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การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพของพลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสมต่อความต้องการ
ของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ และประเมินความเป็นไปได้ในการผลิตพลังงานด้วยพลังงานหมุนเวียนใน
ชุมชน ด้านกายภาพ สังคม การบริหารจัดการ เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม และเสนอแนวทางการผลิต
พลังงานจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อความยั่งยืนของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์ การวิจัยนี้ใช้แบบสัมภาษณ์
และการสังเกตการณ์เป็นเครื่องมือในการศึกษา ตามกรอบแนวคิด CIPP-I Model ได้แก่ คาถามเกี่ยวกับ
นโยบาย (Context) สิ่งที่นาเข้า (Input) คาถามเกี่ยวกับการดาเนินงานเพื่อหาศักยภาพที่เหมาะสมของ
พื้นที่ (Process) คาถามเกี่ยวกับผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น (Output) และคาถามเกี่ยวกับผลกระทบที่
จะเกิดขึ้น (Impact) โดยกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาคือ ตัวแทนเจ้าหน้าที่จากสานักงานพลังงาน
จังหวัด และประชาชนจากชุมชน ที่มีการเลื อกใช้พ ลั งงานทดแทนแตกต่ างกัน ได้ แก่ ชุมชนเกษตร
สมบูรณ์ ชุมชนเทศบาลตาบลนิ คมปราสาท มูลนิธิพัฒ นาอีสาน โดยผู้วิจัยใช้ CIPP-I Model, SWOT
Analysis, Force Field Analysis และ GIS เป็นทฤษฎีในการวิเคราะห์ผลการศึกษา
ผลการศึกษาด้านกายภาพพบว่าจังหวัดสุรินทร์มีศักยภาพพลังงานหมุนเวียนแสงอาทิตย์สูงสุดโดย
มีค่าความเข้ มแสงเฉลี่ ย อยู่ ที่ 17.0-18.5 เมกะจูล /ตารางเมตร/วัน ในแต่ ล ะปี ซึ่งสามารถเทีย บเป็ น
ปริมาณพลังงานได้กว่า 11,000 พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ พลังงานลมมีค่าเฉลี่ยความเร็วลมอยู่ที่ 4.07
เมตร/วินาที ในแต่ละปีและพลังงานชีวมวลซึ่งได้จากผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ใบอ้อย ชานอ้อย ฟาง
ข้าว แกลบ และเหง้ามั น ส าปะหลั ง โดยใบอ้อยสามารถแปลงเป็นปริมาณพลั งงานได้สู งสุ ด 283.02
พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ และเหง้าจากมันสาปะหลังแปลงเป็นปริมาณพลังงานได้ต่าสุดอยู่ที่ 2.0 - 4.7
พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ ในด้านสังคมและการบริหารจัดการ ประชาชนและผู้นาชุมชนในหมู่บ้านหรือ
ตาบลต่าง ๆ ให้ ความร่ว มมือ และมีความสนใจในการอบรมจัดกิจกรรมพลังงานหมุน เวียนของทาง
ภาครัฐเป็นอย่างดี และส่วนใหญ่พร้อมที่จะนาพลังงานหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้กับชุมชนตนเอง อีกทั้งใน
ด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนสามารถส่งเสริมการทาเกษตรกรรมในชุมชนซึ่งยังผลให้
ประชาชนมี รายได้เพิ่ ม และลดค่าใช้จ่ายภายในครัว เรือน รวมถึงสร้างอาชีพ ให้ แก่ค นว่างงาน ช่ว ย

ข
เสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งและความสุขภายในชุมชน สาหรับผลการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมพบว่าการใช้
พลังงานหมุนเวียนไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ ต่อสิ่งแวดล้อม อนึ่งเนื่องจากจังหวัดสุรินทร์มีการ
บริหารงานในรูปแบบไตรภาคี ส่งผลให้เกิดความรวดเร็วในการดาเนินงาน แต่ยังพบอุปสรรคหลักในการ
พัฒนาพลังงานหมุนเวียน คือ ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ ซึ่งส่งผลให้ประสิทธิภาพในการพัฒนา
พลังงานหมุนเวียนดาเนินไปอย่างล่าช้า และไม่สมบูรณ์ในบางพื้นที่ ดังนั้นการอบรมให้ความรู้ การจัด
กิจกรรมส่งเสริมด้านพลังงานหมุนเวียน พัฒนาการฝึกทักษะให้แก่ประชาชน การจัดสรรงบประมาณและ
บุคลากรที่เหมาะสม เป็นสิ่งสาคัญที่จะทาให้จังหวัดสุรินทร์มีการใช้พลั งงานหมุนเวียนได้อย่างสมบูรณ์
และยั่งยืน
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The purposes of this research were to study potential of renewable energy in
Surin Province, to assess possibility of producing energy from renewable energy in
physical, economic, social, environment and management aspects, and to purpose
guidelines to sustained produce energy from renewable energy for community in Surin
province. Interviews and observation were used as research tools based on the CIPP-I
Model: Context, Input, Process, Output and Impact. Interviews with officers
of Provincial Energy Office, community leaders and villagers were carried out. A survey
of potential renewable energy in communities in Surin Province was also carried out
and GIS was used to find out the potential of renewable energy. This research used
CIPP-I Model, SWOT Analysis, Force Field Analysis for data analysis.
The results in physical aspect show that the highest potential renewable energy
in Surin province is solar energy which the average solar intensity is 17.0-18.5
MJ/m2/day equivalent to 11,000 ktoe, following by wind energy which has an average
wind speed of 4.07 m/s. Biomass energy comes third, it is from agriculture products
such as sugar cane leave, bagasse, straws, husks and cassava rhizome in which the
sugarcane leave can be transformed into energy as much as 283.02 ktoe and the
cassava rhizome can be transformed into the lowest energy is 2.0-4.7 ktoe. For the
social and management aspects, villagers and community leaders are interested and
have participated in renewable energy activities. In economy aspect, renewable energy
can support an agricultural sector in the community which help to increase incomes,
reduce household expense and also create jobs for unemployed people and there is
no negative environmental impact of renewable energy use. Surin province has a

ง
tripartite to work for renewable energy production, making the job succeed. But there
are obstacles in some areas that villagers don’t have much knowledge on renewable
energy and so renewable energy development is not fully effective. Therefore,
dissemination of renewable energy knowledge, training and activities in renewable
energy technology, budget and staff manage are key success factors for the province.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 หลักการและเหตุผล
พลังงานนับเป็นปัจจัยสาคัญอย่างหนึ่งในการดารงชีวิตของมนุษย์ เพราะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคคมนาคม ภาคเกษตรกรรม และภาคครัวเรือนในด้าน
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น ทั่วประเทศมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าถึง 166,490 ล้าน
หน่ ว ยต่อ ปี โดยภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนื อเป็ น ภู มิภ าคที่ มีพื้ น ที่ ใหญ่ ที่ สุ ดของประเทศไทย และมี
แนวโน้มการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหนึ่งพันล้านหน่วยต่อปีโดยประมาณ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ,
2556) โดยเฉพาะภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมจากการขยายตัวของชุมชนเมืองและความเชื่อมโยงจาก
การเปิดการค้าของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ซึ่งเป็นปัจจัยสนับสนุนให้ความต้องการใช้
ไฟฟ้าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือก้าวกระโดดในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปี (สานักสถิติและพยากรณ์
สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2556) โดยมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นประมาณ 1,000 ล้านหน่วยในทุกๆปี
ดังแสดงในภาพที่ 1.1
การใช้ ไฟฟ้ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาพที่ 1.1 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แหล่งที่มา: กฟผ.และสภาพัฒน์, 2556 อ้างถึงใน ธนาคารแห่งประเทศไทย
สานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2556.
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พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนาเข้าไฟฟ้ามาใช้จาก 3 ช่องทาง คือ นาเข้าจากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) สูงถึงร้อยละ 68, ผลิตเองในภูมิภาคได้แค่เพียงร้อยละ 28
และ นาเข้าจากภาคเหนือและภาคกลางอีกร้อยละ 4 (ธนาคารแห่ งประเทศไทย, 2558) เนื่องจาก
ภาคเหนือเป็นภูมิภาคที่มีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนค่อนข้างมากกว่าภูมิภาคอื่น
จากการที่มีเขื่อนที่ใช้พลังงานน้าผลิตไฟฟ้าได้หลายเขื่อน และแหล่งพลังงานความร้อนต่างๆได้แก่ถ่าน
หินและก๊าซธรรมชาติที่ใช้ผลิตไฟฟ้าก็มีในปริมาณมาก นอกจากนี้ยังมีพลังงานชีวมวลจากพืชผลทาง
การเกษตรที่สามารถนามาเป็ นพลังงานความร้อนได้เกือบร้อยละ 61 ของพลังงานทดแทนทั้งหมด
(สถาบันศึกษาความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2557) ในส่วนของ สปป.
ลาวนั้นกงศุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ประเทศลาวกาหนดนโยบายเป็นแนวทางว่าจะให้ประเทศ
ของตนเองเป็น ‘Battery of Asia’ คือเป็นแหล่งพลังงานของเอเชีย เนื่องจาก สปป.ลาว ยังสามารถ
ผลิตไฟฟ้าและความร้อนจากพลังงานเชื้อเพลิงและพลังงานทดแทนได้อยู่มากโดยการผลิตไฟฟ้าที่ได้ใช้
เองในประเทศมีจานวนไม่มากนัก ส่วนใหญ่ส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ไทย โดยเฉพาะภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พม่าและเวียดนาม ดังนั้น การลงทุนในด้านพลังงานยังมีศักยภาพสูงอยู่มาก

ภาพที่ 1.2 แหล่งที่มาของไฟฟ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แหล่งที่มา: กฟผ, 2556 อ้างถึงใน ธนาคารแห่งประเทศไทย
สานักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, 2556.
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ส าหรับ ในส่ วนการผลิ ตใช้ เองในภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนือ นั้น หลั ก ๆ มาจาก 2 ทาง คื อ
โรงไฟฟ้าน้าพองซึ่งใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซธรรมชาติ และโรงไฟฟ้าพลังงานน้าเขื่อนลาตะคลอง โดยในปี
2558 ภายใต้แผนพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย กระทรวงพลังงานมีแผนปลดโรงไฟฟ้าน้าพอง
ออกภายในปี พ.ศ 2562 เนื่องจากมีประสิทธิภาพในการผลิ ตไฟฟ้าต่าไม่คุ้มกับต้นทุน ดังนั้นภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือจะเหลือแหล่งผลิตไฟฟ้าหลักเพียงแหล่งเดียวคือจากเขื่อนลาตะคลองและจะต้อง
นาเข้าไฟฟ้าจาก สปป.ลาวมากขึ้นอีก ถึงร้อยละ10- 18 (ธนาคารแห่ งประเทศไทย สานักงานภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ , 2557) เมื่อเทียบกับของเดิม ปัจจุบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอาเภอ
หรือตาบลที่ประสบปัญหาไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือ ไฟฟ้าติดบ้างดับบ้างตามสภาพ
อากาศ ไม่มั่น คงต่อการใช้งาน ทั้ งนี้ปั จจัยส่ ว นหนึ่ งที่ท าให้ เกิดปัญ หาก็คือการที่ส ายส่ งไฟฟ้าจาก
เสาไฟฟ้าแรงสูงหลักมาไม่ถึงชุมชน โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพบว่าไม่คุ้มกับการลงทุนจึงไม่ได้สร้างให้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้การใช้ไฟฟ้าของชุมชนเหล่านั้นต้องอาศัยเครื่องปั่นไฟฟ้าที่ใช้ระบบดีเซล
และแบตเตอรี่เป็นหลักซึ่งอายุการใช้งานก็ต่าไม่คงทนและไม่ค่อยเพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้นจึง
เป็นการดีถ้าชุมชนสามารถผลิตไฟฟ้าและพลังงานใช้เองได้จากพลังงานหมุนเวียนเพื่อไม่จาเป็นต้อง
พึ่งพาจากส่วนกลางตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น การติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ภายในโรงงานน้าแข็ง จังหวัด
ร้อยเอ็ด เป็นแผงขนาด 1.7 เมกะวัตต์ ในพื้นที่ 18-20 ไร่ โดยใช้เงินลงทุนประมาณ 68 ล้านบาท ซึ่ง
สามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าได้เดือนละ 1 ล้านบาท ดังนั้นจึงใช้เวลาทั้งหมด 68 เดือน หรือ 5
ปี 7 เดือน เพื่อให้ถึงจุดคุ้มทุนและหลังจากระยะเวลา 68 เดือน ทางโรงงานสามารถประหยัดค่าไฟฟ้า
ได้เดือนละ 1 ล้านบาท ไปตลอดอายุการใช้งานของแผงโซล่าร์เซลล์ซึ่งมีอายุประมาณ 15-20 ปี จึง
นับว่าได้ประโยชน์จากพลังงานหมุนเวียนแสงอาทิตย์อย่างมาก (โรงเรียนพลังงานทดแทนศรีแสงธรรม
, 2559) ซึ่งแนวคิดการผลิตไฟฟ้าและพลังงานใช้เองนั้น สอดคล้องกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือกของกระทรวงพลังงาน (AEDP2015) ที่จะผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้ได้
เพิ่มขึ้น 19,000 เมกะวัตต์ในปี 2579 (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2559) เพื่อให้ประเทศ
ไทยสามารถพัฒนาพลังงานหมุนเวียนให้เป็นพลังงานหลักของประเทศ ทดแทนการนาเข้าน้ามันได้ใน
อนาคต ผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เองได้ และเพื่อวิจัยพัฒนาส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนสัญชาติไทย
ให้สามารถแข่งขันในตลาดสากลตามกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องสามประการ คือ (1) การส่งเสริมให้ชุมชนมี
ส่ ว นร่ ว มในการผลิ ต และการใช้ พ ลั งงานหมุ น เวี ยนอย่ างกว้างขวาง (2) การแก้ ไขกฎหมาย และ
กฎระเบียบที่ยังไม่เอื้อต่อการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน (3) การปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น
ระบบสายส่งและสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน, 2559)
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาศักยภาพของแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่สามารถผลิตไฟฟ้าใช้เองได้
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้ทาการลงพื้นที่สารวจสถานการณ์ไฟฟ้าและความต้องการพลังงาน
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ของประชาชนจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสานักงานพลังงานจังหวัดใน 8 จังหวัด ภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ตอนล่ า ง ได้ แ ก่ นครราชสี ม า ชั ย ภู มิ บุ รี รั ม ย์ สุ ริ น ทร์ ศรี ส ะเกษ ยโสธร
อานาจเจริญและ อุบลราชธานี และพบว่าพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีข้อมูลพลังงาน
ทดแทนที่หลากหลายมากกว่าตอนบน เช่น พลังงานน้า พลังงานลม อีกทั้งศูนย์ข้อมูลพลังงานทดแทน
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนื อตั้งอยู่ในจังหวัดนครราชสี มาซึ่งอยู่ทางตอนล่างของภาค และพบว่า
จังหวัดสุริน ทร์ มีความเหมาะสมในการศึกษาศักยภาพพลังงานหมุนเวียนมากที่สุด เนื่องด้วย (1)
จังหวัดสุรินทร์สามารถนาพลังงานหมุนเวียนไปใช้ประโยชน์ควบคู่ กับนโยบายประจาจังหวัดได้ (2)
จังหวัดสุรินทร์เป็นหนึ่งจังหวัดที่ประสบปัญหาไฟฟ้าไม่เพียงพอทั้งในอาเภอเมืองและต่างอาเภอ (3)
เจ้าหน้าที่และบุคลากรทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่พลังงานจังหวัดมีความพร้อมในการบริหารจัดการ
(4) จังหวัดสุรินทร์มีทรัพยากรธรรมชาติที่ห ลากหลายสามารถนามาผลิตเป็นพลังงานหมุนเวียนได้
หลายประเภท ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาพื้นที่จังหวัดสุรินทร์โดยครอบคลุมพลังงานหมุนเวียนดังนี้ คือ
พลังงานลม พลังงานชีวมวล และพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งข้อดีของการใช้พลังงานหมุนเวียนเหล่านี้
ประการแรกคือ พลังงานหมุนเวียนเป็นพลังงานที่สามารถหมุนเวียนขึ้นมาใช้ใหม่ได้โดยไม่ห มดไป
ประการที่ส องคือ การผลิ ตหรือใช้พลังงานหมุนเวียนในพื้ นที่ ที่มีศักยภาพมากพอจะช่วยลดระยะ
ทางการรับไฟฟ้าจากสายส่งจากส่วนกลางมายังชุมชน เป็นการลดปัญหาสายส่งไฟฟ้า ทาให้ชุมชนมี
ไฟฟ้าเพียงพอต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้ น ประการที่สาม การมีโรงไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเกิดขึ้น
จะส่งผลให้มีการว่าจ้างงาน ทาให้คนในชุมชนมีอาชีพ มีรายได้ ลดรายจ่ายในส่วนของค่าไฟลงได้ และ
ประการสุด ท้าย การมีโรงไฟฟ้ าพลั งงานหมุนเวียนเข้าไปในพื้ นที่ มีส่ วนทาให้ ป ระชาชนทราบถึง
ประโยชน์ของพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น ส่งผลให้ไม่จาเป็นต้องพึ่งทรัพยากรเชื้อเพลิงที่ใช้แล้วหมดไป
เพียงอย่างเดียว นับเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และสามารถปรับ
ใช้ในภูมิภาคหรือพื้นที่อื่นได้

1.2 คาถามการวิจัย
1.2.1 พลังงานหมุนเวียนประเภทใดที่มีศักยภาพเหมาะสมทางกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์
1.2.2 แนวทางที่ยั่งยืนต่อการผลิตพลังงานจากพลังงานหมุนเวียนในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ควร
เป็นอย่างไร
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1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย
1.3.1 เพื่อศึกษาศักยภาพของพลังงานหมุนเวียนในการผลิตพลังงานในจังหวัดสุรินทร์
1.3.2 เพื่อประเมิน ความเป็น ไปได้จากการผลิ ตพลั งงานจากพลั งงานหมุน เวียนในจังหวัด
สุรินทร์ในด้านกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการประชาชน
1.3.3 เพื่อเสนอแนวทางการผลิตพลังงานจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อความยั่งยืนในจังหวัด
สุรินทร์

1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.4.1 ทราบถึงศักยภาพพลังงานหมุนเวียนที่ใช้ผลิตพลังงานในจังหวัดสุรินทร์
1.4.2 ทราบถึงความเป็นไปได้ในการผลิตพลังงานจากพลังงานหมุนเวียนในจังหวัดสุรินทร์และ
ได้ผ ลการศึกษาศักยภาพ ด้านกายภาพ สั งคม เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้ อมและการบริห ารจัดการเพื่ อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน
1.4.3 ทราบถึงแนวทางการผลิตพลังงานจากพลังงานหมุนเวียนอย่างยั่งยืนในจังหวัดสุรินทร์
1.4.4 สามารถเป็นแบบอย่างด้านการผลิตพลังงานจากพลังงานหมุนเวียนให้กับจังหวัดอื่นๆใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภูมิภาคอื่นได้

1.5 ขอบเขตการศึกษา
1.5.1 ด้านเนื้อหา : ศึกษาศักยภาพของพลังงานหมุนเวียนที่สามารถนามาผลิตพลังงานได้ใน
จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ โดยศึ ก ษาครอบคลุ ม ศั ก ยภาพด้ า นกายภาพ ด้ า นสั ง คม ค้ า นเศรษฐกิ จ ด้ า น
สิ่งแวดล้อมและด้านบริหารจัดการ
1.5.2 ประชากรและพื้นที่ :ประชาชน ผู้นาชุมชน เจ้าหน้าที่สานักงานพลังงานจังหวัดและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานในจังหวัดสุรินทร์
1.5.3 ระยะเวลา: เดือน พฤศจิกายน 2559 – เดือน มิถุนายน 2560
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1.6 นิยามศัพท์
ทรัพยากรธรรมชาติ : ในงานวิจั ยชิ้นนี้ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง ทรัพยากรที่ใช้ผ ลิ ตพลั งงาน
หมุนเวียนแต่ละประเภท เช่น ความเร็วลม ปริมาณแสงแดด ปริมาณผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น
ศักยภาพด้านกายภาพ: ภูมิประเทศ ภูมิอากาศแต่ละพื้นที่ว่าสามารถนาพลังงานหมุนเวียนใดมาใช้ได้
เช่น การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลจะทาได้ในพื้นที่ที่มีผลผลิตทางการเกษตรอย่างเพียงพอเท่านั้น
จังหวัดไหนไม่เพียงพอก็จะทาไม่ได้
ศักยภาพด้านสังคม : คนในชุมชนมีวิถีชีวิต ภูมิปัญญาอย่างไร หรือมีความสามารถเพียงพอต่อการจัด
การพลังงานหมุนเวียนในพื้นที่ของตนเองมากน้อยเพียงใด
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ: เมื่อมีการผลิตและใช้พลังงานหมุนเวียน จะทาให้รายได้ในจังหวัดดีขึ้นหรือ
เปลี่ยนแปลงไปทางใด ลดการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลได้อย่างไร อาชีพมีความหลากหลาย
มากขึ้น หรือ มีการจ้างงานมากขึ้นหรือไม่
ศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อม: การผลิตหรือใช้พลังงานหมุนเวียนจะมีผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางด้านลบ
เช่ น การปลดปล่ อ ยมลพิ ษ ทิ้ ง ของเสี ย หรือ มี ผ ลเชิ งบวก เช่ น ช่ ว ยลดมลพิ ษ หรื อ ไม่ อ ย่ า งไร
ศักยภาพด้านการบริหารจัดการ: ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชนในจังหวัด
สุรินทร์มีความสามารถที่จะจัดการพลังงานหมุนเวียนในจังหวัดให้ยั่งยืนได้อย่างไร
พลังงานทดแทน: พลังงานใดๆ ที่ใช้ทดแทนพลังงานหลัก (น้ามัน ก๊าซธรรมชาติ ถ่านหิน พลังงาน
นิ ว เคลี ย ร์ พลั งน้ า) พลั งงานทดแทนที่ ทั่ ว โลกนิ ยมใช้ ปัจ จุบั น เช่น พลั งงานชีว ภาพ ลม พลั งงาน
แสงอาทิตย์ เป็นต้น
พลังงานหมุนเวียน: เป็นพลังงานทดแทนที่ได้จากแหล่งที่สามารถหมุนเวียนมาใช้โดยไม่มีวันหมด มัก
เป็ น พลังงานสะอาด และไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้ อม เช่น พลั งงานลม พลั งงานแสงอาทิตย์
อย่างไรก็ตาม พลังงานหมุนเวียนมีต้นทุนการผลิตสูง และไม่สม่าเสมอ จึงมีการผลิตใช้ค่อยข้างน้อย
ความยั่งยืน: ความสามารถในการคงทนของอุปกรณ์พลังงานหมุนเวียนที่ติดตั้งในชุมชน รวมถึงการ
คานึงถึงจุดคุ้มทุนในการติดตั้ง และระยะเวลาการใช้งานว่าสามารถอยู่ได้นานเท่าไหร่ การบริหาร
จัดการของจังหวัดนั้น สามารถสนับสนุนให้ อุปกรณ์ เหล่านั้นอยู่กับชุมชนได้นานเพียงใดและชุมชน
สามารถบริหารจัดการได้เอง
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บทที่ 2
เอกสาร และงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้อง
2.1 สถานการณ์พลังงานในประเทศไทย
ประเทศไทยมีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายการ
พัฒ นา พลังงานทดแทน ที่มีเป้าหมายให้มีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นในทุกภาคส่วนของสังคม
นอกจากจะเป็นการลด การใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลแล้ว ยังเป็นการลดการนาเข้าพลังงานจาก
ต่างประเทศอีกด้วย โดยจะใช้พลังงานที่ผลิตภายในประเทศเป็นหลัก ซึ่งประกอบด้วย แสงอาทิตย์
ลม พลังน้าขนาดเล็กและใหญ่ ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ ขยะ และ เชื้อเพลิงชีวภาพ (เอทานอลและไบโอ
ดีเซล) โดยที่การใช้พลังงานทดแทนดังกล่าว จะใช้ในรูปของไฟฟ้า ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ
ในปี 2558 ประเทศไทยมีการใช้พลังงานทดแทน 10,077 พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ เพิ่มขึ้น
จาก ปีก่อนร้อยละ 11.7 และคิดเป็นร้อยละ 12.94 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย ส่งผลให้มีการลด
การน าเข้าพลังงาน คิดเป็ นมูลค่า 129,287.91 ล้านบาท (กรมพัฒ นาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2558)

ภาพที่ 2.1 การใช้พลังงานทดแทนของประเทศไทยปี 2558
แหล่งที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2558.
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โดยพบว่า มีการใช้ในรูปความร้อนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 65.3 ของการใช้พลังงานทดแทนทั้งหมด
รองลงมา ได้แก่ เชื้อเพลิงชีวภาพ (เอทานอลและไบโอดีเซล) และไฟฟ้า คิดเป็นร้อยละ 19.3และ15.4
ตามลาดับ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ไฟฟ้า กาลังผลิตติดตั้งไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน มีปริมาณรวม 7,963 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อนร้อยละ 7.6 โดยพบว่า มีกาลังการผลิตติดตั้งไฟฟ้าจากพลังน้าขนาดใหญ่มากที่สุด คิดเป็นร้อย
ละ 36.5 รองลงมาได้แก่ พลังงานชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ พลังงานลม พลังน้าขนาด
เล็ก และขยะ คิดเป็ นร้อยละ 34.2, 17.8, 4.7, 2.9, 2.2 และ 1.7 ตามลาดับ (กรมพัฒ นาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2558)
- ความร้อน การใช้ความร้อนที่ผลิตได้จากพลังงานทดแทนมีปริมาณ 6,579 พันตันเทียบเท่า
น้ามันดิบ เพิ่มขึ้นจาก ปีก่อนร้อยละ 13.9 โดยพบว่า มีการใช้ความร้อนจากชีวมวลมากที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ 91.0 รองลงมาได้แก่ ก๊าซชีวภาพ ขยะ และพลังงานแสงอาทิตย์ คิดเป็นร้อยละ 7.4,1.5และ
0.1 ตามลาดับ
- เชื้อเพลิงชีวภาพ (เอทานอลและไบโอดีเซล) มีการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ 6.9 ล้านลิตรต่อวัน
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 13.1 โดยพบว่า มีการใช้เอทานอล 3.5 ล้านลิตรต่อวัน และไบโอดีเซล 3.4
ล้านลิตรต่อวัน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2558)
การลงทุนด้านพลังงานทดแทน
จากการที่ภาครัฐมีนโยบายผลักดันให้มีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจาก
จะส่งผลให้มีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นแล้ว
ยังส่งผลให้ภาคเอกชนมีความสนใจที่จะลงทุนใน
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน อีกด้วย โดยในปี2558 พบว่า การลงทุนด้านพลังงานทดแทนทั้งจาก
ภาครัฐและเอกชน คิดเป็นมูลค่า 167,612 ล้านบาท ทั้งนี้ พบว่า มีการลงทุนในแสงอาทิตย์มากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 51.4 ของมูลค่าการลงทุนทั้งหมด รองลงมาได้แก่ ชีวมวล ลม เชื้อเพลิงชีวภาพ ก๊าซ
ชีวภาพ ขยะและน้า คิดเป็นร้อยละ 19.8, 19.6, 5.5, 2.5, 1.0 และ 0.2 ตามลาดับ

ภาพที่ 2.2 มูลค่าการลงทุนด้านพลังงานทดแทนแต่ละประเภทของประเทศไทยปี 2558
แหล่งที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
และสานักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2558.
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ดุลยภาพพลังงานทดแทนของประเทศไทย
ประกอบด้วย
- สถานการณ์พลังงานทดแทนปี 2558
- การใช้พลังงานทดแทนปี 2554-2558
- กาลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
- การใช้พลังงานความร้อนจากพลังงานทดแทนปี 2558
สาหรับสถานการณ์พลังงานในประเทศ ในปี พ.ศ. 2558 จะพบว่า ประเทศไทยมีพลังงาน
ทดแทนทั้งหมด 6 ตัว ได้แก่ พลั งงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีว มวล พลังงานจากก๊าซ
ชีวภาพ พลังงานจากขยะ และพลังงานน้าซึ่งแบ่งเป็น พลังงานน้าขนาดใหญ่คือพลังงานน้าที่สามารถ
ผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า 30 เมกะวัตต์และขนาดเล็กสามารถผลิตไฟฟ้าได้ตั้งแต่ 200 กิโลวัตต์ – 30 เม
กะวัตต์ โดยแต่ละประเภทสามารถผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้ดังนี้
- พลังงานแสงอาทิตย์ สามารถผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้ 1419.6 เมกะวัตต์
- พลังงานลมสามารถผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้ 233.9 เมกะวัตต์
- พลังงานน้าขนาดเล็กสามารถผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้ 172.1 เมกะวัตต์
- พลังงานน้าขนาดใหญ่สามารถผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้ 2906.4 เมกะวัตต์
- พลังงานชีวมวลสามารถผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้ 2726.6 เมกะวัตต์
- พลังงานจากก๊าซชีวภาพสามารถผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้ 372.5 เมกะวัตต์
- พลังงานจากขยะสามารถผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้ 131.7 เมกะวัตต์
(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2558) ดังแสดงในตารางที่ 2.1 และรูปภาพที่ 2.3

แหล่งที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2558.

ตารางที่ 2.1 สถานการณ์พลังงานทดแทนในประเทศไทยปี 2558
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ภาพที่ 2.3 กาลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในประเทศไทย ปี 2558
แหล่งที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2558.

2.2 ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP)
จากวิสัยทัศน์ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้ประเทศไทยขับเคลื่อน
ไปอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน จึงได้มอบหมายให้ คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)
จัดทาแผนพลังงานขึ้น และจากมติการประชุมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 มีมติให้กระทรวงพลังงาน
จั ด ท าแผนบู ร ณาการพลั ง งานระยะยาว (Thailand Integrated Energy Blueprint: TIEB) ใน
ภาพรวมระยะยาวโดยให้มีระยะเวลาของแผนสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ของส านั กงานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ (สศช.) เรียกว่าแผนบูรณา
การพลังงานระยะยาวปี 2558-2579 โดยประกอบไปด้วยแผนพลังงานประเทศ 5 แผน ได้แก่
1. แผนพั ฒ นาก าลั ง ผลิ ต ไฟฟ้ า ของประเทศไทย (Power Development Plan : PDP)
หน่วยงานรับผิดชอบ : สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
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2. แผนอนุ รั กษ์ พ ลั งงาน (Energy Efficiency Plan: EEP) หน่ว ยงานรับ ผิ ดชอบ: กรมพั ฒ นา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
3. แผนพัฒ นาพลั งงานทดแทนและพลังงานทางเลื อก (Alternative Energy Development
Plan: AEDP) หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
4. แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (Gas Plan) หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
5. แผนบริห ารจัดการน้ ามัน เชื้อเพลิง (Oil Plan) หน่วยงานรับผิ ดชอบ : กรมธุรกิจพลังงาน
เพื่อความ “มั่น คง มั่งคั่ง ยั่ งยืน ” โดยความมั่นคง คือ ปริมาณสารองไฟฟ้าและก๊าซฯ อยู่ในระดับ
มัน่ คง และเพียงพอ กระจายแหล่งเชื้อเพลิง ลดความเสี่ยงการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติที่สูงมากในปัจจุบัน
ความมั่งคั่ง คือราคาพลังงานของไทยไม่แพงเกินไป เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน ความเข้มข้นการ
ใช้พลังงานของประเทศ (EI) ลดลง 30% และความยั่งยืน คือสามารถลดก๊าซเรือนกระจก/การผลิต
และการใช้พลังงานลดลงอย่างต่อเนื่องเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ทั้งด้าน
การผลิตไฟฟ้า ความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ 30%
แผนพัฒนาพลังงานทดแทน ปี 2558-2579 (AEDP2015) นี้จัดทาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ประเทศไทยสามารถพัฒนาพลังงานทดแทนให้เป็นพลังงานหลักของประเทศทดแทน การนาเข้าน้ามัน
หรือเชื้อเพลิงฟอสซิลให้ได้ในอนาคต รวมถึงเพื่อวิจัยพัฒนาส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนสัญชาติ
ไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดสากลได้ โดยได้กาหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน
ตามแผน AEDP 6 ประเด็ น (ส านั ก งานนโยบายและแผนพลั ง งาน กระทรวงพลั ง งาน , 2558)
ประกอบด้วย
(1) การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนอย่างกว้างขวาง
(2) การปรับมาตรการจูงใจสาหรับการลงทุนจากภาคเอกชนให้เหมาะสมกับสถานการณ์
(3) การแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่ยังไม่เอื้อต่อการพัฒนาพลังงานทดแทน
(4) การปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบสายส่ง สายจาหน่ายไฟฟ้ารวมทั้งการ
พัฒนาสู่ระบบ Smart Grid
(5) การประชาสัมพันธ์ และสร้างความรู้ความเข้าใจต่อประชาชน
(6) การส่งเสริมให้งานวิจัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทดแทนแบบครบ
วงจร
การจัดทาแผนพลังงานทดแทนจัดทาตามกรอบแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ กระทรวง
พลังงานปี 2558 ที่ให้ความสาคัญใน 3 ด้านได้แก่
(1) ด้ านความมั่น คงทางพลั งงาน (Security) ในการตอบสนองต่ อปริมาณความต้ องการ
พลังงานทีส่ อดคล้องกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และอัตราการเจริญเติบโตของประชาชน
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(2) ด้านเศรษฐกิจ (Economy) ที่ต้องคานึงถึงต้นทุนพลังงานที่มีความเหมาะสมและไม่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว
(3) ด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology) เพิ่มสัดส่วนการผลิตพลังงานหมุนเวียนภายในประเทศ และ
การผลิตพลังงานด้วยเทคโนโลยีประสิทธิภาพสูง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน
ซึ่งในแผนบูรณาการประกอบไปด้วยแผนพลังงาน 5 แผนหลัก คือ แผนพัฒนากาลังผลิตไฟฟ้าของ
ประเทศไทย แผนอนุรักษ์พลังงาน แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก แผนการจัดหา
ก๊าซธรรมชาติของไทย และแผนบริหารจัดการน้ามันเชื้อเพลิง โดยในการจัดทาแผนพัฒนาพลังงาน
ทดแท น และพ ลั ง งานท างเลื อ ก (Alternative Energy Development Plan : AEDP) จะให้
ความสาคัญในการส่งเสริมการผลิตพลังงานจากวัตถุดิบพลังงานทดแทนที่มีอยู่ภายในประเทศให้ได้
เต็มตามศักยภาพ
เป้าหมายการพัฒนาพลังงานทดแทน
พิจารณาในรูปแบบของพลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อน และเชื้อเพลิงชีวภาพ ดังแสดงในตารางที่
2.2
ตารางที่ 2.2 เป้าหมายการพัฒนาพลังงานทดแทนภายใต้แผน AEDP ในปี 2579

พลังงาน
ไฟฟ้า : ไฟฟ้า
ความร้อน : ความร้อน
เชื้อเพลิงชีวภาพ : เชื้อเพลิง
พลังงานทดแทน : การใช้พลังงานขัน้
สุดท้าย

สัดส่วนพลังงานทดแทน (ร้อยละ)
สถานภาพ ณ ปี
เป้าหมาย ณ ปี
2557
2579
9
15-20
17
30-35
7
20-25
12

30

การใช้พลังงานขั้น
สุดท้าย ณ ปี 2579
27,789
68,413
34,798
131,000

แหล่งที่มา: สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2558.
เป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
ภายใต้แผนพลังงานทดแทนได้กาหนดเป้าหมายในปี 2579 ว่าประเทศไทยสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้า
จากพลังงานเชื้อเพลิงทดแทนได้มากขึ้น ร้อยละ 15-20 ของปริมาณความต้องการไฟฟ้ารวมสุทธิ ซึ่งมี
เป้าหมายของแต่ละประเภทเชื้อเพลิงดังตารางที่ 2.3 ดังนี้
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ตารางที่ 2.3 แสดงสถานภาพและเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนแต่ละประเภท
เชื้อเพลิง
ประเภทเชื้อเพลิง
1. ขยะชุมชน
2. ขยะอุตสาหกรรม
3. ชีวมวล
4. ก๊าซชีวภาพ (น้าเสีย/ของเสีย)
5. พลังน้าขนาดเล็ก
6. ก๊าซชีวภาพ (พืชพลังงาน)
7. พลังงานลม
8. พลังงานแสงอาทิตย์
9.พลังน้าขนาดใหญ่
รวมเมะวัตต์ติดตั้ง (เมกะวัตต์)
รวมพลังงานไฟฟ้า (ล้านหน่วย)
ความต้องการพลังงานไฟฟ้าทั้งประเทศ (ล้านหน่วย)
สัดส่วนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน (%)

สถานภาพ สิ้นปี 2557*
(เมกะวัตต์)

เป้าหมายปี 2579
(เมกะวัตต์)

65.72
2,451.82
311.50
142.01
224.47
1,298.51
4,494.03
17,217
174,467
9.87

500.00
50.00
5,570
600.00
376.00
680.00
3,002.00
6,000.00
2,906.00**
19,684.40
65,588.07
326,119.00
20.11

แหล่งที่มา: สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2558.
โดยกระทรวงพลังงานกาหนดยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนในปี 2558 – 2579
ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมความพร้อมด้านวัตถุดิบและเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
เป้าประสงค์ การพัฒนาความสามารถในการผลิต บริหารจัดการวัตถุดิบ ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม
กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาวัตถุดิบทางเลือกอื่น และพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อผลิตพลังงานทดแทน
กลยุทธ์1.2 พัฒนาการรูปแบบการบริหารจัดการและการใช้วัตถุดิบพลังงานทดแทนให้มีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์1.3 ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีให้ที่เหมาะสมกับความสามารถการผลิตและการใช้พลังงาน
ทดแทน
กลยุทธ์1.4 ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการผลิตการใช้พลังงานทดแทนอย่างเหมาะสม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มศักยภาพการผลิต การใช้ และตลาดพลังงานทดแทน
เป้าประสงค์ การผลักดันความสามารถในการผลิตและความต้องการพลังงานทดแทน
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กลยุทธ์ 2.1 สนับสนุนครัวเรือนและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการผลิตการใช้พลังงานทดแทน
กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านพลังงานทดแทนอย่างเหมาะสมแก่ผู้ผลิตและผู้ใช้ทั้งในและ
ต่างประเทศ
กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจพลังงานทดแทน
กลยุทธ์ 2.4 พัฒ นากฎหมายด้านพลังงานทดแทน พร้อมทั้งเร่งรัดการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและ
กฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างเหมาะสม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างจิตสานึกและเข้าถึงองค์ความรู้ข้อเท็จจริงด้านพลังงานทดแทน
เป้าประสงค์ การสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจต่อการผลิตการใช้พลังงานทดแทนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านพลังงานทดแทน
กลยุทธ์ 3.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ และข้อมูลสถิติพลังงานทดแทน
กลยุทธ์ 3.3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจด้า นพลังงานทดแทน เพื่อสร้างความสามารถใน
การใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
กลยุ ท ธ์ 3.4 พั ฒ นาเครื อ ข่ายด้านพลั งงานทดแทนที่ เกี่ ยวข้ อ ง และสนั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ว มของ
เครือ ข่ายทั้ งในระดับ ประเทศและในระดั บนานาชาติ (ส านั กงานนโยบายและแผน
พลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2558)

กลยุทธ์
กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาวัตถุดิบ
ทางเลือกอื่น และพื้นที่ที่มี
ศักยภาพเพื่อผลิตพลังงานทดแทน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเตรียมความพร้อมด้านวัตถุดิบและเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
การผลิตไฟฟ้า
การผลิตความร้อน
การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
- กาหนดพื้นที่ (Zoning) การส่งเสริมการปลูกพืชสาหรับใช้เป็นวัตถุดิบพลังงานทดแทน
- พัฒนาและส่งเสริมวัตถุดิบอื่นๆ ที่ยังไม่มีการใช้ประโยชน์มาใช้เป็นแหล่งเชื้อเพลิง เช่นเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ของ
เสียจากกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
วิจัยพัฒนาวัถตุดิบทางเลือกผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพที่
ไม่ใช่พืชอาหาร เช่น ข้าวฟางหวานเซลลูโลส และ
สาหร่าย เป็นต้น รวมถึงสนับสนุนการผลิต
ุ ภาพดี
เชื้อเพลิงชีวภาพจากพืชอาหารทั่วไปให้มีคณ
ยิ่งขึ้นในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ อันได้แก่
- ข้าว
- อ้อย
- มันสาปะหลัง
- ข้าวโพด
ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มี
ประสิทธิภาพและปริมาณการผลิต
พลังงานที่มากขึ้น

ตารางที่ 2.4 ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์และรายละเอียดแผนส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนในปี 2558 – 2579
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กลยุทธ์1.3ส่งเสริมการพัฒนา
เทคโนโลยีให้ที่เหมาะสมกับ
ความสามารถการผลิตและการใช้
พลังงานทดแทน

กลยุทธ์
กลยุทธ์ 1.2พัฒนาการรูปแบบการ
บริหารจัดการและการใช้วัตถุดิบ
พลังงานทดแทนให้มีประสิทธิภาพ

ตารางที่ 2.4 (ต่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเตรียมความพร้อมด้านวัตถุดิบและเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
การผลิตไฟฟ้า
การผลิตความร้อน
การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการวัตถุดิบพลังงานทดแทนอย่างเป็นระบบ เช่น ระบบการขนส่ง ระบบการผลิตแบบพันธสัญญา
(Contract farming)
- พัฒนาและกาหนดมาตรฐาน คุณสมบัติเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนเพื่อการจาหน่ายเชิงพาณิชย์เช่น มาตรฐานเชื้อเพลิงอัดแท่ง (Pellet)
น้ามันไพโรไลซิส เป็นต้น
- ส่งเสริมการแปรรูปพลังงานทดแทนเพื่อนาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน
เชื้อเพลิง
- ส่งเสริมการใช้ชิ้นส่วน อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีที่ผลิตภายในประเทศ (local content)
- พัฒนาชิ้นส่วน อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีพลังงานทดแทนใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับการใช้งานในแต่ละพื้นที่ และสามารถต่อยอดได้
ในเชิงพาณิชย์
- กาหนดมาตรฐานวัสดุ อุปกรณ์ระบบติดตั้ง และระบบทดสอบประสิทธิภาพการทางาน (Performance) ของเทคโนโลยีพลังงาน
ทดแทน
- วิจัยพัฒนาระบบสะสมพลังงาน - พัฒนาเทคโนโลยีผลิตพลังงาน
- ศึกษา พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ ให้ใช้เชื้อเพลิง
ไฟฟ้าที่เหมาะสม
ประสิทธิภาพสูงหรือเทคโนโลยีขั้นสูง
ชีวภาพในส่วนผสมที่สูงขึ้นได้
- พัฒนาไบโอดีเซลคุณภาพสูงเช่น H-FAME, BHD
เป็นต้น
- พัฒนาระบบผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG)
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กลยุทธ์ 2.1 สนับสนุนครัวเรือนและ
ชุมชนให้มีส่วนร่วมในการผลิตการ
ใช้พลังงานทดแทน

กลยุทธ์
กลยุทธ์1.4 ปรับปรุงระบบ
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการ
ผลิตการใช้พลังงานทดแทนอย่าง
เหมาะสม

ตารางที่ 2.4 (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ 2: การเพิ่มศักยภาพการผลิต การใช้ และตลาดพลังงานทดแทน
- สนับสนุนระบบผลิตไฟฟ้าใน
ชุมชน หรือหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ
ในพื้นที่ห่างไกล
- สนับสนุนการจัดตั้งกลุม่ วิสาหกิจ
ชุมชนสีเขียว(Distributed Green
Generation: DGG)ให้ผลิตไฟฟ้า
โดยใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่
- ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าใช้เอง ใน
หน่วยงานภาครัฐ อาคารธุรกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเตรียมความพร้อมด้านวัตถุดิบและเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
การผลิตไฟฟ้า
การผลิตความร้อน
การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
จัดตั้งศูนย์ทดสอบอุปกรณ์ เทคโนโลยี และรับรองอุปกรณ์ผลิตพลังงานทดแทน
- ปรับปรุงโครงสร้างระบบสายส่ง
- ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์กาจัดขยะมูล
- เพิ่มสถานีบริการน้ามันเชื้อเพลิงชีวภาพให้ทั่วถึง
เพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้าจาก
ฝอยรวม
- ส่งเสริมการพัฒนา
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กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมให้เกิดการ
ลงทุนด้านพลังงานทดแทนอย่าง
เหมาะสมแก่ผู้ผลิตและผู้ใช้ทั้งใน
และต่างประเทศ

กลยุทธ์
กลยุทธ์ 2.1 สนับสนุนครัวเรือน
และชุมชนให้มีส่วนร่วมในการผลิต
การใช้พลังงานทดแทน

ตารางที่ 2.4 (ต่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การเพิ่มศักยภาพการผลิต การใช้ และตลาดพลังงานทดแทน
การผลิตไฟฟ้า
การผลิตความร้อน
การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
หรือบ้านพักอาศัย
- ส่งเสริมการใช้วัสดุอุปกรณ์ผลิตความ
- ส่งเสริมการผลิตการใช้เชื้อเพลิง
(Self-consumption)
ร้อนประสิทธิภาพสูงในครัวเรือน เช่น
ชีวภาพในระดับ
- พัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าแบบ
เตาถ่านและเตาก๊าซหุงต้มประสิทธิภาพ
ชุมชน
ผสมผสานที่เหมาะสมกับสภาพ
สูงเตาวิสาหกิจชุมชน
พื้นที่ เช่น พลังงานลมมาใช้
- สนับสนุนระบบผลิตพลังงานทดแทน
ร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ เป็น ด้วย
ต้น
เทคโนโลยีที่ใช้งานได้ง่าย เช่น การใช้ก๊าซ
ชีวภาพจากขยะอินทรีย์เพื่อทดแทนก๊าซ
หุงต้ม
- ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนใน
โรงงานอุตสาหกรรมและสถาน
ประกอบการ เช่น CBGหรือ RDFเพื่อ
ทดแทนน้ามันเตาและก๊าซ LPG
ส่งเสริมการลงทุนพลังงานทดแทนด้วยมาตรการทางภาษีและมาตรการสนับสนุนทางการเงินอย่างเหมาะสม
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กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมการลดต้นทุนการ
ผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ
พลังงานทดแทน
กลยุทธ์ 2.4 พัฒนากฎหมายด้าน
พลังงานทดแทน พร้อมทั้งเร่งรัดการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและ
กฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการพัฒนา
พลังงานทดแทนอย่างเหมาะสม

กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมให้เกิดการลงทุน
ด้านพลังงานทดแทนอย่างเหมาะสม
แก่ผู้ผลิตและผู้ใช้ทั้งในและ
ต่างประเทศ

กลยุทธ์

ตารางที่ 2.4 (ต่อ)
การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ

- ผลักดันกฎหมายพลังงานทดแทน
- ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทน และเพื่อความปลอดภัยในการผลิต การขนส่ง และการบริโภค

ส่งเสริมการลงทุนพลังงานทดแทนด้วยมาตรการทางภาษีและมาตรการสนับสนุนทางการเงินอย่างเหมาะสม
- สนับสนุนการซื้อขายไฟฟ้าเข้า
- ศึกษาแนวทางกาหนดมาตรการสนับสนุน - กาหนดโครงสร้างราคาที่เหมาะสมเพื่อสร้าง
ระบบสายส่งด้วยวิธีประมูลแข่งขัน
การผลิตความร้อนจากพลังงานทดแทน
แรงจูงใจให้เกิดการใช้ และสามารถสะท้อนต้นทุน
(Competitive bidding)
(Renewable Heat Incentive)
การผลิตที่แท้จริง
- สนับสนุนระบบซื้อขายไฟฟ้าแบบ
- ส่งเสริมให้มีการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในหน่วยงาน
วิธีหักลบหน่วย (Net metering)เพื่อ
ภาครัฐอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม
ส่งเสริมการผลิต
- ส่งเสริมการผลิตและจาหน่ายเทคโนโลยียานยนต์
ไฟฟ้าใช้เอง
หรือเครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในส่วนผสมที่
- ทบทวนปรับปรุงอัตรารับซื้อไฟฟ้า
สูงขึ้นได้
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
- ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอุปกรณ์ เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตการใช้พลังงาน
- สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าของเสียจากกระบวนการผลิตและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 2: การเพิ่มศักยภาพการผลิต การใช้ และตลาดพลังงานทดแทน
การผลิตไฟฟ้า
การผลิตความร้อน

20

- จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานในระดับชุมชน หรือภูมิภาค
- สร้างความร่วมมือ หรือสนับสนุนเครือข่ายด้านพลังงานทดแทนในระดับชุมชนเพื่อสร้างการยอมรับ ลดการต่อต้าน
- พัฒนาความสัมพันธ์ในระดับนานาชาติให้แน่นแฟ้น เพื่อสร้างความร่วมมือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านพลังงาน

- ส่งเสริมการดาเนินกิจกรรมหรือโครงการด้านพลังงานทดแทน เช่น การประกวดแข่งขัน
- เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู้ ผ่านสื่อต่างๆ เช่นเว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น
- พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร เอกสารวิชาการ และข้อมูลสถิตใิ ห้มีความทันสมัย
- พัฒนาหลักสูตรด้านพลังงานทดแทนในหน่วยงานสถาบันการศึกษาและสถานประกอบการต่างๆ
- ฝึกอบรม ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจด้านพลังงานทดแทนให้กับหน่วยงานองค์กรอื่นๆ เพื่อการนาไปประยุกต์ใช้

ยุทธศาสตร์ที่ 3: การสร้างจิตสานึกและเข้าถึงองค์ความรู้ข้อเท็จจริงด้านพลังงานทดแทน
การผลิตไฟฟ้า
การผลิตความร้อน
การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลพลังงานทดแทนที่ถูกต้อง ทันสมัย พร้อมรองรับการเชื่อมต่อกับหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

แหล่งที่มา สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2558.

กลยุทธ์
กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อบริหารจัดการฐานข้อมูลด้าน
พลังงานทดแทน
กลยุทธ์ 3.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ และข้อมูล
สถิติพลังงานทดแทน
กลยุทธ์ 3.3 พัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้ความเข้าใจด้านพลังงาน
ทดแทน เพื่อสร้างความสามารถใน
การใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทน
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ
กลยุทธ์ 3.4 พัฒนาเครือข่ายด้าน
พลังงานทดแทนที่เกี่ยวข้อง และ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ทั้งในระดับประเทศและในระดับ
นานาชาติ

ตารางที่ 2.4 (ต่อ)
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2.3 ประเภทพลังงานทดแทน
2.3.1 พลังงานแสงอาทิตย์
ดวงอาทิตย์ เป็ นแหล่งพลั งงานหมุนเวียนที่มีศักยภาพมหาศาล ไม่มีวันหมด เป็นพลังงาน
สะอาด ปราศจากอันตรายและมลพิษ สามารถนามาใช้ประโยชน์ทุกพื้นที่โดยพลังงานที่ดวงอาทิตย์
สร้างขึ้น มีค่ าประมาณ 3.8x1023 กิโลวัต ต์ แต่เนื่ องจากระยะห่ างจากโลก ถึง 93 ล้ านไมล์ ทาให้
พลังงานที่ส่งมายังโลกเหลือประมาณ 1.8x1014 กิโลวัตต์ เมื่อถูกดูดซับจากชั้น บรรยากาศจะตกลงบน
พื้น โลกประมาณ 1.25x1014 กิโลวัตต์ หรือมีค่าประมาณ 961-1,191 วัตต์ต่อตารางเมตร คิดเป็ น
พลังงานประมาณ 2,000-2,500 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อตารางเมตรต่อปี โดยปริมาณความร้อนที่ ดวง
อาทิตย์ถ่ายเทมาสู่โลกทั้งหมดนั้น กว่า 31.8% ได้ถูกสะท้อนกลับในลักษณะคลื่นสั้นสูงชั้นบรรยากาศ
(โลกไม่ได้ใช้งานใดๆ) และมีเพียง 68.2% ที่เหลือเท่านั้นที่ผิวโลกสามารถรับความร้อนได้ (ศูนย์การ
เรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ,2556)
กรมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน (พพ.) ได้ ศึ ก ษาศั ก ยภาพพลั ง งาน
แสงอาทิตย์และ จัดทาแผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์จากข้อมูลดาวเทียมของประเทศไทย โดย
การวิเคราะห์ข้อมูล ดาวเทียมประกอบกับข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัดภาคพื้นดิน พบว่าความเข้มของ
รังสี ดวงอาทิตย์แต่ล ะแห่ งจะกระจายไม่เท่ากันขึ้นกับลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุ ม
ตะวันตกเฉียงใต้ พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศจะรับรังสีเข้มสุดในช่วงเดือน เมษายนและพฤษภาคมโดย
มี ค่ า อยู่ ใ นช่ ว ง 20 ถึ ง 24 MJ/m2 –day และมี ค วามเข้ ม แสงแรงสุ ด เฉลี่ ย ทั้ งปี อยู่ ที่ ภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะตอนล่างของภาคครอบคลุมบางส่วนของจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์
สุ ริ น ทร์ ศรีส ะเกษ ร้ อ ยเอ็ ด ยโสธร อุบ ลราชธานี อุด รธานี และบางส่ ว นของภาคกลางที่ จังหวัด
สุ พ รรณบุ รี ชั ย นาท อยุ ธ ยา และจั งหวั ด ลพบุ รี โดยได้ รับ รังสี ด วง อาทิ ต ย์ เฉลี่ ย ทั้ งปี ที่ 19 ถึ ง 20
MJ/m2 -day พื้นที่ดังกล่าวคิดเป็น 14.3% ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ
จากผลที่ได้นี้แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ค่อนข้างสูงและได้
จัดทาเป็น แผนที่ เรียกแผนที่ดังกล่าวว่า “แผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย” ใน
แผนที่จะแสดง ความเข้มรังสีรวมของดวงอาทิตย์ที่บริเวณต่างๆ ของประเทศไทยได้รับในรูปของค่า
รายวัน เฉลี่ ย ต่อ ปี ใน หน่ ว ย MJ/m2 –day ดังแสดงในภาพที่ 2.4 และ 2.5 (กรมพั ฒ นาพลั งงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2557)
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ภาพที่ 2.4 แผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยและความเข้มรังสีดวงอาทิตย์เฉลี่ย
รายวันต่อปี
แหล่งที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2557.

ภาพที่ 2.5 ความเข้มรังสีดวงอาทิตย์รายวันเฉลี่ยต่อเดือน
แหล่งที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2557.

24
การใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย
ประเทศไทย ตั้งอยู่ในเขตเส้นศูนย์สูตรจึงทาให้ได้รับแสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่องและคงที่ตลอด
ทั้งปีซึ่ง ความเข้มรังสีรวมของดวงอาทิตย์รายวันเฉลี่ยต่อปีของพื้นที่ทั่วประเทศพบว่ามีค่าเท่ากับ 18.2
MJ/m2 /day หรือ 5.05 kWh/m2 /day จัดอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงเมื่อเที ยบกับหลายๆ ประเทศ
ซึ่งเป็นปริมาณที่ เพียงพอสาหรับการพัฒนาและใช้ประโยชน์ ซึ่งประเทศไทยได้รู้จักการใช้ประโยชน์
จากพลังงานแสงอาทิตย์ มาเป็นเวลานาน เริ่มจากการใช้ประโยชน์เพื่อการถนอมอาหาร โดยการตาก
แห้งและอบแห้งอาหารและ ผลผลิตทางเกษตรต่างๆ ตลอดจนการใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์เพื่อ
การปรุงอาหาร และกิจการอื่น ๆ เช่น เพื่อการตากผ้า และการทานาเกลือ เป็นต้น ในปัจจุบันประเทศ
ไทย ประสบความสาเร็จเป็นอย่างดีในการนาเอาความร้อนของแสงอาทิตย์มาใช้ให้ เป็นประโยชน์ เช่น
การใช้เครื่องผลิตน้าร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์สาหรับโรงพยาบาล โรงแรม การทา เครื่องต้มน้า
จากแสงอาทิ ตย์ การทาเตาแสงอาทิ ตย์ การท าเครื่องกลั่ น น้ าแสงอาทิ ตย์ การท าเครื่องอบแห้ ง
ผลิตผลเกษตรกรรม และอื่น ๆ อีกมากมาย
โดยประเภทของเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ จะสามารถ จาแนกออกเป็น 2 รูปแบบคือ
การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิ ตกระแสไฟฟ้า การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อผลิตความร้อน และ
การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความเย็น (กระทรวงพลังงาน, 2556)
2.3.2 พลังงานลม
ลมในประเทศไทย
- ลมประจาฤดู เป็นลมที่เกิดขึ้นและพัดเป็นไปตามฤดูกาล ตามช่วงและระยะเวลาที่เกิดขึ้น ค่อนข้าง
แน่นอน ได้แก่ ลมมรสุม (Monsoon) ซึ่งพัดในทิศทางที่แน่นอน เป็นระยะเวลานานตลอดทั้ง ฤดูกาล
และเกิดเป็นประจา เช่นนั้นทุกๆ ปีไม่เปลี่ยนแปลง ดังแสดงในภาพที่ 2.6

ภาพที่ 2.6 สภาพอากาศและทิศทางลม
แหล่งที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2557.
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- ลมประจาถิ่น เป็นลมที่พัดอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งโดยเฉพาะ เกิดขึ้นในบริเวณแคบๆ สาเหตุ
การเกิดลมประจาถิ่น เนื่องมาจากความแตกต่างของความกดอากาศในบริเวณใกล้เคียงของภูมิ
ประเทศในท้องถิ่นนั้นๆ เช่น พื้นที่เป็นทะเลได้แก่ลมบกลมทะเล พื้นที่เป็นภูเขาหรือเป็นหุบเขาได้แก่
ลมภูเขาลมหุบเขา เป็นต้น ดังแสดงในภาพที่ 2.7

ภาพที่ 2.7 การเกิดลมบกลมทะเล ลมภูเขา และลมหุบเขา
แหล่งที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2557.
การใช้ประโยชน์จากพลังงานลม
การประยุ ก ต์ใช้ พลั งงานจากลม เริ่มจากการค้นพบบัน ทึก เกี่ยวกับ โรงสี ข้าวพลั งงานลม
(Windmills) โดยใช้ระบบเครื่องโม่ในแกนตั้ง ซึ่งเป็นเครื่องโม่แบบง่ายๆหรือคือกังหันลมนั้นเองโดย
ความรู้เกี่ยวกับโรงสีข้าวพลังงานลมจากเปอร์เซียนั้นได้ขยายมาสู่หลายพื้นที่ของยุโรป แม้ในประเทศ
ไทยเองโดยภูมิ ปัญญาชาวบ้านของคนไทยโบราณ ก็ได้มีการผลิตกังหันลมขึ้นมาใช้ในการชักน้าจากที่
ต่าขึ้นที่สูง ได้แก่ กังหันลมฉุดน้าแบบระหัด ที่ใช้ในนาข้าวและนาเกลือ สาหรับรูปแบบของการใช้งาน
กังหันลมในปัจจุบัน สามารถแบ่งได้เป็น
- กังหันลมฉุดน้าแบบระหัด เป็นการใช้พลังงานลมเพื่อการทุ่นแรง คนไทยในสมัยโบราณได้
นามาใช้เป็นเวลานานแล้ว ดังจะเห็นได้จากการสร้างกังหันลมฉุดน้าเพื่อใช้ ในการทานาเกลือดังแสดง
ในภาพที่ 2.8

ภาพที่ 2.8 กังหันลมฉุดน้าแบบระหัด
แหล่งที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2557.
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- กังหันลมสูบน้า เป็นกังหันลมแบบแกนหมุนแนวนอน หลายใบพัด (Multi blade) ที่ได้รับ
การ พัฒนาขึ้นเพื่อสูบน้าใช้ในทางการเกษตรและปศุสัตว์ ที่อยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลในเขตชนบทที่ไม่มี
กระแสไฟฟ้า ใช้ในการสูบน้าหรือบริเวณที่ต้องการใช้พลังงานจากลมเป็นพลังงานช่วยเสริมพลังงาน
ด้านอื่นๆ ดังแสดงในภาพที่ 2.9

ภาพที่ 2.9 กังหันลมสูบน้า
แหล่งที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2557.
- กังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า โดยทั่วไปกังหันลมสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด ตามแกนหมุน
ของกังหั น ลม ได้แก่ กังหั น ลมแกนหมุนแนวตั้งและกังหั นลมแกนหมุนแนวนอนซึ่งทั้งสองชนิดจะ
ประกอบด้วยอุปกรณ์ในการทางานผลิตไฟฟ้าที่คล้ายกันแต่ที่นิยมในเชิงพาณิชย์ของประเทศไทยมาก
ที่สุด ก็คือกังหันลมแกนหมุนแนวนอน
- กังหันลมแกนหมุนแนวนอน (Horizontal axis wind turbine, HAWT) เป็นกังหันลมที่มี
แกนหมุนขนานกับทิศทางของลมโดยมีใบพัด (Rotor) เป็นตัวตั้งฉาก รับแรงลม ทาหน้าที่รับแรงลมที่
เคลื่อนตัวมากระทบทาให้เกิดการหมุนของใบพัด ซึ่งการทางานตัวใบกังหันลมจะเปลี่ยนพลังงานจลน์
จากกระแสลมให้เป็นพลังงานกลสาหรับหมุนเครื่องกาเนิดไฟฟ้า ดังถาพที่ 2.10

ภาพที่ 2.10 กังหันลมแกนหมุนแนวนอน
แหล่งที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2556.
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การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม
ข้ อ มู ล ลมที่ จ าเป็ น เพื่ อ ประเมิ น ศั ก ยภาพพลั งงานลม ความเร็ว ลม ทิ ศ ทางลม เครื่อ งวั ด
อุณหภูมิอากาศ และเครื่องบันทึกข้อมูล โดยเป็นการตรวจวัดและบันทึกข้อมูลลมต่อเนื่องอย่างน้อย
12 เดือน และช่วงเวลา ทั้งหมดที่ไม่มีข้อมูลไม่ควรเกินร้อยละ 10 ของระยะเวลาที่ทาการตรวจวัด
ความเร็วลมและการวัดทิศทางลมเป็นสิ่งสาคัญที่สุดในการประเมินศักยภาพลม เพราะพลังงานลมเป็น
สัดส่วนกับความเร็วลม การวัดความเร็วลมควรกระทามากกว่า 1 ระดับความสูง เพื่อให้ทราบการ
เปลี่ยนแปลงความเร็วลมตามความสูง (speed shear) การเปลี่ยนทิศทางลมตามความสูง (Direction
shear) ความถี่ ข องทิ ศ ทางลม (Direction frequency) เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการค านวณการผลิ ต
กระแสไฟฟ้ า โดยกั งหั น ลมที่ ร ะดั บ ความสู งต่ างๆ กั น อี ก ทั้ งยั งเป็ น การบรรเทาปั ญ หาในกรณี ที่
เครื่องวัดความเร็วลมขัดข้อง ด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นสิ่งที่สาคัญในการกาหนดตาแหน่งของกังหัน ลม
ให้สอดคล้องกับลักษณะภูมิประเทศ และทิศทางลมการวัดความเร็วลม ซึ่งระดับความสูงต่างๆ ที่ควร
จะมีการตรวจวัด โดยมีเหตุผลดังนี้
ที่ ร ะดั บ 10 เมตร เป็ น ระดั บ ความสู ง มาตรฐานทางอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาในการตรวจวั ด ความเร็ ว ลม
ที่ระดับ 40 เมตร เป็นระดับความสูงของสถานีตรวจวัดลมของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลั ง งาน และเป็ น ระดั บ ความสู ง เริ่ ม ต้ น ของกั ง หั น ลม (hub) ขนาดไม่ น้ อ ยกว่ า 500 กิ โ ลวั ต ต์
ที่ระดับ 65 เมตร เป็นระดับความสูงโดยประมาณของกังหันลม (hub) ขนาดเมกะวัตต์ โดยทั่วไปอยู่
ระหว่าง 50-65 เมตร(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน,2557)ซึ่งใน
การใช้พลังงานลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าความเร็วลมจะต้องสม่าเสมอ หรือกาลังลม เฉลี่ยทั้งปีควรไม่น้อย
กว่าระดับ 6.4 – 7.0 เมตรต่อวินาที ที่ความสูง 50 เมตร ถึงจะสามารถ ผลิตไฟฟ้าจากกังหันลมได้
ดี และสาหรับ ประเทศไทยจากลักษณะภูมิประเทศทาให้ เรามีความเร็วลมเฉลี่ยของประเทศอยู่ใน
ระดับปานกลาง - ต่า มีความเร็วลมเฉลี่ยต่ากว่า 4 เมตร/วินาที แต่ เทคโนโลยีกังหันลมเพื่อผลิตไฟฟ้า
ในยุโรปส่วนใหญ่ออกแบบให้ทางานเหมาะสมกับความเร็วลมเฉลี่ยเกินกว่า 8 เมตรต่อวินาทีขึ้นไป ซึ่ง
เป็นความเร็วลมเฉลี่ยในพื้นที่ของภูมิภาคแถบยุโรปเหนือ หรือประเทศอื่นๆในเขตหนาวที่มีศักยภาพ
ลมเพียงพอ เมื่อเทียบความเร็วลมที่มีในประเทศไทยกับตารางPower Class พบว่าลมในประเทศไทย
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่ 1.1-1.4 มีเพียงพื้นที่ทางชายฝั่งทะเลภาคใต้ตอนล่างที่อยู่ Power Class ระดับ
2 ดังภาพที่ 2.11 (สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, ม.ป.ป.)
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ภาพที่ 2.11 ระดับลม power class
แหล่งที่มา: สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, ม.ป.ป.
2.3.3 พลังงานน้า
พลังงานน้าเป็นการอาศัยกาลังของน้าในการเคลื่อนที่ ปัจจุบันนิยมน้าพลังงานมาผลิตไฟฟ้า
นอกจากนี้ ทางกรมชลประทานยังน้าพลังงานน้ามาใช้ในกระบวนการทอสีผ้า ทอผ้า หรือใช้ในโรง
เลื่ อ ย โดยอาศั ย กั ง หั น น้ าในการ ขั บ เคลื่ อ น (Water Wheel) ซึ่ ง พลั ง งานน้ าเกิ ด จากพลั ง งาน
แสงอาทิตย์ ที่ให้ความร้อนแก่น้าและทาให้น้ากลายเป็นไอน้าลอยตัวสูงขึ้น มวลน้า ที่อยู่สูงขึ้นจากจุด
เดิม (พลังงานศักย์) เมื่อมวลไอน้ ากระทบความเย็นก็จะเปลี่ยนเป็นของเหลวอีกครั้ง และตกลงมา
เนื่องจากเนื่องจากแรงดึงดูดของโลก (พลังงานจลน์) การนาเอาพลังงานน้ามาใช้ประโยชน์ ทาได้โดย
การเปลี่ยนพลังงาน จลน์ของน้าที่ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่าให้เป็นกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์ที่ใช้ในการเปลี่ยน
นี้คือ กังหันน้า (Turbines) น้าที่มี ความเร็วสูงจะผ่านเข้าท่อแล้วถ่ายทอดพลังงานจลน์เข้าสู่กังหันน้า
ซึ่งจะไปหมุ น ขั บ เครื่ อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ าอี กทอดหนึ่ ง ใน ปั จ จุ บั น พลั งงานที่ ได้จ ากแหล่ งน้ าที่ รู้จัก กั น
โดยทั่วไปคือ พลังงานน้าตก พลังงานน้าขึ้นน้าลง พลังงานคลื่นดังแสดงในภาพที่ 2.12
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ภาพที่ 2.12 กังหันปั่นพลังงานน้า
แหล่งที่มา: สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย, ม.ป.ป.
กังหั น น้ าสามารถจ าแนกตามระดั บ เฮดน้ า คื อ ระดั บ เฮดน้ าสู ง ปานกลางและต่า ซึ่ งจะ
สัมพันธ์กับขนาดของกังหัน เช่น เฮดน้าต่ากังหันจะมีขนาดใหญ่แต่เฮดสูงก็จะมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับ
กาลังผลิตที่เท่ากัน เหตุผลหลักในการแยกชนิดการทางานกังนของเฮดที่ต่างกันคือ ความเร็วรอบการ
ทางานของเครื่องกาเนิดไฟฟ้า เนื่องจากต้องทาให้สอดคล้องกับความเร็วรอบดังกล่าว เครื่องกังหันน้า
ขนาดเล็ ก ยั งสามารถแบ่ งตามขนาดก าลั ง ผลิ ต ได้ อี ก 3 ประเภท คื อ พลั งน้ าขนาดเล็ ก (Small
Hydropower) มีกาลั งการผลิ ต 1-30MW พลั งน้ าขนาดเล็ ก (Mini Hydropower) 200 KW-1MW
และ พลังน้าขนาดจิ๋ว (Micro Hydropower)กาลังผลิตน้อยกว่า200 KW ดังภาพที่ 2.12
สาหรับการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานน้านั้น ในประเทศไทยแบ่งอานาจรับผิดชอบให้กับ 3
หน่วยงาน คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ) และ กรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ) ปัจจุบันทั้งสามหน่วยงานมีแผนหลักในการพัฒนา
โครงการน้ าขนาดเล็ ก ประกอบไปด้วย กฟผ3 โครงการ กาลังผลิ ตอยู่ที่ 28MW กฟภ 4 โครงการ
27MW และของ พพ. จานวน 98 โครงการ 350 MWe เป็นโครงการระดับหมู่บ้านรวม 75 ชุมชน
ประมาณ 2500 kWe โดยขณะนี้ทาง พพ. ได้ว่ าจ้างบริษัทเอกชนและบัณฑิตวิทยาลัยต่างๆในการ
ออกแบบพั ฒ นาและสร้ างกั งหั น น้ าขนาดเล็ กเพื่ อ ติ ด ตั้ งท้ ายเขื่ อ นให้ มี ก าลั งผลิ ต 28 kWe โดยมี
อุปกรณ์หลักเกือบทั้งหมดได้แก่ใบพัด และชุดกาเนิดไฟฟ้าซึ่งดัดแปลงจากมอเตอร์ที่ชารุดและระบบ
เชิงกลทั้งหมดที่ พั ฒ นาโดยทีม วิจั ยและกรมอู่ ทหารเรือ (กรมพั ฒ นาพลั งงานทดแทนและอนุรัก ษ์
พลังงาน, 2555)

30
2.3.4 พลังงานชีวมวล
ชี ว มวล (Biomass) เป็ น แหล่ ง กั ก เก็ บ พลั ง งานของพื ช ที่ ต้ อ งอาศั ย แสงอาทิ ต ย์ ใ นการ
สังเคราะห์แสงและเจริญเติบโต จากนั้นแปรเปลี่ยนสภาพเป็นของแข็งหรือแปรสภาพเป็นของเหลวที่
สามารถนามาใช้เป็นพลังงานทดแทนพลังงานจากฟอสซิลได้จัดเป็นพลังงานหมุนเวียน (Renewable
Energy) ที่สาคัญชนิดหนึ่งชีวมวลที่นามาใช้เป็นพลังงานมีแหล่งที่มาได้ 2 แหล่งคือ
- เศษวัสดุเหลือใช้จาก การเก็บเกี่ยวหรือจากการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรที่สามารถ
นามาใช้เชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานได้
- จากการปลูกพืชเพื่อนามาใช้เพื่อเป็นเชื้อเพลิงผลิตพลังงานโดยเฉพาะ (กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2558) เศษวัสดุที่เหลือจากการเกษตรหรือกระบวนการทาง
อุตสาหกรรมเกษตรนั้นได้แก่
- แกลบ ได้จากการสีข้าวเปลือก
- กากอ้อย ได้จากการผลิตน้าตาลทราย
- เศษไม้ ได้จากการแปรรูปไม้ยางพาราหรือต้นยูคาลิปตัส
- เส้นใยและกะลาปาล์ม ได้จากการสกัดน้ามันดิบจากต้นปาล์ม
- กากมันสาปะหลัง ได้จากการผลิตแป้งมันสาปะหลัง
- ซังข้าวโพด ได้จากการสีข้าวโพดเพื่อเอาเมล็ด
- กาบมะพร้าวและกะลามะพร้าว ได้จากการปอกเปลือกมะพร้าวเพื่อเอามาทาเนื้อมะพร้าว
หรือน้ากะทิ
- ส่าเหล้า ได้จากการผลิตแอลกอฮอล์ เป็นต้น
องค์ประกอบทางชีวมวลที่มีผลต่อการผลิตพลังงาน
ชีวมวลแต่ละชนิดมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไปแต่สิ่งที่เหมือนกันนั้นก็คือ มีน้าหนักเบาเมื่อ
เปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ การผลิตพลังงานชีวมวลจึงควรอยู่ใกล้กับแหล่งผลิตชีวมวลเพื่อลด
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งเดินทาง สาหรับคุณสมบัติเฉพาะของชีวมวลที่ต้องคานึงถึงได้แก่
- การกระจายตัวของแหล่งชีวมวล ว่าเพียงพอต่อการนาเอามาผลิตเป็นพลังงานหรือไม่
- ขนาด
- ความชื้น ถ้าต้องการนาเอามาเป็นพลังงานโดยการเผาไหม้ ควรชื้นไม่เกิน 50 เปอร์เซ็นต์
- สิ่งเจือปน
- ปริมาณขี้เถ้า ชีวมวลส่วนใหญ่จะมีขี้เถ้าประมาณ1-3 เปอร์เซ็นต์ ยกเว้นแกลบและฟางข้าวที่
มี ถึง 10-20 เปอร์ เซ็ น ต์ ซึ่ งเป็ น ปั ญ หาต่ อ การเผาไหม้ (กรมพั ฒ นาพลั งงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน, มปป.)
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ศักยภาพชีวมวลของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ เป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ศั ก ยภาพทางชี ว มวล ค่ อ นข้ า งสู งเพราะมี พื ช ผลทาง
การเกษตรที่ ห ลากหลายโดยภาคตะออกเฉี ย งเหนื อ มี พื้ น ที่ เพาะปลู ก อยู่ ที่ 50,681,881.08 ไร่ มี
ศักยภาพเทียบน้ ามันได้ 3,845.88 ktoe กาลังการผลิตอยู่ที่ 1136,28 MW ต่อปี โดยในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสามารถแบ่งกาลังการผลิตต่อปีได้ดังนี้ (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน, 2558)
- จังหวัดนครราชสีมา 233.43 MW
- จังหวัดบุรีรัมย์ 60.95 MW
- จังหวัดสุรินทร์ 48.71 MW
- จังหวัดศรีสะเกษ 14.48 MW
- จังหวัดยโสธร 13.93 MW
- จังหวัดชัยภูมิ 103.94 MW
- จังหวัดอานาจเจริญ 11.13 MW
- จังหวัดอุบลราชธานี 46.86 MW

2.4 ลักษณะภูมิศาสตร์และข้อมูลทั่วไปจังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเนื้อที่ประมาณ 5,077,533
ไร่ ห่างจากกรุงเทพมหานคร 450 กิโลเมตร ติดกับจังหวัด ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ และทางทิศใต้
ติดกับ ประเทศกัมพูชา ระยะทางชายแดนยาว 125 กิโลเมตร ดังภาพที่ 2.13 (สานักงานพลังงาน
จังหวัดสุรินทร์, 2559)
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ภาพที่ 2.13 อาณาเขตติดต่อและอาเภอในจังหวัดสุรินทร์
แหล่งที่มา: สานักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์, 2559.
สภาพภูมิประเทศ
- ทางตอนใต้ของจังหวัด เป็นพื้นที่ราบสูง มีภูเขาสลับซับซ้อนหลายลูก มีป่าทึบสลับปาเบญจ
พรรณตามบริเวณแนวเขตชายแดน (อาเภอบัวเชด อาเภอสังขะ อาเภอกาบเชิงและกิ่งอาเภอพนมดง
รัก) ที่ติดต่อกับประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย ต่อจาก บริเวณภูเขาลงมาเป็นที่ราบสูง ลุ่มๆ ดอนๆ
ลาดเทมีลักษณะเป็นลูกคลื่น ค่อย ๆ ลาดเท ไปทางตอนกลางและตอนเหนือของจังหวัด
- ทางตอนกลางของจังหวัด พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม แต่มีพื้นที่บางส่วนเป็นที่ดอน สลับที่
ลุ่มลอนลาด เช่นเดียวกัน แต่ไม่มากเท่าทางตอนใต้ของจังหวัด (อาเภอเมืองสุรินทร์ กิ่งอาเภอเขวาสิน
รินทร์ อาเภอศีขรภูมิอาเภอสาโรงทาบ อาเภอ ลาดวน และกิ่งอาเภอศรีณรงค์
- ทางตอนเหนือของจังหวัด พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ (อาเภอจอมพระ อาเภอสนม) และที่
ราบลุ่ม (อาเภอชุมพลบุรี อาเภอท่าตูม อาเภอรัตนบุรี และกิ่งอาเภอ โนนนารายณ์) โดยเฉพาะอาเภอ
ชุมพลบุรี และอาเภอท่าตูม อยู่ในที่ราบลุ่มแม่น้ามูลในเขต ของ ทุ่งกุลาร้องไห้
- ลักษณะของดินในจังหวัดสุรินทร์ เป็นดินร่วนปนทราย มีบางพื้นที่ เช่น กิ่งอาเภอเขวาสินรินทร์ เป็นดินเหนียวปนทราย ฉะนั้นดินในจังหวัดสุรินทร์ จึงอุ้มน้า ได้น้อย
ลักษณะภูมิอากาศ แบ่งออกได้ 3 ฤดู ได้แก่
ฤดูฝน ครอบคลุมระยะเวลา กลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนตุลาคม
ฤดูหนาว ครอบคลุมระยะเวลากลางเดือนตุลาคม – กลางเดือนกุมภาพันธ์
ฤดูร้อน ครอบคลุมระยะเวลากลางเดือนกุมภาพันธ์ – กลางเดือนพฤษภาคม
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จั งหวั ด สุ ริ น ทร์ แ บ่ งเขตการปกครองออกเป็ น 17 อ าเภอ มี ห น่ ว ยงานด้ านพลั งงาน 1 แห่ ง คื อ
สานักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์ มีหน้าที่กากับ ดูแล ส่งเสริม และประสานงานด้านพลังงานแก่ทุก
ภาคส่วน ทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน และชุมชนจังหวัดสุรินทร์มีประชากร 1,391,636 คน อาชีพหลักคือ
การทาเกษตรกรรมและกสิกรรม
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดสุรินทร์
มีมูลค่า 66,135 ล้านบาท แบ่งเป็นทางด้านการเกษตร 18,267 ล้านบาท และนอกภาคการเกษตรอีก
47,868 ล้านบาท โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านเกษตรกรรม ล่าสัตว์ป่าไม้ มีมูลค่าเป็นอันดับที่ 1 รองมา
คือ ด้านการศึกษา อุตสาหกรรมและการค้าส่งค้าปลีก ตามลาดับ
ภาคการเกษตร
จังหวัดสุรินทร์มีการปลูกพืชเศรษฐกิจได้แก่ ข้าว มันสาปะหลัง ยางพารา อ้อย มะพร้าว และ
ปาล์ม ในปี พ.ศ. 2556 พบว่าได้ผลผลิตจากอ้อยมากที่สุดร้อยละ 61.76 ของผลิตผลทั้งหมดและ
ปาล์มน้อยที่สุด ร้อยละ 0.01
ภาคปศุสัตว์
จังหวัดสุรินทร์เลี้ยงสัตว์ประเภทต่างๆได้แก่ โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร ไก่ไข่ ไก่เนื้อ และเป็ด
โดยเป็ดเป็นผลผลิตที่มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 46.13 และกระบือน้อยที่สุดร้อยละ 13.53 ของสัตว์
ทั้งหมด ทั้งนี้ปริมาณผลผลิตในแต่ละปีจะไม่แน่นอนขึ้น อยู่กับปีนั้นๆมีโรคระบาดหรือไม่ (สานักงาน
พลังงานจังหวัดสุรินทร์, 2559)

2.5 ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพลังงานจังหวัดสุรินทร์
2.5.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์แบบภาพรวม
วิสัยทัศน์
“เมืองเกษตรอินทรีย์ วิถีช้างไทย ผ้าไหมสุรินทร์สู่สากล”
พันธกิจ
1. ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรอินทรีย์
2. สนับสนุนด้านการท่องเที่ยวและศิลปวัฒนธรรม
3. บริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. เสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน
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ตารางที่ 2.5 ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดสุรินทร์
ประเด็นยุทธศาสตร์
1.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพภาค
การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อสร้าง
มูลค่า
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาความสามารถใน
การแข่งขันทางเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและ
การท่องเที่ยว
3. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนและสังคมเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค
5. ยุทธศาสตร์ด้านการเสริมสร้างความมั่นคง
ชายแดน

เป้าประสงค์
เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับการเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตร
เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
เพื่อพัฒนาคนและสังคมสู่การยกระดับคุณภาพ
ชีวิต
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงบริเวณชายแดน

แหล่งที่มา: สานักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์, 2559.
2.5.2 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์
วิสัยทัศน์
“พลังงานทดแทนเพื่อเมืองเกษตรอินทรีย์”
พันธกิจ
1. ศึกษา สารวจ วิเคราะห์ ประเมินศักยภาพ ติดตามสถานการณ์ ประเมินผล และเป็นศูนย์
ข้อมูลการใช้ พลังงานระดับจังหวัด
2. กาหนดนโยบายแผน และมาตรการด้านพลังงานระดับจังหวัด
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน
4. ส่งเสริมและสนับสนุนพลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่
5. ประชาสัมพันธ์ ประสานงาน และ ประสานการมีส่วนร่วมด้านกิจกรรมพลังงาน
6. ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน

35
ตารางที่ 2.6 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ เชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัด
และกระทรวงพลังงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์
เป้าประสงค์
กลยุทธ์
1. การอนุรักษ์พลังงานและการ ลดการใช้พลังงานได้ไม่น้อยกว่า เพิ่มประสิทธิภาพและลดการใช้
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
300,000 หน่วยไฟฟ้า(kWh)
พลังงานภาคครัวเรือน ส่วน
พลังงาน
หรือ 30 ตัน เทียบเท่าน้ามันดิบ ราชการและวิสาหกิจชุมชนใน
(TOE)
การผลิตไหม
2.การพัฒนาพลังงานทดแทนที่ เพิ่มการผลิตและการใช้พลังงาน พัฒนาการใช้พลังงานทดแทน
เหมาะสมกับชุมชนเกษตรกรรม ทดแทนไม่น้อยกว่า 690,000 ในภาคครัวเรือนและภาค
หน่วยไฟฟ้า(kWh) หรือ
เกษตรกรรม
3.กากับดูแลกิจการพลังงาน
การผลิต การใช้ การจาหน่าย กากับดูแล คุณภาพ ความ
และการขนส่งพลังงานมีความ ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของ
ปลอดภัยและเป็นมิตรต่อ
สถานประกอบการพลังงาน
สิ่งแวดล้อม
4.การสร้างความรู้ความเข้าใจ - เพื่อให้ประชาชนมีความรู้
- สร้างความเข้าใจสถานการณ์
และการมีส่วนร่วมในการจัดหา ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ พลังงานและการจัดหาพลังงาน
พลังงานและการจัดหาพลังงาน ของประเทศ
พลังงาน
ของประเทศ
- สร้างการมีส่วนร่วมในการ
- เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน จัดหาและการจัดหาพลังงาน
การจัดหาพลังงานของชุมชน
ระดับชุมชน
แหล่งที่มา: สานักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์, 2559.
2.5.3 แผนปฏิบัติการพลังงาน
2.5.3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์พลังงานและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
เป้าประสงค์ ลดการใช้พลังงานได้ไม่น้อยกว่า 300,000 หน่วยไฟฟ้า (kWh) หรือ 30 ตัน เทียบเท่า
น้ามันดิบ (TOE)
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ตารางที่ 2.7 แผนปฏิบัติการพลังงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
กลยุทธ์
เพิ่มประสิทธิภาพและลด
การใช้พลังงานภาค
ครัวเรือน ส่วนราชการ
และวิสาหกิจชุมชนในการ
ผลิตไหม

โครงการ/แผนงาน
- โครงการเพิ่มสมรรถนะ
ด้านการจัดการพลังงาน
ครบวงจรระดับชุมชน
ตาบล และวิสาหกิจชุมชน
(SMEs)
- โครงการลดต้นทุนในการ
ผลิตระดับวิสาหกิจชุม

เพิ่มประสิทธิภาพและลด
การใช้พลังงานภาค
ครัวเรือน ส่วนราชการ
และวิสาหกิจชุมชนในการ
ผลิตไหม

- โครงการลดใช้พลังงาน
ภาครัฐ

กิจกรรม
ตัวชี้วัด
- ชุมชนประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานลดลง
- ลดต้นทุนในชุมชน
วิสาหกิจไหม 1 แห่ง
- ลดต้นทุนในวิสาหกิจ
ชุมชนอืน่ ๆ 1 แห่ง
- กาหนดมาตรการ
ประหยัดพลังงานใน
หน่วยงานรัฐ 147 แห่ง
- ให้คาปรึกษาด้านการ
การใช้พลังงานลดลง
ประหยัดพลังงาน 10 แห่ง
- เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ใช้พลังงานจาก
เครื่องปรับอากาศ 50
เครื่อง

แหล่งที่มา: สานักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์, 2559.
2.5.3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาพลังงานทดแทนที่เหมาะสมกับชุมชนเกษตรกรรม
เป้าประสงค์ เพิ่มการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนไม่น้อยกว่า 690,000หน่วยไฟฟ้า(kWh) หรือ
60 ตันเทียบเท่าน้ามันดิบ (TOE)
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ตารางที่ 2.8 แผนปฏิบัติการพลังงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
กลยุทธ์
พัฒนาการใช้พลังงาน
ทดแทนในภาคครัวเรือน
และภาคเกษตรกรรม

โครงการ/แผนงาน
- โครงการเพิ่มสมรรถนะ
การจัดการพลังงาน
- โครงการพัฒนา
ครัวเรือนที่ไม่มไี ฟฟ้าใช้
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
- โครงการตั้งระบบสูบน้า
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อภาคเกษตรกรรม
- โครงการชุมชนผลิตก๊าซ
ชีวภาพจากมูลสัตว์
- โครงการเพิ่มมูลค่า
ยางพาราด้วยโรงอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์
- โครงการศึกษาความ
เป็นไปได้ในการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าจากขยะ

กิจกรรม
ตัวชี้วัด
-ศึกษาชุมชนที่มีศักยภาพ การผลิตพลังงานทดแทน
การผลิตพลังงาน 1 ตาบล เพิ่มขึ้น
- ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์
แก่บ้านที่ไม่มไี ฟฟ้าใช้ 30
หลังคาเรือน
- ติดตั้งระบบสูบน้า
บาดาลจากโซล่าเซลล์
1500 วัตต์
- ติดตั้งระบบผลิตก๊าซ
ชีวภาพจากมูลสัตว์ขนาด
2 ลูกบาศก์เมตร
- ติดตั้งโรงอบแห้ง
พลังงานแสงอาทิตย์
- ศึกษาความเป็นไปได้ใน
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าจาก
พลังงานขยะ

แหล่งที่มา: สานักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์, 2559.
2.5.3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ กากับดูแลกิจการพลังงาน
เป้าประสงค์ การผลิต การใช้ การจาหน่ายและการขนส่งพลังงานมีความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
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ตารางที่ 2.9 แผนปฏิบัติการพลังงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
กลยุทธ์
กากับดูแล คุณภาพ ความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
ของสถานประกอบการ
พลังงาน

โครงการ/แผนงาน
- แผนงานกากับดูแล
สถานประกอบการและ
ธุรกิจพลังงาน

กิจกรรม
- ฝึกอบรมความรู้ด้าน
กฎหมายความปลอดภัย
ในสถานประกอบการ
พลังงาน
- สุ่มตรวจสถาน
ประกอบการด้านพลังงาน
ตามกฎ-หมายความ
ปลอดภัยร้อยละ 80
- แต่งตั้งคณะกรรมการ
และยกร่างแผนฉุกเฉิน
จากอุบัติภัยด้านพลังงาน
ระดับจังหวัด
- ทบทวนและซ้อมแผน
ฉุกเฉิน

ตัวชี้วัด
- จานวนองค์การปกครอง
ท้องถิ่นที่เข้าร่วม (อปท.)
- ร้อยละของสถาน
ประกอบการที่ทาถูกต้อง
ตมกฎหมาย
- แผนฉุกเฉินที่ทบทวน
แล้วเสร็จ

แหล่งที่มา: สานักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์, 2559.
2.5.3.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ การสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการจัดหา
พลังงาน
เป้าประสงค์ - เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานและการจัดหา
พลังงานของประเทศเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดหาพลังงานของชุมชน
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ตารางที่ 2.10 แผนปฏิบัติการพลังงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
กลยุทธ์
- สร้างความเข้าใจ
สถานการณ์พลังงานและ
การจัดหาพลังงานของ
ประเทศ

โครงการ/แผนงาน
- โครงการสร้างความรู้
ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
ในนิทรรศการท้องถิ่น
- โครงการเครือข่าย
อาสาสมัครพลังงานชุมชน

กิจกรรม
- นิทรรศการรณรงค์การ
อนุรักษ์พลังงานและใช้
พลังงานทดแทนใน
ท้องถิ่น
- ถ่ายทอดความรู้
สถานการณ์พลังงานโดย
อสพน 1 คน ต่อ 5
ครัวเรือน

- สร้างความเข้าใจ
สถานการณ์พลังงานและ
การจัดหาพลังงานของ
ประเทศ

- โครงการประชาสัมพันธ์ - พิจารณาแผนปฏิบัติ
ความรู้ความเข้าใจในการ การณ์ด้านพลังงานของ
จัดหาแหล่งพลังงาน
จังหวัด
- โครงการบูรณาการแผน
ยุทธศาสตร์พลังงานกับ
กลุ่มจังหวัด

- จานวนผู้เข้าชม
นิทรรศการ
- จานวนครัวเรือนที่ได้รบ
การถ่ายทอดความรู้
- ผลการประชุมและการ
ทบทวนแผนปฏิบัติการณ์

- สร้างการมีส่วนร่วมใน
การจัดหาและการจัดหา
พลังงานระดับชุมชน

- โครงการเพิ่มสมรรถนะ
ด้านการบริหาร จัด
การพลังงาน

- จานวนอาสาสมัคร
พลังงานชุมชน
- จานวนชุมชนที่จัดทา
แผนเสร็จแล้ว

- อาสาสมัครพลังงาน
ชุมชน (อสพน.)
- พิจารณาและจัดทา
แผนพลังงานชุมชนระดับ
ตาบล

แหล่งที่มา: สานักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์, 2559.

ตัวชี้วัด
- จานวนผู้เข้าชม
นิทรรศการ
- จานวนครัวเรือนที่ได้รบ
การถ่ายทอดความรู้
- ผลการประชุมและการ
ทบทวนแผนปฏิบัติการณ์

40

2.6 แบบจาลองการประเมินโครงการ (CIPP-I Model)
CIPP Model เป็ น แบบจ าลองการประเมิ น ผลประเภทหนึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ เป็ น
สารสนเทศในการตัดสินใจ ว่าโครงการควรมีทิศทางไปทางใด และผลที่ได้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่
โดยจะประเมินลึกลงไปใน 4 ขั้นตอนการดาเนินงานตั้งแต่แรกเริ่มจนจบโครงการ แบบจาลองนี้เป็น
แนวคิดการประเมินของ สตัฟเฟิลบีม (Stufflebeam’s CIPP Model) ในปี 1971โดยสตัฟเฟิลบีม
และคณะได้เขีย นหนั งสือออกมาเล่ มหนึ่งชื่อว่า Educational Evaluation and Decision Making
หนังสือเล่มนี้เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางเพราะเป็นแนวคิดและวิธีการประเมินผลที่น่าสนใจและ
ทันสมัย จนมีการต่อยอดแนวคิดอย่างต่อเนื่องจนได้เป็นแบบจาลองการประเมินผลที่ชื่อว่า ซิป โมเดล
(CIPP-Model) โดยจุดเด่นที่สาคัญของแบบจาลองนี้คือ สามารถใช้ควบคู่กับการบริหารและประเมิน
โครงการต่างๆเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มร่างโครงการจนโครงการ
แล้วเสร็จ (จาลอง โพธิ์บุญ, 2547)
CIPP-Model จะประกอบไปด้วยการตัดสินใจและการประเมินอยู่อย่างละ 4 ขั้นตอน ได้แก่
1. การตั ด สิ น ใจเพื่ อ การวางแผน (planning decisions) เป็ น การเลื อ กเป้ า หมายหรื อ
จุดมุ่งหมายโครงการ
2. การตัดสินใจเพื่อกาหนดโครงสร้าง (structuring decisions) เป็นการกาหนดยุทธวิธีหรือ
แผนงานหรือแนวการ ดาเนินงาน
3. การตั ด สิ น ใจเพื่ อ การน าไปปฏิ บั ติ (implementing decisions) เป็ น การปรั บ เปลี่ ย น
ยุทธวิธีหรือการดาเนินงานให้เหมาะสม
4. การตัดสินใจเพื่อการทบทวน (recycling decisions) เป็นการเปลี่ยนแปลงหรือคงหรือ
ขยายหรือยุบหรือเลิกโครงการ(วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556)
แบ่งประเด็นการประเมินผลเป็น 4 ประเภท ได้ดังนี้
1. การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C) เป็นการประเมินให้
ได้ข้อมูลสาคัญ เพื่อช่วยในการตัดสินใจในการกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อหาความเป็นไป
ได้ในการดาเนินโครงการ
2. การประเมิ น ปั จ จั ย ป้ อ นเข้ า (Input Evaluation : I ) เพื่ อ ศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ข อง
ทรัพยากรที่จะใช้ เช่น บุคลากร งบประมาณ เวลา อุปกรณ์ เทคโนโลยี ฯลฯ
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3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) เป็นการประเมินโครงการระหว่าง
ดาเนิ น การเพื่อศึ กษาอุป สรรค ปั ญ หา ความก้ าวหน้ าของโครงการ รวมถึงศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อ น
โครงการนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไข
4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P) เป็นการประเมินเพื่อเปรียบเทียบผลผลิต
ที่เกิดขึ้นกับวัตถุประสงค์ว่าตรงตามความต้องการมากน้อยเพียงใด รวมทั้งพิจารณาในประเด็นการยุบ
เลิก หรือขยายโครงการในอนาคต(วิโรจน์ สารรัตนะ, 2556) ดังภาพที่2.14 และ2.15
ภายใต้ขั้นการประเมินผลผลิต สามารถแยกการประเมินออกมาได้อีก 1 ประเภท คือ การ
ประเมิ น ผลกระทบ (Impact Evaluation : I) ซึ่ งเป็ น การประเมิ น ผลกระทบของโครงการหลั ง
ดาเนินงานแล้วเสร็จ ใน 4 ด้าน ได้แก่ ผลกระทบด้านกายภาพ ผลกระทบด้านสังคม ผลกระทบด้าน
เศรษฐกิจและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (จาลอง โพธิ์บุญ, 2547)

ภาพที่ 2.14 องค์ประกอบแบบจาลองการประเมินผล CIPP Model
แหล่งที่มา Ivan Teh, 2558.

ภาพที่ 2.15 ประเภทการตัดสินใจตามประเภทการประเมินภายใต้ CIPP-I Model
แหล่งที่มา ฤตินันท์ สมุทร์ทัย, 2559.
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2.7 การวิเคราะห์องค์กร SWOT Analysis
SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพองค์การ หรือหน่วยงานในปัจจุบัน เพื่อค้นหาจุดแข็ง
จุดเด่น จุดด้อยหรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาสาคัญในการดาเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต SWOT
เป็นตัวย่อที่มีความหมายดังนี้
S: Strengths
- จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ
W: Weaknesses
- จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ
O: Opportunities
- โอกาสที่จะดาเนินการได้
T: Threats
-อุปสรรค ข้อจากัด หรือปัจจัยที่คุกคามการดาเนินงานของ
องค์กร
หลั กการสาคัญ ของ SWOT ก็คือการวิเคราะห์ โดยการส ารวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือ
สภาพการณ์ ภ ายในและสภาพการณ์ ภ ายนอก ดั งนั้ น การวิเคราะห์ SWOT จึงเรีย กได้ว่าเป็ น การ
วิเคราะห์สภาพการณ์ (situation analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อให้รู้ตนเอง (รู้
เรา) รู้จักสภาพแวดล้อม (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ทั้ง
ภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ภายนอกองค์กร ซึ่งผู้บริหารสามารถนาหลักที่ได้ไปกาหนดกลยุทธ์หรือวิธีการดาเนินงานให้สาเร็จได้
อย่างดีโดยขั้นตอนการวิเคราะห์ swot analysis มีดังนี้
1. การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร
การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร จะเกี่ยวกับการวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากร
และความสามารถภายในองค์กร ทุก ๆ ด้าน เพื่อที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรแหล่งที่มา
เบื้องต้นของข้อมูลเพื่อการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน คือระบบข้อมูลเพื่อ การบริหารที่ครอบคลุม
ทุกด้าน ทั้งในด้านโครงสร้าง ระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน บรรยากาศในการทางานและทรัพยากรใน
การบริหาร (คน เงิน วัสดุ การจัดการ) รวมถึงการพิจารณาผลการดาเนินงานที่ผ่านมาขององค์กร
เพื่อทีจ่ ะเข้าใจสถานการณ์และผลกลยุทธ์ก่อนหน้านี้ด้วย
- จุ ดแข็งขององค์กร (S-Strengths) เป็นการวิเคราะห์ ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ ที่อยู่
ภายในองค์กรนั้นเองว่าปัจจัยใดภายในองค์กรที่เป็นข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นขององค์กรที่องค์กรควร
นามาใช้ในการพัฒนาองค์กรได้ และควรดารงไว้เพื่อการ เสริมสร้างความเข็มแข็งขององค์กร
- จุดอ่อนขององค์กร (W-Weanesses) เป็นการวิเคราะห์ ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่
ภายในจากมุ ม มอง ของผู้ ที่ อยู่ ภ ายในองค์ ก รนั้ น ๆ เองว่ าปั จ จัย ภายในองค์ ก รที่ เป็ น จุ ดด้ อ ย ข้ อ
เสียเปรียบขององค์กรที่ควรปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดให้หมดไปอันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร
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2. การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก
ภายใต้การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรนั้น สามารถค้นหาโอกาสและอุปสรรค
ทางการดาเนินงานขององค์กรที่ได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งในและระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวกับการดาเนินงานขององค์กร เช่น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นโยบาย การเงิน
การงบประมาณ สภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น ระดับการศึกษาและอัตรารู้หนังสือของประชาชน การ
ตั้งถิ่นฐานและการอพยพของประชาชน ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ความเชื่อ
และวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทางการเมือง เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี
และสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี หมายถึงกรรมวิธีใหม่ๆและพัฒนาการทางด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ที่
จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและให้บริการ
- โอกาสทางสภาพแวดล้อม (O-Opportunities) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กร
ปัจจัยใดที่สามารถส่งผลกระทบประโยชน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดาเนินการขององค์กรใน
ระดับมหาภาค และองค์กรสามารถฉกฉวยข้อดีเหล่านี้มาเสริมสร้างให้ หน่วยงานเข็มแข็งขึ้นได้
- อุปสรรคทางสภาพแวดล้อม (T-Threats) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กรปัจจัย
ใดที่สามารถส่งผลกระทบในระดับมหภาคในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม
ซึ่งองค์กรจาต้องหลีกเลี่ยง หรือปรับสภาพองค์กรให้มี ความแข็งแกร่งพร้อมที่จะเผชิญแรงกระทบ
ดังกล่าวได้
3. ระบุสถานการณ์จากการประเมินสภาพแวดล้อม
เมื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับ จุดแข็ง-จุดอ่อน โอกาส-อุปสรรค จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอกด้วยการประเมินสภาพ แวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกแล้ว ให้นาจุดแข็งจุ ด อ่ อ นภายในมาเปรี ย บเที ย บกั บ โอกาส-อุ ป สรรค จากภายนอกเพื่ อ ดู ว่ า องค์ ก ร ก าลั งเผชิ ญ
สถานการณ์ เช่ น ใดและภายใต้ ส ถานการณ์ เช่ น นั้ น องค์ ก รควรจะท าอย่ างไร โดยทั่ ว ไป ในการ
วิเคราะห์ SWOT ดังกล่าวนี้ องค์กรจะอยู่ในสถานการณ์4รูปแบบดังนี้
3.1 สถานการณ์ ที่ 1 (จุ ดแข็ง -โอกาส) สถานการณ์ นี้เป็ นสถานการณ์ ที่พึ่งปรารถนาที่สุ ด
เนื่ องจากองค์กรค่อนข้างจะมีห ลายอย่าง ดังนั้น ผู้บริห ารขององค์กรควรกาหนดกลยุทธ์ในเชิงรุก
(aggressive - strategy) เพื่อดึงเอาจุดแข็งที่มีอยู่มาเสริมสร้างและปรับใช้และฉกฉวยโอกาสต่าง ๆ ที่
เปิดมาหาประโยชน์อย่างเต็มที่
3.2 สถานการณ์ ที่ 2 (จุดอ่อน-ภัยอุปสรรค) สถานการณ์ นี้เป็นสถานการณ์ ที่เลวร้ายที่สุ ด
เนื่องจากองค์กรกาลังเผชิญอยู่กับอุปสรรคจากภายนอกและมีปัญหาจุดอ่อนภายในหลายประการ
ดังนั้น ทางเลือกที่ดีที่สุดคือกลยุทธ์ การตั้งรับหรือป้องกันตัว (defensive strategy) เพื่อพยายามลด
หรือหลบหลีกภัยอุปสรรค ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดจนหามาตรการที่จะทาให้องค์กรเกิดความ
สูญเสียที่น้อยที่สุด
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3.3 สถานการณ์ที่ 3 (จุดอ่อน-โอกาส) สถานการณ์องค์กรมีโอกาสเป็นข้อได้เปรียบด้านการ
แข่งขัน อยู่ห ลายประการ แต่ติดขัดอยู่ตรงที่มีปัญ หาอุปสรรคที่เป็นจุดอ่อนอยู่ หลายอย่างเช่นกัน
ดังนั้น ทางออกคือกลยุทธ์การพลิกตัว (turnaround-oriented strategy) เพื่อจัดหรือแก้ไขจุดอ่อน
ภายในต่าง ๆ ให้พร้อมที่จะฉกฉวยโอกาสต่างๆที่เปิดให้
3.4 สถานการณ์ ที่ 4 (จุดแข็ง -อุปสรรค) สถานการณ์ นี้เกิดขึ้นจากการที่สภาพแวดล้อมไม่
เอื้ออานวยต่อการดาเนินงาน แต่ตัวองค์กรมีข้อได้เปรียบที่เป็นจุดแข็งหลายประการ ดังนั้น แทนที่จะ
รอจนกระทั่ งสภาพแวดล้ อ มเปลี่ ย นแปลงไป ก็ ส ามารถที่ จ ะเลื อ กกลยุ ท ธ์ก ารแตกตั ว หรือ ขยาย
ขอบข่ายกิจการ (diversification strategy) เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดแข็งที่มีสร้างโอกาสในระยะยาว
ด้านอื่น ๆ แทน ดังรูปภาพที่ 2.16
ข้อดี – ข้อเสีย ของการทา SWOT Analysis
ข้อดี เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT ถูกนามาใช้อย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์สถานการณ์ต่าง
ๆ ทางธุรกิจและการบริหารเชิงกลยุทธ์ เนื่องจากเป็นเทคนิคที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน ให้ความสะดวก
เป็ น อย่างมากส าหรับผู้ ที่น า SWOT มาใช้และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ ด้านต่าง ๆ
มากมาย เช่น
- การตัดสินใจเลือกเมื่อมีทางเลือกหลาย ๆ ทาง
- การกาหนดความสาคัญก่อนหลังของเหตุการณ์
- การบริหารความเปลี่ยนแปลงที่ต้องการให้เกิดขึ้น
- การวิเคราะห์และแก้ปัญหาในการดาเนินการ
- การวิเคราะห์โครงการเริ่มใหม่
- การเพิ่มประสิทธิภาพการทางานให้สูงขึ้น
- การสร้างกระบวนการเรียนรู้ใหม่ ฯลฯ
ข้อเสีย ของการใช้ SWOT ก็มีอยู่ไม่น้อยเช่นกัน เมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์และความ
หลากหลายในการประยุกต์ใช้งาน เช่น
- โอกาสผิดพลาดเกิดจาก คุณภาพของข้อมูลที่นามาใช้วิเคราะห์ ทักษะ ประสบการณ์ และ
ความเข้าใจในความรู้พื้นฐานของเทคนิค SWOT ของผู้วิเคราะห์
- ต้องทบทวน SWOT เป็นระยะ ๆ เพื่อตรวจสอบสภาพว่า เหตุการณ์และปัจจัยต่าง ๆ ที่
นามาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน ยังเหมือนเดิมหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วหรือไม่
(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์, 2559)
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ภาพที่ 2.16 ความหมายของ Swot Analysis
แหล่งที่มา Patrick J. Kidd, 2016.

2.8 ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ Geographic Information System : GIS คือกระบวนการ
ท างานเกี่ ย วกั บ ข้อ มู ล ในเชิ งพื้ น ที่ ด้ ว ยระบบคอมพิ ว เตอร์ ที่ ใช้ก าหนดข้ อมู ล และสารสนเทศ ที่ มี
ความสัมพันธ์กับตาแหน่งในเชิงพื้นที่ เช่น ที่อยู่ บ้านเลขที่ สัมพันธ์กับตาแหน่งในแผนที่ ตาแหน่ง เส้น
รุ้ง เส้น แวง ข้อมูล และแผนที่ใน GIS เป็นระบบข้อมูล สารสนเทศที่ อยู่ในรูปของตารางข้อมูล และ
ฐานข้อมูลที่มีส่วนสัมพันธ์กับข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ซึ่งรูปแบบและความสัมพันธ์ของข้อมูล
เชิงพื้นที่ทั้งหลาย GIS เป็นระบบข้อมูลข่าวสารที่เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ แต่สามารถแปลความหมาย
เชื่ อ มโยงกั บ สภาพภู มิ ศ าสตร์ อื่ น ๆ สภาพท้ อ งที่ สภาพการท างานของระบบสั ม พั น ธ์ กั บ สั ด ส่ ว น
ระยะทางและพื้ น ที่ จ ริ งบนแผนที่ ข้ อแตกต่างระหว่าง GIS กับ MIS นั้ น สามารถพิ จ ารณาได้จ าก
ลักษณะของข้อมูล คือ ข้อมูลที่จัดเก็บใน GIS มีลักษณะเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) ที่แสดงใน
รู ป ของภาพ (graphic) แผนที่ (map) ที่ เชื่ อ มโยงกั บ ข้ อ มู ล เชิ ง บรรยาย (Attribute Data) หรื อ
ฐานข้อมูล (Database) การเชื่อมโยงข้อมูลทั้งสองประเภทเข้าด้วยกัน จะทาให้ผู้ใช้สามารถที่จะแสดง
ข้อมูลทั้งสองประเภทได้พร้อม ๆ กัน เช่นสามารถจะค้นหาตาแหน่งของจุดตรวจวัดควันดา - ควันขาว
ได้โดยการระบุชื่อจุดตรวจ หรื อในทางตรงกันข้าม สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดของ จุดตรวจ
จากตาแหน่งที่เลือกขึ้นมา ซึ่งจะต่างจาก MIS ที่แสดง ภาพเพียงอย่างเดียว โดยจะขาดการเชื่อมโยง
กับฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับรูปภาพนั้น เช่นใน CAD (Computer Aid Design) จะเป็นภาพเพียงอย่าง
เดียว แต่แผนที่ใน GIS จะมีความสัมพันธ์กับตาแหน่งในเชิงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ คือค่าพิกัดที่แน่นอน
ข้อมูลใน GIS ทั้งข้อมูลเชิงพื้นที่ และข้อมูลเชิงบรรยาย สามารถอ้างอิงถึงตาแหน่งที่มีอยู่จริงบนพื้น

46
โลกได้โดยอาศัยระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์(Geocode) ดังภาพที่ 2.17 (ศูนย์วิจัยภูมิศาสตร์สารสนเทศ
เพื่อประเทศไทย, 2557)

ภาพที่ 2.17 การทางานของระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ
แหล่งที่มา ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กระทรวงมหาดไทย, 2556.
องค์ประกอบของ GIS ( Components of GIS )
องค์ประกอบหลักของระบบ GIS จัดแบ่งออกเป็น 5 ส่วนใหญ่ ๆ คือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
(Hardware) โปรแกรม (Software) ขั้น ตอนการท างาน (Methods) ข้ อมู ล (Data) และบุ คลากร
(People) โดยมีรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบดังต่อไปนี้
1. อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
คือ เครื่องคอมพิวเตอร์รวมไปถึงอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ เช่น Digitizer, Scanner, Plotter, Printer
หรืออื่น ๆ เพื่อใช้ในการนาเข้าข้อมูล ประมวลผล แสดงผล และผลิตผลลัพธ์ของการทางาน
2. โปรแกรม
คือชุดของคาสั่ งส าเร็ จ รูป เช่น โปรแกรม Arc/Info, MapInfo ฯลฯ ซึ่งประกอบด้ว ยฟั งก์ชั่น การ
ทางานและเครื่องมือที่ จ าเป็ น ต่าง ๆ ส าหรับน าเข้าและปรับแต่งข้อมูล , จัดการระบบฐานข้อมู ล ,
เรียกค้น, วิเคราะห์ และ จาลองภาพ
3. ข้อมูล
คือ ข้อมู ล ต่าง ๆ ที่ จ ะใช้ ในระบบ GIS และถูก จัด เก็บ ในรูป แบบของฐานข้ อมู ล โดยได้ รับ การดูแ ล
จากระบบจัดการฐานข้อมูลหรือ DBMS ข้อมูลจะเป็นองค์ประกอบที่สาคัญรองลงมาจากบุคลากร
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4. บุคลากร
คือ ผู้ปฏิบัติงานซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เช่น ผู้นาเข้าข้อมูล ช่างเทคนิค ผู้ดูแล
ระบบฐานข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญสาหรับวิเคราะห์ข้อมูล ผู้บริหารซึ่งต้องใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ บุคลากร
จะเป็ น องค์ ป ระกอบที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด ในระบบ GIS เนื่ อ งจากถ้ าขาดบุ ค ลากร ข้ อ มู ล ที่ มี อยู่ ม ากมาย
มหาศาลนั้น ก็จะเป็นเพียงขยะไม่มีคุณค่าใดเลยเพราะไม่ได้ถูกนาไปใช้งาน อาจจะกล่าวได้ว่า ถ้าขาด
บุคลากรก็จะไม่มีระบบ GIS
5. วิธีการหรือขั้นตอนการทางาน
คือวิธีการที่องค์กรนั้น ๆ นาเอาระบบ GIS ไปใช้งานโดยแต่ละ ระบบแต่ละองค์กรย่อมีความแตกต่าง
กัน ออกไป ฉะนั้ นผู้ปฏิบัติงานต้องเลือกวิธีการในการจัดการกับปัญหาที่เหมาะสมที่สุดสาหรับของ
หน่วยงานนั้น ๆ เอง
ลักษณะข้อมูลในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
โลกมีความสลับซับซ้อนมากเกินกว่าที่จะเก็บข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับโลกไว้ในรูปข้อมูลด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์จึงต้องเปลี่ยนปรากฏการณ์บน ผิวโลกจัดเก็บในรูปของตัวเลขเชิงรหัส (digital
form) โดยแทนปรากฏการณ์เหล่านั้นด้วยลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เรียกว่า Feature
ประเภทของ Feature
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เป็นตัวแทนของปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์บนโลกแผนที่กระดาษ
บันทึกตาแหน่งทางภูมิศาสตร์และแทนสิ่งต่างๆ บนโลกที่เป็นลายเส้นและพื้นที่ด้วยสัญลักษณ์แบบ
จุด เส้น พื้นที่และตัวอักษร ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์จะใช้ feature ประเภทต่างๆ ในการแทน
ปรากฏการณ์โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้




จุด (Point)
เส้น (Arc)
พื้นที่ (Polygon)

การใช้ GIS


การน าเข้าข้อมูล (input) ก่อนที่ข้อมูล ทางภูมิศาสตร์จะถูกใช้งานได้ในระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ข้อมูลจะต้องได้รับการแปลงให้ มาอยู่ในรูปแบบของข้อมูล เชิงตัวเลข (digital
format) เสียก่อน เช่น จากแผนที่กระดาษไปสู่ข้อมูลใน รูปแบบดิจิตอลหรือแฟ้มข้อมูลบน
เครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ที่ใช้ในการนาเข้าเช่น Digitizer Scanner หรือ Keyboard เป็น
ต้น
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การปรับแต่งข้อมูล (manipulation) ข้อมูลที่ได้รับเข้าสู่ระบบบางอย่างจาเป็นต้องได้รับการ
ปรับแต่งให้เหมาะสมกับงาน เช่น ข้อมูลบางอย่างมีขนาด หรือสเกล (scale) ที่แตกต่างกัน
หรือใช้ระบบพิกัดแผนที่ที่แตกต่างกัน ข้อมูล เหล่านี้จะต้องได้รับการปรับให้ อยู่ใน ระดับ
เดียวกันเสียก่อน
การบริหารข้อมูล (management) ระบบจัดการฐานข้อมูลหรือ DBMSจะถูกนามาใช้ในการ
บริ ห ารข้อมูล เพื่อการทางานที่มีประสิทธิภ าพในระบบ GIS DBMSที่ได้รับการเชื่อถือและ
นิยมใช้กันอย่างกว้างขวางที่สุดคือ DBMSแบบ Relational หรือระบบจัดการฐานข้อมูลแบบ
สัมพัทธ์ (RDBMS) ซึ่งมีหลักการทางานพื้นฐาน ดังนี้คือ ข้อมูลจะถูกจัดเก็บ ในรูปของตาราง
หลาย ๆ ตาราง
การเรียกค้นและวิเคราะห์ข้อมูล (query and analysis) เมื่อระบบ GIS มีความพร้อมในเรื่อง
ของข้อมูลแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การนาข้อมูลเหล่านี่มาใช้ให้เกิด ประโยชน์ เช่น ใครคือ
เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินผืนที่ติดกับโรงเรียนเมืองสองเมืองนี้มีระยะห่างกันกี่กิโลเมตรดิน
ชนิดใดบ้างที่เหมาะสาหรับปลูกอ้อย? หรือ ต้องมีการสอบถามอย่างง่าย ๆเช่น ชี้เมาส์ไปใน
บริเวณที่ต้องการแล้วเลือก (point and click) เพื่อสอบถามหรือเรียกค้นข้อมูล นอกจากนี้
ระบบ GISยังมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์เชิงประมาณค่า (proximity หรือ
buffer) การวิเคราะห์เชิงซ้อน (overlay analysis) เป็นต้น
การนาเสนอข้อมูล (visualization) จากการดาเนินการเรียกค้นและวิเคราะห์ข้อมูล ผลลัพธ์
ที่ได้จะอยู่ในรูปของตัวเลขหรือตัวอักษร ซึ่งยากต่อการตีความหมายหรือทาความเข้าใจ การ
นาเสนอข้อมูลที่ดี เช่น การแสดงชาร์ต (chart) แบบ 2 มิติ หรือ 3 มิติ รูปภาพจากสถานที่
จริง ภาพเคลื่อนไหว แผนที่ หรือแม้กระทั่งระบบมัลติมีเดียสื่อต่าง ๆ เหล่านี้จะทาให้ ผู้ใช้
เข้าใจความหมายและมองภาพของผลลัพธ์ที่กาลังนาเสนอได้ดียิ่งขึ้นอีก(ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ กระทรวงมหาไทย,2556)

2.9 การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้วย Force field analysis
เป็นแนวความคิดของ Kurt Lewin (1951) ซึ่งเสนอว่าในการเปลี่ยนแปลงทุกๆอย่างจะมีแรง
ขับ(driving forces) และแรงต้าน(restraining forces) ดังนั้นเพื่อที่จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงฝ่าย
จัดการจะต้องวิเคราะห์แรงที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนแปลงนี้และถ้าสามารถขจัดแรงต้านได้ชั่วคราวแรง
ขั บ จะมี พ ลั ง มากพอที่ จ ะท าให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงตั ว ย่ า งเช่ น ในการยกเครื่ อ งองค์ ก ร
(reengineering) อาจจะมีแรงขับและแรงต้านแสดงได้ดังรูปต่อไปนี้
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ภาพที่ 2.18 ตัวอย่างแรงขับและแรงต้านใน Force Field Analysis
แหล่งที่มา: ดนัย ปัตตพงศ์, ม.ป.ป.
จากภาพที่ 2.18 จะเห็นได้ว่ามีความจาเป็นที่จะต้องยกเครื่ององค์กรเพื่อช่วยลดต้นทุนในการ
ประกอบการไม่ว่าจะเป็ น ในด้ านการพนั กงานหรือ ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆและเพื่ อ ช่ว ยให้ กิจการสามารถ
ตอบสนองต่อผู้บริโภคได้ทันท่วงทีในอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการแข่งขันที่
ค่อนข้างรุนแรงอย่างไรก็ตามมีแรงต้านการเปลี่ยนแปลงนี้ได้แก่พนักงานส่วนใหญ่ขาดความเข้าใจมี
การลงทุนสูงและสหภาพแรงงานอาจต่อต้านเนื่องจากเกรงว่าสมาชิกจะตกงานดังนั้นเพื่อก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงจึงจาเป็นที่ฝ่ายบริหารจะต้องลดแรงต้าน ดังภาพที่ 2.19 ด้วยการประชาสัมพันธ์ให้
เห็นว่าถ้าไม่มีการยกเครื่ององค์กรอาจจะไม่สามารถอยู่รอดและพนักงานก็ไม่สามารถอยู่รอดได้เช่นกัน
มีการอบรมความรู้ให้แก่พนักงานเพื่อเตรียมเขาเหล่านั้นให้มีความพร้อมสาหรับหน้าที่และงานใหม่ใน
อนาคต

ภาพที่ 2.19 ตัวอย่างแรงขับและการลดแรงต้านใน Force Field Analysis
แหล่งที่มา: ดนัย ปัตตพงศ์, ม.ป.ป.
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2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
บุ ญ พิ ทั ก ษ์ คงเขี ย ว (2557) ได้ ท าการศึ กษายุ ท ธศาสตร์พ ลั งงานสี เขี ยวจั งหวั ดสิ งห์ บุ รีโดย มี
วัตถุป ระสงค์เพื่อศึ กษาศักยภาพพลั งงานสี เขียวที่ มีอยู่ในแต่ ล ะพื้ น ที่ของจังหวัดสิ งห์ บุรี นาเสนอ
ยุทธศาสตร์พลังงานสีเขียวเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒ นาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
กระทรวงพลั งงาน ซึ่งดาเนิ น การโดยการสั มภาษณ์ ผู้ บ ริห ารภายในจังหวัด สิ งห์ บุ รี และผู้ ที่ มีส่ ว น
เกี่ยวข้องกับการกาหนดยุทธศาสตร์พลังงานจานวน 27 ท่าน โดยนาข้อมูลที่ได้มาทาการวิเคราะห์โดย
ใช้ SWOT Analysis เพื่อกาหนดเป็นกลยุทธ์การพัฒ นาด้านพลังงานสีเขียว และนากลยุทธ์ นั้นมา
กาหนดเป็น ยุทธศาสตร์พลังงานสีเขียว จานวนทั้งหมด 4 ยุทธศาสตร์ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า พลังงาน
สีเขียวที่มีศักยภาพในการส่งเสริมมี 2 ชนิด คือ พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานชีวมวล ตามลาดับ
และการกาหนดยุทธศาสตร์พลังงานสีเขียวจังหวัดสิงห์บุรี ได้นากลยุทธ์ที่ได้ทาการประเมินไว้แล้วมา
จัดกลุ่มและกาหนดเป็ น ยุทธศาสตร์การพัฒ นาได้ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การจัดหาและ
พัฒนาศักยภาพพลังงานสีเขียว ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานสีเขียว
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและส่งเสริมการใช้พลังงานสีเขียว และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ
ศราพร ไกรยะปักษ์ (2553) ได้ศึกษาสภาพการจัดการพลังงานชุมชนในประเทศไทย และปัญหา
และอุป สรรคในการจัดการพลั งงานในชุมชนของประเทศไทย ซึ่งพบว่า การนาพลังงานหมุนเวียน
พลังงานทางเลือกและอุปกรณ์พลังงานมาใช้ในชุมชน ในบางชุมชนมีปริมาณพลังงานไม่เพียงพอเพื่อ
ใช้บริโภคประจาวันและเห็นว่าการจัดการพลังงานในชุมชนไม่มีผลต่อค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเพราะไม่มี
การใช้ ห รื อ มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ จ ากพลั ง งานหรื อ อุ ป กรณ์ เหล่ า นั้ น น้ อ ย เนื่ อ งจากอุ ป กรณ์ ช ารุ ด
ประชาชนในชุมชนไม่สามารถบารุงรักษาอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนตื่นตัวกับการจัด
การพลังงานในช่วงแรกของโครงการเท่านั้น ดังนั้น รูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการพลังงานชุมชน
คือ ต้องให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในเรื่องพลังงานซึ่งจะนาไปสู่การมีส่วน
ร่วมในกระบวนการจัดการพลังงานชุมชนและการวางแผนพลังงานชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม และผลที่
ได้จากการวางแผนพลังงาน คือ การลดค่าใช้จ่ายในด้านพลังงานและการมีพลังงานเพียงพอต่อความ
ต้องการพื้นฐานของคนในชุมชน นอกจากนั้น ยังต้องมีการศึกษาปรับปรุงเทคโนโลยีและกระบวนการ
จัดการที่เหมาะสม และการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องอันจะนามาซึ่งการจัดการพลังงานชุมชน
อย่างยั่งยืนและสามารถขยายผลสู่ชุมชนอื่นๆ ได้อีกด้วย
วิสาขา ภู่จินดา (2555) ได้ทาการศึกษาการบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียนเพื่อผลิตพลังงาน
ใช้ ในระดั บ ชุ ม ชนและระดั บ ครั ว เรื อ นโดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาการบริ ห ารจั ด การพลั งงาน
หมุนเวียนเพื่อผลิตพลังงานใช้ในระดับชุมชนและระดับครัวเรือนซึ่งประสบความสาเร็จและไม่ประสบ

51
ความสาเร็จ โดยครอบคลุมทั้งพลังงานน้า พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล พลังงาน
จากก๊าซชีว ภาพไบโอดีเซล อีกทั้ งน าเสนอรูป แบบการบริห ารจัดการพลั งงานหมุ นเวียนเพื่ อผลิ ต
พลังงานใช้ในระดับครัวเรือนและระดับชุมชน ซึ่งในการดาเนินงานวิจัยได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริ หาร ผู้กาหนดนโยบาย และผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องด้านพลังงาน
หมุนเวียนของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การพัฒนาเอกชนและทาการลงพื้นที่ 17 ชุมชน
และหรือครัวเรือน เมื่อได้ข้อมูลแล้วนามาเสนอรูปแบบที่เหมาะสมในการบริหารจัดการ จากนั้นนา
รูปแบบไปสอบถามความคิดเห็นชุมชนและครัวเรือนจานวน 4 ชุมชน และทาการปรับรูปแบบการ
บริหารจัดการพลังงานหมุนเวียน ผลการศึกษาในภาพรวมพบว่า การบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียน
ในระดับชุมชนและครัวเรือนยังไม่ประสบความสาเร็จเท่าที่ควรโดยพบว่าปัญหาและอุปสรรคของการ
ผลิตหรือใช้พลังงานหมุนเวียนมีประเด็นสาคัญคือ การขาดการวิเคราะห์วัตถุดิบและทรัพยากรเพื่อ
ผลิตพลังงานในชุมชนและความต้องการของชุมชน ส่งผลให้ การเลือกเทคโนโลยีเพื่อผลิ ตพลังงาน
หมุนเวียนที่ไม่เหมาะสมกับชุมชนซึ่งแนวทางในการบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียนเพื่อผลิตพลังงาน
ใช้ในระดับชุมชนและครัวเรือนให้เกิดความยั่งยืน สาหรับชุมชนคือ การวิเคราะห์พลังงานหมุนเวียนที่
มีในชุมชนในด้านปริมาณ คุณภาพ และบริบทของชุมชน การเลือกพลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสมกับ
ชุมชน การผลิตหรือการใช้พลังงานจากพลังงานหมุนเวียน การบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียน และ
การติ ด ตามประเมิ น ผล ส าหรั บ ครั ว เรือ น คื อ การวิเคราะห์ พ ลั งงานหมุ น เวีย นที่ มี ในชุ ม ชนและ
ความสามารถในการผลิตหรือใช้ของครัวเรือน การเลือกพลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสมกับครัวเรือน
การผลิตหรือการใช้พลังงานหมุนเวียน การเก็บรวบรวมข้อมูลการผลิตหรือการใช้พลังงานหมุนเวียน
การสนับสนุนและการช่วยเหลือชุมชนและครัวเรือนอื่น
วิลาสินี ศรีสุวรรณ และคณะ (2557) ได้ทาการสารวจศักยภาพพลังงานทดแทนของชุมชนบ้าน
ร่องปลายนา ตาบลบัวสลี อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการใช้
พลังงานในปัจจุบัน หาศักยภาพพลังงานทดแทนของชุมชนและหาวิธีเหมาะสมในการจัดการพลังงาน
ทดแทนภายในชุมชน ซึ่งในการดาเนินงานจะใช้วิธีการสารวจ สัมภาษณ์และสังเกตการณ์ประชาชนใน
ชุมชนรวมถึงผู้นาชุมชน โดยผลการศึกษาพบว่าชุมชนบ้านร่องปลายนามีมูลค่าการใช้พลังงานจาก
น้ามันมากที่สุด รองมาคือการใช้พลังงานความร้อนจากก๊าซ LPG และการใช้พลังงานไฟฟ้ามีปริมาณ
การใช้ ที่ 58,527kWh/ปี ทางด้ า นศั ก ยภาพพลั งงานทดแทนพบว่ า บริเวณชุ ม ชนมี ค่ าความเข้ ม
แสงอาทิตย์ 829 วัตต์/ตารางเมตร ความเร็วลมเฉลี่ย 1.38 เมตร/วินาที อัตราการไหลของน้าในแม่น้า
มอญเฉลี่ย 7.95 ลูกบาศก์เมตร/วินาทีทางด้านศักยภาพชีวมวลและขยะมูลฝอยพบว่า มีเชื้อเพลิ ง
เหลือใช้จากซังข้าวมากที่สุด รองลงมาคือขยะมูลฝอยและมูลสัตว์ ตามลาดับ โดยชุมชนต้องมีการ
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเพื่อให้เกิดความตระหนักในเรื่องการใช้พลังงานทดแทน ทาให้การจัดการใน
ชุมชนเกิดขึ้นแบบทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการเลือก วางแผนและนาพลังงานทดแทนไปใช้ โดยศัก ยภาพ
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พลังงานทดแทนในชุมชนบ้านร่องปลายนาที่เด่นชัดที่สุดและควรมีการส่งเสริมคือ พลังงานทดแทน
จากแสงอาทิตย์ พลังงานน้า และชีวมวลตามลาดับ
ธนัญชัย ลีภักดิ์ปรีดา และคณะ (2556) ได้ทาการศึกษาศักยภาพพลังงานลมสาหรับการผลิต
ไฟฟ้าในเขตภาคกลางของประเทศไทย เนื่องจากนโยบายการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศโดย
ให้มีสัดส่วนการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานลมให้ได้มากถึง 800-1200 MW ภายในปี พ.ศ. 2564
รวมทั้งในปัจจุบันเทคโนโลยีในการผลิตพลังงานทดแทนทางด้านพลังงานลมมีความพร้อมมากขึ้นและ
ด้วยต้นทุนที่ต่าลง ขณะที่ประเทศไทยยังขาดแนวทางการหาแหล่งที่มีศักยภาพการผลิตพลังงานลม
สาหรับกังหันลมขนาดใหญ่ (ตั้งแต่ 1 MW ขึ้นไป) ในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย ดังนั้นทางคณะ
จึงศึกษาวิจัยหาพื้นที่ที่มีศักยภาพเป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานลม เพื่อหาความเป็นไปได้
ในการติดตั้งกังหันลมขนาดใหญ่ในพื้ นที่ภาคกลาง หรือสาหรับการทาฟาร์มกังหันลมขนาดใหญ่เพื่อ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าให้ได้ 5-30 MW โดยมีวัตถุประสงค์งานวิจัยเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพทางพลังงานลม
ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากข้อมูลลมที่ระดับความสูง 65 เมตร 90 เมตร และ 120 เมตร ที่เก็บ
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 ปี และวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นถึงความเป็นไปได้ในการติดตั้ง
กังหันลมขนาดใหญ่สาหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ โดยได้ทาการคัดเลือกพื้นที่ที่น่าจะมี
ศักยภาพต่างๆกัน 3 แห่ง ได้แก่ 1) บริเวณศูนย์การทหารม้า อาเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 2) บริเวณ
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ าธนบุ รี วิ ท ยาเขตราชบุ รี จั ง หวั ด ราชบุ รี และ 3) บริเวณ
มหาวิท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ศูน ย์ รังสิ ต จังหวัดปทุ มธานี โดยผลการวิเคราะห์ พลั งงานลมด้วยการ
วิเคราะห์ข้อมูลความเร็วลมของกังหั นลมขนาด 1 MW BONUS 1MW/54 ที่ความสูง 65 เมตร 90
เมตร 120 เมตร และใช้โปรแกรม WAsP พบว่า สถานีวัดลมศูนย์การทหารม้า สระบุรี มีช่วงความเร็ว
เฉลี่ยรายเดือนอยู่ที่ระดับ 3.0-5.5 เมตรต่อวินาที และค่ากาลังลมต่อพื้นที่อยู่ระหว่าง 30-125 W/m2
ซึ่งมากที่สุดจึงนาไปวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ต่อไป พบว่าการตอบแทนทางการเงินและ
ทางเศรษฐศาสตร์นั้นผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัดในการติดตั้งกังหันลมเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า จากเกณฑ์
พารามิเตอร์มิเตอร์ทั้งหมด 13 ตัว
พิชยดา จิรวรรษวงศ์ (2555) ได้ทาการศึกษาต้นทุนในการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ใน
บ้านที่อยู่อาศัยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาต้นทุนการนาระบบแสงอาทิตย์มาใช้ในครัวเรือน
ทั้งนี้เพื่อประหยัดพลังงานและเป็นอีกทางเลือกในการใช้ไฟฟ้าของผู้อยู่อาศัย ทั้งนี้ในการศึกษาถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 กรณี ได้แก่ กรณีติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เต็มพื้นที่หลังคาและ กรณีติดตั้งแผงโซลล่าเซลล์
แบบพอดีกับการใช้งานของผู้อยู่อาศัย ซึ่งแต่ละกรณีจะมีการติดตั้งเครื่องมือที่ต่างกันอยู่ 4 ทางเลือก
ได้แก่ การเลือกแผงเซลล์ที่ขนาดต่างกัน การเลือกขนาดของอิ นเวอร์เตอร์ที่ต่างกัน การเลือกขนาด
แบตเตอรี่ และการเลือกเครื่องควบคุมประจุไฟฟ้าที่ต่างกัน โดยจากผลการวิเคราะห์ผลตอบแทนทาง
การเงินภายใต้เงื่อนไข อายุโครงการ 25 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 และค่าไฟที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ต่อปี
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พบว่าทางเลือกขนาดที่ต่างกันของแบตเตอรี่ เป็นปัญหาสูงสุด โดยค่า NPV และ IRR ติดลบตลอดช่วง
ศึกษา ผลสรุปคือ โครงการจะไม่คุ้มค่าในการลงทุนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูงในการเปลี่ยนแบตเตอรี่
ตลอดทุก 5 ปี ซึ่งต้นทุนแบตเตอรี่คิดเป็นร้อยละ 44 ของรายจ่ายทั้งหมด ซึ่งจากการวิเคราะห์การ
ติดตั้งแผลโซล่าเซลล์จะคุ้มค่าต้นทุนเมื่อมีการสนับสนุนค่าอุปกรณ์การติดตั้งเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 และค่า
ไฟเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี ของทั้งสองกรณีคือติดตั้งแผงเต็มหลังคาและแผงที่เหมาะสมกับการใช้งาน
อนุสรณ์ แสงประจักษ์ และคณะ (2557) ได้สารวจศักยภาพพลังงานชีวมวลและชีวภาพใน
ตาบลนาบอน จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และประเมินศักยภาพพลังงานชีวมวล
และชีวภาพในพื้นที่เชิงปริมาณและความเหมาะสมทางเทคโนโลยี ความคุ้มค่าและผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจ ผลกระทบต่อสั งคมและสิ่ งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางในพัฒ นาการพึ่งพาตนเองด้าน
พลังงานชุมชนต่อไป ในการวิ จัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย 1,300 ชุด จานวน 11
หมู่บ้านของตาบลนาบอน แบบสอบถามประกอบไปด้วยประเภทของพืชที่ทาการเพาะปลูก ปริมาณ
ผลผลิตที่ได้ ข้อมูลการทาปศุสัตว์ ปริมาณขยะและน้าเสีย จากนั้นนาไปประเมินศักยภาพทางชีวมวล
โดยแต่ล ะตัว สามารถน าไปเป็ น พลั งงานได้ดังนี้ ปริมาณชี วมวลทั้งสิ้ น 20,823 ตัน ต่อปี แบ่งเป็ น
พลังงานที่ได้จาก อ้อย ข้าว และมันสัมปะหลังรวม 330 ล้าน เมกะจูลต่อปี พลังงานจากมูลสัตว์ 5
ล้านเมกะจูลต่อปี พลังงานจากขยะ 4-12 ล้านเมกะจูลต่อปี และ จากการน้าเสีย 0.185 ล้านเมกะจูล
ต่อปี ดังนั้นผลการศึกษาจึงพบว่าพลังงานที่ได้จากพลังงานทดแทนชีวมวล ข้าว อ้อย มันสาปะหลังมี
มากที่สุด ส่วนพลังงานจากขยะและน้าเสียมีศักยภาพในระดับต่า
ชาญชัย ศักดิ์ศิริโสภณ และคณะ (2558) ได้ศึกษาการใช้พลังงานทดแทนที่เหมาะสมในภาค
การเกษตรในจังหวัดยโสธรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา สภาพทั่วไปทางสั งคมเศรษฐกิจและทาง
กายภาพของเกษตรกรในจังหวัดยโสธร สภาพการใช้พลังงานทดแทนในภาคการเกษตร ความต้องการ
ใช้พลังงานทดแทนในภาคการเกษตร และปัญหาหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทนใน
ภาคการเกษตรซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นเกษตรกรจาก 9 อาเภอในจังหวัดยโสธร ที่เคยใช้เครื่องมือพลังงาน
ทดแทน ซึ่งไม่ทราบจานวนประชากรแน่นอนในการวิจัยครั้งนี้จึงใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบพบโดย
บังเอิญจานวน 50 ราย และใช้แบบสัมภาษณ์ จานวน 85 ข้อ ในการเก็บรวมรวมข้อมูล แล้วนามา
วิเคราะห์ ด้ ว ยเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โปรแกรมส าเร็ จ รูป โดยใช้ ค่ าร้อ ยละ ค่ าความถี่ ค่ าเฉลี่ ย ค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด และค่าต่าสุด เพื่ออธิบายลักษณะของประชากร โดยผลการวิจัยพบว่า 1.
เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเพศชายวัยกลางคน แต่งงานแล้วจบการศึกษาสูงสุดระดับชั้นประถมศึกษา มี
พื้นที่ทาการเกษตรเฉลี่ย 33.48 ไร่ มีรายได้เฉลี่ย 195,460 บาทต่อปี และมีรายจ่ายเฉลี่ย 126,900
บาทต่อปี ส่วนมากติดตั้งโซล่าเซลล์ ก๊าซชีวภาพ ชีวมวลไว้ในบริเวณที่อยู่อาศัย และติดตั้งกังหันลมไว้
ที่ไร่นาสาหรับใช้สูบน้าบาดาล 2. พบว่าโซล่าเซลล์ ทางานได้ดีในฤดูร้อน ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น.
อุณหภูมิ ระหว่าง 30-34 องศาเซลเซียส โดยใช้งานมาแล้วเฉลี่ย 5.1 ปี มีการบารุงรักษาเฉลี่ย 1,927
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บาทต่อปี บารุงรักษาเฉลี่ย 2.1 ครั้งต่อปี ส่วนกังหันลม ทางานได้ดีในฤดูหนาว มีความเร็วลมปาน
กลาง 4-6 เมตร/วินาที ซึ่งทางานตลอดเวลาโดยมีกระแสลมพัดเข้ามาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยส่ ว นมากซื้อมาใช้ ราคาไม่เกิน 10,000 บาท3. พบว่าโดยภาพรวมเกษตรกรความต้องการใช้
พลังงานทดแทนในภาคการเกษตร ในระดับมากในทุกประเด็น เช่น ความต้องการความรู้ด้านพลังงาน
ทดแทน ด้านเครื่องมือ ด้านแหล่งศึกษาดูงาน เพิ่มประสิทธิภ าพ ด้านราคา ส่งเสริมภาคเอกชน และ
วิจัยพัฒนาเครื่องมือ 4. เกษตรกรมีประเด็นปัญหาสาคัญที่พบได้แก่ ขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง
ไม่มั่นใจในประสิทธิภาพ และไม่มีสถานที่จาหน่ายแผงเซลล์แสงอาทิตย์
รัตนา ศิล าเดช (2559) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒ นาการดาเนินงานพลั งงานชุมชน จังหวัด
มหาสารคาม โดยการวิจัย ครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการ
พัฒนาการดาเนินงานพลังงาน ชุมชน จังหวัดมหาสารคาม การเก็บรวบรวมข้อมูล มี 2 ลักษณะ ซึ่ง
ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยยึดรูปแบบซิปป์ (CIPP Model) มา ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการวิจัยคือ ใช้แบบ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง สอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของสานักงาน พลังงานจังหวัดมหาสารคาม และ
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลพระธาตุ อาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม จานวน 10 คน
และใช้แบบสอบถามสาหรับเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ
จานวน 100 คน โดยผลการวิจัยพบว่า แผนพัฒนายุทธศาสตร์พลังงาน มีความชัดเจน ด้านโครงการ
พลังงานชุมชนมี ขั้นตอนวิธีการดาเนินการที่ให้ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน แต่ยังมีข้อจากัดเรื่อง
งบประมาณ บุคลากร และความรู้ ทักษะเฉพาะด้านในการดาเนินโครงการ ประชาชนในพื้นที่ยังมี
ความเข้ า ใจในเรื่ อ งปั ญ หาและสถานการณ์ พ ลั ง งานไม่ ม ากนั ก การด าเนิ น งานบางขั้ น ตอนยั ง มี
ข้อบกพร่องและไม่ส ามารถสร้างความสนใจได้ไม่มากพอ งบประมาณที่มีจากัด ท าให้ ไม่ส ามารถ
ส่งเสริมเทคโนโลยีได้ตามความต้องการของชุมชน และความยุ่งยากซับซ้อนของเทคโนโลยี ทาให้ขาด
แรงจูงใจในการเรียนรู้ และการทดลองสิ่งใหม่ๆ
Guili Zhang,et al., 2011 ได้ศึกษาการใช้ CIPP Model เป็นกรอบควบคุมการทางานในการ
วางแผนงาน การดาเนิน งานและการประเมินโปรแกรมบริการทางการเรียนรู้ สืบเนื่องมาจากการ
วางแผน การดาเนินงาน และการประเมินโครงการบริการทางการเรียนรู้นั้นมักจะเป็นงานที่ซับซ้อน
เพราะมั ก จะเกี่ ย วกั บ การเลื อ กตั้ ง ต าแหน่ ง ต่ า งๆ เช่ น หั ว หน้ า หรื อ บุ ค ลากร และ ยั ง เกี่ ย วกั บ
เป้าประสงค์ในการตอบสนองความต้องการทั้งผู้ให้บริการและใช้บริการ ซึ่งในงานวิจัยนี้จะได้กล่าวถึง
แบบจ าลองการประเมิ น ผลของ สตั ฟ เฟิ ล บี ม ซึ่ งเป็ น กรอบงานที่ เป็ น ระบบในการแนะแนวการ
ดาเนินงาน หรือการประเมินโครงการ รวมถึงบอกถึงข้อเสนอแนะและเกณฑ์การตั ดสินใจทาโครงการ
ให้มีประสิทธิภาพและดาเนินต่อในอนาคตได้ โดยในงานวิจัยมีการศึกษา CIPP Model อยู่ 4 ประเด็น
เพื่อให้การนาแบบการประเมินนี้มาใช้กับโครงการบริการทางการเรียนรู้ให้เกิดผลประโยชน์และปริ
สิ ท ธิ ภ าพสู งสุ ด โดยประเด็ น ที่ 1 ท าการศึ ก ษาถึ งแก่ น รากของทฤษฎี และน ามาวิเคราะห์ ถึงการ
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ประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ ประเด็นที่ 2 วิเคราะห์แยกแยะถึงองค์ประกอบทั้ง 4 ตัวในแบบจาลอง
อั น ได้ แ ก่ บริ บ ท (context) ข้ อ มู ล ป้ อ นเข้ า (input)การด าเนิ น งาน (process) และผลผลิ ต ที่ ไ ด้
(product) ประเด็น ที่ 3 วิเคราะห์ องค์ ประกอบในการทางานของโครงการบริก ารทางการเรียนรู้
เพื่อให้สอดคล้องกับแบบจาลองของสตัฟเฟิลบีม และประเด็นที่ 4 ศึกษาและกล่าวถึงรูปแบบการ
ทางานที่มีประสิทธิภาพที่สุดของโครงการบริการทางการเรียนรู้ เพื่อให้การปฏิบัติงานออกมาได้ผล
ลัพธ์ที่ดีที่สุด โดยผลการศึกษาที่ได้จากงานวิจัยนี้จะสามารถแสดงให้เห็ นถึงการประยุกต์ใช้และการ
ประเมิ น ผลของระบบการศึ ก ษา ทั้ งรู ป แบบการเรีย นรู้ การสอนของครู และการให้ บ ริ ก ารทาง
การศึกษา ซึ่งนับได้ว่าเป็นงานวิจัยที่มีคุณค่าต่อการศึกษาในอนาคต
สุเมธ ตรีศักดิ์ศรี (2557) ศึกษาเรื่อง ระบบปลูกพืชในสารละลายแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์
โดยไม่ ใช้ แ บตเตอรี่ ในการหมุ น เวีย นสารละลาย โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ สร้ า งระบบปลู ก พื ช ใน
สารละลายโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานเพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานทดแทนให้
มีต้นทุนต่าโดยประกอบด้วย แผงโซลาเซลล์ 5 W จานวน 3 แผง ปั๊มน้ากระแสตรง (DC) ขนาด 12 V
จ านวน 1 เครื่ อ ง โต๊ ะ ปลู ก ขนาด กว้ า ง 1 เมตร ยาว 4 เมตร จ านวน 1 โต๊ ะ ท าการทดสอบ
ประสิทธิภาพของระบบปลูกโดยทาการปลูกผักสลัดกรีนโอ๊ค เป็นเวลา 43 วัน พบว่าผักสลัดกรีนโอ๊คที่
ปลูกบนระบบปลูกพืชในสารละลายแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์โดยไม่ใช้แบตเตอร์รี่ในการหมุนเวียน
สารละลาย มีขนาดของทรงพุ่ม 21.85±0.25 เซนติเมตร มีความยาวราก 22.05±0.41 เซนติเมตร
มีน้าหนักสดของต้น 25.98±1.12 กรัม มีน้าหนักสดของราก 13.26±0.54 กรัม มีน้าหนักแห้งของต้น
1.69± 0.07 กรัม และ มีน้าหนักแห้งของราก 1.06± 0.07 กรัม มีต้นทุนการผลิต 7,850 บาท และมี
ระยะเวลาการคืนทุน 1 ปี 8 เดือน
วนิชย์ ไชยแสง (2555) ได้ศึกษาเรื่องตัวแบบความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางสังคมกับการจัดการ
อย่างยั่งยืน ของภาคอุตสาหกรรมยางพาราภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)
ศึกษาองค์ประกอบตัวแบบทุนทางสังคมและการจัดการอย่างยั่ งยืนขององค์กร 2) ศึกษาอิทธิพลเชิง
สาเหตุความสัมพันธ์ทุนทางสังคมที่มีผลต่อการดาเนินงานที่ยั่งยืนของกลุ่มอุตสาหกรรมยางพารา มี
ประชากรเป้ า หมายกลุ่ ม ตั ว อย่ า งจ านวน 427 ตั ว อย่ า ง เครื่ อ งมื อ วิ จั ย คื อ แบบสั ม ภาษณ์ แ ละ
แบบสอบถามและวิ เคราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยการวิ เคราะห์ อ งค์ ป ระกอบ เชิ ง ส ารวจ การวิ เคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยันและการวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล
ผลการศึ ก ษาพบว่ า องค์ ป ระกอบจากการส ารวจเชิ ง คุ ณ ภาพ ประกอบด้ ว ยการแบ่ งปั น
ทรัพยากร การมีวิสัยทัศน์ ร่วมกัน การได้ประโยชน์จากเครือข่ายและการดาเนินงานที่ยั่งยืนได้ข้อ
ค้นพบที่สนับสนุนแนวคิดทุนทางสังคมว่ามีความสาคัญต่อการพัฒนากระบวนการดาเนินงานที่ยั่งยืน
ขององค์กร โดยเฉพาะในเชิงพื้นที่จากการร่วมมือกันในรูปแบบของกลุ่มเกษตรกรหรือสหกรณ์ ผล
วิเคราะห์ด้วยสถิติขั้นสูงตัวแบบอิทธิพลเชิงสาเหตุทุนทางสังคมมีผลต่อการจัดการอย่างยั่งยืน ตัวแปร
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ทุนทางสังคมโดยเฉพาะการมีวิสัยทัศน์ร่วมกันและการแบ่งปันทรัพยากรมีอิทธิพลต่อการดาเนินงานที่
ยั่งยืน ข้อเสนอแนะการวิจัยด้วยการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรพร้อมๆ กับการสร้างกระบวนการดาเนินงาน
ที่ยั่งยืนขององค์กรให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ซึ่งเกิดขึ้นจากความต้องการมีส่วนร่วมของเกษตรกรโดย
เกิดจากความร่วมมือกันแบ่งปันทรัพยากรที่มีอยู่จากทุนทางสังคมเพื่อให้เกิดเป็นการดาเนินงานของ
องค์การที่นาไปสู่การจัดการอย่างยั่งยืน โดยปัจจุบันมีการส่งเสริมพลังงานทดแทนต่างๆและดาเนินมา
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) ที่เน้น
การจัดการพลังงานแบบบูรณาการ 3 ด้าน คือ ด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม โดยมียุทธศาสตร์
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนภายในปี 2558- 2579
จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุป ประเด็ น ที่ น ามาใช้ ในการศึ ก ษาได้ ดังนี้ ประเด็ น
ทบทวนเรื่องแบบจาลองการประเมินโครงการหรือ CIPP-Model สามารถนามาใช้เป็นแนวทางการ
สร้างเครื่องมือการวิจัย ซึ่งได้แก่ แบบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ และแบบสัมภาษณ์ประชาชน ประเด็น
ทบทวนเรื่องยุทธศาสตร์พลังงาน รวมถึงประเด็นศึกษาระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ, Force Field
Analysis, SWOT AnalysisและCIPP-I Model สามารถนาประเด็นเหล่านั้นมาใช้ในการวิเคราะห์ผล
การศึกษาได้ และประเด็น ทบทวนเรื่องยุทธศาสตร์ นโยบาย และลั กษณะภู มิศาสตร์ของจังหวัด
สุรินทร์สามารถนาเป็นข้อมูลและแนวทางส่งเสริม การวิเคราะห์ผลและอภิปรายผลการศึกษาได้ใน
หลายด้านทั้ง กายภาพ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และด้านบริหารจัดการ
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บทที่ 3
กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา
การศึกษาเรื่องแนวทางการผลิตพลังหมุนเวียนเพื่อความยั่งยืนของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์
โดยทาการศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ คือ ศึกษาจากหนังสือ เอกสารหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่พลังงานจังหวัด ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทนจากกรม
พัฒ นาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประชาชนในชุมชน จากนั้นนา
ข้อมูลต่างๆที่ได้เข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์เพื่อหาศักยภาพพลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสมของจังหวัด
โดยคานึงถึงผลลัพธ์ที่ได้ใน 5 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านกายภาพ และ
ด้านบริ ห ารจั ดการ ว่ามีผ ลกระทบมากน้อยเพี ยงใด ทั้ งนี้ จึงใช้ CIPP-I model ในการสร้างกรอบ
แนวคิดเครื่องมือวิจัยและเป็น แบบประเมินวิเคราะห์ ศักยภาพ รวมถึงใช้ SWOT Analysis, Force
Field Analysis และ ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) ในการวิเคราะห์ผลการศึกษาด้านศักยภาพ
พลังงานหมุนเวียน และแนวทางการผลิตพลังงานจากพลังงานหมุนเวียนอย่างยั่งยืนในจังหวัดสุรินทร์
กรอบแนวคิด วิธีการศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการ
วิเคราะห์ข้อมูล มีดังต่อไปนี้
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3.1 กรอบแนวคิด
ตารางที่ 3.1 ประเด็นการประเมินตาม CIPP-I Model
ประเด็นการประเมิน
CIPP-I Model

เนื้อหาประเมิน

นโยบายยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงานและจังหวัดสุรินทร์
บริบท (Context) แผนยุทธศาสตร์พลังงานทดแทน สานักงานนโยบายแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
กฎหมายที่เกีย่ วข้องด้านพลังงาน
- ข้อมูลพื้นฐานลักษณะทางกายภาพของจังหวัดสุรินทร์
- คุณสมบัติของพลังงานหมุนเวียนแต่ละประเภท
- ข้อมูลด้านวัตถุดิบหรือทรัพยากรในการผลิตพลังงานจากพลังงานหมุนเวียน
- ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าและปริมาณการผลิตไฟฟ้า
- ข้อมูลวิถีชวี ิต และอาชีพของคนในจังหวัด
ปัจจัยนาเข้า (Input) - บุคลากร เช่น ประชาชน ผู้นาชุมชน เจ้าหน้าที่ที่เกีย่ วข้อง
- ความต้องการด้านพลังงานของชุมชน
- ความพร้อมของประชาชนในการรับเทคโนโลยี
- งบประมาณสนับสนุน
- วัสดุ อุปกรณ์และเทคโนโลยีในพื้นที่

การดาเนินงาน
(Process)

ผลผลิต (Output)

-

การเข้าถึงแหล่งพลังงานของประชาชน
การจัดหาแหล่งพลังงานที่เพียงพอต่อการใช้งาน
การมีส่วนร่วมของประชาชน
การคานึงถึงผลกระทบทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ ด้านกายภาพ สังคม เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม และการ
บริหารจัดการ
การวางแผน และดาเนินงาน การปรับปรุง และติดตามประเมินผลเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน

-

พลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสม
ปริมาณพลังงานหมุนเวียนที่จะได้
ความคุ้มค่าในการผลิตหรือใช้พลังงานหมุนเวียน

ผลกระทบ (Impact) -

ด้านกายภาพเช่น การใช้ประโยชน์ของพื้นที่ การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ เป็นต้น
ด้านสังคม เช่น วิถีชีวิตของคนในชุมชน การสร้างอาชีพ
ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ทรัพยากรป่าไม้ แหล่งน้า พื้นดิน การลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ด้านเศรษฐกิจ เช่น การจ้างงาน การลดรายจ่าย การเพิ่มรายได้
ด้านบริหารจัดการ เช่น ความสามัคคีหรือความขัดแย้งของคนในชุมชน
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ตารางที่ 3.2 ประเด็นการประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพ
ประเด็นประเมิน

Context

Input

Input

Process

การเก็บข้อมูล
- นโยบายยุทธศาสตร์ของ -จากเอกสาร
งานวิจัย
กระทรวงพลังงานและ
- การสัมภาษณ์
จังหวัดสุรินทร์
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้าน
พลังงาน
- แผนพลังงานทดแทนและ
การจัดการพลังงานของ
จังหวัด
- ข้อมูลพื้นฐานลักษณะ
-จากเอกสาร
ทางกายภาพของจังหวัด
งานวิจัย
สุรินทร์
- การสัมภาษณ์
- ข้อมูลด้านวัตถุดบิ หรือ -การศึกษา
ทรัพยากรในการผลิต
ภาคสนาม
พลังงานหมุนเวียน
- คุณสมบัติของพลังงาน
หมุนเวียนแต่ละประเภท
- บุคลากร เช่น
ประชาชน ผู้นาชุมชน
เจ้าหน้าที่ที่
- ความพร้อมของ
ประชาชนในการรับ
เทคโนโลยีและงบประมาณ
สนับสนุน
- .ข้อมูลวิถีชีวิตและ อาชีพ
ของคนในจังหวัด
- ข้อมูลปริมาณการใช้
ไฟฟ้าและปริมาณการผลิต
ไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่
- การเข้าถึงแหล่งพลังงาน -จากเอกสาร
ของประชาชน
งานวิจัย
- การจัดหาแหล่งพลังงาน - การสัมภาษณ์
ที่เพียงพอต่อการใช้งาน
-การศึกษา
ภาคสนาม

ผู้ให้ข้อมูล
- เจ้าหน้าทีพ่ ลังงาน
จังหวัด
- ผู้เชี่ยวชาญด้าน
พลังงานทดแทน
กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน
-เจ้าหน้าทีพ่ ลังงาน
จังหวัด
- ผู้เชี่ยวชาญด้าน
พลังงานทดแทน
กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน
- ประชากรในพื้นที่
- ผู้นาชุมชน

-เจ้าหน้าทีพ่ ลังงาน
จังหวัด
- ผู้เชี่ยวชาญด้าน
พลังงานทดแทน กรม
พัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน

การวิเคราะห์ข้อมูล
- การบรรยายพรรณนา
ข้อมูล (Descriptive)
- การวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)
- การจับกลุ่มประเด็น
เนื้อหา
- การวิเคราะห์โดย
โปรแกรม ArcGis
- การวิเคราะห์ด้วย
CIPP Model
- การวิเคราะห์ด้วย
Force Field Analysis
- การวิเคราะห์ด้วย
SWOT Analysis

- การบรรยายพรรณนา
ข้อมูล (Descriptive)
- การวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)
- การจับกลุ่มประเด็น
เนื้อหา
- การวิเคราะห์โดย
โปรแกรม ArcGis
- การวิเคราะห์ด้วย
CIPP-I Model
- การวิเคราะห์ด้วย
Force Field Analysis
- การวิเคราะห์ด้วย
SWOT Analysis
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ตารางที่ 3.2 (ต่อ)
Process

Output

Output
Impact

ประเด็นประเมิน
- การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
- การวางแผนเกีย่ วกับ
พลังงานหมุนเวียน
- การดาเนินโครงการ
พลังงานหมุนเวียน
- การติดตามประเมินผล
เกี่ยวกับพลังงาน
หมุนเวียน
- การปรับปรุงและพัฒนา
เกี่ยวกับพลังงาน
หมุนเวียน
- พลังงานหมุนเวียน
เหมาะสม
- ปริมาณพลังงาน
หมุนเวียน
ที่จะได้
- ความมั่นคงและยั่งยืน
ของพลังงานหมุนเวียน
- ความคุ้มค่าในการผลิต
หรือใช้พลังงานหมุนเวียน
- ด้านกายภาพ เช่น การ
ใช้ประโยชน์ของพื้นที่
การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่
- ด้านสังคม เช่น วิถีชวี ิต
ของคนในชุมชน การสร้าง
อาชีพ
- ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น
ทรัพยากรป่าไม้ แหล่งน้า
พื้นดิน และใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า
- ด้านเศรษฐกิจเช่น การ
จ้างงาน การลดรายจ่าย
การเพิ่มรายได้

การเก็บข้อมูล

-จากเอกสารงานวิจัย
- การสัมภาษณ์
-การศึกษาภาคสนาม

-จากเอกสารงานวิจัย
- การสัมภาษณ์
-การศึกษาภาคสนาม

ผู้ให้ข้อมูล
- ประชากรในพื้นที่
- ผู้นาชุมชน

เจ้าหน้าที่พลังงาน
จังหวัด
- ผู้เชี่ยวชาญด้าน
พลังงานทดแทน กรม
พัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน
- ประชากรในพื้นที่
- ผู้นาชุมชน
เจ้าหน้าที่พลังงาน
จังหวัด
- ผู้เชี่ยวชาญด้าน
พลังงานทดแทน กรม
พัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน
- ผู้นาชุมชนและ
ประชาชน

การวิเคราะห์ข้อมูล
- การบรรยายพรรณนา
ข้อมูล (Descriptive)
- การวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)
- การจับกลุ่มประเด็น
เนื้อหา
- การวิเคราะห์โดย
โปรแกรม ArcGis
- การวิเคราะห์ด้วย
CIPP-I Model
- การวิเคราะห์ด้วย
Force Field Analysis
- การวิเคราะห์ด้วย
SWOT Analysis

- การบรรยายพรรณนา
ข้อมูล (Descriptive)
- การวิเคราะห์เนื้อหา
(Content Analysis)
- การจับกลุ่มประเด็น
เนื้อหา
- การวิเคราะห์โดย
โปรแกรม ArcGis
- การวิเคราะห์ด้วย
CIPP-I Model
- การวิเคราะห์ด้วย
Force Field Analysis
- การวิเคราะห์ด้วย
SWOT Analysis
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3.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก
3.2.1. เจ้ าหน้ าที่พลั งงานจั งหวัดสุรินทร์ จานวน 2 คน ตาแหน่งนักวิช าการปฎิบัติการณ์
พลังงาน
3.2.2. ผู้ เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน กรมพั ฒ นาพลั งงานทดแทนและอนุรักษ์พลั งงาน
จานวน 1 คน
3.2.3. ผู้นาชุมชน 3 ชุมชนตัวอย่าง ได้แก่
- ชุมชนเกษตรสมบูรณ์ อาเภอพนมดงรัก : พลังงานหมุนเวียนแสงอาทิตย์
- ชุมชนนิคมปราสาท อาเภอปราสาท : พลังงานลม
- มูลนิธิพัฒนาอีสาน อาเภอเมืองสุรินทร์ : พลังงานชีวมวล

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ
เป็ นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ และสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น พลังงานจังหวัด
ชุมชน ประชาชน การไฟฟ้า หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
3.3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ
เป็ น ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมเอกสาร ได้แก่ เอกสารของพลังงานจังหวัดและส านักงาน
นโยบายและแผนพลั งงาน กรมพั ฒ นาพลั งงานทดแทนและอนุ รัก ษ์ พ ลั งงาน กระทรวงพลั งงาน
เอกสารปริมาณการใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้า เอกสารวิจัยทางวิชาการ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
การศึกษาถึงศักยภาพพลั งงานหมุนเวียนของพื้นที่จังหวัดสุ รินทร์ ใช้แบบสั มภาษณ์ ในการ
รวบรวมข้อมูลตามหัวข้อกรอบแนวคิดดังนี้
3.4.1 คาถามเกี่ยวกับนโยบาย และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง (Context)
3.4.2 คาถามสัมภาษณ์เกี่ยวกับสิ่งที่นาเข้า (Input)
3.4.3 คาถามเกี่ยวกับการดาเนินงานเพื่อหาศักยภาพที่เหมาะสมของพื้นที่ (Process)
3.4.4 คาถามเกี่ยวกับผลผลิตที่เกิดขึ้น (Output)
3.4.5 คาถามเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (Impact)
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โดยแบ่งแบบสัมภาษณ์ออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ และแบบสัมภาษณ์
ประชาชน
1. แบบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ ใช้สาหรับสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่พลังงานจังหวัด
ซึ่งประเด็นคาถามประกอบไปด้วย
- นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านพลังงานหมุนเวียนของจังหวัด จุดเด่นหรือด้อยของจังหวัด
- การนานโยบายมาใช้จริงและหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการด้านพลังงานหมุนเวียนต่างๆ
- ศักยภาพพลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสมที่สุดและรองลงมาของจังหวัดสุรินทร์
- พลังงานที่ใช้ผลิตไฟฟ้าอยู่ ณ ปัจจุบัน มีคุณภาพมากน้อยเพียงใด
- การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนในการให้ความสนใจกับพลังงานหมุนเวียน
- งบประมาณสนับสนุนด้านพลังงานหมุนเวียน
- ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งพลังงานชุมชนของคนในพื้นที่
- การติดตามและประเมินผลโครงการด้านพลังงานหมุนเวียนต่างๆ
- ปริมาณพลังงานหมุนเวียนที่ได้มีความเพียงพอกับชุมชนมากน้อยแค่ไหน และคุ้มค่าต่อการลงทุน
หรือไม่
- ผลกระทบจากการนาพลังงานหมุนเวียนเข้ามาใช้ 5 ด้าน ได้แก่ กายภาพ สังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ
2. แบบสัมภาษณ์ประชาชน ใช้สาหรับสัมภาษณ์กลุ่มประชาชนหรือผู้นาชุมชน
ซึ่งประเด็นคาถามประกอบไปด้วย
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนในจังหวัดหรือในชุมชน
- การใช้พลังงานหมุนเวียนในชุมชน
- ความต้องการเทคโนโลยีด้านพลังงานหมุนเวียนของชุมชน
- การใช้ไฟฟ้าและปริมาณไฟฟ้าภายในชุมชน
- การเข้าถึงแหล่งพลังงานหมุนเวียนของคนในชุมชน
- การมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์หรือใช้พลังงานหมุนเวียน
- ความคิดเห็นในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนใช้เองภายในชุมชน
- ผลกระทบจากการนาพลังงานหมุนเวียนเข้ามาใช้ 5 ด้าน ได้แก่ กายภาพ สังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ
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3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล
3.5.1 การบรรยายพรรณนาข้อมูล (Descriptive) เป็นการบรรยายถึงรายละเอียดที่ได้จากผล
การสัมภาษณ์ ผลการสอบถามและผลการศึกษาภาคสนาม ซึ่งนามาจากผลการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่
พลั งงานจั งหวัดสุ ริน ทร์ จ านวน 2 คนจากผู้ เชี่ยวชาญด้านพลั งงานทดแทน กรมพั ฒ นาพลั ง งาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จานวน 1 คน และผู้นาชุมชน 3 ชุมชนตัวอย่าง ได้แก่
- ชุมชนเกษตรสมบูรณ์ อาเภอพนมดงรัก : พลังงานหมุนเวียนแสงอาทิตย์
- ชุมชนนิคมปราสาท อาเภอปราสาท : พลังงานลม
- มูลนิธิพัฒนาอีสาน อาเภอเมืองสุรินทร์ : พลังงานชีวมวล
3.5.2 จับกลุ่มประเด็นเนื้อหา เป็นการนาข้อมูลต่างๆที่ได้จากผลการสัมภาษณ์ การสอบถาม
และการลงศึกษาภาคสนามมาจัดกลุ่ม รวมถึงเรียบเรียงข้อความหรือใจความสาคัญของเรื่องเพื่อให้
ง่ายต่อการหาทฤษฎีที่เหมาะสมมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป
3.5.3 การวิ เคราะห์ เนื้ อ หา (Content Analysis) เป็ น การตี ค วามเพื่ อ การวิ เคราะห์ ห า
ผลสรุปของเนื้อหา ซึ่งจะต้องใช้ทฤษฎีต่างๆมาช่วยในการวิเคราะห์และพิสูจน์ว่ามีน้าหนักมากน้อย
เพียงใด
3.5.4 การวิเคราะห์ พื้ น ที่ ศักยภาพจาก เทคนิ คทางภู มิศาสตร์ส ารสนเทศผ่ านโปรแกรม
ArcGis
3.5.5 การวิเคราะห์ศักยภาพด้านกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ การบริหาร
จัดการ โดยวิธี CIPP-I Model, Force Field Analysis และ SWOT Analysis
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บทที่ 4
ผลการศึกษาและวิเคราะห์ผลการศึกษา
ในการศึกษาเรื่องแนวทางการผลิตพลังงานหมุนเวียนเพื่อความยั่งยืนของชุมชนในจังหวัด
สุรินทร์ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสารที่เกี่ยวข้องในเรื่อง ลักษณะภูมิประเทศของ
จังหวัดสุรินทร์ ประเภทของพลังงานทดแทน นโยบายและยุทธศาสตร์พลังงานจังหวัดสุรินทร์ การใช้
CIPP-I Model การวิเคราะห์ผลบนระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศและอื่นๆ รวมถึงศึกษาจากข้อมูลปฐม
ภูมิที่ได้จากการสัมภาษณ์และการสังเกตการณ์ ซึ่งมีผู้ให้ข้อมูลสาคัญคือ เจ้าหน้าที่ประจาสานักงาน
พลังงานสุรินทร์ และผู้นาชุมชนรวมถึงประชาชนในชุมชน
ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้แบ่งการเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่พลังงานจังหวัดและแบบสัมภาษณ์ผู้นาชุมชน โดยทั้งสองแบบสัมภาษณ์มีเนื้อหา
ตามหัวข้อกรอบแนวคิด ดังนี้
1 คาถามเกี่ยวกับบริบท ด้านนโยบาย หรือยุทธศาสตร์ของพลังงานหมุนเวียน (Context)
2 คาถามสัมภาษณ์เกี่ยวกับสิ่งนาเข้า (Input)
3 คาถามเกี่ยวกับการดาเนินงานเพื่อหาศักยภาพที่เหมาะสมของพื้นที่ (Process)
4 คาถามเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น (Output)
5 คาถามเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (Impact)
ซึ่งสามารถสรุปใจความสาคัญของเนื้อหาที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิได้ดังนี้

4.1 ศักยภาพการผลิตพลังงานหมุนเวียนของจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ผลการศึก ษาศั กยภาพการผลิ ตพลั งงานหมุ น เวียนของจังหวัด ภาคตะวัน ออกเฉียงเหนื อ
ตอนล่างสามารถแบ่งออกเป็น ศักยภาพด้านกายภาพ ด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม และด้าน
การบริหารจัดการ ดังตารางที่ 4.1
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ตารางที่ 4.1 ศักยภาพการผลิตพลังงานหมุนเวียนของจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ศักยภาพด้านกายภาพ
ค่าความ
ค่า
ศักยภาพชีวมวล
เข้มแสง ความเร็ว
เฉลี่ยราย ลมเฉลีย่ ปริมาณ ความสามารถ
ปี
รายปี ผลผลิต ในการผลิต
2
(MJ/m ) (m/s) ชีวมวล กระแสไฟฟ้า
(ktoe)
(MW)

จ.นครราชสีมา

จ. ชัยภูมิ

จ.บุรีรัมย์

จ.สุรินทร์

17.2

18.2

18.4

18.2

5.74

7.97

6.94

3.51

790.02

351.79

206.30

164.87

233.42

103.94

60.95

48.71

ศักยภาพด้านสังคม
เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม

มีการนาเทคโนโลยี
พลังงานหมุนเวียนมาใช้
เพิ่มรายได้และทา
ผลิตภัณฑ์OTOP เช่น
การผลิตผลไม้อบแห้ง
จากตู้อบแสงอาทิตย์
ใช้กังหันลมในการผลิต
กระแสไฟฟ้าใช้สาหรับ
ชุมชนและหน่วยงานรัฐ
เป็นการลดรายจ่ายของ
จังหวัดได้มาก
นาเทคโนโลยีพลังงาน
หมุนเวียนมาใช้กับ
เกษตรกรรมเพื่อสร้าง
รายได้ให้ชุมชน

ศักยภาพการบริหารจัดการ

บริหารจากส่วนกลางเป็น
หลักและเนื่องจากจังหวัดมี
พื้นที่ใหญ่จึงทาให้การเข้าไป
ของพลังงานหมุนเวียนยังไม่
ทั่วถึงเท่าที่ควร
การจัดการเน้นไปทาง
พลังงานลมเป็นหลักทาให้ลด
ความสาคัญของพลังงาน
หมุนเวียนประเภทอื่น
ยุทธศาสตร์จังหวัดเน้นไปใน
ด้านกีฬาจึงไม่ให้ความสาคัญ
ด้านพลังงานเท่าที่ควร
จัดการในรูปแบบไตรภาคี ทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วมทาให้การ
ดาเนินการได้ง่าย
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ)
ศักยภาพด้านกายภาพ
ค่าความ
เข้มแสง
เฉลี่ยรายปี
(MJ/m2)

ค่า
ความเร็ว
ลมเฉลีย่
รายปี
(m/s)

จ.ศรีสะเกษ

18.3

จ.อานาจเจริญ

ศักยภาพชีวมวล

ศักยภาพด้านสังคม
เศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม

ปริมาณ
ผลผลิต
ชีวมวล
(ktoe)

ความสามารถ
ในการผลิต
กระแสไฟฟ้า
(MW)

3.77

49.01

14.48

18.0

-

37.68

11.13

จ.ยโสธร

18.2

-

47.13

13.93

ชุมชนมีการใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ในการสูบน้า
ทาการเกษตรเพื่อทา
แปลงผักเกษตรอินทรีย์

จ.อุบลราชธานี

17.3

8.48

158.62

46.48

มีการใช้พลังงานจาก
แสงอาทิตย์ผลิต
กระแสไฟฟ้าส่วนกลาง
ของชุมชน เช่น ไฟใน
หมู่บ้าน และชาวบ้านมี
ความรู้ด้านผลิตเตาเผา
และนาเตาไปขายเพื่อ
สร้างรายได้

ชุมชนมีการใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ในการสูบน้า
ทาการเกษตร หรือใช้
เตาเผาชีวมวลในการเผา
ขยะในชุมชนได้
ประมาณ 25%ของ
ชุมชนทั้งหมด
-

ศักยภาพการบริหาร
จัดการ

ยุทธศาสตร์จังหวัดเน้นไปทาง
ส่งเสริมวัฒนธรรมและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์การเกษตรเพือ่ เข้า
SMEs สร้างรายได้ให้แก่
ชุมชน การจัดการพลังงานจึง
ได้งบประมาณน้อย
ยุทธศาสตร์จังหวัดเน้นการค้า
ชายแดนและการท่องเที่ยว
การจัดการพลังงานจึงได้
งบประมาณน้อย
มีการบริหารจากส่วนกลาง
โดยมีกลยุทธ์ยกระดับเกษตร
อินทรีย์ด้วยพลังงาน
หมุนเวียน แต่การจัดการและ
งบประมาณไม่เพียงพอ จึง
สามารถทาได้แค่พลังงานจาก
แสงอาทิตย์
สานักงานพลังงานจังหวัดมี
การเผยแพร่ให้ความรู้แก่
ชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถ
จัดการเทคโนโลยีพลังงาน
หมุนเวียนเองได้

แหล่งที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน,2557 และกรมอุตุนิยมวิทยา, 2559.
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จากตารางที่ 4.1 แสดงผลการศึกษาซึ่งสรุปได้ดังนี้ สาหรับศักยภาพด้านกายภาพของพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างซึ่งศึกษาจาก 8 จังหวัด พบว่า มีศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์หรือ
ค่าความเข้มแสงเฉลี่ยรายปีอยู่ที่ 17.9 เมกะจูล/ตารางเมตร (MJ/m2) โดยจังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดที่
มีค่าความเข้มแสงสูงที่สุดอยู่ที่ 18.4 MJ/m2 และจังหวัดนครราชสีมามีค่าความเข้มแสงน้อยที่สุดอยู่ที่
17.2 MJ/m2 ในด้านพลั งงานลม จะพบศักยภาพใน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสี มา ชัยภู มิ
บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษและอุบลราชธานี โดยจังหวัดชัยภูมิ มีค่าความเร็วลมเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่ 7.97
เมตร/วินาที (m/s) และจังหวัดสุรินทร์น้อยที่สุดอยู่ที่ 3.51 m/s ในด้านพลังงานชีวมวล มีปริมาณ
ผลผลิตชีวมวลเฉลี่ยอยู่ที่ 225.68 พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ (ktoe) ในพื้นที่ 8 จังหวัดซึ่งสามารถใช้ใน
การผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ย 66.63 เมกะวัตต์ (MW) สาหรับศักยภาพด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
พบว่าเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนทั้ง 8 จังหวัดไม่ทาให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมโดยศึกษาข้อมูล
จากการสัมภาษณ์ และการเข้าไปของเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนในแต่ละจังหวัดนั้นได้ช่วยส่งเสริม
ให้ป ระชาชนในชุมชนมีรายได้เสริมจากการทาเกษตรกรรมและผลผลิ ตแปรรูป เช่น การทาผลไม้
อบแห้งจากตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP การเพิ่มผลผลิตผักในแปลงจากเครื่อง
สูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น ซึ่งทาให้ชาวบ้านในชุมชนหันกลับมาทาเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น เป็น
การลดการไปทางานไกลบ้ านของชาวบ้ าน นอกจากนี้แผงโซล่าร์เซลล์ ที่ติดตั้งในชุมชนยังช่วยลด
ค่าใช้จ่ ายไฟฟ้าส่ว นกลางได้ถึงร้ อยละ 80-90 ของค่าใช้จ่ายเดิม ท าให้ ส ามารถน าเงินส่ ว นต่างไป
หมุนเวียนใช้จ่ายในส่วนอื่นๆได้ สาหรับศักยภาพด้านการบริหารจัดการนั้นพบว่าทั้ง 8 จังหวัดมีปัญหา
ขาดแคลนงบประมาณและบุคลากรที่มีความรู้ด้านพลังงานหมุนเวียน
เมื่อนามาเปรียบเทียบพบว่าจังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดที่ประสบความสาเร็จในการบริหารจัด
การพลังงานมากที่สุดเนื่องจากจังหวัดสุรินทร์มีการจัดการในรูปแบบไตรภาคี คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลั งงานหมุนเวียน และมีการตกลงส่วนได้
ส่วนเสียระหว่างสามภาคส่วนนี้อย่างค่อนข้างลงตัว เช่น การสร้างโรงงานผลิตน้าตาลจากผลผลิตชีว
มวลโดยบริษัทเอกชนจะมีการรับซื้ออ้อยจากประชาชนและรับประชาชนบริเวณใกล้เคียงเข้าทางานใน
โรงงาน ทาให้ประชาชนมีรายได้จากโรงงานนี้ ส่วนภาคเอกชนจะได้รายได้จากการขายน้าตาลและ
ภาครัฐก็ได้รายได้จากการจ่ายภาษีของโรงงาน ทาให้ได้ผ ลประโยชน์กันทั้งสามฝ่าย ดังนั้นจังหวัด
สุรินทร์จึงเป็นจังหวัดที่ประสบความสาเร็จในด้านการบริหารจัดการมากที่สุด ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจนา
จังหวัดสุรินทร์มาศึกษาถึงศักยภาพพลังงานหมุนเวียนในการผลิตพลังงาน
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4.2 ผลการสัมภาษณ์
ตารางที่ 4.2 ผลการสัมภาษณ์ประชาชน:ชุมชนเกษตรสมบูรณ์ อาเภอพนมดงรัก
ชุมชนเกษตรสมบูรณ์ อาเภอพนมดงรัก
ความรู้ความเข้าใจ

ปัจจัยนาเข้า (Input)

การดาเนินงาน
(Process)

ผลผลิต (Output)

ผลกระทบ (Impact)

ข้อเสนอแนะ

ประชาชนทราบว่าพลังงานหมุนเวียนมีหลายประเภทสามารถใช้แทนพลังงานเชื้อเพลิงได้ แต่ที่
โดดเด่นคือ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานชีวมวล โดยมีประโยชน์คือสามารถ
ช่วยลดค่าไฟฟ้าในครัวเรือนได้
ภายในพื้นที่ชุมชนเกษตรสมบูรณ์ใช้พลังงานหมุนเวียนจากแสงอาทิตย์ในการสูบน้าทาแปลงผัก
และเลี้ ย งสั ต ว์ โดยในชุ ม ชนนั้ น ต้ อ งการการสนั บ สนุ น ในเรื่อ งปริม าณแผงโซล่ า เซลล์ และ
งบประมาณที่มากขึ้น ซึ่งชุมชนเกษตรสมบูรณ์นั้นพร้อมรับเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนเสมอ
ส่วนในเรื่องการเข้าถึงแหล่งพลังงานมีแต่วัยกลางคนและผู้นาชุมชนที่สามารถดูแลเครื่องสูบน้า
พลังงานแสงอาทิตย์ได้ เนื่องจากคนในชุมชนส่วนมากเป็นผุ้สูงอายุและไม่เข้าใจในเทคโนโลยี
ใหม่ๆ
ในการดาเนินงาน ทุกคนในชุมชนสามารถเข้าถึงแผงโซล่าร์เซลล์ได้เนื่องจากทาไว้ เพื่อส่วนรวม
อีกทั้งมีการรับสมาชิกอาสาพลังงานในทุกๆปี สาหรับขั้นตอนการดาเนินงานนั้นก่อนที่ทางชุมชน
จะมีการรับแผงมาติดตั้ง จะทาการระดมความคิดของประชาชน หลังจากนั้นจะเก็บเงินชาวบ้าน
และจ้างคนภายนอกมาติดตั้งและสอนวิธีการดูแล นอกจากนี้ยังได้ประโยชน์จากผลผลิตทาง
การเกษตร ที่นาไปขายเพื่อผลิตพลังงานหมุนเวียน ได้แก่ อ้อย ส่งไปยังโรงน้าตาล มันสาปะหลัง
ส่งไปยังโรงแป้ง และยาง ที่มีรถมารับซื้อโดยตรง เป็นอีกหนึ่งรายได้
จากการติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์สูบน้าและปั๊มน้าพลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดรายจ่ายค่าไฟของ
ชุมชนได้ จาก 4000 บาทเหลือ 800-1000 บาทต่อเดือน โดยแผงโซล่าร์เซลล์มีความยั่งยืน
เนื่องจากอยู่ได้ถึง20 ปีและมีผู้นาชุมชนคอยดูแลทุกวัน อีกทั้งในการติดตั้งแผงมีความคุ้มค่ากับ
ชุม ชนเนื่ องจากชาวบ้ านต้ อ งลงทุ น หลั งคาเรือ นละ 20 บาท/เดื อน แต่รายได้ จ ากการขาย
ผลผลิตทางการเกษตรไม่ต่ากว่าวันละ 100 บาท
ด้านกายภาพ ด้านสังคม คนในชุมชนมีวิถีชีวิตดีขึ้นเนื่องจากมีรายได้จากการขายผักและเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้น
อีกทั้งสามารถประหยัดค่าไฟได้ถึงร้อยละ80-90 รวมถึงการทาแปลงเกษตรในส่วนกลางของ
ชุมชนทาให้ประชาชนมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เป็นการสร้างความเข้มแข็งในชุมชน
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ประชาชนมีรายได้มากขึ้นจากการขายผลผลิตทางการเกษตร
มีความต้องการแผงโซล่าร์เซลล์เพิ่ม 1 ชุดใหญ่ จานวน 8 แผง
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ตารางที่ 4.3 ผลการสัมภาษณ์ประชาชน:เทศบาลนิคมปราสาท อาเภอปราสาท
เทศบาลนิคมปราสาท อาเภอปราสาท
ความรู้ความเข้าใจ

ปัจจัยนาเข้า (Input)

การดาเนินงาน(Process)

ผลผลิต (Output)

ผลกระทบ (Impact)

ข้อเสนอแนะ

ประชาชนมีความรู้ว่าพลังงานหมุนเวียนคืออะไร สามารถนาไปใช้ประหยัดค่าไฟได้
และทราบว่าพลังงานหมุนเวียนมีหลายประเภท เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานน้า พลังงานชีวมวล
ในพื้นที่มีการใช้กังหันลมสูบน้ามากกว่าการใช้แผงโซล่าร์เซลล์ทาเกษตรกรรม โดยน้า
ที่ได้จ ากการสูบจะใช้ในการรดผักสวนครัว นาข้าว หรือผลไม้ต่างๆ สิ่งที่ทางชุมชน
ต้องการคือ งบประมาณที่ม ากขึ้น และแผงโซล่ าร์เซลล์ใหม่ เนื่อ งจากโซล่ าร์เซลล์
สามารถใช้ได้ตลอดเวลาไม่ต้องรอกระแสลม เหมือนกับกังหันลม ด้านการพร้อมรับ
เทคโนโลยี ผลการสัมภาษณ์แสดงให้เห็นว่าคนในชุมชนยังไม่พร้อมรับเนื่องจากยังขาด
ความรู้และความคุ้นเคยกับเครื่องสูบน้าจากแผงโซล่าร์เซลล์ที่จะนามาติดตั้ง ซึ่งคนใน
ชุม ชนทราบว่าแผงโซล่าร์เซลล์นั้ นมีประโยชน์มากแต่ขาดแคลนงบประมาณ และ
ความรู้ทาให้ไม่สามารถใช้ได้
ประชาชนคิดว่าพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์นั้นเข้าถึงง่ายที่สุดและเป็นสิ่งที่
ชุมชนสนใจแต่ขาดเรื่องงบประมาณ ในการวางแผนดาเนินงานในชุมชนจะเริ่มจาก
ผู้นาชุมชนลงสารวจพื้นที่ และมีการพาชาวบ้านไปดูงาน หลัง จากนั้นจะทาเรื่องขอ
งบประมาณติ ด ตั้งและสอนการใช้ งานแก่ ค นอื่น ในชุม ชน โดยการติ ด ตามผลจะมี
เทศบาลคอยมาส ารวจ ในด้ า นการมี ส่ ว นร่ ว มคนในชุ ม ชนมี ส่ ว นร่ ว มในการไป
ฝึกอบรมด้านพลังงานตามที่ภาครัฐจัดขึ้นและกลับมาประหยัดไฟ อนุรัก ษ์พลังงาน
ภายในบ้าน นอกจากนี้ชุมชนนิคมปราสาทยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้คนอื่นมาดูงานใน
เฉพาะช่วงปลายปี
เมื่ อ มี ก ารทดลองติ ด ตั้ งแผงโซล่ าร์ เซลล์ พ บว่ าสามารถลดค่ าใช้ จ่ า ยในชุ ม ชนและ
ครัวเรือนได้อย่างดี อีกทั้งพลังงานหมุนเวียนยังอยู่ได้นานถึง 20 ปี จึงเกิดความคุ้มค่า
ต่อการใช้งาน
ด้านกายภาพ ด้านสังคม เกิดอาชีพเสริมให้แก่คนในชุมชน เช่น คนที่ว่างจากการทางานในตัว
เมือง ก็กลับมาทาเกษตรกรรมในชุมชนมากขึ้น สามารถเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายใน
ครัวเรือนได้ อีกทั้งสามารถลดอาชญากรรมได้เนื่องจากคนมีอาชีพมากขึ้นไม่ต้องไปชิง
ทรัพย์ หรือ ขโมยของผู้อื่น
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ประชาชนมีรายได้มากขึ้นจากการขายผลผลิตทางการเกษตร
มีความต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเพิ่มงบประมาณด้านพลังงานแสงอาทิตย์ มากกว่า
พลังงานลม
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ตารางที่ 4.4 ผลการสัมภาษณ์ประชาชน:มูลนิธิพัฒนาอีสาน อาเภอเมืองสุรินทร์

ความรู้ความเข้าใจ

ปัจจัยนาเข้า (Input)

การดาเนินงาน(Process)

ผลผลิต (Output)

ผลกระทบ (Impact)

ข้อเสนอแนะ

มูลนิธิพัฒนาอีสาน อาเภอเมืองสุรินทร์
ประชาชนรู้จั ก พลั งงานหมุ น เวี ย นและทราบถึ งประเภทและประโยชน์ ของ
พลังงานหมุนเวียน เช่น ประเภทของพลังงานหมุนเวียน พลังงานแสงอาทิตย์
ใช้แผงโซล่าร์เซลล์นามาผลิตไฟฟ้า ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ หรือ มูลสัตว์
นามาทาก๊าซหุงต้ม (LPG)ได้ ลดการใช้พลังงานประเภทเชื้อเพลิง เป็นต้น
ภายในพื้นที่ใช้พลังงานหมุนเวียนทุกประเภท ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์นาไป
ผลิตไฟฟ้า กังหันลมใช้เป็นปั๊มสูบน้าและก๊าซหุงต้ม (LPG) นามาใช้ในครัวเรือน
ซึ่งทางมู ลนิ ธิ ต้อ งการการสนั บ สนุ น ในเรื่อ งของงบประมาณส่ วนกลาง และ
บุคลากร เนื่องจากขณะนี้ได้งบมาจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส) เพียงที่เดียว โดยทางชุมชนพร้อมรับเทคโนโลยีอยู่เ สมอแต่ขาด
แคลนการฝึกอบรมและการเผยแพร่ให้เห็นความสาคัญของพลังงานหมุนเวียน
ซึ่งในต าบล 1 ตาบลมี ช่างชุม ชนเพี ย งคนเดี ย วและมีเพี ยง 5 อาเภอ คื อ อ.
ปราสาท อ.จอมพระ อ.สังขะ อ.ลาดวน อ. สาโรงทาบ
ประชาชนไม่ค่อยเข้าถึงแหล่งพลังงานหมุนเวียนเนื่องจากเข้าถึงยาก และ ขาด
ความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน ในการจัดการ ทางชุมชนจะดาเนินการขอแผง
โซล่าร์เซลล์กับทาง สสส เมื่อได้แผงมา ผู้นาชุมชนจะเป็นคนติดตั้งและสอนให้
ชาวบ้านดูแลรักษาใช้งานด้วยตัวเอง ในด้านผลผลิตทางการเกษตร ณ ที่นี้ มี
ผลผลิตทั้งหมดคือ แกลบ และอ้อย โดยส่ งขายให้โรงน้าตาลและโรงไฟฟ้าเป็น
หลัก
การน าเทคโนโลยี พ ลั งงานหมุ น เวี ย นมาใช้ ท าให้ ชุม ชนมี ผ ลผลิ ต การเกษตร
เพิ่มขึ้นและลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ดังนั้นพลังงานหมุนเวียนจึงมีความมั่นคง
ยั่งยืน และคุ้มค่ากับการใช้งาน
ด้านกายภาพ โรงงานชีวมวล มีการปล่อยฝุ่นละอองกับน้าเสียบ้าง
ด้านสังคม วิถีชีวิตดีขึ้นเพราะมีผลผลิตการเกษตรออกมาขายตลอดปี
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ชุมชนที่อยู่รอบๆโรงงานถูกจ้างงานให้เข้าไปทางาน ทาให้เกิด
อาชีพ
สนั บ สนุ น ให้ ห น่ วยงานภาครัฐ จั ด ฝึ ก อบรมอย่ างน้ อ ยปี ล ะ 3-4 ครั้ง รวมถึ ง
ต้องการงบประมาณ บุคลากรชานาญการในการปฎิบัติหน้าที่
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ตารางที่ 4.5 ผลการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่:สานักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์
สานักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์
ความรู้ความเข้าใจ เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างดีเยี่ยมในประเภทและประโยชน์ของพลังงานหมุนเวียนโดยบอกว่า
ทางจังหวัดสุรินทร์มีพลังงานหมุนเวียน 3 ประเภทหลัก คือ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และ
พลั งงานชีวมวล ซึ่ งจะโดดเด่น ในแต่ละอ าเภอแตกต่างกั นไป โดยส่วนใหญ่ ที่ จังหวัด สุรินทร์จ ะท า
ประโยชน์ โดยนาไปใช้ในการสูบน้าทาการเกษตรซึ่งสอดคล้องกั บนโยบายจังหวัดซึ่งเป็ นเมืองแห่ ง
เกษตรอินทรีย์
ปัจจัยนาเข้า
จังหวัด สุ ริ น ทร์มี พ ลั งงานหมุ น เวีย นหลั ก ๆใน 4 รูป แบบ ได้ แ ก่ พลั งงานแสงอาทิ ต ย์ พลั งงานลม
(Input)
พลังงานชีวมวล และ ขยะ แต่เนื่องจากจังหวัดสุรินทร์ขายขยะให้กั บจังหวัดนครราชสีมา จึงไม่ได้
นามาใช้ประโยชน์ โดยพลังงานแสงอาทิตย์จ ะนามาใช้กับเครื่องสูบน้า เครื่องปั๊มน้า ตู้อบพลังงาน
แสงอาทิตย์ และนามาผลิตกระแสไฟฟ้า กังหันลม นามาใช้สูบน้าผลิต กระแสไฟฟ้า ส่วนพลังงานชีว
มวลนั้นนาไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้าตาลและโรงงานแป้งมัน โดยงบประมาณสนับสนุนนามาจาก
สานั ก งานจังหวัด สุริน ทร์ และส านัก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้างเสริมสุ ขภาพ (สสส) ทางด้ าน
ปริมาณไฟฟ้า ในจังหวัดสุรินทร์ยังคงมีชุมชนห่างไกล และ หมู่บ้านแถบชานเมือง 16 หลังคาเรือน ที่
ยังขาดแคลนไฟฟ้า เนื่องจากปัญหาสายส่งไฟจากส่วนกลางซึ่งทางเจ้าหน้าที่มองว่าจะเป็นการดีถ้านา
แผงโซล่าร์เซลล์เข้าไปติดตั้ง เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายและความปลอดภัยแก่ประชาชน
การดาเนินงาน ในขั้นตอนการดาเนินงาน สานักงานพลังงานจังหวั ดจะมีการจัดฝึกอบรมตามสถานที่ราชการต่างๆ
(Process)
เช่ น โรงเรีย น สนามกี ฬ าจังหวัด เพื่ อ หาหมู่บ้ านและอาสาสมัค รพลั งงานที่ ต้ อ งการร่วมโครงการ
พลังงานหมุนเวียน หลังจากนั้นก็ให้ประชาชนส่งเรื่องขอเทคโนโลยีมาให้สานักงานพลังงานจังหวัด
จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ลงสารวจพื้นที่เพื่อดู ความเข้มแข็งของชุมชน ความพร้อมรับเทคโนโลยี ความรู้
ของคนในชุมชน ก่อนตัดสินใจติดตั้งให้ โดยในขั้นตอนการติดตั้งจะมี
การดาเนินงาน นายช่างจากสานักงานพลังงานจังหวัดเข้าไปติดตั้งและแนะนาวิธีดูแลรักษาให้แก่ ชาวบ้านและผู้นา
(Process)
ชุมชน และเมื่อเทคโนโลยีมีปัญหา ผู้นาชุมชนสามารถนาเรื่องมาแจ้งกับสานักงานพลังงานจังหวัดหรือ
ส่งเรื่องผ่านองค์การบริหารส่วนตาบลได้
ผลผลิต
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนที่ติดตั้งให้ชุมชนนั้นก็ให้เกิดประโยชน์มากมายแก่ประชาชน เช่น การลด
(Output)
รายจ่ายไฟฟ้า การเพิ่มรายได้จากการนาผลผลิตทางการเกษตรไปขาย หรือการสร้างงานสร้างอาชีพ
ซึ่งเครื่องมือแต่ละตัวนั้นมีความคุ้มค่าและคงทนเนื่องจากมีอายุใช้งาน 15-20 ปีและใช้เงินลงทุนแค่
ครั้งแรกที่ทาการติดตั้ง
ผลกระทบ
ด้า นกายภาพ โรงงานน้ าตาลและโรงงานแป้ งมัน มี ก ารปล่ อยฝุ่น ละอองกั บ น้ าเสี ย บ้ างแต่ เพี ย ง
(Impact)
เล็กน้อย
ด้านสังคม วิถีชีวิตดีขึ้นเพราะมีผลผลิตการเกษตรออกมาขายตลอดปี
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ชุมชนที่อยู่รอบๆโรงงานถูกจ้างงาน ทาให้เกิดอาชีพ
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4.3 ศักยภาพการผลิตพลังงานจากพลังงานทดแทนในจังหวัดสุรินทร์
ผลการศึกษาศักยภาพของพลั งงานทดแทนในจังหวัดสุรินทร์โดยการสั มภาษณ์ เจ้าหน้าที่
ประจาสานักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์พบว่า จังหวัดสุรินทร์มีพลังงานทดแทนที่สามารถใช้ประโยชน์
ได้จริงอยู่ 3 ประเภทหลัก ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานชีวมวล โดยสามารถ
แบ่งเป็นเชิงพื้นที่แบบรายอาเภอได้ดังนี้
ตารางที่ 4.6 ประเภทพลังงานทดแทนตามรายกลุ่มอาเภอในจังหวัดสุรินทร์
ประเภทพลังงานทดแทน

กลุ่มอาเภอ
อาเภอเมืองสุรินทร์

พลังงานชีวมวล

อาเภอจอมพระ
อาเภอสนม

พลังงานลม

พลังงานแสงอาทิตย์

อาเภอปราสาท
อาเภอพนมดงรัก

อาเภอกาบเชิง

อาเภอสังขะ

อาเภอบัวเชด

อาเภอลาดวน

อาเภอศรีณรงค์

อาเภอศีขรภูมิ

อาเภอเขวาสินรินทร์

อาเภอสาโรงทาบ อาเภอโนนนารายณ์
อาเภอรัตนบุรี
อาเภอชมพลบุรี

อาเภอท่าตูม
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จากตารางที่ 4.6 แสดงให้เห็นว่าจังหวัดสุรินทร์มีศักยภาพด้านพลังงานแสงอาทิตย์มากที่สุด
เนื่องจากครอบคลุมพื้นที่ในหลายอาเภอ รองลงมา ได้แก่ พลังงานชีวมวลซึ่งครอบคลุม 3 อาเภอ คือ
อาเภอเมือง อาเภอสนม และอาเภอจอมพระ และศักยภาพที่น้อยที่สุด ได้แก่ ศักยภาพจากพลังงาน
ลมซึ่งครอบคลุมเพียง 1 อาเภอ คือ อาเภอปราสาท
ผลการศึกษานอกจากสามารถแบ่งตามประเภทของพลังงานที่ได้ในเชิงพื้นที่แล้ว ยังสามารถ
แบ่งตามประเภทศักยภาพในด้านต่างๆได้ อันได้แก่ ศักยภาพด้านกายภาพ ด้านสังคม ด้า นเศรษฐกิจ
และด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.3.1 ศักยภาพด้านกายภาพ
4.3.1.1 ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์
ตารางที่ 4.7 ความเข้มแสงและศักยภาพเชิงพลังงานแสงอาทิตย์เฉลี่ยรายปีของจังหวัดสุรินทร์
ปี พ.ศ.

2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559

ความเข้มแสงและศักยภาพเชิงพลังงานแสงอาทิตย์
ความเข้มแสงเฉลี่ยรายปี
ศักยภาพเชิงพลังงาน
(เมกะจูล/ตารางเมตร/วัน)
(พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ)
18.2
11,298.03
18.2
11,298.03
18.4
11,432.64
18.4
11,432.64
17.0
10,515.79
10.5
6,410.03
17.0
10,515.79
17.5
10,863.48
18.0
11,173.86

แหล่งที่มา สานักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์, 2560.
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ค่าศักยภาพเชิงพลังงาน (พันตันเทียบเท่าน ้ามันดิบ)
15000
10000
5000
0
2551

2552

2553
2554
2555
2556
2557
ค่าศักยภาพเชิงพลังงาน(พันตันเทียบเท่าน ้ามันดิบ)

2558

2559

ภาพที่ 4.1 ค่าศักยภาพเชิงพลังงานจากความเข้มแสงเฉลี่ยรายปีของจังหวัดสุรินทร์
แหล่งที่มา: สานักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์, 2560.
จากตารางที่ 4.7 แสดงให้เห็นว่าจังหวัดสุรินทร์มีค่าความเข้มแสงอาทิตย์ประมาณ10-18.5
MJ/m2/day โดยปี ที่ มีค่ าความเข้มแสงเฉลี่ ยสู งที่สุ ด คือ ปี 2553-2554 อยู่ที่ 18.4 MJ/m2/day
และต่าที่สุดในปี 2556 อยู่ที่ 10.5 MJ/m2/day ซึ่งส่งผลให้ค่าศักยภาพเชิงพลังงานในปี 2553-2554
มีค่าสูงที่สุด และปี 2556 มีค่าต่าที่สุดตามไปด้วย คือ 11,432.64 และ 6,410.03 พันตันเทียบเท่า
น้ามันดิบ ตามลาดับ ดังแสดงในภาพที่ 4.1
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4.3.1.2 ศักยภาพพลังงานลม
ตารางที่ 4.8 แสดงค่าความเร็วลมเฉลี่ย (m/s) รายปีของจังหวัดสุรินทร์
ปี พ.ศ.
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559

ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)
2.47
2.63
2.33
2.29
2.56
2.89
5.01
5.23
4.78
4.07

แหล่งที่มา: กรมอุตุนิยมวิทยา, 2560.
ค่าความเร็ วลมเฉลีย่ รายปี (m/s)
6
5
4
3
2
1
0
2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

ค่าความเร็ วลมเฉลีย่ รายปี (m/s)

ภาพที่ 4.2 ค่าความเร็วลมเฉลี่ยรายปีของจังหวัดสุรินทร์
แหล่งที่มา กรมอุตุนิยมวิทยา, 2560.

2557

2558

2559
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จากตารางที่ 4.8 และภาพที่ 4.2 แสดงให้ เห็ น ว่ าจั งหวั ด สุ ริ น ทร์มี ค่ าความเร็ ว ลมเฉลี่ ย
ประมาณ 2.29 – 5.23 m/s โดยปีที่มีค่าความเร็วลมเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ปี 2557 อยู่ที่ 5.23 m/s และ
ต่าที่สุดในปี 2553 อยู่ที่ 2.29 m/s
4.3.1.3 ศักยภาพพลังงานชีวมวล
ตารางที่ 4.9 ศักยภาพพลังงานชีวมวล
ปี พ.ศ.

2551

2552

2553

2554

2555

2556

ชนิดพลังงาน
ใบอ้อย
ชานอ้อย
ฟางข้าว
แกลบ
เหง้ามันสาปะหลัง
ใบอ้อย
ชานอ้อย
ฟางข้าว
แกลบ
เหง้ามันสาปะหลัง
ใบอ้อย
ชานอ้อย
ฟางข้าว
แกลบ
เหง้ามันสาปะหลัง
ใบอ้อย
ชานอ้อย
ฟางข้าว
แกลบ
เหง้ามันสาปะหลัง
ใบอ้อย
ชานอ้อย
ฟางข้าว
แกลบ
เหง้ามันสาปะหลัง
ใบอ้อย
ชานอ้อย
ฟางข้าว
แกลบ
เหง้ามันสาปะหลัง

แหล่งที่มา สานักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์, 2560.

พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ (ktoe)
208.54
18.27
70.87
36.96
1.77
132.73
11.63
78.40
40.89
2.89
136.03
11.92
93.86
48.95
1.99
283.02
24.79
90.11
47.00
2.37
273.57
23.96
84.35
43.99
4.67
273.58
23.96
81.47
42.49
4.05
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ศักยภาพพลังงานชีวมวลแต่ละชนิด (ktoe)
300
250
200
150
100
50
0
2551

2552

2553
ใบอ้ อย

ชานอ้ อย

2554
ฟางข้ าว

แกลบ

2555

2556

เหง้ า

ภาพที่ 4.3 ศักยภาพพลังงานชีวมวลแต่ละชนิด (พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ) ของจังหวัดสุรินทร์
แหล่งที่มา: สานักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์ปี, 2560.
จากตารางที่ 4.9 และภาพที่ 4.3. แสดงให้เห็นถึงศักยภาพจากพลังงานชีวมวลหรือผลผลิต
ทางการเกษตรโดยจะแบ่งผลผลิตทางการเกษตรออกเป็นดั งนี้ ใบอ้อย มีค่าศักยภาพสูงที่สุดอยู่ในปี
2554 มีค่าเฉลี่ย 283.02 พัน ตัน เทียบเท่าน้ามันดิบ (ktoe) ชานอ้อยมีค่าศักยภาพสูงที่สุ ดอยู่ในปี
2554 มีค่าเฉลี่ ย24.79 ktoe ฟางข้าวมีค่าศักยภาพสูงที่สุ ดอยู่ในปี 2553 มีค่าเฉลี่ ย 93.86 ktoe
แกลบมีค่าศักยภาพสูงที่สุดอยู่ในปี 2553 มีค่าเฉลี่ย 48.95 ktoe และเหง้ามันสาปะหลังมีค่าศักยภาพ
สูงสุดอยู่ในปี 2555 มีค่าเฉลี่ย 4.67 ktoe
4.3.1.4 ศักยภาพด้านกายภาพจากการวิเคราะห์ด้วยระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ
งานวิจัยนี้ได้มีการวิเคราะห์ผลการศึกษาโดยเทคนิคทางภูมิศาสตร์สารสนเทศผ่านโปรแกรม
ประมวลผล ArcGIS ซึ่งผู้วิจัยได้ทาการวิเคราะห์ผลด้านกายภาพใน 2 ประเภทของพลังงานหมุนเวียน
ได้แก่ พลังงานหมุนเวียนจากแสงอาทิตย์และพลังงานหมุนเวียนจากชีวมวล เนื่องจากพลังงานลมมี
ศักยภาพเพียงแค่ 1 อาเภอเท่านั้นจึงไม่นามาวิเคราะห์ด้วยระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ โดยนาเสนอ
ออกมาในภาพที่ 4.4 และตารางที่ 4.10 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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พลังงานหมุนเวียนจากแสงอาทิตย์

ค่าความเข้มแสงอาทิตย์
5.0-5.3 MJ/m2/day
5.3-5.5 MJ/m2/day

ภาพที่ 4.4 ค่าความเข้มแสงอาทิตย์เฉลี่ยรายอาเภอในจังหวัดสุรินทร์
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ตารางที่ 4.10 ปริมาณพื้นที่แต่ละอาเภอของจังหวัดสุรินทร์ในช่วงค่าความเข้มแสงอาทิตย์ที่
แตกต่างกัน

อาเภอ
อาเภอเมืองสุรินทร์
อาเภอจอมพระ
อาเภอสนม
อาเภอปราสาท
อาเภอพนมดงรัก
อาเภอกาบเชิง
อาเภอสังขะ
อาเภอบัวเชด
อาเภอลาดวน
อาเภอศรีณรงค์
อาเภอศีขรภูมิ
อาเภอเขวาสินรินทร์
อาเภอสาโรงทาบ
อาเภอโนนนารายณ์
อาเภอรัตนบุรี
อาเภอท่าตูม
อาเภอชมพลบุรี
รวม

เนื้อที่ในระดับความเข้มแสง (ไร่)
ความเข้มแสง 5.0-5.3 MJ/m2 ความเข้มแสง 5.3-5.5MJ/m2
/day
/day
0
571,346.87
0
196,250
0
126,875
511,220.25
56,802.25
198,750
0
358,750
0
536,031.25
94,593.75
299,375
0
18,812.5
169,312.5
0
256,250
0
351,088.13
0
123,703.96
0
234,531.25
0
83,285
0
167,837.5
0
402,035
146,322
178,838
2,069,261

3,012,749.21

เนื้อที่รวม (ไร่)
571,346.87
196,250
126,875
568,022.5
198,750
358,750
630,625
299,375
188,125
256,250
351,088.13
123,703.96
234,531.25
83,285
167,837.5
402,035
352,160
5,082,010.21

แหล่งที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน, 2559.
จากภาพที่ 4.4 และตารางที่ 4.10 แสดงให้ เ ห็ น ว่ า จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ มี พื้ น ที่ ทั้ ง หมด
5,082,010.21 ไร่ สามารถแบ่งพื้นที่ความเข้มแสงออกได้ 2 พื้นที่ ตามระดับความเข้มของแสงอาทิตย์
ได้แก่ ระดับที่ 1 ความเข้มแสงอยู่ที่ 5.0-5. MJ/m2/day และระดับที่ 2 ความเข้มแสงอยู่ที่ 5.3-5.5
MJ/m2/day โดยครอบคลุมอาเภอต่างๆดังนี้ ความเข้มแสงระดับที่ 1 ครอบคลุมอาเภอทางตอนใต้
ของจังหวัด ได้แก่ อาเภอพนมดงรัก ปราสาท กาบเชิง สังขะบัวเชด และบางส่วนของอาเภอชุมพลบุรี
รวมเป็นพื้นที่ทั้งหมด 2,069,261 ไร่ ความเข้มแสงระดับที่ 2 นั้นครอบคลุมอาเภอทางตอนบนของ
จังหวัดซึ่งประกอบด้วยอาเภอลาดวน ศรีณรงค์ เมืองสุรินทร์ ศีขรภูมิ สาโรงทาบ เขวาสินรินทร์ จอม
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พระ สนม โนนนารายณ์ ท่าตูม รัตนบุรี และบางส่วนของอาเภอชุมพลบุรี อาเภอปราสาทและอาเภอ
สังขะ รวมเป็นพื้นที่ทั้งหมด 3,012,749.21 ไร่
พลังงานหมุนเวียนจากชีวมวล
ตารางที่ 4.11 พลังงานหมุนเวียนชีวมวลจากข้าว
อาเภอ
บัวเชด
จอมพระ
ชุมพลบุรี
กาบเชิง
เขวาสินรินทร์
ลาดวน
เมืองสุรินทร์
โนนนารายณ์
พนมดงรัก
ปราสาท
รัตนบุรี
สาโรงทาบ
สังขะ
สนม
ศรีณรงค์
ศีขรภูมิ
ท่าตูม
ผลรวม

พื้นที่เพาะปลูก
ข้าว (2556) ไร่
76,974
158,180
328,748
133,147
102,367
111,506
488,979
85,214
71,825
439,568
203,220
134,994
311,441
106,085
121,526
387,037
303,316
3,564,128

ฟางข้าว
(ktoe)
0.639
1.462
3.098
1.017
0.820
0.859
3.913
0.750
0.579
3.353
2.432
1.252
2.618
0.856
1.041
3.713
2.955
31.356

ฟางข้าว
(MW)
0.189
0.431
0.909
0.296
0.248
0.254
1.155
0.218
0.196
0.986
0.716
0.374
0.772
0.259
0.312
1.100
0.878
9.295

แกลบ (ktoe)

แกลบ (MW)

0.095
0.209
0.438
0.086
0.112
0.121
0.557
0.109
0.083
0.485
0.341
0.182
0.369
0.124
0.143
0.527
0.415
4.395

0.024
0.065
0.135
0.037
0.036
0.163
0.036
0.028
0.137
0.102
0.102
0.053
0.011
0.034
0.039
0.160
0.119
1.217

แหล่งที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน, 2558 และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2556.
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ตารางที่ 4.12 พลังงานชีวมวลจากอ้อย
อาเภอ
บัวเชด
จอมพระ
ชุมพลบุรี
กาบเชิง
เขวาสินรินทร์
ลาดวน
เมืองสุรินทร์
โนนนารายณ์
พนมดงรัก
ปราสาท
รัตนบุรี
สาโรงทาบ
สังขะ
สนม
ศรีณรงค์
ศีขรภูมิ
ท่าตูม
ผลรวม

พื้นที่เพาะปลูกอ้อย
(2558) ไร่
23,050
1,659
75
30,866
50
1,041
2,491
2,279
12,950
18,604
165
2,981
21,845
706
14,646
4,899
2,270
140,577

อ้อย (ktoe)

อ้อย (MW)

13.888
0.995
0.045
18.600
0.031
0.628
1.499
1.358
7.801
11.215
0.101
1.779
13.163
0.427
8.829
2.956
1.369
84.683

4.101
0.298
0.014
5.495
0.009
0.187
0.444
0.411
2.308
3.317
0.029
0.526
3.890
0.125
2.604
0.878
0.402
25.039

แหล่งที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน, 2558 และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2556.
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ตารางที่ 4.13 พลังงานชีวมวลจากมันสาปะหลัง
อาเภอ
บัวเชด
จอมพระ
ชุมพลบุรี
กาบเชิง
เขวาสินรินทร์
ลาดวน
เมืองสุรินทร์
โนนนารายณ์
พนมดงรัก
ปราสาท
รัตนบุรี
สาโรงทาบ
สังขะ
สนม
ศรีณรงค์
ศีขรภูมิ
ท่าตูม
ผลรวม

พื้นที่เพาะปลูกมันสาปะหลัง (2558)
ไร่
18,569
1,126
21,501
409
2,486
1,423
14,912
7,536
7,851
1,453
19,648
794
1,307
581
3,347
102,944

มันสัมปะหลัง
(ktoe)
1.574
0.098
1.831
0.031
0.203
1.262
0.632
0.665
0.131
1.670
0.118
0.282
8.498

มันสัมปะหลัง
(MW)
0.471
0.542
0.010
0.081
0.369
1.228
0.333
0.038
0.494
0.030
0.080
3.676

แหล่งที่มา: กรมพัฒนาที่ดิน, 2558 และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2556.
จากตารางที่ 4.11 - 4.13 แสดงให้เห็นค่าพลังงานชีวมวลที่ได้จากผลผลิตทางการเกษตรแต่
ละชนิ ดในแต่ละอาเภอของจังหวัดสุรินทร์ โดยการศึกษานี้ได้วิเคราะห์ค่าพลังงานชีวมวลที่ได้จาก
ผลผลิตทางการเกษตร 3 ชนิด ได้แก่ ข้าว อ้อย และ มันสัมปะหลัง โดยวิเคราะห์จากข้อมูลการใช้
ทีด่ ินของจังหวัดสุรินทร์ปี 2556 และปี 2558 และวิเคราะห์ค่าพลังงานที่ได้จากผลผลิตทางการเกษตร
แต่ละชนิดจากข้อมูลกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งสามารถแบ่งรายละเอียดแต่
ละประเภทได้ดังนี้ ฟางและแกลบเป็นผลพลอยได้จากการสีข้าว โดยข้าวมีพื้นที่เพาะปลูกมากที่ สุดใน
อาเภอเมืองสุรินทร์ อ้อยและมันสาปะหลังมีพื้นที่เพาะปลูกมากที่สุดในอาเภอกาบเชิง ซึ่งฟางข้าวมี
ศักยภาพการผลิตพลังงานชีวมวล รวมในทุกอาเภออยู่ที่ 31.356 พันตันเทียบเท่าน้ามันดิบ (ktoe)
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หรือ 9.295 เมกกะวัตต์ (MW) แกลบมีศักยภาพอยู่ที่ 4.395 ktoe หรือ 1.217 MW อ้อยมีศักยภาพ
อยู่ที่ 84.683 ktoe หรือ 25.039 MW และมันสาปะหลังมีศักยภาพการผลิตพลั งงานชีวมวลอยู่ที่
8.498 ktoe หรือ 3.676 MW
4.3.2 ศักยภาพด้านสังคม
จากการศึกษาโดยการสัมภาษณ์หน่วยงานภาครัฐและผู้นาชุมชน รวมถึงประชาชนทั่วไปใน
จังหวัดสุรินทร์ พบว่า การเข้ามาของเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนต่างๆไม่ว่าจะเป็น การติดตั้งแผงโซ
ล่าเซลล์ กังหั น ลมขนาดเล็ ก ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ห รือ เครื่องสู บน้าพลั งงานแสงอาทิตย์ล้ว น
แล้วแต่ส่งผลให้ชุมชนมีศักยภาพด้านสังคมไปในทิศทางที่ดีขึ้น ดังต่อไปนี้
- การนาเครื่องสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในชุมชนทาให้ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นถึง
ร้อยละ 50 และเก็บได้ตลอดทั้งปีทาให้คนในชุมชนสามารถเก็บผลผลิตไปขายสร้างรายได้เฉลี่ยวันละ
60-100 บาท อีกทั้งสามารถนามาเป็นอาหารในครัวเรือนเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซื้อของบริโภคได้
เฉลี่ยวันละ 30-80 บาท แล้วแต่ขนาดของครอบครัว
- การมีส วนแปลงเกษตรจากเครื่องสู บ น้ าพลั งงานแสงอาทิ ต ย์ท าให้ ค นในชุ มชนมี อาชี พ
เพิ่มขึ้น เช่น หลังจากกลับมาจากทางานประจา หรือว่างจากการตกงานก็สามารถมาเป็นเกษตรกร
แบบพึ่งพาตนเองได้ เป็นการลดการว่างงานซึ่งสามารถลดการเกิดอาชญากรรม
- เมื่อมีรายได้จากการทาเกษตรกรรมมากขึ้นทาให้ลูกหลาน หรือวัยหนุ่มสาวที่ทางานในเมือง
กลับมาทาเกษตรกรรมที่บ้านมากขึ้น ทาให้ได้อยู่กับครอบครัวส่งผลให้มีสถาบันครอบครัวที่เข้มแข็ง
คนในครอบครัวมีสภาวะทางอารมณ์ที่ดีขึ้น
- การมีรายได้เข้ามาจากการแปลงเกษตรของชุมชนทาให้คนในชุมชนตระหนักถึงความสาคัญ
และช่วยกันรักษาดูแลทาให้เกิดความรักความสามัคคีภายในชุมชน
- เมื่อมีชุมชนใดประสบความสาเร็จจากการทาเกษตรกรรมโดยใช้พลังงานหมุนเวียนจะส่งผล
ให้ชุมชนรอบข้างหรือคนที่สนใจมาศึกษาดูงานทาให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับชุมชนอื่นๆ ซึ่งยังผลให้ชุมชน
ต่างๆเหล่านั้นสามารถพึ่งพากันในเรื่องอื่น ๆ ได้
- เมื่อทางองค์การบริหารส่วนตาบล มีการแผงโซล่าเซลล์หรือกังหันลมมาใช้เป็นแหล่งผลิต
ไฟฟ้ า ให้ พื้ น ที่ ส่ ว นกลาง เช่ น เสาไฟหมู่ บ้ าน เสาไฟตามถนน ท าให้ พื้ น ที่ มี ค วามปลอดภั ย ยิ่ งขึ้ น
สามารถลดปัญหาอาชญากรรมได้
จะเห็นได้ว่าการเข้ามาของเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนใหม่ๆ สามารถทาให้ประชาชนใน
จังหวัดสุรินทร์มีวิถีชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ทางสังคมที่ดีขึ้นกว่าแบบเก่าที่ใช้พลังงานเชื้อเพลิงใน
การดาเนินชีวิต ดังนั้นทางภาครัฐจึงควรสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนต่างๆให้เพิ่มมากขึ้ น
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
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4.3.3 ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ
การนาเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนมาใช้นั้นทาให้ชุมชนมีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าไฟฟ้า และ
ค่าอาหารที่น้อยลงภายในครัวเรือน อีกทั้งสามารถสร้างอาชีพเสริมและสร้างรายได้เสริมให้แก่คนใน
ชุมชน สามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้
- เครื่องสูบน้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยทาให้คนในชุมชนสามารถปลูกพืชผัก เลี้ยงสัตว์ ได้
ตลอดทั้งปี ส่งผลให้ชาวบ้านมีอาหารบริโภคโดยไม่ต้องซื้อจากแหล่งอื่น และสามารถเก็บผลผลิตที่ได้
ไปขายในท้องตลาด นับเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเฉลี่ยวันละ 30-80 บาทและสร้างรายได้เสริม
ให้แก่ครอบครัวหรือชุมชนเฉลี่ยวันละ 60-100 บาท สาหรับผู้ที่นาผลผลิตที่ได้ไปวางขายในท้องตลาด
- ส าหรับ ครัวเรือนหรือหน่วยงานที่ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์และกังหั นลมขนาดเล็กไว้ใช้ผลิ ต
กระแสไฟฟ้านั้นสามารถลดค่าไฟฟ้าที่จ่ายให้กับทางการไฟฟ้าได้ถึงร้อยละ 80-90 ทางครอบครัวจึง
สามารถนาเงินไปหมุนเวียนกับค่าใช้จ่ายอื่นได้
- เมื่อเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนสามารถช่วยให้ชุมชนผลิตผลผลิตทางการเกษตรได้ตลอด
ทั้งปี ทาให้คนในชุมชนหันมาทาการเกษตรเพิ่มขึ้น ลดอัตราการว่างงานและสร้างอาชีพ เช่น มีการ
รับ จ้างเป็ น ชาวสวนดูแลแปลงผั ก การผั นตัวมาเป็นเกษตรกรหรือการผัน ตัว เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่น า
ผลผลิตที่ได้ไปวางขายในท้องตลาดหรือตัวเมือง เป็นต้น
- ประชาชนในชุมชนมีรายได้และมีอาชีพเพิ่มขึ้นจากการถูกจ้างงานและขายอ้อยเพื่อเป็น
วัตถุดิบให้แก่โรงน้าตาลภายในจังหวัด
- คนในชุมชนมีรายได้เสริมจากการทาผลิตภัณฑ์แปรรูปขายเป็นสินค้า OTOP เช่น กล้วย
อบแห้ งจากตู้ อ บพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ และได้ ร ายได้ จ ากการเข้ ามาศึ ก ษาดู งานของชุ ม ชนหรื อ
หน่วยงานที่สนใจในการแปรรูปผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนอื่นๆ

4.4 การวิเคราะห์โดย CIPP-I Model Analysis
การวิจัยเรื่องแนวทางการผลิตพลังงานหมุนเวียนเพื่อความยั่งยืนของชุมชนในจังหวัดสุรินทร์
ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบ่งเป็นประเด็นตามความมุ่งหมายของการวิจัยได้ 4 ประเด็น ดังนี้
1. การประเมินด้านบริบ ทของโครงการ (CONTEXT) ได้แก่ นโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน
พลังงานทดแทนของจังหวัด และการวางแผน การจัดการด้านพลังงานทดแทนของจังหวัดสุรินทร์
2. การประเมิ น ด้ า นปั จ จั ย น าเข้ า ของโครงการ (INPUT) ได้ แ ก่ ข้ อ มู ล ด้ า นวั ต ถุ ดิ บ หรื อ
ทรัพยากรบุคลากร เช่น ประชาชน ผู้นาชุมชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ความพร้อมของประชาชนในการ
รับเทคโนโลยีและงบประมาณสนับสนุน รวมถึงข้อมูลลักษณะสังคม อาชีพของคนในจังหวัด
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3. การประเมินด้านกระบวนการของโครงการ (PROCESS) ได้แก่
- การเข้าถึงแหล่งพลังงานของประชาชน
- การมีส่วนร่วมของประชาชน
- การวางแผนเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน
- การดาเนินโครงการพลังงานหมุนเวียน
- การติดตามประเมินผลเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน
- การปรับปรุงและพัฒนาเกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน
4. การประเมิ น ด้ านผลผลิ ต โครงการ (OUTPUT) ได้ แ ก่ พลั งงานหมุ น เวีย นที่ เหมาะสม
ปริมาณพลังงานหมุนเวียนที่จะได้และความมั่นคงยั่งยืนของพลังงานหมุนเวียนในจังหวัดสุรินทร์โดย
การประเมินทั้ง 4 ประเด็น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
การประเมินด้านบริบทของโครงการ (CONTEXT)
ตารางที่ 4.14 แสดงการประเมินด้านบริบทของโครงการ (CONTEXT)
ประเด็นการประเมิน
นโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน
พลังงานหมุนเวียนของจังหวัด

ผลการประเมิน
นโยบายด้านพลังงานหมุนเวียนของจังหวัดสุรินทร์มีการนามาประยุกต์ใช้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากได้นานโยบายด้านพลังงานหมุนเวียนมา
เป็นนโยบายหลักในการขับเคลื่อนจังหวัดควบคู่กับยุทธศาสตร์เกษตร
อินทรีย์ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลักของจังหวัดสุรินทร์

การวางแผนและการจัดการ
ด้านพลังงานหมุนเวียนของ
จังหวัดสุรินทร์

ด้านสานักงานพลังงานจังหวัดมีการจัดอบรมและจัดกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์ด้านพลังงานหมุนเวียนอย่างสม่าเสมอเพื่อเผยแพร่ความรู้
และจูงใจให้ประชาชนหันมาประยุกต์ใช้พลังงานหมุนเวียนในการ
ประกอบอาชีพให้มากขึ้น อีกทั้งเมื่อประชาชนต้องการหรือมีปญ
ั หา
เกี่ยวกับอุปกรณ์ด้านพลังงานหมุนเวียนสามารถเข้ามาสอบถามกับ
สานักงานพลังงานจังหวัดได้โดยตรง

86
การประเมินด้านปัจจัยนาเข้าของโครงการ (INPUT)
ตารางที่ 4.15 แสดงการประเมินด้านปัจจัยนาเข้าของโครงการ (INPUT)
ประเด็นการประเมิน
ข้อมูลด้านวัตถุดิบหรือทรัพยากร

ผลการประเมิน
ปัจจุบันจังหวัดสุรินทร์มศี ักยภาพพลังงานหมุนเวียนทั้งหมด 4
ประเภท ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานชีวมวล
และพลังงานจากขยะ พลังงานหมุนเวียนที่มีการใช้ประโยชน์
ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานชีวมวล โดย
พลังงานแสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพการใช้งานมากที่สุดเนื่องจาก
อุปกรณ์มีขนาดเล็กและประยุกต์ใช้ได้ในหลายประเภท เช่น แผง
โซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้า ตู้อบแห้ง
บุคลากร เช่น ประชาชน ผู้นาชุมชน บุคลากรภาครัฐ เช่น เจ้าหน้าที่สานักงานพลังงานจังหวัดมีการ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินงานเชิงรุกกับกลุม่ ชาวบ้าน ลงพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์พลังงาน
หมุนเวียนด้วยตัวเอง สาหรับภาคประชาชนและผู้นาชุมชนมีการ
ให้ความร่วมมือกับภาครัฐค่อนข้างดี มีความสนใจและความ
ต้องการในอุปกรณ์พลังงานหมุนเวียนอย่างมาก
ความพร้อมของประชาชนในการรับ ประชาชนหรือผู้นาชุมชนมีความพร้อมในการมาอบรม ฝึกกิจกรรม
เทคโนโลยีและงบประมาณสนับสนุน และพร้อมรับอุปกรณ์พลังงานหมุนเวียนเป็นอย่างมากเนื่องจาก
สามารถช่วยให้ชาวบ้านมีผลผลิตทางการเกษตรที่เพิม่ ขึ้นและดูแล
ง่ายมากยิ่งขึ้น
ข้อมูลลักษณะสังคม อาชีพของคนใน ลักษณะสังคมอยู่กันเป็นหมู่บ้านหลายๆหมู่บ้านติดกันจึงมีความ
จังหวัด
สนิทสนมกัน เมื่อมีการจัดอบรมหรือร่วมกิจกรรมต่างๆจึงมา
พบปะและฝึกอบรมได้ง่าย ร่วมถึงอาชีพส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร
ยกเว้นประชากรในตัวเมืองสุรินทร์ จึงเห็นความสาคัญของการนา
เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนมาช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
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การประเมินด้านกระบวนการของโครงการ (PROCESS)
ตารางที่ 4.16 แสดงการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ (PROCESS)
ประเด็นการประเมิน

ผลการประเมิน

การเข้าถึงแหล่งพลังงานของ
ประชาชน

ชุมชนและประชาชนส่วนมากมีความต้องการในการใช้อุปกรณ์พลังงานหมุนเวียนแต่ไม่
สามารถเข้าถึงได้ทุกชุมชนเนื่องจากติดขัดเรื่องงบประมาณในการติดตั้ง และการดาเนิน
เรื่องขออุปกรณ์ต่างๆค่อนข้างยุ่งยาก เนื่องจากเป็นขั้นตอนราชการ
เมื่อทางภาครัฐมีการจัดการอบรมและกิ จกรรมด้านพลังงานหมุนเวีย น ผู้นาชุมชนหรือ
ประชาชนท้องถิ่นสามารถเข้าร่วมงานได้ทุกคน และในขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆใน
ชุมชนทุกคนในหมู่บ้านจะรับรู้และเห็นด้วยเนื่องจากหน่วยงานรัฐจะติดตั้งให้แก่ชุมชนที่
ต้องการและส่งเรื่องมาขอเท่านั้น
หน่วยงานภาครัฐ โดยสานักงานพลังงานจังหวัดจะมีการจัดอบรมพร้อมฝึกทักษะด้าน
พลังงานหมุนเวียนให้แก่ชุมชนปีละ 2-3 ครั้งโดยประชาสัมพันธ์ผ่านเทศบาลตาบลต่างๆ
(มีการประชุมย่อยๆทุกๆสามเดือนซึ่งจัดโดยอาเภอแต่ละอาเภอ) หลังจากมีการอบรมจะ
รับสมัครอาสาพลังงานชุมชน ซึ่งจะกลับไปเป็นผู้นาชุมชนในการเผยแพร่ความรู้ต่างๆ
และถ้าชุมชนต้องการอุปกรณ์พลังงานหมุนเวียนสามารถติดต่อผ่านอาสาสมัครชุมชน
เหล่านี้ได้
เนื่องจากจังหวัดสุรินทร์มีการดาเนินงานในรูปแบบไตรภาคี คือ การช่วยกันระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมถึงการช่วยเหลือจากมูลนิธิพัฒนาอีสาน ซึ่ง
เป็น NGOsขนาดใหญ่ของจังหวัด ทาให้การทางานสะดวกยิ่งขึ้น เช่น ในเรื่องการติดตั้ง
แผงโซล่าร์เซลล์ในชุมชน โดยชุมชนสามารถขอหรือซื้ออุปกรณ์ได้โดยตรงกับภาครัฐ หรือ
ให้ NGOsเป็นตัวกลางในการติดต่อได้ ตัวอย่างเช่น ขั้นตอนการขอติดตั้งเครื่องสูบน้า
พลังงานแสงอาทิตย์ ทาได้โดยชาวบ้านและผู้นาชุมชนมีการระดมทุน แล้วยื่นเรื่องกับ
อาเภอหรือสานักงานพลังงานจังหวัด หลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่มาประเมินความสามารถ
ในการบริหารจัดการของชุมชน เมื่อตกลงติดตั้งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ความรู้ในการใช้กับ
ผู้นาชุมชน
การประเมินผลหลังการดาเนินงานนั้นยังขาดประสิทธิภาพเนื่องจาก เมื่อเครื่องมือหรือ
อุปกรณ์ต่างๆเกิดมีความเสียหายขึ้น ผู้นาชุมชนต้องมาแจ้งเรื่องกับทางอบต. ก่อนจะส่ง
เรื่องขึ้นไปยังอาเภอและสานักงานพลังงานจังหวัด ทาให้เสียเวลานาน
จังหวัดสุรินทร์ยังคงใช้อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีดั้งเดิม เช่น แผงโซล่าร์เซลล์ ตู้อบผลไม้
เครื่องสูบน้าในรูปแบบเก่า เนื่องจากอุปกรณ์ใหม่ๆนั้นมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง จัดซื้อสูง
ซึ่งทางจังหวัดยังขาดแคลนด้านงบประมาณ รวมทั้งบุคลากรที่มีอยู่ก็ไม่ชานาญในอุปกรณ์
หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ

การมีส่วนร่วมของประชาชน

การวางแผนเกี่ยวกับพลังงาน
หมุนเวียน

การดาเนินโครงการพลังงาน
หมุนเวียน

การติดตามประเมินผล
เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน
การปรับปรุงและพัฒนา
เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียน
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การประเมินด้านผลผลิตโครงการ (OUTPUT)
ตารางที่ 4.17 แสดงการประเมินด้านผลผลิตโครงการ (OUTPUT)
ประเด็นการประเมิน
พลังงานทดแทนที่
เหมาะสม

ผลการประเมิน
จากการศึกษาพบว่าจังหวัดสุรินทร์มีศักยภาพพลังงานหมุนเวียน 3 ประเภทที่ใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่พลังงานลมในพื้นที่ อ.ปราสาท พลังงานชีวมวล ใน
อ.เมือง อ.สนมและ อ.จอมพระ และพลังงานแสงอาทิตย์ในอาเภออื่นๆ และพลังงานหมุนเวียนที่
เหมาะสมที่สุด คือ พลังงานหมุนเวียนจากแสงอาทิตย์เนื่องจากจังหวัดสุรินทร์มีค่าความเข้มแสงเฉลี่ย
สูงถึง 17.0-18.5 MJ/m2/day สามารถผลิตเป็นความร้อนได้ประมาณ 11,000 ktoe ขึ้นไป ซึ่ง
ประเทศไทยมีค่าความเข้มแสงเฉลี่ยอยูท่ ี่ 18.2 MJ/m2/day
ปริมาณพลังงานหมุนเวียน พลังงานแสงอาทิตย์
ที่จะได้
จังหวัดสุรินทร์มีค่าความเข้มแสงอาทิตย์ประมาณ 10-18.5 เมกะจูล/ตารางเมตร/วัน โดยปีที่มีค่า
ความเข้มแสงเฉลี่ยสูงที่สุดปี 2553-2554 อยู่ที่ 18.4 เมกะจูล/ตารางเมตร/วัน และต่าที่สุดในปี
2556 อยู่ที่ 10.5 เมกะจูล/ตารางเมตร/วัน ซึ่งส่งผลให้ค่าศักยภาพเชิงพลังงานในปี 2553-2554 มีค่า
สูงที่สุด และปี 2556 มีค่าต่าที่สุดตามไปด้วยคือ 11,432.64 และ 6,410.03 ktoe
พลังงานลม
จังหวัดสุรินทร์มีค่าความเร็วลมเฉลี่ยประมาณ 2.29-5.23 m/s โดยปีที่มีค่าความเร็วลมเฉลี่ยสูงที่สุดปี
2557 อยู่ที่ 5.23 m/s และต่าที่สุดในปี 2553 อยู่ที่ 2.29 m/s
พลังงานชีวมวล
จังหวัดสุรินทร์มีศักยภาพพลังงานจากพลังงานชีวมวลหรือผลผลิตทางการเกษตรหลายประเภท โดย
จะแบ่งผลผลิตทางการเกษตร ดังนี้ ใบอ้อย มีค่าศักยภาพสูงที่สุดอยู่ในปี 2554 มีค่าเฉลี่ย 283.02
ktoe ชานอ้อยมีค่าศักยภาพสูงที่สุดอยู่ในปี 2554 มีค่าเฉลี่ย 24.79 ktoe ฟางข้าวมีค่าศักยภาพสูง
ที่สุดอยู่ในปี 2553 มีค่าเฉลี่ย93.86 ktoe แกลบมีค่าศักยภาพสูงที่สุดอยู่ในปี 2553 มีค่าเฉลี่ย 48.95
ktoe และเหง้ามันสาปะหลังมีค่าศักยภาพสูงที่สุดอยู่ในปี 2555 มีค่าเฉลี่ย 4.67 ktoe
ความมั่นคงยั่งยืนของ
อุปกรณ์พ ลังงานหมุนเวียนแต่ละชนิดที่มีก ารติดตั้งถือ ว่ามีความมั่นคงและคุ้มค่าต่อการใช้งานเป็ น
พลังงานหมุนเวียนใน
อย่างมากเนื่องจาก อุปกรณ์แต่ละชนิดในทุกประเภทของพลังงานหมุนเวียนจะมีอายุการใช้งานอยู่ที่
จังหวัดสุรินทร์
15-20 ปี และในการติดตั้งแต่ละครั้งจะใช้งบประมาณดังนี้
-กังหั นลมขนาดเล็กมีค่าติดตั้งอยู่ที่ 10,000-35,000 บาทต่อ1เครื่องในครั้งแรกและค่าบ ารุงรัก ษา
ประมาณ 200 บาทต่อเดือน ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าในครัวเรือนได้ถึง 80-90% ต่อเดือน
- แผงโซล่า เซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้า หรือ เครื่ อ งสูบ น้าพลังงานแสงอาทิ ตย์ มีค่าติดตั้ งอยู่ที่16,00035,000 บาทต่อ 1 เครื่อง ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าในครัวเรือนได้ถึง 80-90% ต่อเดือน และเพิ่ม
รายได้จากผลผลิตได้ประมาณ 300-500 บาท/ครัวเรือน/เดือน
- สาหรับพลังงานชีวมวลได้จากผลผลิตทางการเกษตรในตลอดทั้งปีอยู่ที่ 4.05-273.58 ktoe จากใบ
อ้อย ชานอ้อย ฟางข้าว แกลบและเหง้ามันสัมปะหลัง สามารถผลิตไฟฟ้าได้ตลอดทั้งปีอยู่ที่ 47,1023,181,735 MWhโดยผลผลิตนั้นก็สามารถขายให้เอกชน เช่น โรงน้าตาลหรือโรงแป้งได้ตลอดปี
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4.5 ปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยต่อต้าน
จังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดที่นับได้ว่าประสบความสาเร็จในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงาน
หมุน เวีย นให้ เป็ น ไปตามนโยบาย ยุท ธศาสตร์ป ระจาจังหวัด เกื อบร้อ ยละ 90 เนื่ อ งจากมีก ารน า
เทคโนโลยี หรืออุปกรณ์ ทางด้านพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในการทาเกษตรกรรมและสนับสนุนการ
ประกอบอาชีพของเกษตรกร ตามยุทธศาสตร์เมืองแห่งเกษตรอินทรีย์ ทั้งนี้ย่อมอาศัยความร่วมมือ
จากหลายภาคส่ว นทั้งหน่ ว ยงานท้องถิ่น ประชากรในชุมชนและภาคเอกชน ดังนั้นในการทางาน
ร่วมกันของหลายองค์กรย่อมมีทั้ งปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดความสาเร็จและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ทางานและจากการสัมภาษณ์ ร่วมกับการสังเกตการณ์ ส่งผลให้ผู้วิจัยพบปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยที่
เป็นอุปสรรค ดังนี้
4.5.1 ปัจจัยสนับสนุน
- หน่วยงานภาครัฐภายในจังหวัดสุรินทร์ให้ความสาคัญกับเรื่องพลั งงานหมุนเวียน โดยการ
กาหนดยุทธศาสตร์สนับสนุนพลังงานหมุนเวียนควบคู่ไปกับการทาเกษตรอินทรีย์ ดังนั้นทางจังหวัดจึง
มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนด้วยเสมอ
- หน่วยงานภาครัฐ ให้การสนับสนุนแก่ผู้ที่สนใจหรือต้องการใช้เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน
ต่างๆโดยผู้นาชุมชนสามารถเขียนหนังสือ หรือ มาขอเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนนั้นกับทางองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ สานักงานพลังงานจังหวัดได้โดยตรง
- ภาคเอกชนภายในจังหวัด เช่น โรงงานน้าตาล โรงไฟฟ้า หรือโรงงานผลิตแป้งมัน พร้อม
ช่วยเหลือชุมชนด้านพลังงานหมุนเวียนเสมอ พร้อมทั้งมีการทา CSR ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียน
ทุกๆปี เช่น การแจกแผงโซล่าเซลล์แก่ชุมชน การช่วยบารุงเครื่องสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น
รวมถึงทางโรงน้าตาลได้มีการว่าจ้างประชาชนในบริเวณใกล้เคียงให้ทางานในโรงงาน เป็นการสร้าง
อาชีพให้ประชาชนอีกทางหนึ่ง
- ประชาชน ผู้นาชุมชน และหน่วยงานท้องถิ่นค่อนข้างให้ความสนใจและให้ความสาคัญต่อ
การฟังอบรม หรือร่วมกิจกรรมด้านพลังงานหมุนเวียน เพื่อนาไปประยุกต์ใช้กับชุมชนเสมอ
- กลุ่ ม องค์ ก รอิ ส ระที่ ไม่ แ สวงหาผลก าไร (NGOs) ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การเผยแพร่ และ
ฝึกอบรมด้านพลั งงานหมุนเวียนให้กับหน่ วยงานภาครัฐและชุมชนเสมอ พร้อมให้ความช่วยเหลื อ
ภาครัฐในการลงพื้นที่พบปะประชาชนเพื่ออธิบายความสาคัญของเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน ซึ่ง
ค่อนข้างจะแตกต่างกับจังหวัดอื่นที่กลุ่ม NGOs ที่มักขัดแย้งกับหน่วยงานภาครัฐ
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4.5.2 ปัจจัยต่อต้าน
- งบประมาณสนับสนุนการจัดตั้งเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ส่งผลให้บางชุมชนได้บางชุมชนไม่ได้ทาให้เกิดความไม่พอใจตามมา
-บุคลากรในการลงพื้นที่ไปพบปะชาวบ้านไม่เพียงพอ เนื่องจากผู้ที่มีความรู้ยังมีจานวนน้อย
เมื่อเทียบกับความต้องการของชุมชน
- บุคลากรที่ทางานส่วนสานักงานพลังงานจังหวัดมีปริมาณน้อย เมื่อมีเรื่องยื่นขอเทคโนโลยี
พลังงานหมุนเวียนเข้ามา ทาให้เรื่องดาเนินการไปอย่างล่าช้า

4.6 แนวทางการจัดการพลังงานหมุนเวียนภายในจังหวัดสุรินทร์
ผลการศึกษาที่ได้ข้างต้นแสดงถึงปัญหาและอุปสรรคที่ทาให้ การพัฒ นาหรือใช้เทคโนโลยี
พลังงานหมุนเวียนภายในจังหวัดสุรินทร์นั้นเป็นไปได้ช้าและไม่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน
ดังนั้นผู้วิจัยจึงนาผลการสัมภาษณ์และผลการประเมินประสิทธิภาพการดาเนินงาน ปัจจัยสนับสนุน
และปัจจัยต่อต้าน มาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ไขเพื่อให้เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนภายในจังหวัด
สุริน ทร์ใประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้ห ลักการวิเคราะห์ SWOT, CIPP-I Model และ Force-Field
Anlysis
4.6.1 SWOT Analysis
การวิเคราะห์ SWOT เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ สาหรับองค์กร หรือโครงการ
ซึ่งช่ ว ยผู้ บ ริ ห ารนั้ น ทราบถึงจุ ดแข็งและจุด อ่อ นจากสภาพแวดล้ อ มภายใน พร้อมกั บ โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อองค์กรนั้นๆ โดยจากผล
การศึกษาสามารถนาศักยภาพด้านกายภาพ สั งคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการใน
จังหวัดสุรินทร์ รวมถึงปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยต่อต้านความสาเร็จในการบริหารจัดการเทคโนโลยี
พลังงานหมุนเวียนของจังหวัดสุรินทร์มาวิเคราะห์ได้ดังนี้

91
ตารางที่ 4.18 การวิเคราะห์ผลด้วย SWOT Analysis

ปัจจัยภายใน

ปัจจัยภายนอก

จุดแข็ง (Strengths)
- มีการทางานร่วมกันในรูปแบบไตรภาคี
(S1)
- ประชาชนและหน่วยงานท้องถิ่นให้
ความสาคัญและสนใจกับเทคโนโลยี
พลังงานหมุนเวียนจึงง่ายต่อการเรียนรู้ การ
ฝึกอบรม และการดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆ
(S2)
- ทรัพยากรที่ใช้เป็นวัตถุดิบพลังงาน
หมุนเวียนมีมากและเพียงพอต่อการใช้งาน
ทั้งความเข้มแสงอาทิตย์ และ ปริมาณ
ผลผลิตชีวมวล (S3)

โอกาส (Opportunities)
- ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ
ค่ อ นข้ า งมาก เนื่ อ งจากชุ ม ชนต่ า งๆใน
จังหวั ดสุ ริน ทร์ ค่ อ นข้ า งเข้ ม แข็ ง และทาง
จั ง ห วั ด มี น โย บ าย ป ระ ยุ ก ต์ พ ลั งงาน
หมุน เวีย นกั บ ยุ ท ธศาสตร์ จังหวั ด ที่ ชั ดเจน
เมื่ อ น าเรื่ อ งขอเสนองบ ประมาณ หรื อ
อุปกรณ์พลังงานหมุนเวียนต่างๆจึงผ่านการ
พิจารณาง่ายกว่าจังหวัดอื่นๆ (O1)
- กลุ่ ม NGOs ให้ ก ารสนั บ สนุ น ภาครั ฐใน
ด้านพลังงานหมุนเวียน (O2)
- ต้ น ทุ น พ ลั ง งาน ท ดแ ท น ต่ อ ห น่ วย มี
แนวโน้มราคาที่ลดลง (O3)

จุดอ่อน (Weaknesses)
- ประชาชนในชุ ม ชนส่ ว นมากยั งไม่ ค่ อ ยเข้ าใจการใช้ ง าน หรือ การดู แ ลรั ก ษา
เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนซึ่งถือว่าเป็นอุปกรณ์ใหม่ของหมู่บ้าน ส่วนใหญ่ผู้นา
ชุมชนจะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลแต่เพียงผู้เดียว เมื่อขาดผู้นาชุมชนอุปกรณ์เหล่านั้น
จะถูกปล่อยทิ้งไว้ขาดการใช้งาน (W1)
- บางชุ มชนที่ มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพียงพอ ทั้งไฟฟ้ า น้าประปา รายได้ต่อ
ครัวเรือน เช่น ชุมชนในตัวเมืองจะไม่ค่อยให้ความสนใจกับเทคโนโลยีพลังงาน
หมุนเวียนใหม่ๆเนื่องจากไม่ได้มีผลต่อการดาเนินชีวิต (W2)
- ขาดงบประมาณสนับสนุนการติดตั้งเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนซึ่งไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการชุมชน เช่น แผงโซล่าเซลล์ กังหันลมขนาดเล็ก (W3)
- บุ คลากรส่วนท้ อ งถิ่น ที่ มีค วามรู้ยังค่ อนข้ างน้อ ย ท าให้ เมื่ อ เทคโนโลยีต่างๆมี
ปัญหา ประชาชนในชุมชนต้องเดินทางเข้ามายังในเมืองซึ่งมีระยะทางค่อนข้างไกล
(W4)
- บุคลากรที่ทางานส่วนสานักงานพลังงานจังหวัดมีจานวนน้อย เมื่อมีเรื่องยื่นขอ
เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนเข้ามา ทาให้เรื่องดาเนินการไปอย่างล่าช้า (W5)
อุปสรรค (Threats)
ด้านสิ่งแวดล้อม(Environment)
- โครงการขนาดใหญ่ เช่น โรงงานผลิตน้าตาลหรือโรงงานผลิตแป้งหากมีการ
จัดการระบบไม่ดี จะส่งผลให้ระบบนิเวศบริเวณใกล้เคียงเกิดความเสียหายและ
เสื่อมโทรม (T1)
ด้านสังคมและการบริหารจัดการ(Social and Management)
- การประสานงานต้องอาศัยหลายหน่วยงานจึงเกิดความล่าช้า เช่น การส่งเรื่อง
ขอช่ างมาซ่ อ มแซมอุป กรณ์ ที่ช ารุดในชุมชนนั้น ผู้ นาชุ มชนต้ องยื่น เรื่อ งถึงทาง
อบต. เพื่อให้อบต.ส่งเรื่องต่อถึงอาเภอและทางอาเภอจึงส่งเรื่องไปยังสานักงาน
พลังงานจังหวัด ซึ่งต้องอาศัยเวลานานทาให้ประชาชนไม่ได้ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ (T2)
- การขาดแคลนหน่วยงานหรือบุคลากรโดยตรงในการรับผิดชอบเฉพาะเรื่องของ
พลังงานหมุนเวียน ทาให้ประชาชนเกิดความสับสนในการประสานงาน และเกิด
ความเพิกเฉยในที่สุด (T3)
ด้านการเมืองภายในจังหวัด(Politic)
- มี ก ารปฏิ รู ป เปลี่ ย นแปลงนโยบายทางการเมื อ งบ่ อ ยครั้งท าให้ น โยบายด้ า น
พลังงานหมุนเวียนขาดความต่อเนื่อง (T4)
- ผู้บริหารระดับสูงมีการโยกย้ายเปลี่ยนตาแหน่งบ่อยครั้งทาให้นโยบายระดับบน
และล่างเกิดความไม่ต่อเนื่อง สับสนในการดาเนินโครงการ (T5)
อุปสรรค (Threats)
ด้านเศรษฐกิจ (Economic)
- งบประมาณสนับสนุนด้านพลังงานหมุนเวียนในระดับประเทศยังน้อยกว่าด้าน
อื่นๆ เช่น ด้านการคมนาคม ด้านการศึกษา ทาให้อุปกรณ์ หรือการดาเนินงาน
ต่างๆไม่เพียงพอต่อความต้องการประชาชน (T6)
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การวิเคราะห์กลยุทธ์ (TOWS Matrix)
แบ่งการวิเคราะห์กลยุทธ์ได้เป็น 4 กลยุทธ์ ดังตารางที่ 4.19
ตารางที่ 4.19 การวิเคราะห์กลยุทธ์ตาม TOWS Matrix
โอกาส (Opportunities)
กลยุทธ์จุดแข็ง-โอกาส (SO)
(S1O1)
- ส่งเสริมการทางานในรูปแบบไตรภาคี
ระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน
สร้างโอกาสในการรับพิจารณาขอ
งบประมาณจากกระทรวง
(S2O2)
- ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
รัฐและหน่วยงาน NGOs ในจังหวัดสุรินทร์
ทาให้เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนสามารถ
เข้าถึงประชาชนได้มากยิ่งขึ้น

อุปสรรค (Threats)
กลยุทธ์จุดแข็ง-อุปสรรค (ST)
(S1T1)
- ส่งเสริมการทางานรูปแบบไตรภาคีของ
จังหวัดสุรินทร์ เพื่อคอยสังเกตการณ์ และแจ้ง
ความผิดปกติในการทางานของโรงงานของดรง
งานอุตสาหกรรม
(S2T2)
- สร้างปราชญ์ชาวบ้าน จากประชาชนหรือ
บุคลากรในหน่วยงานท้องถิ่นที่สนใจ
เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนด้วยการให้
ความรู้ พาไปอบรม ศึกษาดูงาน เกิดการ
กระจายความรูไ้ ปยังระดับชุมชนขึน้

กลยุทธ์จุดอ่อน-โอกาส (WO)
(W1O1)
- จั ด สรรงบประมาณจากกระทรวงเพื่ อ
สนับสนุนการฝึกอบรมหรือจัดกิจกรรมด้าน
จุดอ่อน
พลังงานหมุนเวียน เกิดการพึ่งตนเองได้ใน
(Weaknesses) ด้านพลังงาน
(W2O2)
- จัด กิ จ กรรมร่วมกั น ระหว่า งทางจั งหวั ด
และหน่วยงาน NGOs ที่เข้าถึงประชาชน
ได้ ดี เพื่ อ แสดงความส าคั ญ ของพลั งงาน
หมุนเวียนทั้งในปัจจุบันและอนาคตให้กับ
บุ ค คลที่ ยั งไม่ ค่ อ ยเห็ น ความส าคั ญ ด้ า น
พลังงานหมุนเวียน

กลยุทธ์จุดอ่อน-อุปสรรค (WT)
(W1W2W3T1T2)
จั ด การอบรม สั ม มนา หรื อ จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ
สร้างความรู้ ความตระหนักทางด้านพลังงาน
และทั ก ษะเกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี พ ลั ง งาน
หมุนเวียน ให้แก่ชุมชนเพื่อให้เกิด
ความตระหนั ก ถึ งความส าคั ญ ของพลั งงาน
หมุนเวียนและ สามารถพึ่งพาตนเองได้ในด้าน
การจัดการเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน และ
ยังสามารถถ่ายทอดให้แก่ชุมชนอื่นๆ ด้วยการ
สร้างชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อเพิ่มรายได้
ให้แก่ชุมชน

จุดแข็ง
(Strengths)
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4.6.2 Force Field Analysis
การจัดการเปลี่ย นแปลงด้วยการวิเคราะห์แรงขับและแรงต้านเป็นการวิเคราะห์ผลของการ
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างต่างๆขององค์กร ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะสร้างผลเสียและผลดีอย่างไรให้แก่
องค์ ก ร และเพื่ อ เป็ น การหาวิ ธี แ ก้ ไขปั ญ หาหรื อ วิ ธี ล ดแรงต้ า น เมื่ อ องค์ ก รนั้ น จ าเป็ น ต้ อ งมี ก าร
เปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรในอนาคต
ในกรณีศึกษาของศักยภาพพลังงานหมุนเวียนในจังหวัดสุรินทร์พบว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะทา
ให้ ก ารพั ฒ นาและใช้ เทคโนโลยี พ ลั ง งานหมุ น เวี ย นของจั ง หวั ด มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น คื อ การ
เปลี่ย นแปลงส่ งเสริมให้ป ระชาชนหั นมาใช้เทคโนโลยีจากพลังงานหมุนเวียนเพิ่ มมากขึ้นทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงพื้นที่ โดยจะแบ่งการวิเคราะห์เป็น 2 ระบบ ได้แก่ ระบบเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
ศึกษาจากแรงขับ (driving forces) และแรงต้าน (restraining forces) ซึ่งเป็นระบบที่อธิบายว่าถ้า
จังหวัดสุรินทร์มีแผนจะทาการเปลี่ยนแปลงให้ทั้งจังหวัดหันมาใช้พลังงานหมุนเวียนเป็นพลังงานหลัก
เรื่องต่อต้านที่จะเกิดขึ้นตามมานั้น ได้แก่อะไรบ้าง และระบบหลังการเปลี่ยนแปลง ศึกษาจากแรงขับ
(driving forces) และ การลดแรงต้าน (reduction of restraining forces) หรือเป็นการศึกษาวิธีที่
จะใช้ลดปัจจัยการต่อต้านนั่นเองดังภาพที่ 4.5

ภาพที่ 4.5 แรงขับและแรงต้านในระบบเดิมก่อนมีการเปลี่ยนแปลง
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ภาพที่ 4.6 แรงขับและการลดแรงต้านในระบบหลังการเปลี่ยนแปลง
จากรู ป ภาพที่ 4.5 และ 4.6 สามารถสรุ ป ได้ ว่ า แรงขั บ ที่ จ ะท าให้ จั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ มี ก าร
เปลี่ ยนแปลงที่ จะพัฒ นาและใช้พ ลั งงานหมุนเวียนมากขึ้น นั้นมีห ลายสาเหตุ เช่น การใช้พ ลังงาน
หมุนเวียนสามารถทาให้ภาครัฐและภาคครัวเรือนสามารรถลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าลงได้ หรือประชากร
ในชุมชนมีรายได้จากการทาเกษตรกรรมภายในชุมชนมากขึ้นส่งผลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็น
ต้น และเมื่อจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ย่อมมีด้านที่ไม่เห็นด้วยเปรียบเสมือนแรงต้าน เช่น การไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตไม่เห็นด้วยเนื่องจากมีรายได้จากการเก็บค่าไฟฟ้าลดลง หรือ ประชาชนไม่พร้อมรับเทคโนโลยีใหม่
เนื่ องจากมี ต้น ทุน สู งและชี วิต ความเป็ น อยู่แ บบเดิ มไม่ได้ ล าบาก ดังนั้ น เมื่อ มีแรงต้ านที่ ท าให้ การ
เปลี่ยนแปลงประสบปัญหา ย่อมต้องหาวิธีการในการลดแรงต้าน ดังกล่าว เช่น การมอบหมายให้การ
ไฟฟ้ามีบทบาทในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ให้แก่ชุมชนเพื่อให้มีรายได้เข้าองค์กร หรือการจัดทาแหล่ง
เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนในส่วนกลางของหมู่บ้านเพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้โดยไม่ต้องออกทุนมาก
เพราะเป็นการระดมทุนระดับชุมชน เป็นต้น เพราะฉะนั้นการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงด้วย Force
Field Analysis จะช่วยให้สามารถรู้ถึงสาเหตุที่องค์กรต้องเปลี่ยนแปลง อุปสรรคที่จะเกิดขึ้น และ
วิธีการแก้ไขอุปสรรคเหล่านั้นเพื่อให้องค์กรอยู่รอดและยั่งยืนต่อไปในอนาคต

4.7 การประยุกต์ใช้พลังงานหมุนเวียนโดยการจัดตัง้ โครงการสนับสนุนจากผล
การศึกษา
จากผลการศึกษาพบว่าจังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดที่ประชาชนมีความสนใจด้านเทคโนโลยี
พลังงานหมุนเวียนเป็นส่วนมาก มีเพียงในตัวเมืองที่ยังไม่ค่อยให้ความสนใจนัก เนื่องจากพลังงาน
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ทดแทนไม่ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันของคนเหล่านี้ แต่อุปสรรคสาคัญที่ทาให้โครงการต่างๆ
ไม่ประสบผลสาเร็จนั้น เนื่ องจากการขาดแคลนงบประมาณ และบุคลากรที่มีความรู้ด้านพลั งงาน
หมุนเวียน อีกทั้งเยาวชนยังขาดความรู้ในด้านพลังงานหมุนเวียน แต่ข้อดีของจังหวัดสุรินทร์คือ ระบบ
การทางานของ 3 ภาคส่วนที่ทางานในรูปแบบไตรภาคีเพื่อประชาชน ซึ่งสร้างให้องค์กรเครือข่ายของ
จังหวัดนั้ น เข้มแข็ง ดาเนิ น การใดก็ดาเนินการได้โดยง่าย ดังนั้นจากทั้งข้อดี และข้อเสี ยของการใช้
พลังงานหมุนเวียนในจังหวัดสุรินทร์ ผู้วิจัยสามารถนาเสนอโครงการที่ช่วยแก้ปัญหาและสนับสนุนผล
การศึกษาเหล่านั้นได้ ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.20 การประยุกต์ใช้พลังงานหมุนเวียนโดยการจัดตั้งโครงการสนับสนุนจากผลการศึกษา
ผลการศึกษา

โครงการ

1. ประชาชนในอ าเภอเมื อ งให้ ค วามสนใจด้ า น
เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนน้อยกว่าประชาชนใน
ชน บ ท ห รื อ น อ ก เมื อ ง เนื่ อ งจาก ยั งไม่ เห็ น
ความส าคัญ ของการใช้ พลั ง งานหมุ น เวี ยน แทน
เชื้อเพลิงที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

โครงการ If You are Me
เป็นโครงการรับสมัครนักศึกษาหรือประชาชนในเมืองสุรินทร์ ให้ไปใช้ชีวิตอยู่ในชุมชนชนบท
ที่ไฟฟ้าและน้าไม่เพียงพอต่อความต้องการเป็นเวลา 1 เดือนโดยภาครัฐจะออกค่าใช้จ่ายให้
ตลอด 1 สัปดาห์ เพื่อให้ประชาชนในเมืองได้รับรู้ถึงความสาคัญของพลังงานหมุนเวียนและ
กลั บ มาถ่ า ยทอดประสบการณ์ กั บ เพื่ อ นหรื อ ญาติ ที่ อ าศั ย อยู่ ในตั ว เมื อ ง ถื อ เป็ น การ
ประชาสัมพันธ์จากประสบการณ์จริง
2. ประชาชนตามชนบทมีการปลูกผักจากเครื่องสูบ โครงการ Energy Markets
น้ าพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ หรื อ ท าผลิ ต ภั ณ ฑ์ เพื่ อ ให้เกษตรกรที่ปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์โดยเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนได้มาขายของฟรีโดยไม่
บริโภคจากตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์มาก แต่ยังไม่มี เสียค่าใช้จ่าย ทั้งในอาเภอและจังหวัด เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสนใจใช้พลังงานหมุนเวียน
แหล่งขายอย่างจริงจัง
มากขึ้น
3. จังหวัดสุรินทร์มีการทางานในรูปแบบไตรภาคี
ท าให้ ก ารด าเนิ น งานไม่ ว่ า จะโครงการอะไร
สามารถดาเนินงานได้โดยง่าย

โครงการ Model of Tripartite
จัดให้จังหวัดสุรินทร์เป็นแหล่งศึกษาดูงานของจังหวัดอื่นในการบริหารงานจังหวัดให้ประสบ
ความสาเร็จจากการดาเนินงานรูปแบบไตรภาคี โดยทางจังหวัดจะได้เงินจากศึกษาดูงานและ
มีชื่อเสียงจากการเป็นจังหวัดต้นแบบ
4. ประเทศลาวและกั ม พูชามีก ารขอศึก ษาดูงาน โครงการ Exchange Your Ideas
ด้านพลังงานหมุนเวียนกับประเทศไทย ในจังหวัด เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านพลังงานหมุนเวียนให้แก่ประเทศลาวและกัมพูชาที่มาศึกษาดู
สุรินทร์ค่อนข้างบ่อย
งานในจั งหวัด สุ ริน ทร์ ทุ ก ปี โดยนอกจากแลกเปลี่ ยนความรู้ เรื่ องพลั งงานหมุ น เวียนแล้ ว
สามารถนาผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตร หรือเมล็ดพันธุ์ต่างๆมาแลกเปลี่ยนกันเพื่อให้ได้เป็ น
ผลิตผลใหม่ในประเทศนั้นๆซึ่งสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดอีกช่องทางหนึ่ง
5. ประชาชนส่วนมากพร้อมรับเทคโนโลยีพลังงาน โครงการ Donate for The Light
หมุนเวียนแต่ขาดแคลนงบประมาณ และบุคลากร เป็นการตั้งตู้รับบริจาคเงินเพื่อนาเงินที่ได้ไปซื้อแผงแผงโซล่าร์เซลล์ มอบให้ชุมชนที่ป ระสบ
ในการสนับสนุน
ปัญหาขาดแคลนไฟฟ้า โดยสามารถตั้งรับบริจาคตามสถานที่สาคัญ เช่น สถานที่ราชการ
ห้างสรรพสินค้า วัด หรือโรงเรียน โดยแสดงให้เห็นถึงความยั่งยืนของพลังงานแสงอาทิตย์และ
ความลาบากของชุมชนที่ไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ
6. เยาวชนได้เรียนรู้เกียวกับพลังงานทดแทนน้อ ย โครงการ You are The Hope of Us
และไม่ได้ลงมือปฎิบัติจริง ทาให้ไม่เห็นความสาคัญ เป็นโครงการสนับสนุนให้เยาวชนคิดค้น สิ่งประดิษฐ์พลังงานหมุน เวียนเพื่อ ชุมชน เพื่อให้
ของพลังงานหมุนเวียนเท่าที่ควร
เยาวชนตระหนักถึงความสาคัญของพลังงานหมุนเวียนและใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ โดยผู้
ชนะจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางจังหวัดสามารถมอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
เพื่อให้เด็กเติบโตมาถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานหมุนเวียนต่อในอนาคต

บทที่ 5
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการศึกษา
การวิจั ย เรื่ อ งแนวทางการผลิ ต พลั งงานหมุ น เวีย นของชุ ม ชนในจั งหวั ด สุ ริน ทร์ ผู้ วิจั ยได้
ท าการศึ กษาข้อ มู ล ใน 2 ส่ ว นคื อการศึ กษาข้อ มู ล ทุ ติ ยภู มิ โดยการทบทวนเอกสารที่ เกี่ย วข้อ งกั บ
ลักษณะทั่วไปของจังหวัดสุรินทร์ ยุทธศาสตร์การบริหารจังหวัด ประเภทของพลังงานหมุนเวียน และ
การวิ เคราะห์ ผ ลโดยใช้ท ฤษฎีก ารประเมิ น CIPP-I และการใช้ระบบภู มิศ าสตร์ส ารสนเทศในการ
ประมวลผล ในด้านข้อมูลปฐมภูมิ ผู้วิจัยได้ใช้การสัมภาษณ์ และการสังเกตการณ์เป็นเครื่องมือ โดยจะ
แบ่งกลุ่มผู้ถูกสัมภาษณ์ออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐและกลุ่มผู้นาชุมชนหรือประชาชน
ทั้งนี้เพื่อนาผลการศึกษาที่ได้มาประเมินศักยภาพในการผลิตพลังงานจากพลังงานหมุนเวียนในจังหวัด
สุรินทร์ โดยในการประเมินจะแบ่งศักยภาพออกเป็นศักยภาพด้านกายภาพ ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม
ด้ า นเศรษฐกิ จ และด้ า นการบริ ห ารจั ด การ ซึ่ ง การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ไ ด้ น า CIPP-I SWOT Analysis,
Forcefield Analysis, ArcGis มาวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างกลยุทธ์ตามวิธี TOWs โดยแบ่งประเด็น
ปั จ จั ย ทั้ งหมดเป็ น 4 ประเด็น คื อ ประเด็น ด้ านสิ่ งแวดล้ อม (Environmental) ประเด็ น ด้านการ
บริ ห ารจั ด การ (Management) ประเด็ น ด้ า นเศรษฐกิ จ (Economic) และประเด็ น ด้ า นสั ง คม
(Social) โดยผลการศึกษามีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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5.1.1 ศักยภาพด้านกายภาพ
ตารางที่ 5.1 ศักยภาพด้านกายภาพ
ประเด็นการประเมิน
- พลังงานทดแทนที่เหมาะสม
- ปริมาณพลังงานหมุนเวียนที่จะได้

การเข้าถึงแหล่งพลังงานของ
ประชาชน

- การจัดหาแหล่งพลังงานที่เพียงพอ
ต่อการใช้งาน

- ความมั่ น คงและยั่ งยื นของพลังงาน
หมุนเวียน
- ความคุ้มค่าในการผลิตหรือใช้
พลังงานหมุนเวียน

สรุปผลการศึกษา
พบว่าจังหวัดสุรินทร์มีศักยภาพพลังงานหมุนเวียนเด่นอยู่ 3 ชนิด ได้แก่
พลังงานลมบริเวณอาเภอปราสาท พลังงานชีวมวลบริเวณอาเภอเมือง
อาเภอจอมพระและอาเภอสนม และพลังงานแสงอาทิตย์บริเวณอาเภอ
ที่ เ หลื อ ทั้ ง หมด โดยพลั ง งานลมค่ า เฉลี่ ย ปี ล่ า สุ ด อยู่ ที่ 4.07 m/s
พลังงานชีวมวลได้จากใบอ้อยมากที่สุดอยู่ที่ 273.58 ktoe รองลงมาคือ
ฟางข้ า ว 81.74 ktoe และค่ า ความเข้ ม แสงอาทิ ต ย์ เฉลี่ ย อยู่ ที่ 18.0
MJ/m2/day คิดเป็นศักยภาพเชิงพลังงานได้ 11,173.86 ktoe
ชุมชนที่มีความสนใจต้องการอุปกรณ์พลังงานหมุนเวียนต่างๆสามารถ
ส่ งหนั ง สื อ ขอกั บ ส านั ก งานพลั ง งานจั ง หวั ด ได้ ผ่ า นทางอบต. โดย
ผลการวิจัยพบว่าชุมชนที่มีความสามารถในการซื้อหรือเข้าถึงอุปกรณ์มี
เพียงร้อยละ 20-30 จากชุมชนที่ผ่านการอบรมด้านพลังงานหมุนเวียน
เนื่ อ งจากขาดแคลนงบประมาณ แต่ เมื่ อ มี ก ารติ ด ตั้ งอุ ป กรณ์ ในบาง
ชุมชนแล้ว ประชาชนในชุมชนนั้นจะสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ได้ทุกคน
การจัดหาแหล่งพื้นที่ศักยภาพหรือการจัดหาอุปกรณ์พลังงานหมุนเวียน
ต่างๆยังไม่เพียงพอต่อการใช้งานเนื่องจากมีความต้องการสูงในหลาย
ชุมชนแต่ข าดแคลนเรื่องการจัด สรรงบประมาณและขาดบุคลากรที่
ทางานทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับผู้เชี่ยวชาญ
อุปกรณ์พลังงานหมุนเวียนแต่ละชนิดที่มีการติดตั้งถือว่า มีความมั่นคง
และคุ้มค่าต่อการใช้งานเป็นอย่างมากเนื่องจาก อุปกรณ์แต่ละชนิดใน
ทุกประเภทของพลังงานหมุนเวียนจะมีอายุการใช้งานอยู่ที่ 15-20 ปี
และค่าบารุงรักษาไม่มากประมาณเดือนละ 150-200 บาท
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5.1.2 ศักยภาพด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ตารางที่ 5.2 ศักยภาพด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ประเด็นการประเมิน
สรุปผลการศึกษา
- ลักษณะวิถีชีวิตและการสร้าง จากการศึ กษาโดยการสัม ภาษณ์ ห น่ วยงานภาครัฐและผู้น าชุม ชนรวมถึ ง
อาชีพของคนในชุมชน
ประชาชนทั่วไปในจังหวัดสุรินทร์พบว่าการเข้ามาของเทคโนโลยีพลังงาน
หมุนเวียนต่างๆไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ,กังหันลมขนาดเล็ก ,
ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์หรือเครื่องสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์ล้วนแล้วแต่
ส่งผลให้ชุมชนมีศักยภาพด้านสังคมและเศรษฐกิจไปในทิศทางที่ดีขึ้น เพราะ
เทคโนโลยีสามารถส่งเสริมการทาเกษตรกรรมทาให้ประชาชนมีรายได้เพิ่ม
และลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน รวมถึงสร้างอาชีพให้แก่คนว่างงานเป็น
การลดอาชญากรรมภายในหมู่บ้าน และเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งและ
ความสุ ข ภายในชุ ม ชนเนื่ อ งจากคนที่ ท างานไกลบ้ า นหั น กลั บ มาท า
เกษตรกรรมที่บ้านมากขึ้น
- การมีส่วนร่วมของประชาชน ประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการเข้าอบรม ฝึกทักษะเกี่ยวกับอุปกรณ์
พลังงานหมุนเวียนต่างๆ และในเวลาเข้าติดตั้งเครื่องมือในชุมชน ประชาชน
ทุกคนมีความสมัครใจในการรับเทคโนโลยีใหม่ๆ

5.1.3 ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ
ตารางที่ 5.3 ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ
ประเด็นการประเมิน
- การเข้ามาของพลังงาน
หมุนเวียนช่วยลดรายจ่าย สร้าง
รายได้ หรือเพิ่มการจ้างงานของ
คนในชุมชน

สรุปผลการศึกษา
การนาเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนมาใช้นั้นท าให้ชุมชนมีค่าใช้จ่ายที่น้อยลง
ภายในครัวเรือนอีกทั้งสามารถเพิ่มอาชีพเสริมและสร้างรายได้เสริมให้แก่คนใน
ชุมชน เช่น ประชาชนในชุมชนมีรายได้และมีอาชีพเพิ่มขึ้นจากการถูกจ้างงาน
และขายอ้อยเพื่อเป็นวัตถุดิบให้แก่โรงน้าตาลภายในจังหวัด หรือ คนในชุมชนมี
รายได้เสริมจากการทาผลิตภัณฑ์แปรรูปขายเป็นสินค้าOTOP เช่น กล้วยอบแห้ง
จากตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์และได้รายได้จากการเข้ามาศึกษาดูงานของชุมชน
หรือหน่วยงานที่สนใจในการแปรรูปผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน
อื่นๆ
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5.1.4 ศักยภาพด้านการบริหารจัดการ
ตารางที่ 5.4 ศักยภาพด้านการบริหารจัดการ
ประเด็นการประเมิน
สรุปผลการศึกษา
- การวางแผนเกี่ยวกับพลังงาน จังหวัด สุ ริน ทร์มี การจั ด ท านโยบายพลั งงานหมุ น เวีย นให้ เข้ ากั บ ยุท ธศาสตร์
หมุนเวียน
เกษตรอิน ทรีย์ของจังหวัดโดยมีการส่งเสริมให้เกษตรกร ประยุกต์เทคโนโลยี
ต่างๆมาช่วยทุ่นแรงในการประกอบอาชีพโดยสานักงานพลังงานจังหวัดจะมีการ
จัดอบรมให้ความรู้แก่ตาบลหรืออาเภอต่างๆปีละ 2-3 ครั้ง หลังจากนั้นชุมชนใด
สนใจก็สามารถมาขออุปกรณ์หรือซื้ออุปกรณ์ผ่านทางสานักงานพลังงานจังหวัด
ได้
- การดาเนินงานโครงการ
เนื่องจากจังหวัดสุรินทร์มีการดาเนินงานในรูปแบบไตรภาคี คือ การประสานกัน
พลังงานหมุนเวียน
ระหว่างภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน รวมถึ งการช่ วยเหลื อจากมู ล นิ ธิ
พั ฒ นาอี สาน ซึ่งเป็ น NGOs ขนาดใหญ่ ข องจั งหวัด ท าให้ ก ารท างานสะดวก
ยิ่งขึ้น เช่น ในเรื่องการติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์ในชุมชน โดยชุมชนสามารถขอหรือ
ซื้ออุปกรณ์ได้ดังนี้ (โดยคนในชุมชนมีการระดมทุนช่วยกัน)
1. ผู้นาชุมชนสามารถดาเนินเรื่องขอกับทางพลังงานจังหวัดได้โดยตรง
2. ผู้นาชุมชนสามารถดาเนินเรื่องผ่านกลุ่ม NGOs ซึ่งมีความสนิทสนมกัน โดย
กลุ่ม NGOs จะติดต่อภาครัฐให้อีกทอดหนึ่ง
3. ผู้นาชุมชนขอการสนับสนุนจากภาคเอกชน เช่น โรงงานน้าตาล โรงงานแป้ง
มันสาเร็จรูป เป็นต้น
4. ภาคเอกชนมีความประสงค์จะสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆให้ชุมชนจากการทา
CSR ของโรงงงาน
- การติ ด ตามและประเมิ น ผล การประเมิ น ผลหลั งการด าเนิ น งานนั้ น ยั งขาดประสิ ท ธิ ภ าพเนื่ อ งจาก เมื่ อ
ด้านพลังงานหมุนเวียน
เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆเกิดมีความเสียหายขึ้น ผู้นาชุมชนต้องมาแจ้งเรื่องกับ
ทางอบต. ก่อนจะส่งเรื่องขึ้นไปยังอาเภอและสานักงานพลังงานจังหวัด ทาให้เสีย
เวลานานและอุปกรณ์ถูกทิ้งให้รกร้างเสื่อมสภาพ
- การปรับปรุงเทคโนโลยี
จังหวัดสุรินทร์ยังคงใช้อุปกรณ์หรือเทคโนโลยีดั้งเดิม เช่น แผงโซล่าร์เซลล์ ตู้อบ
พลังงานหมุนเวียน
ผลไม้ เครื่องสูบน้าในรูปแบบเก่า เนื่องจากอุปกรณ์ใหม่ๆนั้นมีค่าใช้จ่ายในการ
ติดตั้ง จัดซื้อสูง ซึ่งทางจังหวัดยังขาดแคลนด้านงบประมาณรวมทั้งบุคลากรที่มี
อยู่ก็ไม่ชานาญในอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีใหม่ๆ

100
5.1.5 ความเป็นไปได้ในการผลิตพลังงานจากพลังงานหมุนเวียนในจังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์มีความเป็นไปได้ในการใช้เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน ดังนี้
5.1.5.1 ความเป็นไปได้ด้านกายภาพ
- จังหวัดสุรินทร์มีพื้นที่ ที่สามารถผลิตพลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์ได้ดีที่สุดใน
13 อาเภอ ได้แก่ อาเภอพนมดงรัก อาเภอกาบเชิง อาเภอสังขะ อาเภอบัวเชด อาเภอลาดวน อาเภอ
ศรีณรงค์ อาเภอศีขรภูมิ อาเภอเขวาสินรินทร์ อาเภอสาโรงทาบ อาเภอท่าตูม และ อาเภอชุมพลบุรี
โดยมีค่าความเข้มแสงเฉลี่ยอยู่ที่ 18.0 MJ/m2/day ซึ่งในจังหวัดสุรินทร์นาพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้
ประโยชน์ มากที่สุ ดในการสูบ น้าเพื่อทาการเกษตร และใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ส่วนกลางของ
จังหวัด เช่น สวนสาธารณะ ถนน เป็นต้น
- จังหวัดสุรินทร์สามารถผลิตพลังงานจากลมได้ค่อนข้า งน้อย มีค่าความเร็วลมเฉลี่ย
อยู่ที่ 4.07 m/s ซึ่งมีค่าน้อยเมื่อเทียบกับจังหวัดอื่นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จากผล
การศึกษาพบว่าจังหวัดสุริน ทร์มีศักยภาพพลังงานลมที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงเพียงในอาเภอ
ปราสาท โดยใช้ประโยชน์ในด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าจากกังหันลมขนาดเล็ก บริเวณสถานที่ราชการ
เท่านั้น เช่น เทศบาลตาบลนิคมปราสาท สนามกีฬา และโรงเรียน เป็นต้น
- จังหวัดสุรินทร์มีศักยภาพพลังงานชีวมวลที่สามารถผลิตเป็นพลังงานได้ 11,173.86
ktoe โดยพบศักยภาพพลังงานชีวมวลในอาเภอเมืองสุรินทร์ อาเภอจอมพระ และอาเภอสนม ซึ่ง
พลังงานที่ได้จะได้จากใบอ้อยมากที่สุด และเหง้ามันสาปะหลังให้พลังงานน้อยที่สุด คิดเป็นพลังงาน
ประมาณ 273.58 ktoe และ 4.05 ktoe ตามลาดับภายในปี 2556 โดยประชาชนจะใช้ประโยชน์
จากการน าผลผลิ ตทางการเกษตรนี้ ไปขายให้ แก่โรงงานน้าตาล หรือ โรงงานแป้ งมัน เพื่อใช้เป็ น
วัตถุดิบในอุตสาหกรรมดังกล่าว
5.1.5.2 ความเป็นไปได้ด้านสังคมและเศรษฐกิจ
การเข้ามาของเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนภายในจังหวัดสุรินทร์นั้น ทาให้วิถีชีวิต
ของคนในชุมชนดีขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนสามารถช่วยผลิตผลผลิตทางการเกษตร
ได้มากขึ้นกว่าแต่ก่อน ส่ งผลให้ประชาชนหันกลับมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมในชุมชนมากขึ้น ไม่
ต้องไปทางานห่างไกลบ้าน ทาให้ครอบครัวมีเวลาอยู่ด้วยกันมากขึ้น เกิดความรักใคร่และครอบครัว
เข้มแข็งมากขึ้น อีกทั้งคนชุมชนมีความรักใคร่ สามัคคีกันมากขึ้นจากการที่ต้องผลัดกันดูแลอุปกรณ์
พลังงานหมุนเวียนส่วนกลางของชุมชน รวมถึงการช่วยกันดูแลพื้นที่เกษตรกรรม กสิกรรมของชุมชน
สาหรับความเป็นไปได้ด้านเศรษฐกิจนั้น ประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการนา
ผลผลิตทางการเกษตรในชุมชนไปขาย รวมถึงประชาชนมีค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลดน้อยลงจากการใช้
แผงโซล่าร์เซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งสามารถลดค่าไฟฟ้าได้ร้อยละ 80-90 ต่อเดือน และการมีผลผลิต
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ทางการเกษตรที่มากขึ้น เช่น ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ ส่งผลให้ประชาชนไม่ต้องซื้ออาหารเพื่อบริโภค
นอกหมู่บ้าน ทาให้คนในชุมชนประหยัดค่าอาหารเพื่อบริโภคได้ประมาณวันละ 60-80 บาทดังนั้นจึงมี
ความเป็ น ไปได้ที่ จังหวัดสุ ริน ทร์จะนาพลังงานหมุนเวียนมาผลิตพลั งงาน เนื่องจากการเข้ามาของ
เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนสร้างแต่ข้อดีให้แก่ชุมชน ทั้งการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน
และการเพิ่มความสัมพันธ์ที่มากขึ้นให้แก่คนในครอบครัวและคนในชุมชน
5.1.5.3 ความเป็นไปได้ด้านสิ่งแวดล้อม
การเข้ามาของเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากนัก
อาจพบได้บ้างเล็กน้อย เช่น การปล่อยน้าเสียของโรงงานน้าตาล หรือ โรงงานแป้งมัน แต่ก็สามารถ
ควบคุมดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานของโรงงานอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี ดัง นั้นมีความเป็นไปได้ใน
การผลิตพลังงานจากพลังงานหมุนเวียนในจังหวัดสุรินทร์เพราะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
5.1.5.4 ความเป็นไปได้ด้านการบริหารจัดการ
จังหวัดสุรินทร์มีนโยบายสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อใช้ทาการเกษตร
อินทรีย์ ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนในจั งหวัดสุรินทร์และเป็นยุทธศาสตร์ประจาจังหวัดที่ชัดเจน และ
ดาเนิ น การประยุ กต์ใช้พ ลังงานหมุนเวียนมาโดยเสมอ รวมถึงภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงาน
NGOs พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านพลังงานหมุนเวียนเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งอุปกรณ์
พลั ง งานหมุ น เวี ย น การจั ด กิ จ กรรม การให้ ค วามรู้ หรื อ การจั ด สรรงบประมาณเพื่ อ สนั บ สนุ น
เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน ดังนั้นด้านการบริหารจัดการของจังหวัดสุรินทร์จึงมีความเป็นไปได้อย่าง
มากที่ห น่วยงานต่างๆของจัวหั ดสุรินทร์จะส่งเสริมการผลิตพลังงานจากพลังงานหมุนเวียนภายใน
จังหวัด
5.1.6 แนวทางการผลิตพลังงานจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อความยั่งยืนในจังหวัดสุรินทร์
สาหรับแนวทางการผลิตพลังงานจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อความยั่งยืนในจังหวัดสุรินทร์นั้น
สามารถทาได้โดย
5.1.6.1 ทางภาครัฐนาโดยสานักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์ต้องมีการจัดกิจกรรม
และเผยแพร่ความรู้ ความสาคัญของพลังงานหมุนเวียนอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับจังหวัด อาเภอ
ตาบล และหมู่บ้ าน โดยเฉพาะการเผยแพร่ให้ แก่เยาวชน เพื่ อให้ เยาวชนเห็ นถึงความส าคัญ ของ
พลังงานหมุนเวียนและเป็นตัวแทนของผู้ใหญ่ ในการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนได้
อย่างถาวรในอนาคต
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5.1.6.2 ภาครัฐมีการจัดสรรงบประมาณด้านพลังงานหมุนเวียนมากขึ้น หรือมีการ
จัดกิจกรรมเพื่อรับบริจาคเงินทุน เพื่อนารายได้ที่ได้ไปซื้ออุปกรณ์ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับพลังงาน
หมุนเวียนให้แก่ชุมชนที่มีประสิทธิภาพและต้องการเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน ซึ่งความต้องการนั้น
มีค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ได้ในการจัดสรรเรื่องพลังงานหมุนเวียน
5.1.6.3 ภาครัฐกาหนดให้มีหน่วยงานเฉพาะทางด้านพลังงานหมุนเวียน สาหรับ
ดูแลด้านอุปกรณ์ และเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน เพื่อให้การติดตามงาน และการบารุงรัษาอุปกรณ์
พลังงานหมุนเวียนหลังการติดตั้งเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เนื่องจากปัจจุบัน ใน
บางชุมชนที่มีอุป กรณ์พลั งงานหมุนเวียนอยู่ในชุมชนแล้ว เมื่ออุปกรณ์ ดังกล่าวชารุดก็จะปล่อยให้
กลายเป็นอุปกรณ์ร้าง ไม่มีการใช้งานต่อ เนื่องจากขั้นตอนการขอซ่อมบารุงนั้นมีหลายขั้นตอน ยุ่งยาก
และใช้เวลาในการดาเนินการยื่นเรื่องนาน รวมถึงทางภาครัฐยังไม่มีช่างเฉพาะทาง ในด้านอุปกรณ์
พลังงานหมุนเวียนทาให้การแก้ไขเป็นไปอย่างไม่สมบูรณ์

5.2 อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาครั้งนี้จะเห็นได้ว่าจังหวัดสุรินทร์มีพลังงานหมุนเวียนหลากหลายประเภทแต่มี
เพียงสามชนิดด้วยกันที่สามารถนามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดภายในจังหวัดได้ ซึ่งได้แก่ พลังงานชีว
มวลน ามาใช้ เป็ น เชื้ อ เพลิ งเตาเผาชี ว มวลและเป็ น วั ต ถุ ดิ บ ในอุ ต สาหกรรมผลิ ต น้ าตาลพลั งงาน
แสงอาทิตย์ นามาใช้ผลิตไฟฟ้าโดยใช้แผงโซล่าร์เซลล์และทาเครื่องอบผลไม้แห้ ง และพลังงานลม
นามาผลิตไฟฟ้าโดยทากังหันลมซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยต่างๆดังนี้ เรื่อง การวิจัยอบแห้งพริกโดยการ
ใช้ความร้อนจากเตาเผาถ่าน (ลือพงษ์ ลือนาม และคณะ, 2556) ซึ่งจากการศึกษาพบว่าการใช้เตาเผา
ถ่านโดยเปลี่ยนวัตถุดิบเป็นแกลบ หรือชานอ้อย ซึ่งเป็นวัตถุดิบทางชีวมวลจะทาให้เตาเผาถ่านผลิต
ความร้อนสาหรับอบแห้งได้เร็วและดีกว่าใช้ถ่านไม้ธรรมดา เรื่อง ผลของรูปแบบการไหลของอากาศ
ภายในตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีผลต่ออัตราการอบแห้งของขนมนางเล็ด (ประที ป ตุ้มทอง
และคณะ, 2555) โดยผลการศึกษาพบว่าความเข้มแสงอาทิตย์ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์และ
อุบ ลราชธานี มีความเข้มแสงที่เหมาะสมในการใช้ทาตู้อบแห้ งพลั งงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบการ
ไหลเวียนอากาศแบบบังคับมากกว่าจังหวัดอื่นๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สาหรั บด้านการ
บริหารจัดการ จังหวัดสุรินทร์มีการทางานในรูปแบบไตรภาคีและเครือข่ายที่เข้มแข็งระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาคประชาชน ทาให้การดาเนินงานนั้นสาเร็จลุล่วงได้โดยง่ายซึ่งสอดคล้องกับการ
บริห ารเครือข่ายของสถาบั น พั ฒ นาองค์กรชุมชน ส านั กงานปฏิบั ติการภาคตะวัน ออกเฉียงเหนื อ
(สรัญญา จุฑานิล, 2556) ซึ่งจากการศึกษาพบว่าการทางานเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายทั้งภาคประชาน
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ท้องถิ่น หน่วยงานราชการ เอกชน และสถานการณ์ศึกษานั้นสามารถสร้างความเข้มแข็งให้แก่การ
ดาเนิ น งานและลดความขัดแย้งในการดาเนินงานได้ รวมถึงเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้แต่ล ะ
องค์กร ในการจะดาเนินงานในด้านอื่นๆแต่ทั้งนี้เนื่องจากเป็นการดาเนินงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือ
จากหลายองค์กรและเรื่องเทคโนโลยีพลังงานทดแทนนับเป็นเรื่องใหม่สาหรับชุมชนที่บุคลากรยังขาด
ความรู้ความเข้าใจ ย่อมส่งผลให้เกิดอุปสรรคต่างๆตามมาซึ่งสอดคล้องกับงานวิ จัย เรื่อง รูปแบบที่
เหมาะสมในการจั ด การพลั ง งานชุ ม ชน (ศราพร ไกรยะปั ก ษ์ , 2553) โดยพบว่ า ปั ญ หาที่ ท าให้
เทคโนโลยี พ ลั งงานชุ ม ชนไม่ ป ระสบความส าเร็จ หรื อ ส าเร็จ ได้ น้ อ ยเนื่ อ งจากผู้ น าชุ ม ชน รวมถึ ง
ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจและวิธีการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ทาให้ความสนใจในการใช้งาน
และอุปกรณ์ต่างๆชารุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลาและถูกทิ้งให้รกร้าง ซึ่งรูปแบบการจัดการพลังงาน
ชุมชนที่เหมาะสมที่สุดนั้นก็คือการที่ต้องให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในเรื่อง
พลังงานซึ่งจะนาไปสู่การมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการพลังงานชุมชนและการวางแผนพลังงาน
ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมและผลที่ได้จากการวางแผนพลังงานคือการลดค่าใช้จ่ายในด้านพลังงานและ
การมีพลังงานเพียงพอต่อความต้องการพื้นฐานของคนในชุมชน

5.3 ข้อเสนอแนะ
จากผลการศึกษาและการวิเคราะห์ผลการศึกษาด้วยวิธี CIPP-I Model, SWOT Analysis และ
Force-Field Analysis สามารถแบ่งข้อเสนอแนะได้เป็น 2 ส่วน คือ ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา
และข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยในอนาคต
5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา
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ตารางที่ 5.5 ผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
ผลการศึกษา
1. ผู้น าชุม ชนรวมถึ งประชาชนยั งขาด
ความรู้ในการใช้งานและดู แลรัก ษา
อุปกรณ์ด้านพลังงานหมุนเวียนต่างๆ
ส่งผลให้ อุ ป กรณ์ ต่ างๆเสี ย หายและ
ถูกทิ้งให้รกร้าง

2. ประชาชนที่ไม่ได้รับความเดือดร้อน
ในการหารายได้ หรื อ ไม่ ข าดแคลน
ไฟฟ้านั้น มองไม่เห็ นถึงความสาคัญ
ของการติ ด ตั้ ง เทคโนโลยี พ ลั ง งาน
หมุนเวียน
3. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
รั บ ผิ ด ชอบของประชาชนนั้ น ท าได้
ยากเนื่องจาก ชุมชนตั้งห่างไกลจาก
ตัวอาเภอหรือเมือง
4. หน่วยงานรัฐบาลที่รับผิดชอบขาด
แคลนบุคลากรทาให้การดาเนินงาน
ทาได้ล่าช้า หรือไม่ครบถ้วน

ข้อเสนอแนะ
- มี ก ารจั ด ฝึ ก อบรม หรือ ประชาสั ม พั น ธ์ถึ งวิ ธีก ารใช้ เทคโนโลยี ต่ างๆที่
ถูกต้อง ตามแหล่งชุมชน เช่น โรงเรียนประจาตาบล หรือบ้านผู้ใหญ่บ้าน
พร้อมกับแจกสื่อต่างๆเช่น แผ่นพับ หนังสือ เพื่อให้นากลับไปที่บ้านได้หรือ
ของขวัญเล็กๆน้อยๆเพื่อสร้างแรงจูงใจ
- ทางภาครัฐให้ผู้นาชุมชนในแต่ละหมู่บ้านเป็นตัวแทนขึ้นมาฝึกอบรม และ
รับสิ่งของแทนชาวบ้านตามสถานที่ราชการ เช่น ที่ว่าการอาเภอหรือในตั ว
จังหวัด โดยให้ค่าตอบแทนเป็นค่ามาฝึกอบรมกลับคืน เพื่อสร้างแรงจูงใจ
และเพื่อให้ผู้นาเหล่านั้นเข้าประชุมอย่างสม่าเสมอ
- หน่วยงานภาครัฐ และ หน่วยงาน NGOs ในจังหวัดสุรินทร์ช่วยเหลือซึ่ง
กันและกันในเรื่องการเผยแพร่ความรู้ และเทคนิคต่างๆด้านพลังงาน
หมุนเวียน ให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นทั้งในระดับจังหวัด อาเภอ
ตาบล หรือระดับหมู่บ้าน
- มีการจัดงานสัมมนา ดูงานที่แสดงถึงความสาคัญของพลังงานหมุนเวียน
ทั้ งในปั จ จุ บั น และอนาคตเพื่ อ ให้ ผู้ ค นตระหนั ก และหั น มาใช้ เทคโนโลยี
พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น
- ทางจังหวัดสามารถประสานงานกับหน่วยงาน NGOs ให้ช่วยจัดกิจกรรม
และน าเสนอถึ งความส าคั ญ ของพลั ง งานหมุ น เวี ย นทั้ ง ในปั จ จุ บั น และ
อนาคตให้กับประชาชนที่ยังไม่ค่อยเห็นความสาคัญด้านพลังงานหมุนเวียน
-มีการฝึกหัดคนในชุมชนให้เข้าใจอุปกรณ์ต่างๆในขั้นพื้นฐานไว้เบื้องต้นเพื่อ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า
- จั ด ตั้ ง ที ม ช่ า งเฉพาะเพื่ อ เข้ า ช่ ว ยเหลื อ ประชาชนในชุ ม ชน เช่ น เมื่ อ
อุปกรณ์มีปัญหาผู้นาชุมชนโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่เข้าไปบริการ
ให้ทันที
- มีการรับบุคลากรหรือนัก ศึกษาฝึก งานเข้าทางานเพิ่มเติมในหน่วยงาน
โดยทางจังหวัดเพิ่มงบประมาณด้านพลังงานหมุนเวียนให้มากขึ้น
- หน่ ว ยงานภาครั ฐ สามารถเพิ่ ม บุ ค ลากรในการท างานได้ จ ากการน า
ประชาชนหรือหน่ วยงานท้องถิ่นที่สนใจเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวีย นซึ่ง
เป็นจุดแข็งของจังหวัดมาช่วยงานในระดับชุมชน ในการติดต่อประสานงาน
ให้ความรู้ หรือติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆเป็นการแบ่งเบาภาระของภาครัฐ และ
ทาให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็วมากขึ้น
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5.3.2 ข้อเสนอแนะสาหรับงานวิจัยในอนาคต
ในการวิจัยครั้งต่อไปควรมีการพิจารณาประเด็นศึกษาดังนี้
1. ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคที่ทาให้การพัฒนาด้านเทคโนโลยีพลังงาน
หมุนเวียนยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ชุมชน หรือหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดสุรินทร์
ทั้งที่ประชาชนมีความพร้อมในการรับเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนมาโดยตลอด
2. ควรศึกษาปัจจัยการทางานร่วมกันระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชนและกลุ่ม NGOs ของจังหวัด
สุรินทร์ ว่าเหตุผลใด 3 หน่วยงานดังกล่าวจึงสามารถทางานร่วมกันเพื่อประชาชนได้ ทั้งที่ในหลายๆ
พื้นที่ 3 กลุ่มดังกล่าวมักจะเกิดความขัดแย้งกันระหว่างการดาเนินงาน
3. ควรมีการศึกษาถึงการกาจัดอุปกรณ์ หรือเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนต่างๆที่ใช้แล้วหลัง
เสื่อมสภาพ ในวิธีใดที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด
4. งานวิจัยนี้ สามารถนาไปเป็นต้นแบบ การศึกษาศักยภาพการผลิตพลังงานจากพลัง งาน
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่
แบบสัมภาษณ์
ศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
(สาหรับเจ้าหน้าที่)
วันที่สัมภาษณ์..................................... สถานที่สัมภาษณ์........................................................
จังหวัด.......................................................................

ข้อมูลส่วนตัวผู้ให้สัมภาษณ์
ชื่อ.........................................................................
ตาแหน่ง...............................................................

1) คาถามเกี่ยวกับนโยบาย หรือกิจกรรมด้านพลังงานทดแทน
1.1 จังหวัดของท่านมีนโยบาย/แผนเกี่ยวกับการผลิตหรือการใช้พลังงานทดแทนอย่างไร มีจุดเด่นต่างจากจังหวัดอื่น
หรือไม่
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1.2 ทางจังหวัดของท่านสามารถนานโยบายเกีย่ วกับการผลิตหรือการใช้พลังงานทดแทนไปใช้ได้จริงมากน้อย
เพียงใด เพราะเหตุใด
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
1.3 ทางจังหวัดของท่านมีแนวคิดในการผลิตหรือใช้พลังงานจากพลังงานทดแทนหรือไม่ และหน่วยงานใดเป็น
ผู้รับผิดชอบโครงการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................
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2) คาถามสัมภาษณ์เกี่ยวกับสิ่งที่นาเข้า (Input)
2.1 ท่านคาดว่าพลังงานทดแทนประเภทใดที่เหมาะสมกับจังหวัดของท่านมากที่สุด เพราะเหตุใด และคิดว่าพื้นที่ใด
ในจังหวัดที่เหมาะสมกับการพัฒนาการผลิตหรือการใช้พลังงานทดแทนมากที่สุด
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.2 ท่านคาดว่าพลังงงานทดแทนประเภทใดที่เหมาะสมรองลงมาจากข้อ 2.1 เพราะเหตุใด
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.3 ในจังหวัดของท่านมีพลังงานทดแทนประเภทใดที่ใช้ผลิตไฟฟ้าอยู่หรือไม่ และมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.4 ไฟฟ้าที่ใช้ภายในจังหวัดของท่านมาจากแหล่งใด ประมาณกี่เมกกะวัตต์มีความเพียงพอหรือไม่ และเข้าถึงทุก
พื้นที่หรือไม่อย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.5 ในเรื่องของปริมาณการใช้งาน อาเภอใดใช้ไฟฟ้ามากและน้อยทีส่ ุด เพราะเหตุใด
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.6 ในจังหวัดมีพื้นที่ใดประสบปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าหรือ ใช้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ (ปั่นแบตเตอรี่) หรือไม่
จากสาเหตุใดและมีการแก้ปัญหาอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.7 ทางชุมชนมีบุคลากร เช่น คณะกรรมการชุมชน ผู้นาชุมชน ในการผลิตหรือการใช้พลังงานทดแทนหรือไม่ และ
บุคลากรมีความเพียงพอหรือมีความรู้ด้านพลังงานทดแทนหรือไม่อย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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2.8 ชุมชนเคยได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านพลังงานทดแทนหรือไม่ จากหน่วยงานใด ถ้าไม่ได้รับต้องการสิ่ง
สนับสนุนใดเพิ่มเติมหรือไม่
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.9 วิถีชีวิตและอาชีพของคนในชุมชนเป็นอย่างไร เอื้อต่อการผลิตหรือใช้พลังงานทดแทนหรือไม่อย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2.10 ชุมชนมีความต้องการพลังงานทดแทนมากน้อยเพียงใด และมีความพร้อมด้านเทคโนโลยี ความรู้รวมถึงการ
เข้ามามีส่วนร่วมมากน้อยเพียงใด
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3) คาถามเกี่ยวกับการดาเนินงานเพื่อหาศักยภาพที่เหมาะสมของพื้นที่ (Process)
3.1 ทางจังหวัดเคยมีการสารวจแหล่งพลังงานทดแทนหรือไม่อย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3.2 ชุมชนมีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งพลังงานทดแทนมากน้อยเพียงใด
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3.3 ชุมชนได้มีการวางแผน ดาเนินโครงการ ติดตามประเมินผล และปรับปรุงและพัฒนาด้านการผลิตหรือการใช้
พลังงานทดแทนอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3.4 ท่านคาดว่าชาวบ้านจะมีความคิดเห็นอย่างไรเมื่อมีการผลิตหรือใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่
เพราะเหตุใด
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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3.5 ท่านคิดว่าการผลิตหรือการใช้พลังงานทดแทนจะทาให้สถานการณ์พลังงานในจังหวัดเป็นไปอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3.6 ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ ดาเนินการ ติดตามและประเมินผลหรือมีส่วนร่วมใน
ด้านพลังงานทดแทนอื่น ๆอย่างไรบ้าง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4) คาถามเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น (Output)
4.1 จากการประเมินศักยภาพเบือ้ งต้น ท่านคิดว่าพลังงานทดแทนใดที่เหมาะสมกับพื้นที่ของท่าน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4.2 ปริมาณพลังงานที่จะได้จากพลังงานทดแทนนั้น มีปริมาณเท่าไหร่ เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนมาก
น้อยเพียงใด ถ้าไม่มีวิธีแก้ไขอย่างไร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4.3 การผลิตหรือการใช้พลังงานทดแทนภายในจังหวัดของท่านมีความมั่นคงและยั่งยืนมากน้อยเพียงใด(เช่น อายุ
การใช้งาน)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4.4 ท่านคิดว่าการนาพลังงานทดแทนมาใช้จะทาให้เกิดความคุ้มค่ากับชุมชนมากน้อยเพียงใด
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5) คาถามเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (Impact)และข้อเสนอแนะ
5.1 ถ้ามีการนาพลังงานทดแทนเข้ามาใช้ ท่านคิดว่าจะมีผลทีไ่ ด้จะมีข้อดีข้อเสียอย่างไร
ภายใต้ขอบเขตสี่ด้าน ได้แก่
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ด้านกายภาพ
- การใช้ประโยชน์ที่ดิน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ด้านสังคม
- วิถีชีวิต(ความเป็นอยู่ ความสามัคคี)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….....................
-

วัฒนธรรม ฯลฯ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ด้านสิ่งแวดล้อม
- ทรัพยากรป่าไม้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
-

-

แหล่งน้า
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
พื้นดิน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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-

ขยะ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….......................

-

อากาศ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ด้านเศรษฐกิจ
- การลงทุน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………....................................................................................................................................
-

การสร้างรายได้ (เช่น ว่าจ้างงาน หรือเกิดอาชีพใหม่)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………....................

5.2ข้อเสนอแนะ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ภาคผนวก ข
แบบสัมภาษณ์ประชาชนและผู้นาชุมชน
แบบสัมภาษณ์
ศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
(สาหรับประชาชน)
วันที่สัมภาษณ์................... เวลาทีส่ ัมภาษณ์....................
สถานที่............................... ผู้สมั ภาษณ์.............................
ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์
ชื่อ...................................................นามสกุล........................................................
ตาแหน่ง..................................................................................................................
ที่อยู่ ตาบล....................................อาเภอ.................................จังหวัด...................................
1) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานทดแทน
1.1 ท่านทราบหรือไม่ว่าพลังงานทดแทนคืออะไร มีกี่ประเภท
.......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
1.2 ท่านทราบถึงประโยชน์ของพลังงานทดแทนหรือไม่ มีความคิดเห็นอย่างไร
.......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
2) คาถามสัมภาษณ์เกี่ยวกับสิ่งที่นาเข้า (Input)
2.1 ภายในพื้นที่ของท่านมีการใช้พลังงานทดแทนประเภทใด ใช้ประโยชน์ในด้านใด
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
2.2 ภายในชุมชนของท่านมีวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างไรสามารถนาพลังงานทดแทนมาใช้ได้หรือไม่
อย่างไร
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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2.3 ท่านต้องการการสนับสนุนเกีย่ วกับพลังงานทดแทน เช่น ความรู้ บุคลากร งบประมาณ เทคโนโลยีเกี่ยวกับ
พลังงานทดแทนมากน้อยเพียงใด
.......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
2.4 ท่านคิดว่าเทคโนโลยีพลังงานทดแทนใดที่จะมีประโยชน์ต่อตัวท่านและชุมชน
(ประเภทที่ยังไม่ได้ใช้งานก็ได้)
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
2.5 ชุมชนของท่านมีงบประมาณในด้านผลิตพลังงานทดแทนมากน้อยเพียงใด และท่านต้องการสนับสนุนเพื่อผลิต
พลังงานทดแทน อะไรบ้างและจากหน่วยงานใด
.......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
2.6 ชุมชนของท่านมีความพร้อมรับเทคโนโลยีใหม่เกีย่ วกับพลังงานทดแทนมากน้อยเพียงใด
.......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
2.7 ชุมชนของท่านมีบุคลากรหรือผู้มีความรู้ด้านพลังงานทดแทนมากน้อยเพียงใด
.......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
2.8 ชุมชนของท่านมีไฟฟ้าใช้เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
2.9 ชุมชนของท่านมีการใช้ประโยชน์อะไรจากเทคโนโลยีพลังงานทดแทนภายในชุมชน
.......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
2.10 ท่านคิดว่าไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนสามารถแก้ปัญหาไฟฟ้าขาดแคลนในบางชุมชนได้หรือไม่
.......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
3) คาถามเกี่ยวกับการดาเนินงาน (Process)
3.1 ท่านและชุมชนจะสามารถเข้าถึงแหล่งพลังงานอะไรได้มากน้อยเพียงใด
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
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3.2 มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน ในการใช้หรือการผลิตพลังงานทดแทนประเภทอื่นในชุมชนของท่าน
.......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
3.3 ในการผลิตและจัดหาพลังงานทดแทนภายในชุมชนนั้น มีการวางแผน กระบวนการดาเนินงาน การติดตาม
ตรวจสอบและปรับปรุงอย่างไร
.......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
3.4 ท่านมีส่วนร่วมในการรณรงค์เรื่องการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือไม่ อย่างไร
กับหน่วยงานใด
.......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
3.5ท่านมีการนาวัตถุดิบทางการเกษตร เช่น แกลบ อ้อย ฯลฯ ไปขายเพื่อทาพลังงานทดแทน หรือใช้พลังงาน
ทดแทนอยู่ในปัจจุบัน หรือไม่
.......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
3.6 ท่านมีการเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนให้แก่ชุมชนอื่นๆบ้างหรือไม่
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
3.7 ก่อนการจัดตั้งเทคโนโลยีพลังงานทดแทนต่างๆภายในชุมชน ทางฝ่ายบริหารได้มีการเรียกประชุมหรือรับฟัง
ความคิดเห็นก่อนการดาเนินงานหรือไม่ อย่างไร (ใครเป็นผู้ร่วมประชุม คัดจากเกณฑ์อะไร)
.......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
4) คาถามเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น (Output)
4.1ท่านคิดว่าประโยชน์ที่ได้จากพลังงานทดแทนนั้นสามารถตอบสนองความต้องการได้มากกว่าพลังงานจาก
เชื้อเพลิงหรือไม่
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
4.2 ท่านคิดว่าพลังงานทดแทนภายในชุมชนของท่าน มีประสิทธิภาพ เช่น เพียงพอต่อความต้องการและมีความ
ยั่งยืนมากน้อยเพียงใด
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
4.3ท่านคิดว่าการนาพลังงานทดแทนมาใช้จะทาให้เกิดความคุม้ ค่ากับชุมชนมากน้อยเพียงใด
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
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5) คาถามเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น (Impact)และข้อเสนอแนะ
5.1 หลังจากมีการนาพลังงานทดแทนเข้ามาใช้ในชุมชน ท่านคิดว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไร ภายใต้ขอบเขตสีด่ ้าน ได้แก่
ด้านกายภาพ
- การใช้ประโยชน์ที่ดิน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- การเปลีย่ นแปลงของพื้นที่
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ด้านสังคม
- วิถีชีวิต (ความเป็นอยู่ ความสามัคคี)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- วัฒนธรรม ฯลฯ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ด้านสิ่งแวดล้อม
- ทรัพยากรป่าไม้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- แหล่งน้า
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- พื้นดิน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- ขยะ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- อากาศ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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ด้านเศรษฐกิจ
- การลดการใช้พลังงานจากแหล่งเดิม
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- การสร้างรายได้ (เช่น ว่าจ้างงาน หรือเกิดอาชีพใหม่)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5.2 ข้อเสนอแนะ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………................

ประวัติผู้เ ขียน

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ-นามสกุล
ประวัติการศึกษา
ประสบการณ์การทางาน

นางสาวดวงกมล อิศรางพร
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ) คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

