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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างและการจัดการของเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัคร
พลังงานชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี อธิบายบทบาทของเครือข่ายในการจัดการพลังงานชุมชนของกลุ่ม
อาสาสมัครพลังงานชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี และการเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาเครือข่ายในการจัด
การพลังงานชุมชน จากการวิเคราะห์ปัญหาของการจัดการเครือข่าย เพื่อให้เครือข่ายและชุมชนสามารถ
พึ่งพาตนเองได้และเกิดความยั่งยืน การศึกษาครั้งนี้อาศัยวิธีวิทยาเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธี
การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม ตลอดจนน าเสนอผล
การศึกษาด้วยวิธีการบรรยายเชิงพรรณนา กลุ่มเป้าหมายท่ีใช้ในการศึกษา ได้แก่ สมาชิกเครือข่ายกลุ่ม
อาสาสมัครพลังงานชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี และเจ้าหน้าท่ีส านักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี 

ผลการศึกษาพบว่า เครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี เป็นการรวมกลุ่มกันของ
อาสาสมัครพลังงานชุมชนจังหวัดสิงห์บุรีท่ีได้เข้าอบรมด้านพลังงานจากการสนับสนุนของส านักงาน
พลังงานจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อต่อยอดความรู้จากการอบรมไปสู่การปฏิบัติ มีการจัดระบบเครือข่ายตาม
ลักษณะเครือข่ายก่ึงทางการ สมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกร รับราชการ และข้าราชการ
เกษียณ และสมาชิกบางส่วนเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล โดยมีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีของ
สมาชิกตามศักยภาพและความสนใจ เครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานจังหวัดสิงห์บุรีมีการด าเนิน
กิจกรรมด้านพลังงานชุมชนร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยใช้งบประมาณจากกองทุนของเครือข่ายท่ีรวบรวม
จากสมาชิก โดยได้รับการสนับสนุนจากส านักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรีในการให้ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร 
และอ านวยความสะดวกด้านสถานท่ีในการด าเนินกิจกรรม จากการด าเนินกิจกรรมอย่างสม่ าเสมอท าให้
เครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานจังหวัดสิงห์บุรีประสบความส าเร็จในระยะแรก  เป็นท่ียอมรับจาก
ภาครัฐและเป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวาง สมาชิกบางส่วนได้กลายเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ด้านพลังงาน
ชุมชนให้กับสื่อและหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังในจังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอื่น มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้าน
พลังงานชุมชนภายในบ้านของสมาชิก ท าให้ประชาชนจากชุมชนต่าง ๆ ในจังหวัดสิงห์บุรีเกิดความสนใจ
ในเครือข่ายและเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย จึงเกิดการขยายตัวของเครือข่ายจากการเพิ่มข้ึนของ
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จ านวนสมาชิก อย่างไรก็ตาม การไม่มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างสมาชิกรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ ท าให้การด าเนิน
กิจกรรมและการพัฒนาของเครือข่ายในระยะต่อไปเป็นไปอย่างล่าช้า 

เครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี เป็นเครือข่ายท่ีมีบทบาทส าคัญในการส่งเสริม
และจัดการพลังงานชุมชน ท้ังในแง่การใช้ประโยชน์จากทุนทางสังคมในการจัดการพลังงานชุมชน การ
ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน และการสร้างพลังทางการขับเคลื่อนนโยบายด้านพลังงานชุมชน 
อย่างไรก็ตาม เครือข่ายยังคงประสบปัญหาเรื่องของความไม่สม่ าเสมอของสมาชิกในการเข้ามามี
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันภายในเครือข่าย การขาดเป้าหมายร่วมกันของสมาชิกภายในเครือข่าย และการเก็บ
เงินกองทุนของเครือข่าย ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ได้แก่ การรักษาความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกของเครือข่าย โดยอาศัยกิจกรรมร่วมกัน ได้แก่ กิจกรรมการสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ด้านพลังงานชุมชน การสานต่อการก าหนดเป้าหมายร่วมกันของสมาชิกในการด าเนิน
กิจกรรมข้ันต่อไปของเครือข่าย และการก าหนดกติกาทางการเงินท่ีชัดเจน ท้ังนี้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนา
และการด าเนินการของเครือข่ายท่ียั่งยืนในการจัดการพลังงานชุมชน  
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The main objectives of this research are to study on structure and management 

of Singburi Renewable Energy Group network, to explain the role of the network of 

local energy volunteers in community energy management, and to propose guidelines 

for development of network for community energy management, in order to promote 

sustainability and energy self-sufficiency of community and network.  The research 

employs qualitative methodology, collecting data using documentary research, in-

depth interview and participatory observation, as well as presenting data using in-detail 

description.  The target groups for this study include members of Singburi Renewable 

Energy Group and officials from Singburi Provincial Energy Office. 

The study reveals that the network of Singburi Renewable Energy Group is 

composed of local energy volunteers in Singburi province from a training supported by 

Singburi Provincial Energy Office, attempting to translate knowledge into practice.  The 

organization of network is quite semi-formal.  A majority of network members are 

farmers, government officials and retired civil servants; some are members of the 
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Tambon Administrative Organization.  The role and responsibility of members is 

determined according to their potentials and interests.  The network has continuously 

organized several community energy activities, funded by a newly established fund 

obtained from members, while Singburi Provincial Energy Office provides technical and 

office support.  By organizing community activities, the network of Singburi Renewable 

Energy Group has obtained several achievements initially.  The network gains 

recognitions from the government and the whole community.  Key members have 

become trainers and speakers on community energy management in the public media 

and governmental agencies both in Singburi and other provinces.  Some have 

established a community energy learning center within their residents.  As a result, a 

number of people from communities in Singburi province have joined the network, 

leading to the network expansion.  However, lack of interaction between old and new 

members makes the operation and development of the network difficult in the future. 

The network of Singburi Renewable Energy Group has an important role in 

promoting and managing community energy management, in terms of use of social 

capital in community energy management, promotion of community energy self-

sufficiency, and empowerment in community energy policy making.  Nevertheless, 

there are still problems in the network operation and development, i.e., inconsistency 

of member interaction within the network, lack of common goals among network 

members, and insufficient fund collection.  Some suggestions are proposed to address 
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these problems, including strengthening and maintaining relationship among members 

through such activities as seminars for sharing knowledge and experience, identifying 

common goals through a formal member meeting, and formulating community energy 

funding rules.  These proposals would promote more sustainable operation and 

development of network in community energy management. 
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บทที ่1 
 

บทน า 
 

 
 ที่มาและความส าคัญ 

 
พลังงานเป็นปัจจัยส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์และการด าเนินการในภาคอุตสาหกรรม

และการคมนาคมขนส่ง สถานการณ์ปัจจุบัน หลายประเทศท่ัวโลกประสบปัญหาวิกฤตการณ์ด้าน
พลังงาน นานาประเทศต่างดิ้นรนเพื่อหาทางออกตามก าลังความสามารถ เพื่อตอบสนองความ
ต้อ งการแ ก่ ทุกภาคส่ วน ท่ีมี การ ใช้พ ลั งงาน เริ่ มมี การแสวงหาพลั งงานทางเลือกโดยใช้
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่ภายในประเทศท่ีเป็นพลังงานทดแทนได้ (Renewable Energy) เช่น 
แสงอาทิตย์ แรงลม คลื่น ความร้อนใต้พิภพ ชีวมวล ฯลฯ เพื่ อช่วยแก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์ด้าน
พลังงานและมีทางเลือกด้านพลังงานเพิ่มมากข้ึน โดยสามารถใช้เป็นพลังงานหลักได้ในอนาคตต่อไป 

จากวิกฤตการณ์ด้านทรัพยากรท่ีใช้ในการผลิตพลังงานบนโลกก าลังลดน้อยลง  สวนทางกับ
การพัฒนาในด้านต่าง ๆ และจ านวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึน ท าให้เกิดผลกระทบต่อประเทศไทยในด้าน
เศรษฐกิจเนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านพลังงานท่ีเพิ่มข้ึน เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าคมนาคมขนส่ง ส่งผลให้สินค้า
หรือบริการมีราคาท่ีสูงข้ึน ท าให้ค่าครองชีพสูงข้ึน เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการน าเข้าพลังงานจาก
ต่างประเทศมีมูลค่าสูงมาก โดยในปี 2559 ประเทศไทยมีการน าเข้าพลังงานเชิงพาณิชย์คิดเป็นมูลค่า
สูงถึง 680,868 ล้านบาท  (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน , 2560) เนื่องด้วย
วิกฤตการณ์ด้านพลังงานท่ีมีค่าใช้จ่ายการน าเข้าสูง  ทางรัฐบาลจึงได้มอบหมายให้กระทรวงพลังงาน 
จัดท าแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558 – 2579 (Alternative Energy 
Development Plan: AEDP 2015)  ข้ึนเพื่อแก้ไขปัญหาพลังงานภายในประเทศ ส าหรับการพัฒนา
พลังงานทดแทนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจึงเป็นทางเลือกท่ีได้รับความสนใจจากท้ังในภาครัฐ 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาชน ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพของพลังงานทดแทนท่ีสามารถผลิต
ไฟฟ้าได้มีหลายประเภทด้วยกัน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ า พลังงานลม พลังงานความร้อน
ใต้พิภพ พลังงานชีวมวล และมีการน าพลังงานเหล่านี้มาใช้เพื่อผลิตกระเเสไฟฟ้าแล้วในบางส่วน เช่น 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยท่ีท าการผลิตไฟฟ้าผ่านโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เข่ือนสิรินธร  
จังหวัดอุบลราชธานี โดยพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์เป็นอีกทางเลอืกท่ีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง
ประเทศไทยเพิ่มสัดส่วนเข้ามาทดแทนพลังงานประเภทใช้แล้วหมดไป เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของ
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ภาครัฐท่ีต้องการกระจายแหล่งเชื้อเพลิง ผลิตไฟฟ้าท่ีสะอาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในราคาท่ี
เป็นธรรม (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กองพัฒนาพลังงานทดแทนฝ่ายแผนงานพัฒนา
โรงไฟฟ้า, 2552) 

ในปี 2549 ประเทศไทยมีมิติใหม่ในการพัฒนาและการแสวงหาพลังงานท่ีมีกระบวนการ
ท างานท่ีสร้างการมีส่วนร่วมกับประชาชนในทุกระดับ ด้วยวิธีการท างานลักษณะเครือข่าย (Network) 
เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา กระทรวงพลังงาน
จึงได้จัดท าโครงการพลังงานระดับท้องถ่ิน (Local Energy Plan: LEP) โดยมีเป้าหมายส าคัญคือ การ
สร้างการรวมกลุ่มกันของประชาชน เพื่อด าเนินการบริหารจัดการพลังงานภายในชุมชนของตนเอง 
เพื่อให้แต่ละชุมชนสามารถใช้พลังงานท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของพลังงานทดแทนในแต่ละพื้นท่ีและ
มีรูปแบบการจัดการแตกต่างกันไปตามลักษณะภูมิประเทศและพื้นฐานทางสังคม เพื่อ ให้เกิดการใช้
พลังงานอย่างยั่งยืน  

จังหวัดสิงห์บุรีนั้น มีการด าเนินโครงการวางแผนพลังงานชุมชนอย่างต่อเนื่อง  มีการใช้
พลังงานทดแทนภายในทุกเขตอ าเภอ ผ่านการขับเคลื่อนของเครือข่ายด้านพลังงานชุมชนที่เรียกกันว่า 
กลุ่มอาสาสมัครพลังงานชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี (Singburi Renewable Energy Group : SREG) ซึ่ง
เป็นกลุ่มอาสาสมัครพลังงานชุมชนท่ีมีอยู่ทุกจังหวัด โดยกลุ่มจังหวัดสิงห์บุรีกลุ่มนี้รับการสนับสนุน
จากส านักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (ส านัก 6)  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ (สสส.) และส านักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี  ในด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการใช้
พลังงานให้กับชาวบ้านเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและอนุรักษ์พลังงาน 
หลายชุมชนในจังหวัดสิงห์บุรียังได้รับรางวัลด้านการบริหารจัดการพลังงานในระดับชุมชนจาก
กระทรวงพลังงานและส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และถูกจัดตั้งให้เป็นชุมชน
ตัวอย่างด้านศูนย์การเรียนรู้พลังงาน ถือเป็นจังหวัดท่ีประสบความส าเร็จในด้านการบริหารจัด
การพลังงานชุมชนจากการจัดการพลังงานชุมชนของกลุ่มอาสาสมัครพลังงานชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี 
เนื่องด้วยความส าเร็จของการรวมตัวเป็นเครือข่ายในการจัดการพลังงานชุมชน ผู้ศึกษาจึงสนใจใน
การศึกษาถึงบทบาทของเครือข่ายในการจัดการพลังงานชุมชนของกลุ่มอาสาสมัครพลังงานชุมชน
จังหวัดสิงห์บุรี 
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 วัตถุประสงคง์านวิจัย 
 

1) เพื่อศึกษาโครงสร้างและการจัดการของเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานชุมชนจังหวัด
สิงห์บุรี 

2) เพื่ออธิบายบทบาทของเครือข่ายในการจัดการพลังงานชุมชนของกลุ่มอาสาสมัครพลังงาน
ชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี 

3) เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาเครือข่ายในการจัดการพลังงานชุมชน 
 
 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 
 การศึกษาในครั้งนี้จะท าให้ทราบปัญหาด้านการจัดการเครือข่าย เพื่อเป็นแนวทางการใช้
ประโยชน์ของเครือข่ายในการจัดการพลังงานชุมชน เพื่อให้เครือข่ายและชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง
ได้และเกิดความยั่งยืน 

 
 

 ขอบเขตงานวิจัย  
 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทของเครือข่ายในการจัดการพลังงานชุมชน กรณีศึกษา: กลุ่ม
อาสาสมัครพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี มีขอบเขตในการวิจัยดังนี้ 

1)  ขอบเขตด้านเนื้อหา คือ การศึกษาครั้งนี้ จะครอบคลุมท่ีพลังงานทดแทนประเภท
แสงอาทิตย์ เตาเผาประหยัดพลังงาน เตาเผาชีวมวล และตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากเป็น
พลังงานท่ีมีศักยภาพในพื้นท่ีศึกษา  
  2) ขอบเขตด้านประชากร คือ สมาชิกเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี 
และเจ้าหน้าท่ีส านักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี 

3) ขอบเขตด้านพื้นท่ี คือ 6 อ าเภอ ในจังหวัดสิงห์บุรี ได้แก่ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี อ าเภอ
บางระจัน อ าเภอค่ายบางระจัน อ าเภอพรหมบุรี, อ าเภอท่าช้าง และอ าเภออินทร์บุรี 

4) ขอบเขตด้านเวลา คือ ชว่งก่อตั้งกลุ่มอาสาสมัครพลังงานชุมชนจังหวัดสิงห์บุรีในปี  
พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2561 
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 นิยามศัพทเ์ฉพาะ  
 

  1) เครือข่าย ในการศึกษานี้ หมายถึง เครือข่ายทางสังคมท่ีเป็นการรวมกลุ่มกันของผู้ที่สนใจ
ด้านพลังงานในจังหวัดสิงห์บุรี จนเกิดเป็นกลุ่มอาสาสมัครพลังงานชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี 

2) พลังงานชุมชน ในการศึกษานี้ หมายถึง พลังงานทางเลือกท่ีมีการเลือกใช้กันภายในชุมชน
จังหวัดสิงห์บุรี ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ เตาเผาถ่านประหยัดพลังงาน เตาเผาชีวมวล และตู้อบ
พลังงานแสงอาทิตย์ 
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บทที ่2 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

 
 
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง บทบาทของเครือข่ายในการส่งเสริมพลังงานชุมชน กรณีศึกษา: กลุ่ม

อาสาสมัครพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ศึกษาได้ท าการศึกษา ค้นคว้า แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาดังนี้  

2.1  พลังงานชุมชน 
2.2  แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่าย 
2.3  อาสาสมัครพลังงานชุมชน 
2.4  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 

 พลังงานชุมชน 
 

กระทรวงพลังงาน ได้ให้ความหมายของพลังงานชุมชนว่าคือ ความสามารถหรือศักยภาพ
ทางด้านพลังงานท่ีมีอยู่ในพื้นท่ีท่ีประชาชนสามารถน ามาประยุกต์ น ามาปรับใช้ และน ามาพัฒนาให้
เหมาะสมกับครอบครัวและชุมชนของตนเอง 

เสรี พงศ์พิศ (2555) กล่าวถึงพลังงานชุมชนว่า เป็นระบบเศรษฐกิจชุมชน ท่ีชุมชน  
“เป็นเจ้าของ” ปัจจัยการผลิต ผลผลิต กระบวนการผลิต และก าลังพัฒนาข้ึนมาแบบเก้ือกูลกัน
ระหว่างการผลิตอาหารกับพลังงาน รวมท้ังการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนและให้เกิดประโยชน์เพื่อ
ท้องถิ่นมากสุด 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น พลังงานชุมชนจึงเป็นสิ่งท่ีเกิดข้ึนกับทุกชุมชนท่ีเข้าร่วมในระยะเวลาท่ี
ต่างกัน พร้อมกับกลไกการท างานร่วมกันระหว่างภาคชุมชนและภาครัฐ โดยมีเจ้าหน้าท่ีของกระทรวง
พลังงานไปเผยแพร่ความรู้สร้างความเข้าใจ และน าเสนอเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก หรือพลังงาน
ทดแทนหลากหลายประเภท ให้ชาวบ้านเลือกน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการ เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนใน
ชุมชนส่วนใหญ่ท่ีเข้าร่วม คือ การต่อยอด หรือน าเทคโนโลยีท่ีกระทรวงพลังงานน ามาให้นั้น น าไป
ประยุกต์ต่อเพื่อการใช้งานท่ีสะดวก และสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละคน แต่ละชุมชนท่ี
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แตกต่างกัน การลองท า ลองใช้ ให้เห็นผลกระจ่างชัดแล้วจึงบอกต่อ โดยมีกระบวนการด าเนินงานตาม 
“โครงการจัดท าแผนพลังงานชุมชน” ของส านักงานปลัดกระทรวงพลังงานท่ีก าหนดให้ส านักพลังงาน
จังหวัดทุกจังหวัดเป็นผู้ด าเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ การให้ประชาชนหรือชาวบ้านได้มีส่วนร่วม
ในการจัดการด้านพลังงานของชุมชนตนเองอย่างเป็นด้านหลัก  

 
 
 2.1.1 แผนพลังงานชุมชน (Local Energy Plan: LEP) 
 
  กระทรวงพลังงานได้ด าเนินโครงการสนับสนุนการวางแผนการจัดการพลังงานระดับ
ท้องถ่ิน (Local Energy Plan: LEP) โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จากการสนับสนุนด้านงบประมาณ
จากรัฐบาลเดนมาร์ก และต่อมาปี พ.ศ. 2550 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน 
(ภายใต้ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน) เพื่อด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยมี
เป้าหมายส าคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ และพัฒนาพลังงานอย่างมีดุลยภาพ 
ควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยกลยุทธ์ส าคัญของกระทรวงพลังงานในการพัฒนาและสร้างเสริม
ฐานความคิดด้านพลังงานจากบริบทของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมวางแผนและการ
ปฏิบัติในลักษณะเฉพาะของท้องถ่ินหรือชุมชนนั้น ๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการพลังงาน
มากข้ึนในอนาคต โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเช่น ส านักงานพลังงานจังหวัดเป็นกลไก
ประสานงานหลักและให้ความรู้เพื่อท าความเข้าใจในเรื่องพลังงาน ศึกษาเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก 
วิเคราะห์ข้อมูลในชุมชน แล้วน ามาประเมินผลกระทบของระบบพลังงานในอนาคต จากนั้นจึงร่วมกัน
วางแผนปฏิบัติในการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในชุมชนโดยประชาชนในท้องถ่ินนั้น ตาม
ศักยภาพและความเหมาะสมภายในพื้นท่ี ท าให้เกิดการจัดการพลังงานโดยใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซ่ึงผลท่ีเกิดข้ึนจากยุทธศาสตร์แนวใหม่นี้ก่อให้เกิด
พลังขับเคลื่อนที่เป็นมิติใหม่ส าหรับวงการพลังงานของประเทศไทยดังนี้ 
  1) มิติของการพัฒนาและสร้างเสริมฐานความคิดด้านพลังงานด้วยบริบทเฉพาะของ
ท้องถ่ินหรือชุมชน เกิดพลังขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ด้านพลังงาน เกิดการปรับทัศนคติและ
จิตส านึกในการพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน และเกิดการส่งเสริมความกินดีอยู่ดีของคนในพื้นท่ี เมื่อคน
ในพื้นท่ีสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้และได้รับทราบข้อมูลด้านพลังงานท่ีแท้จริงของชุมชนต่าง ๆ ท าให้
คนในชุมชนเกิดความตระหนักว่าปัญหาพลังงานเป็นปัญหาใหญ่ จึงต้องเร่งหาทางแก้ไขด้วยการลงมือ
ปฏิบัติจริง ซ่ึงผลจากการลงมือปฏิบัตินี้ได้ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติด้วยตัวของชุมชนเองและ
ท าให้เกิดประยุกต์ใช้สิ่งรอบตัวเพื่อการผลิตและใช้พลังงานได้อย่างเหมาะสมและพอเพียงบนฐานการ
พึ่งพาตนเองท่ีน าไปสู่การพัฒนาชนบท การพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมต่อพื้นที่โดยเฉพาะเทคโนโลยี
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พลังงาน ไม่ว่าจะเป็นการจ้างผลิตอุปกรณ์เพื่อการประหยัดพลังงาน เครื่องมือทางเทคโนโลยีเพื่อ
แปลงพลังงาน อุปกรณ์ผลิตพลังงาน และเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน ตลอดจนการน าเชื้อเพลิง
ท้องถิ่นมาใช้ทดแทนพลังงานที่น าเข้าจากภายนอก ส่งผลให้การด ารงชีวิตมีความสูงมากข้ึน 

2) มิติของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน แผนพลังงานชุมชนเป็นกระบวนการท่ี
ใช้การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลักในการบริหารจัดการตั้งแต่การร่วมวางแผนไปจนถึงการ
ด าเนินการและการติดตามประเมินผล โดยทางองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะท าหน้าท่ีสนับสนุน 
ประสานงานและให้ความรู้กับประชาชน เพื่อให้การแผนพลังงานชุมชนสอดคล้องกับความต้องการ
และมีความเหมาะสมกับศักยภาพของท้องถิ่น 

3) มิติของการบูรณาการแนวระนาบซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับกิจกรรมท่ีด าเนินการ
โดยหน่วยงานต่าง ๆ หรือแผนในหลากหลายด้านของชุมชน เกิดพลังความคิดในการส่งเสริมและ
พัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการ
จัดการพลังงานในชุมชนท่ีน่าสนใจ ศิลปะวัฒนธรรม การประชาสัมพันธ์นวัตกรรมใหม่ของเทคโนโลยี
พลังงานโดยชุมชน รวมท้ังอาชีพใหม่ ๆ เกิดข้ึน 

4) มิติของการบูรณาการแนวดิ่งซึ่งจะมีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาหลักของชาติ
และแผนพลังงานของประเทศ แผนพลังงานชุมชนเป็นการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจริงในระดับ
จุลภาค โดยมุ่งเน้นการให้ความส าคัญกับระดับปฏิบัติ (ระดับล่าง) หรือ Bottom-Up Approach 
และการพัฒนาโดยประชาชนมีส่วนร่วม และเป็นโครงการเชิงรุกท่ีสามารถปรับทัศนคติของคนและ
ชุมชนได้ ท าให้เกิดปัจจัยเอื้อท่ีส่งผลให้การพัฒนาพลังงานส่วนภูมิภาคเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็น
รูปธรรมและส่งผลต่อเนื่องถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาพลังงานของประเทศ 

5) มิติของการส่งผ่านและยอมรับนโยบายพลังงานสู่การปฏิบัติจริงในพื้นท่ี เกิดพลัง
ขับเคลื่อนภาคประชาชน ท้ังเครือข่ายด้านพลังงาน เครือข่ายวิทยากรด้านพลังงานภาคประชาชน เมื่อ
ชุมชนมีความรู้ ข้อมูล และตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการใช้พลังงาน ซ่ึงท้ายท่ีสุดน าไปสู่การ
แก้ปัญหาร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ รูปแบบของการตัดสินใจในการจัดการจะมีลักษณะท่ีกระจาย
ศูนย์ (Decentralized) กล่าวคือ ไม่ได้ถูกจัดการโดยส่วนกลางเพียงอย่างเดียว ซึ่งสอดคล้องกับการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ซ่ึงให้ความส าคัญกับการบูรณาการ 
 
  จากการวางแผนพลังงานท่ีเกิดจากชุมชนท้องถิ่น ก่อให้เกิดพัฒนาการในการเรียนรู้
ของชุมชนด้านพลังงานไปพร้อมกับการปลูกฝังและปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชาชนในการใช้
พลังงานอย่างรู้คุณค่าและทันต่อสถานการณ์ ต่างจากการวางแผนพลังงานที่ผ่านมา ดังตารางที่ 2.1 
 



 8 

ตารางที่ 2.1 ความแตกต่างของรูปแบบการวางแผนพลังงานระหว่างการวางแผนพลังงานท่ีผ่านมากับ
การวางแผนพลังงานชุมชน 

  

หัวข้อ การวางแผนพลังงานท่ีผ่านมา การวางแผนพลังงานชุมชน 
 
คนที่เกี่ยวข้อง 
ในการวางแผน 
(Stakeholders) 

 
เจ้าหนา้ที่ส่วนกลาง และบริษัทที่
ปรึกษา ไม่เกดิพันธกจิในการ
ขับเคลื่อนงานโดยชุมชน 

 
ประชาคมในท้องถิ่น อาจเป็นระดบั
จังหวดั เทศบาล ต าบล เจา้หนา้ที่
ส่วนกลางหรือผู้ปฏิบตัิการจากหน่วยงาน
รัฐหรือเอกชน เป็นต้น ร่วมท างานโดยมี
พันธกิจเป็นคณะท างานพลังงาน 
 

ระดับของการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาคม 

ประชาชนมาร่วมรับฟังข้อมูลโดย
ภาพรวมว่าจะท าโครงการ มีการ
เสนอแนะและตกลงในผลประโยชน์
และส่วนได้ส่วนเสียเทา่นั้น 
 

ประชาชนมาร่วมกจิกรรมตลอด
กระบวนการในการวางแผนพลังงาน 
และตัดสินใจวา่จะท าโครงการประเภทใด 

รูปแบบของโครงการ วางโครงการท่ีจะท ามาก่อนแล้ว 
(Technology – Based) 
 

โครงการที่จะเกดิขึ้นเกดิจากการตัดสินใจ
โดยชมุชนเองในกระบวนการวางแผน
พลังงาน 
 

รูปแบบการตดัสินใจ การตดัสินใจออกจากส่วนกลาง 
(Centralized) 
 

กระจายการตดัสินใจสู่ท้องถิ่น
(Decentralized) 
 

ระยะเวลาที่ใช้ใน 
การวางแผน 

ใช้ระยะเวลาน้อย ไมค่่อยยุ่งยากชว่ง
วางแผน 

ใช้ระยะเวลานานกว่าการวางแผนรูป
แบบเดมิ 
 

ปัจจยัดา้นทรัพยากร 
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ใช้งบประมาณน้อยช่วงการวางแผน 
เพราะอาศัยคนไม่กี่กลุ่ม 
 

ใช้งบประมาณมากกว่า เพราะต้องสร้าง
เวทีจัดกระบวนการท าความเขา้ใจกับ
กลุ่มชุมชนหลายครั้ง 
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ตารางที ่2.1 (ต่อ) 

 

แหล่งที่มา : ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน. ศูนย์ประสานงานกลางการวางแผนพลังงานชุมชน, 
(2559: 6) 
 
 

2.1.2 การวางแผนพลังงานที่ผ่านมาของประเทศไทย 
 
   จากตารางท่ี 2.1 พบว่า การวางแผนพลังงานในประเทศไทยแต่เดิมท่ีผ่านมา เน้น
การวางแผนจากบนสู่ล่าง (Top-Down) มีรูปแบบการตัดสินใจจากส่วนกลาง (Centralized) โดยกลุ่ม
นักวิชาการไม่ก่ีคน หลายโครงการมีการท าสัญญาจ้างองค์กรภายนอกใ้เข้าไปศึกษาวิเคราะห์และ
ตัดสินใจด าเนินโครงการพลังงาน ซึ่งส่วนมากเป็นโครงการเพื่อการจัดหาพลังงานขนาดใหญ่ 
นอกจากนี้มีการส่งเสริมรณรงค์การประหยัดพลังงานตามสื่อต่าง ๆ แต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ก่อให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้เรื่องของพลังงานในแต่ละบุคคลเท่าท่ีควร ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงขาดทัศนคติ 
และความตระหนักในการใช้พลังงานจึงยังไม่เกิดข้ึนอย่างจริงจังในสังคมไทย แม้กระท่ังการสร้าง
ศักยภาพของบุคคลากรด้านการจัดการพลังงานเองก็แทบไม่มี ผลท่ีตามมาคือ เรื่องของพลังงานก็

หัวข้อ การวางแผนพลังงานท่ีผ่านมา การวางแผนพลังงานชุมชน 
 
ข้อได้เปรียบ 

 
ใช้เวลารวดเร็วชว่งการจัดท าแผน ใช้
งบประมาณน้อย 

 
การส่งเสริมตามแผนงานงา่ยขึ้น เกิด
ความขดัแย้งน้อยและไม่รุนแรง เพราะ
สามารถยกระดับความรู้ความสามารถ
ของชมุชนเร่ืองการบริโภคพลังงานอย่าง
มปีระสิทธิภาพและการจดัการ- 
ประชาคมเป็นผู้จัดการแผน ซึ่งจะท าให้
การพัฒนาเป็นไปอยา่งต่อเนื่องได ้

   
ข้อจ ากดั อาจเกดิผลกระทบ และความขดัแย้ง

จากคนในท้องถิ่นที่ยังไมม่ีความเขา้ใจ 
การส่งเสริมตามแผนไม่เป็นไปอยา่ง
ต่อเนื่องและยั่งยืน ความรูต้่าง ๆ ไม่
ถูกปลูกฝังลงสู่ชุมชน 

– ใช้เวลานานในช่วงการจดัท าแผน  
ใช้งบประมาณมากกว่า 
– ต้องอาศัยแรงของเจา้หนา้ที่ในการลง
พื้นที่สร้างกระบวนการให้ความรู้ความ
เข้าใจมาก 
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ยังคงถูกละเลย และพลังงานยังคงถูกใช้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ รวมท้ังไม่ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีพลังงานท่ีเหมาะสมข้ึนในประเทศ นอกจากนี้ การเกิดผู้ประกอบการด้าน
พลังงานทดแทนภายในประเทศและท้องถ่ินมีน้อยมาก การขาดแหล่งผลิตภายในประเทศท าให้
อุปกรณ์ต่าง ๆ หายาก และมีราคาท่ีสูง การแข่งขันเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและองค์ความรู้ด้าน
พลังงานจึงยังไม่เกิดข้ึน การไม่มีกลไกการตลาดนี้เอง ท าให้ไม่สามารถผลักดันให้เกิดบริษัทท่ีปรึกษา
ด้านพลังงานต่าง ๆ เช่น ท่ีปรึกษาด้านการประเมินโครงการด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์
พลังงาน ท่ีปรึกษาด้านการออกแบบและวางระบบด้านพลังงาน ผู้บริโภคไม่มีทางเลือก เทคโนโลยีและ
การจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานจึงยังไม่ถูกน าไปใช้อย่างแพร่หลาย เกิดการละเลยประชาคมใน
การเข้ามาร่วมบริหารจัดการพลังงานของท้องถิ่นตนเอง ประชาชนไม่เกิดความรู้สึกในการเป็นเจ้าของ
แผนงานและการมีพันธกิจในการที่จะจัดการร่วมกัน นี่เองคือจุดท่ีส าคัญยิ่งของการวางแผนพลังงานท่ี
ผ่านมาท่ีท าให้ไม่ยั่งยืนและประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร 
 
 

2.1.3 การวางแผนพลังงานชุมชน 
 

ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (2560) ได้กล่าวถึง
แนวความคิดของการวางแผนพลังงานชุมชน ดังนี ้  

การวางแผนพลังงานชุมชน หมายถึงกระบวนการท่ีจะผลักดันแผนปฏิบัติ
การพลังงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ออกมาได้จริงเป็นรูปธรรมโดยการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนตลอดท้ังกระบวนการของการวางแผนและการปฏิบัติตามแผน โดยต้องมุ่งเน้นไปใน
ทิศทางของพลังงานยั่งยืน สิ่งส าคัญของการวางแผนนั้น คือ การจะท าให้แผนท่ีคิดออกมาน้ัน 
น ามาปฏิบัติให้เป็นจริงเป็นรูปธรรมได้อย่างไร การคิดจนได้แผนออกมา จะไม่มีความหมาย  
ใด ๆ หากแผนท่ีว่านี้ไม่สามารถขับเคลื่อนลงสู่การปฏิบัติจนเกิดผลตามท่ีได้ต้ังไว้อย่างแท้จริง 
ตัวชี้วัดท่ีส าคัญ คือ ในกระบวนการวางแผนพลังงานสามารถดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้
สถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดข้ึน และวิเคราะห์เพื่อหาทางเลือกในการแก้ปัญหา ตลอดจนมีค ามั่น
สัญญาท่ีจะร่วมกันแก้ปัญหาในปัจจุบันและอนาคตได้  เป็นการวางแผนพลังงานจากระดับ
รากหญ้าหรือท้องถ่ิน (Bottom - Up) ซึ่งหมายรวมถึงระดับจังหวัด อ าเภอ เทศบาล ต าบล 
ชุมชนเล็ก ๆ นั้น ก่อให้เกิดพัฒนาการในการเรียนรู้ของชุมชนในด้านพลังงาน พร้อม ๆ กับ
การปลูกฝังและปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคคลท่ีใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และเห็นความ
เป็นไปของสถานการณ์พลังงานที่เกิดข้ึน 
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การมีส่วนร่วมของประชาคมในการวางแผนพลังงานชุมชนนี้ จะมีระดับการมีส่วนร่วมตั้งแต่
ต้นกระบวนการของการวางแผนพลังงานจนกระท่ังน าไปสู่การปฏิบัติจริง ไม่ใช่แค่การรับรู้รับฟังข้อมูล
เท่านั้น  แต่ต้องมีส่วนร่วมในการเข้ามาตัดสินใจวางแผนพลังงานของท้องถ่ินตนเองด้วย  
ดังภาพที่ 2.1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1 กระบวนการมีสว่นร่วม 
แหล่งที่มา: ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน. ศูนย์ประสานงานกลางการวางแผนพลังงานชุมชน, 
(2559: 4) 
 

นอกจากนั้น การวางแผนพลังงานหรือการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนใด  ๆ 
จะต้องแสดงผลที่เป็น ตัวชี้วัดเชิงเศรษฐศาสตร์ท่ีเป็นรูปธรรมด้วย ในการวางแผนพลังงานนี้ สามารถ
ค านวณได้ว่าเงินท่ีเป็นค่าใช้จ่ายพลังงานไหลออกนอกชุมชนเท่าใด ข้อมูลนี้จะช่วยกระตุ้นชุมชนให้หา
ทางออกเพื่อแก้ไขปัญหาของเขาในท่ีสุด ตัวชี้วัดท่ีส าคัญอีกตัวหนึ่ง ได้แก่ ตัวชี้วัดทางด้านสิ่งแวดล้อม
กล่าวคือ สามารถค านวณได้ว่าปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยออกสู่บรรยากาศในแต่ละกิจกรรมของ
การใช้พลังงานเป็นเท่าใด และจะสามารถควบคุมให้อยู่ในขอบเขตได้อย่างไร กล่าวโดยสรุป  
การวางแผนพลังงานชุมชน จะประกอบไปด้วย 2 ช่วงหลัก ได้แก่ 

 
ช่วงแรก: การวางแผนพลังงาน (Planning Process) เป็นช่วงเก็บข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยี รวมท้ังสร้างศักยภาพของชุมชนในการเรียนรู้เรื่องพลังงานและการ
วางแผน ผลลัพธ์ท่ีได้จะเกิดแผนทางเลือกต่าง ๆ หรือท่ีเรียกว่า Scenarios แล้วน าแผนทางเลือก 
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ต่าง ๆ เหล่านี้เข้าสู่เวทีประชาคมเพื่อช่วยกันตัดสินใจว่าจะเลือกแผนพลังงานใด จากนั้นประชาคมจะ
ร่วมกันลงรายละเอียดกิจกรรมน าไปสู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรม หรือแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 

ช่วงท่ีสอง: ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan Implemen-
tation) ชว่งนี้เป็นช่วงของการน าแผนปฏิบัติการมาใช้จริงในชุมชน และเป็นขั้นตอนส าคัญที่ต้องอาศัย
พลงัประชาคมในการผลักดันและขับเคลื่อนงานให้เกิดความต่อเนื่อง 

 
ท้ังนี้ การวางแผนพลังงานชุมชนให้เกิดความยั่งยืนนั้น จ าเป็นต้องได้รับแรงกระตุ้น

ส่งเสริมสนับสนุน ท่ีเป็นนโยบายของภาครัฐ อันได้แก่ กระทรวงพลังงาน ท่ีจะเป็นหน่วยงานหลักใน
การประสานการท างานของภาคประชาคม ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานราชการระดับจังหวัด องค์กร
พัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และประชาชน เป็นต้น 
 
  
 2.1.4 เครื่องมือและกลไกส าคัญส าหรบัการวางแผนพลังงาน 
 

การวางแผนพลังงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีตั้งไว้นั้น มีองค์ประกอบเก่ียวข้อง
หลายอย่าง ดังนี้ 

องค์ประกอบท่ี 1 สถานภาพพลังงาน (Energy Status) ศึกษารวบรวม /
วิเคราะห์ข้อมูลท่ีเก่ียวกับพลังงานของท้องถ่ิน ท้ังเรื่องการบริโภคพลังงานของส่วนต่าง ๆ เช่น 
บ้านเรือน สถานประกอบการ สถานท่ีราชการ เป็นต้น ราคาค่าพลังงาน แหล่งผลิตพลังงานในท้องถิ่น 
และศักยภาพของแหล่งพลังงานทดแทน 

องค์ประกอบท่ี 2 สมดุลพลังงาน (Energy Balance) การวางแผนพลังงาน
หรือการใช้เทคโนโลยีพลังงานใด ๆ จะต้องแสดงผลท่ีเป็นตัวชี้วัดเชิงเศรษฐศาสตร์ท่ีเป็นรูปธรรมด้วย 
ซึ่งในการวางแผนพลังงานนี้ เครื่องมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์เรียกว่า “สมดุลพลังงาน” จะช่วยค านวณ
ได้ว่า เงินท่ีเป็นค่าใช้จ่ายพลังงานไหลออกนอกชุมชนเท่าใด และหากไม่วางแผนจะสูญเสียพลังงาน
อย่างไร ซึ่งข้อมูลนี้จะช่วยหาทางออกให้กับชุมชนในการแก้ไขปัญหาของตนเองได้เป็น อย่างดี อย่างไร
ก็ตามตัวชี้วัดท่ีส าคัญอีกประการหนึ่งคือ ตัวชี้วัดทางด้านสิ่งแวดล้อม ท่ีสามารถค านวณได้ว่าปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกท่ีปล่อยออกสู่บรรยากาศในแต่ละ กิจกรรมของการใช้พลังงานเป็นเท่าใด และจะ
สามารถควบคุมให้อยู่ในขอบเขตได้อย่างไร 

องค์ประกอบท่ี 3 เทคโนโลยีพลังงานยั่งยืน ต้องเป็นเทคโนโลยีอย่างง่ายท่ี
ผลิตพลังงานสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คือใช้เชื้อเพลิงและวัตถุดิบท่ีหมุนเวียนผลิตและใช้ได้
ตลอดเวลา พอดีกับความต้องการใช้งาน และมีการเรียนรู้ เพื่อการจัดการแบบพึ่งพาตนเอง  
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มีประสิทธิภาพสูง ประหยัดทรัพยากร ประหยัดแรงงาน และค่าใช้จ่าย ท่ีส าคัญคือต้องเป็นเทคโนโลยี
ท่ีไม่ซับซ้อน และชุมชนสามารถจัดการเองได้ เช่น เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง เตาเผาถ่าน 200 ลิตร 
บ่อหมักก๊าซชีวภาพ และระบบผลิตไบโอดีเซลแบบชุมชน เป็นต้น 

องค์ประกอบท่ี 4 ความพร้อมของประชาชนในพื้นท่ี ประชาชน ถือเป็น
องค์ประกอบส าคัญต่อการวางแผนพลังงานระดับท้องถ่ิน ดังนั้น ประชาชนจึงต้องมีความพร้อมท่ีจะ
เข้าร่วมวางแผนและด าเนินงานตามแผน โดยผู้เข้าร่วมวางแผนในระดับชุมชนประกอบด้วยสมาชิกใน
พื้นท่ี ผู้น าท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้ประกอบการ ปราชญ์ชุมชน 
องค์การบริหารส่วนต าบล ข้าราชการในท้องถ่ิน รวมท้ัง ผู้มีอ านาจสนับสนุนการด าเนินงานของ
ท้องถิ่น 
 
 

2.1.5 ยุทธศาสตร์การจัดท าแผนพลังงานชุมชน 
 
   การวางแผนพลังงานชุมชน มีวัตถุประสงค์หลักคือ สร้างแผนพลังงานระดับต าบล 
เพื่อสร้างขีดความสามารถให้องค์การบริหารส่วนท้องถ่ินมีศักยภาพในการท าแผน พลังงาน และ
สามารถจัดการพลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ท้ังนี้ การวางแผนพลังงานชุมชน แบ่งการด าเนินงาน
ออกเป็น 10 ข้ันตอน คือ 

ข้ันตอนท่ี 1 สร้างความเข้าใจร่วมกันกับชุมชน: การวางแผนพลังงานจะ
ส าเร็จได้ชุมชนต้องเข้าใจท่ีมาของโครงการ และยอมรับการเข้าร่ามโครงการในรูปของตัวแทน
อาสาสมัครคณะท างานพลังงานชุมชน ท้ังนี้ เพื่อให้เข้าใจเรื่องพลังงานเบื้องต้นเพิ่มมากข้ึน และเกิด
ความตระหนักท่ีจะแก้ปัญหาร่วมกัน 

ข้ันตอนท่ี 2 สร้างทีมงานคณะท างานพลังงานชุมชน: คณะท างานพลังงาน
ของชุมชนต้องเข้าใจและพร้อมผลักดันกระบวนการท างาน ตลอดจนเป้าหมายของโครงการให้สัมฤทธิ์
ผล 

ข้ันตอนท่ี 3 เก็บข้อมูลพลังงานในพื้นท่ี: ให้ตัวแทนและเยาวชนในพื้นท่ีมี
ส่วนร่วมในการส ารวจข้อมูลพลังงานชุมชนของตนเอง 

ข้ันตอนท่ี 4 ประมวลผลข้อมูลจัดท าสถานภาพพลังงาน: เพื่อให้ได้ข้อมูล
พลังงานของชุมชน ท าให้ทราบรอยรั่วของการใช้พลังงาน ส าหรับน ามาใช้วางแผนพลังงานต่อไป 

ข้ันตอนท่ี 5 สะท้อนข้อมูลพลังงานคืนสู่ชุมชน: เพื่อให้ชุมชนได้รับรู้และ
ตรวจสอบข้อมูลพลังงานของชุมชน ท้ังปริมาณการใช้และการสูญเสียเงินส าหรับการบริโภคพลังงาน
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ประเภทต่าง ๆ เพื่อให้คนในชุมชนหันกลับมามองดูวิถีการใช้พลังงานของตนเอง เพราะหากไม่มีการ
เก็บข้อมูลไว้ก็ไม่สามารถทราบข้อมูลเหล่านี้ได้ 

ข้ันตอนท่ี 6 ศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานท่ียั่งยืน: จุดประกายความคิด
และสร้างแรงบันดาลใจในการใช้เทคโนโลยีพลังงานยั่งยืน 

ข้ันตอนท่ี 7 ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดท าร่างแผนพลังงานระดับ
ชุมชน: เพื่อให้มีการวางแผน หาทางออกร่วมกัน ริเริ่มการจัดการ เกิดแผนพลังงานของชุมชน 

ข้ันตอนท่ี 8 ประชาพิจารณ์ร่างแผนพลังงานกับประชาชนเพื่อจัดท าแผน
พลังงานฉบับสมบูรณ์: เพื่อขอความเห็นชอบในการจัดท าแผนพลังงานร่วมกันของชุมชน 

ข้ันตอนท่ี 9 ปฏิบัติตามแผนพลังงานท่ีวางไว้ (โครงการน าร่อง): น าแผน
พลังงานชุมชนมาปฏิบัติจริงตามกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีวางไว้ จนสามารถเกิดวิทยากรตัวคูณด้านพลังงาน 

ข้ันตอนท่ี 10 สรุปบทเรียนการท างานร่วมกัน: ประเมินปัญหาอุปสรรค 
และผลกระทบท่ีเกิดข้ึน พร้อมวางแผนการท างานในปีต่อ ๆ ไป 
 

โดยผ่านยุทธศาสตร์ผนึกก าลังในการสร้างเครือข่ายการท างาน ดังภาพต่อไปน้ี 
 

 
 
 

ภาพที่ 2.2 ยุทธศาสตรผ์นึกก าลังในการสรา้งเครอืข่ายการจัดท าแผนพลังงานชุมชน 
 

ระดบักระทรวง 

• กระทรวงพลงังาน
• กระทรวงมหาดไทย

ระดบัองคก์ร

• ส านกังานพลงังาน
ภูมภิาค

• ส านกังานพลงังาน
จงัหวดั

• องคก์รพฒันาเอกชน
• สถาบนัการศกึษาใน
ทอ้งถิน่

ระดบัภายใน
องคก์ร

• การผสานแหลง่
งบประมาณของ
หน่วยงานภายใน
สงักดักระทรวง
พลงังาน

การประเมินผล

• การประเมนิผล
ด าเนินการโครงการ
โดยทมีประเมนิผล
ภายนอก
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2.1.6 การจัดการพลังงานชุมชน. 
..... ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

   จากรายงานการติดตามประเมินผลโครงการจัดท าแผนพลังงานในระดับชุมชน 
(ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน, 2551) สรุปแนวทางการจัดการพลังงานชุมชนจาก
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะของโครงการท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว ดังต่อไปนี้ 

1) เน้นการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม ท าให้เกิดกระบวนการเชิงระบบตั้งแต่ข้ัน
ริเริ่มจัดท าโครงการ การวางแผนและพัฒนาโครงการ การลงมือท า การติ ดตามผล การรับ
ผลประโยชน์ร่วมกันท้ังในแบบรูปธรรมและนามธรรม ก่อให้เกิดความต่อเนื่องและเกิดการเป็นเจ้าของ
......    2) การบูรณาการ จัดกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน การให้ความรู้และจัด
การพลังงานต้องสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ชีวิตจริง สามารถเชื่อมโยงกับกิจกรรมชุมชน เพื่ อ
ความกลมกลืนกับวิถีชีวิตในชุมชน  
     3) เกิดการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และจัดการพลังงาน น าไปสู่การพัฒนาภูมิ
ปัญญาเดิม จนเกิดเป็นแนวทางใหม่............. ............... ....................................... 

4) การจัดหาเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับศักยภาพของชุมชน เพื่อให้เกิด
ประโยชน์และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง รวมไปถึงความสอดคล้องของ
เทคโนโลยีกับศักยภาพในการดูแลรักษาของประชาชนด้วย....... ........ 

5) เสริมสร้างความตระหนักรู้ และพัฒนาศักยภาพขององค์กรในระดับ
ท้องถิ่น การจัดการความรู้และประสานความร่วมมือกับภาคีหน่วยงานองค์กรท้องถิ่น เพื่อแก้ปัญหาใน
ชุมชนร่วมกันอย่างมีระบบและเกิดการขยายผล.. ...... .............. 

6) ยกระดับความรู้ท่ีบูรณาการใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับวิชาการ ระดับการ
จัดการ ระดับวิถีวัฒนธรรมชมุชนในแต่ละบริบท ให้เกิดการขยายผลที่เป็นรูปธรรม โดยใช้ประเด็นของ
แต่ละชุมชนเป็นตัวเดินเรื่องให้เกิดการจัดการความรู้ในพื้นท่ีนั้น ๆ  

7) เสริมสร้างพลังการขับเคลื่อนทางสังคมและชุมชน สู่การผลักดันในระดับ
นโยบายสาธารณะ เกิดความตระหนักร่วมแก่ชุมชนและสังคม น าไปสู่การแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมกับแต่
ละชุมชน       

8) เสริมสร้างความรู้ให้กับบุคลากรในการจัดการความรู้ท่ีสามารถต่อยอด
หรือเชื่อมโยงกับงานเดิม และใช้ทุนทางสังคมเป็นสื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน ท าให้เกิดการ
ขับเคลื่อนด้านพลังงานที่ต่อเนื่องและยั่งยืน.. 

 . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . 
    การด าเนินการจัดการพลังงานชุมชนให้มีประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนนั้น 
จ าเป็นต้องมีระบบการจัดการพลังงานท่ีเหมาะสม และก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน การพึ่งตนเอง
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ด้านพลังงานภายในชุมชน น าไปสู่การก าหนดนโยบาย เป้าหมาย รวมไปถึงการวางแผน และการ
น าไปปฏิบัติได้จริง.. 
 
 

2.1.7 ประเภทของพลังงานชุมชน 
 
 พลังงานชุมชนเน้นการใช้พลังงานทดแทนเป็นหลัก โดยใช้เทคโนโลยีพลังงานทางเลือกท่ี
เหมาะสมส าหรับศักยภาพของชุมชนเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
หลักการของเทคโนโลยีพลังงานยั่งยืน (Sustainable Energy Technology) ท่ีมีความเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม วัตถุดิบและเชื้อเพลิงสามารถหมุนเวียนผลิตและใช้ได้อย่างไม่มีวันหมดไป มีประสิทธิภาพ
สูง ประหยัดทรัพยากร แรงงาน และค่าใช้จ่าย มีความพอดีกับความต้องการใช้งาน และเป็น
เทคโนโลยีท่ีง่ายไม่ซับซ้อน ชุมชนสามารถจัดการเองได้เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองของท้องถ่ิน โดย
พลังงานทดแทนท่ีมีความเหมาะสมกับพลังงานชุมชนมีดังนี้ 
 
 2.1.7.1 พลังงานแสงอาทิตย ์

พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานจากดวงอาทิตย์ซึ่ งเป็นแหล่งพลังงานท่ีมี
ความส าคัญมากท่ีสุดบนโลก เป็นพลังงานท่ีไม่มีวันหมดและปราศจากมลพิษ พลังงานแสงอาทิตย์มี
อิทธิพลกับพลังงานอื่น ๆ เช่น พลังงานลม พลังงานน้ า และพลังงานคลื่น สามารถน ามาใช้ประโยชน์
ได้ในทุกพื้นท่ี ส าหรับประเทศไทยเป็นประเทศท่ีได้รับรังสีรวมของดวงอาทิตย์รายวันเฉลี่ยต่อปี 18.0 
เมกะจูล / ตารางเมตร-วัน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2555: 7) แสดงให้เห็น
ว่าประเทศไทยมีศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ค่อนข้างสูง รังสีจากดวงอาทิตย์ให้ท้ังพลังงานแสงและ
ความร้อน โดยมนุษย์ใช้ประโยชน์จากรังสีของดวงอาทิตย์มาอย่างยาวนานตั้งแต่ในอดีต เช่น การใช้
ประโยชน์โดยตรงจากรังสีดวงอาทิตย์ในการท าเกษตรกรรมอาทิ การตากผลผลิตทางการเกษตร การ
ผลิตเกลือจากทะเล และในการด ารงชีวิตอาทิ การมองเห็น การถนอมอาหาร การซักรีด การบอกเวลา 
และการใช้ประโยชน์จากรังสีดวงอาทิตย์ในการผลิตพลังงานด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยพลังงานทั้ง
สองส่วนนี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการผลิตพลังงานได้สองรูปแบบ ได้แก่ พลังงานไฟฟ้า และ
พลังงานความร้อน วิธีการน าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ได้ 2 วิธี คือเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงาน
ไฟฟ้าผ่านกระบวนการทาง Photovoltaic (เซลล์แสงอาทิตย์) และการเปลี่ยนพลังงานแสงเป็น
พลังงานความร้อน แบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้ดังนี้ 
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 1) การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 
สามารถแบ่งออกได้ 3 ระบบได้แก่  

(1) เซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ (PV Stand Alone System) เป็นระบบ
ผลิตไฟฟ้าท่ีได้รับการออกแบบส าหรับใช้งานในพื้นท่ีชนบทท่ีไม่มีระบบสายส่งไฟฟ้า อุปกรณ์ระบบท่ี
ส าคัญประกอบด้วย แผงเซลล์แสงอาทิตย์ อุปกรณ์ควบคุมการประจุแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ และอุปกรณ์
เปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับแบบอิสระ เซลล์แสงอาทิตย์แบบต่อกับระบบ
จ าหน่าย ใช้ส าหรับผลิตกระแสไฟฟ้าในเขตตัวเมือง โดยเปลี่ยนไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นไฟฟ้า
กระแสสลับเข้าสู่ระบบสายส่งไฟฟ้าได ้
 

 
 
ภาพที่ 2.3 ระบบผลิตไฟฟ้าแบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบอสิระ 
แหล่งที่มา: LEONICS, 2556 
 

(2) เซลล์แสงอาทิตย์แบบต่อกับระบบจ าหน่าย (PV Grid Connected 
System) เป็นระบบผลิตไฟฟ้าท่ีถูกออกแบบส าหรับผลิตไฟฟ้าผ่านอุปกรณ์เปลี่ยนระบบไฟฟ้า
กระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเข้าสู่ระบบสายส่งไฟฟ้าโดยตรง ใช้ผลิตไฟฟ้าในเขตเมือง หรือพื้นที่ท่ี
มีระบบจ าหน่ายไฟฟ้าเข้าถึง อุปกรณ์ระบบท่ีส าคัญประกอบด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อุปกรณ์เปลี่ยน
ระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับชนิดต่อกับระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
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ภาพที่ 2.4 เซลล์แสงอาทิตย์แบบต่อกับระบบจ าหน่าย 
แหล่งที่มา: MAGHDEEM.net, 2558. 
 

(3) เซลล์แสงอาทิตย์แบบผสมผสาน (PV Hybrid System) เป็นระบบผลิต
ไฟฟ้าท่ีถูกออกแบบส าหรับท างานร่วมกับอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าอื่น ๆ เช่น ระบบเซลล์แสงอาทิตย์กับ
พลังงานลม และเครื่องยนต์ดีเซล ระบบเซลล์แสงอาทิตย์กับพลังงานลม และไฟฟ้าพลังน้ า เป็นต้น 
โดยรูปแบบระบบจะข้ึนอยู่กับการออกแบบตามวัตถุประสงค์โครงการเป็นกรณีเฉพาะ 
 

 
 
ภาพที่ 2.5 เซลล์แสงอาทิตย์แบบผสมผสาน 
แหล่งที่มา: the U.S. Department of Energy, 2558. 
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2) การใช้พลังงานแสงอาทิตยเ์พื่อผลิตความร้อน เช่น การผลิตน้ ารอ้นด้วยพลงังาน
แสงอาทิตย์สามารถแบ่งได้เปน็ 3 ชนิด ได้แก่ 

(1) การผลิตน้ าร้อนชนิดไหลเวียนตามธรรมชาติ โดยถังเก็บน้ าจะอยู่สูงกว่า
แผงเซลล์แสงอาทิตย ์

(2) การผลิตน้ าร้อนชนิดใช้ปั๊มน้ าหมุนเวียน เหมาะส าหรับการผลิตน้ าร้อน
ในปริมาณมาก และต้องการใช้น้ าร้อนอย่างต่อเนื่อง 

(3) การผลิตน้ าร้อนชนิดผสมผสาน เป็นการน าน้ าร้อนท่ีผลิตได้จากพลังงาน
แสงอาทิตย์มาใช้ร่วมกับความร้อนเหลือจากการระบายความร้อนของเครื่องท าความเย็น
เครื่องปรับอากาศ โดยใช้อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน 
 

3) การใช้พลังงานในการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ปัจจุบันมีอยู่ 3 ลักษณะ 
ได้แก่  

(1) การอบแห้ งระบบ Passive คือระบบการอบ ท่ีอาศัยพลั งงาน
แสงอาทิตย์และกระแสลมท่ีพัดผ่าน อย่าง เครื่องตากแห้งโดยธรรมชาติ โดยการอาหารหรือสิ่งของท่ี
ต้องการตากไว้กลางแจ้ง อาศัยความร้อนจากแสงอาทิตย์และลมในการระเหยความชื้นออกไป แบ่ง
ออกเป็น ตู้อบแห้งท่ีใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์โดยตรง ความร้อนท่ีได้เกิดจากการดูดกลืนพลังงาน
แสงอาทิตย์ท่ีส่งตรงมายังตู้อบ และตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสม เป็นการให้ความร้อนแก่สิ่งของ
ในตู้อบจากทางตรงด้วยแสงอาทิตย์และทางอ้อมด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย ์

(2) การอบแห้งระบบ Active คือระบบอบแห้งท่ีมีเครื่องช่วยให้อากาศ
ไหลเวียนในทิศทางท่ีต้องการ เช่น พัดลม เมื่อพัดลมดูดอากาศจากภายนอกมาเข้ามาผ่านแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ อากาศร้อนท่ีไหลผ่านพัดลมและห้องอบจะมีความชื้นสัมพัทธ์ต่ ากว่าความชื้นของพืชผล 
จึงพาความชื้นจากพืชผลออกสู่ภายนอก 

(3) การอบแห้งระบบ Hybrid เป็นการอบแห้งท่ีใช้พลังงานแสงอาทิตย์
และพลังงานรูปแบบอื่น ๆ ในช่วงท่ีแสงอาทิตย์ไม่มีหรือไม่สม่ าเสมอ เพื่อให้สิ่งที่อบแห้งเร็วข้ึน 
 
 

 2.1.7.3 พลังงานชวีมวล 
  พลังงานชีวมวล คือพลังงานท่ีได้จากชีวมวล (Biomass) ซึ่งเป็นวัตถุหรือสสารท่ีได้
จากธรรมชาติหรือสิ่งมีชีวิตโดยไม่นับการกลายเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ผลผลิตทางการเกษตรหลาย
ชนิด อาทิ ข้าว มันส าปะหลัง อ้อย ข้าวโพด น้ ามันปาล์ม ยูคาลิปตัส ยางพารา และมะพร้าว หรือของ
เหลือจากผลผลิตทางการเกษตร อาทิ แกลบ ฟาง หญ้า และข้ีเลื่อย ชีวมวลเหล่านี้มีคุณสมบัติในการ
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เป็นเชื้อเพลิงที่ดีและให้ค่าพลังงานความร้อนในระดับท่ีสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการน าไป
เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานความร้อน ไอน้ า หรือผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได้ การผลิตพลังงานจาก
เชื้อเพลิงชีวมวลด้วยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมจะไม่ก่อให้เกิดมลภาวะและไม่สร้างสภาวะเรือนกระจก 
เนื่องจากการปลูกทดแทนท าให้เกิดการหมุนเวียนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ ส าหรับประเทศไทย
เป็นประเทศเกษตรกรรมท่ีมีผลผลิตทางการเกษตรมากมาย จึงมีศักยภาพในการใช้พลังงานชีวมวล
เพื่อทดแทนพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล 
  ประเทศไทยมีการผลิตพลังงานความร้อนและไฟฟ้าโดยใช้ชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงอย่าง
แพร่หลาย ซึ่งมีตั้งแต่ระบบขนาดเล็กเพื่อใช้ในครัวเรือน ไปจนถึงระบบขนาดใหญ่เพื่อใช้ผลิ ตไฟฟ้า 
โดยการเปลี่ยนชีวมวลเป็นพลังงานด้วยกระบวนการทางเคมีและความร้อน ด้วยระบบหลัก 4 ระบบ
ได้แก่  

1) การเผาไหม้โดยตรง (Direct - Fired) 
   2) การเผาไหม้โดยใช้เชื้อเพลงิสองชนิดขึ้นไป (Co - Firing) 
   3) การผลิตก๊าซเชื้อเพลิง (Gasification) 
   4) ไพโรไลซิส (Pyrolysis)  
 
   ในระดับเล็กเช่นชุมชนส่วนใหญ่เลือกใช้ระบบการเผาไหม้โดยตรงด้วยเทคโนโลยี
อย่างง่ายท่ีสามารถผลิตเตาเผาชวีมวลใช้เองในครัวเรือนได้ เช่น เตาเผาถ่านประหยัดพลังงาน เป็นเตา
ท่ีถูกประดิษฐ์ ข้ึนจากวัสดุท่ีหาง่ายในท้องถิ่น เช่น ถังน้ า มันขนาด 200 ลิตร โดยได้  ปรับปรุงพัฒนา
จนมีประสิทธิภาพการเผาไหม้ท่ีดียิ่งขึ้น ท า ให้ ถ่านท่ีผลิตได้มีคุณภาพดีในการเผาแต่ละครั้งจะได้ถ่าน 
23 – 25 กิโลกรัม / ครั้ง ประหยัดเวลาและท่ีส าคัญคือการผลิตเตาเผาถ่านนั้นท าได้ง่าย ราคาถูก 
เหมาะส าหรับครัวเรือนชนบทท่ีมีการใช้ถ่านเป็นพลังงานในการหุงต้มประกอบอาหาร และสามารถ
น ามาขายสร้างรายได้เพิ่มเติม อีกท้ังยังมีผลพลอยได้คือ น้ าส้มควัน ไม้ จากการเผาถ่าน ส าหรับน าไป
เป็นยาฆ่าแมลงก าจัดศัตรูพืช 
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ภาพที่ 2.8 เตาเผาถ่านประหยัดพลังงาน 
แหล่งที่มา: ส านกังานพลังงานจงัหวัดเชียงราย, 2554. 

 
 

2.1.7.4 ก๊าซชีวภาพ 
  ก๊าซชีวภาพคือก๊าซท่ีได้จากน้ าเสียจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์  
(Farm / Manure Waste) ของเสียจากอุตสาหกรรม (Industrial Waste) ขยะมูลฝอยและครัวเรือน 
(Municipal Solid Waste, MSW / Household) โดยนิยมใช้เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพด้วย
กระบวนการย่อยสลายทางชีววิทยาแบบไม่ใช้อากาศ  (Anaerobic Process) ภายในบ่อหมัก 
สามารถแบ่งอัตราการย่อยสลายอินทรีย์ได้ 2 ระดับ คือ บ่อหมักไร้ออกซิเจนแบบช้าอัตราการย่อย
สลายอินทรีย์ต่ า (Low Rate) และบ่อหมักไร้ออกซิเจนแบบเร็วอัตราการย่อยสลายอินทรีย์สูง  
(High Rate) ส าหรับมูลสัตว์ 
   1) บ่อหมักไร้ออกซิเจนแบบช้า (Low Rate Anaerobic Reactor) บ่อหมัก
ไร้ออกซิเจนแบบช้าจะต้องใช้พืน้ท่ีในการติดตั้งอปุกรณ์มาก เพราะต้องใช้เวลาในการกักเก็บน้ าสูงมีอยู่
ด้วยกัน 3 รูปแบบดังนี ้

(1) แบบโดมคงท่ี (Fixed Dome Digester) สร้างด้วยคอนกรีตฝังอยู่ในดิน 
มีท่อเพื่อเติมมูลสัตว์และท่อให้มูลสัตว์ไหลออก ส่วนเก็บก๊าซสร้างด้วยคอนกรีตติดกับบ่อหมัก แรงดัน
ของก๊าซไม่คงท่ีข้ึนอยู่กับปริมาตรของก๊าซภายในบ่อ 
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ภาพที่ 2.7 บ่อหมักแบบโดมคงท่ี  
แหล่งที่มา: energypedia.info, 2552. 

 
(2) แบบฝาครอบลอย (Floating Drum Digester) ใช้ในการจัดมูลของสัตว์

เลี้ยงท่ีกองอยู่ใต้ถุนบ้าน และแก้ปัญหาด้านสุขอนามัยก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค ก๊าซชีวภาพท่ี
เกิดข้ึนถือว่าเป็นเพียงผลพลอยได้ 
 

 
 

ภาพที่ 2.8 บ่อหมักแบบฝาครอบลอย  
แหลง่ที่มา: build-a-biogas-plant.com, 2557. 

 
(3) แบบรางขนาน (Plug Flow Digester) แบ่งออกเป็นมี 2 รูปแบบ คือ 

แบบพลาสติกคลุมบ่อดิน (Cover Lagoon) โดยน าถุงยางเก็บก๊าซมาสร้างครอบไปบนบ่อรวบรวมมูล
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สัตว์ท่ีมีอยู่แล้ว ซึ่งอาจเป็นบ่อคอนกรีตหรือดินขุดก็ได้ ในกรณีท่ีเป็นบ่อดินขุด อาจปูแผ่นยางท่ีใช้ปู
สระเก็บน้ามาปูทับ เพื่อไม่ให้เกิดการรั่วซึมของของเสียลงใต้ดิน 
 

 
 
ภาพที่ 2.9  บ่อหมักรางขนานแบบพลาสติดคลุมบ่อดิน  
แหล่งที่มา: ไทยรุ่งอปุกรณจ์ ากดั, 2557. 

 
แบบพลาสติกคลุมราง (Channel Digester) เป็นบ่อคอนกรีตท่ีมีรูปร่าง

ยาวคล้ายรางหรือคลองส่งน้ า บนบ่อหมักมีพลาสติกคลุมเพื่อใช้เก็บก๊าซชีวภาพ ตัวบ่อหมักจะถูกฝังอยู่
ในดิน มีท่อเติมมูล และท่อเติมมูลและท่อน ามูลออกอยู่ทางหัวและท้ายบ่อ เนื่องจากใช้พลาสติกเป็น
ตัวเก็บก๊าซ ดังนั้น จึงมีแรงดันก๊าซค่อนข้างต่ า จ าเป็นต้องมีอุปกรณ์เพิ่มแรงดันเพื่อน าก๊าซไปใช้งาน 
 

 
 

ภาพที่ 2.10  บ่อหมักรางขนานแบบพลาสติดคลุมราง  
แหล่งที่มา: ไทยรุ่งอปุกรณจ์ ากดั, 2557. 
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  2) บ่อหมักไร้ออกซิเจนแบบเร็ว (High Rate Anaerobic Reactor) มีอัตราการย่อย
สลายเกิดข้ึนรวดเร็ว เพราะในระบบมีการกวนผสม การกักเก็บและรักษาตะกอนแบคทีเรียท่ีมีคุณภาพ
ให้อยู่ในระบบเป็นเวลานาน โดยออกแบบให้ตะกอนถูกยึดตรึงไว้กับตัวกลาง หรือการท าให้ตะกอน
รวมตัวกันเป็นก้อน และยังมีการน าตะกอนท่ีหลุดไปกับน้ าล้นกลับมาในระบบ บ่อหมักมีขนาดเล็ก 
สามารถรับปริมาณของเสียได้มาก  เหมาะสมท่ีจะน ามาประยุกต์ใช้กับน้ าเสียอุตสาหกรรมท่ีมีปริมาณ
ความเข้มข้นสารอินทรีย์สูง และก๊าซชีวภาพท่ีผลิตได้สามารถน าไปใช้ทดแทนเชื้อเพลิงท่ีใช้ใน
กระบวนการผลิต ท าให้ลดค่าใช้จ่ายการบ าบัด ช่วยลดการใช้เชื้อเพลิง และน้ าเสียท่ีบ าบัดแล้วจะ
เป็นไปตามมาตรฐานน้ าท้ิง โดยแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ 
   (1) Up-Flow Anaerobic Sludge Blanket (UASB) น้ าเสียจะถูกสูบเข้า
ก้นถังท่ีแบ่งเป็น  2 ชั้น  ชั้ นล่าง (Sludge Bed) เป็นตะกอนเม็ด (Granular Bacteria) ขนาด  
2 - 5 มม. เป็นแบคทีเรียใยขาว เกาะกันมีความหนาแน่นสูง ส่วนชั้นบนเรียกว่า Sludge Blanket 
ทางด้านบนของบ่อหมัก UASB จะมีอุปกรณ์ท่ีเรียกว่า Gas Solid Separator ท าหน้าท่ีแยกก๊าซและ
ป้องกันไม่ให้ตะกอนแบคทีเรียหลุดออกไปกับน้ าเสีย 
 

 
 

ภาพที่ 2.11  Up-Flow Anaerobic Sludge Blanket 
แหล่งที่มา: R&D of innovative water technology, 2016 
 

(2 )  High Suspension Solid Up-Flow Anaerobic Sludge Blanket  
(H-UASB) พัฒนาจากระบบ UASB เพื่อแก้ไขปัญหาการอุดตันของระบบหัวจ่ายน้ าเนื่องจากตะกอน
ของมูลสัตว์ มี Buffer Tank ท าหน้าท่ีแยกตะกอนแขวนออกจากน้ าเสียและมูลสัตว์ให้มีปริมาณน้อย
ท่ีสุด และน าถุงยางท่ีใช้คลุมบ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบรางคลุมบน Buffer Tank เพื่อท าหน้าท่ีเก็บก๊าซ
ชีวภาพท่ีผลิตได้จากระบบ UASB 
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 2.1.7.5 เชื้อเพลิงไบโอดีเซล   
ไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกท่ีผลิตจากแหล่งทรัพยากรหมุนเวียน มีคุณสมบัติท่ี

สามารถย่อยสลายได้เองตามกระบวนการทางชีวภาพ (Biodegradable) และไม่มีพิษ (Nontoxic)  
ไบโอดีเซลสามารถน ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงกับยานพาหนะโดยไม่ต้องดัดแปลงเครื่องยนต์เนื่องจากมี
คุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ ามันดีเซล อีกท้ังยังช่วยรักษาสภาพเครื่องยนต์ให้ใช้งานได้นานกว่าและไม่
ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม  

กระบวนการผลิตไบโอดีเซลใช้น้ ามันพืชเป็นวัตถุดิบเป็นหลัก ในประเทศไทยมีแหล่ง
ผลิตพืชน้ ามันหลายชนิด เช่น ปาล์มน้ ามัน สบู่ด า ละหุ่ง มะพร้าว ไม่เพียงแต่พืชน้ ามันท่ีสามารถน ามา
ผลิตไบโอดีเซลได้เท่านั้น น้ ามันปาล์มดิบและไขมันปาล์มท่ีเป็นผลพลอยได้จากโรงกลั่นน้ ามันพืช 
น้ ามันพืชใช้แล้ว ไขมันสัตว์ ก็สามารถน ามาใช้ในการผลิตไบโอดีเซลในระดับชุมชนเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง
ในเครื่องยนต์การเกษตรได้  

วัตถุดิบท่ีใช้ในการผลิตไบโอดีเซล 
 ไบโอดีเซลสามารถผลิตได้จากวัตถุดิบท่ีมีความหลากหลาย เช่น พืชน้ ามัน 

น้ ามันพืชใช้แล้ว หรือแม้แต่น้ ามันจากไขมันสัตว์ ซึ่งแต่ละชนิดมีลักษณะและคุณสมบัติท่ีแตกต่างกัน
ดังนี ้

 ปาล์มน้ ามัน  
 ปาล์มน้ ามันนิยมใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลในประเทศไทย 

เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตต่ า และมีผลผลิตท่ีสูงเมื่อเทียบกับพืชน้ ามันชนิดอื่น โดยปาล์มน้ ามัน
สามารถให้ผลผลิตน้ ามันต่อไร่สูงกว่าเมล็ดเรพถึง 5 เท่า และสูงกว่าถ่ัวเหลืองถึง 10 เท่า มีเนื้อท่ี
เพาะปลูก 3.189 ล้านไร่ ให้ผลผลิต 8.162 ล้านตัน โดยมีผลผลิต 2,560 กิโลกรัมต่อไร่ (ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร, 2552 อ้างถึงใน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2554: 10) 

 สบู่ด า 
 เป็นพืชน้ ามันท่ีเหมาะสมในการน าไปผลิตไบโอดีเซลชุมชน สามารถ

เพาะปลูกง่าย สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ภายในหนึ่งปีและมีอายุยืนถึง 30 ปี ให้ผลผลิต 300 - 400 
กิโลกรัม / ไร่ / ปี ข้ึนอยู่กับสภาพการดูแล สามารถน ามาใช้ในเครื่องยน ต์ดีเซลรอบต่ าส าหรับ
การเกษตรแทนน้ ามันดีเซลได้ 

 ถ่ัวเหลือง 
 เป็นพืชน้ ามันท่ีได้รับความนิยมมากในการผลิตไบโอดีเซลของประเทศ

สหรัฐอเมริกาและประเทศอิตาลี แต่ในประเทศไทยยังไม่แพร่หลายมากนักเนื่องจากนิยมใช้ถ่ัวเหลือง
ในการน ามาบริโภคมากกว่า  
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น้ ามันพืชใช้แล้ว 
 น้ ามันพืชใช้แล้วเป็นวัตถุดิบท่ีมีอยู่ในทุกครัวเรือน เป็นสิ่งเหลือท้ิงจากการ

ประกอบอาหารท่ีสามารถหาได้ปริมาณมาก ท าให้น้ ามันพืชใช้แล้วเป็นวัตถุดิบท่ีเหมาะสมในการ
ผลิตไบโอดีเซลชุมชนเนื่องจากหาได้ง่าย และเป็นการน าสิ่งเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 

 เมล็ดเรพ 
 เป็นพืชล้มลุกประเภทวัชพืชท่ีพบอยู่ทั่วในทวีปยุโรป มีลักษณะเหมือนเมล็ด

งา ในปี พ.ศ.2525 ได้มีการริเริ่มคิดค้นกระบวนการ Transesterification โดยใช้เมล็ดเรพท่ีสถาบัน 
Institute of Organic Chemistry, Graz, Austria และได้รับการยอมรับจากผู้ใช้รถอย่างดี เมล็ดเร
พจึงเป็นวัตถุดิบท่ีใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตไบโอดีเซลมากท่ีสุดในยุโรป โดยมีส่วนแบ่งในการผลิตถึง
ร้อยละ 80 ของวัตถุดิบอื่น ๆ ท้ังหมด ปัจจุบันประเทศเยอรมันเป็นผู้น าทางด้านเทคโนโลยีการผลิตไบ
โอดีเซลจากเมล็ดเรพและเป็นผู้น าในการน าไบโอดีเซลใช้แทนน้ ามันดีเซล ส าหรับประเทศไทยการใช้
เมล็ดเรพเป็นวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซลยังไม่แพร่หลายมากนัก   

การผลิตไบโอดีเซลในโรงงานชุมชน 
 การผลิตไบโอดีเซลในระดับชุมชนมีระบบการผลิตท่ีไม่ซับซ้อนมาก โดยใช้

เครื่องผลิตขนาดเล็ก ท่ีมีก าลั งผลิตประมาณ  100 - 1,000 ลิตร / วัน  ผ่ านกระบวนการ 
Transesterification แบบไม่ต่อเนื่องข้ันตอนเดียว ใช้น้ ามันพืชใช้แล้วเป็นวัตถุดิบจากการรวบรวม
หรือรับซื้อตามชุมชน และจ าเป็นจะต้องมีข้ันตอนการตกตะกอนออกเพื่อไม่ให้สิ่งปนเปื้อนจากเศษ
อาหารและน้ าในน้ ามันพืชไปขัดขวางปฏิกิริยาในกระบวนการผลิต  

 เนื่องจากไบโอดีเซลชุมชนมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือภาค
การเกษตร มาตรฐานต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์จึงมีการผ่อนปรนและวัดคุณสมบัติน้อยกว่า อุปกรณ์การ
ผลิตไม่ซับซ้อนและเทคโนโลยีมีลักษณะเป็นเครื่องชุดส าเร็จ มีราคาไม่สูงเพื่อให้ชุมชนสามารถผลิตไบ
โอดีเซลใช้ได้เองในราคาถูก และมีศักยภาพเพียงพส าหรับการผลิตไบโอดีเซลเพื่อใช้กับเครื่องยนต์
ทางการเกษตร โดยกระบวนการผลิตประกอบด้วยอุปกรณ์และกระบวนการดังต่อไปนี้ 

  
1) อุปกรณ์ในการผลิตไบโอดีเซล 

  (1) ถังเตรียมสารเคมี (ถังผสมโซเดียมเมทอกไซด์) 1 ใบ 
(2) ถังปฏิกรณ์ขนาด 100 - 120 ลิตร 1 ใบ 
(3) ถังชะล้าง 1 ใบ 
(4) ถังเก็บไบโอดีเซล 1 ใบ 
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ภาพที่ 2.12  อุปกรณ์ส าหรบัการผลิตไบโอดเีซลระดับชุมชน  
แหล่งที่มา: anadia240259.blogspot.com, 2559. 
 

 
 

ภาพที่ 2.13  กระบวนการผลิตไบโอดีเซลระดับชุมชน  
แหล่งที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน, (2554: 11) 
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ไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกท่ีได้รับความสนใจมากข้ึนในช่วงเวลาที่ผ่านมา จาก
คุณสมบัติของไบโอดีเซลท่ีสามารถทดแทนน้ ามันดีเซลได้และไม่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม และการน า
ของเสียหรือผลพลอยได้จากครัวเรือนและการเกษตรกรรมกลับมาใช้ใหม่ ส่งผลให้เห็นถึงประโยชน์
ของไบโอดีเซลในด้านต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนดังนี้  
   ด้านสมรรถนะของเครื่องยนต์ ไบโอดีเซลจะช่วยเพิ่มดัชนีการหล่อลื่นให้กับ
น้ ามันได้ถึง  2 เท่าของดีเซล อีกท้ังยังช่วยรักษาสภาพเครื่องยนต์ให้ใช้งานได้นาน เนื่องจากออกซิเจน
ในไบโอดีเซลช่วยให้เกิดการสันดาปท่ีสมบูรณ์ และลดการอุดตันของระบบไอเสีย  
   ด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากองค์ประกอบของไบโอดีเซลไม่มีธาตุก ามะถัน 
และมีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบประมาณ 10 % โดยน้ าหนัก จึงช่วยให้การเผาไหม้ดีข้ึน และลด
มลพิษจากก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ ไฮโดรคาร์บอน คาร์บอนมอนนอกไซด์และฝุ่นละออง การใช้ไบโอ
ดีเซลแทนน้ ามันดีเซลจึงช่วยลดมลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากการสันดาปของเครื่องยนต์ได้ และยัง
สามารถลดการเกิดควันด าได้ถึง 50 %   
   ด้านความมั่นคงทางการเกษตร เนื่องจากไบโอดีเซลผลิตจากพืชผลทาง
การเกษตร เช่น  น้ ามันปาล์ม สบู่ด า จึงช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรท่ีปลูกพืชตะกูลนี้ และสร้าง
เสถียรภาพด้านพลังงานภายในประเทศอีกด้วย 
   ด้านเศรษฐศาสตร์ การผลิตและใช้ประโยชน์จากไบโอดีเซล สามารถช่วยลด
การน าเข้าน้ ามันดิบจากต่างประเทศได้ ส่งผลให้ประเทศมีความม่ันคงด้านพลังงานมากข้ึน 
 
 

2.2 แนวคดิเกี่ยวกับเครือข่าย 
 
  2.2.1 ความหมายของเครอืข่าย 
 
  กองส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย (2547: 7) ได้ให้ความหมายของเครือข่ายว่า 
หมายถึง การร่วมมือระหว่างปัจเจกบุคคล กลุ่ม องค์การประเภทเดียวกัน หรือเป็นเครือข่ายเชื่อมโยง
ระหว่างกลุ่มองค์การต่างประเภทกัน ซึ่งมีหลายระดับต้ังแต่การเชื่อมโยงระหว่างปัจเจกต่อปัจเจก การ
เชื่อมโยงระหว่างปัจเจกกับกลุ่ม และการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มต่อกลุ่ม โดยด า เนินงานภายใต้
เป้าหมายและวิธีการท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบ 
  ต่วนเปาซี กูจิ (2554: 17) ให้ความหมายว่า เครือข่าย หมายถึง การรวมตัวของกลุ่ม
ท่ีมีการประสานงานหรือท างานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง มีระยะเวลานานพอควรมีวัตถุประสงค์หรือ
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เป้าหมายร่วมกัน และหากบรรลุวัตถุประสงค์หนึ่งแล้วเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ได้ 
และยังเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมของปัจเจกบุคคล กลุ่ม และองค์กร ผ่านรูปแบบของ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กิจกรรม การสื่อสาร ความร่วมมือ การพึ่งพาอาศัย การ
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ซึ่งเป็นปฏิสัมพันธ์ท่ีมีโครงสร้างและรูปแบบท่ีหลากหลาย ตลอดจนมีเป้าหมาย
ร่วมกัน 
  เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ (2543: 28 -34) ได้ให้ความหมายของเครือข่ายว่า 
เครือข่ายอาจเป็นการร่วมมือระหว่างปัจเจกบุคคล / กลุ่ม / องค์การประเภทเดียวกัน หรืออาจเป็น
เครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างกลุ่ม และองค์กรต่างประเทศ เครือข่ายมีได้หลายระดับ ตั้งแต่การเชื่อมโยง
ระหว่างปัจเจกต่อปัจเจก เช่น การเชื่อมโยงระหว่างข้าราชการกับข้าราชการด้วยกัน การเชื่อมโยงง
ระหว่างกลุ่มต่อกลุ่ม เช่น การเชื่อมโยงระหว่างสถานศึกษากับสถานศึกษาด้วยกัน หน่วยงานราชการ
กับหน่วยงานเอกชน สถานศึกษากับหน่วยงานธุรกิจ และการเชื่อมโยง ระหว่างสถานศึกษากับ
สถานศึกษาด้วยกัน หน่วยงานราชการกับหน่วยงานเอกชน เป็นต้น 
  Frederickson (2555: 32) ให้ความหมายของเครือข่ายการท างานว่าเป็นการจัด
โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ซึ่งมีลักษณะท่ีเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ และเป็นความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ( reciprocal) โดยท่ีองค์กรต่าง ๆ 
ภายในเครือข่ายมีเป้าหมาย ค่านิยมในทางวิชาชีพ หรือมีอุดมการณ์ในการด าเนินงานร่วมกัน 
  Starkey (2540: 18-19) กล่าวถึงเครือข่ายว่า จากการสังเคราะห์เครือข่ายในหลาย
ประเทศ พบว่าเครือข่ายอาจจัดตั้งข้ึนอย่างเป็นทางการจากหน่วยราชการหรอืหน่วยงานพฒันาเอกชน 
หรืออาจเกิดข้ึนแบบไม่เป็นทางการ ด้วยการวางแผนการท ากิจกรรมร่วมกันของบุคคลหรือองค์กรท่ี
สมัครใจ โครงสร้างของเครือข่ายมีได้หลายรูปแบบ แต่ก็มีความส าคัญน้อยกว่ากระบวนการติดต่อกัน
หลายทิศทางของสมาชิกภายในเครือข่าย ไม่ใช่การส่งจดหมายข่าวไปให้สมาชิกตามรายชื่อเท่านั้น แต่
ต้องมีการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน ช่องทางการแลกเปลี่ยนและร่วมมือภายในเครือข่าย
สามารถจัดข้ึนในลักษณะการประชุม การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการทดลอง การสัมมนา การ
เผยแพร่เอกสาร และการท ากิจกรรมร่วมกัน 
  วิชัย แสงศรี (2552: 27) ให้ความหมายของเครือข่ายว่า หมายถึง การสร้าง
ความสัมพันธ์ท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยมีหลักการ ข้อตกลง และแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน
ระหว่างคนกับคน คนกับกลุ่ม กลุ่มกับกลุ่ม และเครือข่ายต่อเครือข่าย ความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็น
ความสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนความรู้จากหน่วยงานต่าง ๆ โดยอาจผ่านเข้ามาทางผู้น ากลุ่ม หรือสมาชิก
ของกลุ่มให้สมาชิกของกลุ่มท่ีประกอบอาชีพเดียวกันและท างานร่วมกัน เป็นวิธีการถ่ายทอดท่ีท าให้
ทุกคนมีส่วนร่วม ท้ังนี้ จะประสบความส าเร็จได้เพราะมีผู้น าท่ีดี ท่ีมุ่งให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน 
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนจึงประสบความส าเร็จ นอกจากนี้ การเรียนรู้ของสมาชิกในเครือข่ายมีอยู่
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ตลอดเวลา การเรียนรู้บางอย่างก็รับจากภายนอกเข้ามาเกือบท้ังหมด แต่บางอย่างก็มีการปรับและ
ประยุกต์ให้ใช้ได้อย่างเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของชุมชน เพื่อ
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาวิชาชีพ 
  เสรี พงศ์พิศ (2548: 9) ได้กล่าวว่า กิจกรรมท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีเครือข่ายท าร่วมกัน คือ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารประสบการณ์ แล้วพัฒนาไปสู่การวางแผนร่วมกัน 
ด าเนินกิจกรรมบางอย่างร่วมกัน ท าให้ด้านหนึ่งหลีกเลี่ยงความซ้ าซ้อน อีกด้านหนึ่งท าให้กิจกรรมนั้น
มีประสิทธิภาพมากข้ึน เพราะเป็นการประสานพลัง (Synergy) เป็นการใช้ทรัพยากร ใช้พลังงาน 
อย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
  สรัญญา จุฑานิล (2556: 15) ได้สรุปว่า เครือข่าย หมายถึง การท างานร่วมกันของ
กลุ่มคนหรือองค์กรท่ีมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม และมีเป้าหมายหรือมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน มีโครงสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยมีการ
เชื่อมโยงและประสานงานร่วมกันในลักษณะพึ่งพาอาศัย ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ร่วมกัน โดยลักษณะการเชื่อมโยงเครือข่ายจะมีการเชือ่มโยงระหวา่งปัจเจกบุคคล กลุ่ม
คน และองค์กร ท้ังนี้มีการติดต่อซึ่งกันและกันท้ังในระดับภายในองค์กรและภายนอกองค์กร 
 
  จากท่ีกล่าวมาข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า เครือข่าย คือการรวมกลุ่มของบุคคลหรือ
องค์การท่ีมีจุดประสงค์และผลประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง โดยมีความสัมพันธ์แบบพึ่งพา
อาศัยกันตามบทบาทของแต่ละบุคคลหรือองค์การ การเชื่อมโยงของเครือข่ายมีหลายระดับ ตั้งแต่
ระดับท่ีมีความเรียบง่าย เช่น บุคคลกับบุคคล ไปจนถึงระดับท่ีมีความซับซ้อน เช่น การเชื่อมโยง
ระหว่างบุคคล - องค์การ - ภาครัฐ เป็นต้น โดยใช้การแลกเปลี่ยน สื่อสาร ข้อมูลหรือความรู้ หรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ในการด าเนินการเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย 
 

2.2.2 องค์ประกอบของเครือข่าย 
 
  องค์ประกอบของเครือ ข่ายตาม ท่ี เกรียงศักดิ์  เจริญ วงศ์ ศักดิ์ ได้จ าแนกไว้ 
ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบส าคัญดังนี้ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ, 2543: 36-44) 
  1) การรับรู้มุมมองร่วมกัน (Common Perception) การรับรู้ร่วมกันถือเป็นหัวใจ
ของเครือข่าย เพราะหากสมาชิกไม่มีความเข้าใจในการเข้าร่วมเป็นเครือข่าย จะมีผลท าให้การ
ประสานงานและการขอความร่วมมือในการด าเนินการเป็นไปอย่างยากล าบาก แต่ท้ังนี้ มิได้
หมายความว่าสมาชิกของเครือข่ายไม่สามารถจะมีความคิดเห็นแตกต่างกัน เพราะมุมมองท่ีแตกต่าง
ย่อมมีประโยชน์ ช่วยให้เกิดการสร้างสรรค์ในการท างาน แต่ต้องอยู่ภายใต้จุดร่วมของเครือข่ายท่ี
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สมาชิกยอมรับกัน หาไม่แล้วความแตกต่างท่ีมีอยู่จะน าไปสู่ความแตกแยกและแตกหักในท่ีสุด 
ยกตัวอย่างการรับรู้มุมมองร่วมกัน อาทิ มีความเข้าใจในปัญหา มีส านึกในการแก้ไขปัญหาร่วมกันมี
ประสบการณ์ในปัญหาร่วมกัน มีความต้องการความช่วยเหลือในลักษณะท่ีคล้ายคลึงกัน เป็นต้น 
  2) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Common Vision) สมาชิกในเครือข่ายจะต้องมองเห็น
จุดมุ่งหมายในอนาคตร่วมกันระหว่างสมาชิกในกลุ่ม การรับรู้เข้าใจถึงทิศทางเดียวกัน และการมี
เป้าหมายท่ีจะด าเนินไปด้วยกันจะชว่ยท าให้ขบวนการเคลื่อนไหวมีพลัง เกิดเอกภาพ และช่วยบรรเทา
ความขัดแย้งอันเกิดจากมุมมองท่ีแตกต่างลงไปได้ แม้ว่าวิสัยทัศน์ร่วมจะเป็นสิ่งท่ีต้องใช้เวลาในการ
สร้างให้เกิดข้ึน แต่ก็จ าเป็นต้องสร้างให้เกิดข้ึนได้ และสมาชิกของเครือข่ายก็ควรมีวิสัยทัศน์ส่วนตัวท่ี
สอดคล้องไปด้วยกันกับวิสัยทัศน์ของเครือข่าย 
  3) การมีผลประโยชน์และความสนใจร่วมกัน (Mutual Interests / Benefits) 
เครือข่ายเกิดจากการท่ีสมาชิกแต่ละคนต่างก็มีความต้องการของตนเอง แต่ความต้องการเหล่านั้นจะ
ไม่สามารถบรรลุผลส าเร็จได้ หากสมาชิกต่างคนต่างอยู่ความจ ากัดนี้ท าให้เกิดการรวมตัวกันบนฐาน
ของผลประโยชน์ร่วมท่ีมากเพียงพอจะดึงดูดให้รวมเป็นเครือข่าย ดังนั้น การรวมเป็นเครือข่ายจึงต้อง
ตั้งอยู่บนฐานของผลประโยชน์ท่ีมีร่วมกัน ผลประโยชน์ในท่ีนี้ อาทิ ความพึงพอใจ ก าไร ผลพลอยได้
ชื่อเสียง เป็นต้น 
  4) การมีส่วนร่วมของสมาชิกเครือข่ายอย่างกว้างขวาง (All Stakeholders 
Participation) การมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่าย จะต้องเกิดจากทุกฝ่ายในเครือข่าย ซึ่งเป็น
ปัจจัยท่ีท าให้เกิดการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมลงมือกระท าอย่างแข็งขัน และสมาชิกใน
เครือข่ายควรมีสถานะเท่าเทียมกัน (Equal Status) ในฐานะหุ้นส่วน (Partner) ของเครือข่าย ซ่ึงเป็น
ความสัมพันธ์ในแนวราบ (Horizontal Relationship) ท่ีเท่าเทียมกันแทนความสัมพันธ์ในแนวดิ่ง 
(Vertical Relationship) หมายความว่า หากการรวมตัวเป็นเครือข่ายท่ีเกิดข้ึนระหว่างรัฐกับชุมชน
ท้องถ่ิน หน่วยงานภาครัฐก็ต้องวางสถานะของตนเองเทียบเท่ากับประชาชนในฐานะของสมาชิก
เครือข่าย 
  5) กระบวนการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน (Complementary Relationship) คือ 
การท่ีสมาชิกของเครือข่ายต่างก็ต้องเสริมสร้างซึ่งกันและกัน โดยท่ีจุดแข็งของฝ่ายหนึ่งไปช่วยแก้ไข
จุดอ่อนของอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งจะท าให้ผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ ท่ีเกิดข้ึนจากการรวมตัวเป็น
เครือข่ายมากกว่าการไม่สร้างเครือข่ายแต่ต่างคนต่างอยู่ 
  6) การพึ่งอิงร่วมกัน (Interdependence) สมาชิกของเครือข่ายต่างจ าเป็นต้อง
พึ่งพาซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิกในเครือข่าย เพื่อให้เกิดการเสริมสร้างซึ่งกันและกัน การจะท าให้
สมาชิกหรือหุ้นส่วนของเครือข่ายยึดโยงกันให้แน่นหนา จ าเป็นต้องท าให้หุ้นส่วนแต่ละคนรู้สึกว่า หาก
เอาหุ้นส่วนคนใดคนหนึ่งออกไปจะท าให้เครือข่ายล้มลงไปได้ การด ารงอยู่ของหุ้นส่วนแต่ละคนจึง
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จ าเป็นต่อการด ารงอยู่ของเครือข่าย ซึ่งการพึ่งพิงอิงร่วมกันนี้จะส่งผลท าให้สมาชิกต้องมีก าร
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันโดยอัตโนมัติ 
  7) การปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน ( Interaction) หากสมาชิกในเครือข่ายไม่มีการ
ปฏิสัมพันธ์กันแล้ว ย่อมไม่มีทางที่จะเกิดความร่วมมือกันได้ และจะไม่เกิดเครือข่ายความร่วมมืออย่าง
แท้จริง ดังนั้น สมาชิกในเครือข่ายต้องท ากิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก
ด้วยกัน เช่น มีการติดต่อกันผ่านทางการเขียนหรือการพบปะพูดคุย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่ง
กันและกัน หรือมีกิจกรรมประชุมสัมมนาร่วมกัน เป็นต้น ซึ่งผลของการปฏิสัมพันธ์นี้ต้องก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในเครือข่ายตามมาด้วย ปฏิสัมพันธ์ดังกล่าว จะเป็นลักษณะความสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน
ระหว่างกัน (Reciprocal Exchange) มิใช่ปฏิสัมพันธ์ฝ่ายเดียว (Unilateral Exchange) ยิ่งสมาชิกมี
การปฏิสัมพันธ์กันมากเท่าใด ก็จะยิ่งมีความผูกพันธ์ภายในระหว่างกันมากข้ึนเท่านั้น จึงช่วยให้เกิด
การเชื่อมโยงในระดับท่ีแน่นแฟ้นข้ึน (Highly Integrated) เกิดการเรียนรู้ระหว่างกันมากข้ึน ท าให้
เครือข่ายเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น  
 
 ความหมายขององค์ประกอบของเครือข่ายสามารถสรุปได้ว่า เครือข่ายท่ีแท้จริงเกิดจากการ
รวมกลุ่มของบุคคลท่ีมีความต้องการหรือผลประโยชน์ร่วมกัน ดังนั้นการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายจะต้อง
อาศัยการรับรู้มุมมองและมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างซึ่งกันและกัน 
และมีส่วนร่วมในการรักษาความเป็นเครือข่าย เพราะหากสมาชิกขาดความสอดคล้องในปัจจัยด้าน
องค์ประกอบของเครือข่ายแล้ว อาจท าให้การรวมเครือข่ายเป็นไปอย่างยากล าบากและไม่ม่ันคง 
 
 

2.2.3 ประเภทและรูปแบบของเครือข่าย 
 
  การแบ่งประเภท รูปแบบ และลักษณะความสัมพันธ์ของเครือข่ายนั้น เป็นไปเพื่อ
สร้างความเข้าใจและช่วยให้มองเห็นภาพความเคลื่อนไหวของกลุ่มหรือองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ ได้
ชัดเจนยิ่งข้ึน ประเภทและรูปแบบของเครือข่ายมีความหลากหลายและแตกต่างกันตามนิยาม 
เป้าหมาย หรือกิจกรรม ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้ (พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, 2547: 84-97) 

1) เครือข่ายเชิงพื้นท่ี หมายถึง การรวมตัวของกลุ่มองค์กร เครือข่าย ท่ี
อาศัยพื้นท่ีรูปธรรม หรือพื้นท่ีด าเนินการเป็นปัจจัยหลักในการท างานร่วมกัน เป็นกระบวนการพัฒนา
ท่ีอาศัยกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีเป็นเป้าหมายน าทาง  และเป็นการพัฒนาแบบบูรณาการท่ีไม่แยก
ส่วนต่าง ๆ ออกจากกัน โดยยึดเอาพื้นที่เป็นท่ีตั้งแห่งความส าเร็จในการท างานร่วมกันของทุกฝ่าย 
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ลักษณะและโครงสร้างของเครือข่ายเชิงพื้น ท่ี มีลักษณะโครงสร้าง
ความสัมพันธ์หลายระดับตามพื้นท่ีและกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน ดังนี้ 

(1) การแบ่งเครือข่ายตามระบบการปกครองของภาครัฐ อาทิ เครือข่าย
ระดับหมู่บ้าน ต าบลและเครือข่ายระดับอ าเภอ เครือข่ายระดับจังหวัด เครือข่ายระดับภูมิภาค 
เครือข่ายระดับประเทศ เครือข่ายองค์กรระหว่างประเทศ ฯลฯ 

(2) การแบ่งพื้นท่ีตามความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ เครือข่าย
เครือข่ายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (น่าน) เครือข่ายป่าชุมชนต้นน้ าพอง เครือข่ายลุ่มน้ า
ภาคเหนือ เครือข่ายรักษ์อ่าวไทยตอนบน ฯลฯ 

กิจกรรมและความสัมพันธ์ของเครือข่ายเชิงพื้นท่ีนั้น จะอาศัยพื้นท่ีทาง
กายภาพเป็นฐานก าหนดกิจกรรมและประเด็นปัญหา กล่าวคือ จะมีการเชื่อมโยง องค์กร และ
เครือข่ายย่อยในพื้นท่ีให้เข้ามาร่วมปรึกษาหารือ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีร่วมกัน 
โดยใช้กระบวนการท่ีหลากหลาย ท้ังในรูปแบบของคณะกรรมการร่วม การบูรณาการการจัดการเชิง
พื้นท่ี และการใช้ประเด็นกิจกรรมเป็นภารกิจในการท างานร่วมกัน กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนของเครือข่าย
ดังกล่าว จะมีความสัมพันธ์ท้ังด้านวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และการใช้ทรัพยากรที่มาจากพื้นท่ีเป็น
ส าคัญ 

ส่วนโครงสร้างความสัมพันธ์ของเครือข่ายเชิงพื้นท่ีนั้น จะมีลักษณะ
กระบวนการท างานท้ังในแนวดิ่งและแนวราบ โดยมีการรวมศูนย์กิจกรรมเข้าสู่ส่วนกลางในระดับพื้นท่ี
ขนาดใหญ่ และมีศูนย์ประสานย่อยในพื้นท่ีขนาดเล็ก เพื่อให้เกิดกิจกรรม การสื่อสาร และความ
เคลื่อนไหว มีแกนน าผู้ประสานงาน และคณะท างานในเครือข่ายมารว่มผลักดันกิจกรรมให้กลุ่มองค์กร
และเครือข่ายย่อยอื่น ๆ ท างานตามหน้าท่ีและภารกิจของตน ในขณะท่ีความสัมพันธ์ในแนวราบจะ
เป็นการก าหนดกิจกรรมร่วมกันจากประเด็นที่มีอยู่ในพื้นท่ีแล้วจึงประสานเครือข่ายตามมา 

 
2) เครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม ได้แก่ เครือข่ายท่ีใช้สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน

หรือประเด็นกิจกรรมเป็นปัจจัยหลักในการรวมกลุ่ม โดยไม่จ ากัดมิติเชิงพื้นท่ี มุ่งเน้นความสนใจใน
ประเด็นกิจกรรมนั้น ๆ สร้างความร่วมมือกับภาคีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง โดยใช้ความสนใจของฝ่ายต่าง ๆ ท้ัง
ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน ท่ีเกิดข้ึนเป็นตัวก าหนดความเป็นเครือข่าย โดยไม่ได้ยึดติดกับ
พื้นที่ด าเนินการ สามารถแบ่งลักษณะประเด็นกิจกรรมได้ตามความสนใจ 

เครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรมนั้น ส่วนใหญ่เกิดข้ึนจากประเด็นปัญหาความ
สนใจของผู้ ท่ีท างานในกิจกรรมนั้น แล้วหาแนวร่วมและพัฒนาเครือข่ายข้ึนมา ดังนั้น กิจกรรม
ความสัมพันธ์ของเครือข่ายจึงเกิดข้ึนจากการรวมตัวของหลาย ๆ ฝ่ายท่ีต้องการจะแก้ไขประเด็น
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ปัญหาเหล่านั้น และใช้ความเป็นเครือข่ายนั้น เป็นเครื่องมือในการพัฒนากิจกรรม โดยใช้วิธีการท่ี
หลากหลาย ในการการแก้ไขปัญหาและสร้างโอกาส รวมท้ังการสร้างความสัมพันธ์แบบพหุภาคี 

กิจกรรมการท างานของเครือข่ายเชิงประเด็นนั้น ส่วนใหญ่จะมีลักษณะ มี
การท างานในแนวราบ เพราะเกิดจากความสนใจในประเด็นปัญหาเดียวกันของบุคคล กลุ่ม องค์กร 
และเครือข่ายท่ีได้รับผลกระทบจากปัญหานั้น ๆ โดยโครงสร้างความสัมพันธ์มีท้ังแนวดิ่งและแนวราบ 
ซึ่งจะมีองค์กรแม่ข่ายหรือหน่วยงานหลักท่ีท างานในด้านนั้น ๆ เป็นผู้ให้การสนับสนุนการท างานของ
เครือข่ายย่อยในระดับพืน้ท่ี ซ่ึงแต่ละเครือข่ายท่ีอยู่ในพื้นท่ีต่างก็มีความเป็นอิสระในการด าเนินการกับ
ประเด็นนั้น ๆ ภายใต้ศักยภาพของตนเอง ดังนั้น กิจกรรมและความสัมพันธ์ท่ีเกิดข้ึน จะมีลักษณะ
ของการมีส่วนร่วมและการพึ่งพาอาศัย เช่น เครือข่ายสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศเข้าไปมีส่วนร่วม
และสนับสนุนกิจกรรมการท างานของเครือข่ายสิ่งแวดล้อมย่อยในพื้นท่ีบางจังหวัด และมีการเชื่อมโยง
กับเครือข่ายประเด็นอื่น ๆ 

ตัวอย่างเช่น การเชื่อมโยงกิจกรรมจากเครือข่ายกิจกรรมเล็ก ๆ เข้าเป็น
เครือข่ายใหญ่ในระดับจังหวัดและระดับประเทศ โดยท่ีฝ่ายต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการท างานใน
ระยะเวลาและสถานการณ์ ท่ีเหมาะสม และในขณะเดียวกันแต่ละเครือข่ายก็ท าหน้าท่ีตาม
วัตถุประสงค์หลักของตน โดยไม่สูญเสียความเป็นเอกลักษณ์และความเป็นเครือข่ายท่ีมีเป้าหมาย
เฉพาะตน 

3) เครือข่ายแบ่งตามโครงสร้างหน้าท่ี ได้แก่ เครือข่ายท่ีเกิดข้ึนโดยอาศัย
การก่อตัวของกลุ่มผลประโยชน์ในสังคมหรือภารกิจกิจกรรมเป็นแนวทางในการแบ่งเครือข่าย ซึ่งอาจ
แบ่งตามบทบาทเป็นเครือข่ายภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคองค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน 
โดยเครือข่าย ดังกล่าวมุ่งเน้นการด าเนินการภายใต้หลักการ วัตถุประสงค์  และเป้าหมายหลักของ
หน่วยงานหรือโครงสร้างหลักของกลุ่มผลประโยชน์นั้น ๆ 

เครือข่ายแบ่งตามโครงสร้างหน้าท่ี ก่อตัวตามภารกิจของกลุ่มผลประโยชน์ 
โดยอาจให้การสนับสนุนในการจัดตั้งเครือข่าย หรือเสริมสร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และมีการ
พัฒนาท่ีสอดคล้องกับภารกิจ กิจกรรม และเป้าหมายหลักของกลุ่ม / หน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งเครือข่ายใน
แต่ละภาคส่วนนั้น อาจมีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายเชิงพื้นท่ีและเครือข่ายประเด็นกิจกรรม หรือเพื่อ
การแก้ไขปัญหาในภาพรวม ส าหรับสังคมไทยน้ัน อาจแบ่งกลุ่มผลประโยชน์ได้ 4 ภาคส่วนใหญ่ ๆ คือ 
เครือข่ายภาครัฐ เครือข่ายภาคธุรกิจเอกชน เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน และเครือข่ายภาค
ประชาชน 

กิจกรรมและความสัมพันธ์ของเครือข่ายแบ่งตามโครงสร้างหน้าท่ีอาจมี
ความสัมพันธ์ท่ีทับซ้อนกันอยู่ ส่วนใหญ่เป็นความพยายามของแต่ละฝ่าย ท่ีต้องการสร้างจุดยืนทาง
สังคมและการมีส่วนร่วม โดยแต่ละกลุ่มต่างก็พัฒนากิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ
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เป้าหมายในภาคส่วนของตน กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนของเครือข่ายประเภทนี้จึงมีความหลากหลายตาม
ภารกิจของภาคส่วนนั้น ๆ 

เครือข่ายประเภทแบ่งตามโครงสร้างหน้าท่ี เป็นเครือข่ายท่ีมีความ
หลากหลาย เช่น เครือข่ายภาครัฐจะมีความสัมพันธ์กับเครือข่ายอื่น ๆ ในแนวดิ่ง มีกระบวนการ
ส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งเครือข่ายภาคส่วนอื่น ๆ ซึ่งอาจมีอ านาจในการครอบง า ทุน ทรัพยากร และ
การบริหารจัดการ เครือข่ายของภาคประชาชนจะมีลักษณะความสัมพันธ์ เก่ียวกับความเชื่อ 
วัฒนธรรม และชุมชน มีลักษณะความสัมพันธ์แนวราบท่ีเกิดจากการพึ่งพาอาศัยและการเรียนรู้
ร่วมกัน เครือข่ายของภาคธุรกิจเอกชนจะมีลักษณะของการประสานผลประโยชน์ตอบแทน และ
เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนจะมีลักษณะของการประสานงาน และการแลกเปลี่ยนกับเครือข่ายอื่น  
 

อย่างไรก็ตาม เครือข่ายในแต่ละภาคส่วนอาจมีการประสานความสัมพันธ์ โดยผ่าน
ช่องทางการสื่อสารหรือการท างานร่วมกัน โดยไม่ต้องค านึงถึงพื้นท่ีทางกายภาพ และอาศัยประเด็น
กิจกรรมในการเชื่อมโยง  
 
 

2.2.4 การจ าแนกระดับเครือข่าย 
 
 เอกพงศ์ ไทรพุฒทอง (2549: 17-18) ได้อธิบายเรื่องการจ าแนกระดับของเครือข่าย

ว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงระดับความร่วมมือในเครือข่าย โดยระดับของเครือข่ายสามารถอธิบายได้ใน 
2 มิติ คือ มิติด้านโครงสร้างและมิติด้านความสัมพันธ์ ซึ่งมีความเก่ียวข้องกันดังต่อไปนี้  

  1) มิติด้านโครงสร้าง การรวมกันเป็นเครือข่ายนั้นสามารถท าได้ในหลาย
ระดับ ตั้งแต่ระดับท่ีมีกิจกรรมร่วมกันอย่างสม่ าเสมอ ไปจนถึงระดับท่ีร่วมมือเป็นครั้งคราว ในทาง
ทฤษฎี โครงสร้างเครือข่ายการท างานสามารถอธิบายได้ 4 ระดับคือ 

   ระดับท่ี 1 ระดับการร่วมมืออย่างไม่เป็นทางการ ( Informal 
Cooperation) ซึ่งหมายถึงการท่ีองค์กรหรือหน่วยงานร่วมกันท างาน โดยไม่ต้องมีสัญญาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 

   ระดั บ ท่ี  2  ระดั บการร่วมมื ออย่ างเป็ นทางการ (Formal 
Agreement) ซึ่งหมายถึง การท่ีหน่วยงานร่วมกันท างานภายใต้พันธะสัญญา ซึ่งก าหนดขอบเขต
หน้าท่ีความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายโดยชัดเจน ข้อดีของการร่วมมือในลักษณะนี้คือ ฝ่ายต่าง ๆ  
ท่ีเก่ียวข้องเข้าใจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของตนอย่างชัดเจน ส่วนข้อเสียก็คืออาจเกิดความไม่
ยืดหยุ่นในการท างาน 
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    ระดับท่ี 3 ระดับความร่วมมือโดยการร่วมลงทุนในองค์กรใหม่ 
หรือโครงการใหม่ (Minority Investment) ซึ่งหมายถึงการท่ีหน่วยงานเข้าร่วมลงทุนในองค์กร หรือ
หน่วยงานใหม่ การลงทุนดังกล่าวน าไปสู่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรใหม่ 
    ระดับท่ี 4 ระดับการร่วมมือแบบ Joint Venture โดยการมี
องค์กร 2 แห่งข้ึนไปเข้าไปร่วมจัดตั้งองค์กรใหม่ 
    

2) มิติด้านความสัมพันธ์ เราอาจจะจ าแนกระดับของเครือข่ายได้จากการ
ประสานงานภายในระดับต่าง ๆ ขององค์กร กล่าวคือ (ภรณี กีร์ติบุตร, 2522: 44) 

 (1) การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานหรือผู้ปฏิบัติงาน
ระดับล่างซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติการ โดยมีอยู่หลายวิธีการ เช่น ท าความรู้จักกับเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องจาก
หน่วยงานอื่น ท าความคุ้นเคยกับโครงการ (ท่ีเกี่ยวข้อง) ของหน่วยงานอื่น มีการติดต่อสื่อสารที่ไม่เป็น
ทางการแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลท่ัวไปท่ีเก่ียวข้องกับการท างาน และเป็นคณะกรรมการร่วมกัน
ระหว่างองค์กร 

(2) การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานหรือผู้ปฏิบัติงาน
ระดับกลาง ซึ่งมักจะเป็นฝ่ายจัดการระดับกลาง โดยมีอยู่หลายวิธีการ เช่น มีระบบการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นทางการ จัดโครงการร่วมกัน (Joint Project) จัดให้มีการแลกเปลี่ยนวัสดุ
อุปกรณ์หรือบุคลากรระหว่างหน่วยงาน 
    (3) การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานระดับสูงหรือฝ่าย
จัดการระดับสูงหรือระดับนโยบาย ซึ่งมีอยู่หลายวิธีการ เช่น ลงทุนร่วมกัน หรือพิจารณางบประมาณ
ร่วมกัน จัดตั้งคณะกรรมการร่วมกันอย่างเป็นทางการ จัดท าข้อตกลงร่วมกันอย่างเป็นทางการ 
 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นถึงเรื่องการจ าแนกเครือข่าย สามารถสรุปได้ดังนี้ การจ าแนก
เครือข่ายจะแบ่งออกเป็น 2 มิติ คือ มิติด้านโครงสร้างและมิติด้านความสัมพันธ์ โดยมิติด้านโครงสร้าง 
การเข้าร่วมเป็นเครือข่ายมีหลายระดับ โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับความร่วมมือกันของเครือข่าย ซึ่งใน
แต่ละระดับมีความแตกต่างกัน ส่วนมิติด้านความสัมพันธ์นั้นจะจ าแนกเครือข่ายจากการประสานงาน
ภายในระดับต่าง ๆ ขององค์กร หรือช่วงชั้นขององค์กร  
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2.2.5 โครงสร้างของเครือข่าย 
 
 เสรี พงศ์พิศ (2548: 204) กล่าวว่า โครงสร้างของเครือข่ายนั้น ประกอบด้วย 

เครือข่ายเป็นทางการ หรือไม่เป็นทางการก็ได้ โดยมีข้อแตกต่างคือ เครือข่ายเป็นทางการมีโครงสร้าง
การประสานงานอย่างเป็นทางการ ขณะท่ีเครือข่ายไม่เป็นทางการไม่มี โครงสร้างเป็นอย่างไรข้ึนอยู่
กับเป้าหมาย ทรัพยากร (เวลา เงิน คน) และข้ึนอยู่กับสมาชิกเครือข่ายว่าต้องการให้มีการจัดองค์กร
อย่างไร เครือข่ายจ านวนมากต้องการมีโครงสร้างท่ีเป็นทางการเพื่อบรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะการ
ประสานกิจกรรมของสมาชิก เพื่อท่ีหลีกเลี่ยงการท างานซ้ าซ้อน 

 อย่างไรก็ดี สามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงของเครือข่ายได้ บางเครือข่ายอาจจะเริ่ม
ต้นแบบไม่เป็นทางการ เมื่อเวลาผ่านไปจึงเริ่มเป็นระบบและเป็นทางการมากข้ึน บางเครือข่ายอาจจะ
ตรงกันข้าม คือเริ่มต้นอย่างเป็นทางการ และค่อย ๆ เป็นเครือข่ายหลวม ๆ และไม่เป็นทางการใน
ท่ีสุด ข้ึนอยู่ความต้องการของสมาชิก 

  
Boissevain (2516) ได้กล่าวถึงลักษณะของโครงสร้างของเครือข่าย ดังนี้ 

  1) ขนาดของเครือข่าย ประกอบด้วย บุคคลที่มีความสัมพันธ์กันจริง รวมถึง
บุคคลที่มีแนวโน้มว่าจะมีความสัมพันธ์กันภายหลังเข้าไว้ด้วย 

  2) ความหนาแน่นภายในเครือข่าย หมายถึง ระดับซึ่งสมาชิกหรือบุคคลใน
เครือข่ายมีความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ในเชิงการติดต่อสื่อสารท้ังในด้านปริมณฑล
และชนิดของข้อมูล 

  3) ความเก่ียวพันกันภายในเครือข่าย สามารถวัดได้จากความหนาแน่น 
หมายถึง สายสัมพันธ์ของบุคคลท่ีสามารถเกิดข้ึนจริง และการเข้าถึง หมายถึง จ านวนบุคคลภายใน
เครือข่ายโดยประมาณท่ีเชื่อมบุคคลทั้งสองคนเข้าด้วย 

  4) ต าแหน่งและสถานภาพของบุคคลในเครือข่ายจะแสดงให้เห็นถึงระดับ
และโอกาสของการติดต่อกับบุคคลที่เป็นจุดศูนย์กลาง 
   5) กลุ่มของความสัมพันธ์ของบุคคลในเครือข่าย โดยสมาชิกภายในกลุ่มมี
ความสัมพันธ์กันค่อนข้างสูง มีความใกล้ชิดกันเป็นพิเศษมากกว่าบุคคลท่ีเหลือในเครือข่าย กลุ่มจึง
เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายซึ่งมีสัดส่วนของความสัมพันธ์ภายในสูงกว่าความสัมพันธ์ภายนอกกลุ่ม  
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2.2.6 บทบาทของเครือข่ายในการท างานร่วมกัน 
 

เครือข่ายบางเครือข่ายอาจมีบทบาทเป็นผู้กระท าหรือเน้นการท างานในระดับ
กิจกรรมและพื้นท่ี บางเครือข่ายก็มีบทบาทและหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงานเพื่อให้เกิดกิจกรรมความ
เคลื่อนไหว บางเครือข่ายมีหน้าท่ีให้การสนับสนุนในด้านทุน ทรัพยากรและการให้ค าปรึกษาแก่
เครือข่ายย่อยอื่น ๆ ซึ่ง บทบาทและหน้าท่ีของเครือข่ายในสังคมไทย อาจจะจ าแนกออกเป็น 3 กลุ่ม
ใหญ่ ๆ คือ (พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, 2547: 104-105) 

 
  1) ระดับกิจกรรม/การท างาน (ทีมท า) ได้แก่ เครือข่ายท่ีเน้นกระบวนการ

ท างานในระดับพื้นท่ีหรือในประเด็นปัญหานั้น ๆ เป็นส าคัญ โดยเป็นเครือข่ายท่ีมีโครงสร้าง
ความสัมพันธ์ไม่ซับซ้อน มีแบบแผนการปฏิบัติงานท่ีเป็นลักษณะคล้ายงานประจ า มีกระบวนการ
จัดการและการท างานท่ีเน้นการพึ่งพาอาศัยคนและทรัพยากรในพื้นท่ี เช่น เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ 
เครือข่ายแม่บ้านเกษตรกร เครือข่ายประชาคมต าบล ฯลฯ ท่ีมีการรวมตัวกันเพื่อท างานในกิจกรรม
นั้นอย่างจริงจัง 

  2) ระดับการสนับสนุนและประสานงาน (ทีมน า) ได้แก่ เครือข่ายท่ีท า
หน้าท่ีเป็นศูนย์ประสานงานระหว่างเครือข่ายและภาคีต่าง ๆ มีบทบาทในการส่งเสริมการท ากิจกรรม
ของเครือข่ายย่อยในพื้นท่ีมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และให้ข้อมูลทางเลือกในกระบวนการท างาน
ซึ่งเครือข่ายในระดับนี้อาจเป็นท้ังเครือข่ายเชิงพื้นท่ี ท่ีมีการท างานครอบคลุมในระดับจังหวัดหรือ
ภูมิภาค และเครือข่ายเชิงประเด็นท่ีท างานเฉพาะด้าน เช่น ศูนย์ประสานงานเครือข่ายจิตอาสา 
ศูนย์บริการประสานงานเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอุทุมพรพิสัย  

3) ระดับส่งเสริม/และการให้ค าปรึกษา (ทีมหนุน) ได้แก่ เครือข่ายของ
องค์กรสถาบัน และหน่วยงานหลักทางสังคมท่ีเป็นผู้ให้การสนับสนุนให้เกิดกระบวนการพัฒนาและ
พัฒนาเป็นเครือข่าย เช่น การสนับสนุนและการเกิดข้ึนของเครือข่ายภายใต้การสนับสนุนของ สภาท่ี
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้
และคุณภาพเยาวชน (สสค.) เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) เป็นต้น บทบาทของเครือข่ายดังกล่าวจะเป็นลักษณะของการแนะน าแนวทางการปฏิบัติ และ
ให้ค าปรึกษาแก่เครือข่ายอื่น ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น ลักษณะ
ความสัมพันธ์ท่ีเกิดข้ึนจึงเป็นไปในลักษณะของการให้ค าปรึกษาเพื่อให้เกิดผลส าเร็จมากกว่าการมีส่วน
ร่วมและการท างานในเชิงลึก 
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จากท่ีกล่าวมาข้างต้น บทบาทและหน้าท่ีของกลุ่มและเครือข่ายดังกล่าวมีระดับการ
มีส่วนร่วมและมีบทบาทในการท างานท่ีแตกต่าง เครือข่ายย่อยในพื้นท่ีหรือเครือข่ายเชิงประเด็น  
เล็ก ๆ อาจพึ่งพาอาศัยเครือข่ายในระดับจังหวัดท่ีท าหน้าท่ีเป็นศูนย์ประสานงาน และเครือข่ายใน
ระดับจังหวัดนั้นก็อาจให้การสนับสนุนทุน ข้อคิดเห็นตามกิจกรรมและประเด็นปัญหาที่เกิดข้ึน รวมท้ัง
ท าหน้าท่ีประสานงานกับองค์กร สถาบันท่ีให้การสนับสนุนทุน ซึ่งเป็นภาคีในระดับประเทศ และทุก ๆ 
เครือข่าย ทุกระดับกิจกรรม และระดับการมีส่วนร่วม อาจจะมีการประสานเชื่อมโยงความร่วมมือใน
มิติอื่นก็ได้ ซึ่งการก าหนดบทบาทและหน้าท่ีท่ีชัดเจนจะช่วยให้กระบวนการท างานของเครือข่าย
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
 

 
2.2.7 การจัดการเครือข่าย 
 

ในการจัดการเครือข่าย ต้องค านึงถึงเงื่อนไข 2 ประการส าคัญ คือ การค านึงถึง
สภาพของเครือข่ายวา่อยู่ในช่วงใดของวงจรชีวติการน าแนวทางต่าง ๆ ไปใช้ควรพิจารณาให้สอดคล้อง
กับระดับพัฒนาการของเครือข่าย ประเด็นท่ีสอง คือ หน่วยงานหรือบุคลากรท่ีบริหารเครือข่าย การ
สร้างเครือข่ายโดยภาครัฐเป็นผู้ริเริ่มย่อมแตกต่างจากเครือข่ายท่ีเอกชนเป็นผู้ริเริ่ม เครือข่ายท่ีบริการ
โดยหน่วยงานราชการกับเครือข่ายท่ีบริหารโดยประชาชนในชุมชนก็มีเงื่อนไขข้อจ า กัดท่ีต่างกัน 
(เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2543: 60-83) 

 
  1) การก่อรูปเครือข่าย การก่อตัวของเครือข่ายอาจเกิดได้ 2 แนวทางใหญ่ 

แนวทางแรก คือ เครือข่ายท่ีเกิดจากรัฐเข้าไปเป็นผู้ริเริ่ม (State Initiative) กล่าวคือ หน่วยงาน
ภาครัฐเป็นผู้ริเริ่มเข้าไปกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักในปัญหา สร้างความตื่นตัวให้เกิดความ
สนใจ รวมตัวกันและผลักดันให้เกิดการรวมตัวของประชาชน ตัวอย่างเช่น การท่ีส่วนราชการพยายาม
ผลักดันการสร้างหน่วยเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง อีกแนวทางหนึ่งคือ เครือข่ายท่ีประชาชนเป็นแกน
น าจัดตั้งโดยเกิดจากการริเริ่มสร้างสรรค์ของกลุ่มประชาชนเอง (Citizen Initiative) กล่าวคือ
ประชาชนเกิดความตระหนักและตื่นตัวในปัญหาใดปัญหาหนึ่งท่ีเกิดข้ึนแล้วลงมือริเริ่มในการรวมตัว
กันเข้าเป็นกลุ่มเพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงหรือบรรเทาไปโดยท่ีองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กร
วิชาการหรือสื่อมวลชนอาจมีส่วนเข้ามาช่วยสนับสนุนก็ได้ แต่ภาคประชาชนเป็นแกนหลักในการ
ด าเนินงานซึ่งแนวทางแรกเป็นแนวทางหลักท่ีประเทศไทยมักใช้ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ขณะท่ี
ปัจจุบันมีความพยายามผลักดันการก่อรูปของเครือข่ายตามแนวทางท่ีสองให้เพิ่มมากข้ึน 
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  ในการด าเนินงานควรท าไปท้ังสองแนวทางควบคู่กัน โดยพิจารณาถึง
ความสามารถในการรวมตัวของประชาชนเป็นหลัก หากประชาชนกลุ่มใดมีความสามารถในการ
รวมตัวเป็นเครือข่ายได้เอง หน่วยงานภาครัฐก็ไม่สมควรเข้าไปครอบง าบงการ (Manipulate) ในการ
ก่อตัวของเครือข่าย แต่หากกลุ่มใดท่ียังขาดความพร้อมในการจัดตั้งกลุ่มข้ึนเอง หน่วยงานภาครัฐ 
สามารถช่วยเหลือในฐานะผู้สนับสนุน (Supporter) และผู้อ านวยความสะดวก (Facilitator) เพื่อให้
เครือข่ายจัดตั้งได้ง่ายข้ึน ในกรณีนี้หน่วยงานราชการจ าเป็นต้องลดบทบาทในการคิดแทนประชาชน 
และเปิดช่องทางให้กลุ่มองค์กรชุมชนและประชาคมได้ท างานและมีอ านาจในการตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ 
มากข้ึน โดยภาครัฐควรมีบทบาทเป็นผู้ส่งเสริมเอื้ออ านวยสนับสนุนให้กลุ่มองค์กรประชาชนมีอิสระใน
การร่วมสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบสังคม การก่อรูปเครือข่ายจากการท างานร่วมกัน
เป็นเครือข่าย มีองค์ประกอบดังนี้ 

 
  (1) การสร้างความตระหนักในปัญหาและการรวมตัว การสร้างความ

ตระหนักให้คนในสังคมทราบในเรื่องท่ีต้องการสร้างเครือข่าย จึงมีความจ าเป็นเพื่อเป็นการท าให้
กระแสเข้าไปถึงระดับรากหญ้า หลังจากนั้นจึงใช้กลยุทธ์ “การประชาสัมพันธ์” สื่อสารให้สังคมรับรู้
เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของประเทศและการใช้การประชาสัมพันธ์กระตุ้นให้ประชาชนเกิดส านึกอยากเข้า
ร่วม การประชาสัมพันธ์สื่อสารอย่างมีประสิทธิผล ท่ีครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ นโยบาย กิจกรรมและ
แผนการด าเนินงาน จะช่วยให้สังคมรู้ว่าเราก าลังท าอะไรอยู่ และจะช่วยดึงดูดคนท่ีอยากมีส่วนร่วมให้
เข้ามาร่วมกับเครือข่ายได้ การประชาสัมพันธ์ในที่น้ีไม่ใช่เป็นเพียงการบอกข้อมูลข่าวสาร หากต้องเป็น
การสร้างความเข้าใจและสร้าง “ภาพลักษณ์ (Image)” บางอย่างลงไปในใจของผู้รับสารในลักษณะ
ของการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้า ตามหลักการตลาด นอกจากนี้การประชาสัมพันธ์ต้องมีกลยุทธ์
ด้วย หมายถึง การประชาสัมพันธ์ไม่ควรใช้วิธีการ “หว่านกระจาย” ออกไปเพราะข้อมูลข่าวสารจะ
กระเซ็นกระสายไปสู่ประชาชนเพียงเล็กน้อย ดังนั้นอาจจ าเป็นต้องมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายของ
การประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจน และให้น้ าหนักกับแต่ละกลุ่มแตกต่างกันไปตามระดับความส าคัญเพื่อ

การจัดสรรทรัพยากรการประชาสัมพันธ์จะเป็นไปตามล าดับความส าคัญของกลุ่ม กลุ่มท่ี -มี
ความส าคัญมากต่อการสร้างเครือข่ายก็ควรเป็นกลุ่มท่ีต้องให้ความส าคัญมากเพื่อโน้มน้าวจูงใจให้เข้า
ร่วมผูกพันกับเครือข่าย 

(2) การสร้างจุดร่วมของผลประโยชน์ ถ้าเครือข่ายไม่มีเป้าหมายท่ีชัดเจน
เครือข่ายจะไร้พลัง เพราะสมาชิกต่างก็ไม่ทราบว่าเครือข่ายนี้จัดตั้งข้ึนมาด้วยวัตถุประสงค์ใด แม้
ประชาชนจะสนใจแต่ก็มองไม่เห็นว่าเขาจะได้รับผลประโยชน์สิ่งใดเข้ามามีส่วนร่วม ก็ท าให้ไม่มีใคร
ต้องการเข้ามาเป็นแนวร่วมของเครือข่าย ดังนั้น จึงต้องมองหาตัวร่วมหรือประเด็น (Issues) ท่ีจะเป็น
ศูนย์กลางซึ่งท าให้เกิดการรวมตัวกันในลักษณะท่ีถักทอเข้าหากันเป็นกลุ่มก้อน ซึ่งอาจเป็นได้ท้ัง
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ประเด็นท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม และต้องค านึงถึงว่ากุญแจหลักของการสร้างจุดร่วมอยู่ท่ีการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วม ซึ่งจะส่งผลให้ภาคีเกิดความสนใจใน
การมสี่วนร่วมกับเครือข่าย ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องศึกษาวิจัยเพื่อค้นหาความต้องการว่าประชาชน
แต่ละกลุ่มมีความสนใจในปัญหาด้านใดบ้าง หรืออีกประการหนึ่ง คือการหยิบยกเอาความเดือดร้อน
ของประชาชนหรือชุมชนข้ึนมาเป็นประเด็นในการสร้างความสนใจ เช่น วิกฤตเศรษฐกิจ ก็สามารถ
น ามาใช้เชื่อมโยงกับปัญหาการศึกษาได้ นอกจากนี้การสร้างความเข้าใจเก่ียวกับประโยชน์ท่ีจะได้รับ
จากการเข้ารวมตัวเป็นเครือข่ายเป็นสิ่งท่ีส าคัญมาก ซึ่งสามารถด าเนินการดัดแปลงเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ให้เป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน สื่อสารและประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจง 
หรือหากเป็นประเด็นท่ีเป็นท่ีสนใจร่วมของสังคมในภาพรวม ก็อาจใช้การประชาสัมพันธ์อย่างกว้าง
ออกไปสู่สาธารณชน อันเป็นเหตุหนึ่งท่ีจูงใจให้ประชาชนอยากเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย 

  (3) การแสวงหาแกนน าท่ีดีของเครือข่าย ในการด าเนินการให้เครือข่าย
ประสบความส าเร็จอาจต้องใช้งบประมาณและบุคลากรจ านวนมาก เพื่อให้เกิดแนวร่วมของประชาชน
ท่ีสนใจ แต่ในทางปฏิบัติด้วยความจ ากัดของงบประมาณและบุคลากรท าให้เป็นการยากในการลงไป
ถึงประชาชนทุกกลุ่มตั้งแต่เริ่มต้น แนวทางท่ีสามารถเป็นไปได้ คือ การเสาะหา “แกนน าการปฏิรูป” 
เพื่อให้แกนน าเหล่านี้เป็นผู้ขยายเครือข่ายต่อไป ซ่ึงแกนน าการปฏิรูป คือ “ผู้เล่นหลัก (Key Actors)” 
ท่ีมีความเหมาะสม และมีอิทธิพลเพียงพอในการผลักดันการด าเนินการด้านต่าง ๆ เช่น ด้านนโยบาย 
ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านการสร้างกระแส ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่นักวิชาการเท่านั้น แต่อาจเป็นบุคคลเก่ียวกับ
สื่อมวลชนต่าง ๆ นอกจากนี้อาจจะเสาะหา “ผู้น าหลัก (Key Leaders)” ในแต่ละกลุ่มให้ย่อยลงไป
อีก เช่น บุคคลท่ีเป็นผู้น าของกลุ่มสื่อมวลชนซึ่งต้องหมายถึงบุคคลผู้เป็นท่ีเคารพนับถือของคนในกลุ่ม 
และมีอิทธิพลในการโน้มน้าวทิศทางของกลุ่ม / วิชาชีพได้ ผู้น าเหล่านี้มักมีบทบาทส าคัญในการเป็น
ผู้น าและผู้ผลักดันคนท่ีอยู่ในแวดลงของตน ให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจกันสนับสนุนเครือข่ายจนประสบ
ความส าเร็จ ดังนั้นในทางปฏิบัติจึงต้องมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย (Target Group) อย่าง
เฉพาะเจาะจง 

  (4) การสร้างแนวร่วมสมาชิกของเครือข่าย ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งท่ีเป็น
ตัวก าหนดว่า เครือข่ายจะด าเนินการไปได้ยั่งยืนมากน้อยเพียงใดก็คือปริมาณและคุณภาพของสมาชิก
เครือข่าย ด้วยเหตุนี้การสร้างแนวร่วมของสมาชิกเครือข่ายให้กว้างขวางและการดึงปัจเจก / กลุ่ม/ 
องค์กร ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายจึงเป็นสิ่งจ าเป็นในการสร้างเครือข่าย อาจ
ขยายแนวร่วมผ่านระบบความสัมพันธ์แบบตัวต่อตัว ในลักษณะของการหาเครือข่ายแบบท่ีเรียกว่า 
“ดาวกระจาย” ซึ่งเป็นวิธีการขยายตัวของเครือข่ายระดับชุมชนวิธีหนึ่งท่ีใช้กันอยู่ในปัจจุบันและ
ประสบความส าเร็จอย่างสูง โดยวิธีการก็คือการเสาะหาคนท่ีประสบปัญหาแบบเดียวกัน หรือมี
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ความคิดแบบเดียวกัน แล้วดึงเข้ามาร่วมเครือข่ายท่ีตรงกับความต้องการของเขา หลังจากน้ันให้เขาไป 
“ขายความคิด” เพื่อเสาะหาสมาชิกร่วมเครือข่ายต่อไป 

 
  ในการดึงกลุ่มหรือองค์กรเข้าร่วมเครือข่าย อาจพิจารณาจากระดับความ

เป็นทางการ หรือความเข้มแข็งของกลุ่ม โดยเริ่มท่ีกลุ่มท่ีมีการรวมตัวกันอยู่แล้ว ท้ังในการรวมตัวกัน
แบบหลวม ๆ ไม่เป็นทางการ เช่น กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มท่ีรวมตัวกันเป็นทางการ เช่น 
ชมรมการศึกษา สมาคมผู้ปกครองและครู สหกรณ์ประจ าหมู่บ้าน โดยกลุ่มท่ีมีการรวมตัวกันอยู่แล้ว
จะท าให้การเริ่มต้นก่อตั้งเครือข่ายเป็นไปได้สะดวกและรวดเร็ว โดยเฉพาะกลุ่มท่ีมีการตื่นตัวใน
ประเด็นเรื่องนั้น ๆ อยู่แล้ว จะมีบุคลากรและสายสัมพันธ์ในพื้นท่ีซึ่งจะช่วยในการริเริ่มเครือข่ายใหม่ 
ๆ บทบาทของผู้ที่ด าเนินการสร้างเครือข่ายในส่วนนี้คือ การเจรจาโน้มน้าวสร้างความสนใจในการเข้า
เป็นสมาชิกของเครือข่าย โดยการชี้แจงให้เห็นถึงความน่าสนใจ และผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ และ
แนวทางท่ีเป็นรูปธรรมในการเข้ามามีส่วนร่วมในเครือข่ายได้ 

2) การจัดระบบบริหารเครือข่าย เมื่อมีคนสนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกร่วมเครือข่าย 
หากไม่มีการจัดระบบของเครือข่ายท่ีดี เครือข่ายจะเกิดความสับสนวุ่นวายและความขัดแย้งระหว่าง
กัน อันเนื่องจากความไม่ชัดเจนในอ านาจหน้าท่ี วิธีการท างาน ตลอดจนการประสานงานระหว่าง
สมาชิกด้วยกัน การจัดระบบของเครือข่ายจึงเป็นเงื่อนไขส าคัญท่ีจะช่วยให้เครือข่ายด าเนินไปได้อย่าง
ราบรื่น การบริหารงานเครือข่ายทีประกอบไปด้วยคนหลายกลุ่ม หลายประเภท ต่างความคิด
ความเห็นกัน จ าเป็นต้องอาศัยความสามารถในการประสานประโยชน์ระหว่างสมาชิกในเครือข่าย 
การจัดระบบเครือข่ายมีองค์ประกอบส าคัญบางประการ ดังน้ี 

(1) การจัดผังกลุ่มเครือข่าย ในการบริหารจัดการเครือข่ายควรต้องมี
หน่วยงานรับผิดชอบในการเก็บรวบรวมข้อมูลของเครือข่ายทุกกลุ่มในประเทศท่ีด าเนินการในเรื่องท่ี
เครือข่ายเป็นอยู่ท้ังรูปแบบท่ีเป็นทางการและแบบไม่เป็นทางการ โดยเอาข้อมูลของแต่ละเครือข่ายมา
ท าการจัดแผนท่ีหรือแผนผังของเครือข่าย (Network Map) ในภาพรวมระดับประเทศจัดผังตามความ
สนใจและวัตถุประสงค์ของเครือข่าย เพื่อจะได้ทราบว่ามีเครือข่ายก่ีกลุ่มทีมีเป้าหมายในการ
ด าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน การกระจายตัวของเครือข่ายเป็นอย่างไร การกระจายตัวของ
เครือข่ายตามเป้าหมายการท างานเป็นอย่างไร และท่ีส าคัญจะได้ทราบว่ามีเป้าหมายในภาพรวมใดท่ี
ยังขาดเครือข่ายเข้าไปช่วยจัดการ เพื่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจะหาทางสร้างเครือข่ายเข้ามาสนับสนุน
อุดช่องว่างเหล่านั้นหากได้แผนผังของเครือข่ายท่ีครบถ้วนมากเท่าใด ก็จะยิ่งช่วยให้การบริหาร
เครือข่ายในภาพรวมมีประสิทธภิาพมากข้ึนเท่านั้นแผนผังเครือข่ายจะชว่ยในการขยายเครือข่ายท่ีมีอยู่
ให้กว้างขวางออกไปด้วย คือ หากเครือข่ายใดท่ีทราบว่ามีเครือข่ายอื่นท่ีด าเนินการโดยมีเป้าหมาย
สอดคล้องกับเครือข่ายของตน เครือข่ายนั้นก็อาจประสานงานเพื่อท าการขยายเครือข่ายออกไปได้ แต่
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การจะท าเช่นนี้ได้จ าเป็นต้องมีองค์การใด หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นแกนกลางให้กลุ่มองค์กรหรือ
หน่วยงานอื่น ๆ ท่ีมีอยู่แล้วผนวกเข้ามาร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย ลักษณะเช่นนี้จะเห็นได้ว่า แผนท่ี
เครือข่ายท่ีชัดเจนและทันสมัย จะช่วยสนับสนุนการรวมตัวเพื่อขยายเครือข่ายได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึง
ควรมีการปรับปรุงแผนท่ีเครือข่ายให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อให้ทราบว่าเครือข่ายใดท่ีเพิ่มข้ึนมาและ
เครือข่ายใดท่ีล้มเลิกหายไป 

(2) การจัดบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกในเครือข่าย การบริหารจัดการ
เครือข่ายจ าเป็นต้องมีการจัดบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกในเครือข่าย เพื่อให้สมาชิกแต่ละคนรู้จัก
บทบาทหน้าท่ีของตนเองซึ่งจะเป็นการป้องกันการสับสนและเกิดความขัดแย้งระหว่างสมาชิก
เนื่องจากการท างานท่ีซ้ าซ้อนกัน ดังนั้นองค์ประกอบส าคัญของการจัดระบบเครือข่าย คือ การแบ่ง
บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของสมาชิกแต่ละคนให้ชัดเจนว่า แต่ละคนรับผิดชอบส่วนใดของ
เครือข่ายและแต่ละฝ่ายจะสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไร 

หลักการส าคัญของการจัดแบ่งบทบาทหน้าท่ีคือ การรวมเป็นเครือข่าย
จะต้องน าเอาความสนใจ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของสมาชิกแต่ละคนทีต่างกันมาเสริมกัน
ซึ่งการท าเช่นนั้น ๆ ได้ต้องมีการมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบให้แต่ละคน ตามศักยภาพและความ
สนใจของเขา แต่ประเด็นส าคัญคือ โดยปกติสมาชิกเครือข่ายมักมีงานประจ าท่ีต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว 
มีเพียงส่วนน้อยท่ีสามารถท างานให้เครือข่ายแบบเต็มเวลา ส่งผลให้เวลาท่ีจะอุทิศให้กับเครือข่ายมัก
ให้ได้ไม่เต็มท่ีและไม่เต็มเวลา ดังนั้นการมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ ตลอดจนระบบการท างาน
อย่างอื่น ๆ ควรเป็นไปในลักษณะท่ีเอื้อให้สมาชิกเข้าร่วมได้แม้มีเวลาจ ากัด โดยท่ัวไปแล้วเมื่อ
เครือข่ายได้ขยายตัวไปในระดับท่ีมีสมาชิกจ านวนมาก และมีกิจกรรมหรือโครงการท่ีร่วมกันท าอย่าง
ต่อเนื่องอยู่สม่ าเสมอ สภาพเช่นนี้มักจ าเป็นต้องจัดตั้งหน่วยธุรการข้ึนมาท าหน้าท่ีจัดการงานประจ า
ของเครือข่าย 

(3) การจัดระบบติดต่อสื่อสาร การท างานเป็นเครือข่าย สมาชิกของ
เครือข่ายอาจมีความเข้าใจในภารกิจของเครือข่ายไม่ครบถ้วน จึงจ าเป็นต้องใช้กระบวนการสื่อสาร 
เพื่อแพร่กระจายความรู้และยกระดับความตระหนักในปัญหาของสมาชิก โดยการจัดกระบวนการ
สนทนา (Conversation Process) เพื่อสร้างความเข้าใจร่วม (Common Perception) ระหว่าง
สมาชิกของเครือข่าย การสื่อสารจึงเป็นเสมือนกลไกท่ีเชื่อมสมาชิกของเครือข่ายเข้าหากันและยังเป็น
ช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการส่งต่อความคิด ซึ่งมีผลต่อการขยายตัวของเครือข่าย 

(4) การจัดระบบการเรียนรู้ร่วมกัน เครือข่ายจะพัฒนาก้าวหน้าไปได้มาก
เพียงใดข้ึนอยู่กับระดับความรู้ความสามารถของสมาชิกของเครือข่ายด้วย การท าให้เครือข่ายแข็งแรง
จึงต้องอาศัยระบบการพัฒนาสมาชิกของเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน 
(Interactive Action Learning) ท้ังนี้เนื่องจากการรวมกลุ่มทางสังคมเป็นสิ่งท่ีไม่มีสูตรส าเร็จ การ
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สร้างองค์ความรู้เฉพาะของกลุ่มเป็นสิ่งจ าเป็นเพราะแต่ละกลุ่มอยู่ในบริบทแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน ท้ัง
ในเชิงของประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สังคม ความเชื่อ สถานะทางเศรษฐกิจ ฯลฯ การเรียนรู้ร่วมกัน
จากการปฏิบัติจะช่วยให้เกิดองค์ความรู้ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีอยู่บนพื้นฐานของ
ประสบการณ์จริง ดังนั้นการจัดระบบการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจะช่วยสร้างและสะสมองค์ความรู้ท่ี
สามารถน ามาปรับใช้และเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา 

(5) การจัดระบบสารสนเทศ ในภาพรวมของการจัดการเครือข่ายควรต้องมี
หน่วยงานท่ีเป็นแกนกลาง ท าหน้าท่ีจัดระบบฐานข้อมูลโดยท าการรวบรวมข้อมูลทุกอย่างท่ีเก่ียวข้อง
กับเป้าหมาย รูปแบบ วิธีการ ความส าเร็จ ปัญหาอุปสรรคและข้อมูลอื่น ๆ ท่ีจ าเป็น รวมท้ัง
ผลการวิจัย ทฤษฎี โครงการ ประสบการณ์ภาคปฏิบัติเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลหลักในการท างานระบบ
สารสนเทศควรยึดหลักการใช้งานได้ง่าย (User Friendly) เป็น ข้อมูล ท่ีทุกคนเข้าถึงได้ง่าย 
(Accessible) และเผยแพร่ให้กระจายออกไปอย่างกว้างขวาง เครือข่ายฐานข้อมูลท่ีดีจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันจะช่วย
สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และการต่อยอดทางปัญญาระหว่างเครือข่าย ช่วยลดความสูญเสีย
สิ้นเปลืองทรัพยากรและเวลาจากการท างานซ้ าซ้อนและการลองผิดลองถูก 
 
 

2.2.8 ผลสัมฤทธิ์ของความเป็นเครือข่าย 
 

ในกระบวนการท างานของเครือข่ายนั้นสิ่งหนึ่งท่ีได้รับนอกจากผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ คือ ความร่วมมือและความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน ในท่ีนี้ จะ
กล่าวถึงผลสัมฤทธิ์ของความเป็นเครือข่ายท่ีก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาท่ีต่อเนื่อง 
ดังนี้ (พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, 2547: 106-108) 

1) เกิดกระบวนการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นปัจเจกบุคคลและผู้ ท่ีเข้ามาด าเนินงาน
ร่วมกับเครือข่าย สิ่งหนึ่งท่ีถือว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้และเป็นทุนภายในตัวเอง คือ ทุกคนมีความรู้
ความสามารถ และมีประสบการณ์มากข้ึนหลังจากท่ีได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีการท างาน
ร่วมกัน โดยกระบวนการเรียนรู้นั้นจะช่วยให้บุคคลและองค์กรได้มีการปรับตัวในการแสวงหาความรู้
ใหม่ วิธีการใหม่ และแนวร่วมใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลให้การท างานในด้านต่าง ๆ ของเครือข่ายมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 
2) การเพิ่มโอกาสในการแก้ไขปัญหา กลุ่มเครือข่ายจ านวนไม่น้อยเช่นกันท่ีพยายาม

ผลักดันในการแก้ไขปัญหาภายในกลุ่มองค์กรของตน แต่ส่วนหนึ่งไม่ประสบความส าเร็จเนื่องจาก
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ปัญหาท่ีประสบอยู่นั้น เป็นปัญหาท่ีสลับซับซ้อนและเก่ียวข้องกับกลุ่มองค์กรอื่นหรือปัญหาอื่น ๆ การ
รวมกลุ่มและการประสานงานกับภาคีท่ีเกี่ยวข้อง จึงเป็นการเพิ่มโอกาสในการแก้ไขปัญหา เพราะเป็น
การระดมความคิดเห็น และความร่วมมือจากฝ่ายต่าง ๆ ท่ีจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม 
ซึ่งถ้าไม่มีการรวมตัวเป็นเครือข่ายแล้ว โอกาสในการแก้ไขปัญหานั้นอาจไม่ได้รับการตอบสนองเพราะ
ขาดแนวร่วมในการด าเนินงาน 

3) เกิดการพึ่งพาตนเอง เมื่อเครือข่ายมีกระบวนการท างานท่ีเข้มแข็งและสามารถ
แก้ไขปัญหาของเครือข่ายได้แล้ว เครือข่ายและสมาชิกในเครือข่ายก็สามารถท่ีจะพึ่งพาตนเองได้โดย
ในการพึ่งพาตนเองนั้น เป็นท้ังการพึ่งพาในเรื่องของทุน ทรัพยากร ความรู้ และการจัดการ ท่ีจะ
น าไปสู่การพัฒนาสังคมและการพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายท่ีต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น กลุ่มเกษตรกรท่ี
ท างานด้านเกษตรกรรมทางเลือกและเกษตรอินทรีย์ท่ีร่วมกันผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ปลอด
สารเคมี ให้แก่ผู้บริโภค และพัฒนากลุ่มตนเองเป็นเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก ท่ีสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ท้ังในด้านเศรษฐกิจ และสังคม 

4) เกิดการจัดการทรัพยากรในท้องถ่ิน ในสังคมไทยเครือข่ายท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่นั้น
มักจะเป็นเครือข่ายในเชิงพื้นท่ี ท่ีภาคประชาชนได้ร่วมกันก่อตัวข้ึน โดยมองเห็นความส าคัญในการ
แก้ไขปัญหาในระดับท้องถ่ิน โดยเฉพาะการจัดการทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็น ดิน น้ า ป่า ลุ่มน้ า ซึ่งถ้า
หากไม่มีการรวมกลุ่มกัน กระบวนการดังกล่าวอาจไม่เกิดข้ึน และสุดท้ายก็กลายเป็นปัญหาท่ียากต่อ
การแก้ไข ดังนั้น การรวมกลุ่มเป็นเครือข่าย จึงถือได้ว่าเป็นความส าเร็จของเครือข่ายในการท่ีจะ
ร่วมกันพัฒนาและจัดการกับทรัพยากรในท้องถิ่น ซ่ึงเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นนี้มี
พลังขับเคลื่อนในหลาย ๆ พื้นที ่

5) เกิดกระบวนการผลักดันเชิงนโยบาย ปัจจุบันประเด็นปัญหาสาธารณะจ านวนไม่
น้อยท่ีเกิดข้ึนและสามารถน าไปสู่ ข้อยุติด้วยพลังของเครือข่ายและการจัดการในเชิงนโยบาย
ตัวอย่างเช่น การรวมตัวกลุ่มองค์กรเครือข่ายท่ีท างานในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ี
พยายามผลักดัน พ.ร.บ. ป่าชุมชนฉบับประชาชนให้มีการน าเสนอต่อการพิจารณาของรัฐสภา และ
การจัดท ามาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศ เป็นต้น กระบวนการดังกล่าวถือได้ว่าเป็น
พลังของเครือข่ายในการร่วมผลักดันประเด็นปัญหาในเชิงนโยบาย เพราะว่าปัญหาบางปัญหานั้นมี
ความเก่ียวข้องกับหลายฝ่าย ซึ่งบางครั้งสามารถท่ีจะแก้ไขด้วยพลังของเครือข่ายและชุมชนท้องถ่ิน 
ดังนั้นการประสานกับเครือข่ายและภาคีอื่น ๆ จะท าให้เครือข่ายมีอ านาจในการต่อรองท่ีสูงข้ึน และ
ถ้ายิ่งมีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล และเสนอข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องแล้วกระบวนการนั้นก็จะน าไปสู่
การแก้ไขปัญหาในเชิงนโยบายได้ 

 



 46 

6) เกิดอ านาจหรือพลัง อ านาจท่ีแฝงอยู่เกิดข้ึนจากการรวมตัวของกลุ่มองค์กร และ
เครือข่าย อ านาจหรือการต่อรองนี้ จะไม่มีการเกิดข้ึนได้ หากไม่มีการรวมกลุ่มองค์กรต่าง ๆ เข้า
ด้วยกัน พลังอ านาจของการรวมกลุ่มนี้บางครั้งอาจไม่ส่งผลท่ีเป็นรูปธรรมโดยตรง แต่เป็นพลังหรือ
ประโยชน์ในทางอ้อมท่ีบรรดากลุ่มหรือเครือข่ายอื่น ๆ ให้ความเกรงใจและสามารถน ามาเป็นการ
ต่อรอง ในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองได้ 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้น ผลสัมฤทธิ์ของเครือข่ายดังกล่าวนั้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของ
ความส าเร็จที่เครือข่ายส่วนใหญ่ได้รับ แต่สิ่งที่มีความส าคัญต่อความเป็นเครือข่ายมากกว่าผลส าเร็จใน
ทางตรง คือ ความสามัคคีท่ีมีต่อกันของสมาชิกและผู้คนในสังคม ดังนั้น ไม่ว่าเครือข่ายจะมี
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของตนเองอย่างไร สิ่งท่ีทุกเครือข่ายควรด าเนินการอย่างยิ่ง คือการสร้าง
ความเป็นมิตรภาพและการพึ่งพาอาศัย ซึ่งปัจจัยท้ังสองประการดังกล่าว จะช่วยให้งาน / ภารกิจของ
เครือข่ายบรรลุผลส าเร็จตามท่ีคาดหวัง 
 
 

2.3 อาสาสมคัรพลงังาน  
 
  อส.พน. หรือ อาสาสมัครพลังงานชุมชน เกิดข้ึนพร้อมกับนโยบายการวางแผนพลังงานชุมชน 
กระทรวงพลังงาน มีบทบาทร่วมกับส านักงานพลังงานจังหวัดท่ัวประเทศ ในการน าความรู้ ความ
เข้าใจด้านการพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน ลงสู่ชุมชน ผ่านกิจกรรมโครงการ เช่น 
โครงการอาสาสมัครนักสื่อสาร โครงการวางแผนพลังงานชุมชน โครงการประหยัดพลังงานใน
ครัวเรือน โครงการขยายผลเทคโนโลยีพลังงานทดแทน โครงการรณรงค์ความปลอดภัยจากการผลิต
และใช้ก๊าซชีวภาพ ก๊าซชีวมวล แสงอาทิตย์ เป็นต้น  โดยบทบาทของ อส.พน. ในการพัฒนาพลังงาน
ชุมชน คือ เมื่อได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ จากกระทรวงพลังงานแล้ว จะเริ่มต้นจากการท า
ให้บ้านตนเองเป็นต้นแบบในการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทนในการลดรายจ่าย เพิ่ม
รายได้ ให้เกิดได้จริงเป็นรูปธรรม ร่วมมือกับเพื่อน อส.พน.ในชุมชน ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับ
เรื่องพลังงาน การถ่ายทอดความรู้ในการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทน การประหยัดพลังงานด้วย
วิธีการต่าง ๆ ให้กับประชาชน และสถานศึกษาในชุมชน จัดท าแผนงานโครงการพลังงานชุมชน 
ผลักดันให้มีการบรรจุแผนพลังงานในแผนพัฒนาร่วมกับ อปท. หน่วยงานราชการในพื้นท่ี เพื่อบูรณา
การงานด้านพลังงานกับมิติต่าง ๆ เช่น เกษตร การศึกษา สิ่งแวดล้อม สุขภาพ วิสาหกิจชุมชน เพื่อ
น าไปสู่การเป็นชุมชนต้นแบบพลังงานยั่งยืนต่อไป จากนั้นจะมีการขยายความร่วมมือในการพัฒนา
ร่วมกันเป็นเครือข่ายการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ อส.พน. ต่างชุมชน 
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ผลจากการพัฒนาศักยภาพ อส.พน. อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน มีอาสาสมัครพลังงานชุมชนกว่า 
6,000 คนท่ัวประเทศ มีส่วนร่วมในการผลักดันพลังงานชุมชนให้เกิดผลส าเร็จอย่างยั่งยืนเป็น รูปธรรม
ดังนี ้ 

1) สร้างอาชีพด้านพลังงานจ านวน 18 กลุ่มอาชีพ จ านวน 93 แห่ง วิสาหกิจชุมชน
ลดใช้พลังงาน 112 กลุ่มท่ัวประเทศสามารถลดการใช้พลังงานในการผลิตได้กว่าร้อยละ 20-60 % 
  
   2) ร่วมพัฒนาแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านพลังงานประจ าชุมชน 10 ด้าน จ านวน  
258 แห่ง  

3) ร่วมผลักดันแผนพลังงานชุมชนได้รับการบรรจุในแผนพัฒนา อปท. กว่าร้อยละ 
77 (แผนพลังงานประกอบด้วย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านการ
พัฒนาบุคลากร ด้านพลังงานในชุมชน ด้านการฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และด้านการบูรณา
การกับมิติอื่น ๆ ในชุมชน)  

4) ร่วมจัดกิจกรรมตลาดนัดพลังงานชุมชนทั่วทั้ง 75 จังหวัด มีผู้เข้าร่วมกว่า 74,000 
คน และชุมชนสามารถจ าหน่ายสินค้าได้เป็นมูลค่าประมาณปีละ 1,200,000 บาท 

5) ชุมชนสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้ประมาณ 2,000 บาท/ปี/
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 7 ของค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน หรือ ประหยัดพลังงานได้เฉลี่ย 164 toe/ปี/
ครัวเรือน (ประเมินโดยการส ารวจบัญชีพลังงานครัวเรือน 152 ชุมชนท่ีเข้าร่วม ชุมชนละ 50 
ครัวเรือน)   
   6) ร่วมขยายบ่อแก๊สชีวภาพชุมชน 1,946 บ่อใน 56 จังหวัดน าร่อง สามารถทดแทน
ก๊าซหุงต้ม (LPG) เฉลี่ยกว่าร้อยละ 50 หรือประมาณ 1,200 บาท/ปี/ครัวเรือน  

7) ร่วมพัฒนานักวิจัยพลังงานชุมชนท่ีจะสามารถพัฒนาไปสู่ชุมชนผลิตพลังงาน
ขนาดเล็ก จ านวน 72 แห่ง ท่ัวประเทศ  
   8) พัฒนาวิทยากรตัวคูณโครงการรณรงค์ความปลอดภัยจากการผลิตและใช้ก๊าซ
ชีวภาพ ก๊าซชีวมวล แสงอาทิตย์ จ านวน 105 คน กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ ประกอบด้วย 
ภาคกลาง 18 คน ภาค ตะวันออก 16 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 27 คน ภาคใต้ 18 คน และ
ภาคเหนือ 26 คน ด าเนินการเผยแพร่องค์ความรู้ในสถานประกอบการ จานวน 375 แห่ง ครอบคลุม 
5 ภูมิภาคท่ัวประเทศ มีผู้เข้าร่วมงานจ านวน 5,878 คน โดยเป็นการให้ความรู้ในสถานประกอบการท่ี
มีการผลิตและใช้ก๊าซชีวภาพ จานวน 285 แห่ง สถานประกอบการท่ีมีการผลิตและใช้ก๊าซชีวมวล โดย
เทคโนโลยี Gasification จ านวน 10 แห่ง และสถานประกอบการท่ีมีการผลิตและใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ท่ีติดต้ังบนหลังคา จ านวน 80 แห่ง 
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9) สร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้โดยสามารถบูรณาการงบประมาณและ
เข้าถึงแหล่งทุนต่าง ๆ ส าหรับการพัฒนาชุมชนด้านพลังงานได้มากข้ึน เช่น ทุนจาก สสส. กองทุน
สิ่งแวดล้อมโลก ทุนสนับสนุนของสถานทูตญี่ปุ่น กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานส านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน เป็นต้น  
 
 

2.3.1 อาสาสมัครพลังงานชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี........... . .  . . . .  . . . . . . . . . 
     จังหวัดสิงห์บุรี มีกลุ่มพลังงานทดแทน จังหวัดสิงห์บุรี (Singburi Renewable 
Energy Group: SREG) เกิดจากการรวมตัวกันของประชาชนท่ีสนใจในการใช้พลังงานทดแทนเพื่อ
อนุรักษ์พลังงาน ในจังหวัดสิงห์บุรีจากท้ัง 6 อ าเภอ ท่ีผ่านการอบรม รับฟังความรู้ และศึกษาดูงาน
ด้านพลังงานทดแทน โดยการสนับสนุนจากส านักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งในแต่ละอ าเภอนั้น
ต่างมีการใช้พลังงานทดแทนท้ังจากพลังงานแสงอาทิตย์, ชีวมวล, เตาเผาถ่านไร้ควัน ฯลฯ กันอย่าง
แพร่หลาย โดยเริ่มจากผู้น าชุมชนในแต่ละต าบล เริ่มใช้พลังงานทดแทนให้ดูเป็นตัวอย่าง มีการติดตั้ง
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ไว้ในจุดท่ีสังเกตุได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อให้แสงสว่างบริเวณ
หน้าบ้าน เครื่องสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ในสวน แผงเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีให้แสงสว่างในท่ีจอดรถ เป็น
ต้น เมื่อเกิดปัญหาไฟดับ บ้านของกลุ่มผู้น าชุมชนนั้นยังมีแสงสว่างอยู่ ท าให้ประชาชนเริ่มสังเกตุเห็น
และสนใจเข้ามาซักถามและอยากใช้พลังงานทดแทนเหล่านี้บ้าง ท าให้กลุ่มพลังงานทดแทน จังหวัด
สิงห์บุรี (Singburi Renewable Energy Group: SREG) เป็นกลุ่มท่ีเข้มแข็งและมีการขยายตัวของ
สมาชิกกลุ่มเพิ่มข้ึนทุกเดือน 
    แม้จะเริ่มต้นในระยะเวลาสั้นๆ แต่กลุ่มพลังงานทดแทน จังหวัดสิงห์บุรี (Singburi 
Renewable Energy Group: SREG) นั้นถือเป็นกลุ่มท่ีประสบความส าเร็จด้านการบริหารจัด
การพลังงานชุมชนในระดับพึ่งพาตนเอง แต่ละต าบล, อ าเภอ ในจังหวัดสิงห์บุรี ต่างได้รับรางวัลการัน
ตีเครื่องหมายความส าเร็จในการบริหารจัดการพลังงานในชุมชน ดังนี้... . . . . . . .  
    1) เป็นชุมชนตัวอย่าง โครงการสร้างเสริมต าบลอยู่ดีมีสุขด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม โดยได้รับการสนับสนุนจากส านักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (ส านัก6) และ 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)   
    2) ศูนย์การเรียนรู้พลังงานชุมชนต าบลบ้านจ่า อ าเภอบางระจัน จังหวัด
สิงห์บุรี จากการสนับสนุนของกระทรวงพลังงาน  
    3) ศูนย์เรียนรู้ชุมชนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ต าบลคอทราย อ าเภอค่าย
บางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี จากการสนับสนุนของกระทรวงพลังงาน.. . . . . .  
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4) ศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอนแฝก ต าบลทับยา อ าเภอ 
อินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จากการสนับสนุนของกระทรวงพลังงาน  (ส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน, 2561) 

 

2.4 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

ศราพร ไกรยะปักษ์ (2552) ได้ศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมในการจัดการพลังงานชุมชน พบว่า
รูปแบบท่ีเหมาะสมในการจัดการพลังงานชุมชนนั้น ประชาชนในชุมชนต้องมีความรู้ความเข้าใจและ
ความตระหนักในเรื่องพลังงาน ซึ่งจะน าไปสู่การมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการพลังงานชุมชนและ
การวางแผนพลังงานชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม และผลที่ได้จากการวางแผนพลงังานคือการลดค่าใช้จ่าย
ในด้านพลังงานและการมีพลังงานเพียงพอต่อความต้องการพื้นฐานของคนในชุมชน นอกจากนั้นยัง
ต้องมีการศึกษาปรับปรุงเทคโนโลยีและกระบวนการจัดการท่ีเหมาะสม และการติดตามประเมินผล
อย่างต่อเนื่องอีกด้วย อันจะน ามาซึ่งการจัดการพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืนได้ นอกจากนั้นยังต้อง
สามารถขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น ๆ ได้ด้วย 

Szarka (2548 อ้างถึงใน สุริชาติ จงจิตต์, 2550: 81) ได้ศึกษาเรื่อง พลังงานลม: นโยบาย
การเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ เพื่อศึกษาถึงนโยบายด้านการเรียนรู้ท่ีจะน าไปสู่ความ
เข้าใจของประชาชนในการสนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) โดยท าการ
ถอดบทเรียนจากการวิเคราะห์เอกสารและการวิจัยภาคสนามจากประสบการณ์ใช้พลังงานลมในพื้นท่ี
ต่าง ๆ ได้แก่ ประเทศเดนมาร์ค ประเทศฝรั่งเศส และประเทศอังกฤษเพื่อท่ีจะน าองค์ความรู้ท่ีได้จาก
การวิจัยไปเป็นแนวทางในการจัดท านโยบายด้านการเรียนรู้ต่อไป พบว่ารูปแบบ (Model) ของการ
เรียนรู้แบบใหม่เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนในด้านของการใช้พลังงานหมุนเวียนนั้นจะต้องเป็นการบูรณา
การระหว่างความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและความปรารถนาของสังคมเข้าด้วยกัน 

รัตนา ศิลาเดช (2555) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานพลังงานชุมชน จังหวัด
มหาสารคาม พบว่า  

1) ด้านสภาวะแวดล้อมและปัจจัยเบื้องต้นของการด าเนินโครงการพลังงานชุมชน
พบว่าแผนพัฒนายุทธศาสตร์เรื่องพลังงาน มีความชัดเจนและมีความสอดคล้อง เหมาะสมกับการ
พัฒนาชุมชน เจ้าหน้าท่ีโครงการมีความเข้าใจนโยบายของรัฐบาล และยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน
เป็นอย่างดี แต่ประชาชนในพื้นท่ียังมีความเข้าใจในเรื่องปัญหาและสถานการณ์พลังงานไม่มากนัก
นอกจากนี้ยังมีข้อจ ากัดในเรื่องงบประมาณ บุคลากร และความรู้ ทักษะเฉพาะด้านในการด าเนิน
โครงการฯ การก าหนดระยะเวลาในการด าเนินโครงการยังไม่เหมาะสม เนื่องจากถูกก าหนดด้วย
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แผนงานการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ท าให้ ข้ันตอนกิจกรรมการด าเนินงานไม่เป็นอิสระ  
ถูกเร่งรัดการใช้จ่ายเงินตามแผนรายจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ แต่ยังมีข้อดี คือ เจ้าหน้าท่ี
และทีมงานมีความตั้งใจ ใส่ใจและมีความมุ่งมั่น โดยภาพรวมแล้วได้รับความสนใจและได้รับความ
ร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี 

2) ด้านกระบวนการและผลผลิตของการด าเนินโครงการพลังงานชุมชนพบว่า มีการ
ก าหนดแผนงาน เป้าหมาย และข้ันตอนวิธีการด าเนินการท่ีชัดเจน ผู้เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการ
มีความเข้าใจขั้นตอนการด าเนินงานเป็นอย่างดี ชุมชนมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน และมีมาตรการในการ
ตรวจสอบติดตามผลเป็นระยะ อีกท้ังมีแนวทางในการขยายโครงการในปีต่อไปและผลักดันให้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุน างบประมาณของท้องถ่ินมาขยายผล เมื่อประเมินรายประเด็น 
พบว่า การมีส่วนร่วมและความเข้าใจในการประชุมสรุปผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับมาก และใน
รายละเอียดย่อย พบว่า โครงการด้านพลังงานท่ีจัดท าข้ึนนี้เกิดประโยชน์กับชุมชน อยู่ในระดับมาก 
เช่นเดียวกัน ส่วนประเด็นท่ีมีระดับการมีส่วนร่วมต่ าท่ีสุดคือการมีส่วนร่วมในการประชุมความคิดเห็น
เพื่อยกร่างแผนพลังงาน อยู่ในระดับปานกลาง เทคโนโลยีท่ีส่งเสริมสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนท า
ให้สามารถลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้จากการผลิตเทคโนโลยีพลังงานจ าหน่ายโดยเกิดเป็นฐานอาชีพ
ใหม่ให้กับชุมชนได้ 

3) ด้านสภาพปัญหาและแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานพลังงานชุมชนพบว่า 
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการด าเนินงานแผนพลังงานชุมชนเกิดจากการท่ีชุมชนขาดความตระหนักถึง
ความส าคัญของพลังงาน โดยท่ีส่วนใหญ่ รู้สึกว่าพลังงานเป็นเรื่องไกลตัว จึงท าให้ขาดความ
กระตือรือร้นท่ีจะด าเนินงาน หรือพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีเพื่อใช้ในชุมชน ส าหรับข้ันตอนการ
ด าเนินงานแผนพลังงานชุมชนเองยังมีข้อบกพร่อง คือ ในการด าเนินงานมีข้ันตอนท่ีมากเกินไป และ
ช่วงเวลาที่ด าเนินงานไม่สอดรบักับวิถีการด าเนนิชีวติของชมุชนท่ีส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม และใน
บางข้ันตอนไม่สามารถสร้างความเข้าใจ และสร้างความตระหนักได้อย่างแท้จริง บางข้ันตอนสร้าง
ความน่าสนใจได้ไม่มากพอ การด าเนินโครงการน าร่องท่ีส่วนใหญ่ชุมชน และองค์การปกครองส่วน
ท้องถ่ินเข้าใจว่าตนจะได้รับสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จากภาครัฐเพียงฝ่ายเดียว งบประมาณท่ีมีจ ากัดท าให้ไม่
สามารถส่งเสริมเทคโนโลยีได้ตามความต้องการของชุมชน และความยุ่งยากซับซ้อนของเทคโนโลยี ท า
ให้ขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้ และการทดลองสิ่งใหม่ ๆ 
 จันทรนันท์ เหล่าพันนา (2546) ได้ศึกษาเรื่อง ขบวนการสร้างเครือ ข่ายการพัฒนาองค์กร
ชุมชนของอ าเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น พบว่า ในการเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชนที่ดีนั้นจะต้องมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากกันและกันอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ซึ่งอาจจะใช้วิธีการประชุม
และเยี่ยมเยือนสมาชิกเพื่อให้ก าลังใจซึ่งกันและกันจะท าให้เกิดความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และ
ร่วมกันแก้ปัญหาอย่างทันท่วงที เป็นรูปธรรม ในการด าเนินงานของเครือข่ายองค์กรชมุชนนั้นจะต้องมี
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การบริหารท่ีดี กล่าวคือ 1) การด าเนินงานจะต้องมีการจัดท าแผน พร้อมกับจะต้องน าแผนไปใช้ใน
การแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในชุมชน 2) มีการเชื่อมประสานให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความคล่องตัวมี
ผู้รับผิดชอบ หาแนวทางขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อท่ีจะน ามาใช้เป็น
เครื่องมือในการบริหารงาน 3) มีการควบคุมดูแลสมาชิกได้ท าอยู่ในกรอบกติกาท่ีวางร่วมกันไว้อย่าง
เคร่งครัด เพราะจะท าให้การด าเนินงานองค์กรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 สุริชาติ จงจิตต์ (2550) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
พลังงานทางเลือกของชุมชน พบว่า แนวทางการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาพลังงาน
ทางเลือกของชุมชนประกอบด้วย  

1) การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ เริ่มจากการสร้างความตระหนักให้ชุมชนโดยมีผู้น า
ท่ีสามารถเชื่อมโยงการใช้พลังงานทางเลือกกับปัญหาของชุมชนและวิกฤติด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม มีความรู้ และสามารถเลือกใช้พลังงานทางเลือกท่ีเหมาะสมกับชุมชน  

2) การขยายเครือข่ายการเรียนรู้ ด าเนินการได้ด้วยการเปิดเวทีการเรียนรู้ให้ผู้น า
ชุมชนมีโอกาสถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์จากการศึกษาดูงาน หรือการอบรม การส่งเสริมการ
ใช้เทคโนโลยีพลังงานทางเลือก และการจัดตั้งคณะกรรมการพลังงานของชุมชนเพื่อบริหารจัดการโดย
เน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และ  

3) การด ารงอยู่ของเครือข่ายการเรียนรู้ ต้องอาศัยการถ่ายทอดความรู้ และ
ประสบการณ์อย่างต่อเนื่องท้ังภายในและภายนอกชุมชน เพื่อขยายกลุ่มใช้พลังงานทางเลือก และการ
ตั้งศูนย์การเรียนรู้พลังงานทางเลือกของชุมชน 
 ต่วนเปาซี กูจิ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่าย: กรณีศึกษา
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ส านักงานปฏิบัติการภาคใต้ พบว่ากระบวนการการบริหารงานภาครัฐใน
รูปแบบเครือข่ายของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ส านักงานปฏิบัติการภาคใต้ แบ่งออกเป็น 5 
กระบวนการ คือ  

(1) เครือข่ายองค์กรชุมชน ส่วนใหญ่มักเกิดจากการท่ีประชาชนเป็นแกนน าจัดตั้ง
โดยเกิดจากการริเริ่มสร้างสรรค์ของกลุ่มประชาชนเอง และเครือข่ายท่ีเกิดจากนโยบายของทาง
ราชการเข้าไปกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความตระหนักในปัญหา สร้างความตื่นตัวให้เกิดความสนใจ
รวมตัว  

(2) การจัดระบบบริหารเครือข่าย เป็นระบบท่ีสมาชิกได้มีโอกาสร่วมในการจัดการ
มากท่ีสุด มีความสอดคล้องกับวิถีของชุมชนหรือท้องถิ่น  

(3) ประโยชน์ของเครือข่าย ได้แก่เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เป็นเวทีกลาง
ประสานงาน เป็นเวทีแลกเปลี่ยนและระดมทรัพยากร เป็นเวทีร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ 
และเป็นเวทีสร้างกระแสผลักดันประเด็นทางสังคมใหม่ ๆ  
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(4) การธ ารงรักษาเครือข่ายขององค์กรชุมชนหรอืเครือข่ายองค์กรชุมชน จัดให้มีการ
ก ากับดูแล และตรวจสอบกิจการ เพื่อรักษาความส าเร็จของเครือข่ายและการธ ารงรักษาเครือข่ายให้
ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง  

(5) ปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงานของเครือข่ายมีดังนี้ ปัญหาด้านการบริหาร
จัดการด้านแผนงาน ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์  
ปัญหาเก่ียวจ านวนบุคลากรในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอตอ่จ านวนงานท่ีต้องปฏิบัติ ปัญหาด้าน
ทัศนคติของสังคมท่ีมีต่อเครือข่าย และปัญหาด้านกฎระเบยีบของทางราชการ ข้อเสนอแนะคือ การ
เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายของสถาบันพัฒนาองค์กรชมุชนส านักงานปฏิบัติการภาคใต้ ภาครัฐ
และภาคเอกชนควรให้การสนับสนุนเครอืข่ายท้ังในด้านการเอื้ออ านวย การสนับสนุนด้านเงินทุน การ
สนับสนุนทรัพยากรการสนับสนุนความรู้ด้านวิชาการ การประชาสัมพันธ์ การประสานเชื่อมโยงให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ภายในเครือข่ายและระหวา่งเครอืข่าย และการเข้าร่วมในกระบวนการพัฒนา
เครือข่าย 
   Sampson (1988) ได้ท าการศึกษาเรื่องความเชื่อมโยงทางสังคม และความผูกพัน
ต่อชุมชนเมืองใน 238 ชุมชนของประเทศอังกฤษ ผลการศึกษาพบว่า ระยะเวลาของการอยู่อาศัยมี
ความสัมพันธ์ทางบวกต่อความผูกพันกับชุมชนเป็นอย่างมาก เนื่องจากคนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนเป็น
เวลานานจะมีความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในชุมชนได้มากกว่าคนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนเป็นระเวลาอันสั้น  
    Catney (2013) ได้ท าการศึกษาเรื่อง Community knowledge networks: An 
action-orientated approach to energy research โ ด ย ศึ ก ษ า ข้ อ มู ล ข้ั น ป ฐ ม ภู มิ จ า ก
พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศปี 2008 ของสหราชอาณาจักร แล้วน ามาท าการ
วิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า วิธีการของรัฐบาลสหราชอาณาจักรนั้นตั้งอยู่บนความแตกต่างของ
วิธีการปัจเจกนิยมท่ีใช้วิธีการท่ีสันนิษฐานว่าการให้ข้อมูลพลังงานท่ีมากข้ึนแก่บุคคลนั้น วิธีการ
ดังกล่าวอาจท าให้เกิดการจ ากัดประสิทธิภาพและไม่สามารถยอมรับได้อย่างเหมาะสมส าหรับผู้ท่ีได้รับ
ผลกระทบจากนโยบายพลังงาน หากจะเกิดประสิทธิผลท่ีดีกว่าควรท าการก าหนดมุมมองทางเลือก
เครือข่ายความรู้ของชุมชนเกี่ยวกับพลังงาน โดยตระหนักถึงบริบทและความสัมพันธ์ท่ีผู้คนท่ีอยู่อาศัย
ภายในชุมชนนั้น ๆ และการใช้พลังงาน เน้นการให้ความรู้และการปฏิบัติเป็นท่ีตั้งเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจท่ีมากข้ึนว่าชุมชนใช้พลังงานอย่างไร และน าเสนอวิธีการท่ีจะท าให้เกิดความยุติธรรมท่ีจดจ า
ได้มากข้ึนในกลุ่มสังคมต่าง ๆ 

Parag (2013) ได้ท าการศึกษาเรื่ อ ง Network approach for local andcommunity 
governance of energy: The case of Oxfordshire  ผลการศึกษาพบว่าอุปสรรคหลัก ๆ ของ
กิจกรรมด้านพลังงานในท้องถ่ินและชุมชนนั้นส่วนหนึ่งเกิดจากการขาดความเข้าใจในด้านวิธีการ
ท างานในทางปฏิบัติ ซ่ึงวิธีท่ีดีท่ีสุดเพื่อสนับสนุน การก ากับดูแลพลังงาน และการพัฒนาท้องถ่ินอย่าง
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มีประสิทธิภาพ นั้นควรน าหลักธรรมาภิบาลเข้ามาร่วมด้วย โดยมุ่งเน้นท่ีความสัมพันธ์ ช่องทางการ
สื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างชุมชน และบุคคลจากกลุ่มอื่น ๆ ที่เข้ามามีส่วนเก่ียวข้อง เช่น 
สถาบันการศึกษา เจ้าหน้าท่ีของรัฐ องค์กรอิสระ ฯลฯ ส าหรับท่ีเมืองออกซ์ฟอร์ดเชอร์ มีเครือข่ายท่ี
เกิดจากความร่วมมือกันในชุมชนและสถาบันการศึกษาท าการส ารวจและการสัมภาษณ์เก่ียวกับ
กิจการพลังงานในท้องถ่ิน เพื่อน าข้อมูลท่ีไปศึกษาวิจัยในแง่ของความสัมพันธ์ท้ังในแง่ของการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกภายในเครือข่ายและโครงสร้างของเครือข่าย 
และน าเสนอต่อรัฐบาลเพื่อหางบสนับสนุนต่อไปในอนาคต รวมถึงเป็นตัวอย่างในการวางแผนด้าน
นโยบายกิจการพลังงานท้องถิ่น 

Melville (2017) ท าการศึกษาเรื่อง The electric commons: A qualitative study of 
community accountability  โดยมีแนวคิดท่ีว่า ชุมชนควรมีความรับผิดชอบส าหรับพฤติกรรมการ
บริโภคของแต่ละบุคคล ผ่านการส ารวจพื้นท่ีและสัมภาษณ์ผู้ท่ีเก่ียวข้อง ผลการศึกษาพบว่า ชุมชน
เป็นส่วนหนึ่งท่ีส าคัญในการเป็นแรงบันดาลใจท่ีท าให้เกิดความรับผิดชอบต่อสังคม เมื่อเกิดความ
รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนก็พร้อมจะแบ่งปันข้อมูลในพื้นท่ีเพื่อท าการสนับสนุนนโยบายด้านพลังงาน
ให้สอดคล้องกับความต้องการของชมุชนมากท่ีสุด เป็นผลดีกับทางภาครัฐในการวางแผนนโยบาย และ
กับตัวชุมชนเองท่ีได้รับการตอบสนองความต้องการที่แท้จริง  

Abdelwahab (2018) ท าการศึกษาเรื่อง Energy Efficiency: Improving the renewable 
energy penetration in a smart and green community โดยมุ่งเน้นไปท่ีประสิทธิภาพการใช้
พลังงานโดยเสนอแนวคิดใหม่ในการจัดการและปรับปรุงการรวมของพลังงานท่ีผลิตด้วยทรัพยากร
หมุนเวียนในชุมชนบ้านอัจฉริยะ ด้วยการตระหนักถึงต้นทุนด้านพลังงานท้ังหมดของพื้นท่ีใกล้เคียงนั้น
จะลดลงอย่างมีนัยส าคัญและจะปรับปรุงคุณภาพชีวิตด้วย เราต้องการท่ีจะมีพื้นท่ีจัดเก็บในเชิงบวก
เพื่อรวบรวมพลังงานส่วนเกินและเปลี่ยนเส้นทางไปยังพื้นท่ีใกล้เคียงอื่น ๆ ท่ีอยู่ในพื้นท่ีเดียวกันซึ่ง
ต้องการพลังงาน สิ่งนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการของพลังงานท่ีผลิตในท้องถ่ินซึ่งจะช่วย
ให้เรามีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

Hoicka (2018) ท าการศึกษาเรื่อ ง Beyond the co-operative turbine: Forms and 
Functions of Community Energy in Canada and New Zealand  ผ ล ก า ร ศึ ก ษ าพ บ ว่ า 
พลังงานชุมชนมีความเก่ียวข้องกับความหลากหลายของผลประโยชน์ เช่น การเกิดกลไกทางสังคมใหม่ 
ๆ ส าหรับการเรียนรู้อ านวยความสะดวกในการพัฒนาเศรษฐกิจและการมีส่วนร่วมในประชากรท้องถิ่น
ในการด าเนินนโยบายด้านพลังงาน อย่างไรก็ตามการศึกษาชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงประจักษ์อย่าง
ต่อเนื่อง ผู้วิจัยค้นพบความแตกต่างมากในเฉพาะรูปแบบฟังก์ชั่นและการตั้งค่านโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับ
ความคิดริเริ่ม โดยท าการศึกษาในประเทศแคนาดาและนิวซีแลนด์ ท่ีมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง
เมื่อเทียบกับการมีกิจกรรมด้านพลังงานชุมชนในท้องถ่ิน โดยใช้ทฤษฎีสถาบันนิยมเพื่อเน้นบทบาท
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ของทรัพยากร และแสดงให้เห็นถึงบริบททางการเมืองท่ีเข้ามามีส่วนเก่ียวข้อง พบว่ามีการปฏิบัติ
กิจกรรมด้านพลังงานท่ีแตกต่างกันออกไปในแต่ละระดับของสังคม ส าหรับในประเทศแคนาดานั้น มี
การแปรรูปและการสนับสนุนพลังงานทดแทนใหม่ ๆ มากข้ึนในบางเมือง และในประเทศนิวซีแลนด์
นั้นมีการสนับสนุนทางกฎหมายส าหรับลงทุนเพื่อกิจกรรมด้านพลังงาน 

Morrison (2018) ท าการศึกษาเรื่อง Power to the people: Developing networks 
through rural community energy schemes ผลการศึกษาพบว่า ในพื้นท่ีเขตชนบทแม้จะมีความ
ท้าทายด้านการพัฒนาท่ีจัดท าเป็นเอกสารอย่างดี แต่ก็มีความสัมพันธ์กันโดยท่ัวไปกับระดับการ
แลกเปลี่ยนและมีความไว้วางใจกันภายในพื้นท่ีอยู่ในระดับสูง เนื่องจากการมีประวัติศาสตร์หรือ
วัฒนธรรมท่ีใช้ร่วมกัน อย่างไรก็ตามเรื่องนี้มีงานวิจัยท่ีเชื่อมโยงทุนทางสังคมกับกิจการเพื่อสังคมใน
ชนบท จากกรอบทฤษฎีเหล่านี้การศึกษาเสนอความเข้าใจเก่ียวกับวิธีการท างานของทุนทางสังคมใน
การปฏิบัติผ่านการตรวจสอบของหกกิจการเพื่อสังคมในชนบทท่ีมีส่วนร่วมในโครงการพลังงาน
ทดแทน การวิจัยใช้วิธีการเชิงคุณภาพ มุ่งเน้นไปท่ีการใช้ประโยชน์และการพัฒนาเครือข่ายผลลัพธ์
บ่งชี้ว่าทุนทางสังคมเป็นท้ังกระบวนการและผลลัพธ์ของกิจการเพื่อสังคมในชนบท โดยท่ีองค์กรใน
ชนบทท่ีจะประสบความส าเร็จนั้นข้ึนอยู่กับทักษะและความรู้ของบุคคลท่ีน่าเชื่อถือ มีการสร้าง
แรงจูงใจในการพัฒนาชุมชน ส าหรับการพัฒนาเครือข่ายมักจะก่อตั้งข้ึนตามความเชี่ยวชาญ ความ
ไว้วางใจและความต้องการทรัพยากรกันเองภายในชุมชน 

Peters (2018) ท าการศึกษาเรื่อง Community solar initiatives in the United States 
of America: Comparisons with – and lessons for – the UK and other European 
countries เนื่องจากระบบพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีมีความส าคัญทางเศรษฐกิจมากข้ึน เมื่อพิจารณาจาก
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานนั้นถือเป็นระบบพลังงานทดแทนท่ีมีโอกาสสูงในการผลิตไฟฟ้าเพื่อเป็น
พลังงานของประเทศ ผู้วิจัยท าการศึกษาเรื่อง "ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีใช้ร่วมกัน " หรือระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์ในระดับชุมชนขนาดกลางและขนาดใหญ่ โดยที่ระบบดังกล่าวนั้นมีข้อดีที่มากกว่า
โครงการสาธารณูปโภคท่ัวไปท้ังในด้านของราคา และไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม งานวิจัยชิ้นนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบการพัฒนาความคิดริเริ่มในการใช้ "ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีใช้ร่วมกัน" 
ตามนโยบายพลังงานของสหรัฐอเมริกา ท าการส ารวจแบบสอบถามจากประชาชนในรัฐมินเนโซตา
จ านวน 650 คนซึ่งเป็นตัวแทนขององค์กรพลังงานหมุนเวียนในท้องถิ่น และมีอิทธิผลตามปัจจัยหลักสี่
ประการ ได้แก่ : (1) การรับรู้ผลประโยชน์ส่วนบุคคล; (2) แหล่งท่ีมาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล (3) 
สถานท่ี; และ (4) การจัดหาเงินทุนโครงการ การค้นพบน้ีน ามาซึ่งความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับศักยภาพ
ของโครงการระบบพลังงานแสงอาทิตย์ท่ีใช้ร่วมกัน เพื่อช่วยในการเปลี่ยนผ่านไปสู่อนาคตพลังงานท่ี
ยั่งยืนและยืดหยุ่นมากข้ึน โดยท่ีการมีส่วนร่วมภายในพื้นท่ีอย่างเป็นวงกว้างนั้นจะท าให้โครงการได้รับ
การยอมรับมากข้ึน 
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จากการทบทวนงานวิจัยจากท้ังในและต่างประเทศ พบว่า เครือข่ายส่วนใหญ่มีปัญหา

เช่นเดียวกัน คือ ด้านการรับรู้ผลประโยชน์ส่วนบุคคล และการเกิดเครือข่ายมักมาจากการมีความ
สนใจร่วมกัน เครือข่ายท่ีประสบความส าเร็จนั้นมักจะมีสมาชิกภายในเครือข่ายท่ีมีทักษะ มีความรู้ 
และน่าเชื่อถือ มีแรงจูงใจที่ต้องการพัฒนาชุมชน โดยปัจจัยท่ีท าให้เครือข่ายเกิดความเข้มแข็งนั้นได้แก่ 
การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกบทบาท ต้ังแต่ระดับของการวางแผนไปจนถึงการลงพื้นท่ีเพื่อ
ด าเนินการปฏิบัติ การมีส่วนร่วมจะท าให้เครือข่ายสามารถด าเนินกิจกรรมต่อไปได้ และสมาชิกใน
เครือข่ายสามารถพึ่งพาตนเองได้  
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บทที ่3 
 

การด าเนินงานวิจัย 

 
 
 การศึกษาในครั้งนี้มุ่งเน้นการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของความเป็นเครือข่ายในแง่มุมของการจัด
การพลังงานชุมชนของกลุ่มอาสาสมัครพลังงานชุมชนจังหวัดสิงห์บุรีเป็นหลัก โดยการเก็บข้อมูลเชิง
ลึกจากกลุ่มอาสาสมัครพลังงานชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี และใช้หลักการของเครือข่ายและการจัด
การพลังงานชุมชนในการพิจารณา โดยมีวิธีการศึกษาตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

3.1 กรอบแนวคิด 
  3.2 การออกแบบการศึกษา 
  3.3 วิธีการศึกษา 
  3.4 ระยะเวลาในการด าเนินการวิจัย 
  3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 

3.1 กรอบแนวคิด 
 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง สามารถก าหนดกรอบแนวคิดใน
การศึกษาเรื่อง บทบาทของเครือข่ายในการจัดการพลังงานชุมชน: ศึกษากลุ่มอาสาสมัครพลังงาน
จังหวัดสิงห์บุรี โดยใช้การประเมินตามหลักการผลสัมฤทธิ์ของความเป็นเครือข่ายในแง่มุมของการจัด
การพลังงานชุมชน ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยด้านต่าง ๆ ของเครือข่าย ได้แก่  โครงสร้างของเครือข่าย 
องค์ประกอบเครือข่าย การจัดระบบเครือข่าย ดังท่ีแสดงในภาพ 3.1 
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ภาพที่ 3.1  กรอบแนวคิด 
 

จากแผนภาพท่ี 3.1 สามารถจ าแนกรายละเอียดได้ดังต่อไปน้ี 

  โครงสร้างเครือข่าย  คือ ลักษณะของโครงสร้างและองค์ประกอบเครือข่าย 
ประกอบด้วย 

• ข้อมูลสมาชิกเครือข่าย คือ จ านวนสมาชิกของเครือข่ายท่ีท าการ
ลงทะเบียน ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกเครือข่าย ชื่อ ท่ีอยู่ อายุ อาชีพ ต าแหน่งและสถานภาพทาง
สังคมของสมาชิก เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถในการติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานหรือศูนย์กลางทางสังคม และความรู้ความสนใจด้านพลังงาน 

• ลักษณะการเชื่อมโยงในเครือข่าย แสดงให้ เห็นถึงลักษณะ
ความสัมพันธ์ภายในและภายนอกเครือข่าย การมีส่วนร่วมหรือผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างสมาชิก
เครือข่าย 
 

  การจัดการเครือข่าย ประกอบด้วย 

• การก าหนดเป้าหมายร่วมกันของเครือข่าย  เพื่อให้ทราบถึง 
เป้าหมาย ทิศทางการด าเนินการของเครือข่ายในการจัดการพลังงานชุมชน 

 

ผลสัมฤทธิ์ของความเป็นเครือข่าย 
ในแง่มุมของการจัดการพลังงาน 

 
 

 
โครงสร้างเครือข่าย 
1. ข้อมูลสมาชิกเครอืข่าย  
2. ความสัมพันธภ์ายใน

เครือข่าย  
 
การจัดการเครอืข่าย 
1. เป้าหมายของเครือข่าย 
2. บทบาทหน้าท่ี 

ภายในกลุ่ม 
3. การจัดเก็บข้อมูล 

บทบาทของเครือข่าย 
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• การจัดบทบาทหน้าท่ีของสมาชิก มีการมอบหมายหน้าท่ีความ
รับผิดชอบให้สมาชิกแต่ละคนตามศักยภาพและความสนใจ 

• การจัดเก็บข้อมูล คือ การจัดเก็บข้อมูลการด าเนินงานของ
เครือข่าย เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลหลักในการอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมของเครือข่าย 

   
ผลสัมฤทธิ์ของเครือข่าย หมายถึง การขยายจ านวนของสมาชิกภายในเครือข่าย การ

ด าเนินกิจกรรมภายในเครอืขา่ย และการได้รับรางวัลแห่งความส าเร็จจากหนว่ยงานของรัฐ ตลอดจน
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินกิจกรรมของเครือข่ายกลุม่อาสาสมัครพลังงานชุมชนจงัหวัดสิงห์บรุ ี
 

บทบาทของเครือข่าย ประกอบด้วย 

• การใช้ประโยชน์ทุนทางสังคมในการจัดการพลังงาน คือ การใช้
ประโยชน์ทุนทางสงัคมจาก อาชีพ สถานะทางสังคมเป็นประโยชน์ในการด าเนินกิจกรรม 

• การส่งเสริมการพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน คือ การเกิดการพึ่งพา
ตนเองด้านพลังงาน มีความรู้ในการจัดการ การติดตั้ง ซ่อมบ ารุง และต่อยอดการใช้ประโยชน์จาก
พลังงานชุมชน 

• การสร้างพลังทางการขับเคลื่อนนโยบายด้านพลังงานชุมชน คือ 
เกิดการมสี่วนร่วมในการก าหนดนโยบายด้านพลังงานชุมชนในหน่วยงานของภาครัฐท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 

3.2 การออกแบบการศึกษา 
 
 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของเครือข่ายในแง่มุมของการจัดการพลังงานชุมชน กลุ่มอาสาสมัคร
พลังงานชุมชนจังหวัดสงิห์บุรี ผู้ศึกษาได้วางแนวทางด้วยการศึกษาและพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ของกลุ่ม
อาสาสมัครพลังงานชุมชนจังหวัดสิงห์บุรีตามแนวคิดเก่ียวกับเครือข่าย ซึ่งประกอบไปด้วย โครงสร้าง
ของเครือข่าย การจัดการเครือข่าย และผลสัมฤทธิ์ของความเป็นเครือข่ายในแง่มุมของการจัด
การพลังงาน ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 3.1 การออกแบบการศกึษา 

 

 

3.3 วธิีการศึกษา 
 

การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาถึงบทบาทของเครือข่ายอาสาสมัครพลังงานชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี 
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วม (Participatory Observation) และการสัมภาษณ์ (Interviews) กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูล โดยผู้
ถูกสัมภาษณ์สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ รวมถึงการวิจัยเอกสาร (Documentary 
Research) แล้วน าข้อมูลมาท าการเรียบเรียง วิเคราะห์เนื้อหาเพื่อหาข้อสรุปผลของการศึกษา 

 
3.3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ในการศึกษาครั้งนี้มีวิธี เก็บข้อมูลด้วยการลงพื้นท่ีเพื่อสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Observation) การสัมภาษณ์ (Interviews) รวมถึงการศึกษาเอกสาร (Documen-
tary Research)  ซึ่งผู้ศึกษามีแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ 

แนวคิด ข้อมูลที่ต้องการ/พิจารณา วิธีการศึกษา, การเก็บข้อมูล 

 
โครงสร้างและ 

องค์ประกอบเครือขา่ย 

จ านวนของสมาชิก  
- เอกสารข้อมูลของกลุม่  
- สัมภาษณ์สมาชิก 
- สังเกตการณ ์
  แบบมีส่วนร่วม 

สถานภาพทางสังคมของสมาชิก 
ลักษณะของความเช่ือมโยงในเครอืข่าย 

การมีความสนใจร่วมกนัดา้นพลังงาน  
การมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
การมีส่วนร่วม 

การจดัระบบเครือข่าย 

การก าหนดเป้าหมายร่วมกันของสมาชิกเครือขา่ย  
- เอกสารข้อมูลของกลุม่  
- สัมภาษณ์สมาชิก 

บทบาทหน้าทีภ่ายในกลุม่ 

การจดัระบบข้อมูล 

ผลสัมฤทธิ์ของความเป็น
เครือข่ายในแงมุ่มของการ

จัดการพลังงาน 

การด าเนินกจิกรรม - เอกสารข้อมูลของกลุม่  
- สัมภาษณ์สมาชิก 
- สังเกตการณ ์
  แบบมีส่วนร่วม 

รางวัลแห่งความส าเร็จ 

ปัญหาและอุปสรรค 
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1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ส่วนท่ีแรกใช้วิธีการลงพื้นท่ีภาคสนามโดยการ
สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม (Participatory Observation) จ านวน 4 ครั้ง ครั้งแรกในเดือน 
กันยายน พ.ศ.2558 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559 เดือนมกราคม พ.ศ.2560 และเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 
ตามล าดับ เพื่อศึกษากระบวนการด าเนินการของกลุ่มอาสาสมัครพลังงานชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี และ
น ากรอบแนวคิดมาเป็นประเด็นในการใช้สร้างแนวค าถามส าหรับการพูดคุยและสอบถาม เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่มีรายละเอียด และครอบคลุมประเด็นที่ส าคัญมากท่ีสุด 

 
ส่วนท่ีสองผู้ท าการศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ ( Interviews) 

กับผู้ให้ข้อมูล โดยผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่เป็นไปตามโอกาสทางสถิติ (Non-Probability 
Sampling) ด้วยการสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างตามท่ีพบ
และยินดีให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล โดยท่ีกลุ่มตัวอย่างนั้นมีลักษณะตรงกับจุดมุ่งหมายของ
งานวิจัย 

 ซึ่งประกอบดว้ย 

  (1) สมาชิกกลุ่มอาสาสมัครพลังงานชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี จ านวน 11 คน  
ในแต่ละต าบลต่างกัน  

 (2) เจ้าหน้าระดับช านาญการ ท่ีส านักงานพลั งงานจั งหวัดสิ งห์บุ รี  
จ านวน 1 คน 
 

2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ข้อมูลทุติยภูมิได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการศึกษาจากเอกสาร บทความ วารสารวิชาการ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องและข้อมูลจากส านักงาน
พลังงานจังหวัดสิงห์บุรีและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิจัย ซึ่งข้อมูลท่ีใช้ใน
การศึกษามีดังนี้ 

(1) ทะเบียนกลุ่มอาสาสมัครพลังงานชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี 
 (2) ประวัติความเป็นมาของกลุ่มอาสาสมัครพลังงานชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี 
 (3) กฎระเบียบของกลุ่มอาสาสมัครพลังงานชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี 
 (4) ประกาศรายงานการประชุมของกลุ่มอาสาสมัครพลังงานชุมชนจังหวัด

สิงห์บุรี 
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3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้อาศัยกรอบแนวคิดเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ผล ประมวลข้อมูล
โดยการถอดข้อความสัมภาษณ์และภาพถ่ายจากการสังเกตการณ์ ตรวจสอบข้อมูลด้วยการตรวจสอบ
สามเส้า แล้วจึงวิเคราะห์เนื้อหาและสรุปประเด็นตามกรอบแนวคิดเป็นเชิงอุปนัยตามปัจจัยดังต่อไปน้ี 
 

โครงสร้างเครือข่าย 
ต าแหน่งและสถานภาพทางสังคมของสมาชิก และลักษณะของความเชื่อมโยงใน

เครือข่าย จะเป็นปัจจัยในการเกิดการใช้ประโยชน์ทุนทางสังคมในการจัดการพลังงาน  และ
องค์ประกอบด้านการมีความสนใจร่วมกันของสมาชิกด้านพลังงาน การมีผลประโยชน์ร่วมกัน การมี
ส่วนร่วม จะท าให้เกิดการส่งเสริมการพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน 

การจัดการเครือข่าย 
การก าหนดเป้าหมายร่วมกันของเครือข่าย บทบาทหน้าท่ีภายในกลุ่ม การจัดระบบ

ข้อมูล เพื่อให้เกิดความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมด้านพลังงานชุมชน และช่วยให้เกิดพลังทางการ
ขับเคลื่อนนโยบายด้านพลังงานชุมชน 

 
โดยเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยตามผลสัมฤทธิ์ของความเป็นเครือข่ายในแง่มุมของการจัด

การพลังงานชุมชน น าเสนอผลการศึกษาด้วยวิธีการบรรยายเชิงพรรณนาประกอบกับข้อมูลท่ี
สนับสนนุในแต่ละประเด็น เพื่อสังเคราะห์ให้ได้ผลศึกษาท่ีตอบโจทย์ตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
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บทที ่4  
 

ผลการศึกษา 
 
 

การศึกษาเรื่อง บทบาทของเครือข่ายในการจัดการพลังงานชุมชน ศึกษากลุ่มอาสาสมัคร
พลังงานจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ศึกษาได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ผู้น าและสมาชิก
เครือข่าย และเจ้าหน้าท่ีส านักงานพลังงานจังหวัดท่ีเกี่ยวข้อง รวมท้ังศึกษาจากเอกสารต่าง ๆ  น ามา
ซึ่งการน าเสนอผลการศึกษาครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ตามกรอบแนวคิด ท้ังนี้ผู้ศึกษาได้ท าการ
วิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้  

4.1 เครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี  
4.2 บทบาทของเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี 
4.3 ผลสัมฤทธิ์ของความเป็นเครือข่ายในแง่มุมการจัดการพลังงานชุมชน 
 

 

 เครือข่ายกลุ่มอาสาสมคัรพลังงานจังหวัดสงิห์บุรี  
 

 เครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี จัดตั้งข้ึนเมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 
เกิดจากการรวมตัวข้ึนของกลุ่มอาสาสมัครพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี ท่ีสมัครใจเข้าร่วมอบรมส่งเสริม
ความรู้ด้านพลังงานในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักเทคโนโลยีด้านพลังงาน โครงการเพิ่ม
สมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับต าบล และวิสาหกิจชุมชน 
(SMEs) ปี 2558 ณ ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนและเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ท่ี 1 บ้านแหลมทอง ต.
หนองแซง อ.หันคา จ.ชัยนาท ผ่านการประชาสัมพันธ์และคัดเลือกตัวแทนจากส านักงานพลังงาน
จังหวัดสิงห์บุรี หลังจากจบโครงการกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมได้เกิดความตระหนักถึงความส าคัญของ
ความรู้ด้านพลังงานมากข้ึน จึงยังคงรวมตัวกันเป็นกลุ่ม โดยมีจุดประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้าน
พลังงาน เพื่อไม่ให้ความรู้ท่ีได้รับจากการเข้าอบรมสูญเปล่า ในช่วงแรกเป็นเพียงกลุ่มไม่เป็นทางการท่ี
ตั้งข้ึนเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร และเทคโนโลยีด้านพลังงานในระดับพื้นฐาน ต่อมาได้รับการ
สนับสนุนจากส านักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี ในการอ านวยความสะดวกด้านสถานท่ี และการให้
ความรู้เพิ่มเติม จึงเกิดการพัฒนาขึ้นจนเป็นกลุ่ม SREG (Singburi Renewable Energy Group) โดย
มีการจัดระบบเครือข่ายเช่น ท าทะเบียนจัดเก็บรายชื่อสมาชิก การก าหนดบทบาทหน้าท่ี การจัดตั้ง
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กองทุนของกลุ่ม การท าโครงการเกี่ยวกับพลังงานทดแทนในระดับครัวเรือน เช่น การติดตั้งแผงโซลาร์
เซลล์ในครัวเรือนของสมาชิกในเครือข่าย เตาเผาถ่านไร้ควัน เตาเผาชีวมวล แก๊สชีวมวล และตู้อบ
พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น และบ้านของสมาชิกบางส่วนได้รับการส่งเสริมให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และ
บ้านตัวอย่างด้านพลังงานทดแทนในชุมชน จากการประชาสัมพันธ์ของสมาชิก และการด าเนินการ
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเป็นรูปธรรมของเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี ท าให้มีจ านวน
สมาชิกเพิ่มมากข้ึน ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและจังหวัดใกล้เคียง กลุ่มอาสาสมัครพลังงาน
ชุมชนจังหวัดสิงห์บุรีจึงเป็นท่ีรู้จักมากข้ึนในระดับภูมิภาค และประสบความส าเร็จในการเป็นจังหวัด
ตัวอย่างด้านพลังงานชุมชน 
 
 

 โครงสร้างเครือข่าย  
  เครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี มีสมาชิกตามทะเบียน

ของเครือข่ายเป็นจ านวนท้ังสิ้น 35 คน จาก 6 อ าเภอในจังหวัดสิงห์บุรี1 ประกอบด้วย อ าเภอเมือง
สิงห์บุรี อ าเภอบางระจัน อ าเภอค่ายบางระจัน อ าเภอพรหมบุรี อ าเภอท่าช้าง อ าเภออินทร์บุรี โดย
ประกอบอาชีพ เกษตรกร รับราชการ ข้าราชการเกษียณ และเป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 
สมาชิกกลุ่มดั้งเดิมเป็นอาสาสมัครพลังงานชุมชนจังหวัดสิงห์บุรีท่ีได้รับคัดเลือกจากส านักงานพลังงาน
จังหวัดสิงห์บุรีให้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักเทคโนโลยีด้านพลังงาน โครงการเพิ่ม
สมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับต าบล และวิสาหกิจชุมชน 
(SMEs) ปี พ.ศ. 2558 สมาชิกอีกส่วนหนึ่งเข้าร่วมเครือข่ายจากการด าเนินกิจกรรมของเครือข่าย และ
การประชาสัมพันธ์ชักชวนเข้าร่วมเครือข่ายจากสมาชิกเครือข่ายท่ีเป็นท่ีรู้จักในชุมชน จึงเกิดความ
เชื่อถือ และตัดสินใจเข้าร่วมเครือข่ายด้วยความสนใจด้านพลังงานชุมชนหรือผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ
จากเครือข่าย  

สมาชิกเครือข่ายเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานจังหวัดสิงห์บุรีกลุ่ม
ดั้งเดิมท่ีเป็นอาสาสมัครพลังงานชุมชน มีความสนใจด้านพลังงานชุมชน และมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการจัดการพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ ในระดับสูง (ณิชาภัทร วิสุทธิปราณี , 
2559: 61) ท้ังการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ การดูแลรักษา การซ่อมแซมในระดับพื้นฐาน และสามารถ
ผลิตเตาเผาประหยัดพลังงานได้ด้วยตนเอง สมาชิกส่วนนี้จึงมีบทบาทในการด าเนินกิจกรรมของ
เครือข่ายร่วมกันในด้านการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในครัวเรือนของสมาชิก รวมไปถึงอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น 
เตาชีวมวล และเตาประหยัดพลังงาน เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถให้ค าแนะน าในการซ่อมบ ารุง
อุปกรณ์ให้กับสมาชิกในเครือข่าย และสมาชิกบางส่วนในเครือข่ายท่ีมีบทบาทเป็นผู้ตาม ส่วนใหญ่เป็น
ชาวบ้านธรรมดาในชุมชนท่ีต้องการรับผลประโยชน์จากเครือข่ายในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์  หรือ
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เตาเผาประหยัดพลังงานเท่านั้น ไม่ได้มีความสนใจในด้านพลังงานอย่างแท้จริง จากการสังเกตการณ์
แบบมีส่วนร่วมในการเก็บข้อมูลครั้งท่ี 2 พบว่าผู้ท่ีให้ความสนใจกับกิจกรรมของเครือข่ายจ านวน
น้อยลงจากจากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมในครั้งแรก มีเพียงสมาชิกดั้งเดิมและสมาชิกท่ีมีความ
สนใจด้านพลังงานอย่างแท้จริงเพียงจ านวนนึงเท่านั้น ดังค ากล่าวของรองประธานท่ีว่า “ช่วงหลังมานี้ 
ประชุมทีไร ก็เห็นหน้ากันแค่เท่านี้ หน้าเดิม ๆ กันท้ังนั้นเลย”  
 

 ความสัมพันธภ์ายในเครอืข่าย 
รูปแบบความสัมพันธ์ของเครอืข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี 

สามารถแสดงดังภาพ 4.1  
 

 
 

ภาพที่ 4.1  รูปแบบความสัมพันธ์ของเครอืข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานจังหวัดสิงห์บรุี 
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จากภาพท่ี 4.1 แสดงให้เห็นถึงรูปแบบความสัมพันธ์ของสมาชิกเครือข่าย
กลุ่มอาสาสมัครพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี ท่ีมีความสัมพันธ์กันภายในเครือข่ายท่ีชัดเจนจ านวน 11 คน 
และความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอกเครือข่าย ประกอบไปด้วย ส านักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี 
และคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานระดับภาค ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้  

• ประธานเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี  
มีความสัมพันธ์ร่วมกับสมาชิกเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี ท้ังในส่วนท่ีเป็น
อาสาสมัครพลังงานชุมชน (อสพน.) และท่ีไม่ได้เป็นอาสาสมัครพลังงานชุมชนในการรับฟัง
ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น และการด าเนินกิจกรรมของเครือข่าย ฯ รวมไปถึงประสานงานด้านข้อมูล
และข่าวสารของโครงการด้านพลังงานชุมชนกับเจ้าหน้าท่ีส านักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี และมี
ความเชื่อมโยงกับคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานระดับภาค โดยมีต าแหน่งเป็นรองเลขาธิการ
คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานระดับภาค ท าหน้าท่ีน าเสนอข้อมูลความต้องการของเครือข่ายกลุ่ม
อาสาสมัครพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อผลักดันให้เกิดนโยบายด้านพลังงานชุมชน 

• รองประธานเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานจังหวัด
สิงห์บุรี มีความสัมพันธ์ร่วมกับสมาชิกเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี  โดยมีความ
สนิทสนมกับสมาชิกเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานจังหวัดสิงห์บุรีบางส่วน ท าหน้าท่ีคอยรับฟัง
ความคิดเห็นของสมาชิกเครือข่ายฯ เพื่อน าเสนอต่อประธานเครือข่ายในการก าหนดกิจกรรมด้าน
พลังงานชุมชนของเครือข่าย และมีความเชื่อมโยงคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานระดับภาคโดยมี
หน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 

• สมาชิกเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานจังหวัดสิงห์บุรีท่ี
เป็นอาสาสมัครพลังงานชุมชน บางส่วนมีความสัมพันธ์ในระดับสนิทสนมกับรองประธานเครือข่าย
กลุ่มอาสาสมัครพลังงานจังหวัดสิงห์บุรีมากกว่าตัวประธานเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานจังหวัด
สิงห์บุรี และท าหน้าท่ีตามความถนัดของแต่ละบุคคล เช่น ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เหรัญญิก ธุรการ 
และน าเสนอเทคโนโลยีพลังงานชุมชน แต่มีสมาชิกบางส่วนท่ีมีความสัมพันธ์เป็นครอบครัวกับสมาชิก
ในเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี ท่ีได้เข้าร่วมในเครือข่ายโดยไม่มีหน้าท่ีใดเป็น
พิเศษ  

• สมาชิกเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี 
มีความสัมพันธ์โดยตรงกับประธานเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี  โดยท าหน้าท่ี
เสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมไปถึงการผลิตอุปกรณ์เก่ียวกับพลังงานชุมชนอย่างง่าย   

• เจ้าหน้าส านักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี  โดยแบ่ง
ออกเป็น เจ้าหน้าท่ีระดับช านาญการ และเจ้าหน้าท่ีระดับปฏิบัติการ ซึ่งเจ้าหน้าท่ีระดับปฏิบัติการท า
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หน้าท่ีคอยสนับสนุนด้านข้อมูล ข่าวสาร โครงการต่าง ๆ ท่ี เก่ียวกับพลังงานชุมชน และแจ้งไปยัง
เจ้าหน้าท่ีระดับช านาญการเพื่อด าเนินการต่อไป โดยท่ีเจ้าหน้าท่ีระดับช านาญการจะท าหน้าท่ีส่งต่อ
ข้อมูลไปยังประธานเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี และสนับสนุนด้านอุปกรณ์ เช่น 
ถังแก๊สชีวมวล ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ฯลฯ ให้แก่สมาชิกเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานจังหวัด
สิงห์บุรี และท ารายงานการด าเนินการแจ้งไปยังผู้อ านวยการส านักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี ท่ีไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายโดยตรง 

• คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานระดับภาค มีความสัมพันธ์
กับประธานและรองประธานเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี  โดยท าหน้าท่ีรับฟัง
ข้อมูลความคิดเห็นท่ีได้รับการรวบรวมมาจากประธานและรองประธานเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัคร
พลังงานจังหวัดสิงห์บุรี โดยจะน าไปผลักดันให้เกิดเป็นนโยบายด้านพลังงานชุมชนต่อไป 

 
สามารถสรุปความสัมพันธ์ของเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานจังหวัด

สิงห์บุรีจากภาพท่ี 4.1 ได้ว่า เครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานจังหวัดสิงห์บุรีมีความสัมพันธ์หลาย
ระดับ ท้ังระดับภายในเครือข่าย ส าหรับระดับภายในเครือข่าย ได้แก่ ความสัมพันธ์ของสมาชิกในการ
มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมร่วมกันและการมีผลประโยชน์ร่วมกัน เช่น การวางแผนการด าเนินงาน
ของเครือข่าย การติดตั้งโซลาร์เซลล์ การได้รับอุปกรณ์ด้านพลังงานชุมชน เช่น เตาชีวมวล เตาเผา
ประหยัดพลังงาน การเดินสายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านพลังงานชุมชน ส าหรับระดับนอก
เครือข่าย คือการติดต่อ แลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล โครงการหรือกิจกรรมด้านพลังงานชุมชน รวมไป
ถึงการน าเสนอข้อมูลความต้องการของเครือข่ายให้กับทางภาครัฐเพื่อผลักดันให้เกิดเป็นนโยบายด้าน
พลังงานชุมชนต่อไป 

 
 การจัดการเครอืข่าย 

เครือข่ายอาสาสมัครพลังงานชุมชนจังหวัดสิงห์บุรียังไม่มีการก าหนด
เป้าหมายร่วมกันของเครือข่ายท่ีชัดเจน เนื่องจากมีแค่วัตถุประสงค์ของเครือข่ายดังนี้ (1) เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของคณะท างาน และอาสาสมัครพลังงานชุมชน (อส.พน.) ในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
ด้านพลังงานทดแทนแก่ประชาชน (2) เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านพลังงาน ให้สามารถเป็นแกนน า 
(วิทยากรตัวคูณด้านพลังงาน)  (3) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานทดแทน และเป็น
ต้นแบบการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า (เอกสารเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี , 
2558) จากวัตถุประสงค์ข้างต้นจะเห็นได้ว่าเครือข่ายยังไม่มีเป้าหมายร่วมกัน เป็นเพียงแค่
วัตถุประสงค์ท่ีเป็นภาพรวมเท่านั้น ไม่ใช่เป้าหมายท่ีชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
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   ในด้านของการแบ่งบทบาทหน้าท่ี เป็นไปตามศักยภาพและความสนใจของ
สมาชิกแต่ละคน ประกอบด้วย ประธาน รองประธาน เหรัญญิกและธุรการ ฝ่ายเทคโนโลยีพลังงาน
ชุมชน ประชาสัมพันธ์ และฝ่ายปฏิบัติงาน โดยสามารถจ าแนกบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกภายใน
เครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานจังหวัดสิงห์บุรีได้ดังนี้  
     (1)  ประธานเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี  
เป็นผู้ประสานงานระหว่างภายในเครือข่ายกับเจ้าหน้าท่ีส านักงานพลังงานจังหวัด ก าหนดวาระการ
ประชุม สรุปวาระการประชุม เป็นตัวแทนของเครือข่ายในการเข้าร่วมประชุม ส่งต่อความคิดเห็นหรือ
ความต้องการของสมาชิกในเครือข่ายไปยังหน่วยงานอื่น ๆ เช่น สมาชิกกลุ่มอาสาสมัครพลังงาน
จังหวัดอื่น ๆ องค์การบริหารส่วนต าบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น 

(2) รองประธานเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี 
เป็นผู้สังเกตสถานการณ์ภายในเครือข่าย เพื่อสอดส่องความเป็นไประหว่างสมาชิก รับฟังความคิดเห็น
ของสมาชิก  แล้วท าหน้าท่ีรวบรวมและน าเสนอความคิดเห็นด้านกิจกรรมพลังงานชุมชน รวมถึง
ทิศทางในอนาคตของเครือข่าย นอกจากนี้ รองประธานเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลั งงานจังหวัด
สิงห์บุรี ยังท าหน้าท่ีเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ทางด้านการใช้พลังงานชุมชนร่วมกับเกษตรกรรม
แบบผสมผสาน และเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน รวมถึงได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์การเรียนรู้วิถี
ชีวิตเกษตรพอเพียง ท าให้เป็นท่ีสนใจในการเข้ามาศึกษาดูงานของสถาบันการศึกษา และหน่วยงาน
ต่าง ๆ 

(3) เหรัญญิกเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี  
ท าหน้าท่ีรวบรวมเงินจากสมาชิกภายในเครือข่ายเพื่อเป็นกองทุนในการด าเนินกิจกรรมด้านพลังงาน
ชุมชน และจดบันทึกการใช้เงินกองทุนในการด าเนินงานของเครือข่าย นอกจากนี้เหรัญญิกเครือข่าย
กลุ่มอาสาสมัครพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี ยังท าหน้าท่ีด้านธุรการ ในการจัดการเอกสารของเครือข่าย
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส านักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี 

(4) ฝ่ายเทคโนโลยีพลังงานชุมชน ท าหน้าท่ี ศึกษา ค้นคว้า 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับพลังงานชุมชน เช่น เตาเผาประหยัดพลังงานขนาดต่าง 
ๆ เตาชีวมวล โซลาร์เซลล์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ระบบเซ็นเซอร์อัตโนมัติ เครื่องสูบน้ าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปแบบใหม่ ๆ เป็นต้น และน าข้อมูลเหล่านี้มาน าเสนอให้แก่
ประธานและรองประธานเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อน าไปเข้าวาระการ
ประชุมต่อไป 

(5) ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ท าหน้าท่ี เผยแพร่ ให้ความรู้ด้านพลังงาน
ชุมชน แก่บุคคลท่ีสนใจภายในชุมชน หรือในสถาบันการศึกษา สถานท่ีราชการต่าง ๆ  อีกท้ังยังท า
หน้าท่ีเชิญชวนบุคคลที่สนใจให้เข้าร่วมกับเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี  
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(6) ฝ่ายปฏิบัติงาน ท าหน้าท่ี มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของ
กลุ่ม และเสนอความคิดเห็น 

การจัดเก็บข้อมูลของเครือข่ายด าเนินการโดยเหรัญญิกและฝ่ายธุรการของ
เครือข่าย โดยจัดเก็บข้อมูลของเครือข่ายไว้ในคอมพิวเตอร์ และผู้ ท่ีสามารถเข้าถึงข้อมูลได้
ประกอบด้วย ประธานเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี เหรัญญิก และ
เจ้าหน้าท่ีส านักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี โดยท่ีข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก
ภายในเครือข่าย รวมไปถึงข้อมูลการด าเนินการจับฉลากเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ด้านพลังงานชุมชนใน
ครัวเรือนของสมาชิกในเครือข่าย  
   ระบบการจัดเก็บเงินของเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี 
ท าการเก็บรวบรวมเงินจากสมาชิกเป็นรายเดือน เดือนละ 200 บาท ทุกครั้งที่เข้าร่วมการประชุม เพื่อ
น ามาเป็นค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ การด าเนินงานเพื่อติดตั้ง และมีการเรียกเก็บย้อนหลังจากสมาชิกท่ี
ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ส าหรับค่าใช้จ่ายส่วนต่างนั้น จะมาจากงบประมาณสนับสนุนของส านักงาน
พลังงานจังหวัด และจากสมาชิกในเครือข่ายเองท่ีเป็นผู้ได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ในครั้งนั้น ๆ  โดยเมื่อ
กองทุนของกลุ่มมีเพียงพอส าหรับการติดตั้งอุปกรณ์ สมาชิกเครือข่ายจะท าการสุ่มชื่อสมาชิกท่ีแสดง
ความต้องการท่ีจะติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์โดยการจับฉลาก และน ากองทุนของเครือข่ายไปใช้ในการ
ด าเนินการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ที่ครัวเรือนของตนเอง 
 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้น พบว่า เครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงาน
จังหวัดสิงห์บุรีมีการจัดระบบเครือข่ายตามลักษณะของเครือข่ายก่ึงทางการ คือ มีการก าหนดหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายอย่างชัดเจน แต่ยังคงมีความยืดหยุ่นในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ
เครือข่าย มีการจัดเก็บข้อมูลของสมาชิกในทะเบียนของกลุ่ม แต่ไม่มีการตกลงด้วยสัญญาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และระบบการเรียกเก็บเงินของเครือข่ายนั้นยังไม่ลงตัวเท่าท่ีควร เนื่องจากการเก็บเงิน
นั้นสามารถเรียกเก็บได้จากสมาชิกท่ีมาประชุมเท่านั้น มีการเรียกเก็บย้อนหลังจากสมาชิกท่ีไม่ได้เข้า
ร่วมประชุม ซึ่งท าให้เกิดปัญหายอดเงินค้างช าระของสมาชิกท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุมในหลายครั้ง ท าให้
สมาชิกบางส่วนไม่อยากมาประชุมเพื่อท่ีจะไม่ต้องช าระเงินย้อนหลัง และไม่มีความกระตือรือร้นใน
การเข้าร่วมประชุมหรือท ากิจกรรมร่วมกับเครือข่าย เหรัญญิกและสมาชิกคนอื่นในเครือข่ายเกิดความ
เกรงใจ ไม่กล้าเอ่ยปากทวงถาม ดังท่ีสมาชิกท่านหนึ่งในเครือข่ายได้ให้ความเห็นไว้วา่ “เกรงใจเขา เรา
ก็ไม่มีสิทธิ์ไปทวงเขา เพราะไม่รู้ว่าเขาจะคิดยังไง บางทีท่ีเขาไม่มาเพราะเขาไม่อยากจ่ายเงินก้อนใหญ่ 
ถ้าพูดไปก็กลัวท าให้เขารู้สึกแย่ รู้สึกอาย” รวมไปถึงการท่ีพบว่า เครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงาน
จังหวัดสิงห์บุรียังไม่มีเป้าหมายร่วมกันของสมาชิก มีเพียงวัตถุประสงค์ของเครือข่ายซึ่งไม่ใช่เป้าหมาย
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ท่ีแท้จริงของสมาชิกของเครือข่าย ท าให้ไม่เกิดการดึงดูดความสนใจของสมาชิกในระยะยาว และทิศ
ทางการด าเนินการของเครือข่ายจึงไม่ชัดเจน 
 

 ผลสัมฤทธิ์ของความเป็นเครือข่ายในแง่มุมการจัดการพลังงานชุมชน 
 
จากความส าเร็จของเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลงังานชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี ท่ีท าหน้าท่ีในการ

ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ชุมชน และด าเนินโครงการด้านพลังงานของเครือข่าย ฯ เช่น การติดตั้ง
แผงโซลาร์เซลล์ในครัวเรือนของสมาชิกในเครือข่าย เตาเผาถ่านไร้ควัน เตาเผาชีวมวล แก๊สชีวมวล 
และตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ดังภาพที่ 4.2 และ 4.3 นอกจากกิจกรรมด้านพลังงานชุมชน สมาชิกใน
เครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานชุมชนจังหวัดสิงห์บุรียังมีการเข้าร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น ร่วมวางแผนทิศทางการด าเนินการ หรือน าเสนอโครงการใหม่ของเครือข่ายในทุก 2 เดือน 
จากความสม่ าเสมอในการด าเนินการและผลงานด้านพลังงานชุมชนท่ีน่าสนใจ เครือข่ายกลุ่ม
อาสาสมัครพลังงานชุมชนจังหวัดสิงห์บุรีจึงเป็นท่ีรู้จักในวงกว้าง และดึงดูดให้ผู้ท่ีสนใจเข้าร่วมเป็น
สมาชิกเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลงังานชมุชนจังหวัดสิงห์บุรี ท าให้มีสมาชิกเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว เกิด
การใช้พลังงานทดแทนมากข้ึนในชุมชนท่ีมีสมาชิกเครือข่ายอยู่ และบ้านของสมาชิกบางส่วนได้รับ
กลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงาน ดังภาพท่ี 4.4 และเป็นวิทยากรไปบรรยายตามสถานท่ี หรือสื่อ
ต่าง ๆ ดังภาพท่ี 4.5 ผลงานท่ีเป็นรูปธรรมเหล่านี้ท าให้ เครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานชุมชน
จังหวัดสิงห์บุรีได้รับรางวัลยอดคนพลังงาน จากกระทรวงพลังงานในปี พ.ศ. 2560 ตามท่ีปรากฏใน  
ภาพท่ี 4.6 นับเป็นอีกหนึ่งความส าเร็จท่ีท าให้เครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี
ก้าวกระโดดไปอีกข้ัน  

 

 
ภาพที่ 4.2  การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในบ้านสมาชิกเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานชุมชนจังหวัด
สิงห์บุรี 
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ภาพที่ 4.3  “ เตาเผามหาเศรษฐี ” เตาเผาชีวภาพท่ีสมาชิกในเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงาน
ชุมชนจังหวัดสิงห์บุรีเป็นผู้ออกแบบและผลิต 
 
 

 
 

ภาพที่ 4.4  ชุมชนบ้านต้นแบบวิถีชีวิตเกษตรพอเพียงของสมาชิกเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงาน
ชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี 
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ภาพที่ 4.5  สมาชิกในเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานชุมชนจังหวัดสิงห์บุรีท าหน้าท่ีเป็นวิทยากรใน
การอบรมด้านพลังงานวิถีพอเพียง 
 

 

 

 
 
ภาพที่ 4.6  เครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลงังานชุมชนจังหวดัสิงห์บุรีรับรางวัลยอดคนพลงังาน 
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 หลังจากท่ีประสบความส าเร็จในช่วงแรกของการก่อตั้งเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงาน
ชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี สมาชิกบางส่วนได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรด้านพลังงานกับจังหวัดต่าง ๆ โดยท า
หน้าท่ีให้ความรู้ในสถานศึกษา หรือสถานท่ีราชการ และชุมชนต่าง ๆ จึงติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วม
ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน เสนอความคิดเห็นได้เหมือนในช่วงแรก ท าให้เกิดปัญหาในการวางแผนการ
ด าเนินงานในระยะต่อไปของเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี และการประชุม
ภายในกลุ่มขาดความต่อเนื่อง สมาชิกในกลุ่มท่ีเหลืออยู่ไม่กล้าตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเนื่องจากต้องการ
ท่ีจะฟังความเห็นของสมาชิกทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เนื่องจากต้องการท่ีจะให้เกิดการมีส่วนร่วมใน
ทุกระดับ 

ไม่ เพียงแต่สมาชิกเครือ ข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี ท่ีประสบ
ความส าเร็จท่ีไม่สามารถสานต่อความต่อเนื่องของเครือข่ายเท่านั้นท่ีห่างหายไปจากกลุ่ม สมาชิกอีก
ส่วนหนึ่งได้ถอนตัวออกจากเครือข่ายเช่นกันเมื่อได้รับผลประโยชน์ตามท่ีต้องการแล้ว หรือจากปัญหา
การไม่มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับสมาชิกคนอื่น ๆ ท าให้เกิดช่องว่างภายในเครือข่าย ในปัจจุบันเครือข่าย
กลุ่มอาสาสมัครพลังงานชุมชนจังหวัดสิงห์บุรีจึงเหลือเพียงสมาชิกรุ่นดั้งเดิมท่ีเข้าร่วมท ากิจกรรมของ
เครือข่ายมาต้ังแต่ต้น  
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 บทบาทของเครือข่ายกลุม่อาสาสมัครพลังงานจังหวัดสิงหบ์ุร ี 
 

บทบาทของเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานจังหวัดสิงห์บุรีในแง่มุมการจัดการพลังงาน
ชุมชน มีหลักการจากผลสัมฤทธิ์ของความเป็นเครือข่ายของพระมหาสุทิตย์ อาภากโร (พระมหาสุทิตย์ 
อาภากโร, 2547) มาผนวกกับหลักการจัดการพลังงานชุมชน (ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
กระทรวงพลังงาน, 2551) โดยวิเคราะห์ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 

 
 การใช้ประโยชน์ทุนทางสังคมในการจัดการพลังงาน 

    สมาชิกเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานชุมชนจังหวัดสิงห์บุรีส่วนหนึ่งมี
ทุนทางสังคมอยู่ก่อน จากท้ังอาชีพและต าแหน่งภายในชุมชน เช่น เป็นสมาชิกองค์การบริหารส่วน
ต าบล เป็นอาจารย์ เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น ท าให้เครือข่ายกลุ่ม
อาสาสมัครพลังงานชุมชนจังหวัดสิงห์บุรีมีความน่าเชื่อถือ และเป็นท่ีสนใจของประชาชนภายในชุมชน 
ดังนั้นเมื่อเกิดการท ากิจกรรมด้านพลังงานชุมชนข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการเดินสายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เกี่ยวกับพลังงานข้ันพื้นฐาน การประหยัดพลังงาน และเทคโนโลยีพลังงานชุมชน เช่น แผงโซลาร์เซลล์
ข้ันพื้นฐาน เตาเผาถ่านไร้ควัน เตาชีวมวล ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น และการเชิญชวน
ประชาชนภายในชุมชนเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี 
ย่อมได้รับผลตอบรับในทางบวกจากประชาชนภายในชมุชน ส่งผลให้มีการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน
มากข้ึน และเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานชุมชนจังหวัดสิงห์บุรีมีสมาชิกเพิ่มข้ึนในระยะเวลา
อันรวดเร็ว 
 

เครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานชุมชนจังหวัดสิงห์บุรีมีการใช้ประโยชน์จากทุนทางสังคมใน
การด าเนินกิจกรรมของเครือข่ายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท้ังจากการประชาสัมพันธ์ การด าเนิน
กิจกรรมด้านพลังงานชุมชน การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ ท าให้เกิดผลการด าเนินงานในเชิง
บวก มีจ านวนสมาชิกท่ีเพิ่มข้ึน และชุมชนมีการใช้พลังงานทดแทนเพิ่มข้ึน 
 

 การส่งเสริมการพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน 
จากการลงพื้นท่ีส ารวจท่ีพักอาศัยของสมาชิกเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัคร

พลังงานชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี โดยเลือกมา 3 ครัวเรือน ด้วยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง โดย
พิจารณาจากการตัดสินใจของผู้วิจัยเอง  อันประกอบไปด้วยครอบครัว 3 ประเภทท่ีแตกต่างกัน ท้ัง
จ านวนสมาชิกภายในครอบครัว รายได้รวมต่อเดือน และสถานะทางสังคม พบว่า ภาพรวมท้ังหมด
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ของกลุ่มตัวอย่างเสียค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลดลงเป็นเท่าตัว และเกิดรายได้เพิ่มเติมจากการใช้
พลังงานชุมชนในการประกอบอาชีพ ดังเช่นในบทสนทนาส่วนหนึ่งของการสัมภาษณ์ "พี่เปิดไฟ
ตลอดเวลาเหมือนเมื่อก่อน แต่ค่าไฟถูกลงกว่าตอนไม่มีโซลาร์เซลล์เยอะเลย จากเดือนละพันแปด 
เหลือเดือนละไม่ถึงพัน ใช้ไฟเท่าเดิมแต่รายจ่ายลดลงเยอะ" และส าหรับครัวเรือนตัวอย่างท่ีมีการใช้
พลังงานชุมชนในการประกอบอาชพีสร้างรายได้ ได้ให้ความเห็นไว้ว่า "ตอนท าขนมก็ไม่ต้องเสียค่าแก๊ส 
ใช้แก๊สชีวมวล แล้วก็ถ่านท่ีเผาเอง ประหยัดต้นทุนไปมาก ได้ก าไรเพิ่มข้ึนเยอะ แล้วก็ไม่ได้ใช้งานยาก
อย่างท่ีคิด โดยเฉพาะแก๊สชีวมวลก็สะดวกดี เพราะเราเลี้ยงหมูอยู่แล้ว ก็ได้เอาขี้หมูมาใช้ประโยชน์ได้
อีก มีแต่ได้กับได้ ลดค่าใช้จ่ายในบ้านได้เยอะ" จะเห็นได้ว่า นอกจากจะเกิดการประหยัดพลังงาน ลด
ค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน แล้วยังเกิดการสร้างรายได้เพิ่มเติมจากการขายผลผลิตทางการเกษตรแปร
รูปอีกด้วย ถือเป็นการพึ่งพาตนเองได้จากกิจกรรมด้านพลังงานชุมชน 
 

 

 
 
ภาพที่ 4.7  การใช้โซลาร์เซลล์ในครัวเรอืนของสมาชิกเครอืข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานชุมชนจังหวัด
สิงห์บุร ี
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ภาพที่ 4.8  การพลังงานชุมชนในการเสริมสร้างรายได้ในครัวเรอืนของสมาชิกเครือข่ายกลุ่ม
อาสาสมัครพลังงานชุมชนจังหวัดสิงห์บรุ ี
 

 การสร้างพลังทางการขับเคลือ่นนโยบายด้านพลังงานชุมชน 
ส าหรับประธานและรองประธานเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานชุมชน

จังหวัดสิงห์บุรี ได้รับการคัดเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ท าหน้าท่ีใน
การน าเสนอข้อมูลความต้องการด้านพลังงานชุมชนของประชาชน เพื่อผลักดันให้ได้ผ่านการพิจารณา
แล้วด าเนินการเป็นนโยบายด้านพลังงานชุมชนต่อไป อีกท้ังยังท าหน้าท่ีในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ด้านพลังงานชุมชน เพื่อให้ความรู้ในระดับภูมิภาค ไม่เพียงแต่ในพื้นท่ีจังหวัดสิงห์บุรีเท่านั้น  

ด้วยบทบาทของเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี ท่ี
ได้เข้ารับการอบรมด้านพลังงานชมุชนกับส านักงานพลังงานจงัหวดัสิงห์บุร ีและลงพื้นท่ีในแต่ละชุมชน
เพื่อให้ความรู้ รับฟังความคิดเห็น ความต้องการด้านพลังงานชุมชน ในแต่ละพื้นท่ีของจังหวัดสิงห์บุรี 
ท าให้เครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานชุมชนจังหวัดสิงห์บุรีมีข้อมูลความต้องการด้านพลังงานชุมชน
ท่ีตรงกับความต้องการที่แท้จริงของชุมชน และสามารถน าเสนอความต้องการนี้ไปสู่ระดับนโยบายได้
อย่างตรงจุด   

 
ส าหรับเจ้าหน้าท่ีส านักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรีได้ให้ความคิดเห็น

เกี่ยวกับเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานขุมชนจังหวัดสิงห์บุรีไว้ว่า " การมีอยู่ของเครือข่ายท าให้การ
เข้าถึงชุมชนในท้องถ่ินเป็นไปได้อย่างง่ายข้ึน ท าให้การท างานระหว่างภาครัฐกับประชาชนเป็นไปได้
ง่ายข้ึน เหมือนเครือข่ายนี้เข้ามาเป็นตัวกลางในการประสานงานเก่ียวกับกิจกรรมด้านพลังงาน เกิด
ความสะดวกแก่ท้ังเจ้าหน้าท่ีของรัฐเอง เราเข้าใจความต้องการของประชาชนมากข้ึน ด าเนินการท าได้
ง่ายข้ึน " โดยทางส านักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรีได้ท าการสนับสนุนและอ านวยความสะดวก
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ทางด้านการเขียนเอกสาร งบประมาณสนับสนุน สถานท่ีในการเข้าประชุมเครือข่าย และการให้
ความรู้ด้านกฎหมายเพิ่มเติมให้กับทางเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี " เราคิด
ว่าเครือข่ายนี้จะช่วยผลักดันให้เกิดกิจกรรมด้านพลังงานชุมชนภายในจังหวัดสิงห์บุรีที่มากยิ่งข้ึน และ
จะสามารถช่วยในการผลักดันให้เกิดนโยบายด้านพลังงานชุมชนได้ "  

 
จะเห็นได้ว่าเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานชุมชนจังหวัดสิงห์บุรีมีการใช้

ประโยชน์ทุนทางสังคมเพื่อผลักดันความต้องการของสมาชิกเครือข่ายให้เกิดเป็นพลังทางการ
ขับเคลื่อนนโยบายด้านพลังงานชุมชนจากการใช้ประโยชน์ของต าแหน่งหน้าท่ีในการเป็นข้าราชการ
ของประธานเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี รวมไปถึงการเข้าถึงหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ของภาครัฐ เพื่อน าเสนอความต้องการด้านพลังงานชุมชนของสมาชิกในเครือข่าย 
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บทที ่5 
 

สรุปและอภิปรายผล 
 
 

จากการศึกษาเรื่องบทบาทของเครือข่ายในการจัดการพลังงานชุมชน ศึกษากลุ่มอาสาสมัคร
พลังงานสิงห์บุรี มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพื่อ ศึกษาเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานชุมชนจังหวัด
สิงห์บุรี และเพื่ออธิบายบทบาทของเครือข่ายในการจัดการพลังงานชุมชนของกลุ่มอาสาสมัคร
พลังงานชุมชนจังหวัดสิงห์บุรีและน าเสนอแนวทางในการใช้เครือข่ายในการส่ งเสริมการใช้พลังงาน
ชุมชน การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าเอกสารวิชาการต่าง ๆ 
รวมไปถึงเอกสารการด าเนินงาน การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์ ดังนั้นในบทท่ี 5 นี้  
ผู้ศึกษาจะท าการสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะของบทบาทของเครือข่ายในการจัด
การพลังงานชุมชน ศึกษากลุ่มอาสาสมัครพลังงานสิงห์บุรี ดังต่อไปนี้ 
 
 

 สรุปผลการศึกษา 
 

เครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานจังหวัดสิงห์บุรีมีโครงสร้าง องค์ประกอบ และการจัดการ
เครือข่ายในรูปแบบเครือข่ายก่ึงทางการ เกิดข้ึนจากการรวมกลุ่มกันของอาสาสมัครพลังงานชุมชน
จังหวัดสิงห์บุรี ท่ีมีความสนใจในด้านพลังงานชุมชนจากหลากหลายสาขาอาชีพ มีการจัดระบบ
เครือข่ายตามลักษณะของเครือข่ายก่ึงทางการ โดยก าหนดบทบาทหน้าท่ีของสมาชิกอย่างชัดเจนและ
มีกฎระเบียบข้อบังคับของเครือข่าย เครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานจังหวัดสิงห์บุรีมีการด าเนิน
กิจกรรมด้านพลังงานชุมชนร่วมกันอย่างต่อเนื่องในระยะแรก โดยใช้กองทุนของเครือข่ายในการท า
กิจกรรม และได้รับการสนับสนุนจากส านักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี ในการอ านวยความสะดวก  
ท าให้เครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานจังหวัดสิงห์บุรีประสบความส าเร็จเป็นอย่างดี และเป็นท่ีรู้จัก
ในวงกว้างจากการด าเนินกิจกรรมด้านพลังงานชุมชน ท าให้เครือข่ายมีจ านวนสมาชิกท่ีเพิ่มมากข้ึน
อย่างรวดเร็ว  
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การประสบความส าเร็จในระยะแรกจากการด าเนินกิจกรรมด้านพลังงานชุมชนอย่าง
สม่ าเสมอของเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี ท าให้ได้รับการยอมรับจากภาครัฐและ
ได้รับรางวัลยอดคนพลังงาน สมาชิกบางส่วนได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านพลังงานชุมชนกับ
หน่วยงานหรือเครือข่ายอื่น ๆ และมีการแต่งตั้งบ้านของสมาชิกเครือข่ายให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้าน
พลังงานชุมชน จากผลการด าเนินงานท่ีสามารถเห็นเป็นรูปธรรมของเครือข่าย จึงดึงดูดให้ประชาชน
ในชุมชนเกิดความสนใจในการเข้าเป็นสมาชิกของเครือข่าย ท าให้ เครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงาน
จังหวัดสิงห์บุรีมีจ านวนสมาชิกเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว แต่ในระยะต่อมาทางสมาชิกของเครือข่ายกลุ่ม
อาสาสมัครพลังงานจังหวัดสิงห์บุรีบางส่วนเริ่มขาดการติดต่อ เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว หรือ
บางส่วนได้รับผลประโยชน์ท่ีตนเองพอใจแล้ว จึงลดบทบาทหน้าท่ีของตัวเองภายในเครือข่ายลง หรือ
บางรายมีการถอนตัวออกจากเครือข่ายไปเอง ซึ่งปัญหานี้สืบเนื่องมาจากการท่ีเครือข่ายกลุ่ม
อาสาสมัครพลังงานชุมชนจังหวัดสิงห์บุรีขาดการก าหนดเป้าหมายร่วมกันของสมาชิกท่ีชัดเจน เมื่อ
กิจกรรมของสมาชิกในเครือข่ายได้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายแล้วท าให้สมาชิกบางส่วนไม่เห็นความ
จ าเป็นท่ีจะต้องรักษาเครือข่ายไว้ และปัญหาเรื่องการเก็บเงินสมาชิกเข้ากองทุนของเครือข่าย ท่ีมีการ
เรียกเก็บเงินย้อนหลังกับสมาขิกท่ีไม่ได้เข้าร่วมประชุม ด้วยเหตุนี้ท าให้เครือข่ายก้าวไปสู่ช่วงชีวิตท่ี
ถดถอย เพราะสมาชิกของเครือข่ายไม่เข้ามาท ากิจกรรมร่วมกันดังเช่นเคย สมาชิกของเครือข่ายไม่มี
โอกาสปฏิสัมพันธ์กัน เมื่อการปฏสิัมพันธ์ระหว่างสมาชิกลดลงก็ส่งผลให้เครือข่ายเริ่มอ่อนแอ ซึ่งความ
ยั่งยืนของเครือข่ายจะเกิดข้ึนก็ต่อเมื่อได้มีเป้าหมายร่วมกัน เพื่อก าหนดทิศทางในการด าเนินกิจกรรม
ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ท าให้เป็นท่ียอมรับของสมาชิกในเครือข่ายโดยท่ัวกัน ด้วยเหตุนี้ การท่ีจะ
รักษาเครือข่ายไว้ได้ต้องมีการก าหนดเป้าหมายและทิศทางของเครือข่ายไว้ให้ชัดเจน ต้องเป็น
เป้าหมายและทิศทางท่ีน่าสนใจเพียงพอท่ีจะดึงดูดสมาชิกให้เข้าร่วมเครือข่าย โดยท่ีกิจกรรมด้าน
พลังงานชุมชนเหล่านี้ต้องอยู่ในทิศทางเดียวกันท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายของเครือข่าย 
 

ส าหรับบทบาทของเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานจังหวัดสิงห์บุรีในการจัดการพลังงาน
ชุมชน มีความโดดเด่นเรื่องการใช้ประโยชน์ทุนทางสังคมในการจัดการพลังงานชุมชนและเกิดพลังใน
การขับเคลื่อนนโยบายด้านพลังงานชุมชน เนื่องจากประธานของเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงาน
ชุมชนจังหวัดสิงห์บุรีเป็นข้าราชการระดับสูง สามารถเข้าถึงหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อน าเสนอกิจกรรม
ด้านพลังงานชุมชนของเครือข่ายตามความต้องการของสมาชิกเครือข่ายได้อย่างตรงประเด็น ในส่วน
ของการประชาสัมพันธ์และการให้ความรู้ รองประธานเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานจังหวัด
สิงห์บุรี และสมาชิกบางส่วนเป็นผู้มีความน่าเชื่อถือในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีฐานะหรือมีอาชีพท่ีมี
เกียรติในมุมมองของสมาชิกในชุมชน ท าให้ได้ผลตอบรับท่ีดีในระยะแรก ในด้านของการพึ่งพาตนเอง
ด้านพลังงานของเครือข่าย พบว่า สมาชิกเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี มี
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ความรู้ด้านพลังงานชุมชนเป็นอย่างดี ท้ังในด้านการติดตั้งอุปกรณ์ การบ ารุงรักษา การซ่อมแซม และ
การน าไปต่อยอดเพื่อให้เกิดรายได้ภายในครัวเรือน สมาชิกในเครือข่ายสามารถพึ่งพาตนเองได้ แต่
สมาชิกเครือข่ายบางคนก็ขาดการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันภายในเครือข่ายเมื่อได้รับผลประโยชน์ท่ีตนเอง
พึงพอใจแล้ว ซ่ึงขัดแย้งกับเงื่อนไขส าคัญของเครือข่าย ในด้านของการติดต่อสัมพันธ์สื่อสารกันอย่าง
สม่ าเสมอระหว่างสมาชิก ตามท่ีเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2543 ได้กล่าวไว้ว่า เครือข่ายควรมี
ปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างซึ่งกันและกัน และมีส่วนร่วมในการรักษาความเป็นเครือข่าย 
เพราะหากสมาชิกขาดความสอดคล้องในปัจจัยด้านองค์ประกอบของเครือข่ายแล้ว อาจท าให้การรวม
เครือข่ายเป็นไปอย่างยากล าบากและไม่ม่ันคง 
 
 

 อภิปรายผล 
 

เครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี เป็นเครือข่ายท่ีเกิดผลสัมฤทธิ์ของความเป็น
เครือข่ายในแง่มุมของการจัดการพลังงานชุมชนจริง ท้ังในการใช้ประโยชน์ทุนทางสังคมในการจัด
การพลังงานชุมชน เกิดการพึ่งพาตนเอง และเกิดพลังในการขับเคลื่อนนโยบายด้านพลังงานชุมชน 
ด้วยบทบาทสถานะทางสังคมของประธานและรองประธานเครือข่ายคนปัจจบุันน้ันมีศักยภาพเพียงพอ
ท่ีเข้าถึงการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการน าเสนอข้อมูลความต้องการของเครือข่าย เพื่อผลักดัน
นโยบายพลังงานชุมชน และสมาชิกเครือข่ายยังสามารถพึ่งพาตนเองได้จากความรู้ด้านพลังงานชุมชน 
นอกจากนี้สมาชิกของเครือข่ายในรุ่นแรกก็ยังมีบทบาททางสังคมและศักยภาพในด้านการเป็นท่ี
ปรึกษาเพื่อท าหน้าท่ีช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า เป็นแหล่งข้อมูลให้ศึกษาค้นคว้า และช่วยอบรมให้
ความรู้ด้านพลังงานชุมชนให้ กับสมาชิกหน้าใหม่ในเครือข่าย สอดคล้องกับแนวทางการจัด
การพลังงานชุมชน ของส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน  (2551) ในประเด็นด้าน 
การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การบูรณาการกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานท่ีสามารถเชื่อมโยงกับกิจกรรม
ชุมชน เกิดการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์และจัดการพลังงาน และใช้เทคโนโลยีท่ีสอดคล้องกับศักยภาพ
ของชุมชน มีการจัดการความรู้และประสานความร่วมมือกับภาคีหน่วยงานองค์กรท้องถ่ิน เพื่อ
แก้ปัญหาในชุมชนร่วมกันอย่างมีระบบและเกิดการขยายผล เกิดพลังการขับเคลื่อนทางสังคมและ
ชุมชน สู่การผลักดันในระดับนโยบายสาธารณะ และใช้ทุนทางสังคมเป็นสื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกับ
ชุมชน ท าให้เกิดการขับเคลื่อนด้านพลังงานท่ีต่อเนื่องและยั่งยืน 
  



 80 

ปัญหาของเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานจังหวัดสิงห์บุรีนั้นอยู่ในประเด็นด้านการจัดการ
เครือข่าย ในเรื่องของการก าหนดเป้าหมายรว่มกัน การขาดเป้าหมายร่วมกันของสมาชิกเครือข่ายกลุ่ม
อาสาสมัครพลังงานชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการด าเนินกิจกรรมด้านพลังงาน
ชุมชนในระยะต่อไปของเครือข่าย และปัญหาการขาดปฏิสัมพันธ์ร่วมกันของสมาชิกในเครือข่าย อาจ
ท าให้เครือข่ายไม่มีการสร้างคนข้ึนมารับไม้ผลัดต่อจากประธานและรองประธานเครือข่ายเพื่อสานต่อ
กิจกรรมด้านพลังงานชุมชนให้สืบต่อไป ตามหลักการขององค์ประกอบของเครือข่ายตามท่ีเกรียงศักดิ์ 
เจริญวงศ์ศักดิ์ (2543) ท่ีกล่าวในประเด็นปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนว่า หากสมาชิกในเครือข่ายไม่มี
การปฏิสัมพันธ์กันแล้ว ย่อมไม่มีทางท่ีจะเกิดความร่วมมือกันได้ และจะไม่เกิดเครือข่ายความร่วมมือ
อย่างแท้จริง ดังนั้น สมาชิกในเครือข่ายต้องท ากิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกด้วยกัน ซึ่งผลของการปฏิสัมพันธ์นี้ต้องก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเครือข่ายตามมาด้วย 
ปฏิสัมพันธ์ดังกล่าว จะเป็นลักษณะความสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยนระหว่างกัน มิใช่ปฏิสัมพันธ์ฝ่ายเดียว 
ยิ่งสมาชิกมีการปฏิสัมพันธ์กันมากเท่าใด ก็จะยิ่งมีความผูกพันธ์ภายในระหว่างกันมากข้ึนเท่านั้น จึง
ช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงในระดับท่ีแน่นแฟ้นข้ึน เกิดการเรียนรู้ระหว่างกันมากข้ึน ท าให้เครื อข่าย
เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 

 
 

 ข้อเสนอแนะ 
 

 ข้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาเครอืข่ายในการจัดการพลังงานชุมชน 
จากผลการศึกษาพบว่า ปัญหาหลักของเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงาน

ชุมชนจังหวัดสิงห์บุรีนั้น ได้แก่ ความไม่สม่ าเสมอของสมาชิกในการเข้ามาสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน
ภายในเครือข่าย ปัญหาเครือข่ายขาดการมีเป้าหมายร่วมกัน และปัญหาด้านการเก็บเงินกองทุนของ
เครือข่าย ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

ส าหรับปัญหาหลักของเครือข่ายกลุ่มอาสาสมัครพลังงานชุมชนจังหวัด
สิงห์บุรีนั้น คือความไม่สม่ าเสมอของสมาชิกในการเข้ามาสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกันภายในเครือข่าย เป็น
การยากท่ีจะท าให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในเครือข่ายโดยเท่าเทียมกัน อาจแก้ไขปัญหานี้้ได้ด้วยการ
รักษาความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของเครือข่าย โดยอาศัยกิจกรรมร่วมกัน ได้แก่ จัดกิจกรรมการ
สัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านพลังงานชุมชน เพื่อเสริมสร้างปฏิสัมพันธ์อันดี
ระหว่างสมาชิกในเครือข่าย   
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ปัญหาเครือข่ายขาดการมีเป้าหมายร่วมกันของสมาชิกภายในเครือข่ายนั้น 
สามารถสานต่อการก าหนดเป้าหมายร่วมกันของสมาชิกในการด าเนินกิจกรรมข้ันต่อไปของเครือข่าย 
ดังนั้นอาจมีการร่วมประชุมกันอย่างเป็นทางการ ผ่านการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน เพื่อหาเป้าหมาย
ร่วมกันของสมาชิกเครือข่าย ท่ีจะท าให้เกิดความยั่งยืนของเครือข่ายได้มากยิ่งขึ้น 

และสุดท้าย ปัญหาด้านการเก็บเงินกองทุนของเครือข่าย อาจมีการแก้ไข
ด้วยการตั้งกฎกติกาท่ีชัดเจน เช่น มีการลงชื่อท าสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร ส าหรับสมาชิกท่ีสนใจ
ติดต้ังอุปกรณ์โดยท่ีสมาชิกเหล่านี้ต้องยินยอมท่ีจะช าระเงินเข้ากองทุนอย่างสม่ าเสมอ 

 
 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 

จากการศึกษา พบว่า ผู้ให้ข้อมูลส าคัญส่วนใหญ่มีบทบาทเป็นผู้น าชุมชน
และข้าราชการเกษียณ ดังนั้นเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาครั้งต่อไป ผู้ศึกษาขอเสนอประเด็นท่ี
น่าสนใจท าการศึกษาด้วยเรื่องของบทบาทของข้าราชการเกษียณในการพัฒนางานเครือข่าย 
เนื่องจากความเป็นข้าราชการเกษียณในสังคมไทยนั้นได้รับความยกย่องนับถือ และเป็นท่ีสนใจแก่
ประชาชนท่ัวไปในชุมชน ด้วยภาพลักษณ์ของผู้ที่มีความรู้ มีความน่าเชื่อถือ มีการเข้าสังคมลดน้อยลง
ท าให้ข้าราชการเกษียณนั้นมีเวลาเพียงพอท่ีจะท ากิจกรรมต่าง ๆ ของเครือข่ายได้เป็นอย่างดี อีกท้ัง
ข้าราชการเกษียณไม่อยู่ในสภาวะท่ีต้องอยู่ภายใต้ความกดดันในการท างาน หรือความเครียดต่าง ๆ มี
ความสบายใจในการท่ีจะด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีตนเองสนใจ และได้้ใช้เวลาว่างไปกับการพบปะ
สมาชิกภายในเครือข่าย มีความพึงพอใจที่จะช่วยเหลืองานสังคมมากกว่าประชาชนท่ัวไป 
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