยู่ใน

ระดับสูง มีค่าเฉลี่ยที่ 3.38 คะแนน โดยคะแนนเต็มของทั้งสองด้านอยู่ท่ี 4.00 คะแนน  

 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในเรื่อง การเปิ ด-ปิ ด ตู้เย็น

บ่อยๆจะทําให้ตู้เย็นใช้ไฟฟ้าเปลืองมากขึ้นโดยมีคะแนนเฉลี่ย 0.99 คะแนน รองลงมาคือ หลอดผอม

จะให้ความสว่างดีกว่าหลอดไส้ชนิดทั่วไป มีคะแนนเฉลี่ย 0.88 คะแนน เท่ากัน จากคะแนนเต็ม 1.00 

คะแนน ส่วนข้อที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจน้อย คือ พลังงานลม แสงอาทิตย์ ความ

ร้อนใต้พิภพ จัดเป็นพลังงานหมุนเวียน โดยมีคะแนนเฉลี่ย 0.51 คะแนนจากคะแนนเต็ม 1.00 

คะแนน ดังแสดงในตารางที่ 4.3 และ 4.4 

 

ตารางที่ 4.3  สรุประดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน 
 

 ความรู้ความเข้าใจ 
 

S.D. ระดับ 

พลังงาน 2.66  1.15  ปานกลาง 

การอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน 3.38  0.72  สูง 

รวม  6.19  1.50  สูง 

 

ตารางที่ 4.4  ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพลังงาน 

 และการอนุรักษ์พลังงานของกลุ่มตัวอย่างรายข้อ 
 

 ความรู้ความเข้าใจ  S.D. ระดับ 

พลังงาน 

1.พลังงานนํ้ามัน และก๊าซธรรมชาติมีจํานวนไม่มากพอที่จะ
สามารถใช้ได้อีกหลายร้อยปี ข้างหน้า 

0.62  0.49  ปานกลาง 

2. พลังงานที่ใช้ในประเทศในปัจจุบันเกือบทั้งหมดมาจากการ
นําเข้าจากต่างประเทศ 

0.71  0.45  สูง 

3. ความต้องการพลังงานในอนาคตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 0.86 0.35 สูง 

4. พลังงานลม แสงอาทิตย์ ความร้อนใต้พิภพ จัดเป็นพลังงาน
หมุนเวียน (Renewable energy) 

0.51  0.50  ปานกลาง 

การอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน 

5. การเปิ ด-ปิ ด ตู้เย็นบ่อยๆจะทําให้ตู้เย็นใช้ไฟฟ้าเปลืองมากขึ้น 0.99  0.11  สูง 

6. การรีดผ้าหากพรมนํ้าให้เปียกชุ่ม จะทําให้ใช้ไฟเพิ่มขึ้น 0.64 0.48 ปานกลาง 

7. หลอดผอมจะให้ความสว่างดีกว่าหลอดไส้ชนิดทั่วไป 0.88  0.33  สูง 

   8. การเปิดฝาหม้อหุงข้าวขณะที่ข้าวยังไม่สุกทําให้ใช้พลังงานมากขึ้น 0.88 0.32 สูง 
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4.3.3  ความตระหนักถึงปัญหาพลังงาน 

 ในเรื่องความตระหนักถึงปัญหาพลังงานพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความตระหนักมากเกี่ยวกับ

ปัญหาพลังงาน ซ่ึงมีคะแนนความตระหนักที่ 36.97 คะแนน โดยมีคะแนนเต็มอยู่ท่ี 50.00 คะแนน  

 และจะเห็นว่าความตระหนักที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ท่านคิดว่าท่านต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบ

ต่อการแก้ปัญหาการขาดแคลนพลังงานของคนในชุมชน โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.98 คะแนน จากคะแนนเต็ม 

5.00 คะแนน ส่วนคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดเรื่อง ท่านติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องพลังงานอยู่เสมอ มี

คะแนนเฉลี่ย 3.30 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน ดังแสดงในตารางที่ 4.5 
 

ตารางที่ 4.5  ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความตระหนักต่อปัญหาพลังงานของกลุ่ม 

 ตัวอย่างรายข้อ 
 

ความตระหนัก 
 

S.D. ระดับ 

1 ท่านคิดว่าท่านต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการ

แก้ปัญหาการขาดแคลนพลังงานของคนในชุมชน 
3.98  0.71  สูง 

2 ท่านเห็นด้วยว่าปัญหาความขาดแคลนพลังงานของ

คนในชุมชนมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาเพิ่มขึ้นจึงต้อง

หาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหา 

3.79  0.77  สูง 

3 ท่านให้ความสําคัญต่อการดําเนินการจัดการ

ประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนประหยัดพลังงาน 
3.59  1.00  ปานกลาง 

4 ท่านเห็นว่าปัญหาพลังงานที่ขาดแคลนนั้นเป็น

ปัญหาของคนทั้งชุมชน 
3.95  0.94  สูง 

5 ท่านติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องพลังงานอยู่เสมอ 3.30  0.96  ปานกลาง 

6 ท่านคิดว่าการใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือยของคนใน

ชุมชนจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อตัวท่าน 
3.44  1.19  ปานกลาง 

7 ท่านคิดว่าความขาดแคลนพลังงานไม่สามารถแก้ไข

ได้ด้วยบุคคลที่มีอํานาจในชุมชนเพียงกลุ่มเดียว 
3.87  1.13  สูง 

8 ท่านคิดว่าการใช้พลังงานอย่างประหยัดเป็นการ

แก้ไขปัญหาพลังงานของชุมชนส่วนหนึ่ง 
3.97  0.95  สูง 

9 ท่านคิดว่าการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากเบอร์ 

5 สามารถช่วยประหยัดไฟในครัวเรือนได้ 
3.54  1.12  ปานกลาง 

10 ท่านรู้สึกกังวลถึงสถานการณ์ความต้องการพลังงาน

ของคนในชุมชนที่เพิ่มขึ้น 
3.55  1.09  ปานกลาง 

 คะแนนความตะหนัก 36.97  4.79  สูง 
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4.3.4  ระดับและลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการพลังงาน 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการพลังงานในภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง 

มีคะแนน 39.39 คะแนน โดยมีคะแนนเต็มอยู่ท่ี 60.00 คะแนน และเมื่อพิจารณาตามลักษณะการมี

ส่วนร่วมซึ่งประกอบด้วย 4 ลักษณะด้วยกันคือ การร่วมค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาพลังงาน

ในชุมชน, การร่วมวางแผนงานกิจกรรมพลังงานในชุมชน, การร่วมปฏิบัติการตามแผนงานพลังงาน

ในชุมชนที่วางไว้ และการติดตามประเมินผลการดําเนินงานจัดการพลังงานในชุมชน พบว่าแต่ละ

ลักษณะของการมีส่วนร่วมนั้น มีการมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับปานกลางทั้งสิ้น ดังแสดง

ไว้ในตารางที่ 4.6 โดย การร่วมค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาพลังงานในชุมชนมีระดับค่าเฉลี่ย

สูงสุดคือ 10.47 คะแนน รองลงมาคือ การร่วมปฏิบัติการตามแผนงานพลังงานในชุมชนที่วางไว้ การ

ติดตามประเมินผลการดําเนินงานจัดการพลังงานในชุมชน และการร่วมวางแผนงานกิจกรรม

พลังงานในชุมชน มีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 10.30,  9.34 และ 9.10 คะแนน ตามลําดับโดยคะแนนเต็มในแต่ละ

ด้านอยู่ท่ี 15.00 คะแนน 

จากตารางที่ 4.7 พบว่าข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ ให้ความสะดวกเจ้าหน้าที่ในการหา

สาเหตุของปัญหาพลังงาน มีคะแนนเฉลี่ย 3.81 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน และข้อที่มี

คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดคือข้อ แสดงความคิดเห็นในการวางแผนจัดการปัญหาพลังงาน โดยมีคะแนน

เฉลี่ย 2.89 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน 
 

ตารางที่ 4.6  สรุประดับและลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการพลังงาน 
 

การมีส่วนร่วม 
 

S.D. ระดับ 

1.การร่วมค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาพลังงานในชุมชน 10.47  2.72  ปานกลาง 

2. การร่วมวางแผนงานกิจกรรมพลังงานในชุมชน 9.10  2.79  ปานกลาง 

3.การร่วมปฏิบัติการตามแผนงานพลังงานในชุมชนที่วางไว้ 10.30  3.35  ปานกลาง 

4. การติดตามประเมินผลการดําเนินงานจัดการพลังงานในชุมชน 9.34   3.15  ปานกลาง 

รวม 39.39  10.26  ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.7  ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการมีส่วนร่วมของกลุ่มตัวอย่างรายข้อ 

 

การมีส่วนร่วม 
 

S.D. ระดับ 

1. การร่วมค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาพลังงานในชุมชน 

 1.1 ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาพลังงานในชุมชน 3.41  1.12  ปานกลาง 

 1.2 ให้ความสะดวกเจ้าหน้าที่ในการหาสาเหตุของปัญหาพลังงาน 3.81  0.97  สูง 

 1.3 ร่วมประสานกับบุคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการศึกษาปัญหา 3.25  1.12  ปานกลาง 

2. การร่วมวางแผนงานกิจกรรมพลังงานในชุมชน 
   

 2.1 แสดงความคิดเห็นในการวางแผนจัดการปัญหาพลังงาน 2.89  1.07  ปานกลาง 

 2.2 การประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวาง

แผนการจัดการพลังงาน 
2.91  1.16  ปานกลาง 

 2.3 การอํานวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ

ในขณะเจ้าหน้าที่จัดทําแผนพลังงาน 
3.26  1.13  ปานกลาง 

3. การร่วมปฏิบัติการตามแผนงานพลังงานในชุมชนที่วางไว้ 
  

 3.1 ร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแผนการจัดการพลังงาน 3.24  1.30  ปานกลาง 

 3.2 การให้ความรู้เพื่อนบ้านเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน 3.34  1.26  ปานกลาง 

 3.3 ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่เรื่องพลังงาน 3.71  1.12  สูง 

4. การติดตามประเมินผลการดําเนินงานจัดการพลังงานในชุมชน 
 

 4.1 การติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการจัดการพลังงานที่

วางไว้ 
3.18  1.10  ปานกลาง 

 4.2 การร่วมตอบคําถาม ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมเกี่ยวกับพลังงาน

ท่ีได้ดําเนินไป 
3.17  1.24  ปานกลาง 

   4.3 การร่วมประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ

ติดตามประเมินผล 
2.99  1.12  ปานกลาง 

 

 4.3.5   ความสอดคล้องของการจัดการพลังงานชุมชนกับวิถีชุมชน 

 ความสอดคล้องของการจัดการพลังงานชุมชนผู้ศึกษาได้แบ่งออกเป็ น 4 ด้านด้วยกันคือ 

ด้านศักยภาพพื้นที่, ด้านศักยภาพชุมชน, ด้านความต้องการและการดําเนินชีวิตของชุมชน, และด้าน

การประกอบอาชีพของชุมชน ซ่ึงโดยภาพรวมแล้วความสอดคล้องของการจัดการพลังงานกับวิถี

ชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ย 7.48 คะแนน คะแนนเต็มคือ 12.00 คะแนน แต่เมื่อ

พิจารณาในรายด้านพบว่าความสอดคล้องในด้านความต้องการและการดําเนินชีวิตของชุมชน และ

ด้านศักยภาพพื้นที่อยู่ในระดับสูง โดยมีระดับคะแนนเฉลี่ยความสอดคล้องที่ 2.75 คะแนน จาก
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คะแนนเต็ม 4.00 คะแนน และ 1.54 คะแนน จากคะแนนเต็ม 2.00 คะแนน ในขณะที่อีกสองด้านคือ   

ด้านศักยภาพชุมชน และด้านการประกอบอาชีพของชุมชนอยูในระดับปานกลาง มีค่าฉลี่ยอยู่ท่ี 2.63 

คะแนน จากคะแนนเต็ม 4.00 คะแนน และ 1.09 คะแนน จากคะแนนเต็ม 2.00 คะแนน ดังแสดงใน

ตารางที่ 4.8 
 

ตารางที่ 4.8  สรุประดับความสอดคล้องของการจัดการพลังงานชุมชนกับวิถีชุมชน 
 

ความสอดคล้อง 
 

S.D. ระดับ 

1. ด้านศักยภาพพื้นที่ (คะแนนเต็ม 2 คะแนน)  1.54  0.71  สูง 

2. ด้านศักยภาพชุมชน (คะแนนเต็ม 2 คะแนน)  1.09  0.81  ปานกลาง 

3. ด้านความต้องการและการดําเนินชีวิตของชุมชน (คะแนนเต็ม 4 คะแนน)  2.75  1.25  สูง 

4. ด้านการประกอบอาชีพของชุมชน (คะแนนเต็ม 4 คะแนน)  2.08  0.79  ปานกลาง 

รวม 7.48  2.16  ปานกลาง 

 

ตารางที่ 4.9  ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความสอดคล้องของการจัดการพลังงาน 

 ชุมชนกับวิถีชุมชนของกลุ่มตัวอย่างรายข้อ 
 

ความสอดคล้อง  S.D. ระดับ 

ด้านศักยภาพพื้นที่  

1. การใช้พลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานในชุมชนมี

ความเหมาะสมกับลักษณะพื้นที่ของชุมชน 
0.77  0.42  สูง 

2. การเลือกใช้พลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานใน

ชุมชนก่อให้เกิดมลภาวะน้อยลง   
0.76  0.43  สูง 

ด้านศักยภาพชุมชน 
  

 

1. คนในชุมชนมีความรู้ความสามารถในการดูแล บํารุงรักษาอุปกรณ์

เกี่ยวกับพลังงาน เช่น ตัวส่งสัญญาณไฟ อุปกรณ์ต่อพ่วง เองได้ 
0.39  0.49  ปานกลาง 

2. ผู้นําชุมชนสามารถประสานงานและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ

ดูแลรักษา และประหยัดพลังงานระหว่างหน่วยงานกับชุมชนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

0.70  0.46  สูง 

ด้านความต้องการและการดําเนินชีวิตของชุมชน  

1. การใช้พลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานในชุมชน

ตอบสนองความต้องการด้านพลังงานของคนส่วนใหญ่ในชุมชน 
0.68  0.49  ปานกลาง 

2. การใช้พลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานในชุมชนและ

การจัดการพลังงานก่อให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพลังงาน 
0.78  0.42  สูง 



101 
 

ตารางที่ 4.9  (ต่อ) 

  

ความสอดคล้อง  S.D. ระดับ 

3. การใช้พลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานในชุมชนไม่

ก่อให้เกิดความยุ่งยากในการใช้พลังงาน  
0.51  0.50  ปานกลาง 

4. การใช้พลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานในชุมชนไม่

ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินชีวิตดั้งเดิม ไปในทางที่

แย่ลง 

0.74  0.44  สูง 

ด้านการประกอบอาชีพของชุมชน    
1.จากการใช้พลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานในชุมชน

ทําให้ประชาชนมีอาชีพเพิ่มมากขึ้น 
0.33  0.47  ต่ํา 

2. การนําพลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานมาใช้ใน

ชุมชนทําให้คนในชุมชนได้ปริมาณงาน/คน/วัน มากขึ้น 
0.34  0.48  ปานกลาง 

3. การนําพลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานมาใช้ใน

ชุมชน ทําให้คนในชุมชนทํางานในชุมชนมากขึ้น ไม่ต้องอพยพไป

ทํางานต่างถิ่น 

0.53  0.50  ปานกลาง 

4. การใช้พลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานในชุมชนเอื้อ

ประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 
0.88  0.33  สูง 

 

 และเมื่อพิจารณาความสอดคล้องในรายชุมชนพบว่าในแต่ละชุมชนมีลักษณะความสอดคล้อง 

แตกต่างกันไป ชุมชนแผ่นดินทองคอยรุกตั๊กวา ชุมชนเคหะสถานเจริญชัยนิมิตรใหม่ และชุมชนบ้านเกาะปู 

มีระดับความสอดคล้องของการจัดการพลังงานชุมชนกับวิถีชุมชนในระดับสูงโดยมีคะแนนเฉลี่ย 

8.83, 8.29 และ 8.18 คะแนน ตามลําดับ ส่วนชุมชนแหลมรุ่งเรืองและชุมชนเกาะล้านมีระดับความ

สอดคล้องของการจัดการพลังงานชุมชนกับวิถีชุมชนในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ย 7.67 

คะแนนและ 6.43 คะแนน ตามลําดับ คะแนนเต็ม 12 คะแนนโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  4.3.5.1   ความสอดคล้องของการจัดการพลังงานชุมชนกับวิถีชุมชนของชุมชนแผ่นดิน

ทองคอยรุกตั๊กวา 

    ชุมชนแผ่นดินทองคอยรุกตั๊กวามีระดับความสอดคล้องเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง 

มีคะแนนความสอดคล้องเฉลี่ย 8.83 คะแนน ท่ีคะแนนเต็ม 12.00 คะแนน ด้านที่มีระดับความสอดคล้อง

สูงคือด้านความต้องการและการดําเนินชีวิตของชุมชน มีระดับคะแนนความสอดคล้องเฉลี่ย 3.67 คะแนน 

โดยคะแนนเต็มอยู่ท่ี 4.00 คะแนน ด้านศักยภาพพื้นที่ และด้านศักยภาพชุมชน มีระดับความสอดคล้องสูง

มีคะแนนเฉลี่ย 1.67 และ 1.59 คะแนน คะแนนเต็มคือ 2.00 คะแนน ตามลําดับ ส่วนด้านการประกอบ
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อาชีพของชุมชนมีระดับความสอดคล้องปานกลาง มีคะแนนเฉลี่ยความสอดคล้อง 1.92 คะแนน 

คะแนนเต็มอยู่ท่ี 4.00 คะแนน 

    ข้อคําถามที่มีคะแนนเฉลี่ยเต็มคือ 1.00 คะแนนมี 4 ข้อ ได้แก่ การใช้พลังงาน

ทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานในชุมชนมีความเหมาะสมกับลักษณะพื้นที่ของชุมชน การใช้

พลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานในชุมชน และการจัดการพลังงานก่อให้เกิดการประหยัด

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพลังงาน การใช้พลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานในชุมชนไม่ก่อให้เกิด

ความยุ่งยากในการใช้พลังงาน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ การนําพลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัด

พลังงานมาใช้ในชุมชนทําให้คนในชุมชนได้ปริมาณงาน/คน/วัน มากขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ย 0.08 คะแนน

จากคะแนนเต็ม 1.00 คะแนน รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4.10 และ 4.11 

  

ตารางที่ 4.10  สรุประดับความสอดคล้องของการจัดการพลังงานชุมชนกับวิถีชุมชนของชุมชน 

    แผ่นดินทองคอยรุกตั๊กวา 

 

ความสอดคล้อง 
 

S.D. ระดับ 

1. ด้านศักยภาพพื้นที่ (คะแนนเต็ม 2 คะแนน)  1.67  0.49  สูง 

2. ด้านศักยภาพชุมชน (คะแนนเต็ม 2 คะแนน)  1.58  0.52  สูง 

3. ด้านความต้องการและการดําเนินชีวิตของชุมชน (คะแนนเต็ม 4 คะแนน)  3.67  0.65  สูง 

4. ด้านการประกอบอาชีพของชุมชน (คะแนนเต็ม 4 คะแนน)  1.92  0.90  ปานกลาง 

รวม 8.83  1.59  สูง 

 

ตารางที่ 4.11  ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความสอดคล้องของการจัดการพลังงาน 

           ชุมชนกับวิถีชุมชนของกลุ่มตัวอย่างของชุมชนแผ่นดินทองคอยรุกตั๊กวารายข้อ 

 

ความสอดคล้อง  S.D. ระดับ 

ด้านศักยภาพพื้นที่  

1. การใช้พลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานในชุมชนมี

ความเหมาะสมกับลักษณะพื้นที่ของชุมชน 
1.00  0.00  สูง 

2. การเลือกใช้พลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานใน

ชุมชนก่อให้เกิดมลภาวะน้อยลง   
0.67  0.49   ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.11  (ต่อ) 
 

ความสอดคล้อง  S.D. ระดับ 

ด้านศักยภาพชุมชน 
  

 

1. คนในชุมชนมีความรู้ความสามารถในการดูแล บํารุงรักษาอุปกรณ์

เกี่ยวกับพลังงาน เช่น ตัวส่งสัญญาณไฟ อุปกรณ์ต่อพ่วง เองได้ 
0.58  0.51  ปานกลาง 

2. ผู้นําชุมชนสามารถประสานงานและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ

ดูแลรักษา และประหยัดพลังงานระหว่างหน่วยงานกับชุมชนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

1.00  0.00  สูง 

ด้านความต้องการและการดําเนินชีวิตของชุมชน  

1. การใช้พลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานในชุมชน

ตอบสนองความต้องการด้านพลังงานของคนส่วนใหญ่ในชุมชน 
0.92  0.29  สูง 

2. การใช้พลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานในชุมชนและ

การจัดการพลังงานก่อให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพลังงาน 
1.00  0.00  สูง 

3. การใช้พลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานในชุมชนไม่

ก่อให้เกิดความยุ่งยากในการใช้พลังงาน  
1.00  0.00  สูง 

4. การใช้พลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานในชุมชนไม่

ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินชีวิตดั้งเดิม ไปในทางที่

แย่ลง 

0.75  0.45  ปานกลาง 

ด้านการประกอบอาชีพของชุมชน  

1.จากการใช้พลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานใน

ชุมชนทําให้ประชาชนมีอาชีพเพิ่มมากขึ้น 
0.33  0.49  ต่ํา 

2. การนําพลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานมาใช้ใน

ชุมชนทําให้คนในชุมชนได้ปริมาณงาน/คน/วัน มากขึ้น 
0.08  0.29  ต่ํา 

3. การนําพลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานมาใช้ใน

ชุมชน ทําให้คนในชุมชนทํางานในชุมชนมากขึ้น ไม่ต้องอพยพไป

ทํางานต่างถิ่น 

0.58  0.51  ปานกลาง 

4. การใช้พลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานในชุมชน

เอื้อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 
0.92  0.29  สูง 
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  4.3.5.2   ความสอดคล้องของการจัดการพลังงานชุมชนกับวิถีชุมชนของชุมชนเคหะ

สถานเจริญชัยนิมิตรใหม่ 

   คะแนนเฉลี่ยความสอดคล้องของชุมชนเจริญชัยนิมิตรใหม่อยู่ในระดับสูง

โดยมีคะแนนเฉลี่ย 8.29 คะแนน จากคะแนนเต็ม 12.00 คะแนน ด้านความต้องการและการดําเนิน

ชีวิตของชุมชน มีระดับความสอดคล้องอยู่ในระดับสูง มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 

4.00 คะแนน ด้านศักยภาพพื้นที่ และด้านศักยภาพชุมชนมีระดับความสอดคล้องอยู่ในระดับสูง มี

คะแนนเฉลี่ย 1.43 คะแนน เท่ากัน จากคะแนนเต็ม 2.00 คะแนน 

   ด้านการประกอบอาชีพของชุมชน มีคะแนนเฉลี่ย 2.43 คะแนน จากคะแนน

เต็ม 4.00 คะแนน มีระดับความสอดคล้องอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าคะแนน

เฉลี่ยส่วนใหญ่อยู่ท่ี 0.71 คะแนนจากคะแนนเต็ม 1.00 คะแนนโดยคะแนนเฉลี่ยมากที่สุดคือ การใช้

พลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานในชุมชนไม่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ

ดําเนินชีวิตดั้งเดิม ไปในทางที่แย่ลง มีคะแนนเฉลี่ย 0.86 คะแนน และน้อยที่สุดคือข้อที่ การนําพลังงาน

ทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานมาใช้ในชุมชนทําให้คนในชุมชนได้ปริมาณงาน/คน/วัน มากขึ้น 

มีคะแนนเฉลี่ย 0.43 คะแนน ดังแสดงในตารางที่ 4.12 และ 4.13 

  

ตารางที่ 4.12  สรุประดับความสอดคล้องของการจัดการพลังงานชุมชนกับวิถีชุมชนของชุมชน 

   เคหะสถานเจริญชัยนิมิตรใหม่ 

 

ความสอดคล้อง 
 

S.D. ระดับ 

1. ด้านศักยภาพพื้นที่ (คะแนนเต็ม 2 คะแนน)  1.43  0.98  สูง 

2. ด้านศักยภาพชุมชน (คะแนนเต็ม 2 คะแนน)  1.43  0.98  สูง 

3. ด้านความต้องการและการดําเนินชีวิตของชุมชน (คะแนนเต็ม 4 คะแนน)  3.00  1.00  สูง 

4. ด้านการประกอบอาชีพของชุมชน (คะแนนเต็ม 4 คะแนน)  2.43  0.53  ปานกลาง 

รวม 8.29  2.56  สูง 
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ตารางที่ 4.13  ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความสอดคล้องของการจัดการพลังงาน 

           ชุมชนกับวิถีชุมชนของกลุ่มตัวอย่างของชุมชนเคหะสถานเจริญชัยนิมิตรใหม่รายข้อ 

 

ความสอดคล้อง  S.D. ระดับ 

ด้านศักยภาพพื้นที่  

1. การใช้พลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานในชุมชนมี

ความเหมาะสมกับลักษณะพื้นที่ของชุมชน 
0.71  0.49  สูง 

2. การเลือกใช้พลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานใน

ชุมชนก่อให้เกิดมลภาวะน้อยลง   
0.71  0.49  สูง 

ด้านศักยภาพชุมชน 
  

 

1. คนในชุมชนมีความรู้ความสามารถในการดูแล บํารุงรักษาอุปกรณ์

เกี่ยวกับพลังงาน เช่น ตัวส่งสัญญาณไฟ อุปกรณ์ต่อพ่วง เองได้ 
0.71  0.49  สูง 

2. ผู้นําชุมชนสามารถประสานงานและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ

ดูแลรักษา และประหยัดพลังงานระหว่างหน่วยงานกับชุมชนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

 

 

0.71 

 

 

0.49 

 

 

สูง 

ด้านความต้องการและการดําเนินชีวิตของชุมชน  

1. การใช้พลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานในชุมชน

ตอบสนองความต้องการด้านพลังงานของคนส่วนใหญ่ในชุมชน 
0.71  0.49  สูง 

2. การใช้พลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานในชุมชนและ

การจัดการพลังงานก่อให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพลังงาน 
0.71  0.49  สูง 

3. การใช้พลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานในชุมชน

ไม่ก่อให้เกิดความยุ่งยากในการใช้พลังงาน  
0.71  0.49  สูง 

4. การใช้พลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานในชุมชนไม่ทํา

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินชีวิตดั้งเดิม ไปในทางที่แย่ลง 
0.86  0.38  สูง 

ด้านการประกอบอาชีพของชุมชน  

1.จากการใช้พลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานใน

ชุมชนทําให้ประชาชนมีอาชีพเพิ่มมากขึ้น 
0.57  0.53  ปานกลาง 

2. การนําพลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานมาใช้ใน

ชุมชนทําให้คนในชุมชนได้ปริมาณงาน/คน/วัน มากขึ้น 
0.43  0.53  ปานกลาง 

3. การนําพลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานมาใช้ใน

ชุมชน ทําให้คนในชุมชนทํางานในชุมชนมากขึ้น ไม่ต้องอพยพไป

ทํางานต่างถิ่น 

0.71  0.49  สูง 

4. การใช้พลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานในชุมชน

เอื้อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 
0.71  0.49  สูง 
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  4.3.5.3   ความสอดคล้องของการจัดการพลังงานชุมชนกับวิถีชุมชนของชุมชนแหลม

รุ่งเรือง 

     ชุมชนแหลมรุ่งเรืองมีระดับความสอดคล้องของการจัดการพลังงานชุมชน

และวิถีชุมชน ปานกลางมีคะแนนเฉลี่ย 7.67 คะแนน จากคะแนนเต็ม 12.00 คะแนน ด้านความต้องการ

และการดําเนินชีวิตของชุมชน มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 4.00 คะแนน ซ่ึงมีระดับ

ความสอดคล้องอยู่ในระดับสูง ด้านศักยภาพพื้นที่มีความสอดคล้องในระดับสูงเช่นเดียวกัน โดยมี

คะแนนเฉลี่ย 2.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 2.00 คะแนน ด้านศักยภาพชุมชนมีคะแนนเฉลี่ย 0.67 คะแนน 

จากคะแนนเต็ม 2.00 คะแนน มีความสอดคล้องอยู่มีระดับปานกลาง และด้านการประกอบอาชีพของ

ชุมชนมีระดับความสอดคล้องอยู่ในระดับตํ่า มีคะแนนเฉลี่ย 2.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 4.00 คะแนน 

ดังแสดงในตารางที่ 4.14   

     ในตารางที่ 4.15 พบว่าข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยเต็ม คือ การใช้พลังงานทางเลือกหรือ

อุปกรณ์ประหยัดพลังงานในชุมชนมีความเหมาะสมกับลักษณะพื้นที่ของชุมชน, การเลือกใช้พลังงาน

ทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานในชุมชนก่อให้เกิดมลภาวะน้อยลง, การใช้พลังงานทางเลือก 

หรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานในชุมชน และการจัดการพลังงานก่อให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่าย

เกี่ยวกับพลังงาน, การใช้พลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานในชุมชนไม่ทําให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินชีวิตดั้งเดิมไปในทางที่แย่ลง, การใช้พลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์

ประหยัดพลังงานในชุมชนเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ ส่วนการนําพลังงานทางเลือกหรือ

อุปกรณ์ประหยัดพลังงานมาใช้ในชุมชนทําให้คนในชุมชนได้ปริมาณงาน/คน/วัน มากขึ้น พบว่ามี

คะแนนเฉลี่ย 0.00 หรือไม่มีความสอดคล้องเลย  

  

ตารางที่ 4.14  สรุประดับความสอดคล้องของการจัดการพลังงานชุมชนกับวิถีชุมชนของชุมชน 

            แหลมรุ่งเรือง 

 

ความสอดคล้อง 
 

S.D. ระดับ 

1. ด้านศักยภาพพื้นที่ (คะแนนเต็ม 2 คะแนน)  2.00  0.00  สูง 

2. ด้านศักยภาพชุมชน (คะแนนเต็ม 2 คะแนน)  0.67  1.03  ปานกลาง 

3. ด้านความต้องการและการดําเนินชีวิตของชุมชน (คะแนนเต็ม 4 คะแนน)  3.00  0.63  สูง 

4. ด้านการประกอบอาชีพของชุมชน (คะแนนเต็ม 4 คะแนน)  2.00  0.00  ต่ํา 

รวม 7.67  0.82  ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.15  ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความสอดคล้องของการจัดการพลังงาน 

          ชุมชนกับวิถีชุมชนของกลุ่มตัวอย่างของชุมชนแหลมรุ่งเรืองรายข้อ 

 

ความสอดคล้อง  S.D. ระดับ 

ด้านศักยภาพพื้นที่  

1. การใช้พลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานในชุมชนมี

ความเหมาะสมกับลักษณะพื้นที่ของชุมชน 
1.00  0.00  สูง 

2. การเลือกใช้พลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานใน

ชุมชนก่อให้เกิดมลภาวะน้อยลง   
1.00  0.00  สูง 

ด้านศักยภาพชุมชน 
  

 

1. คนในชุมชนมีความรู้ความสามารถในการดูแล บํารุงรักษาอุปกรณ์

เกี่ยวกับพลังงาน เช่น ตัวส่งสัญญาณไฟ อุปกรณ์ต่อพ่วง เองได้ 
0.33  0.52  ต่ํา 

2. ผู้นําชุมชนสามารถประสานงานและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ

ดูแลรักษา และประหยัดพลังงานระหว่างหน่วยงานกับชุมชนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

0.33  0.52  ต่ํา 

ด้านความต้องการและการดําเนินชีวิตของชุมชน  

1. การใช้พลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานในชุมชน

ตอบสนองความต้องการด้านพลังงานของคนส่วนใหญ่ในชุมชน 
0.83  0.41  สูง 

2. การใช้พลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานในชุมชนและ

การจัดการพลังงานก่อให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพลังงาน 
1.00  0.00  สูง 

3. การใช้พลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานในชุมชน

ไม่ก่อให้เกิดความยุ่งยากในการใช้พลังงาน  
0.17  0.41  ต่ํา 

4. การใช้พลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานในชุมชนไม่ทํา

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินชีวิตดั้งเดิม ไปในทางที่แย่ลง 
1.00  0.00  สูง 

ด้านการประกอบอาชีพของชุมชน  

1.จากการใช้พลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานใน

ชุมชนทําให้ประชาชนมีอาชีพเพิ่มมากขึ้น 
0.17  0.41  ต่ํา 

2. การนําพลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานมาใช้ใน

ชุมชนทําให้คนในชุมชนได้ปริมาณงาน/คน/วัน มากขึ้น 
0.00  0.00  ตํ่า 

3. การนําพลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานมาใช้ใน

ชุมชน ทําให้คนในชุมชนทํางานในชุมชนมากขึ้น ไม่ต้องอพยพไป

ทํางานต่างถิ่น 

0.83  0.41  สูง 

4. การใช้พลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานในชุมชน

เอื้อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 
1.00  0.00  สูง 
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  4.3.5.4   ความสอดคล้องของการจัดการพลังงานชุมชนกับวิถีชุมชนของชุมชนบ้าน

เกาะปู 

         บ้านเกาะปูมีระดับความสอดคล้องอยู่ในระดับสูง มีคะแนนเฉลี่ย 8.18 

คะแนน จากคะแนนเต็ม 12.00 คะแนน โดยความสอดคล้องด้านความต้องการและการดําเนินชีวิต

ของชุมชนมีระดับความสอดคล้องสูง มีคะแนนเฉลี่ย 3.09 คะแนนจากคะแนนเต็ม 4.00 คะแนน ด้าน

ศักยภาพพื้นที่มีความสอดคล้องในระดับสูงเช่นเดียวกัน โดยมีคะแนนเฉลี่ย 1.86 คะแนน จาก

คะแนนเต็ม 2.00 คะแนน และด้านศักยภาพชุมชนมีคะแนนเฉลี่ย 1.23 คะแนนจากคะแนนเต็ม 2.00 

คะแนน มีความสอดคล้องอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านการประกอบอาชีพของชุมชนมีคะแนน

เฉลี่ยอยู่ในระดับตํ่า มีคะแนนเฉลี่ย 2.00 คะแนนจากคะแนนเต็ม 4.00 คะแนน แสดงในตารางที่ 4.16  

    เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การใช้พลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัด

พลังงานในชุมชนเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ มีคะแนนเฉลี่ย 1.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 

1.00 คะแนน ส่วนข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยตํ่าสุดคือ จากการใช้พลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัด

พลังงานในชุมชน ทําให้ประชาชนมีอาชีพเพิ่มมากขึ้น มีคะแนนเฉลี่ย 0.14 คะแนนจากคะแนนเต็ม 

1.00 คะแนน มีความสอดคล้องอยู่ในระดับตํ่า ส่วนอีกข้อที่มีความสอดคล้องอยู่ในระดับตํ่าคือ คน

ในชุมชนมีความรู้ความสามารถ ในการดูแล บํารุงรักษา อุปกรณ์เกี่ยวกับพลังงาน เช่น ตัวส่งสัญญาณ

ไฟ อุปกรณ์ต่อพ่วงเองได้ มีคะแนนเฉลี่ย 0.32 คะแนนจากคะแนนเต็ม 1.00 คะแนน ดังแสดงใน

ตารางที่ 4.17 

 

ตารางที่ 4.16  สรุประดับความสอดคล้องของการจัดการพลังงานชุมชนกับวิถีชุมชนของการจัด 

   การพลังงานชุมชนกับวิถีชุมชนของชุมชนบ้านเกาะปู 

  

ความสอดคล้อง 
 

S.D. ระดับ 

1. ด้านศักยภาพพื้นที่ (คะแนนเต็ม 2 คะแนน) 1.86  0.35  สูง 

2. ด้านศักยภาพชุมชน (คะแนนเต็ม 2 คะแนน) 1.23  0.61  ปานกลาง 

3. ด้านความต้องการและการดําเนินชีวิตของชุมชน (คะแนนเต็ม 4 คะแนน)  3.09  0.97  สูง 

4. ด้านการประกอบอาชีพของชุมชน (คะแนนเต็ม 4 คะแนน)  2.00  0.53  ต่ํา 

รวม 8.18  1.62  สูง 
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ตารางที่ 4.17  ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความสอดคล้องของกลุ่มตัวอย่างของ 

  ชุมชนบ้านเกาะปูรายข้อ 

 

ความสอดคล้อง  S.D. ระดับ 

ด้านศักยภาพพื้นที่  

1. การใช้พลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานในชุมชนมี

ความเหมาะสมกับลักษณะพื้นที่ของชุมชน 
0.95  0.21  สูง 

2. การเลือกใช้พลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานใน

ชุมชนก่อให้เกิดมลภาวะน้อยลง   
0.91  0.29  สูง 

ด้านศักยภาพชุมชน 
  

 

1. คนในชุมชนมีความรู้ความสามารถในการดูแล บํารุงรักษาอุปกรณ์

เกี่ยวกับพลังงาน เช่น ตัวส่งสัญญานไฟ อุปกรณ์ต่อพ่วง เองได้ 
0.32  0.48  ต่ํา 

2. ผู้นําชุมชนสามารถประสานงานและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ

ดูแลรักษา และประหยัดพลังงานระหว่างหน่วยงานกับชุมชนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

0.91  0.29  สูง 

ด้านความต้องการและการดําเนินชีวิตของชุมชน  

1. การใช้พลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานในชุมชน

ตอบสนองความต้องการด้านพลังงานของคนส่วนใหญ่ในชุมชน 
0.82  0.39  สูง 

2. การใช้พลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานในชุมชนและ

การจัดการพลังงานก่อให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพลังงาน 
0.77  0.43  สูง 

3. การใช้พลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานในชุมชน

ไม่ก่อให้เกิดความยุ่งยากในการใช้พลังงาน  
0.55  0.51  ปานกลาง 

4. การใช้พลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานในชุมชนไม่ทํา

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินชีวิตดั้งเดิม ไปในทางที่แย่ลง 
0.95  0.21  สูง 

ด้านการประกอบอาชีพของชุมชน  

1.จากการใช้พลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานใน

ชุมชนทําให้ประชาชนมีอาชีพเพิ่มมากขึ้น 
0.14  0.35  ต่ํา 

2. การนําพลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานมาใช้ใน

ชุมชนทําให้คนในชุมชนได้ปริมาณงาน/คน/วัน มากขึ้น 
0.41  0.50  ปานกลาง 

3. การนําพลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานมาใช้ใน

ชุมชน ทําให้คนในชุมชนทํางานในชุมชนมากขึ้น ไม่ต้องอพยพไป

ทํางานต่างถิ่น 

0.45  0.51  ปานกลาง 

4. การใช้พลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานในชุมชน

เอื้อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 
1.00  0.00  สูง 
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  4.3.5.5   ความสอดคล้องของการจัดการพลังงานชุมชนกับวิถีชุมชนของชุมชนเกาะล้าน 

   ชุมชนเกาะล้านมีระดับความสอดคล้องอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีคะแนน

เฉลี่ยความคิดเห็น เกี่ยวกับความสอดคล้อง 6.43 คะแนนจากคะแนนเต็ม 12.00 คะแนน และความ

สอดคล้องทั้งสี่ด้านมีระดับความสอดคล้องอยู่ในระดับปานกลางทั้งสิ้น ด้านความต้องการและการ

ดําเนินชีวิตของชุมชน และด้านการประกอบอาชีพของชุมชน มีคะแนนเฉลี่ยความสอดคล้อง 2.16 คะแนน 

และ 2.12 คะแนน ตามลําดับ จากคะแนนเต็ม 4.00 คะแนน ด้านศักยภาพพื้นที่ และด้านศักยภาพชุมชน 

มีคะแนนเฉลี่ยความสอดคล้อง 1.27 คะแนน และ 0.88 คะแนน ตามลําดับ จากคะแนนเต็ม 2.00 คะแนน 

   และพบว่าในรายข้อ ข้อที่มีระดับความสอดคล้องตํ่า คือ คนในชุมชนมีความรู้

ความสามารถในการดูแล บํารุงรักษา อุปกรณ์เกี่ยวกับพลังงาน เช่น ตัวส่งสัญญาณไฟ อุปกรณ์ต่อพ่วง

เองได้ โดยมีคะแนนเฉลี่ย 0.32 คะแนนจากคะแนนเต็ม 1.00 คะแนน และการใช้พลังงานทางเลือก

หรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานในชุมชนไม่ก่อให้เกิดความยุ่งยากในการใช้พลังงาน โดยมีคะแนน

เฉลี่ย 0.36 คะแนนจากคะแนนเต็ม 1.00 คะแนน ข้อที่มีระดับความสอดคล้องสูงคือ การใช้พลังงาน

ทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานในชุมชนเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ การใช้พลังงาน

ทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานในชุมชนและการจัดการพลังงานก่อให้เกิดการประหยัด

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพลังงาน และการเลือกใช้พลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานในชุมชน

ก่อให้เกิดมลภาวะน้อยลง โดยมีคะแนน 0.80,  0.70 และ 0.68 คะแนน ตามลําดับ จากคะแนนเต็ม 

1.00 คะแนน ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 4.18 และ 4.19 

 

ตารางที่ 4.18  สรุประดับความสอดคล้องของการจัดการพลังงานชุมชนกับวิถีชุมชนของการจัด 

          การพลังงานชุมชนกับวิถีชุมชนของชุมชนเกาะล้าน 

 

ความสอดคล้อง 
 

S.D. ระดับ 

1. ด้านศักยภาพพื้นที่ 1.27  0.81  ปานกลาง 

2. ด้านศักยภาพชุมชน 0.88  0.84  ปานกลาง 

3. ด้านความต้องการและการดําเนินชีวิตของชุมชน 2.16  1.40  ปานกลาง 

4. ด้านการประกอบอาชีพของชุมชน 2.12  0.95  ปานกลาง 

รวม 6.43  2.27  ปานกลาง 
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ตารางที่ 4.19  ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความสอดคล้องของกลุ่มตัวอย่างชุมชน 

    เกาะล้านรายข้อ 

 

ความสอดคล้อง  S.D. ระดับ 

ด้านศักยภาพพื้นที่  

1. การใช้พลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานในชุมชนมี

ความเหมาะสมกับลักษณะพื้นที่ของชุมชน 
0.59  0.50  ปานกลาง 

2. การเลือกใช้พลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานใน

ชุมชนก่อให้เกิดมลภาวะน้อยลง   
0.68  0.47  สูง 

ด้านศักยภาพชุมชน 
  

 

1. คนในชุมชนมีความรู้ความสามารถในการดูแล บํารุงรักษาอุปกรณ์

เกี่ยวกับพลังงาน เช่น ตัวส่งสัญญาณไฟ อุปกรณ์ต่อพ่วง เองได้ 
0.32  0.47  ต่ํา 

2. ผู้นําชุมชนสามารถประสานงานและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ

ดูแลรักษา และประหยัดพลังงานระหว่างหน่วยงานกับชุมชนได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ 

0.56  0.50  ปานกลาง 

ด้านความต้องการและการดําเนินชีวิตของชุมชน  

1. การใช้พลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานในชุมชน

ตอบสนองความต้องการด้านพลังงานของคนส่วนใหญ่ในชุมชน 
0.50  0.55  ปานกลาง 

2. การใช้พลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานในชุมชนและ

การจัดการพลังงานก่อให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพลังงาน 
0.70  0.46  สูง 

3. การใช้พลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานในชุมชน

ไม่ก่อให้เกิดความยุ่งยากในการใช้พลังงาน  
0.36  0.49  ต่ํา 

4. การใช้พลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานในชุมชนไม่ทํา

ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินชีวิตดั้งเดิม ไปในทางที่แย่ลง 
0.54  0.51  ปานกลาง 

ด้านการประกอบอาชีพของชุมชน  

1.จากการใช้พลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานใน

ชุมชนทําให้ประชาชนมีอาชีพเพิ่มมากขึ้น 
0.41  0.50  ปานกลาง 

2. การนําพลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานมาใช้ใน

ชุมชนทําให้คนในชุมชนได้ปริมาณงาน/คน/วัน มากขึ้น 
0.41  0.50  ปานกลาง 

3. การนําพลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานมาใช้ใน

ชุมชน ทําให้คนในชุมชนทํางานในชุมชนมากขึ้น ไม่ต้องอพยพไป

ทํางานต่างถิ่น 

0.49  0.51  ปานกลาง 

4. การใช้พลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานในชุมชน

เอื้อประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 
0.80  0.40  สูง 
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4.4  ผลการศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก  

 

 การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง คือ ผู้บริหารระดับสูงสํานักงานนโยบาย

และแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนพลังงาน  สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน, ผู้บริหารเทศบาลนครระยอง 

และผู้นําชุมชนรวมทั้งประชาชนในชุมชนทั้ง 5 ชุมชน คือ  

1. ชุมชนแหลมรุ่งเรือง เทศบาลนครระยอง จ.ระยอง 

2. ชุมชนเกาะล้าน ต.นาเกลือ จ.ชลบุรี 

3. ชุมชนบ้านเกาะปู ต.เกาะศรีบอยา จ.กระบี่ 

4. ชุมชนเคหะสถานเจริญชัยนิมิตรใหม่ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 

5. ชุมชนแผ่นดินทองคอยรุกตั๊กวา เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 

 สามารถสรุปสาระสําคัญของการสัมภาษณ์ได้ดังนี้  

 

 4.4.1  การบริหารจัดการพลังงาน 

การบริหารจัดการของแต่ละชุมชนมีความแตกต่างกันไปตามพื้นที่ ลักษณะเทคโนโลยี และ

ลักษณะชุมชน โดยในชุมชนแหลมรุ่งเรือง ชุมชนเคหะสถานเจริญชัยนิมิตรใหม่ และชุมชนแผ่นดิน

ทองคอยรุกตั๊กวา มีการดูแลโดยคณะกรรมการ โดยเฉพาะในชุมชนเคหะสถานเจริญชัยนิมิตรใหม่มี

การจัดตั้งคณะกรรมการที่คอยควบคุมดูแลเรื่องการจัดการพลังงานโดยเฉพาะ “ชุมชนมีการจัดตั้ง

คณะกรรมการเกี่ยวกับพลังงานโดยตรง โดยเป็นคนละชุดกับกรรมการชุมชนเพื่อดูแลแผนการจัดการ 

รายรับ รายจ่าย และกิจกรรมทั้งหมดของการจัดการพลังงานภายในชุมชน โดยคณะกรรมการพลังงาน

มีท้ังหมด 11 คน ตามโครงสร้าง ได้แก่ ประธาน กรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก” ผู้นําชุมชนเคหะ

สถานเจริญชัยนิมิตรใหม่กล่าว ส่วนชุมชนแหลมรุ่งเรืองนอกจากมีคณะกรรมการชุมชนคอยดูแลเรื่อง

การจัดการพลังงานแล้วยังมีผู้ดูแลระบบพลังงาน 1 คนโดยก่อนหน้านั้นทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทน

และอนุรักษ์พลังงาน (พ.พ.) ได้เข้าไปดูแลและอบรมคนในชุมชน พาไปดูงานตามสถานที่ต่างๆ

เพื่อให้ชุมชนสามารถดูแลระบบด้วยตัวเองเบื้องต้นได้หากมีการชํารุดเสียหายของอุปกรณ์ ส่วนชุมชน

อ่ืนๆไม่มีการดูแลเรื่องการจัดการเป็นระบบคณะกรรมการโดยตรง ชุมชนบ้านเกาะปูซ่ึงมีการติดตั้ง

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ในบ้านทุกหลัง การบริหารจัดการดูแลระบบจึงเป็นหน้าที่ของคนในบ้านนั้นๆเอง 

ชุมชนเกาะล้านมีการใช้พลังงานจากพลังงานลมและหน้าที่ดูแลบํารุงรักษาเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

ท้องถิ่น  ทั้งนี้ในทุกชุมชนประชาชนในชุมชนมีส่วนแสดงความคิดเห็น และร่วมรับทราบกระบวนการ

เรื่องการจัดการพลังงานแม้จะไม่ได้มีการดูแลรักษาระบบพลังงานเองโดยตรงก็ตามทางชุมชนแหลม
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รุ่งเรือง มีการจัดตั้งสหกรณ์เพื่อดูแลจัดการเรื่องรายรับ รายจ่ายเกี่ยวกับกองทุนต่างๆ และการบํารุงรักษา

อุปกรณ์ต่างๆของระบบพลังงาน โดยผู้นําชุมชนแหลมรุ่งเรือง จังหวัดระยอง กล่าวถึงการจัดการเรื่อง

งบประมาณของชุมชนว่า  “ชุมชนมีสหกรณ์กองทุนที่ดูแลเรื่องรายรับรายจ่าย โดยเก็บค่าชาร์จแบตเตอรี่ 

10 บาทต่อ 1 ลูก และมีรายได้จากการขายแบตเตอรี่เก่านอกจากนั้นยังมีการปล่อยกู้เพื่อเอาดอกเบี้ยมา

ขยายรายรับเพื่อใช้ในการซ่อมแซมอุปกรณ์ แต่ก็ไม่เพียงพอในการซ่อมแซม บํารุงรักษาอุปกรณ์แผง

โซล่าเซลล์ กองทุนมีกรรมการดูแลรับผิดชอบร่วมกัน” เช่นเดียวกับชุมชนเคหะสถานเจริญชัยนิมิตร

ใหม่ท่ีมีการจําหน่ายอุปกรณ์ท่ีทางกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พ.พ.) จัดหาให้

ในราคาสมาชิกเพื่อนํารายได้ส่วนนั้นมาจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเพื่อให้คนในชุมชนมีอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน

ใช้ในราคาถูก ผู้นําชุมชนแผ่นดินทองคอยรุกตั๊กวา กล่าวว่า “กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

พลังงาน ไม่ได้ให้งบประมาณสนับสนุนในเรื่องการบํารุงรักษา ให้เพียงแต่อุปกรณ์และตัวเครื่องผลิต 

ไบโอดีเซลล์เท่านั้น โดยให้ชุมชนบริหารจัดการเรื่องงบประมาณส่วนนั้นเอง” ซ่ึงสอดคล้องกับ 

ผู้บริหารระดับสูงของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กล่าวว่า “ชุมชนต้องสามารถยืนอยู่บนขา

ตนเองได้ ต้องให้ความรู้ท้ังการผลิต การใช้ และบํารุงรักษา สนับสนุนอุปกรณ์และทรัพยากรเริ่มแรก 

จากนั้นชุมชนต้องบริหารจัดการเอง” 

ผู้ดูแลระบบพลังงานภายในชุมชนแหลมรุ่งเรือง จังหวัดระยอง กล่าวถึงการจัดการ พลังงานกับ

ความสอดคล้องกับวิถีชุมชนว่า “การจัดการพลังงานในชุมชนมีความเหมาะสมในด้านพื้นที่เรื่อง

แสงแดด แต่ไม่เหมาะสมกับความต้องการพลังงานเพราะมีความต้องการมากกว่าที่ระบบสามารถจะ

ตอบสนองได้” เช่นเดียวกับ ผู้บริหารระดับท้องถิ่นตําบลเกาะศรีบอยา ซ่ึงเป็นที่ต้ังของเกาะปู กล่าว

ว่า “จะว่าไปแล้วความเหมาะสมของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์กับพื้นที่ก็ดูเหมาะสมดี เสียตรงที่

ความต้องการพลังงานของชาวบ้านมีมากกว่านั้น และการบํารุงรักษาก็ทําได้ยาก” ส่วนเรื่องความ

สอดคล้องกับการประกอบอาชีพพบว่าไม่พบความสอดคล้องหรือเอื้ออํานวยที่เห็นชัดเจนทางตรง แต่

จะเป็นการรับประโยชน์จากทางอ้อมคือก่อให้เกิดความสะดวกในชีวิตประจําวัน และลดรายจ่ายได้

บางส่วน 

การติดตามประเมินผลการจัดการพลังงานชุมชนนั้นมีการดําเนินการติดตามประเมินผล จาก

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเมื่อมีการดําเนินการไปแล้ว 1 ปี หลังจากนั้นจะเป็ น

การติดตามประเมินผลโดยชุมชนเอง ซ่ึงในแต่ละชุมชนไม่ได้มีการติดตามประเมินผลการดําเนินการจัด

การพลังงานชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม รูปแบบส่วนใหญ่เป็นการประชุมระดมความคิดเห็นถึงผลที่เกิด

จากการจัดการพลังงานชุมชน ปัญหาและอุปสรรคจากการดําเนินงาน 
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 4.4.2   การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการพลังงาน 

 การมีส่วนร่วมของประชาชนนับเป็นปัจจัยที่สําคัญในการจัดการพลังงานภายในชุมชน 

พบว่าในแต่ละชุมชนมีการรับรู้โครงการในทุกกระบวนการของการจัดการเนื่องจากมีการประชุมแจ้ง

ความคืบหน้าและเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนแสดงความคิดเห็นในทุกขั้นตอนทั้งโดยตรงและ

โดยอ้อม  ดังผู้นําชุมชนแหลมรุ่งเรือง จังหวัดระยอง กล่าวว่า“ภายในชุมชนมีการประชุมทุกเดือน

และแจ้งการดําเนินงานเพื่อขอความเห็นจากประชาชนทุกคนในชุมชน ทําให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการ

วางแผนเพราะทุกคนมีการออกความคิดเห็นในการดําเนินการ และมีการปฏิบัติตามอย่างดี ในชุมชน

จึงไม่มีปัญหาในการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน เมื่อประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการพลังงาน 

ภายในชุมชน ก็ทําให้เข้าใจและสามารถดําเนินการได้ง่ายขึ้น” และพบว่าจุดเด่นของชุมชนคือชาวบ้าน

ในชุมชนค่อนข้างมีความเข้มแข็งและสามารถรวมกลุ่มจัดการกันได้ค่อนข้างดี ซ่ึงในชุมชนอื่นๆก็มี

ลักษณะคล้ายคลึงกันแต่มีความเข้มข้นของระดับการมีส่วนร่วม และลักษณะการมีส่วนร่วมแตกต่าง

กันไปบ้าง ผู้นําชุมชนเคหะสถานเจริญชัยนิมิตรใหม่ ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน

ของตนว่า “มีการประชุมพูดคุยกันในชุมชน และให้ประชาชนสํารวจความต้องการของตนเองเพื่อ

เสนอในที่ประชุมชุมชน เพื่อที่จะได้วางแผนจัดการให้มีการตอบสนองความต้องการส่วนใหญ่ของ

ชุมชน และตรงตามความต้องการของประชาชนจริงๆ” 

 การเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการพลังงานชุมชนนั้น ผู้นําชุมชน

แผ่นดินทองคอยรุกตั๊กวา กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า “การยกระดับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนนั้น

ต้องมีการจัดกิจกรรมภายในชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดช่องว่างของคนในชุมชน และต้องให้องค์ความรู้

และข้อเท็จจริงแก่ประชาชนในชุมชนด้วย” เช่นเดียวกับ นายช่างไฟฟ้าโครงการ สํานักงานเมืองพัทยา 

สาขาเกาะล้าน ท่ีกล่าวว่า “การจะให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมต้องสร้างความกลมกลืน ทาง อบต. 

พยายามผลักดันคนในพื้นที่ให้เข้ามาทําหน้าที่ในส่วนงานของ อบต. เพื่อลดช่องว่างระหว่างข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่นและชาวบ้านพื้นเพ” อย่างไรก็ตามการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการของประชาชนส่วน

ใหญ่ยังอยู่ในรูปแบบการรับผลประโยชน์ และการร่วมปฏิบัติตามแผนที่ได้วางเอาไว้แล้ว การมีส่วน

ร่วมในการวางแผนพลังงานในชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลในระดับประธานหรือกรรมการหมู่บ้าน 

ประชาชนทั่วไปยังเข้ามามีส่วนร่วมในระดับการวางแผนอย่างแท้จริงน้อย 

  

 4.4.3   แนวทางการจัดการพลังงาน    

ผลการสัมภาษณ์น้ีได้มีการเสนอแนะการจัดการพลังงานในอนาคตโดย ผู้นําชุมชนแผ่นดิน

ทองคอยรุกตั๊กวา กล่าวว่า “การจัดการพลังงานในประเทศไทยประชาชนยังขาดองค์ความรู้อยู่มาก 

จะต้องมีการเพิ่มองค์ความรู้ และนําเอาวิถีไทยเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการในชุมชน การให้ความรู้
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จะต้องทําในระดับกลุ่มย่อยเพื่อให้ มีการกระจายความรู้อย่างทั่วถึง และการดําเนินโครงการด้าน

พลังงานนั้นจะต้องทําขนาดเล็ก ก่อนที่จะขยายไปเป็นขนาดใหญ่ในเชิงพาณิชย์ หากแต่ท้ังนี้

หน่วยงานรัฐต้องมีการบริหารด้วยความสมดุลและสอดคล้องกันทุกหน่วยงาน”  

ผู้บริหารระดับสูงของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กล่าวว่า “ต้องมีการพัฒนาความรู้

อย่างบูรณาการในการจัดการพลังงานระดับชุมชน โดยใช้ศูนย์เรียนรู้ ท่ีมีอยู่แล้ว เช่นโรงเรียนพัฒนา

ยกระดับให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ ท่ีครบวงจร นําเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาช่วยบูรณา

การแผนการจัดการพลังงาน มีการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอและนํามาประยุกต์ใช้”  

 จะเห็นได้ว่าความสําคัญขององค์ความรู้เป็นสิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาและให้ความสําคัญใน

ลําดับต้นๆของการจัดการพลังงานชุมชน ทั้งนี้ต้องมีการนําเอาวิถีการดําเนินชีวิตแบบไทยและเศรษฐกิจ

พอเพียงมาช่วยขับเคลื่อนด้วย ผู้นําทางศาสนาชุมชนแผ่นดินทองคอยรุกตั๊กวา กล่าวถึงปัญหาในการ

จัดการพลังงานในปัจจุบันว่า “หน่วยงานรัฐไม่ให้ความสําคัญกับการวิจัยพัฒนาเท่าที่ควร ควรมีการ

ให้ทุนทํางานวิจัยศึกษาในเรื่องพลังงานให้มาก เพราะต่อไปปัญหาพลังงานจะกลายเป็นปัญหาสําคัญ

เข้าขั้นวิกฤต และอย่าดําเนินการมุ่งเน้นผลกําไร” ส่วนผู้นําชุมชนแหลมรุ่งเรือง จังหวัดระยอง กล่าวถึง

โครงการพลังงานในชุมชนของตนว่า “ณ ตอนนี้โครงการเป็นเหมือนการทดลองไม่พัฒนาให้สามารถ

ใช้ได้จริงเพียงพอต่อความต้องการ เหตุท่ีพลังงานทดแทนไม่ประสบผลสําเร็จในประเทศไทยเพราะมี

การทดลองแต่ไม่พัฒนาให้สามารถใช้ได้จริง” ดังนั้นการจัดการพลังงานชุมชนให้ประสบผลสําเร็จ

นอกจากต้องอาศัยสภาพของชุมชน และส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความรู้ ความตระหนัก และความเข้มแข็ง

ของชุมชนเป็นสิ่งสําคัญในการจัดการพลังงาน แล้วยังต้องมีการพัฒนาและสนับสนุนจากภาครัฐ

อย่างจริงจังอีกด้วย 

ผู้บริหารระดับสูงของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ยังกล่าวอีกว่า “แนวทางการจัด

การพลังงานในชุมชนเมืองต้องมุ่งเน้นไปที่การประหยัดพลังงาน และในชุมชนชนบทต้องมีการยก 

ระดับเรื่องพลังงานให้มีใช้อย่างพอเพียง เพื่อลดช่องว่างระหว่างชุมชนเมืองและชนบท”  และผู้นํา

ชุมชนแผ่นดินทองคอยรุกตั๊กวา ยังกล่าวถึงการดําเนินการในระดับหน่วยงานรัฐอย่างน่าสนใจอีกว่า 

“ควรบรรจุเรื่องพลังงานไว้เป็นวาระแห่งชาติให้มีการดําเนินการอย่างจริงจัง  ส่งเสริมการผลิตพลังงาน

ระดับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม มีการวางนโยบายในกระทรวงต่างๆให้สอดรับกัน นโยบายของทุก

หน่วยงานต้องไปในทิศทางเดียวกัน และมีการดําเนินการและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง” 

แนวทางในการจัดการพลังงานชุมชนคือ มีการส่งเสริมองค์ความรู้ให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยี

ได้จริงในรูปของศูนย์การเรียนรู้ใกล้ชุมชน หรือสถานที่ท่ีสามารถเข้าถึงได้ง่าย ลดช่องว่างระหว่าง

ชุมชนเมืองและชุมชนชนบท ต้องมีการจัดการเรื่องงบประมาณในการบํารุงรักษาอุปกรณ์ ทั้งจากการ

จัดการงบประมาณภายในชุมชนเอง และงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้จะต้องมี
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การพัฒนาเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆ นอกจากนั้นต้องนําเอาองค์ความรู้ท้องถิ่นเข้ามาประยุกต์ใช้ 

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และตรงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาบุคลากร

ต้องทําอย่างต่อเนื่อง มีการวางแผนให้สอดคล้องกับสภาพชุมชนนั้นๆ และที่สําคัญต้องมีการต่อยอด

โครงการให้สามารถใช้ได้จริงอย่างสมบูรณ์ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องแต่ล่ะหน่วยต้องมีการกําหนด

นโยบาย แนวปฏิบัติท่ีสอดคล้องกันและเป็นไปในทิศทางที่สนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทนใน

ชุมชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งนี้จะต้องสนองตอบต่อความต้องการของชุมชนในด้านปริมาณด้วย 

 



 

บทที ่5 
 

สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาเร่ือง รูปแบบท่ีเหมาะสมในการจดัการพลงังานชุมชนในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
1) ศึกษาสภาพการจดัการพลงังานชุมชนในประเทศไทย 2) เพื่อทราบถึงปัญหา อุปสรรค ในการจดั
การพลงังานในชุมชนของประเทศไทย และ 3) เพื่อหารูปแบบท่ีเหมาะสมในการจดัการพลงังานชุมชน
ในประเทศไทย โดยใชว้ิธีการศึกษาจากหนงัสือ เอกสาร และรายงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พร้อมกบัเก็บรวบรวม
ขอ้มูลภาคสนามโดยใชแ้บบสอบถามประกอบการสมัภาษณ์กบัประชาชนในชุมชน และการสัมภาษณ์
เชิงลึก (In-depth Interview) กบัผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการพลงังานชุมชน และผูน้าํชุมชนท่ีเก่ียวขอ้ง 
ซ่ึงผลการศึกษาท่ีไดส้ามารถสรุปไดด้งัน้ี 
  

5.1  สรุปสถานการณ์ด้านพลงังานในชุมชน 
 

 จากการศึกษาสามารถสรุปสถานกาณ์ดา้นพลงังานไดด้งัตารางท่ี 5.1 พบว่าชุมชนท่ีมีการใช้
พลงังานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนกลาง (National grid) มีเพียง 2 ชุมชนเท่านั้นคือ ชุมชนแผน่ดินทองคอย
รุกตัก๊วา และชุมชนเคหะสถานเจริญชยันิมิตรใหม่ ส่วนอีก 3 ชุมชนคือ ชุมชนแหลมรุ่งเรือง ชุมชน
บา้นเกาะปู และชุมชนเกาะลา้น ยงัไม่มีพลงังานไฟฟ้าใช ้แต่เม่ือ เดือนกรกฎาคม 2552 ไดมี้การเดิน
สายไฟเคเบ้ิลใตน้ํ้ าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในชุมชนบา้นเกาะปู แต่ยงัไม่เสร็จสมบูรณ์ และยงัไม่
มีการใชอ้ยา่งเตม็รูปแบบ ชุมชนเคหะสถานเจริญชยันิมิตรใหม่เป็นชุมชน ท่ีมีการใชอุ้ปกรณ์ประหยดั
พลงังาน เช่น เตาซุปเปอร์อัง่โล่ ลูกหมุนระบายอากาศ และชุดอุปกรณ์ประหยดัพลงังาน แต่ยงัมีปัญหา
เร่ืองอุปกรณ์ไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของชุมชน ชุมชนแผน่ดินทองคอยรุกตัก๊วามีการผลิตไบโอดีเซล
จากนํ้ามนัพืชใชแ้ลว้เพื่อใชใ้นชุมชน แต่ทั้งน้ีปริมาณวตัถุดิบในการผลิตยงัไม่เพียงพอ ทาํใหก้ารใชง้าน 
ไบโอดีเซลยงัไม่ต่อเน่ืองและแพร่หลาย ส่วนชุมชนแหลมรุ่งเรือง ชุมชนบา้นเกาะปู มีการใชพ้ลงังาน
แสงอาทิตย ์เป็นแหล่งพลงังานหลกั และชุมชนเกาะลา้นใชพ้ลงังานลมและพลงังานแสงอาทิตยผ์ลิต
กระแสไฟฟ้าในชุมชน ปัญหาจากการใชง้านพลงังานทดแทนของทั้ง 3 ชุมชนคืออุปกรณ์มีการชาํรุด 
และยงัมีปริมาณนอ้ยทาํให้พลงังานท่ีไดไ้ม่เพียงพอต่อความตอ้งการของชุมชน ซ่ึงพบว่าในชุมชน
แหลมรุ่งเรือง และชุมชนบา้นเกาะปูยงัมีปริมาณพลงังานไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของกลุ่มตวัอยา่ง 
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กลุ่มตวัอยา่งในชุมชน เคหะสถานเจริญชยันิมิตรใหม่ ชุมชนแหลมรุ่งเรือง และชุมชนบา้นเกาะปูมี
ค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานลดลงหลงัจากมีการจดัการพลงังานชุมชน ส่วนชุมชนแผน่ดินทองคอยรุกตัก๊วา 
และชุมชนเกาะลา้นยงัมีค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานเท่าเดิม เน่ืองมาจากการใชพ้ลงังานทดแทนท่ีไม่ต่อเน่ือง 
ซ่ึงเกิดจากวตัถุดิบไม่เพียงพอ การคดัเลือกอุปกรณ์ และเทคโนโลยไีม่สอดคลอ้งกบัศกัยภาพชุมชน 
และความตอ้งการของชุมชน 
 

ตารางที ่5.1  สรุปสถานการณ์ดา้นพลงังานในชุมชน 
 

ชุมชน พลงังานไฟฟ้า 
(national grid) 

พลงังานทดแทนพลงังานหมุนเวียน  
และอุปกรณ์ประหยดัพลงังาน  

ค่าใชจ่้ายดา้น
พลงังานหลงัการ
จดัการพลงังาน 

ความเพียงพอ
ของพลงังาน  

การใชง้าน ปัญหา 

- แผน่ดินทองคอย
รุกตัก๊วา  

มี ไบโอดีเซล  
วตัถุดิบในการ
ผลิตไม่เพียงพอ  

เท่าเดิม เพียงพอ 

- เคหะสถานเจริญชยั
นิมิตรใหม่  

มี 
อุปกรณ์ประหยดั
พลงังาน  

อุปกรณ์ไม่
เพียงพอต่อความ
ตอ้งการ  

ลดลง เพียงพอ 

- แหลมรุ่งเรือง  ไม่มี พลงังานแสงอาทิตย ์ 
-อุปกรณ์ชาํรุด  

ลดลง ไม่เพียงพอ 
-มีปริมาณนอ้ย  

- บา้นเกาะปู  ไม่มี* พลงังานแสงอาทิตย ์
แบบครัวเรือน  

-อุปกรณ์ชาํรุด  
ลดลง ไม่เพียงพอ 

-มีปริมาณนอ้ย  

- เกาะลา้น  ไม่มี 
-พลงังานลม ** -อุปกรณ์ชาํรุด  

เท่าเดิม เพียงพอ 
-พลงังานแสงอาทิตย ์ -มีปริมาณนอ้ย  

 
หมายเหตุ: *กรกฎาคม 2552 ไดมี้การเดินสายไฟเคเบ้ิลใตน้ํ้ าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                    
      **พลงังานลมและแสงอาทิตยใ์นชุมชนเกาะลา้นยงัเป็นเพียงโครงการตน้แบบ 

 

5.2  สรุปสภาพการจดัการพลงังานชุมชนในปัจจุบัน 
 
 สภาพการจดัการพลงังานชุมชนในปัจจุบนั ผูศึ้กษาไดส้รุปจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูน้าํชุมชน 
การสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ประชาชนในชุมชน และการสาํรวจ ศึกษาในพ้ืนท่ีดว้ยตนเอง 
แสดงในตารางท่ี 5.2 พบว่าชุมชนโดยส่วนใหญ่ยงัไม่สามารถดูแล ซ่อมแซมอุปกรณ์ไดด้ว้ยตนเอง 
ซ่ึงเป็นผลมาจากการขาดการเขา้ไปมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีอย่างแทจ้ริงในขั้นตอนการ
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วางแผนพลงังาน ตั้งแต่แรกเร่ิมโครงการทาํใหเ้ทคโนโลยท่ีีใชไ้ม่สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของชุมชน ใน
ชุมชนแผน่ดินทองคอยรุกตัก๊วา ชุมชนเคหะสถานเจริญชยันิมิตรใหม่ และชุมชนแหลมรุ่งเรือง มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือจดัการและดูแลเร่ืองพลงังานในชุมชนอยา่งเป็นรูปธรรม ส่วนในชุมชนบา้น
เกาะปู การดูแลจัดการเป็นหน้าท่ีของครัวเรือนแต่ละครัวเรือนเองเน่ืองจากเป็นระบบพลงังาน
แสงอาทิตยแ์บบครัวเรือน และชุมชนเกาะลา้น การดูแลเร่ืองพลงังานเป็นหนา้ท่ีหลกัของหน่วยงาน
ราชการส่วนทอ้งถ่ินเท่านั้น กิจกรรมรณรงคป์ระหยดัพลงังานมีในทุกชุมชน เพียงแต่ในชุมชนแหลม
รุ่งเรือง และชุมชนบา้นเกาะปู การประหยดัพลงังานถูกจาํกดัโดยปริมาณพลงังานในชุมชนท่ีมีอย่าง
จาํกดัอยู่แลว้ จึงไม่มีการรณรงคอ์ย่างเป็นรูปธรรม จะมีแต่เพียงการแนะนาํ บอกต่อถึงวิธีการประหยดั
พลงังานภายในชุมชน ส่วนกิจกรรมอ่ืนๆท่ีทาํร่วมกนัในชุมชนพบว่า ในทุกชุมชนมีการดาํเนินกิจกรรม
อยา่งหลากหลายและต่อเน่ือง เพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็และความสามคัคีของคนในชุมชน  
 ในชุมชนแผน่ดินทองคอยรุกตัก๊วา ชุมชนแหลมรุ่งเรือง และชุมชนเกาะลา้น ยงัมีการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มดา้นอ่ืน  ๆเช่น การจดัการขยะ การจดัการนํ้าเสีย การจดัการป่าชายเลน ภายในชุมชนอยา่งชดัเจน 
อีกดว้ย นอกจากนั้นชุมชนตวัอยา่งทั้ง 5 ชุมชนมีการนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ช ้
ในการจดัการพลงังานชุมชน แต่พบว่ามีเพียงชุมชนแผน่ดินทองคอยรุกตัก๊วาเท่านั้นท่ีดาํเนินการได้
อยา่งชดัเจน และเป็นรูปธรรมมากท่ีสุด ทั้งยงัสามารถขยายผลการจดัการพลงังานและเศรษฐกิจตาม
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนอ่ืนๆได ้โดยการจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อ
แนะนาํ ส่งเสริม และแลกเปล่ียนองคค์วามรู้กบัหน่วยงานและชุมชนอ่ืนๆ ทั้งน้ีในชุมชนแหลมรุ่งเรือง 
และชุมชนเกาะลา้น กส็ามารถขยายผลสู่ชุมชนอ่ืนๆไดเ้ช่นกนั โดยการเปิดโอกาสใหห้น่วยงานและ
ชุมชนต่างๆ เขา้มาศึกษาดูงาน และแลกเปล่ียนความรู้  
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ตารางที่ 5.2  สรุปสภาพการจัดการพลังงานชุมชนในปัจจุบัน 
 

สภาพทั่วไป 

คอย

รุกตั๊ก

วา 

เจริญชัย

นิมิตร

ใหม่ 

แหลม

รุ่งเรือง 
เกาะปู 

เกาะ

ล้าน 

 การดูแลอุปกรณ์ได้ด้วยชุมชนเอง     

 การจัดตั้งคณะกรรมการจัดการพลังงานชุมชน     

 กิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงาน     

 กิจกรรมการรณรงค์อ่ืนๆ/กิจกรรมร่วมกันในชุมชน     

 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ     

 นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้  * * * * 

 การขยายผลสู่ชุมชนอื่น     

 

หมายเหตุ: *มีการนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการพลังงานชุมชนแต่ยังไม่เห็นเป็น 
       รูปธรรมชัดเจน 

 

5.3  การวิเคราะห์ความสอดคล้องของการจัดการพลังงานและวิถีชุมชน 

 

ตารางที่ 5.3  ระดับความสอดคล้องของการจัดการพลังงานและวิถีชุมชนในแต่ละชุมชน 

 

ชุมชน 
ศักยภาพ

พื้นที่ 

ศักยภาพ

ชุมชน 

ความต้องการ

และการ

ดําเนินชีวิต

ของชุมชน 

การประกอบ

อาชีพของ

ชุมชน 

รวม 

1. ชุมชนแผ่นดินทองคอยรุกตั๊กวา  สูง สูง สูง ปานกลาง สูง 

2. ชุมชนเคหะสถานเจริญชัยนิมิตรใหม่  สูง สูง สูง ปานกลาง สูง 

3. ชุมชนแหลมรุ่งเรือง  สูง ปานกลาง สูง ต่ํา ปานกลาง 

4. ชุมชนบ้านเกาะปู  สูง ปานกลาง สูง ต่ํา สูง 

5. ชุมชนเกาะล้าน    ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

รวม สูง ปานกลาง สูง ปานกลาง ปานกลาง 
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  การจดัการพลงังานชุมชนมีความสอดคลอ้งกบัวิถีชุมชนในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
ซ่ึงความสอดคลอ้งของวิถีชุมชนกบัการจดัการพลงังานดา้นความตอ้งการและการดาํเนินชีวิตของชุมชน 
และดา้นศกัยภาพพื้นท่ีของชุมชนอยู่ในระดบัสูง ส่วนความสอดคลอ้งของการจดัการพลงังานกบั
ศกัยภาพชุมชน  และการประกอบอาชีพของชุมชน อยูใ่นระดบัปานกลางทั้งสองดา้น เม่ือพิจารณา
ในรายชุมชนพบว่าชุมชนแผน่ดินทองคอยรุกตัก๊วา ชุมชนเคหะสถานเจริญชยันิมิตรใหม่ และชุมชน 
บา้นเกาะปู มีการจดัการพลงังานในชุมชนสอดคลอ้งกบัวิถีชุมชนระดบัสูง ส่วนชุมชนแหลมรุ่งเรือง 
และชุมชนเกาะลา้นมีการจดัการพลงังานในชุมชนสอดคลอ้งกบัวิถีชุมชนอยูใ่นระดบัปานกลาง  
  ความสอดคลอ้งของการจดัการพลงังานในชุมชนและวิถีชุมชน ดา้นศกัยภาพพื้นท่ี พบว่า
ทุกพื้นท่ีมีความสอดคลอ้งในระดบัสูง ยกเวน้เพียงในชุมชนเกาะลา้นมีการจดัการพลงังานสอดคลอ้ง
กบัดา้นศกัยภาพพื้นท่ี อยูใ่นระดบัปานกลาง  เน่ืองดว้ยบนเกาะมีกระแสลมไม่มากพอท่ีจะสามารถ
ผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าไดเ้พียงพอต่อความตอ้งการของประชาชนบนเกาะได ้ส่วนในชุมชนท่ีเหลือ
ทั้งส่ีชุมชนคือ ชุมชนแผน่ดินทองคอยรุกตัก๊วา ชุมชนเคหะสถานเจริญชยันิมิตรใหม่ ชุมชนแหลม
รุ่งเรือง และชุมชนบา้นเกาะปู มีความสอดคลอ้งของการจดัการพลงังานกบัดา้นศกัยภาพพื้นท่ีใน
ระดบัสูง เน่ืองจากมีความเหมาะสมกบัศกัยภาพของแหล่งพลงังานในทอ้งถ่ิน  แต่จากการลงไปศึกษา
ขอ้มูลในพื้นท่ีพบว่าในแต่ละชุมชนยงัมีศกัยภาพพลงังานแหล่งอ่ืนๆท่ีสามารถนํามาพฒันาเป็น
พลงังานทดแทนในชุมชนไดอี้ก เช่น พลงังานคล่ืน พลงังานนํ้า พลงังานชีวภาพ เป็นตน้ 
 ในชุมชนแผน่ดินทองคอยรุกตัก๊วา ชุมชนเคหะสถานเจริญชยันิมิตรใหม่ มีการจดัการพลงังาน
สอดคลอ้งกบัศกัยภาพชุมชนในระดบัสูง เหตุเพราะในชุมชนแผน่ดินทองคอยรุกตัก๊วา และชุมชน
เคหะสถานเจริญชยันิมิตรใหม่ คนในชุมชนสามารถบาํรุงรักษาอุปกรณ์เองได ้ ส่วนในชุมชนแหลม
รุ่งเรือง, ชุมชนบา้นเกาะปู และชุมชนเกาะลา้นมีการจดัการพลงังานสอดคลอ้งกบัศกัยภาพชุมชนอยู่
ในระดบัปานกลาง เพราะทั้งสามชุมชนมีการใชเ้ทคโนโลยรีะดบัสูง คนในชุมชนจึงไม่สามารถท่ีจะ
บาํรุงรักษา และซ่อมแซมอุปกรณ์ดว้ยตนเองได ้ จึงตอ้งมีการพึ่งพาความช่วยเหลือจากภายนอก 
เน่ืองจากเทคโนโลยท่ีีใชใ้นชุมชนมีความยุง่ยากและตอ้งพึ่งความรู้ทางเทคนิคระดบัสูงในการซ่อมแซม  
 ความสอดคลอ้งของการจดัการพลงังานและวิถีชุมชนดา้นความตอ้งการและการดาํเนินชีวิต
ของชุมชน ทุกชุมชนมีความสอดคลอ้งอยูใ่นระดบัสูง ยกเวน้แต่เพียงชุมชนเกาะลา้น เหตุเพราะกลุ่ม
ตวัอยา่งในชุมชนเกาะลา้นส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ามีการจ่ายกระแสไฟท่ีไดจ้ากพลงังานลมเขา้มาในระบบ
จึงมีความรู้สึกว่าฟาร์มกงัหันลมท่ีมีในชุมชนนั้นไม่ตอบสนองความตอ้งการดา้นพลงังานในชุมชน 
จากการสัมภาษณ์ผูน้าํชุมชน และพูดคุยกบัประชาชนในพื้นท่ี พบว่าในตอนเร่ิมโครงการ ชุมชนไม่
ตอ้งการกงัหันลมเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า แต่ตอ้งการนํางบประมาณท่ีจะนํามาสร้างทุ่งกงัหันลมไป
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ดาํเนินการสร้างระบบสาธารณูปโภคอ่ืนๆ ในชุมชน เช่น ปรับปรุงถนน พฒันาแหล่งท่องเท่ียว ดงันั้น
ชุมชนจึงมองวา่กงัหนัลมผลิตกระแสไฟฟ้านั้นไม่ไดต้อบสนองความตอ้งการของชุมชน 
 ส่วนในชุมชนอ่ืนๆ โดยเฉพาะชุมชนแหลมรุ่งเรืองและบา้นเกาะปูไม่มีพลงังานไฟฟ้าใชใ้น
ชุมชนการนาํเอาพลงังานแสงอาทิตยม์าใชผ้ลิตกระแสไฟฟ้าจึงถือว่าตอบสนองความตอ้งการของ
ชุมชนในเร่ืองความตอ้งการกระแสไฟฟ้า ในชุมชนแผน่ดินทองคอยรุกตัก๊วา และชุมชนเคหะสถาน
เจริญชยันิมิตรใหม่มีความตอ้งการจะลดค่าใชจ่้ายดา้นพลงังาน การผลิตไบโอดีเซลใช้เองภายใน
ชุมชนและการนาํอุปกรณ์ประหยดัพลงังานมาใชจึ้งตอบสนองความตอ้งการของชุมชนเร่ืองการลด
ค่าใชจ่้ายดา้นพลงังาน ` 
 ซ่ึงในภาพรวมพบวา่ค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานเท่าเดิมแมว้า่จะมีการจดัการพลงังานในชุมชนแลว้ 
ส่วนใหญ่เกิดมาจากอุปกรณ์ชาํรุดไม่สามารถใชง้านไดอ้ยา่งเพียงพอ ในชุมชนแผน่ดินทองคอยรุกตัก๊วา
มีวตัถุดิบไม่เพียงพอในการผลิตไบโอดีเซลอยา่งต่อเน่ืองค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานของกลุ่มตวัอยา่งส่วน
ใหญ่จึงเท่าเดิม คือ 66.67 เปอร์เซ็นตข์องกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนชุมชนเคหะสถานเจริญชยันิมิตรใหม่กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่มีค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานลดลง คิดเป็น 85.71 เปอร์เซ็นตข์องกลุ่มตวัอยา่ง เน่ืองจากใช้
อุปกรณ์ประหยดัพลงังานอยา่งต่อเน่ืองจึงเห็นผลเร่ืองค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานท่ีลดลงอยา่งชดัเจน ในชุมชน 
แหลมรุ่งเรืองกลุ่มตวัอย่างทั้งหมดมีค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานลดลง ถึงแมจ้ะมีอุปกรณ์บางส่วนท่ีชาํรุด
ใชง้านไม่ได ้แต่ก็ยงัสามารถลดค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานไดบ้างส่วน ในชุมชนบา้นเกาะปูมี เปอร์เซ็นต์
ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานลดลงและเท่าเดิมเท่ากนั คือ 45.45 เปอร์เซ็นต ์เน่ืองจาก
อุปกรณ์ชาํรุดทาํให้ใชง้านไม่ได ้บางส่วนจึงหันกลบัไปใชแ้หล่งพลงังานเดิม ส่วนในชุมชนเกาะลา้น
กลุ่มตวัอยา่งมีค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานลดลงคิดเป็น 13.16 เปอร์เซ็นตข์องกลุ่มตวัอยา่ง เน่ืองจากใช้
พลงังานทดแทน รายละเอียดดงัแสดงใน ภาพท่ี 5.1  
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ภาพที ่5.1  เปอร์เซ็นตข์องกลุ่มตวัอยา่งเร่ืองรายจ่ายดา้นพลงังานหลงัมีการจดัการพลงังานในชุมชน 

  
ส่วนความสอดคลอ้งของการจดัการพลงังานกบัการประกอบอาชีพ คนในชุมชนแหลมรุ่งเรือง 

และชุมชนบา้นเกาะปูมีความสอดคลอ้งอยูใ่นระดบัตํ่า เหตุเพราะทั้งสองชุมชนคนส่วนใหญ่มีอาชีพ
การทาํประมง การนาํพลงังานแสงอาทิตยม์าใชจึ้งไม่ไดมี้ผลต่อการประกอบอาชีพ แต่เป็นการอาํนวย
ความสะดวกในการใชชี้วิตประจาํวนัมากกว่า ส่วนชุมชนแผ่นดินทองคอยรุกตัก๊วา มีความสอดคลอ้ง
ของการจดัการพลงังานและวิถีชุมชนดา้นการประกอบอาชีพ อยูใ่นระดบัปานกลาง เน่ืองจากวตัถุดิบใน
การผลิตยงัไม่สอดคลอ้งกบัชุมชน แต่ไบโอดีเซลท่ีผลิตไดเ้องในชุมชนสามารถนาํไปใชก้บัเคร่ืองจกัร
ทางการเกษตรได ้ซ่ึงเป็นอาชีพของคนในชุมชน เช่นเดียวกบัชุมชนเกาะลา้นท่ีมีระดบัความสอดคลอ้ง
ระดบัปานกลางเช่นกนั โดยทุ่งกงัหันลมผลิตกระแสไฟฟ้าและอาคารรูปปลากระเบนมีส่วนส่งเสริม
การท่องเท่ียวบนเกาะลา้นซ่ึงเป็นธุรกิจหลกับนเกาะลา้น แต่ทั้งน้ีในทุกชุมชนพบว่าการจดัการพลงังาน
ไม่ส่งผลใหมี้การสร้างอาชีพเพิ่มมากข้ึนและไม่สามารถช่วยเพิ่มปริมาณงานจากปกติอีกดว้ย 

 
5.4  ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการพลงังานชุมชนในปัจุบัน 
 
 การศึกษาถึง สถานการณ์พลงังานของชุมชน การจดัการพลงังานในชุมชน ทั้งจากการเขา้
ไปในพื้นท่ีของแต่ละชุมชน การสัมภาษณ์ผูน้ําชุมชนและประชาชนท่ีเก่ียวข้อง และการใช้
แบบสอบถามประกอบการสมัภาษณ์กบัประชาชน พบวา่ปัญหาและอุปสรรคต่างๆท่ีเกิดข้ึนจากการ
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จดัการพลงังานภายในชุมชนปัจจุบนัเกิดจากหลายสาเหตุ ทั้งจากปัจจยัภายในและภายนอกชุมชน 
แต่ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนจะนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาและหารูปแบบท่ีเหมาะสมในการจดัการ 
พลงังานชุมชนต่อไป 
  1)  การมีส่วนร่วมของกลุ่มตวัอยา่งยงัคงเป็นไปในลกัษณะรับทราบโครงการและแผนงาน
รวมถึงร่วมปฏิบติัตามให้โครงการหรือแผนงานนั้นประสบความสาํเร็จเป็นส่วนใหญ่เท่านั้น การมี
ส่วนร่วมในการวางแผนการจดัการยงัมีไม่มากนกัส่วนใหญ่จะเป็นหนา้ท่ีของระดบัแกนนาํชุมชน
เพียงกลุ่มหน่ึงเท่านั้น เม่ือโครงการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเฉพาะในขั้นการวางแผน
โครงการ ทาํใหก้ารดาํเนินโครงการนั้นไม่สนองตอบความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของชุมชน และปริมาณ
พลงังานท่ีชุมชนตอ้งการ อีกทั้งไม่สอดคลอ้งกบัศกัยภาพในดา้นต่างๆ และวิถีของชุมชน ซ่ึงเป็น
เหตุใหโ้ครงการไม่สามารถดาํเนินการไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
  2)  ชุมชนไม่สามารถจดัการบาํรุงรักษาอุปกรณ์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เน่ืองจากเทคโนโลยีท่ี
ไม่สอดคลอ้งกบัความรู้ความสามารถในการดูแลรักษาของคนในชุมชน เหตุเพราะขาดกระบวนการ
วางแผนการจดัการพลงังานท่ีดี โดยมีประชาชนเขา้มาเป็นส่วนร่วมตั้งแต่เร่ิมโครงการ ดงันั้นการนาํ
เทคโนโลยท่ีีใชจึ้งไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ และศกัยภาพของชุมชน อีกทั้งชุมชนไม่มีการจดัการ
ดา้นงบประมาณท่ีเพียงพอสามารถนาํมาใชซ่้อมแซมบาํรุงรักษาอุปกรณ์เองได ้ 

 

 
 
ภาพที ่5.2  สภาพอุปกรณ์ท่ีชาํรุดและชุมชนไม่สามารถซ่อมแซมเองได ้
 
  3)  พลงังานไม่เพียงพอต่อการใชง้าน ปัญหาท่ีเห็นไดช้ดัเจนคือบางชุมชนยงัมีพลงังานไม่
เพียงพอต่อการใชง้าน เน่ืองจากอุปกรณ์มีจาํนวนนอ้ย และเม่ือมีการชาํรุดของอุปกรณ์ชุมชนไม่สามารถ
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ซ่อมแซมเองได ้ทาํให้ผลิตพลงังานไฟฟ้าไดไ้ม่เพียงพอต่อความตอ้งการซ่ึงสืบเน่ืองมาจากปัญหา
การขาดการวางแผนโดยชุมชนมีส่วนร่วม  

4)  ยงัมีการผกูขาดประเภทของพลงังานทดแทน การพฒันาพลงังานทดแทนและการใชพ้ลงังาน
ในชุมชนท่ีผา่นมายงัคาํนึงถึงความเหมาะสมของเทคโนโลยท่ีีส่วนราชการสามารถสนบัสนุนไดเ้ป็น
อนัดบัแรก อีกทั้งยงัพิจารณาเพียงพลงังานท่ีมีศกัยภาพหลกัในชุมชนเท่านั้น ในแต่ละชุมชนยงัมี ศกัภาพ
พลงังานแหล่งอ่ืนๆ ท่ีสามารถนาํมาพฒันาเป็นพลงังานทดแทนในชุมชนควบคู่กนัไปไดอี้ก ซ่ึงการ
ดาํเนินการดงักล่าวน้ียงัไม่เป็นการกระจายความเส่ียงดา้นพลงังานตามหลกัการจดัการพลงังาน 
  5)  ขาดการประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง การประเมินผลในปัจจุบนัเป็นการดาํเนินการตามกระบวนการ
ของทางราชการเท่านั้น ไม่ไดมุ่้งเนน้นาํผลท่ีไดม้าปรับปรุงกระบวนการจดัการ และเทคโนโลยี ซ่ึง
การประเมินผลโครงการอยา่งต่อเน่ืองจะช่วยใหมี้การปรับปรุงเทคโนโลยีหรือกระบวนการจดัการ
ดา้นพลงังานให้มีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัวิถีวฒันธรรมชุมชนอยูเ่สมอ ทั้งยงัเป็นการกระตุน้
ใหป้ระชาชนใหชุ้มชนเกิดความต่ืนตวัในเร่ืองการจดัการพลงังาน  
  6)  ชุมชนบางชุมชนไม่สามารถต่อยอดโครงการดา้นพลงังานเองได ้ชุมชนท่ีไดรั้บความช่วยเหลือ
และการปูพื้นฐานดา้นการจดัการพลงังานมาจากหน่วยงานราชการยงัคงรอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ราชการ ซ่ึงเป็นผลจากการขาดการประเมินผลอยา่งต่อเน่ืองนัน่เอง  
  7)  ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความต่ืนตวัเพียงแค่ในช่วงแรกของโครงการเท่านั้น เม่ือระยะเวลา
ผา่นไปช่วงหน่ึงความรู้สึกต่ืนตวัในเร่ืองการจดัการพลงังานก็จะแผว่ลง และหากในชุมชนไม่มีกิจกรรม
อ่ืนๆมากระตุน้ความตระหนกัและจิตสาํนึก ความสาํคญัของการจดัการพลงังานในชุมชนและปัญหา
พลงังาน ความต่ืนตวัเร่ืองพลงังานก็จะหมดไป และโครงการก็ไม่สามารถจะประสบผลสําเร็จได้
อยา่งย ัง่ยนื 
  8)  หน่วยงานท่ีดูแลการจดัการพลงังานชุมชนเป็นหน่วยงานท่ีมาจากส่วนกลาง การติดต่อส่ือสาร
ถึงความตอ้งการและปัญหาท่ีเกิดจากการจดัการพลงังานชุมชนทาํไดค่้อนขา้งลาํบากและมีขั้นตอน
ท่ียุง่ยาก ทาํให้การส่ือสารระหว่างหน่วยงานท่ีดูแลและประชาชนในชุมชนขาดประสิทธิภาพ การแกไ้ข
ปัญหาหรือการนาํเทคโนโลยไีปใชใ้นชุมชนจึงค่อนขา้งชา้และไม่สอดคลอ้งกบัชุมชน การแลกเปล่ียน
ขอ้มูลทางเทคโนโลย ีและภูมิปัญญาชาวบา้นจึงไม่เกิดข้ึนในทางปฏิบติั 
  สาเหตุหลกัของปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการจดัการพลงังานชุมชนนั้น คือการขาดการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในชุมชนอยา่งแทจ้ริงตั้งแต่ขั้นแรกของกระบวนการมีส่วนร่วมคือขั้นตอนการวางแผน
งานกิจกรรม ทาํให้การจดัการพลงังานในชุมชนไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ และศกัยภาพของ
ชุมชน ปัญหาอ่ืนๆจึงเกิดตามมา ทั้งปัญหาการจดัการเทคโนโลยีโดยชุมชนเองไม่ได ้ปริมาณพลงังาน
ไม่เพียงพอ แหล่งพลงังานไม่สอดคลอ้งกบัศกัยภาพแหล่งทรัพยากรในชุมชน ประกอบกบัไม่มีการ
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ประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง ทาํให้ชุมชนไม่สามารถขยายผลไปสู่โครงการท่ีใหญ่กว่า มีเป้าหมายท่ีสูง
กว่าหรือขยายผลสู่ชุมชนอ่ืนๆได ้การบริหารจดัการและดูแลโดยหน่วยงานส่วนกลางทาํให้ปัญหาท่ี
เกิดข้ึนไม่สามารถแกไ้ขไดท้นัถ่วงที การดาํเนินการจดัการพลงังานชุมชนจึงยงัไม่ประสบความสาํเร็จ
ในรูปแบบท่ีย ัง่ยนื 

 
5.5  รูปแบบการจดัการพลงังานทีเ่หมาะสมในการจดัการพลงังานชุมชน 
 
 หลงัจากไดศึ้กษาและรวบรวมขอ้มูลทั้งขอ้มูลปฐมภูมิและขอ้มูลทุติยภูมิ สถานการณ์พลงังาน
ในชุมชน การจดัการพลงังานในชุมชน ปัญหาและอุปสรรค รวมทั้งการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการ
จดัการพลงังานและผูน้าํชุมชน ซ่ึงไดมี้การนาํเสนอแนวคิดและขอ้เสนอแนะในการจดัการพลงังาน
ภายในชุมชนของตนเองรวมถึงสาเหตุของปัญหาและอุปสรรคต่างๆท่ีเกิดข้ึนในการจดัการพลงังาน 
นาํมาซ่ึงการพิจารณาและนาํเสนอรูปแบบท่ีเหมาะสมในการจดัการพลงังานชุมชนในประเทศไทย 
ดงัแสดงใน ภาพท่ี 5.3 
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-ก่อตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ในระดบัชุมชน 
-สร้างวิทยากรตวัคูณในพื้นท่ี  
- กระจายอาํนาจใหน่้วยงานทอ้งถ่ิน/
หน่วยงานการศึกษาในพื้นท่ี 
เป็นศูนยก์ลาง 
-แลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งภาคี  

-จดัตั้งคณะกรรมการในชุมชนดูแลเร่ือง 
การบริหารจดัการพลงังานโดยเฉพาะดา้น 
การเงิน 
-บูรณาการแผนพลงังานชุมชนให้ 
สอดคลอ้งกบัหน่วยงานต่างๆ  
-วางแผนใหส้อดคลอ้งกบัวิถีชุมชนทั้ง 
ดา้นพื้นท่ี ความตอ้งการ และการดาํเนินชีวิต 

- เทคโนโลยีตอ้งมีราคาไม่สูง สามารถบาํรุง  
รักษาไดโ้ดยชุมชน 
-  สนบัสนุนใหทุ้นวิจยัดา้นพลงังาน/ภมิูปัญญา
ทอ้งถ่ิน 
- พฒันาองคค์วามรู้ให้ชุมชน 
สามารถจดัการเทคโนโลยีเองได้  
-หน่วยงานรัฐดูแลเร่ืองบุคลากรในการ  
ซ่อมแซม หรือพฒันาเทคโนโลยี   

  ความรูค้วามเขา้ใจ 

ความตระหนกัเรือ่ง
พลงังาน 

การมสีว่นรว่มของ
ประชาชน 

แผนพลงังานชมุชนที่
เป็นรปูธรรม 

1.ลดการใชพ้ลงังาน 2.หาแหล่งพลงังานทดแทน 

ลดคา่ใชจ้่ายเกีย่วกบั
พลงังาน 

พลงังานมเีพยีงพอ
ตอบสนองความตอ้งการ

พื้นฐาน 

ปรบัปรงุกระบวนการ
จดัการ 

ปรบัปรงุเทคโนโลย,ี R&D 

การจดัการพลงังาน
ชมุชนอย่างยัง่ยนื 

ตดิตามประเมนิผล 

การจดัการและอนุรกัษ์พลงังาน
อย่างมปีระสทิธภิาพ 

ขยายผลสู่
ชมุชนอื่น 

หลกัปรชัญาของ
เศรษฐกจิพอเพยีง 

-การหาสาเหตุของปัญหา  
-การวางแผนงานกิจกรรม  
-การร่วมปฏิบติัตามแผนงาน 
- การติดตามประเมินผล 

- ประเมินผลอยา่งมีส่วนร่วม 
-ติดตามผลอยา่งต่อเน่ือง  
-มอบอาํนาจใหห้น่วยงาน
ทอ้งถ่ิน/หน่วยงานการศึกษา
เป็นผรั้บผิดชอบ 

การปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม
การใชพ้ลงังาน 

 
ภาพที ่5.3  รูปแบบท่ีเหมาะสมในการจดัการพลงังานชุมชน 
  
  



128 

 จากภาพท่ี 5.3 รูปแบบท่ีเหมาะสมในการจดัการพลงังานชุมชน ตอ้งมีปัจจยัส่งเสริมต่างๆ
เพ่ือให้การจดัการพลงังานชุมชนนั้นมีประสิทธิผลและเป็นการจดัการพลงังานชุมชนยัง่ยืน ความรู้
ความเขา้ใจและความตระหนกัเป็นพื้นฐานของการจดัการพลงังานชุมชน ทั้งน้ียงัรวมถึงการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการใชพ้ลงังานใหเ้ป็นไปในทิศทางท่ีมีประสิทธิภาพ ใชพ้ลงังานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด  
 การดาํเนินการจดัการพลงังานชุมชนนั้นยงัตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ี
ในการจดัการพลงังานชุมชน ซ่ึงจะนาํไปสู่การตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในชุมชนได้
อยา่งแทจ้ริง และการมีแผนพลงังานชุมชนท่ีเป็นรูปธรรมโดยนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
บูรณาการในการวางแผนพลงังานชุมชน เม่ือมีแผนพลงังานชุมชนแลว้ชุมชนยงัตอ้งมีการจดัการ
และอนุรักษพ์ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยการลดการใชพ้ลงังานและหาแหล่งพลงังานทดแทนอ่ืนๆ
เพิ่มเติม จากการดาํเนินการจะสามารถลดค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพลงังานของคนในชุมชนได ้และมีพลงังาน
เพียงพอตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานของคนในชุมชนอีกดว้ย 
 เม่ือมีการดาํเนินการขา้งตน้มาแลว้การจดัการพลงังานชุมชนยงัตอ้งมีการติดตามประเมินผล 
เพ่ือให้ทราบถึงผลการดาํเนินงาน ขอ้บกพร่องหรือขอ้จาํกดัของรูปแบบการจดัการพลงังานชุมชน 
เพื่อนาํมาปรับปรุงเทคโนโลยีและกระบวนการจดัการให้เหมาะสมอย่างต่อเน่ือง เพราะในแต่ละ
ชุมชนจะมีขอ้จาํกดัและศกัยภาพแตกต่างกนัดงันั้นรูปแบบของเทคโนโลยีและกระบวนการจดัการ
ยอ่มแตกต่างกนั การติดตามประเมินผลจะช่วยใหมี้การจดัสรรงบประมาณไดอ้ยา่งเหมาะสม รวมถึง
ประเภทของเทคโนโลย ี และวิธีการบาํรุงรักษาท่ีเหมาะสม รวมทั้งโครงสร้างการบริหารจดัการให้
สอดคลอ้ง เหมาะสมกบัชุมชนและพ้ืนท่ีมากท่ีสุด เพ่ือนาํไปสู่การจดัการพลงังานชุมชนอยา่งย ัง่ยืน 
ทั้งน้ีตอ้งสามารถนาํกระบวนการจดัการขยายผลสู่ชุมชนอ่ืนๆไดด้ว้ยเพื่อสร้างแนวร่วมและเกิดการ
แลกเปล่ียนองคค์วามรู้ระหวา่งชุมชนต่อไปในอนาคต 
 ในทางปฏิบติัการดาํเนินการเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ และความตระหนกัรู้เร่ืองพลงังาน
และพฒันาศกัยภาพชุมชน เพ่ือใหเ้กิดการปรับเปล่ียนทศันคติ และพฤติกรรมการใชพ้ลงังานนั้น ตอ้ง
มีการจดัการความรู้โดยประสานความร่วมมือกบัภาคี หน่วยงานองคก์รทอ้งถ่ิน มีการก่อตั้งศูนยก์าร
เรียนรู้ในระดบัชุมชน หน่วยงานองคก์รทอ้งถ่ิน และหน่วยงานการศึกษาในพื้นท่ีเป็นศูนยก์ลางใน
การดูแลรับผิดชอบ นาํองคค์วามรู้มาแลกเปล่ียนกนัระหว่างภาคี เน่ืองจากหน่วยงานในพื้นท่ีย่อมมี
ความเขา้ใจถึงศกัยภาพและวิถีชุมชนในพ้ืนท่ีทอ้งถ่ินของตนเองไดเ้ป็นอยา่งดี และการก่อตั้งศูนยก์าร
เรียนรู้ระดับชุมชนขนาดเล็กทาํให้ง่ายต่อการเขา้ถึงของประชาชนในพ้ืนท่ีและมีความเหมาะสม
ในทางปฏิบติั ให้ความสําคญักบัองคค์วามรู้ของบุคลากรทั้งในหน่วยงานทอ้งถ่ินเอง และในพื้นท่ี 
สร้างวิทยากรตวัคูณในพื้นท่ีชุมชน เพื่อนาํองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากภาคีต่างๆขยายผลสู่ชุมชนของตนเอง 
และชุมชนอ่ืนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
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 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีนั้ น กระบวนการการมีส่วนร่วมตอ้ง
ดาํเนินการเชิงระบบและมีการร่วมดาํเนินการในทุกขั้นตอน ตามหลกัการปรับปรุงคุณภาพวงจรของ 
Demming (PDCA) และระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Management System - EMS) 
โดยมีการพฒันาทกัษะของบุคลากรควบคู่กนัไปกบัการปรับปรุงคุณภาพ เร่ิมจากการริเร่ิมโครงการ 
วางแผนและกาํหนดเป้าหมาย (P : Plan) แลว้นาํแผนงานไปปฏิบติั (D : Do) ทาํการติดตามตรวจสอบ
ประเมินผลการปฏิบติังานว่าบรรลุเป้าหมายท่ีวางไวห้รือไม่ (C : Check) ถา้ยงัไม่บรรลุเป้าหมายก็ทาํ
การแกไ้ข และปรับปรุงวิธีการปฏิบติั หรือทบทวนเป้าหมายโดยชุมชนเอง แต่ถา้บรรลุเป้าหมายแลว้ 
ก็สามารถปรับปรุงเป้าหมายให้พฒันาไปในระดบัต่อไป (A : Act) โดยจะตอ้งมีการปรับปรุงอยา่ง
ต่อเน่ือง (จาํลอง โพธ์ิบุญ, 2551: 4-2) 
 การส่งเสริมให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินงานเพื่อให้เกิดความรู้สึกการเป็น
เจา้ของการดาํเนินงานและเตม็ใจเขา้ร่วม ทั้งน้ีการเสริมสร้างองคค์วามรู้ในขา้งตน้จะทาํให้การเขา้มา
มีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากประชาชนสามารถนาํองคค์วามรู้ท่ีมี
มาใชใ้นการขบัเคล่ือนการดาํเนินการ ทั้งยงัสอดคลอ้งกบัความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของชุมชนอีกดว้ย 
 การดาํเนินการจดัการพลงังานชุมชนนั้น ตอ้งมีแผนพลงังานชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม โดย
การวางแผนพลงังานตอ้งมาจากประชาชนในพื้นท่ีเพื่อความสอดคลอ้งของวิถีชุมชนทั้งดา้นศกัยภาพ
พื้นท่ีและชุมชน ความตอ้งการและการดาํเนินชีวิตของชุมชน และการประกอบอาชีพของชุมชน ทั้งน้ี
การวางแผนพลงังานชุมชนตอ้งนาํเอาหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในแผนพลงังาน 
โดยในแผนพลงังานชุมชนตอ้งคาํนึงถึงการเลือกใชท้รัพยากรท่ีมีศกัยภาพในชุมชน และใชท้รัพยากร
ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดบนความมีเหตุมีผล คือตอ้งใชอ้ยา่งพอประมาณ ลดการใชพ้ลงังานแต่ยงัสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของชุมชนไดด้ว้ยเช่นกนั การใชพ้ลงังานท่ีผลิตไดเ้องในชุมชนเป็นการสร้าง
ภูมิคุม้กนัให้กบัชุมชนโดยการลดค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานของชุมชน ลดการพึ่งพาจากภายนอก ทาํให้
ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได ้และตอ้งมีการวางแผนปรับปรุงและแกไ้ขปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนจากการดาํเนินการ
บนเง่ือนไขของความรู้และคุณธรรม โดยคาํนึงถึงปัญหาเศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้มดว้ย 

 ทั้งน้ีการวางแผนพลงังานชุมชนควรมีการจดัตั้งคณะกรรมการในชุมชนเพ่ือบริหารจดัการ 
พลงังานในชุมชน โดยเฉพาะดา้นงบประมาณท่ีจะนาํมาซ่อมแซม และปรับปรุงเทคโนโลย ีและต่อยอด
โครงการ อีกทั้งแผนพลงังานของชุมชนตอ้งสอดคลอ้งกบัหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดบัทอ้งถ่ิน และ
ระดบัประเทศ 
 การจดัการงบประมาณในชุมชน ควรจดัการในรูปแบบสหกรณ์หรือกองทุนโดยจดัเก็บรายได้
จากการใชง้านพลงังานในชุมชน และกิจกรรมอ่ืนๆท่ีสหกรณ์ หรือกองทุนไดด้าํเนินการเพ่ือให้เกิด
เป็นรายไดแ้ก่สหกรณ์หรือกองทุนนั้น นอกจากจะสามารถจดัเก็บรายไดจ้ากการใชพ้ลงังานในชุมชน
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แลว้ การจดัตั้งสหกรณ์หรือกองทุนเพื่อดูแลดา้นการจดัการพลงังานในชุมชน จะทาํใหค้นในชุมชนมี
ความรู้สึกเป็นเจา้ของและมีส่วนร่วมกบัโครงการดา้นพลงังานในชุมชนมากข้ึน การจดัสรรเงินงบประมาณ 
ตอ้งทาํอยา่งเป็นระบบและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้หลงัจากมีเงินรายไดจ้ากการดาํเนินโครงการ
ดา้นพลงังานในชุมชน และกิจกรรมอ่ืนๆแลว้ ยงัตอ้งมีการวางแผนจดัการงบประมาณอย่างชดัเจน 
จดัสรรงบประมาณอยา่งรอบคอบ และสอดคลอ้งกบัเป้าประสงคท่ี์วางไว ้ชุมชนสามารถนาํรายไดท่ี้
เกิดข้ึนนั้นมาซ่อมแซม และจดัหาอุปกรณ์เองได ้ทั้งน้ียงัสามารถนาํมาต่อยอด ขยายโครงการใหส้ามารถ
ตอบสนองต่อความตอ้งการของคนในชุมชนไดอ้ยา่งเพียงพอ 
 เม่ือมีการดาํเนินการมาระยะหน่ึงตอ้งมีการติดตามประเมินผลโครงการเพ่ือนาํผลการประเมิน 
ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ไปปรับปรุงแกไ้ขให้แผนพลงังานชุมชนนั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
การติดตามประเมินผลโครงการควรดาํเนินการอย่างมีส่วนร่วมโดยชุมชนเองโดยมีหน่วยงานทอ้งถ่ิน
หน่วยงานการศึกษาในพื้นท่ีเป็นผูรั้บผิดชอบดูแล และสนบัสนุน การติดตามประเมินผลตอ้งมีการ
ดาํเนินการอย่างต่อเน่ือง เพื่อจะไดมี้การพฒันายกระดบัการจดัการพลงังานชุมชนไดอ้ย่างต่อเน่ือง
เช่นเดียวกนั 
 นอกจากการปรับปรุง พฒันาการจดัการพลงังานชุมชนโดยผลท่ีไดจ้ากการติดตามประเมินผล
แลว้ ยงัตอ้งมีการการปรับปรุงเทคโนโลย ีและกระบวนการจดัการ ใหส้อดคลอ้งเหมาะสมกบัวิถีชุมชน 
และสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะดา้นเทคโนโลยี ตอ้งมีการพฒันาให้มีเทคโนโลยีท่ีทนั 
สมยัประสิทธิภาพสูง แต่เทคโนโลยตีอ้งมีราคาไม่สูงและสามารถบาํรุงรักษาไดโ้ดยชุมชน ภาครัฐตอ้งมี
การสนบัสนุนใหทุ้นวิจยัดา้นพลงังาน และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน เพื่อนาํมาปรับปรุงเทคโนโลยใีหมี้ประสิทธิภาพ 
จะนาํมาซ่ึงการจดัการพลงังานอยา่งย ัง่ยนื  
 จากกระบวนการจดัการพลงังานท่ีไดก้ล่าวแลว้ ยงัตอ้งมีการดาํเนินการขยายผลสู่ชุมชนอ่ืนๆ 
เพื่อก่อให้เกิดภาคี และเครือข่ายพลงังานเพ่ือให้เกิดการแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ กระบวนการจดัการ 
และมีแนวร่วมในการจดัการพลงังานภายในชุมชน ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความเขม้แขง็และความยัง่ยืนของ
โครงการ 
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5.6  อภปิรายผล 
 
 การวางแผนพลงังานในประเทศไทยแต่เดิมท่ีผา่นมา เนน้การวางแผนจากบนสู่ล่าง (Top-down) 
มีรูปแบบการตดัสินใจจากส่วนกลาง (centralized) โดยกลุ่มนกัวิชาการเพียงไม่ก่ีคน ทาํใหไ้ม่ก่อใหเ้กิด
กระบวนการเรียนรู้เร่ืองของพลงังานในแต่ละบุคคลเท่าท่ีควร ประชาชนส่วนใหญ่ยงัคงขาดทศันคติ
และความตระหนกัในการใชพ้ลงังาน ผลท่ีตามมาคือ เร่ืองของพลงังานก็ยงัคงถูกละเลยและพลงังาน
ยงัคงถูกใชอ้ยา่งไม่มีประสิทธิภาพ (ยรรยงศ ์อมัพวา, 2550: 298-307) นอกจากน้ี การใชพ้ลงังานทดแทน 
เช่น พลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลม พลงังานนํ้ า และไบโอดีเซล ภายในประเทศและทอ้งถ่ินยงัมี
นอ้ยมาก ในปี 2551 มีการใชพ้ลงังานหมุนเวียนขั้นสุดทา้ยในประเทศรวม 1041.33 ktoe ทั้งท่ีการใช้
พลงังานรวมขั้นสุดทา้ยในประเทศทั้งหมดคือ 44,303.41 ktoe  (กระทรวงพลงังาน, 2551ก) การขาด
แหล่งผลิตอุปกรณ์ภายในประเทศทาํให้อุปกรณ์ต่างๆ หายาก และมีราคาท่ีสูงเพราะตอ้งนาํเขา้จาก
ต่างประเทศ ทาํให้ไม่มีการใชอ้ยา่งแพร่หลาย ประชาชนยงัเขา้มามีบทบาทในการจดัการพลงังานใน
ทอ้งถ่ินของตนเองน้อย จึงไม่มีความรู้สึกเป็นเจา้ของแผนงาน และร่วมดาํเนินการขบัเคล่ือนดา้น
พลงังาน น่ีเองคือจุดท่ีสาํคญัยิ่งท่ีทาํให้การใชพ้ลงังานทางเลือกและ พลงังานทดแทนไม่แพร่หลาย 
และทาํให้การวางแผนพลงังานท่ีผ่านมาไม่ย ัง่ยืนและไม่ประสบผลสําเร็จเท่าท่ีควร (กระทรวงพลงังาน 
สาํนกังานปลดักระทรวงพลงังาน, 2550: 1) 
 แมว้่าในบางชุมชนจะมีการใชพ้ลงังานทางเลือกอยา่งแพร่หลายในชุมชน เช่น ชุมชนบา้นเกาะปู 
แต่เม่ือมีพลงังานไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขา้ไปในชุมชน การใชพ้ลงังานจากเซลแสงอาทิตย์
ก็ลดความสาํคญัลง สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Greacen, Chris (2003: 5) ท่ีกล่าวว่าการผลิตไฟฟ้า
จากพลงังานนํ้ าขนาดเล็กจะถูกท้ิงร้างไม่มีการใช้งาน เม่ือมีพลงังานไฟฟ้าจากกการไฟฟ้าเขา้ไปถึง
ชุมชนนั้น ทั้งท่ีในขณะท่ีใชร้ะบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานนํ้ าขนาดเล็กก็สามารถตอบสนองความ
ตอ้งการดา้นพลงังานภายในชุมชนได ้
 การจดัการพลงังานชุมชนตอ้งอาศยัความรู้ความเขา้ใจถึงสถานการณ์พลงังานและปัญหาพลงังาน 
ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงความรู้ความเขา้ใจจะนาํไปสู่การมีความตระหนกัในเร่ืองพลงังาน และการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมการใชพ้ลงังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาพลงังานของสาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยแีห่งชาติ (2545 อา้งถึงใน อจัฉรี นาคะเสถียร, 2547: 75) ท่ีกล่าวถึงการสร้างแรงจูงใจ
ใหมี้การใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพท่ีจะตอ้งดาํเนินการควบคู่ไปกบัมาตรการการอนุรักษพ์ลงังาน
ส่วนหน่ึงคือ การสร้างจิตสาํนึกให้ประชาชนตระหนกัถึงความสาํคญัของปัญหา ซ่ึงทั้งหมดจะเป็น
ท่ีมาของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนประกอบดว้ย 4 ลกัษณะดว้ยกนัคือ การร่วมคน้หาปัญหา
และสาเหตุของปัญหาพลงังานในชุมชน, การร่วมวางแผนงานกิจกรรมพลงังานในชุมชน, การร่วม
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ปฏิบติัการตามแผนงานพลงังานในชุมชนท่ีวางไว ้และการติดตามประเมินผลการดาํเนินงานจดัการ 
พลงังานในชุมชนท่ีเพิ่มมากข้ึน และยงัสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ ยรรยงศ ์อมัพวา (2550: 304) ท่ี
ศึกษาเร่ือง ยุทธศาสตร์การพลงังานแห่งชาติเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของประเทศไทย พบว่า การให้
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบายและจดัการดา้นพลงังานจะเป็นเคร่ืองมือท่ีสาํคญั
นาํไปสู่ความสาํเร็จในการแกไ้ขปัญหาพลงังานอยา่งย ัง่ยนื ซ่ึงแนวทางในการจดัการกระบวนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนท่ีเหมาะสมคือการสร้างใหป้ระชาชนเกิดความรู้และความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งต่อ
ปัญหาพลงังาน และสร้างความตระหนกัในเร่ืองปัญหาพลงังาน ซ่ึงความรู้ความเขา้ใจของประชาชนจะ
เป็นบนัไดขั้นแรกของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 ปัญหาของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการศึกษาน้ีคือการเขา้ร่วมแต่ไม่แสดงความคิดเห็น
ในการวางแผนการจดัการพลงังานซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ อคิน รพีพฒัน์, ม.ร.ว. (2531: 48-53) 
ท่ีกล่าวว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนอาจถูกจาํกดัโดยลกัษณะโครงสร้างและวฒันธรรมไทย เช่น 
ความเกรงใจ ท่ีทาํใหค้นบางกลุ่มในชุมชนเขา้ร่วมโครงการ แต่ไม่แสดงความคิดเห็น ซ่ึงอาจจะเกิด
จากความเกรงใจหรือความกลวั อีกทั้งยงัสอดคลอ้งกบั สุรีย ์บุญญานุพงษ ์(2544 อา้งถึงใน นาฏฤทยั 
นิยมไทย, 2547: 82) ท่ีกล่าวว่าปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมคือ ความไม่ชดัเจนในขอบเขต
สิทธิการมีส่วนร่วม และไม่เขา้ใจในการมีส่วนร่วม การใชสิ้ทธิในการมีส่วนร่วมยงันอ้ยมาก และ
การมีส่วนร่วมนั้นเป็นเพียงผูส้นบัสนุนมากกว่าเป็นผูมี้ส่วนร่วมอยา่งแทจ้ริง ผูศึ้กษาเห็นว่าการเพิ่ม
ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มีอยูใ่นระดบัการร่วมวางแผนจาํเป็นตอ้งมีการแบ่งกลุ่มยอ่ย
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในระดบัครัวเรือน ทั้งน้ีตอ้งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง
พลงังานดว้ย  
 สําหรับการวางแผนพลงังานชุมชนนั้นจาํเป็นตอ้งนาํหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนเขา้มาบูรณาการในการวางแผนดว้ย ทั้งน้ีเพื่อเนน้การสร้างผลประโยชน์
จากพลงังานท่ีมากท่ีสุด ใหมี้การจดัการและอนุรักษพ์ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยคงระดบัทรัพยากร
ท่ีมีอยู่ และก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม สังคมและวฒันธรรมนอ้ยท่ีสุด การลดการบริโภค
พลงังานเป็นปัจจยัสาํคญัในการจดัการเร่ืองพลงังาน แต่ทั้งน้ีตอ้งมีการหาแหล่งพลงังานทดแทนอ่ืนๆ
เพิ่มเติม เพื่อกระจายความเส่ียงดา้นพลงังานและให้สามารถตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานได้
อยา่งเพียงพอ  
 ทั้งน้ีแหล่งพลงังานทดแทนควรเป็นแหล่งท่ีไดจ้ากในประเทศและมีเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
ผลของการลดการใชพ้ลงังานโดยการประหยดัพลงังาน และหาแหล่งพลงังานทดแทนจะทาํใหชุ้มชนมี
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัพลงังานลดลงแต่มีพลงังานเพียงพอท่ีจะตอบสนองความตอ้งการพื้นฐานของคน
ในชุมชนไดซ่ึ้งสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ สุริชาติ จงจิตต ์(2550: 241) ท่ีพบว่า ชุมชนท่ีประสบ
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ความสาํเร็จในการพฒันาพลงังานทางเลือก เป็นชุมชนท่ีนาํเอาหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกตเ์ขา้กบัการใชพ้ลงังานชุมชน เนน้บริโภคอย่างพอเพียงและเป็นพลงังานท่ีมีอยู่ในทอ้งถ่ิน 
เพื่อใหส้ามารถพึ่งตนเองดา้นพลงังานได ้
 การปรับปรุงเทคโนโลยดีา้นพลงังานใหมี้ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัชุมชนเป็นอีกปัจจยัหน่ึง
ท่ีมีความสาํคญัเพื่อใหชุ้มชนสามารถบริหารจดัการพลงังานและเทคโนโลยท่ีีมีอยูไ่ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั หน่วยวิจยัเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมเพื่อการพฒันาชนบท (2529: 68) ไดศึ้กษา
เร่ือง รูปแบบการจดัหาพลงังานให้แก่ชุมชนขนาดเลก็ในชนบท เพ่ือประโยชน์ในการผลิตทางการเกษตร
และอุตสาหกรรมขนาดยอ่ม ผลการศึกษาสามารถสรุปไดว้่า เทคโนโลยมีีส่วนเป็นแกนนาํไปสู่สัมฤทธ์ิ
ผลโดยตอ้งสามารถพฒันาขีดความสามารถของสมาชิกในชุมชนจนถึงระดบัท่ีสามารถ รับ ปรับ เปล่ียน 
แก ้หรือคิดเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งได ้สาํหรับการจดัหาพลงังานใหชุ้มชนนั้นสมาชิกของชุมชนจะตอ้ง
พร้อมท่ีจะเรียนรู้เทคโนโลย ีและวิธีการใหม่ในการผลิตและการใชพ้ลงังานอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 นอกจากปัจจยัทั้งหมดท่ีกล่าวมาแลว้การติดตามประเมินผลอยา่งต่อเน่ืองเพื่อปรับปรุงแกไ้ข
กระบวนการจดัการเทคโนโลยแีละขั้นตอนต่างๆใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุดทั้งน้ีตอ้งไดรั้บการสนบัสนุน
จากภาครัฐอยา่งต่อเน่ือง และสามารถขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืนๆใกลเ้คียง หรือมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ วรากร ฟองกระจาย (2549: 132) ท่ีไดเ้สนอแนะแนวทางการดาํเนินงาน
เพื่อจดัการป่าชุมชนใหป้ระสบผลสาํเร็จไดแ้ก่ การสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ืองจากภาครัฐ เพื่อใหชุ้มชน
สามารถพ่ึงตนเองไดแ้ละเกิดการจดัการป่าชุมชนอยา่งย ัง่ยนืโดยมีชุมชนและผูน้าํชุมชนมีส่วนร่วม
ในการจดัการในทุกขั้นตอนรวมทั้งดาํเนินการใหค้รอบคลุมหมู่บา้นใกลเ้คียง และ ยงัสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของ สุริชาติ จงจิตต ์(2550: 242) ท่ีว่าความต่อเน่ืองของการสนบัสนุนจากภาครัฐเป็นปัจจยั
สาํคญัท่ีทาํใหชุ้มชนเกิดความเรียนรู้เร่ืองพลงังานทางเลือกอยา่งต่อเน่ือง 
 

5.7  ข้อเสนอแนะ 
 
 การศึกษาเร่ืองรูปแบบท่ีเหมาะสมในการจดัการพลงังานชุมชนมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 5.7.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

1)  การวางแผนพลงังานในปัจจุบนัเนน้ท่ีการจดัหาพลงังานมากกว่าการประหยดั
หรืออนุรักษ์พลงังาน ซ่ึงจะนําไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพและไม่ย ัง่ยืน ดังนั้ น
หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งใหค้วามสาํคญักบัปัญหาการจดัการพลงังานในรูปแบบของการอนุรักษ์
พลงังานอยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง และนโยบายในแต่ละหน่วยงานตอ้งมีความสอดคลอ้งของนโยบาย
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การจดัการ พลงังานของกระทรวง และให้มีแนวทางไปในทิศทางเดียวกนั และยึดหลกัการพฒันา
อยา่งย ัง่ยนืเป็นท่ีตั้งของการจดัการ 
   2)  รัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ ควรมีการสนบัสนุนการศึกษาวิจยัเทคโนโลยพีลงังาน 
การจดัการพลงังาน ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และแนวทางการแกไ้ขปัญหาพลงังานท่ีเกิดข้ึน รวมทั้งพฒันา
บุคลากรดา้นพลงังานในระดบัองคก์รและชุมชนขนาดเล็ก เพ่ือเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการใช้
และพฒันาพลงังานทดแทน พลงังานหมุนเวียน และการอนุรักษพ์ลงังานให้สามารถนาํมาใชใ้น
ประเทศไดอ้ยา่งเหมาะสม  
  3)  ใหมี้การจดัตั้งศูนยก์ารเรียนรู้ในชุมชน และใหอ้งคก์รทางการศึกษาในทอ้งถ่ิน วิทยาลยั 
มหาวิทยาลยั หรือโรงเรียน เขา้มามีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้เร่ืองพลงังานและการจดัการพลงังาน 
ทั้งน้ีเพื่อให้ง่ายต่อการเขา้ถึงขอ้มูล และความรู้เร่ืองพลงังานของประชาชนในชุมชน และลดช่องว่าง
ระหว่างหน่วยงานภายนอกชุมชนและภายในชุมชน ทั้งน้ียงัเป็นการแลกเปล่ียนความรู้ ระหว่างชุมชน
และหน่วยงานทางการศึกษา และยงัสามารถขยายผลไปยงัชุมชนอ่ืนๆอีกดว้ย 

  4)  ก่อนการดาํเนินการโครงการจดัการพลงังานชุมชน ภาครัฐตอ้งให้ความสาํคญั
เพิ่มมากข้ึนกบัขั้นตอนการประเมินศกัยภาพของแหล่งพลงังาน ศกัยภาพพื้นท่ีและชุมชน ความ
ตอ้งการของชุมชน วา่ชุมชนตอ้งการพลงังานเพื่อใชป้ระโยชน์อะไร ปริมาณเท่าไร และชุมชนสามารถ
พึ่งตนเองจากการจดัการพลงังานไดม้ากนอ้ยแค่ไหน รวมถึงองคค์วามรู้ต่างๆในชุมชน เพ่ือใหค้วาม
ช่วยเหลือ และการสนบัสนุนจากภาครัฐตรงตามความตอ้งการของชุมชน และสามารถดาํเนินการได้
อยา่งย ัง่ยนืในระยะยาว 

 

 5.7.2  ข้อเสนอแนะเชิงปฏบิตั ิ
 1)  ผลการศึกษาพบวา่ส่ิงหน่ึงท่ียงัคงมีความไม่เหมาะสมคือเทคโนโลยท่ีีไม่สอดคลอ้ง
กบัสภาพชุมชน ชุมชนไม่สามารถบาํรุงซ่อมแซมอุปกรณ์เองได ้ดงันั้นการให้ความรู้ในเชิงเทคนิค
เพื่อใหชุ้มชนสามารถซ่อมแซมอุปกรณ์ไดเ้อง และการคดัเลือกเทคโนโลยดีา้นพลงังานท่ีเหมาะสมกบั
ชุมชนจะสามารถนาํพาให้ชุมชนมีการจดัการพลงังานอย่างย ัง่ยืนได ้ทั้งน้ีตอ้งมีการประเมินผลอย่าง
ต่อเน่ืองดว้ย นอกจากชุมชนเองแลว้ หน่วยงาน ทอ้งถ่ินหรือองคก์รทอ้งถ่ินควรเขา้ไปช่วยเหลือเร่ืองการ
บาํรุงรักษาอุปกรณ์ดา้นพลงังานของชุมชน ทั้งดา้นบุคลากร และงบประมาณ 

   2)  ชุมชนตอ้งสนบัสนุนใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมโดยเฉพาะในระดบัการวางแผน
พลงังานชุมชนมากข้ึน การนํากิจกรรมด้านส่ิงแวดลอ้มและสังคม และการนาํหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนั จะทาํให้ประชาชนในชุมชนมีความต่ืนตวัดา้น
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พลงังานและส่ิงแวดลอ้มอยูเ่สมอ รวมทั้งมีความตระหนกัเขา้ใจถึงปัญหามากข้ึน และจะนาํพาไปสู่การ
มีส่วนร่วมในการจดัการดา้นพลงังานต่อไป ชุมชนและหน่วยงานการปกครองส่วนทอ้งถ่ินจึงตอ้ง
เขา้ไปดูแลและสนบัสนุนใหมี้กิจกรรมต่างๆอยา่งต่อเน่ือง 
  3)  ชุมชนควรมีการจดัตั้งคณะกรรมการเพ่ือดูแลดา้นการจดัการพลงังานภายในชุมชน 
เพ่ือให้มีการจดัการดา้นพลงังานอย่างเตม็รูปแบบ ทั้งน้ีตอ้งมีการจดัการเร่ืองงบประมาณเพ่ือนาํมา
จดัการบาํรุงรักษาและต่อยอดดา้นพลงังานภายในชุมชนเอง เพ่ือให้ชุมชนสามารพึ่งตนเองไดอ้ยา่ง
แทจ้ริง 

 

 5.7.3  ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 ในการศึกษาคร้ังต่อไป ควรมีการศึกษาพิจารณาในเร่ืองต่างๆต่อไปน้ี 
   1)  ในการศึกษาคร้ังต่อไปควรมีการศึกษาดา้นเศรษฐศาสตร์ ประเภทเทคโนโลยพีลงังาน
ท่ีเหมาะสมกบัชุมชน ปริมาณการใชพ้ลงังาน พฤติกรรมการใชพ้ลงังาน และค่าใชจ่้ายดา้นพลงังาน
ท่ีเปล่ียนแปลงไปของคนในชุมชนเชิงลึกเพิ่มเติม เพ่ือนาํมาประยกุต ์ใชเ้ป็นเกณฑร่์วมกนัในงานวิจยั
คร้ังน้ีเพื่อผลการศึกษาท่ีครอบคลุมสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
   2)  ควรนาํเอารูปแบบท่ีเหมาะสมในการจดัการพลงังานชุมชนท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ัง
น้ีไปศึกษาวิจยัแบบมีส่วนร่วมกบัชุมชนเพื่อประเมินขอ้บกพร่องและประสิทธิผลท่ีเกิดจากรูปแบบท่ีได้
ในการศึกษาคร้ังน้ี และนาํมาปรับปรุงเพื่อให้ไดรู้ปแบบท่ีเหมาะสมในการจดัการพลงังานชุมชนท่ี
สมบูรณ์มากยิง่ข้ึนต่อไป 
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แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



แบบสอบถามชุดท่ี…………………… 
ชุมชน.................................................... 

 

แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์  
“รูปแบบทีเ่หมาะสมในการจดัการพลงังานชมุชน” 

 

คาํช้ีแจง 
 แบบสอบถามฉบบัน้ีเป็นส่วนหน่ึงของการทาํวิทยานิพนธ์ ของนักศึกษาหลกัสูตรการ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม คณะพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ เร่ือง 
“รูปแบบท่ีเหมาะสมในการจดัการพลงังานชุมชน” โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษารูปแบบของการจดั
การพลงังานภายในชุมชนทัว่ทั้งประเทศท่ีมีการใชพ้ลงังานทางเลือก พลงังานทดแทนและการจดั
การพลงังานภายในชุมชน เพื่อนาํไปนาํเสนอรูปแบบในการจดัการพลงังานชุมชนท่ีเหมาะสม   โดย
แบบสอบถามไดแ้บ่งออกเป็น 6 ส่วน จาํนวน 7 หนา้  ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 
 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเร่ืองพลงังานและการอนุรักษพ์ลงังาน 
 ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัความตระหนกัถึงปัญหาพลงังาน 

ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการพลงังาน 
ส่วนท่ี 5 ขอ้มูลความเห็นเก่ียวกบัความสอดคลอ้งของการจดัการพลงังานกบัชุมชน 

 ส่วนท่ี 6 ขอ้เสนอแนะ 
 

 ขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามทุกขอ้ใหต้รงกบัความเป็นจริงตามความคิดเห็นของ
ท่านมากท่ีสุด คาํตอบของท่านจะถือเป็นความลบั และไม่มีผลกระทบใดๆกบัตวัท่าน 
 

ขอขอบพระคุณในการตอบแบบสอบถาม 
นางสาวศราพร  ไกรยะปักษ ์

นกัศึกษาปริญญาโท  
หลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 

สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (NIDA) 
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ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

คําชี้แจง :  โปรดตอบคําถามในช่องว่าง และให้ทําเครื่องหมาย  หน้า  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมาก

ที่สุดเพียงข้อเดียว 
 

1. เพศ   ชาย   หญิง            2. อายุ   …………………………………ปี 
 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด  

 ไม่ได้รับการศึกษา  ประถมศึกษา   มัธยมศึกษา/ปวช.     

 อนุปริญญา/ปวส.  ปริญญาตรี   สูงกว่าปริญญาตรี  

 อ่ืนๆ(ระบุ)…......... 
 

4. อาชีพหลักของท่าน   

 เกษตรกรรม   ค้าขาย   รับจ้าง 

 รับราชการ   ผู้ประกอบการประมง  รัฐวิสาหกิจ 

  อ่ืนๆ(ระบุ)…........................... 
 

5. ระยะเวลาที่ท่านอาศัยอยู่ท่ีชุมชนแห่งนี้ 

  ต่ํากว่า 10 ปี   11- 20 ปี   21-30 ปี 

  มากกว่า 30 ปี ขึ้นไป 
 

6. สถานภาพของท่านในชุมชน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 ประธานชุมชน   รองประธานชุมชน  กรรมการชุมชน  

  ประชาชนทั่วไป  อ่ืนๆ(ระบุ)…......... 
 

7. ก่อนการนําพลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงาน (ลม,แสงอาทิตย์,เตาประสิทธิภาพสูง,ไบโอดีเซลล์

,ก๊าซชีวภาพ ฯลฯ) ท่านใช้พลังงานจากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 เครื่องปั่นไฟ    แบตเตอรี่   ก๊าซหุงต้ม LPG    

 เตาถ่าน   ตะเกียงนํ้ามัน   ไบโอดีเซล    

 อ่ืนๆ(ระบุ)…......... 
 

8. หลังการนําพลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงาน (ลม,แสงอาทิตย์,เตาประสิทธิภาพสูง,ไบโอดีเซลล์

,ก๊าซชีวภาพ ฯลฯ) ท่านใช้พลังงานจากแหล่งใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 เครื่องปั่นไฟ    พลังงานลม   พลังงานแสงอาทิตย์  

 ก๊าซหุงต้ม LPG   เตาถ่าน   เตาถ่าน ซูปเปอร์อังโล่ 

 ไบโอดีเซล   ก๊าซชีวภาพ   อ่ืนๆ(ระบุ)…......... 
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9. พลังงานที่ใช้ในครัวเรือนปัจจุบันมีความพอเพียงหรือไม่ 

  มีความพอเพียง   ไม่พอเพียง  เหตุผล................................................................ 
 

10. หลังจากมีการนําเอาพลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงาน (ลม,แสงอาทิตย์,เตาประสิทธิภาพสูง,

ไบโอดีเซลล์,ก๊าซชีวภาพ ฯลฯ)มาใช้ในชุมชนมีผลกระทบกับตัวท่านในด้านใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  ไม่มีผลใดๆ เลย  มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพลังงาน    

 การดําเนินชีวิตประจําวันเปล่ียนแปลงไป 

 สิ่งแวดล้อมในชุมชนเปลี่ยนแปลง 

  พฤติกรรมการใช้พลังงานของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไป  

 อ่ืนๆ (ระบุ)…................................................. 
 

11. ก่อนมีการนําพลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงาน (ลม,แสงอาทิตย์,เตาประสิทธิภาพสูง,ไบโอดี

เซลล์,ก๊าซชีวภาพ ฯลฯ) มาใช้ในชุมชน ท่านมีรายจ่ายเกี่ยวกับพลังงานโดยเฉลี่ยต่อเดือนประมาณเท่าใด 

 น้อยกว่า 500 บาท   501-1,000 บาท   1,001-1,500 บาท 

 1,501-2,000    2,001-2,500 บาท  มากกว่า 2,500 บาท  
 

12. หลังจากมีการนําพลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงาน (ลม,แสงอาทิตย์,เตาประสิทธิภาพสูง,ไบโอ

ดีเซลล์,ก๊าซชีวภาพ ฯลฯ)มาใช้ในชุมชน  แนวโน้มรายจ่ายเกี่ยวกับพลังงานของท่านเป็นอย่างไร 

 ลดลง .......................บาท/เดือน เพราะ...........................    

 เพิ่มขึ้น .....................บาท/เดือน เพราะ...........................   

 เท่าเดิม เพราะ........................ 
 

13. ท่านมีวิธีประหยัดพลังงานในครัวเรือนอย่างไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 ไม่มีการประหยัดพลังงานใดๆเลย 

 ปิดสวิตช์ไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน 

 เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานมีฉลากประหยัดพลังงาน 

 เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เหมาะกับจํานวนสมาชิกในครอบครัว 

  ดูแลรักษาและทําความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นประจําเพื่อประสิทธิภาพการทํางานที่ดี  

 อ่ืนๆ ระบุ................................................................................. 
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ส่วนที่ 2 : ข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพลังงานและการอนุรักษ์ 

คําชี้แจง : โปรดทําเคร่ืองหมายในช่องที่ท่านคิดว่าเหมาะสม 

ประเด็น ใช่ ไม่ใช่ 

พลังงาน 

1. พลังงานนํ้ามัน และก๊าซธรรมชาติยังคงมีจํานวนไม่พอที่จะสามารถใช้ได้อีกหลาย

ร้อยปี ข้างหน้า 

  

2. พลังงานที่ใช้ในประเทศในปัจจุบันเกือบทั้งหมดมาจากการนําเข้าจากต่างประเทศ   

3. ความต้องการพลังงานในอนาคตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น   

4. พลังงานลม แสงอาทิตย์ ความร้อนใต้พิภพ จัดเป็นพลังงานหมุนเวียน 

(Renewable energy) 

  

การอนุรักษ์และการประหยัดพลังงาน 

1. การเปิ ด-ปิ ด ตู้เย็นบ่อยๆจะทําให้ตู้เย็นใช้ไฟฟ้าเปลืองมากขึ้น   

2. ในการรีดผ้าหากพรมนํ้าให้เปียกชุ่ม จะทําให้ใช้ไฟเพิ่มขั้น   

3. หลอดผอมจะให้ความสว่างดีกว่าหลอดไส้ชนิดทั่วไป   

4.การเปิดฝาหม้อหุงข้าวขณะที่ข้าวยังไม่สุกจะทําให้ส้ินเปลืองไฟฟ้ามากขึ้น   
 
 
ส่วนที่ 3: ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความตระหนักถึงปัญหาพลังงาน 

คําชี้แจง : โปรดทําเคร่ืองหมายในช่องที่ท่านคิดว่าเหมาะสม  

โดย  5    หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 

4    หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านมาก 

3   หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านปานกลาง 

2   หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านน้อย 

1   หมายถึง ข้อความนั้นตรงกับความคิดเห็นของท่านน้อยที่สุด 
 

คําถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1. ท่านคิดว่าท่านต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการแก้ปัญหาการขาด

แคลนพลังงานของคนในชุมชน 

        

     

2 ท่านเห็นด้วยว่าปัญหาความขาดแคลนพลังงานของคนในชุมชนมี

แนวโน้มที่จะมีปัญหาเพ่ิมขึ้นจึงต้องหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไข

ปัญหา 

        

     

3 ท่านให้ความสําคัญต่อการดําเนินการจัดการประชาสัมพันธ์ให้คนใน

ชุมชนประหยัดพลังงาน 
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คําถาม 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

4 ท่านเห็นว่าปัญหาพลังงานที่ขาดแคลนนั้นเป็นปัญหาของคนทั้งชุมชน               

5 ท่านติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องพลังงานอยู่เสมอ              

6 ท่านคิดว่าการใช้พลังงานอย่างฟุ่มเฟือยของคนในชุมชนไม่ได้เกิดผล

กระทบต่อตัวท่าน 

        

     

7 ท่านคิดว่าความขาดแคลนพลังงานสามารถแก้ไขได้ด้วยบุคคลที่มี

อํานาจในชุมชนเพียงกลุ่มเดียว 

        

     

8 ท่านคิดว่าการใช้พลังงานอย่างประหยัดไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหา

พลังงานของชุมชน 

        

     

9 ท่านคิดว่าการเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากเบอร์ 5 ไม่สามารถช่วย

ประหยัดไฟในครัวเรือนได้ 

        

     

10 ท่านไม่รู้สึกกังวลถึงสถานการณ์ความต้องการพลังงานของคนใน

ชุมชนที่เพิ่มขึ้น 

        

     
 
 
ส่วนที่ 4 : ข้อมูลเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการพลังงานภายในชุมชน 

คําชี้แจง : โปรดทําเคร่ืองหมายในช่องที่ท่านคิดว่าเหมาะสม 

 โดย   5 = ระดับการมีส่วนร่วมมากที่สุด  4  =  ระดับการมีส่วนร่วมมาก 

           3 = ระดับการมีส่วนร่วมปานกลาง 2  =  ระดับการมีส่วนร่วมน้อย 

           1 = ระดับการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด  

ลักษณะการมีส่วนร่วม 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

1.การร่วมค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหาพลังงานในชุมชน 

   1.1 ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาพลังงานในชุมชน                

   1.2 ให้ความสะดวกเจ้าหน้าที่ในการหาสาเหตุของปัญหาพลังงาน                

   1.3 ร่วมประสานกับบุคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการศึกษาปัญหา                

2. การร่วมวางแผนงานกิจกรรมพลังงานในชุมชน 

   2.1 แสดงความคิดเห็นในการวางแผนจัดการปัญหาพลังงาน                

  

2.2 การประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวาง

แผนการจัดการพลังงาน 

        

     

  

2.3 การอํานวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆในขณะ

เจ้าหน้าที่จัดทําแผนพลังงาน 
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ลักษณะการมีส่วนร่วม 
ระดับคะแนน 

5 4 3 2 1 

3.การร่วมปฏิบัติการตามแผนงานพลังงานในชุมชนที่วางไว้ 

   3.1 ร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแผนการจัดการพลังงาน                

   3.2 การให้ความรู้เพื่อนบ้านเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน                

   3.3 ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่เรื่องพลังงาน               

4. การติดตามประเมินผลการดําเนินงานจัดการพลังงานในชุมชน 

   4.1 การติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการจัดการพลังงานที่

วางไว้ 

        

     

  

4.2 การร่วมตอบคําถาม ชี้แจงรายละเอียดกิจกรรมเกี่ยวกับพลังงานที่

ได้ดําเนินไป 

        

     

  

4.3 การร่วมประสานงานกับบุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตาม

ประเมินผล 

        

     

 

ส่วนที่ 5 : ข้อมูลความเห็นเกี่ยวกับความสอดคล้องของการจัดการพลังงานกับวิถีวัฒนธรรมชุมชน 

คําชี้แจง : โปรดทําเคร่ืองหมายในช่องที่ท่านคิดว่าเหมาะสม 
 

ประเด็น ใช่ ไม่ใช่ 

ด้านศักยภาพพื้นที่และชุมชน   

1. การใช้พลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานในชุมชนมีความเหมาะสมกับลักษณะ

พื้นที่ของชุมชน 

  

2. การเลือกใช้พลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานในชุมชนก่อให้เกิดมลภาวะน้อยลง     

3. คนในชุมชนมีความรู้ความสามารถไม่เพียงพอในการดูแล บํารุงรักษา อุปกรณ์เกี่ยวกับ

พลังงาน เช่น ตัวส่งสัญญานไฟ อุปกรณ์ต่อพ่วง เองได้ 

  

4. ผู้นําชุมชนไม่สามารถประสานงานและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดูแลรักษา และประหยัด

พลังงานระหว่างหน่วยงานกับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  

ด้านความต้องการและการดําเนินชีวิตของชุมชน   

1. การใช้ พลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานในชุมชนตอบสนองความต้องการ

ด้านพลังงานของคนส่วนใหญ่ในชุมชน 

  

2. การใช้พลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานในชุมชนและการจัดการพลังงาน

ก่อให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพลังงาน 

  

3. การใช้พลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานในชุมชนก่อให้เกิด ความยุ่งยากใน

การใช้พลังงาน เช่น มีอุปกรณ์ท่ีซับซ้อน ต้องการการบํารุงรักษา ท่ีมากขึ้น  
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ประเด็น ใช่ ไม่ใช่ 

4. การใช้พลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานในชุมชนทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบการดําเนินชีวิตดั้งเดิม ไปในทางที่แย่ลง 

  

ด้านการประกอบอาชีพของชุมชน   

1.จากการใช้พลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานในชุมชนทําให้ประชาชนมีอาชีพ

เพิ่มมากขึ้น 

  

2. การนําพลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานมาใช้ในชุมชนทําให้คนในชุมชนได้

ปริมาณงาน/คน/วัน มากขึ้น 

  

3. การนําพลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานมาใช้ในชุมชน ทําให้คนในชุมชนทํางาน

ในชุมชนมากขึ้น ไม่ต้องพยพไปทํางานต่างถิ่น 

  

4. การใช้พลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานในชุมชนทําให้มีอุปสรรคกับการ 

ประกอบอาชีพ 

  

 

ส่วนที่ 6 : ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดการพลังงานภายในชุมชน 

1. ปัจจุบันท่านมีปัญหาในการใช้พลังงานในชุมชนอย่างไรบ้าง และได้รับการแก้ไขอย่างไร 
.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

........................ 

 2. ท่านยังต้องการความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นๆ อีกหรือไม่ และอย่างไร 
.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

........................ 

3. ท่านพึงพอใจกับการจัดการพลังงานในชุมชนขณะนี้หรือไม่ อย่างไร 
.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

......................... 

 

ขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการตอบ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก “รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการพลังงานชุมชน” 

สําหรับ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพลังงานชุมชน 
 

    วันที่สัมภาษณ์……………เวลาสัมภาษณ์…………… 

   สถานที่ ……..…………ผู้สัมภาษณ์……………….. 
 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ให้สัมภาษณ์ 

1.1 ช่ือ-นามสกุล.................................................................................... 

 1.2  ตําแหน่ง........................................................................................... 
 

2. สถานการณ์พลังงาน 

2.1 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสถานการณ์พลังงานและแนวโน้มพลังงานเป็นอย่างไร

 ……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 2.2  มีโครงการเกี่ยวกับพลังงานลักษณะใดบ้างที่นําไปประยุกต์ใช้ในชุมชน และมีแนวโน้มของ

ผลสําเร็จเป็นอย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 2.3 ในปัจจุบันประชาชนในชุมชนบทหรือชุมชนเมืองที่มีโครงการเก่ียวกับพลังงานมีการ

เรียกร้อง ร้องขอ สิ่งใดที่เก่ียวข้องกับพลังงานอีกบ้าง และหน่วยงานราชการมีการจัดการอย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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3. การจัดการพลังงานหน่วยงานรัฐ 

 3.1  ทางหน่วยงานของท่านได้เข้าไปดูแลเร่ืองการจัดการพลังงานภายในชุมชน หรือมอบหมายให้

หน่วยงานใด เข้าไปดูแลหรือไม่ อย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

3.2 หน่วยงานของท่านมีการกําหนดนโยบาย หรือแผน ท่ีเกี่ยวข้องกับพลังงานเพื่อเข้าไปจัด

การพลังงานภายในชุมชนโดยเฉพาะชุมชนแหลมรุ่งเรือง หรือมีการจัดหาพลังงานทดแทนหรือไม่อย่างไร  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

3.3 หน่วยงานของท่านมีการจัดสรรงบประมาณ และบุคลากรเพื่อจัดการพลังงานในชุมชน จัดหา 

แหล่งพลังงาน หรือรณรงค์เร่ืองประหยัดพลังงานโดยเฉพาะหรือไม่อย่างไร  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

3.4 มีมาตรการติดตามตรวจสอบหรือประเมินผลการดําเนินการหรือไม่อย่างไร และใครเป็น 

ผู้รับผิดชอบ 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 3.5  การจัดการพลังงานในชุมชน ปัจจุบันมีความสอดคล้องวิถีของชุมชนในด้าน ศักยภาพของ

พื้นท่ีและชุมชน ความต้องการและการดําเนินชีวิตของชุมชน และด้านการประกอบอาชีพของชุมชน

หรือไม่ อย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.6  ในภาพรวมท่านคิดว่าการจัดการพลังงานภายในชุมชน มีจุดเด่น จุดด้อย หรือควรมีทิศ

ทางการจัดการพลังงานภายในชุมชนต่อไปอย่างไร 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

4.1 ท่านคิดว่าอะไรเป็นส่ิงสําคัญที่ทําให้การดําเนินการจัดการพลังงานชุมชนประสบความสําเร็จ 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

4.2 ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการพลังงานภายในชุมชน 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

 

แบบสัมภาษณ์เชิงลึก “รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการพลังงานชุมชน” 

สําหรับ ผู้นําชุมชน 
 

    

     วันที่สัมภาษณ์……………เวลาสัมภาษณ์…………… 

               สถานที่ ……..…………ผู้สัมภาษณ์……………….. 

1. ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ให้สัมภาษณ์ 

 1.1  ช่ือ-นามสกุล.................................................................................... 

 1.2  ตําแหน่ง........................................................................................... 
 

2. สถานการณ์พลังงานของชุมชน 

 2.1 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันประชาชนในชุมชนของท่านใช้พลังงานจากแหล่งใดบ้าง 

 ………………………………………………… ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 2.2  ปัจจุบันภายในชุมชนมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเท่าใด และมีแนวโน้มความต้องการใช้ไฟฟ้ า และ

เชื้อเพลิงอื่นๆ อย่างไรในอนาคต      

 ………………………………………………… ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 2.3  ปัจจุบันในชุมชนของท่านมีการใช้พลังงานทางเลือกหรืออุปกรณ์ประหยัดพลังงานอื่นๆ หรือไม่

ใช้ในกิจกรรมใดบ้าง และพลังงานทางเลือกเหล่านั้นมาจากแหล่งใด 

 ………………………………………………… ………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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2.4 ในปัจุบันประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนของท่านประกอบอาชีพใด และพลังงานมีความเพียงพอ

ต่อความต้องการของชุมชนและส่งเสริมการประกอบอาชีพนั้นๆหรือไม่ อย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. การจัดการพลังงานของชุมชน 

3.1 ชุมชนมีแผนการจัดการ รายรับ รายจ่าย การจัดตั้งคณะกรรมการ การบริหารจัดการในการจัด

การพลังงานเกี่ยวกับพลังงานของชุมชน ในรูปแบบใด และอย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 3.2  ภายในชุมชนของท่านมีนโยบาย มาตรการ และโครงการการรณรงค์การใช้พลังงานอย่าง

ประหยัด หรือไม่ อย่างไรและมีปัญหาในการดําเนินงานอย่างไรบ้างในปัจจุบัน 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

3.3 ในชุมชนมีปัญหาเรื่องพลังงาน แหล่งพลังงานหรือการใช้พลังงาน หรือไม่ อย่างไร   

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

3.4 มีเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของทางจังหวัด เจ้าหน้าที่ของทางเทศบาล หรือเขต เข้ามาดูแลให้

ความช่วยเหลือในการจัดการพลังงานบ้างหรือไม่ อย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 3.5  หากเกิดปัญหาทางเทคนิค อุปกรณ์ ท่านมีวิธีแก้ไขอย่างไร หรือแจ้งหน่วยงานใด 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

3.6 การจัดการพลังงานในชุมชนปัจจุบันมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนในด้านศักยภาพของพื้นที่

และชุมชน ความต้องการและการดําเนินชีวิตของชุมชน และด้านการประกอบอาชีพของชุมชนหรือไม่ อย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการพลังงานภายในชุมชน 

 4.1 ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการพลังงานภายในชุมชนอย่างไร เช่น ออกความคิดเห็น

ในการจัดการพลังงาน ให้ความร่วมมือในการจัดการพลังงาน 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

4.2 ในขั้นตอนการจัดการพลังงาน คือ การหาสาเหตุของปัญหา การร่วมวางแผน การปฏิบัติตามแผน และ

การติดตามประเมินผล ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนใดมากที่สุด และมีส่วนร่วมอย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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4.3 ปัญหาและอุปสรรคในการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในการจัดการพลังงาน คือ

อะไร และท่านจะมีข้อเสนอแนะเพื่อแก้ปัญหาและอุปสรรคนั้นๆอย่างไรบ้าง  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 4.4  แนวทางการเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการพลังงานของชุมชนควรทําอย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 4.5  ท่านคิดว่าการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการพลังงานมีผลต่อความสําเร็จในการจัด

การพลังงานภายในชุมชนหรือไม่ อย่างไร 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………  
 

5. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

5.1 ท่านคิดว่าอะไรเป็นสิ่งสําคัญในการดําเนินการจัดการพลังงานชุมชน 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

5.2 ข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการพลังงานภายในชุมชน 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

ภาคผนวก ค  

 การผลิตไฟฟ้าโดยพลงังานหมุนเวยีนและดชันีช้ีวดัดา้นพลงังาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การผลติไฟฟ้าโดยพลงังานหมุนเวยีนและระบบความร้อนร่วม 
 มาตรการสนบัสนุนผา่นผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเลก็ (Small Power Producer : SPP) และผูผ้ลิตไฟฟ้า
รายเลก็มาก (Very Small Power Producer : VSPP) นบัตั้งแต่ปี 2535 ท่ีมีการเปิดรับซ้ือไฟฟ้าจาก
เอกชนรายเลก็จนถึง ตุลาคม 2551 มี SPP ท่ีเสนอขายไฟฟ้าเขา้ระบบ กาํลงัการผลิตไฟฟ้ารวม 3,887 เมกะวตัต ์
ปริมาณการขายไฟฟ้าเขา้ระบบ 2,286 เมกะวตัต ์โดยเป็นโรงไฟฟ้าท่ีใชพ้ลงังานหมุนเวียนหรือเช้ือเพลิง
ผสม กาํลงัการผลิตรวม 1,165 เมกะวตัต ์ปริมาณไฟฟ้าท่ีขาย 615 เมกะวตัต ์ส่วน VSPP ท่ีจาํหน่ายไฟฟ้าแลว้ 
มีปริมาณการขายไฟฟ้า 226 เมกะวตัต ์ณ ส้ินเดือน ตุลาคม 2551 การไฟฟ้าไดรั้บขอ้เสนอโครงการ VSPP 
ใหม่ ทั้งหมด 210 โครงการ (พลงังานหมุนเวียน 205โครงการ) ปริมาณไฟฟ้าท่ีเสนอขาย รวม 576 เมกะ
วตัต ์(พลงังานหมุนเวียน 556 เมกะวตัต)์ และเม่ือรวมปริมาณการเสนอขายจาก SPP พลงังานหมุนเวียน 
7 โครงการ จะไดป้ริมาณไฟฟ้าเสนอขายรวมถึง 911 เมกะวตัต ์นอกจากนั้นรัฐยงัไดอ้นุมติัการรับซ้ือ
ไฟฟ้าจากโครงการ SPP ท่ีเป็นระบบผลิตไฟฟ้าและไอนํ้ าร่วมกนัอีก 19 โครงการ ปริมาณไฟฟ้าท่ีจ่ายเขา้
ระบบรวม 1,584 เมกะวตัต ์ซ่ึงทาํใหมี้กาํลงัการผลิตไฟฟ้าจาจากพลงังานหมุนเวียน และจากระบบผลิต
ความร้อนร่วมท่ีเพิ่มข้ึนอีกรวม 2,495 เมกะวตัต ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แหล่งทีม่า: สาํนกันโยบายและยทุธศาสตร์ กระทรวงพลงังาน, 2552  
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ดัชนีช้ีวดัด้านพลงังานของประเทศไทย 

Year  2003 2004 2005 2006 2007 2008e  

GDP at 1998 Price (106 Baht)  3,468,16 3,688,189 3,855,11 4,052,006  4,237,95 4,380,26 

Population (thousand)  63,080 61,974 62,418 62,829 63,304 66,148 

Total Primary Energy Consumption 92,491 100,501 103,362 105,899 110,106 111,929 

Final energy Demand (ktoe)  56,289 61,262 62,397 63,257 64,886 66,162 

Electricity Generation (GWh)  118,408 127,511 134,798 141,919 147,026 151,601 

%Growth ของ GDP  7.10 6.30 4.50 5.10 4.60 3.36 

%Growth Total Primary Energy 7.70 8.66 2.85 2.45 2.58 1.66 

%Growth Total Final Energy 6.20 8.80 1.90 1.40 2.58 1.97 

Energy 
Intensity  

Total Primary 0.0267 0.0272 0.0268 0.0261 0.026 0.0256 

Final Energy 0.0162 0.0166 0.0162 0.0156 0.0156 0.0157 

Final Energy Consumption per 0.89 0.99 1.00 1.01 1.04 1.04 

Energy 
Elasticity   

 Total Primary 
Energy Supply   

 1.0845   1.3446    0.6333    0.4804    0.5609    0.4940   

 Final Energy 
Consumption   

 0.8732   1.3968    0.4222    0.2745    0.5609    0.5863   

 
แหล่งทีม่า: สาํนกันโยบายและยทุธศาสตร์ กระทรวงพลงังาน, 2552 
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