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การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการจัดการพลังงานชุมชนของต าบลนาเหลือง  
อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน รวมถึงศึกษาองค์ประกอบความส าเร็จในการจัดการพลังงานชุมชนของต าบล
นาเหลือง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน และศึกษาปัญหา/อุปสรรคและในกระบวนการจัดการพลังงาน
ชุมชน 

งานวิจัยนี้ได้ยึดแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยได้ก าหนดแนวทาง
ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง รอบด้านและครอบคลุมในทุกมิติด้วยการศึกษา
เอกสาร (Documentary Study) การสัมภาษณ์ (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลส าคัญจ านวน 15 
คน การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม  (Non-Participant Observation) และการประชุมกลุ่ม  (Focus 
Group) ท าการตรวจสอบข้อมูลโดยใช้วิธีการตรวจสอบสามเส้า  (Triangulation) ส าหรับวิธีในการ
วิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เนือ้หา (Content Analysis) และได้น าข้อมูลที่รวบรวมมาจัดหมวดหมู่
ตามหัวข้อ ท าการวิเคราะห์หาความสอดคล้องของเนื้อหา ตีความโดยยึดหลักตรรกะและเทียบเคียงกับ
แนวคิดทฤษฎีควบคู่กับบริบทของสังคม วัฒนธรรม สภาพเศรษฐกิจ ของชุมชนที่ศึกษา 

ผลการศึกษาในภาพรวมพบว่าพลังงานชุมชนจะยั่งยืน สิ่งส าคัญคือการบริหารจัดการพลังงาน
ชุมชนเพื่อก่อให้เกิดพลังงานอย่างยั่งยืนได้นั้น ควรสร้างแนวทางการบริหารจัดการพลังงานชุมชนอย่าง
เป็นรูปธรรมและเห็นผลในเชิงประจักษ์ โดยอาศัยกระบวนการทั้ง 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การจัด
องค์กร การชี้น า (ภาวะผู้น าและการจูงใจ) และการควบคุมองค์กร นอกจากกิจกรรมหลักทางการจัดการ
ทั้ง 4 ขั้นตอนนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่ช่วยสนับสนุนกระบวนการจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เช่น การตัดสินใจ การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารกลุ่ม และ
การจัดการสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้ กิจกรรมการจัดการหลักและกิจกรรมที่
สนับสนุนการจัดการจะก่อให้เกิดการจัดการพลังงานได้อย่างยั่งยืน  นอกจากนี้ยังต้องค านึงถึงปัจจัย
ภายนอก เช่น การสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน  อบต.นาเหลือง พลังงาน
จังหวัด และปัจจัยภายใน การมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชน ตลอดจนแผนพลังงานชุมชนที่ชาวบ้าน
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ร่วมกันสร้างขึ้น ซึ่งจะเป็นตัวก าหนดทิศทางการพัฒนาพลังงานและเกิดการจัดการพลังงานชุมชนอย่าง
ยั่งยืน 

ค าส าคัญ : พลังงาน พลังงานชุมชน การจัดการ การจัดการอย่างยั่งยืน การจัดการพลังงานชุมชน
อย่างยั่งยืน 
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ABSTRACT 

ABSTRACT 
  

Title of Thesis The Sustainable Community Energy Management : 
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Degree Master of Arts (Social Development Administration) 
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This research aims at: studying the process of The Sustainable Community Energy 

Management with A Case Study of Nalueng Community in Wiangsa District of Nan 

Province; analyzing the achievement conditions for sustainable community energy 

management in Nalueng Community; and examining problems and obstacles to the 

sustainable community energy management. 

The research data collecting and analyzing is based on qualitative research 

methodology comprising of documentary review, in-depth interview, non-participant 

observation and focus group.   Methodological triangulation was employed for guarding 

against researcher bias and checking out accounts from different informants.  Regarding 

on data analysis, the research made use of content analysis, data categorizing and 

interpreting, and logical analysis to seek for the linkage between the concepts, theories, 

relevant researches, and the targeted community context, including its societal, 

cultural and economic conditions.  

The research found that the sustainable community energy depended on its 
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concrete management that could lead to pragmatic outcomes. This could be 

accomplished through the four steps in the management process: planning, organizing, 

leading (leadership and motivation) and controlling. Other than these activities, 

methods for supporting the efficient and effective management process were for 

examples decision-making, strategic management, human resource management, group 

management and the management of international environment. However, there were 

both internal and external factors leading to the sustainable community energy 

management. External factors were: supports from both public and private sectors, 

including Tambon Nalueng Administrative Organization and the provincial energy office. 

Regarding on internal factors, these were community residents’ participation, and 

community energy plan which was made by the community residents, and would 

become determinant for the energy development direction of the community. 

Key Word: community energy, sustainable management, sustainable community 

energy management 

 

 



 จ 

กิตติกรรมประกาศ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี อันเนืองจากความช่วยเหลือ ค าแนะน า และก าลังใจ
ต่างๆ ที่มีความส าคัญและมีคุณค่าอย่างยิ่ง ส าหรับวิทยานิพนธ์การจัดการพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืน 
กรณีศึกษาชุมชนนาเหลือง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ต้องขอกราบขอบพระคุณ
บุคคลหลายท่านที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอดมา  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. สุวิชา  เป้าอารีย์ ผู้ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของผู้ศึกษา ที่ได้กรุณา
สละเวลาให้ค าปรึกษา ค าชี้แนะ ให้ข้อเสนอแนะ แนะน า ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษานี้ รวมทั้งผลักดัน
ให้ก าลังใจผู้ศึกษาตลอดระยะเวลาการท าวิทยานิพนธ์เล่มนี้จนส าเร็จลุล่วง 

ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย ์ดร. สุรสิทธิ์  วชิรขจร ส าหรับค าแนะน าและข้อชี้แนะในการท า
วิทยานิพนธ์เบื้องต้น ตลอดจนขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านของหลักสูตรการบริหารพัฒนาสังคม 
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้เพื่อประกอบการท าวิทยานิพนธ์ใน
ครั้งนี้ตลอดจนเจ้าหน้าที่คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือ ประสานงานและ
อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานต่างๆ ตั้งแต่เริ่มศึกษา รวมทั้งช่วยให้ค าปรึกษา วางแผนการ
ด าเนินการศึกษา ประสานงานและอ านวยความสะดวกต่างๆ 

ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร. จุลพงษ์ จุลโพธิ์  รองศาสตราจารย์ ดร. วิสาขา ภู่จินดา ที่
ได้ให้ค าปรึกษาชี้แนะ ให้ข้อคิดเห็น แนวคิดและข้อคิดเห็นดีๆ ในการศึกษาครั้งนี้ รวมถึงผู้น าชุมชน 
สมาชิกในชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลนาเหลือง ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พลังงานทุกจังหวัดที่ให้การ
สนับสนุนข้อมูล รวมถึงข้อคิดเห็นต่างๆ 

สุดท้ายนี้ ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ พี่สาว ญาติพี่น้อง ตลอดจนขอขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ 
ที่น่ารักยิ่ง ที่คอยให้ค าปรึกษา ให้ความช่วยเหลือ ให้ก าลังใจและให้การสนับสนุนการศึกษา ซึ่งถือเป็น
แรงส าคัญที่ท าให้วิทยานิพนธ์ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่านที่ไม่ได้กล่าวนามไว้ ณ 
ที่นี้ ที่ท าให้วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

 
สุลีกร สุปัน 

พฤษภาคม 2562 
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บทที่ 1 
 

บทน า 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

 จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางกระบวนการพัฒนามิติต่างๆ ของโลกในปัจจุบัน 
พลังงานถือเป็นหนึ่งในปัจจัยพื้นฐานที่มนุษย์จ าเป็นต้องใช้ในการด ารงชีวิต ตลอดจนเป็นกลไกที่ส าคัญ
อย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากจ าเป็นต้องใช้พลังงานใน
กระบวนการทางด้านอุตสาหกรรม คมนาคมขนส่ง ตลอดจนภาคเกษตรกรรมสมัยใหม่ ที่ เน้น 
การบริหารจัดการและเทคโนโลยี และอื่นๆ ส าหรับประเทศที่มีการพัฒนามากเท่าไหร่ จะยิ่งมีการ
บริโภคพลังงานมากขึ้นเท่านั้น ทั้งนี้แหล่งพลังงานพื้นฐานที่ส าคัญและมีการน ามาใช้มากในการ 
ผลิตไฟฟ้า คือ น้ ามัน ถ่านหิน และ ก๊าซธรรมชาติ ขณะเดียวกันการใช้พลังงานในปริมาณจ านวนมาก
เป็นต้นเหตุหนึ่งของการท าลายสิ่งแวดล้อม เช่น ก๊าซเรือนกระจก ที่ปล่อยออกมาจากทั่วโลก 
จากภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่งมากถึงร้อยละ 70 ส่วนอื่นๆ มาจากการย่อยสลายของ
ซากพืชซากสัตว์ การท าเกษตร การเผาไหม้ขยะ การเผาป่า การเผาไหม้เชื้อเพลิงน้ ามันก๊าด ถ่านหิน 
ตลอดจนทรัพยากรป่าไม้ที่ถูกท าลาย ต้นไม้คือตัวดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ก่อนจะปล่อยขึ้นสู่
ชั้นบรรยากาศ ซึ่งการไม่มีต้นไม้ดูดซับจะท าให้ก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้น (กระทรวง
พลังงาน, 2556) 

 มนุษย์เริ่มมีการเรียนรู้และรู้จักการน าเอาพลังงานมาใช้ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งการ
อุปโภคและบริโภคเพื่อการด ารงชีวิต ในยุคเริ่มแรกนั้นอาจกล่าวได้ว่า ตั้งแต่การก าเนิดจักรวาลขึ้นมา
ล้วนมีพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้อง นั่นแสดงให้เห็นว่ามีพลังงานมานานแล้ว มนุษย์ใช้พลังงานส่วนใหญ่
เพื่อการด ารงชีพและแหล่งพลังงานมาจากธรรมชาติ ต่อมามีการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง ทั้งนี้
จุดเริ่มต้นของการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลือง เห็นได้อย่างชัดเจนคือในยุคของการเปลี่ ยนแปลงจาก
ระบบสังคมและเศรษฐกิจฐานการเกษตรกลายเป็นสังคมและเศรษฐกิจฐานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะใน
ประเทศอังกฤษที่ถือว่าเป็นผู้น าในการปฏิวัติอุตสาหกรรม มีการน าเอาพลังงานเชื้อเพลิง ได้แก่  
ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ น ามาใช้ในระบบอุตสาหกรรมอย่างมาก และขยายกว้างออกไปทั่ว โลก 
ในเวลาต่อมาจนกระทั่งเข้าสู่ยุคปัจจุบัน 
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 ความต้องการใช้พลังงานของโลกยิ่งสูงขึ้นในปัจจุบัน จ าเป็นต้องค านึงถึงความสมดุลระหว่าง
ความต้องการใช้พลังงานกับปริมาณของแหล่งพลังงานที่เหลืออยู่ โดยปริมาณของแหล่งในภาพรวม
ของโลกที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน พบว่า แหล่งน้ ามันปิโตรเลียมยังคงมีปริมาณเหลืออยู่โดยประมาณ 
1,652.7 พันล้านบาร์เรล ซึ่งเหลือใช้ได้อีกไม่เกิน 50 ปี ส าหรับก๊าซธรรมชาติยังคงเหลืออยู่ ประมาณ 
208.4 พันล้านลูกบาศก์เมตร เหลือใช้ได้อีกไม่เกิน 100 ปี และถ่านหินยังคงเหลืออยู่ ประมาณ 853.1 
พันล้านตัน เหลือใช้ได้อีกไม่เกิน 200 ปี (ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันป้องกันประเทศ , 2559) 
ส าหรับการศึกษาค้นคว้าหาแหล่งพลังงานใหม่ๆ หรือแหล่งพลังงานในรูปแบบใหม่ๆ จึงมีความส าคัญ
อย่างมาก ทั้งนี้การคิดค้นและพัฒนาพลังงานทดแทนจากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ เช่น ความร้อน
จากดวงอาทิตย์ แรงขับดันของน้ า คลื่นแรงลม ตลอดจนความร้อนที่อยู่ใต้พิภพ มาพัฒนาและ
ประยุกต์ ให้เป็นพลังงานที่สามารถน ามาบริโภคได้เพื่อแก้ปัญหาการหมดไปของพลังงานประเภท
สิ้นเปลือง (Non Renewable Energy) และผลักดันพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งที่ส าคัญของพลังงานทางเลือก (Alternative Energy) ให้เป็นพลังงานหลักในอนาคต
ต่อไป นอกจากการน าพลังงานทางเลือกดังกล่าวมาช่วยแก้ไขปัญหาแล้ว เครื่องมือส าคัญในการแก้ไข
ปัญหาคือ ต้องมีการจัดการพลังงานและอนุรักษ์พลังงานที่ดีเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธภิาพ 

 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีความสมบูรณ์ของพืชผลทางการเกษตร มีสภาพ  
ภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออ านวย ท าให้สามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานทางเลือกที่มี
ภายในประเทศ เช่น วัสดุเหลือใช้จากทางการเกษตร เช่น ซังข้าวโพด เศษใบไม้ แกลบ น้ ามันปาล์ม 
เป็นต้น และพลังงานหมุนเวียนต่างๆ เช่น พลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานน้ า พลังงานชีวมวล  
เป็นต้น นับเป็นทางเลือกที่จะท าให้ประเทศสามารถผลิตพลังงานใช้ได้เอง โดยเฉพาะภายในชุมชน
เป็นการผลิตพลังงานไว้ใช้เองจากวัสดุและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในแหล่งชุมชน ผลิตพลังงานจาก
ภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชน ท าให้ชุมชนสามารถที่จะผลิตพลังงานไว้ใช้เองในครัวเรือนและสามารถ
ผลิตพลังงานขาย ช่วยสร้างงานให้เกิดขึ้นในชุมชน ส่งผลถึงการลดหนี้สินครัวเรือนได้ (วิสาขา ภู่จินดา, 
2552) ทั้งนี้ เนื่องจากแต่ละชุมชนมีโครงสร้างพื้นฐาน สภาพแวดล้อมและวัตถุดิบที่จะน ามาแปลง
สภาพเป็นพลังงานเพื่อใช้งานในชุมชนที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นแต่ละชุมชนจ าเป็นต้องพิจารณาว่ามี
อะไรบ้างในชุมชนที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะน ามาผลิตเป็นพลังงานเพื่อใช้ ในชุมชนของตนเองได้ 
ตัวอย่างเช่น เชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) ซึ่งเป็นวัสดุหรือสารอินทรีย์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็น
พลังงานได้ ชีวมวลนับรวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เศษไม้ จากอุตสาหกรรมไม้ มูลสัตว์  
ของเสียจากโรงงานแปรรูปทางการเกษตร และของเสียจากชุมชน ตลอดจนกากจากกระบวนการผลิต
ในอุตสาหกรรมการเกษตร เช่น แกลบ ชานอ้อย เศษไม้ กากปาล์ม กากมันส าปะหลัง ซังข้าวโพด 
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เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) เชื้อเพลิงที่ได้จากชีวมวล (Biomass) เป็นพลังงานที่ได้จากพืชและสัตว์ 
(กระทรวงพลังงาน, ม.ป.ป.-a) 

 ขณะที่กองทุนส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดยส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวง
พลังงาน ได้ให้ความส าคัญในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความ
ตระหนักและสร้างการมีส่วนร่วมในเรื่องของพลังงาน ยึดหลักการสอดคล้องกับบริบทของคนในชุมชน 
ในด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนในระดับชุมชน กองทุนเพื่อการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานได้มีการ
วางแผ น จั ด ก ารพ ลั งงาน ชุ ม ชน แบ บ ครบ วงจ ร โดยมี ก ารร่ วม มื อ กั บ พ ลั งงาน จั งห วั ด  
เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาคมในด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดประสิทธิภาพ
และเน้นตามศักยภาพในพื้นที่ท้องถิ่นนั้ นๆ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน 
ได้อย่างแท้จริง (กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน, 2558) 

 องค์การบริหารส่วนต าบลนาเหลือง (องค์การบริหารส่วนต าบลนาเหลือง) อ าเภอเวียงสา 
จังหวัดน่าน เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของชุมชนที่มีความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัลองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจ าปี พ.ศ.2557 
และต่อเนื่องถึง 3 ปี (องค์การบริหารส่วนต าบลนาเหลือง, 2557) โดยโครงการพลังงานชุมชนได้มีการ
ท าข้อตกลงร่วมกับส านักงานพลังงาน จังหวัดน่าน ในการด าเนินงานตามโครงการเพิ่มสมรรถนะ  
ด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน เน้นความร่วมมือของคนในชุมชน รวมถึง 
การปลูกฝังให้คนในชุมชนร่วมกันบริหารจัดการพลังงานในพื้นที่ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม  
และสอดคล้องกับพลังงานจากภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชน ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เกิดพลังงาน
รูปแบบใหม่จนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 ตัวอย่างพลังงานชุมชนของต าบลนาเหลือง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เป็นโครงการเพิ่ม
สมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานชุมชน ได้มีการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน 
เน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยให้คนในชุมชนร่วมกันบริหารจัดการพลังงานในพื้นที่  
ท าให้ปัจจุบันมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปด้วยและพลังงานในชุมชนเกิดขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการด าเนินชีวิตของคนในชุมชน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันระหว่างชุมชนต าบลนาเหลืองกับต าบลใกล้เคียงด้วย โดยพลังงานที่ ใช้ในชุมชนนาเหลือง  
เช่น การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการบ่อก๊าซชีวภาพขนาด
ครัวเรือน การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น 
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 จากที่กล่าวมาในข้างต้น น าไปสู่ประเด็นที่สนใจจะศึกษาการจัดการพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืน 
โดยศึกษาชุมชนนาเหลือง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ซึ่งมีกระบวนการจัดการพลังงานอย่างไร 
องค์ประกอบความส าเร็จในการจัดการพลังงานชุมชนเป็นอย่างไร และปัญหา/อุปสรรค ที่เกิดขึ้นนั้น
เป็นอย่างไร จนน าไปสู่ความส าเร็จในการจัดการพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืน 
 

1.2  วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพื่อศึกษากระบวนการจัดการพลังงานชุมชนของต าบลนาเหลือง (องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาเหลือง) อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

1.2.2 เพื่อศึกษาองค์ประกอบความส าเร็จในการจัดการพลังงานของชุมชนของต าบล 
นาเหลือง (องค์การบริหารส่วนต าบลนาเหลือง) อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

1.2.3 เพื่อศึกษาปัญหา/อุปสรรคในกระบวนการจัดการพลังงานชุมชน 
 

1.3  ขอบเขตการศึกษา 

 การศึกษาเรื่อง “การจัดการพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาชุมชนนาเหลือง  
อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน” ผู้ศึกษาได้แบ่งขอบเขตการศึกษาเพื่อให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ 
ของการวิจัย ไว้ดังนี ้

 1.3.1 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 การศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตเชิงพื้นที่คือ ต าบลนาเหลือง (องค์การบริหารส่วนต าบลนาเหลือง) 
อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

 1.3.2 ขอบเขตด้านเนื้อหาสาระ 
 มี เนื้ อหาที่ ค รอบคลุม ในประเด็นที่ เกี่ ย วกับกระบวนการจัดการพลั งงานชุมชน  
และองค์ประกอบแห่งความส าเร็จในการจัดการพลังงานของต าบลนาเหลือง อ าเภอเวียงสา  
จังหวัดน่าน 

 1.3.3 ขอบเขตด้านประชากรหรือกลุ่มเป้าหมาย 
 โดยหาข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก ก าหนดให้ผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญประกอบด้วย พลังงาน
จังหวัดน่าน อบต.นาเหลือง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน อาสาสมัครพลังงานชุมชน (อส.พน)  
และชาวบ้านที่มีส่วนร่วมในชุมชน รวมจ านวน 15 คน 
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 1.3.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 การศึกษาพลังงานชุมชน โดยเริ่มศึกษาการก่อตั้งและด าเนินการขับเคลื่อนพลังงานตลอดจน
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ปี พ.ศ. 2555 – 2559 
 

1.4  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

 1.4.1 ท าให้ทราบถึงกระบวนการจัดการพลังงานชุมชนและองค์ประกอบความส าเร็จในการ
จัดการพลังงานของต าบลนาเหลือง (องค์การบริหารส่วนต าบลนาเหลือง) อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
 1.4.2 ท าให้ทราบถึงปัญหา/อุปสรรค ที่เกิดขึ้นจากการจัดการพลังงานชุมชน ตลอดจน
แนวทางการส่งเสริมพลังงานชุมชนของต าบลนาเหลือง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
 1.4.3 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการพลังงานชุมชนขององค์การบริหารส่วน
ต าบลให้มีประสิทธิภาพมายิ่งขึ้นและสามารถขยายผลสู่ชุมชนใกล้เคียง 
 

1.5  นิยามศัพท์เฉพาะ 

 กระบวนการจัดการพลังงานชุมชน หมายถึง ขั้นตอนการจัดการพลังงานทั้ง 4 ขั้นตอน  
ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การชี้น า การควบคุมองค์การ 

 การวางแผน (Planning) หมายถึง การก าหนดขอบเขตของการจัดการพลังงานชุมชน 
อย่างยั่งยืนของชุมชนนาเหลือง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ตลอดจน
ก าหนดวิธีการเพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ต้ังไว้ 

 การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง การจัดบุคลากร แบ่งแผนกงาน และจัดสรร
ทรัพยากรต่างๆ ให้เหมาะสม สอดคล้องกับแผนงาน เพื่อให้การจัดการพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืน  
ของชุมชนนาเหลือง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน สามารถด าเนินการตามแผนให้บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 การชี้น า (Leading) หมายถึง ผู้น าสามารถชักจูกให้ประชาชนในท้องถิ่นให้เกิดความร่วมมือ
ในการจัดการพลังงานและกระตุ้นในท างานได้เต็มที่ตามความรู้ความสามารถ 

 การควบคุมองค์การ (Controlling) หมายถึง เป็นการควบคุมองค์การให้การด าเนินงานต่างๆ 
ภายในองค์การเป็นไปตามแผนงาน ความคาดหวังหรือมาตรฐานที่ก าหนด เพื่อให้การจัดการพลังงาน
ชุมชนอย่างยั่งยืน ของชุมชนนาเหลือง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เกิดการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน 
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 พลังงานชุมชน หมายถึง พลังงานที่เกิดจากชุมชน เกิดจากกระบวนการแปรสภาพวัตถุดิบ 
ในชุมชนให้เป็นพลังงานเพื่อใช้ในท้องถิ่นและใช้ในครัวเรือน ทั้งนี้พลังงานชุมชนมีความแตกต่างกัน
ออกไปตามบริบท รวมถึงศักยภาพทางพลังงานของชุมชนนั้นๆ 

 การจัดการพลังงานชุมชน หมายถึง กระบวนการวางแผนพลังงานชุมชน ซึ่งเป็นกระบวนการ
สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการด้านพลังงานในท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพ โดยคน  
ในชุมชน 

 การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน หมายถึง การด าเนินการด้านพลังงานชุมชนอย่างเป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้มากที่สุด ลดการน าเข้าพลังงานจากภายนอก 
และน าพลังงานทางเลือกอื่นๆ ที่สามารถหาแหล่งวัตถุดิบในชุมชนมาผลิตเป็นพลังงานได้ 

 องค์ประกอบความส าเร็จของการจัดการพลังงานชุมชน หมายถึง  องค์ประกอบที่ช่วย
สนับสนุนกระบวนการจัดการพลังงานชุมชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดความยั่งยืน 
เช่น การตัดสินใจในการบริหารจัดการ การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์  
การบริหารกลุ่ม และการจัดการในสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ เป็นต้น 

 การมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง การแสดงออกทางความคิดเห็น แสดงออกถึง 
ความต้องการ การร่วมมือ ร่วมตัดสินใจ และมีส่วนรับผิดชอบต่อกระบวนการของการพัฒนาที่เกิดขึ้น
เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชน และตามขั้นตอนการมีส่วนร่วมด้วยความเต็มใจ  โดยคน 
ในชุมชน 
 



บทที่ 2 
 

ทบทวนวรรณกรรม 

 ในส่วนนี้เป็นการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืน 
กรณีศึกษาชุมชนนาเหลือง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ครอบคลุมเน้ือหาต่างๆ ดังต่อไปน้ี 

 2.1 แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 2.2 แนวคิดพลังงานชุมชนและนโยบายพลังงานชุมชน 
 2.3 แนวคิดการจัดการ 
 2.4 แนวคิดการจัดการพลังงานชุมชน 
 2.5 แนวคิดการมีส่วนร่วม 
 2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1  แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 การเปลี่ยนแปลงกระแสการพัฒนาของโลกหรือกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization) น ามาซึ่ง
ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและกลไกการตลาดที่ก่อให้เกิดการเติบโต ขนาดใหญ่การผลิต  
ในเชิงอุตสาหกรรมและการบริโภคที่เกินความจ าเป็นจนกระทั่ง ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ชีวิตมนุษย์ 
สัตว์ และพืชพรรณธรรมชาติ โดยไม่ค านึงถึงข้อจ ากัดด้านกายภาพ ศักยภาพในการผลิตความสามารถ
ที่จะรองรับการบริโภคและการใช้ประโยชน์จากทุนดั้งเดิม (เฉลิมเกียรติ แก้วหอม, 2555) ส าหรับ
แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเริ่มเข้ามามีบทบาทในกระแสการพัฒนาสังคมโลกตั้งแต่ปี 2515 ได้มีการ
ประชุมของสหประชาชาติที่ว่า “การประชุมสหประชาชาติว่าด้วย สภาพแวดล้อมของมนุษย์” 
(United Nations Conference On The Human Environment) ที่ กรุงสต็อค -โฮล์ม ประเทศ
สวีเดน และถือว่าคือการเริ่มยุคสภาพแวดล้อมนานาชาติ ปี 2535 ได้มีการประชุมสุดยอดในเรื่องของ
โลก (Earth Summit) ที่กรุงริโอ เดอ จาเนโร (Rio Janeiro) ประเทศบราซิล เป็นการประชุมครั้งที่ 2 
เรียกว่า การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (UN Conference on 
Environment and Development) ได้ลงนามในสนธิสัญญา 2 ฉบับว่าด้วยการป้องกันแก้ไขปัญหา
อุณหภูมิผิวโลกสูงขึ้น (Global Warning) และว่าด้วยการอนุรักษ์สภาพหลากหลายทางชีวภาพ 
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ของโลก (Biological Diversity) และยังได้มีมติเห็นชอบออกประกาศหลักการสิ่งแวดล้อมและ 
ร่างแผนปฏิบัติการส าหรับทศวรรษ 1991-1999 และศตวรรษที่ 21 เพื่อด าเนินการให้เกิดการพัฒนา
ที่ยั่งยืน Sustainable Development ที่เรียกว่า Agenda 21 แผนวาระการประชุมที่ 21 (Agenda 
21) คือ แผนด าเนินการของโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งได้ตกลงไว้ในการประชุมสหประชาชาติ  
เรื่องสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา หรือ Earth Summit ที่ เมืองริโอ เดอ จาเนโร ในปี ค.ศ. 1992  
(พ.ศ. 2535) ในท านองเดียวกัน การประชุมสุดยอดที่โจฮันเนสเบิร์ก จะเป็นการรวมตัวของทุกกลุ่มที่
จะด าเนินการตามเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 นับจากองค์การสหประชาชาติได้จัดให้มีการประชุมสุดยอดว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ 
(Human Environment) ณ กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ซึ่งเรียกร้องให้ทั่วโลกได้ค านึงถึง
ผลกระทบจากการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยจนเกินขีดจ ากัดของทรัพยากรโลก และให้ชาวโลก
เปลี่ยนแปลงวิถีการด าเนินชีวิตที่ฟุ่มเฟือย และเปลี่ยนวิถีทางในการพัฒนาเสียใหม่ในลักษณะที่
ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และให้สอดคล้องกับข้อจ ากัดของธรรมชาติมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้เสนอว่า 
มนุษยชาติสามารถที่จะท าให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นมาได้ โดยก าหนดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล พร้อมทั้งกระตุ้นให้รัฐบาลประเทศ
ต่างๆ สร้างกลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม  
ในขณะเดียวกันก็ให้การคุ้มครองฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อผลประโยชน์ของคนในรุ่นต่อไป 
(โสภารัตน์ จารุสมบัติ, 2551) 

 จากวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั่วโลกได้กระตุ้นให้ในหลายประเทศเกิดความ
ตระหนักที่จะร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และเห็นควรให้มีการจัดการประชุมระดับโลกเพื่อ
ร่วมมือกันพิจารณาหามาตรการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประเทศต่างๆ ก าลังเผชิญอยู่เป็นครั้งแรก 
เมื่อปี พ.ศ.2515 (ค.ศ.1972) ซึ่งการประชุมนี้มีชื่อว่า “การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อม
ของมนุษย์ (United Nations Conference on Human and Environment)” จัดขึ้น ณ กรุงสต็อก
โฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน จากจุดเริ่มต้นครั้งนี้ ประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้ตระหนักถึงวิกฤตการณ์ด้าน
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาแบบมุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว จึงหันมาให้ความสนใจ
กับการพัฒนารูปแบบใหม่ที่สามารถลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการพัฒนาได้อันเป็นที่มาของ
แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะจากคณะกรรมาธิการ
โล ก ว่ า ด้ ว ย สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ ก า ร พั ฒ น า  (World Commission on Environment and 
Development) หรือ คณะกรรมาธิการบรันท์แลนด์ (Brundtland Commission) โดยที่รายงาน
ของคณะกรรมาธิการบรันท์แลนด์ (Brundtland Report) ที่เสนอต่อสหประชาชาติในปี พ.ศ.2530  
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(ค.ศ.1987) นับเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางต่อมาในชื่อ “อนาคตของเรา (Our Common Future)” 
(กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556, pp. 10-12) โดยภาพรวมของรายงานฉบับนี้มี
ความมุ่งหมายสร้างความร่วมมือระดับโลกที่จะรักษาและปกป้องสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติไว้ 
เนื่องจากความเสื่อมโทรมทางธรรมชาติที่ปรากฏขึ้น ปรัชญาแนวคิดนี้ได้รับความส าคัญต่อการวาง
ความมุ่งหมายจากองค์การในระดับโลกต่างๆ มากมาย และทั้งการประชุมเพื่อคิดค้นแผนปฏิบัติการ 
ที่จะเป็นแนวทางร่วมกัน 

 2.1.1 ความหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 การพัฒนา (Development) คือกระบวนการของการเพิ่มการเลือก (Choices) ทางเลือก
ใหม่  (New Options) การเปลี่ ยน เส้นทาง (Diversification) การคิดแตกต่ างจาก เดิมและ 
การคาดการณ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การพัฒนาจึงเกี่ยวข้องกับความเปลี่ยนแปลง  
การปรับปรุงและการสร้างชีวติ (Vitality) ซึ่งเป็นความพยายามโดยตรงที่จะปรับปรุงด้านทัศนะ 
การมีส่วนร่วม ความยืดหยุ่นความเท่าเทียม บทบาทหน้าที่ของสถาบันสังคมให้เกื้อกูลต่อคุณภาพชีวิต 
ของคน (Quality of Life) (โกวิทย์ กังสนันท์ , กันยายน 2555 - กุมภาพันธ์ 2556) จะเห็นได้ว่า  
การพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นการตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่สอดคล้องกันระหว่างปัจจุบันและ
อนาคต โดยจะต้องให้ความส าคัญกับทรัพยากรในอนาคตไม่ใช่เพียงแค่ปัจจุบันเท่านั้น เนื่องจาก
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมมีขีดจ ากัดจึงต้องใช้ทรัพยากรอย่างระมัดระวัง อาจกล่าวได้ว่า ในการพัฒนาไป 
ก็ควรรักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วย และขณะเดียวกันก็ต้องลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับการพัฒนา 

 การพัฒนาแบบยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่ตรงกับความต้องการตามความจ าเป็นในปัจจุบัน
โดยสามารถรองรับความต้องการหรือความจ าเป็นที่จะเกิดแก่ชนรุ่นหลังๆ ด้วย ทั้งนี้ มาตรฐานการ
ครองชีพที่เลยขีดความจ าเป็นขั้นพื้นฐานต่ าสุด จะยั่งยืนต่อเมื่อมาตรฐานการบริโภคในทุกหนทุกแห่ง
ค านึงถึงความยั่งยืนในระยะยาว (Long-Term Sustainability) รวมถึงครอบคลุมมาตรการการรักษา
มรดกทางทรัพยากรที่จะตกกับคนรุ่นหลังโดยอย่างน้อยให้มากๆ พอกับคนรุ่นปัจจุบันที่ได้รับมาและ
เป็นการพัฒนาที่กระจายประโยชน์ของความก้าวหน้าเศรษฐกิจได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนเป็นการพัฒนา
ที่ปกป้องสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับโลก โดยรวมเพื่อคนรุ่นหลังและเป็นการพัฒนาที่
ท าให้คุณภาพชีวิตดีขึน้อย่างแท้จริง (เกื้อ วงศ์บุญสิน, 2538, pp. 71-72) 

 การพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ การอนุรักษ์และการใช้ทรัพยากรอย่างพอดี เพื่อให้สามารถใช้
ประโยชน์ต่อไปได้ ในระยะยาวและมีการกระจายผลประโยชน์ให้แก่คนส่วนใหญ่ รวมทั้งความร่วมมือ
อย่างใกล้ชิดระหว่างผู้เกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย (ไพฑูรย์ พงศะบุตร, 2544, p. 21) 
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 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต , 2541) พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) (2539) ได้อธิบาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืนว่า "การพัฒนาที่ยั่งยืนมีลักษณะที่เป็นบูรณาการ ( Integrated) คือท าให้เกิดเป็น 
องค์รวม (Holistic) หมายความว่าองค์ประกอบทั้ งหลายที่ เกี่ยวข้องจะต้องมาประสานกัน 
แบบครบองค์และมีลักษณะอีกอย่างหนึ่ง คือ มีดุลยภาพ (Balance) หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ การท า
ให้กิจกรรมของมนุษย์สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ" 

 การพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การเรียกร้องให้มีการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของทุกคนในโลก โดยไม่
เพิ่มการใช้ทรัพยากรธรรมชาติของเราเกินกว่าสมรรถวิสัยรองรับของโลก แม้ว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนอาจ
ต้องด าเนินการที่ต่างออกไปในแต่ละภูมิภาคของโลก แต่ความเพียรพยายามที่จะสร้างวิถีชีวิตที่ยั่งยืน
อย่างแท้จริงนั้น ต้องอาศัยการด าเนินการในแบบผสมผสานใน 3 หัวข้อ  ดังต่อไปนี้ (องค์การ
สหประชาชาต,ิ 2545) 

 1) การเติบโตทางเศรษฐกิจและความเท่าเทียมกัน (Economic Growth and Equity)  
ในระบบทางเศรษฐกิจ ของโลกที่เชื่อมโยงกันอย่างเช่นทุกวันนี้ ต้องอาศัยวิธีการแบบผสมผสานเพื่อมี
ส่วนให้เกิดความเจริญเติบโตระยะยาวอย่างเหนียวแน่น ในขณะที่ยังค้ าประกันว่าไม่มีชุมชนประเทศ
ใดล้าหลัง 
 2) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Conserving Natural Resources and 
the Environment) เพื่อการอนุรักษ์มรดกทางสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติของเราส าหรับชน
รุ่นต่อไป จ าเป็นต้องพัฒนาวิธีการที่เอื้อต่อเศรษฐกิจ ลดการใช้ทรัพยากร หยุดยั้งมลภาวะ และ
อนุรักษ์ถิ่นอาศัยทางธรรมชาต ิ
 3) การพัฒนาทางสังคม (Social Development) ประชาชนทั่วโลกต้องการงาน อาหาร 
การศึกษา พลังงาน การดูแลด้านอนามัย น้ าและสุขอนามัย แม้จะมุ่งประเด็นในสิ่งเหล่านี้ ประชาคม
โลกต้องมั่นใจว่า สายใยแห่งวัฒนธรรม และความหลากหลายทางสังคม ตลอดจนสิทธิของคนท างาน 
ต่างๆ ได้รับการเคารพ และสมาชิกทุกคนในสังคมได้รับการส่งเสริมให้เข้าไปมีบทบาทในการก าหนด
อนาคตของตน 

 เสรี พงพิศ (2558) กล่าวว่า “การพัฒนายั่งยืน” เป็นค าใหม่ที่ใช้กันมาอย่างแพร่หลายเมื่อ
ประมาณ 30 ปีที่ผ่านมา โดยการน าเสนอขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษว่า 
Sustainable Development นิยามแรกๆ ของการพัฒนายั่งยืน ที่สหประชาชาติให้ไว้ในปี 1987  
คือ “การพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของปัจจุบัน โดยไม่ท าให้ผู้คนในอนาคตเกิดปัญหาใน 
การตอบสนองความต้องการของตนเอง ” แปลเป็นภาษาที่เข้าใจอย่างง่ายว่า “เป็นการพัฒนาที่ท าให้
มีอยู่มีกินวันนี้ และมีเหลือไว้ให้ลูกหลานในวันข้างหน้าด้วย” แต่เดิมนั้นสหประชาชาติเน้น 3 มิติของ
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การพัฒนายั่งยืน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทุกวันนี้ปรับให้รอบด้านมากขึ้น ความเป็น
จริงผู้คนทั่วโลกตระหนักดีว่า การพัฒนาที่เป็นอยู่เป็นอะไรที่ไม่ยั่งยืน แต่คนส่วนใหญ่ก็ไม่รู้จะท า
อย่างไร สหประชาชาติจึงได้รณรงค์เรื่อง “การพัฒนายั่งยืน” ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น
การประชุมสัมมนา สมัชชาใหญ่น้อยทั่วโลก การยกเอาต้นแบบการพัฒนาทางเลือกอย่างประเทศ
ภูฏาน การเน้นให้เห็นว่า GDP น้ัน นอกจากไม่เพียงพอแล้วยังท าลายคุณภาพชีวิตของผู้คน จึงสมควร
ให้ความส าคัญกับ GDH มากกว่า หมายถึง “ความสุขมวลรวมประชาชาติ” สหประชาชาติพยายาม
บอกว่าการพัฒนาควรมี 5 องค์ประกอบหลักๆ ดังนี ้
 1) กาสร้างความเข้มแข็งให้ผู้คน ให้ชุมชน (Empowerment) ให้มีทางเลือก ให้สามารถ
ปลดปล่อยตนจาก ความยากจน ความหิว การขาดแคลน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะ ใน
การตัดสินใจในนโยบายที่จะมีผลกระทบต่อชีวิตของพวกเขา 
 2) ความร่วมมื อ  (Cooperation) ฟื้ นฟู ความสัมพั นธ์ระหว่ างผู้ คน  ทุ นทางสั งคม  
ให้ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างท า แต่ให้มีเครือข่ายและท างานร่วมกันใน
รูปแบบที่เหมาะสมกับวันนี ้
 3) ความเท่าเทียม (Equity) โดยเฉพาะทางโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา การพัฒนา ทุน 
ทรัพยากรโอกาสในการท างานโดยไม่มีการแบ่งแยกเพศ สีผิว เชื้อชาติ ศาสนา หรือทัศนะ 
ทางการเมือง 
 4) ความยั่งยืน (Sustainability) การพัฒนาที่สร้างความมั่นคงให้ผู้คนวันนี้และวันหน้า  
ไม่ท าลายแต่สร้างสรรค์ ท าให้เกิดความงอกงามและความสุข 
 5) ความมั่นคงปลอดภัย (Security) ในทรัพย์สิน ในชีวิต วันนี้และวันหน้า มีระบบที่ให้
สวัสดิการโดยเฉพาะในยามยากล าบาก เจ็บป่วย และเมื่อเข้าสู่วัยชรา 
 การพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการพัฒนาที่เน้นให้มนุษย์ค านึงถึงขีดจ ากัดของทรัพยากรธรรมชาติ 
บนโลก และให้มีการด าเนินการพัฒนาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยให้เป็นการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของคนทั้งในยุคปัจจุบัน และยุคต่อๆ ไป
อย่างเท่าเทียมกัน หลักการส าคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การสร้างสมดุลระหว่าง  3 มิต ิ
ของการพัฒนา ได้แก ่
 1) มิติการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ 
กระจายรายได้ให้เอื้อประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ในสังคม โดยเฉพาะคนที่มีรายได้ต่ า 
 2) มิติการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นการพัฒนาคนให้มีความรู้ มีสมรรถนะและมีผลิตภาพ 
(Productivity) สูงขึ้น ส่งเสริมให้เกิดสังคมที่มีคุณภาพ และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 3) มิติการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในปริมาณที่ระบบ
นิเวศสามารถฟื้นตัวกลับสู่สภาพเดิมได้ การปล่อยมลพิษออกสู่สิ่งแวดล้อมในระดับที่ระบบนิเวศ
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สามารถดูดซับและท าลายมลพิษนั้นได้ โดยให้สามารถผลิตมาทดแทนทรัพยากรประเภทที่ใช้แล้วหมด
ไปได้ 
 ทั้งนี้ การพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีระบบสังคมที่เป็นสังคม
ธรรมรัฐ มีระบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่มั่นคง ไม่จ าเป็นต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากภายนอกมี
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ประชาชนรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า โดยเฉพาะการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเป็นฐานในการผลิต เพื่อน าไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Brundtland 
Commission, 1987 อ้างถึงใน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556) 

 Towards Sustainable Development ของรายงาน Our Common Future ได้ก าหนด
นิยามของการพัฒนาที่ยั่งยืนไว้ ดังนี้  “Sustainable Development is Development Which 
Meets the Needs of Current Generations Without Compromising the Ability of Future 
Generations to Meet Their Own Needs:  World Commission on Environment and 
Development” “การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นการพัฒนาที่สนองตอบความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน 
โดยไม่ลดทอนความสามารถของคนรุ่นต่อมาที่จะตอบสนองความต้องการของพวกเขา” (กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556) 

 คณะกรรมาธิการโลกเรื่องสิ่งแวดล้อม (WCED, 1987) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาที่
ยั่งยืนว่า เป็นการพัฒนาที่ตอบสนองต่อความต้องการของคนในรุ่นปัจจุบันโดยไม่กระทบต่อศักยภาพ
ในการตอบสนองความต้องการของคนในอนาคต 

 ในขณะที่ราชบัณฑิตยสถานได้กล่าวถึงความหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนว่าประกอบด้วย
แนวคิดอย่างน้อย 3 ประการคือ (1) ความต้องการของมนุษย์ ในการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นได้ค านึงถึง
แนวคิดเกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์ซึ่งอาจเป็นความต้องการพื้นฐานในการด ารงชีวิตและความ
ต้องการที่จะมีมาตรฐานที่ดีกว่าเดิม (2) ขีดจ ากัดของสิ่งแวดล้อม ในระบบสภาพแวดล้อมนั้นมี
ขีดจ ากัดในการให้ทรัพยากรและมีขีดจ ากัดในการรองรับของเสีย (3) ความยุติธรรมในสังคมระหว่าง
ชนรุ่นเดียวกันกับชนรุ่นต่อๆ ไป โดยความยั่งยืนนั้นไม่อาจมั่นคงอยู่ได้ หากปราศจากนโยบาย 
การพัฒนาที่ค านึงถึงปัจจัยทางสังคมและทางวัฒนธรรมเข้ามาพิจารณาด้วย ดังนั้น  จึงต้องค านึงถึง
หลักการความยุติธรรมระหว่างชนรุ่นปัจจุบันกับชนรุ่นต่อๆไปและหลักการความยุติธรรมระหว่าง 
ชนรุ่นเดียวกัน 

 ส่วน (Edward B. Barbier, 1987 อ้างถึงใน วราพร ศรีสุพรรณ , 2543) ได้เสนอว่าการ
พัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืน (Sustainable Economic Development) เป็นรูปแบบการพัฒนาที่
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สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายของระบบด้วยกัน 3 ระบบ คือระบบทางชีววิทยา ระบบเศรษฐกิจ 
และระบบสังคม โดยที่แต่ละระบบสามารถพัฒนาไปสู่เป้าหมายของระบบนั้นๆ ได้ คือ 
 1) ระบบทางชีววิทยา มี เป้ าหมายคือการน าไปสู่ความหลากหลายทางพันธุกรรม 
ความสามารถในการกลับคืนในกรณีที่ถูกรบกวนหรือถูกใช้ไป รวมถึงความสามารถในการให้ผลผลิต
ทางชีวภาพ 
 2) ระบบเศรษฐกิจ มีเป้าหมายคือการน าไปสู่การได้รับความต้องการขั้นพื้นฐานอย่างพอเพียง 
การส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกัน มีสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น 
 3) ระบบสังคม มีเป้าหมายคือการน าไปสู่ความหลากหลายในวัฒนธรรม มีสถาบันที่ยั่งยืน  
มีความเป็นธรรมทางสังคมและมีส่วนร่วมจากผู้คนต่างๆ ในสังคม 

 จากแนวคิดการพัฒนาที่กล่าวมาข้างต้นนี้สามารถสรุปได้ว่า ปัญหาสิ่งแวดล้อมและความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากร เป็นประเด็นที่ส าคัญที่ประจักษ์ให้เห็นทั่วทุกมุมโลก การพัฒนาเศรษฐกิจมี
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่ไม่มีขีดจ ากัด
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในยุคอดีต มาจนถึงยุคปัจจุบัน ผ่านกิจกรรมทางอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษ 
หรือการท าลายป่า รวมทั้งความเสี่ยงจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ ก าลังคุกคาม
มนุษยชาติอยู่ในขณะนี้ จากปัญหาดังกล่าว กลุ่มนักวิชาการให้ความสนใจเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมและ
เกิดการรวมตัวกันในชื่อของ Club of Rome ในปี ค.ศ.1972 และออกหนังสือ Limit to Growth 
และในปี ค.ศ.1973 ได้ เกิดรายงาน Brundtland Commission Report ในชื่อ Our Common 
Future ซึ่งเป็นที่มาของแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีการนิยามความหมายขึ้นว่า หมายถึง รูปแบบ
ของการพัฒนาที่ตอบสนองต่อความต้องการของคนรุ่นปัจจุบันโดยไม่ท าให้คนรุ่นต่อไปในอนาคตต้อง
ประนีประนอมยอมลดทอนความสามารถในการตอบสนองความต้องการของตนเอง จนกระทั่งมีการ
ประชุม Earth Summit ณ กรุงริโอ เดอ จา เนโร ประเทศบราซิลในปี ค.ศ. 1992 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่
แนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ถูกยอมรับบนเวทีประชาคมโลก (สุธาวัลย์ เสถียรไทย , 2555)  
และความยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้นั้นต้องท าให้เป็นพื้นฐานให้มีความแข็งแรงก่อนเรื่องพื้นฐานที่ส าคัญที่เป็น
หลักน าไปสู่การพัฒนาเรื่องอื่นๆ ให้ด าเนินไปได้ด้วยดีนั้นเห็นว่ามีอยู่ 2 เรื่อง คือ เรื่องที่เกี่ยวกับคน 
ให้คนส่วนใหญ่มีคุณภาพ มีคุณธรรม และเรื่องเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ดี ท าให้คนมีคุณภาพที่ดี 
(สรรเสริญ วงศ์ชอุ่ม, 2549) อีกทั้งการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นการตอบสนองความต้องการของมนุษย์ 
ในปัจจุบันและจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์ในอนาคต ซึ่งตามแนวคิดของ  Edward B. Barbier 
(1987) นั้นการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นจะต้องมีความสมดุลกันระหว่างระบบทั้ง 3 ระบบ คือ ระบบชีวิทยา 
ระบบเศรษฐกิจ และระบบสังคม โดยในแต่ละระบบนั้นจะมีเป้าหมายของการพัฒนาภายในระบบ  
ที่แตกต่างกันไป 
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 ในขณะที่คณะกรรมาธิการโลกเรื่องสิ่งแวดล้อม (WCED) มองว่าในการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นสิ่งที่
ส าคัญคือ การตอบสนองความต้องการของคนในปัจจุบันและไม่กระทบต่อชีวิตคนในอนาคต แต่ก็
ไม่ได้มีการระบุที่แน่ชัดว่าคนในปัจจุบันหรือคนในอนาคตคนกลุ่มใดที่ควรได้รับการพัฒนามากกว่ากัน 
ขณะเดียวกันการใช้ทรัพยากรธรรมชาติก็ได้สอดคล้องกับจ านวนประชากร ซึ่งหากประชากรมีอัตรา
เพิ่มมากขึ้น นั่นย่อมหมายความว่า ทรัพยากรก็จะต้องถูกใช้ไปมากด้วยเช่นกัน ขณะที่  G.H. 
Brundland มองว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นขบวนการที่สามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ แต่จะต้อง
สอดคล้องกับอนาคตเช่นเดียวกับปัจจุบัน  โดยการพัฒนาส่วนใหญ่ยังคงยึดมั่นในเป้าหมาย 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงแต่ต้องเป็นไปอย่างมีคุณภาพพร้อมๆ กับการรักษาสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งเป็นเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง (เพ็ญพิสุทธิ์ หอมสุวรรณ, 2550) 

 กล่าวโดยสรุปได้ว่าการพัฒนาที่ยังยืน เป็นการพัฒนาโดยก่อให้เกิดความสมดุลทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการมีทรัพยากรที่ดี มีคุณภาพ อีกทั้งก่อให้เกิดความกินดี
อยู่ดี ไม่ว่าจะเป็นมีอากาศที่บริสุทธิ์ มีน้ าที่สะอาดไว้ดื่ม มีธรรมชาติที่สวยงาม โดยสิ่งเหล่านี้ต้อง
ตอบสนองต่อคนในรุ่นปัจจุบันและไม่ลดทอนความต้องการและศักยภาพของในอนาคต 

 2.1.2 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน: Sustainable Development Goals (SDGs) 

 SDGs คือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) เป็นกรอบ
ทิศทาง การพัฒนาของโลกภายหลังปี ค.ศ.2015 (พ.ศ.2558) ที่องค์การสหประชาชาติ (United 
Nations: UN) ก าหนดต่อเนื่องจาก MDGs หรือเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium 
Development Goals) ที่สิ้นสุดลงเมื่อเดือนสิงหาคม 2558 

 ส าหรับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 70 (The 70th Session of the 
United Nations General Assembly)  เมื่ อ วั น ที่  25 กั น ย าย น  2558 ณ  ส า นั ก ง าน ให ญ่
สหประชาชาตินครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 
(The 2030 Agenda for Sustainable Development) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
เพื่อให้ประเทศต่างๆน าไปปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม ในช่วงระยะเวลา 15 ปี (เดือนกันยายน 2558 – สิงหาคม 2573) โดยเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืนมี 17 เป้าหมาย (กรมควบคุมมลพิษ, 2558) 

 ขณะที่ การพัฒนาการของโลกมาเมื่อในอดีตตั้งแต่สมัยยุคเกษตรกรรม ซึ่งใช้เวลาหลายร้อยปี 
ขณะนั้นเป้าหมายมีเพียงการผลิตผลเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการในการบริโภค ของประชากรโลก
ในช่วง 300-500 ปี และประมาณหนึ่งร้อยปีที่ผ่านมานั้น โลกเราได้เข้าสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ทั้งนี้ 
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เพื่อการผลิตสินค้าและบริการให้เพียงพอกับความต้องการของประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
ส าหรับยุคอุตสาหกรรมสามารถอยู่ได้เพียง 60 ปี เริ่มเปลี่ยนมาเป็นยุคข้อมูลข่าวสาร เนื่องจากการ
พัฒนาของระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตท าให้ข้อมูลข่าวสาร ในโลกนี้มีมากมายและสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย ยุคข้อมูลข่าวสารสามารถอยู่ได้เพียง 15-20 ปี โลกเราก็เปลี่ยนยุคเป็นยุคแห่ง  
การสื่อสารด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และจะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของโลกเรา ใช้ระยะเวลาสั้นลง
อย่างมาก อนาคตการเปลี่ยนยุค อาจใช้เวลาไม่ถึง 5 ปี ในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดังกล่าว  
ท าให้เกิดปัญหาตามมามากมาย จึงเกิดแนวคิดของการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาที่ผ่านมาตาม
สหัสวรรษตั้งแต่ปี ค.ศ.2000 (The Millennium Development Goals หรือ MDGs) เป้าหมายใน
การพัฒนาในขณะนั้นมีแนวคิดเพียง 8 ด้าน ได้แก่ การขจัดความยากจน ความหิวโหย โรคภัยไข้เจ็บ 
ความเท่าเทียมกันทางด้านเพศ การเข้าถึงน้ าที่สะอาดและ สุขาภิบาลที่ดีการลดการตายแรกเกิด การ
ส่งเสริมสุขภาพของแม่ การเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแนวทางดังกล่าว ได้สิ้นสุดลงในปี ค.ศ. 
2015 องค์การสหประชาชาติ จึงได้เสนอแนวคิดใหม่ในการพัฒนาโลกใบนี้หลังปี ค.ศ.2015 (Post-
2015 Development Agenda) โดยมีข้อก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนไว้ 17 ประการ 
โดยจะน า ไป ใช้ ในการพั ฒ นาโลก ใบนี้ ตั้ งแต่ ปี  ค .ศ . 2015 และให้ เรี ยกว่ า  Sustainable 
Development Goals หรือ SDGs) โดยมีแนวทางในการพัฒนาดังนี้ (กระทรวงการต่างประเทศ, 
2557) 

 เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่ (No Poverty: End Poverty In All Its 
Forms Everywhere) จากประชากรโลกมากกว่า 7000 ล้านคน พบว่ามากกว่า 800 ล้านคนยังคงมี
ชีวิตอยู่ด้ วยความยากแค้น โดยมีรายได้น้อยกว่า 1.25 เหรียญสหรัฐต่อวันหรือน้อยกว่า  
40 บาทต่อวัน หลายคนยังขาดอาหารที่พอเพียง น้ าดื่มที่สะอาด สุขอนามัยที่ดี แม้ว่าประเทศต่างๆ 
จะมีการพัฒนาเศรษฐกิจและเจริญเติบโตไปได้อย่างรวดเร็ว เช่น จีนและอินเดีย ได้ช่วยให้หลายล้าน
คน พ้นจากความยากจนแต่เป็นการเจริญเติบโตที่ไม่เท่าเทียมกัน โดยผู้หญิงมีแนวโน้มจะมีความ
ยากจนมากกว่าผู้ชาย อันเนื่องจากผู้หญิงไม่ได้รับค่าจ้าง ไม่ได้รับการศึกษา และมีทรัพย์สินไม่เท่า
เทียมกับผู้ชาย เป้าหมายในข้อที่หนึ่งจึงเน้น การขจัดความยากจนในทุกรูปแบบให้หมดสิ้นไปภายในปี 
ค.ศ. 2030 หรือ พ.ศ. 2573 
 เป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการที่ดีขึ้น และ
ส่ ง เส ริ ม เก ษ ต รก ร รม ยั่ ง ยื น  (Zero Hunger: End Hunger, Achieve Food Security And 
Improved Nutrition And Promote Sustainable Agriculture) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
และการพัฒนาการเพิ่มผลผลิต ทางการเกษตรในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ท าให้ประชากรที่ขาด
แคลนอาหารลดลงเกือบครึ่งหนึ่งที่เคยเป็นอยู่ ในอดีต ประเทศก าลังพัฒนาหลายประเทศที่เคยเผชิญ
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ปัญหาความอดอยากและความหิวโหย ปัจจุบันสามารถจัดอาหาร และโภชนาการให้แก่ผู้ด้อยโอกาส 
โดยประเทศในเอเชียกลาง เอเชียตะวันออกลาตินอเมริกาและประเทศในกลุ่มแคริเบียน  
มีความก้าวหน้าอย่างมากในการจัดสรรอาหารและโภชนาการ ให้เพียงพอกับประชากรโดยมีความ
มุ่งมั่นในการขจัดความหิวโหย และความอดอยากทุกรูปแบบให้หมดไปภายในปีค.ศ. 2030 หรือ  
พ.ศ. 2573 เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและผู้ด้อยโอกาส สามารถเข้าถึงอาหารที่มี
โภชนาการที่เหมาะสมและเพียงพอตลอดทั้งปี เป้าหมายนี้ยังเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการผลิตทาง
การเกษตรอย่างยั่งยืนและปลอดภัย การปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่และก าลังการผลิตของ
เกษตรกรรมขนาดเล็ก 
 เป้าหมายที่ 3 ท าให้แน่ใจถึงการมีสุขภาวะในการด ารงชีวิต และส่งเสริมความเป็นอยู่ ที่ดีของ
ทุกคนในทุกช่วงอายุ (Good Health and Well-Being: Ensure Healthy Lives and Promote 
Well-Being for All) จากการพัฒนาที่ผ่านมา 15 ปีได้มีความพยายามในการลดการเสียชีวิตของเด็ก
แรกเกิด การพัฒนาการบริการทางการแพทย์แก่สุขภาพของมารดา และลดการติดเชื้อเอดส์และโรค
อื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยปีพ.ศ. 2533 เป็นต้นมา อัตราการเสียชีวิตของเด็กทั่วโลกลดลงกว่า
ร้อยละ 50 และการเสียชีวิตของมารดาลดลงร้อยละ 45 ในระหว่างปีพ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2556 
ภาวการณ์ติดเชื้อเอดส์ลดลงร้อยละ 30 และมากกว่า 62 ล้านคนปลอดภัยจากโรคมาเลเรีย การ
เสียชีวิตที่ผ่านมา สามารถหลีกเลี่ยงโดยการป้องกันและการรักษา การศึกษา การรณรงค์การฉีดวัคซีน
ป้องกัน การดูแลสุขภาวะทางเพศ และอนามัย เจริญพันธุ์ เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน 
มีความมุ่งมั่นที่จะหยุดการติดเชื้อเอดส์ วัณโรค มาเลเรีย และโรคติดต่อชนิดอื่นๆ ภายในปีพ.ศ.2573 
และก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อให้บรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า จัดให้มีการเข้าถึงวัคซีนและยาที่มี
ประสิทธิภาพและปลอดภัยส าหรับทุกคน การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนนับเป็นส่วนส าคัญ
ของกระบวนการนี้เช่นเดียวกับการเข้าถึงยารักษาโรค ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ 
 เป้าหมายที่ 4 ท าให้แน่ใจถึงการได้รับการศึกษาที่ได้คุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง  
และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน (Quality Education: Ensure Inclusive And 
Equitable Quality Education And Promote Lifelong Learning Opportunities For All) 
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 เป็นต้นมามีความก้าวหน้าในการจัดบริการการศึกษาระดับประถมศึกษาถ้วนหน้า
เป็นอย่างมาก อัตราการได้รับการศึกษารวมของประเทศก าลังพัฒนาเพิ่มขึ้นร้อยละ 91 ในปี 
พ.ศ. 2558 และจ านวนเด็กทั่วโลก ที่ไม่ได้รับการศึกษาลดลงเกือบครึ่งหนึ่ง นอกจากนี้อัตราผู้ที่มี 
ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ยังเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก เด็กหญิงได้เข้าเรียนหนังสือมากขึ้น
กว่าเดิม การจะให้มีการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึงส าหรับทุกคนนั้นได้ตอกย้ า ความเชื่อที่ว่า 
การศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในกลไกที่ส าคัญที่สุด และอยู่เหนือบทพิสูจน์ใดๆ การศึกษาจะน าไปสู่  
การพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายนี้สร้างความมั่นใจว่าเด็กหญิงและเด็กชาย ทุกคนจะส าเร็จการศึกษา  
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โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายในปีพ.ศ. 2573 นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายในการเข้าถึงการฝึกอบรมอาชีพ 
ในราคาที่เหมาะสมและอย่างเท่าเทียมกัน 
 เป้าหมายที่ 5 บรรลุถึงความเท่าเทียมทางเพศ และเสริมสร้างพลังให้แก่สตรีและเด็กหญิง 
ทุกคน (Gender Equality: Achieve Gender Equality And Empower All Women And Girls) 
ตัง้แต่ปีพ.ศ. 2573 สหประชาชาติ และประเทศต่างๆ ได้ให้ความส าคัญกับความเท่าเทียมกัน ระหว่าง
เพศเป็นหลักในการท างาน และการด าเนินการดังกล่าวได้บรรลุความเท่าเทียมกันทางเพศในการ  
ให้การศึกษาระหว่างเด็กชายและเด็กหญิง และปัจจุบันผู้หญิงสามารถท างานนอกบ้านและได้รับ
ค่าแรงที่ไม่ใช่จากการท าการเกษตรถึงร้อยละ 41 เมื่อเทียบกับปีพ.ศ. 2533 มีเพียง ร้อยละ 35 
เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน มีจุดมุ่งหมายในการต่อยอดความส าเร็จนี้  เพื่อให้แน่ใจว่าการยุติ 
การเลือกปฏิบัติต่อเด็กหญิงและผู้หญิงในทุกที่อย่างถาวร ถึงแม้ในบางภูมิภาคยังมีความไม่ เท่าเทียม
กันในการเข้าถึงการจ้างงานที่ให้ค่าตอบแทน และยังมีช่องว่างของค่าแรงระหว่างชายและหญิง  
ในตลาดแรงงาน และประเด็นที่ยังเป็นอุปสรรคส าคัญในการแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมกันระหว่าง
เพศคือ ความรุนแรงทางเพศ การฉวยประโยชน์ทางเพศ งานบ้าน งานดูแลสมาชิก ในครอบครั วที่
ไม่ได้รับค่าตอบแทนแต่อย่างใดหรือไม่ได้รับ การปกป้องดูแลทางกฎหมายแรงงาน 
 เป้าหมายที่  6 ท าให้แน่ใจว่าเรื่องน้ าและการสุขาภิบาลได้รับการจัดการอย่างยั่งยืน  
และมีสภาพพร้อมใช้ส าหรับทุกคน (Clean Water and Sanitation: Ensure Access to Water 
and Sanitation for All) ปัญหาด้านการขาดแคลนน้ าอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนทั่วโลกมากกว่า 
ร้อยละ 40 แต่สิ่งที่น่าตกใจคือ นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าปัญหาการขาดแคลนน้ าจะมีความรุนแรง
มากขึ้น พร้อมกันกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น ถึงแม้ประชากรโลก
จ านวน 2100 ล้านคนจะสามารถเข้าถึงน้ าสะอาดและการมีสุขอนามัยที่ดีตั้งแต่ปีพ.ศ. 2533 แต่แหล่ง
น้ าดื่มที่ปลอดภัยนับวันจะมีน้อยลง ยังคงเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบในทุกทวีป การที่มีน้ าดื่ม 
ที่สะอาดและปลอดภัยในปีพ.ศ.2573 จ าเป็นต้องมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม โดยจัดให้มี
สิ่งอ านวยความสะดวกด้านสุขอนามัย การส่งเสริม สุขอนามัยในทุกระดับประชาชน สิ่งจ าเป็นในการ
ป้องกันและฟื้นฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับน้ า เช่น ความสมบูรณ์ของป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน้ าและแม่น้ า  
เป็นสิ่งที่ต้องด าเนินการ 
 เป้าหมายที่  7 ท าให้แน่ใจว่าทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานที่ทันสมัย ยั่งยืน เชื่อถือได้  
ตามก าลังซื้อของตน (Affordable and Clean Energy: Ensure Access to Affordable, Reliable, 
Sustainable and Modern Energy for All) ในระหว่างปีพ .ศ .2533 ถึ ง พ .ศ .2553 มีจ านวน 
ประชากรที่มีไฟฟ้าใช้เพิ่มขึ้นอีก 1700 ล้านคน แต่ด้วยจ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  
ความต้องการพลังงานที่ราคาถูกก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน เศรษฐกิจโลกที่พึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิล และการ
เพิ่มขึ้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงต่อสภาพภูมิอากาศ  
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ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลถึงทุกประเทศ ในทุกทวีปทั่วโลกเป้าหมายที่จะเข้าถึงไฟฟ้าในราคาที่
เหมาะสม ในทุกที่ภายในปี พ.ศ. 2573 หมายถึงการลงทุนในแหล่งพลังงานที่สะอาด เช่น พลังงาน
แสงอาทิตย์ลมและความร้อน การน ามาตรฐานการประหยัดค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในอาคาร
และอุตสาหกรรมสามารถลดการใช้ไฟฟ้าทั่วโลกได้ถึงร้อยละ 14 ซึ่งหมายถึงการลดการสร้างโรงไฟฟ้า
ขนาดกลางถึง 1300 โรงงาน 
 เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึงให้เป็นไปอย่างยั่งยืน 
ส่งเสริมศักยภาพการมีงานท าและการจ้างงานเต็มที่ และงานที่มีคุณค่าส าหรับทุกคน (Decent Work 
and Economic Growth:  Promote Inclusive and Sustainable Economic Growth, 
Employment and Decent Work for All) ในช่วง 25 ปีที่ผ่านมาจ านวนผู้ใช้แรงงานที่ยากจนมี
จ านวน ลดลงอย่างมาก ถึงแม้โลกจะเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจในช่วงปี พ.ศ. 2551-2552 ที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบระยะเวลายาวนาน ในประเทศที่ก าลังพัฒนา ประชากรชนช้ันกลางได้มีการจ้างงาน เพิ่มขึ้น
เกือบสามเท่าของทศวรรษที่ผ่านมา เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนมุ่งมั่น ที่จะส่งเสริมการ
เจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจที่มั่นคงยืนนานอันเป็นผลมาจากการผลิตที่ดีขึ้น ด้วยนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีการสนับสนุนนโยบายที่ส่งเสริมการประกอบการทางธุรกิจและการสร้างงานเป็นประเด็น
ส าคัญ เช่นเดียวกับการมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพ ในการหยุดการใช้แรงงานกดขี่ การใช้แรงงาน
บังคับการใช้แรงงานทาส การค้ามนุษย์ภายในปีพ.ศ. 2573 เป้าหมาย คือ การจ้างงานที่เต็มรูปแบบ
และมีประสิทธิภาพโดยเป็นการท างานที่มีคุณค่าส าหรับผู้หญิงและผู้ชายทุกคน 
 เป้าหมายที่ 9 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัว  
ให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืนและทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม (Industry, Innovation And 
Infrastructure: Built Resilient Infrastructure, Promote Sustainable Industrialization And 
Foster Innovation) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีถือเป็นกุญแจส าคัญใน การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม เช่น การจ้างงานใหม่ๆ การส่งเสริมการใช้พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด การส่งเสริม 
อุตสาหกรรมที่ยั่งยืน และการลงทุนในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเหล่านี้ล้วนเป็น  
สิ่งส าคัญที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานให้แข็งแกร่งและส่งเสริม
นวัตกรรมเป็นเป้าหมายที่ส าคัญในการพัฒนาซึ่งการบูรณาการการพัฒนามีความส าคัญอย่างยิ่ง  
และยังส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าในเป้าหมายอื่นๆ อีกด้วย 
 เป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้ าทั้งภายในและระหว่างประเทศ (Reduce Inequalities: 
Reduce Inequality Within and Among Countries) เป็นที่ทราบกันดีว่าความเหลื่อมล้ าของ
รายได้ ของประชากรที่ก าลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จ านวนร้อยละ 10 ของคนที่ร่ ารวยที่สุดมีรายได้มากถึง 
ร้อยละ 40 ของรายได้รวมทั่วโลก ขณะที่ผู้ที่ยากจนที่สุดร้อยละ 10 มีรายได้เพียงร้อยละ 2-7 ของ
รายได้รวมทั่วโลก ในประเทศก าลังพัฒนาความเหลื่อมล้ า ของรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 ตามการ
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เจริญเติบโตของประชากร ความเหลื่อมล้ าของรายได้เป็นปัญหาระดับโลกที่ต้องการหาทางออก
ร่วมกัน  โดยการปรับปรุงกฎหมาย  กฎระเบี ยบ  ข้อบั งคับ  การตรวจสอบตลาดการเงิน 
และสถาบันการเงิน การส่งเสริมความช่วยเหลือการพัฒนา การลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ  
ไปยังภูมิภาคที่ยังต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด 
 เป้าหมายที่ 11 ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับ 
การเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน (Sustainable Cities and Communities: Make Cities Inclusive, 
Safe, Resilient and Sustainable) การเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของเมืองในประเทศที่ก าลังพัฒนา 
ควบคู่ไปกับการเพิ่มขึ้นของการย้ายถิ่นฐานจากชนบทสู่เมือง อันจะน าไปสู่การขยายของเมือง  
ขนาดใหญ่ ในปีพ.ศ. 2553 มีเมืองขนาดใหญ่จ านวน 10 แห่งที่มีพลเมืองมากกว่า 10 ล้านคน แต่ใน 
ปีพ.ศ. 2557 มีเมืองขนาดใหญ่เกิดขึ้นเป็น 28 แห่ง ที่มีประชากรอาศัยอยู่ 453 ล้านคน รัฐบาล
ระดับชาติและท้องถิ่น ก าลังจัดการกับการเพิ่มขึ้นของประชากรในพื้นที่เหล่านั้นซึ่ง มาพร้อมกับ
ปัญหาความยากจน การกระจุกตัวของที่อยู่อาศัย การท าให้เมืองปลอดภัยและยั่งยืน หมายถึง  
การสร้างหลักประกันในการเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย และราคาที่เหมาะสม รวมทั้งการยกระดับ
ชุมชนแออัด การลงทุนเรื่องการขนส่งสาธารณะ การสร้างพื้นที่สีเขียวสาธารณะ การปรับปรุง  
การวางผังเมืองและการจัดการโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 
 เป้าหมายที่ 12 ท าให้แน่ใจถึงการมีแบบแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน (Responsible 
Consumption and Production) การบรรลุเป้าหมายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ต้องส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีการเปลี่ยนวิธีในการลด
ผลกระทบ สิ่งแวดล้อมจากการบริโภคและการผลิตโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กิจกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือน
กระจกหรือที่เรียกว่า รอยเท้าคาร์บอน (Carbon Footprint) และกิจกรรมที่ใช้น้ ามากที่สุด กิจกรรม
ภาคเกษตรกรรมเป็นภาคที่มีการใช้น้ ามากที่สุด โดยปัจจุบันสัดส่วนการใช้น้ าในการชลประทาน  
เพื่อการเกษตรอยู่ที่ ร้อยละ 70 ของปริมาณน้ าจากกิจกรรมของมนุษย์ทั้ งหมด การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และวิธีการก าจัดขยะที่เป็นพิษ คือเป้าหมายส าคัญใน
การบรรลุวัตถุประสงค์นี้ การส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจและผู้บริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การลดปริมาณขยะเป็นสิ่งส าคัญ ทัดเทียมกับการสนับสนุนให้ประเทศก าลังพัฒนาก้าวสู่
แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนภายในปีพ.ศ. 2573 
 เป้าหมายที่ 13 ด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น (Climate Action: Take Urgent Action to Combat Climate Change and 
Its Impacts) ทุกประเทศในโลกได้รับผลกระทบและความรุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และขณะนี้ระดับของก๊าซเรือนกระจก
ในบรรยากาศ ได้เพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ 50 จากระดับในปี พ.ศ. 2533 นอกจากนี้ภาวะโลกร้อนยังเป็น
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สาเหตุส าคัญที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระยะยาวกับระบบภูมิอากาศ ซึ่งผลลัพธ์ที่ตามมาอาจไม่
สามารถแก้ไขได้ถ้าหากไม่ เริ่มด าเนินการตั้งแต่บัดนี้  การเตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลง  
และความสามารถในการปรับตัวของมนุษยชาติต่อภูมิอากาศ ประเทศที่เป็นเกาะและมีพื้นที่ติดทะเล
อาจถูกน้ าท่วม การเตรียมพร้อมต้องด าเนินควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักรู้และการบูรณาการ 
มาตรการต่างๆ ในนโยบายและกลยุทธ์ระดับชาติด้วย เจตจ านงทางการเมืองและการพัฒนา
เทคโนโลยีที่รวดเร็วท าให้ยังคงเป็นไปได้ที่จะจ ากัดการเพ่ิมขึ้นของอุณหภูมิโลกได้ถึงสององศาเซลเซียส
ที่สูงกว่าระดับยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม สิ่งนี้จ าเป็นต้องด าเนินการร่วมกันอย่างเร่งด่วน 
 เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเล
ส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน (Life Below Water: Conserve and Sustainably 
Use the Oceans, Seas and Marine Resources) มีประชากรมากกว่า 3000 ล้านคนที่อาศัยอยู่
บริเวณชายฝั่งทะเล มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลและในทะเล และพึ่งพาอาศัย  
ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่งทะเล แต่ในปัจจุบันร้อยละ 30 ของปลาทะเล 
ของโลกได้ถูกใช้เกิน ก าลังการเสริมสร้างของสิ่งมีชีวิตต่ ากว่าระดับจ านวนที่ปลาทะเลจะสามารถแพร่
พันธุ์ได้ทันตามความต้องการของ ประชากรเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนได้สร้างกรอบการท างาน 
เพื่อจัดการและปกป้องระบบนิเวศทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน จากภาวะมลพิษที่เกิดจากกิจกรรมของ
มนุษย์บนบก  
 เป้าหมายที่ 15 พิทักษ์ บูรณะ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก 
จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้กับการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งและฟื้นฟูความเสื่อมโทรมของ
ที่ดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (Life on Land: Sustainable Manage 
Forests, Combat Desertification, Halt and Reverse Land Degradation, Halt Biodiversity 
Loss) เป็นการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศ การจัดการป่าไม้และ การอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งที่ผ่านมาจะพบ ความเสื่อมโทรมของที่ดินอย่างมากมายแบบที่ไม่เคยเกิด 
ขึ้นมาก่อน พื้นที่ป่าไม้สูญเสียมากถึง 12 ล้านเฮกเตอร์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ที่ยากจนทั่วโลก 
นอกจากนั้นยังเกิดการสูญเสียที่ดินท ากิน 30-35 เท่า มากกว่าที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีต ความแห้งแล้ง
และการขยายตัวของทะเลทรายก็ยังเพิ่มขึ้นทุกปี เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์และ
ฟื้นฟูประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกภายในปีพ.ศ.2573 เช่น การเพิ่มพื้นที่ป่าไม้พื้นที่ชุ่มน้ า พื้นที่กึ่ง
แห้งแล้งและภูเขา การส่งเสริมการจัดการป่าไม้อย่างยั่ งยืน การป้องกัน การตัดไม้ท าลายป่าอย่าง
จริงจังก็จะช่วยบรรเทาผลกระทบ ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ พร้อมกันนั้นต้องมีการด าเนินการ
อย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะลดความสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของมนุษยชาต ิ
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 เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมให้สังคมมีความเป็นปกติสุข ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
มีการเข้าถึงความยุติธรรมโดยถ้วนหน้า และสร้างให้ เกิดสถาบันอันเป็นที่พึ่ งของส่วนรวม  
มีประสิทธิผลและเป็นที่ยอมรับในทุกระดับ (Peace, Justice and Strong Institutions: Promote 
Just, Peaceful and Inclusive Societies) สันติสุข ความมั่นคง สิทธิมนุษยชน และการปกครองที่มี
ประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของหลักนิติธรรมเป็นกลไกที่มีความส าคัญอันจะน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
ปัจจุบันโลกมีการแบ่งแยกมากขึ้น บางภูมิภาคมีความสงบ ความมั่นคงและความเจริญอย่างต่อเนื่อง 
ในขณะที่บางภูมิภาคตกอยู่ในวงจรของความขัดแย้งและความรุนแรงที่ดูเหมือนจะไม่มีวันสิ้นสุด สิ่ง
ต่าง ๆ เหล่านี้ สามารถหลีกเลี่ยงได้และควรจะต้องได้รับการแก้ไข เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน
มุ่งมั่นที่จะลดความรุนแรงทุกรูปแบบ และเป็นแนวทางร่วมกันระหว่างรัฐบาล และชุมชน เพื่อหาแนว
ทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและความไม่มั่นคงได้อย่างยั่งยืน การสร้างความเข้มแข็งทาง
กฎหมายหรือนิติรัฐ  
 เป้าหมายที่ 17 เสริมสร้างความเข้มแข็งในวิธีการปฏิบัติให้เกิดผล และสร้างพลังแห่งการเป็น
หุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Partnerships For The Goals: Revitalize 
The Global Partnership For Sustainable Development) โลกปัจจุบันคือ ยุคแห่งการสื่อสาร 
เนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์การ
กระจายความรู้อย่างมากมายในระบบอินเตอร์เน็ต การแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร การเสริมสร้าง
นวัตกรรม การประสานงานด้านนโยบายจะช่วยให้ประเทศก าลังพัฒนาในการจัดการความรู้และ  
การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันการส่งเสริมการลงทุนในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืน เป้าหมายนี้มุ่งเน้นที่จะสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศที่ก าลัง
พัฒนา (North-South) และความร่วมมือระหว่างประเทศที่ก าลังพัฒนาด้วยกัน โดยสนับสนุน 
แผนระดับชาติ เพื่อการบรรลุถึงเป้าหมายการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และการช่วยเหลือ
ประเทศก าลังพัฒนาได้เพ่ิมการส่งออก 

 ดังนั้นเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาเพื่อก่อให้เกิดความกินดี 
อยู่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรทุกประเทศทั่วโลกผ่านมิติความเชื่อมโยงกันด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม 
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2.2  แนวคิดพลังงานชุมชนและนโยบายพลังงานชุมชน 

 พลังงานนับได้ว่าเป็นปัจจัยที่ส าคัญพื้นฐานอันเกี่ยวข้องกับสรรพสิ่งทุกชนิด ทั้งที่มีชีวิต 
และไม่มีชีวิตในจักรวาล อาจสะสมอยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป พลังงานเริ่มมีขึ้นแน่นอนตั้งแต่
เมื่อไร แม้แต่นักวิทยาศาสตร์ที่ให้ความสนใจศึกษาเรื่องของการก่อก าเนิดจักรวาล ได้เพียงแต่กล่าวว่า 
เริ่มตั้งแต่มีการก าเนิดของจักรวาลก็มีพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้อง นั่นเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าพลังงานมีมา
นานมากแล้ว จนกระทั่ งเมื่อมนุษย์ เริ่มมีวิวัฒนาการทางความคิดมากขึ้น  ได้มีการบัญญัติ 
ค าว่า พลังงานขึ้น และได้ท าการศึกษา วิจัย เพื่อเรียนรู้เรื่องราวของพลังงานต่างๆ มากขึ้นเรื่อยๆ 
พลังงานนับเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ทั้งมนุษย์ สัตว์และพืช เพราะว่า 
ถ้าหากขาดพลังงานแล้วสิ่งมีชีวิตต่างๆ บนโลกใบนี้จะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได ้

 2.2.1 ความหมายของพลังงาน 

 พลังงาน หมายถึง แรงงานที่ ได้มาจากธรรมชาติ เช่น ได้จากน้ า แสงแดด คลื่นลม  
และเชื้อเพลิงธรรมชาติ (Fossil Fuel) ได้แก่ ถ่านหิน น้ ามัน และก๊าซธรรมชาติ นอกจากนั้นยังได้
พลังงานจากความร้อนใต้พิภพ แร่นิวเคลียร์ ไม้ฟืน แกลบ และชานอ้อย พลังงานที่ได้จากแหล่งต่างๆ 
ดังกล่าว เรียกว่า พลังงานต้นก าเนิด (Primary Energy) ส่วนพลังงานที่ได้มาโดยการน าพลังงานต้น
ก าเนิดดังกล่าวนั้นมาแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ในลักษณะและรูปแบบต่างๆ เช่น พลังงานไฟฟ้า 
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โค๊ก ถ่าน และก๊าซหุงต้ม เรียกว่าพลังงานแปรรูป (Secondary Energy) 
พลังงานสามารถเปลี่ยนรูปได้ เช่น การเคลื่อนที่ของวัตถุบางอย่างจะเกิดพลังงานจลน์และเปลี่ยน
พลังงานจลน์เป็นพลังงานความร้อน พลังงานความร้อนที่ได้ในสภาวะที่เหมาะสมจะเกิดพลังงานแสง
สว่าง (กระทรวงพลังงาน, ม.ป.ป) 

 ค าว่า “พลังงาน” ตามความหมายใน พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550) มาตรา 3 หมายถึง ความสามารถในการท างานซึ่งมีอยู่ในตัวของสิ่งที่อาจ
ให้งานได้ ได้แก่ พลังงานหมุนเวียน และพลังงานสิ้นเปลือง และให้หมายความรวมถึงสิ่งที่อาจให้งาน
ได้ เช่น เชื้อเพลิง ความร้อน และไฟฟ้า ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับความหมายของพลังงานตาม 
พ.ร.บ. ดังกล่าวข้างต้น จึงแบ่งพลังงานจ าแนกตามลักษณะการน ามาใช้ประโยชน์เป็น 2 ประเภท คือ 
พลังงานสิ้น เปลือง (Conventional Energy) และพลั งงานหมุน เวียน (Renewable Energy)  
(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2557) 

 พลังงาน (Energy) หมายถึง ความสามารถในการท างาน หรืออ านาจที่แฝงอยู่ในวัตถุ 
ซึ่งสามารถเปลี่ยนรูปได้ หรือสามารถกล่าวได้ว่าวัตถุใดที่มีพลังงาน วัตถุนั้นจะสามารถท างานได้ 
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พลังงานของวัตถุต่างๆ อาจสะสมอยู่ในหลายรูปแบบ เช่น พลังงานกล พลังงานศักย์ พลังงานจลน์ 
ความร้อน แสง ไฟฟ้า เสียง เป็นต้น นอกจากนี้พลังงานยังสามารถท าให้เกิดการเปลี่ยนรูป จาก
พลังงานชนิดหนึ่งไปเป็นพลังงานอีกรูปหนึ่งได้ เช่น ขณะที่รถก าลังวิ่งด้วยความเร็ว เมื่อคนขับ  
เหยียบเบรก พลังงานจลน์บางส่วนของรถก็จะเปลี่ยนไปเป็นความร้อนที่เกิดขึ้นที่ระบบเบรกและ  
ล้อของรถ และบางส่วนก็อาจเปลี่ยนเป็นเสียงที่เกิดขึ้น การผลิตไฟฟ้าจากเขื่อนโดยการปล่อยให้น้ าซึ่ง
อยู่ในที่สูงไหลผ่านกังหันที่ติดอยู่กับเครื่องก าเนิดไฟฟ้า เป็นการเปลี่ยนรูปจากพลังงานศักย์ของน้ าไป
เป็นพลังงานไฟฟ้า หรือการที่มนุษย์สามารถปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าได้ เพราะเมื่อมนุษย์
รับประทานอาหารประเภทต่างๆเข้าไป ร่างกายจะท าการเปลี่ยนอาหารเหล่านี้ให้กลายเป็นพลังงาน
และสะสมอยู่ในร่างกาย ท าให้มนุษย์สามารถท ากิจกรรมต่างๆ ได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อท าให้ความเข้าใจ
ในเรื่องของพลังงานเป็นเรื่องที่คนทั่วไปสามารถเข้าใจได้ง่ายๆ การกล่าวถึงพลังงานจึงมักเป็น  
การกล่าวถึงแหล่งหรือต้นก าเนิดของพลังงานโดยตรง ซึ่งแหล่งพลังงานที่สามารถพบเห็นโดยทั่วไป
หรือสัมผัสได้ง่ายๆ เช่น พลังงานน้ า ถ่านหิน น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม 
เป็นต้น (อชิตพล ศศิธรานุวัฒน,์ 2548) 

 ในขณะที่ Energy  Worlds (2553) ได้ให้ความหมาย พลังงาน หมายถึง ความสามารถ 
ในการท างานหรือท าให้เกิดงาน (The Ability to Do Work) ผลการท างานของแรงนั้นท าให้วัตถุหรือ
สิ่งใดๆ เคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหว พลังงานนั้นสามารถจัดเก็บไว้ได้ พลังงานไม่สามารถถูกท าลายได้ 
แต่สามารถเปลี่ยนแปลงจากรูปหนึ่งไปเป็นอีกรูปหนึ่งได้ เช่น พลังงานแสงไปเป็นพลังงานไฟฟ้า 
พลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลหรือพลังงานความร้อน เป็นต้น  

 ดังนั้น พลังงาน (Energy) คือ ความสามารถในการท าสิ่งต่างๆ ให้สามารถเกิดความ
เปลี่ยนแปลง และสามารถแปรรูปไปเป็นสิ่งต่างๆ ได้ โดยมีการสะสมอยู่ในรูปแบบของพลังงานต่างๆ 
เช่น พลังงานไฟฟ้า พลังงานจลย์ เป็นต้น แต่ทั้งนี้ เรามักจะคุ้นชินกับพลังงานต้นก าเนิดที่มาจาก
ธรรมชาติ ซึ่งมีผลและมีอิทธิพลต่อมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง เพราะมนุษย์ใช้งานจากพลังงานเหล่านี้ ได้แก่ 
พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานน้ า เป็นต้น  

 2.2.2 ประเภทของพลังงาน 

 ส าหรับประเภทของพลังงานเราสามารถจ าแนกได้หลากหลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์
ในการศึกษาและการน าไปใช้ประโยชน์ทางพลังงาน โดยทั่วไปแล้วพลังงานสามารถจ าแนกได้ ดังนี้ 
(กระทรวงพลังงาน, ม.ป.ป) 
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  1) พลังงานเคมี (Chemical Energy) เป็นพลังงานที่อยู่ในสารเคมีหรือวัตถุอันตราย
ซึ่งจะปล่อยออกมา เมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี เช่น การเผาที่ใช้ฟืน  ถ่าน ไม้ เป็นต้น และพลังงานอื่นๆ  
เช่น พลังงานไฮโดรเจน พลังงานเคมี ที่อยู่ในแบตเตอรี่ หรืออาหารที่อยู่ในท้อง ต้องเกิดปฏิกิริยาเคมี
แล้วปล่อยพลังงานออกมา และพลังงานเคมีเป็นพลังงานที่สะสมอยู่ในสารต่างๆ โดยอยู่ในพันธะ
ระหว่างอะตอมในโมเลกุลเมื่อพันธะแตกสลาย พลังงานสะสมจะถูกปล่อยออกมาในรูปของความร้อน
และแสงสว่าง  
  2) พลังงานความร้อน (Heat Energy/Thermal Energy) แหล่งก าเนิดพลังงาน
ความร้อน มนุษย์เราได้พลังงานความร้อนมาจากหลายแห่งด้วยกัน เช่น จากดวงอาทิตย์ พลังงานจาก
ของเหลวร้อนใต้พื้นพิภพ การเผาไหม้ของเชื้อเพลิง พลังงานไฟฟ้า พลังงานนิวเคลียร์ พลังงานน้ าใน
หม้อต้มน้ า พลังงานเปลวไฟ ผลของความร้อนท าให้สารเกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น อุณหภูมิสูงขึ้นหรือ
มีการเปลี่ยนสถานะไป 
  3) พลังงานจลน์ (Kinetic Energy) เป็นพลังงานที่เกิดขึ้นเมื่อวัตถุเคลื่อนที่ เช่น  
รถที่ก าลังว่ิง หรือรถยนต์ เผาน้ ามันท าให้เกิดพลังงานจลน์ เป็นต้น  
  4) Mass Energy (มวล-พลังงาน) จากกฎของ ไอสไตน์ กล่าวว่า “พลังงานกับสสาร 
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ที่เห็นเป็นสสารจริงๆ แล้วมีพลังงานอยู่ภายใน” ส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปการ
เปลี่ยนปฏิกิริยานิวเคลียร์ เช่น พลังงานนิวเคลียร์ ที่เกิดจากดวงอาทิตย์ 
  5) พลังงานศักย์ (Potential Energy) เป็นพลังงานที่เกี่ยวกับต าแหน่ง น้ าหนักและ
แรงโน้มถ่วงของโลก นั่นคือถ้าเราอยู่ในต าแหน่งที่สูงจะมีพลังงานศักย์สูงขึ้น แล้วก็เปลี่ยนเป็นพลังงาน
จลน์ 
  6) พลังงานไฟฟ้า (Electric Energy) เป็นพลังงานที่ใช้มากที่สุดในปัจจุบันเนื่องจาก
เป็นพลังงานที่ สามารถเปลี่ยนเป็นพลั งงานรูปอื่นได้ง่าย เช่น เปลี่ยนเป็นพลังงานกลจาก 
พัดลม หรือเป็นพลังงานความร้อนจากหม้อหุงข้าว เป็นต้น และกระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนี้จะไหลผ่าน
ความต้านทานไฟฟ้าได้ถ้าต่อให้เป็นวงจร ผลจากกระแสไฟฟ้าดังกล่าวอาจท าให้เกิดผลต่างๆ  
เช่น ก่อให้เกิดอ านาจแม่เหล็กเกิดความร้อนหรือแสงสว่าง พลังงานที่ได้จากเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นต้น 
  7) พลังงานคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Energy) เป็นลักษณะการแผ่
รังสีของพลังงาน เช่น คลื่นวิทยุและคลื่นไมโครเวฟ ซึ่งเป็นคลื่นที่เกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้า 

 พลังงาน ยังสามารถแบ่งได้ตามลักษณะการใช้งาน ได้แก่ ทรัพยากรพลังงานที่ใช้แล้ว 
หมดไป หรือพลังงานสิ้นเปลือง พลังงานที่ได้จากฟอสซิล (Fossil Fuel) ได้แก่ น้ ามัน (Fuel) หิน
น้ ามัน ทรายน้ ามัน ถ่านหิน (Coal) และก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) และทรัพยากรที่เกิดขึ้นใหม่
ทดแทนได้หรือพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Resource) คือ พลังงานที่ใช้แล้วสามารถ
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ผลิตขึ้นมาใหม่หรือเกิดขึ้นใหม่ได้ในระยะเวลาที่ไม่นานมาก เช่น พลังงานที่ได้จากไม้ ฟืน แกลบ  
กากอ้อย ชีวมวล น้ า แสงอาทิตย์ ความร้อนใต้พิภพ เป็นต้น ส่วนพลังงานทดแทน (Alternative 
Energy) คือ พลังงานที่สามารถทดแทนแหล่งเชื้อเพลิงฟอสซิส เช่น ไม้ ฟืน แกลบ กากอ้อย ชีวมวล 
ไบโอดีเซล น้ า แสงอาทิตย์ ความร้อนใต้พิภพ ลม และ คลื่น เป็นต้น 

 ส าหรับประเภทของพลังงานที่ใช้แล้วหมดไปหรือพลังงานสิ้นเปลือง มีดังน้ี 

 1. ถ่านหิน เป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลอย่างหนึ่ง ซึ่ งมีส่วนประกอบของสารประกอบคาร์บอน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยน้ าหนัก หรือร้อยละ 70 โดยปริมาตร และยังมีสารประกอบอื่นๆ  
เช่น ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน และก ามะถัน เป็นต้น ส่วนใหญ่มีการใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง  
ในการผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ และอุตสาหกรรมที่ใช้หม้อไอน้ า  
 ถ่านหิน นับว่าเป็นแหล่งพลังงานจากซากดึกด าบรรพ์ที่มีปริมาณมากที่สุดในโลก มนุษย์มีการ
ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการปรุงอาหารและให้ความร้อนเป็นเวลานับพันปีมาแล้ว การใช้พลังงาน
จากถ่านหินในสมัยก่อนนั้นยังมีไม่มากนัก เพราะมนุษย์ยังมีการใช้เชื้อเพลิ งจากฟืนซึ่งหาได้ง่าย 
นับตั้งแต่ เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมในประเทศอังกฤษและมีการขยายตัวไปทั่ วยุ โรปและ
สหรัฐอเมริกา โดยถ่านหินกลับเป็นแหล่งเชื้อเพลิงทางพลังงานที่นิยมใช้กันมากขึ้นและใช้กันอย่าง
แพร่หลาย ประกอบกับเมื่อเกิดมีวิกฤตการณ์ทางพลังงานครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2516 และ พ.ศ. 2522 
โดยราคาน้ ามันเชื้อเพลิงเพิ่มสูงขึ้น ท าให้ทั่วโลกหันมาหาแหล่งเชื้อเพลิงอื่นๆ ที่มีราคาต่ ากว่าทดแทน 
และในที่ สุ ดมี การใช้ ถ่ านหิ น เป็ นแหล่ งพลั งงาน  อย่ างไรก็ ตาม  แม้ ว่ าถ่ านหิ นยั งคงเป็ น
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีประโยชน์และเหลือพอให้มนุษย์ใช้ได้อีกนับร้อยปี แต่การใช้ถ่านหินเป็น
เชื้อเพลิงนั้น จ าเป็นต้องค านึงถึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมของโลกด้วย  (กระทรวงพลังงาน , 
ม.ป.ป.-b) 
 การจ าแนกถ่านหินมีหลายระบบ ซึ่งแตกต่างกันไปตามจุดประสงค์ของการใช้งาน เช่น ระบบ
อั งกฤษ  (Great Britain) ระบบยุ โรป  (Europe International) ระบบอเมริกาเหนื อ  (North 
America) และระบบออสเตรเลีย (Australia) เป็นต้น อย่างไรก็ตามระบบต่างๆ เหล่านี้ยังใช้เกณฑ์
แบ่งที่คล้ายคลึงกัน อาทิ ใช้ค่าความร้อน (Calorific Value) และผลวิเคราะห์ทางเคมีอื่นๆ เช่น 
ปริมาณคาร์บอน (Fixed Carbon) ค่ าความชื้น  (Moisture Content) และความสามารถใน 
การระเหย (Volatile Matter) ส าหรับระบบที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน ได้แก่ ระบบของสมาคม
ทดสอบและวัสดุแห่งสหรัฐอเมริกา (American Society for Testing and Materials, ASTM)  
ซึ่งเป็นระบบการจ าแนกถ่านหินตามล าดับชั้น (Rank) มีความชัดเจนและง่ายต่อการใช้งาน จึงเป็น 
ที่นิยมใช้กันมากในหลายประเทศ การจ าแนกถ่านหินตามล าดับชั้นจะมีการจ าแนกโดยพิจารณา  
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ความสมบูรณ์ ในการเปลี่ยนสภาพจากซากพืชไปเป็นถ่านหิน (Degree of Coalification and 
Metamorphism) การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนปริมาณของสารองค์ประกอบในกระบวนการจนกลายเป็น
ถ่านหินนั่นเอง 

 2. ปิโตรเลียม เป็นเชื้อเพลิงส าหรับเครื่องยนต์ในรถยนต์ เรือยนต์และเครื่องบิน และยังใช้ใน
การผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรมต่างๆ โดยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ใช้จะอยู่ในรูปน้ ามันเบนซิน ดีเซล น้ ามัน
เตา น้ ามันก๊าด และปิโตรเลียมเหลว ส่วนก๊าซธรรมชาติมักใช้ในการผลิตไฟฟ้า แต่ในปัจจุบัน 
เริ่มมีการน ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงในรถบ้างแล้ว 
 ปิโตรเลียม เกิดจากการย่อยสลายของสิ่งมีชีวิตภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม เมื่อพืชและ
สัตว์สมัยดึกด าบรรพ์ (ยุคไดโนเสาร์) เสียชีวิตลงจะถูกย่อยสลายและทับถมกันเป็นชั้นๆ อยู่ใต้ดินหรือ
ใต้พิภพ ซึ่งใช้เวลาหลายล้านปีกว่าที่จะเปลี่ยนซากเหล่านี้ให้กลายเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลที่รู้จักกันทั่วไป
คือ ถ่านหิน น้ ามัน และก๊าซธรรมชาติ พลังงานเหล่านี้จะถูกปลดปล่อยออกมาได้หรือเอามาใช้ท างาน
ได้ก็มีอยู่วิธีเดียวเท่านั้นคือ การเผาไหม้ซึ่งจะท าให้คาร์บอนและไฮโดรเจนที่อยู่ในเชื้อเพลิงรวมกับ
ออกซิเจนในอากาศเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ า จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันมนุษย์ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล
เพื่อการท างานเป็นสัดส่วนที่สูงมาก เช่น การขนส่ง การผลิตไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม ในบรรดา
เชื้อเพลิงฟอสซิล ถ่านหินนับว่ามีปริมาณมากที่สุด น้ ามันเป็นเชื้อเพลิงที่มีความยืดหยุ่นและสะดวก  
ในการใช้ประโยชน์มากที่สุด ส่วนก๊าซธรรมชาติจะเป็นพลังงานที่สะอาดมากที่สุด 

 3. ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) คือ ปิโตรเลียมชนิดหนึ่งที่มีสถานะเป็นก๊าซ ซึ่งเกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติจากการทับถมของซากสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ที่อาศัยอยู่ในโลกนี้มานานนับล้านๆ ปี 
โดยซากพืชซากสัตว์เหล่านี้จะแปรสภาพเป็นก๊าซธรรมชาติและน้ ามัน เนื่องจากความร้อนและ  
ความกดดันของผิวโลกที่สะสมอยู่ในชั้นดิน เช่นเดียวกับน้ ามันปิโตรเลียมและถ่านหิน 
 ก๊าซธรรมชาติ นับว่าเป็นเชื้อเพลิงที่ให้พลังงานสะอาดอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะมี
คุณสมบัติหลายประการที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และสามารถเผาไหม้
ได้อย่างสมบูรณ์ ปัจจุบันได้มีการน าก๊าซธรรมชาติมาใช้ประโยชน์กันอย่างกว้างขวาง ทั้งในระดับ
ครัวเรือนเพื่อการประกอบอาหาร ในธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อการผลิตสินค้าต่างๆ รวมถึงเป็นเชื้อเพลิง
ส าหรับยานยนต์เพื่อการเดินทางหรือการขนส่ง และทุกวันนี้ก็ยังมีการส ารวจ ค้นหาแหล่งก๊าซ
ธรรมชาติแหล่งใหม่ๆ กันอย่างต่อเนื่อง เพราะปริมาณความต้องการใช้นับวันก็จะเพิ่มขึ้นตามการเพิ่ม
จ านวนของประชากรโลกและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตามก๊าซธรรมชาติเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีโอกาสหมดไปจากโลกนี้ได้ ดังนั้น  ทั้งในแง่ของปริมาณการผลิตและการ
น ามาใช้ประโยชน์จึงจ าเป็นต้องคิดและพิจารณาให้รอบคอบด้วย (กระทรวงพลังงาน, ม.ป.ป.) 
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 ส าหรับประเภทของก๊าซธรรมชาติที่ถูกเจาะขึ้นมาในแต่ละแหล่งนั้นอาจมีสัดส่วนของ
องค์ประกอบของสารไฮโดรคาร์บอนและสิ่งเจือปนต่างๆ ที่แตกต่างกัน โดยทั่วไปจึงแบ่งประเภท  
ของก๊าซธรรมชาติออกเป็น 2 ประเภทคือ 1) ก๊าซธรรมชาติแห้ง โดยทั่วไปจะพบในแหล่งก๊าซ
ธรรมชาติ ก๊าซประเภทนี้มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็น อีเทน บิวเทน โพรเพน และสิ่งเจือปนอื่นๆ  
ในปริมาณเล็กน้อย และ 2) ก๊าซธรรมชาติชื้น หรือเรียกสั้นๆ ว่า “ก๊าซชื้น” เป็นก๊าซประเภทที่ไม่ค่อย
พบก๊าซประเภทนี้จะมีสัดส่วนของก๊าซมีเทนต่ า แต่จะมีสัดส่วนของสารไฮโดร คาร์บอนที่มีจ านวน
อะตอมของคาร์บอนตั้งแต่โพรเพนประกอบอยู่สูง นอกจากนี้ยังมีสารไฮโดรคาร์บอนเหลวหรือมี  
บิวเทนขึ้นไป เรียกว่า ก๊าซโซลีนธรรมชาติ เป็นองค์ประกอบด้วย ก๊าซเหล่านี้มีสถานะเป็นก๊าซ  
ที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศเช่นเดียวกับก๊าซแห้ ง แต่สามารถท าให้เป็นของเหลวได้โดย 
การลดอุณหภูมิและความดัน 

 ประเภทของพลังงานที่เกิดขึ้นทดแทนใหม่ได้ มีดังต่อไปนี ้

 พลังงานทดแทน คือ พลังงานธรรมชาติประเภทใช้ไม่หมด สามารถหมุนเวียนมาใช้เป็น
ประจ าได้ เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานก๊าซชีวภาพ และอื่นๆ ซึ่งสามารถน ามาใช้
แทนพลังงานธรรมชาติประเภทที่ใช้แล้วหมดไป หรือกล่าวได้ว่า พลังงานทางเลือก (Alternative 
Energy) คือ พลังงานที่สามารถทดแทนแหล่งเชื้อเพลิงฟอสซิล เช่น ไม้ ฟืน แกลบ กากอ้อย ชีวมวล 
ไบโอดีเซล น้ า แสงอาทิตย์ ความร้อนใต้พิภพ ลม เป็นต้น ซึ่งสามารถแบ่งตามแหล่งที่มาได้  
2 ประเภท คือ พลังงานทดแทนจากแหล่งที่ใช้แล้วหมดไป เรียกว่า พลังงานสิ้นเปลือง และพลังงาน
อีกประเภทหนึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่ใช้แล้วสามารถหมุนเวียนมาใช้ได้อีก เราเรียกว่า พลังงาน
หมุนเวียน ได้แก่ แสงอาทิตย์ ลม น้ า เป็นต้น (กระทรวงพลังงาน , ม.ป.ป. ;4-1) และรายละเอียดของ
พลังงานที่สามารถใช้หมุนเวียนได้ ดังต่อไปน้ี 

  1. พลังงานชีวมวล (Biomass Energy) พลังงานชีวมวลจัดเป็นแหล่งพลังงานที่มี
ความส าคัญมากในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการน าพลังงานจากมวลของสิ่งมีชีวิต เช่น พืชหรือสัตว์ มาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ เช่น วัสดุเศษเหลือทางการเกษตร (ฟาง แกลบ ชานอ้อย) หรือ ก๊าซ เช่น ก๊าซชีวภาพที่ได้
จากการเปลี่ยนรูปของชีวมวล นอกจากนี้ของเหลือจากอุตสาหกรรมและชุมชน (Waste Streams) 
เช่น กากน้ าตาลและชานอ้อยจากโรงงานน้ าตาล แกลบจากโรงสีข้าว ขี้เลื่อยจากโรงงานแปรรูปไม้ 
เส้นใยปาล์มและกะลาปาล์ม นอกจากนั้นยังรวมถึงขยะอินทรีย์ชุมชน น้ ามันบริโภคใช้แล้วจากพืช  
และสัตว์ และน้ าเสียจากชุมชนหรืออุตสาหกรรมเกษตรที่สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานได้ด้วย 
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  พลังชีวมวลคล้ายกับเชื้อเพลิงฟอสซิลตรงที่ เป็นพลังงานที่ ได้มาจากสิ่งมีชีวิต
เหมือนกัน แต่ต่างกันที่พลังชีวมวลเป็นพลังงานที่ได้จากสิ่งมีชีวิตโดยตรงไม่ต้องผ่านกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ในขณะที่เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นซากของสิ่งมีชีวิตที่ผ่านการทับถมภายใต้
ความกดดันและความร้อนเป็นเวลานาน 
  พลังงานจากชีวมวลแต่ละชนิดมีคุณสมบัติแตกต่างกันไป เช่น แกลบ จะให้ค่า 
ความร้อนสูง เนื่องจากมีความชื้นต่ าและไม่ต้องผ่านการบดย่อยก่อนน าไปเผาไหม้ โดยขี้เถ้าที่เกิด  
จากการเผาแกลบสามารถน าไปใช้ในอุตสาหกรรมผลิตเหล็กและแก้วได้ ส่วนชานอ้อยเป็นเชื้อเพลิง  
ที่เผาไหม้แล้วมีปริมาณขี้เถ้าน้อย จึงมีปัญหาในการจัดการน้อย และขี้เถ้าดังกล่าวยังสามารถน าไปใช้
ปรับปรุงสภาพดินในไร่อ้อยได้อีกน้อย การใช้พลังงานชีวมวลมีข้อดี คือ เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อย เนื่องจากมีปริมาณก ามะถันต่ ากว่าเชื้อเพลิงประเภทอื่นมาก และไม่ก่อให้เกิดสภาวะเรือนกระจก 
นอกจากนี้การน าแหล่งวัตถุดิบที่มีอยู่ภ ายในประเทศมาใช้ ถือเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งเกษตรกรยังมีรายได้เพิ่มจากการขายวัสดุทางการเกษตรที่เหลือใช้อีกด้วย 
  ชีวมวล (Biomass) เป็นแหล่งกักเก็บพลังงานของพืชที่ต้องอาศัยแสงอาทิตย์ในการ
สังเคราะห์แสงและเจริญเติบโต จากนั้นแปรเปลี่ยนสภาพเป็นของแข็งหรือแปรสภาพเป็นของเหลวที่
สามารถน ามาใช้เป็นพลังงานทดแทน พลังงานจากฟอสซิลได้จัดเป็นพลังงานหมุนเวียน (Renewable 
Energy) ที่ส าคัญชนิดหนึ่ง ชีวมวลที่น ามาใช้เป็นพลังงาน มีแหล่งที่มาได้ 2 แหล่ง คือ เศษวัสดุเหลือ
ใช้จากการเก็บเกี่ยวหรือจากการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรที่สามารถน ามาใช้เชื้อเพลิงเพื่อผลิต
พลังงานได้ และจากการปลูกพืชเพื่อน ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตพลังงานโดยเฉพาะ (กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2556) 

 

ภาพที่ 2.1 พลังงานชีวมวล 
แหล่งที่มา: Energy Vision, 2013  
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 2. พลังน้ า เป็นอีกรูปแบบหนึ่งโดยการอาศัยพลังงานของน้ าที่เคลื่อนที่ ปัจจุบันนี้
พลังงานน้ าส่วนมากจะถูกใช้เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า นอกจากนี้แล้วพลังงานน้ ายังถูกน าไปใช้ในการ
ชลประทาน การทอผ้า และใช้ในโรงเลื่อย พลังงานของมวลน้ าที่เคลื่อนที่ได้ถูกมนุษย์น ามาใช้มานาน
แล้วนับศตวรรษ โดยได้มีการสร้างกังหันน้ า (Water Wheel) เพื่อใช้ในการงานต่างๆ เช่น ในจีนและ
ตะวันออกไกลก็ได้มีการใช้พลังงานน้ าเพื่อสร้าง Pot Wheel เพื่อใช้ในวิดน้ าเพื่อการชลประทาน โดย
ในช่วงทศวรรษ 1830 ซึ่งเป็นยุคที่การสร้างคลองเฟื่องฟูถึงขีดสุด ก็ได้มีการประยุกต์เอาพลังงานน้ า 
มาใช้เพื่อขับเคลื่อนเรือขึ้นและลงจากเขา โดยอาศัยรางรถไฟที่ลาดเอียง (Inclined Plane Railroad : 
Funicular) โดยตัวอย่างของการประยุกต์ ใช้แบบนี้ อยู่ที่ คลอง  Tyrone ในไอร์แลนด์ เหนือ  
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการประยุกต์ใช้พลังงานน้ าในยุคแรกนั้น เป็นการส่งต่อพลังงานโดยตรง 
(Direct Mechanical Power Transmission) ท าให้การใช้พลังงานน้ าในยุคนั้นต้องอยู่ใกล้แหล่ง
พลังงาน เช่น น้ าตก เป็นต้น ปัจจุบันนี้ พลังงานน้ าได้ถูกใช้เพื่อการผลิตไฟฟ้า ท าให้สามารถส่งต่อ
พลังงานไปใช้ในพื้นที่ห่างจากแหล่งน้ าได้ (กระทรวงพลังงาน, ม.ป.ป) 
 ส าหรับพลังงานน้ ายังเป็นพลังงานที่ ได้จากการไหลของน้ าจากที่สูงมายังที่ต่ า  
เป็นพลังงานที่สะอาด ไม่ปล่อยก๊าซพิษออกมา ใช้ปั่นไฟได้โดยการปล่อยน้ าให้ไหลผ่านกังหัน  
ท าให้กังหันหมุน และผลิตเป็นไฟฟ้า จึงนิยมสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ า  ส าหรับกรณีที่ต้องการไฟทันที 
และเร่งด่วน จึงมักใช้ปั่นไฟตั้งแต่หลังเที่ยงวันจนถึงเที่ยงคืน ซึ่งเป็นช่วงที่ประชาชนและโรงงาน
ต้องการใช้ไฟฟ้ามากที่สุด ซึ่งการน าพลังน้ ามาใช้จะต้องมีการสร้างเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ าและยกระดับ
ของน้ าให้สูงขึ้นเหนือเครื่องก าเนิดไฟฟ้า การยกระดับน้ าให้สูงขึ้นเพ่ือผลิตไฟฟ้าได้มาก ต้องมีการสร้าง
เขื่อนขนาดใหญ่มาก อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมอย่างมาก 

 

ภาพที่ 2.2 เขือ่นใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า 
แหล่งที่มา: สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย-TRECA, 2557  
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 3. พลังงานลม (Wind Energy) เป็นพลังงานที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
มักใช้พลังงานลมในการวิดน้ า ปัจจุบันมีการค้นคว้าวิธีการที่จะออกแบบกังหันลมที่มีประสิทธิภาพ  
มากขึ้น เพื่อใช้แทนเครื่องสูบน้ าที่ใช้น้ ามันเชื้อเพลิง หรือใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ในบางประเทศ
สามารถใช้พลังงานลมในการผลิตไฟฟ้า ซึ่งก าลังผลิตรวมทั่วโลกได้สูงถึง 25,000 เมกะวัตต์ โดยใน
การผลิตไฟฟ้าประมาณ 1 เมกะวัตต์ ต้องอาศัยความเร็วลม ตั้งแต่ 3 ถึง 25 เมตรต่อวินาที หรือ  
11-90 กิโลเมตร/ชั่วโมง ในประเทศไทย มีความเร็วลมอยู่ในระดับต่ าถึงปานกลาง (เฉลี่ย ต่ ากว่า  
4 เมตรต่อวินาที) นอกจากนี้ การน าพลังงานลมมาใช้ยังมีข้อจ ากัดอยู่ที่ความไม่แน่นอนของกระแสลม 
และต้องใช้พื้นที่มาก 
 พลังงานลมเป็นพลังงานธรรมชาติที่ เกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิ 2 ที่  
ซึ่งสะอาดและบริสุทธิ์ใช้แล้วไม่มีวันหมดสิ้นไปจากโลก ได้รับความสนใจน ามาพัฒนาให้เกิดประโยชน์
อย่างกว้างขวาง ในขณะเดียวกัน กังหันลมก็เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่สามารถน าพลังงานลมมาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ได้ โดยเฉพาะในการผลิตกระแสไฟฟ้า และในการสูบน้ าซึ่งได้ใช้งานกันมาแล้วอย่าง
แพร่หลายพลังงานลมเกิดจากพลังงานจากดวงอาทิตย์ตกกระทบโลกท าให้อากาศร้อน และลอยตัว
สูงขึ้น อากาศจากบริเวณอื่นซึ่งเย็นและหนาแน่นมากกว่าจึงเข้ามาแทนที่การเคลื่อนที่ของอากาศ
เหล่านี้เป็นสาเหตุให้เกิดลม และมีอิทธิพลต่อสภาพลมฟ้าอากาศในบางพื้นที่ของประเทศไทย  
มีพลังงานลมที่อาจน ามาใช้ประโยชน์ในลักษณะพลังงานกล (กังหันสูบน้ ากังหันผลิตไฟฟ้า) ศักยภาพ
ของพลังงานลมที่สามารถ น ามาใช้ประโยชน์ได้ส าหรับประเทศไทย มีความเร็ว อยู่ระหว่าง  3 - 5 
เมตรต่อวินาที และความเข้มพลังงานลมที่ประเมินไว้ได้อยู่ระหว่าง 20 - 50 วัตต์ต่อตารางเมตร 

 

ภาพที่  2.3 กังหันลมนอกชายฝั่งในเดนมาร์ก (เดนมาร์กเป็นหนึ่งในประเทศผู้น าการพัฒนา 
พลังงานลม) 
แหล่งที่มา: กรีนพีช, 2553  
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 4. พลังงานแสงอาทิตย์ ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่ส าคัญของโลก พลังงานที่
ได้รับจากดวงอาทิตย์โดยตรง คือ พลังงานความร้อนและพลังงานแสง ซึ่งพลังงานความร้อนจะท าให้
เกิดการเคลื่อนที่ของน้ าและอากาศ เป็นผลท าให้เกิดลม คลื่น ฝน ตามมา ในส่วนพลังงานแสงนั้น  
พืชจะใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสง โดยจะเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานเคมี สะสมอยู่ในส่วน
ต่างๆ ของพืช เมื่อพืชและสัตว์ตายลงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีภายใต้ความกดดันของโลก
กลายเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลสับเปลี่ยนหมุนกันอย่างนี้เรื่อยไป 
 การน าพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ต้องอุปกรณ์เฉพาะในการรวบรวมแสงอาทิตย์  
และเปลี่ยนไปเป็นพลังงานในรูปแบบอื่นที่สามารถในไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น Solar Collector จะเป็น
ตัวรวบรวมความร้อนที่ได้จากแสงแดดเพื่อท าน้ าอุ่น หรือหุงต้มอาหาร ส่วน Solar Cell จะเปลี่ยน
พลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า 
 กล่าวอีกนัยดวงอาทิตย์ให้พลังงานจ านวนมากมายมหาศาลแก่โลกของเรา พลังงาน
จากดวงอาทิตย์จัดเป็นพลังงานหมุนเวียนที่ส าคัญที่สุด และเป็นพลังงานสะอาดไม่ท าปฏิกิริยาใดๆ  
อันจะท าให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ เซลล์แสงอาทิตย์จึงเป็นสิ่งประดิษฐ์ทางอิเล็ กทรอนิกส์ชนิดหนึ่ง  
ที่ถูกน ามาใช้ผลิตไฟฟ้า เนื่องจากสามารถเปลี่ยนเซลล์แสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรง  
และในส่วนของประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่บริเวณใกล้เส้นศูนย์สูตร จึงได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ 
ในเกณฑ์สูง พลังงานโดยเฉลี่ยซึ่งรับได้ทั่วประเทศประมาณ 4 ถึง 4.5 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อตารางเมตร
ต่อวัน ประกอบด้วยพลังงานจากรังสีตรง (Direct Radiation) ประมาณร้อยละ 50 ส่วนที่เหลือเป็น
พลังงานรังสีกระจาย (Diffused Radiation) ซึ่งเกิดจากละอองน้ าในบรรยากาศ (เมฆ) มีปริมาณสูง
กว่าบริเวณที่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรออกไปทั้งแนวเหนือใต้ในประเทศไทย มีการน าพลังงานแสงอาทิตย์
มาใช้จ านวน 2 รูปแบบ คือ (กระทรวงพลังงาน, ม.ป.ป) 
 (1) กระบวนการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้ า (Photovoltaic)  
การเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้ามีหลักการท างานโดยการท าให้เกิดการไหลของ
อิเล็กตรอนด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) เซลล์แสงอาทิตย์เป็นสิ่งประดิษฐ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่น ามาใช้เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง ส่วนใหญ่ท าจากสารกึ่งตัวน า
จ าพวกซิลิคอน เจอร์มาเนียมหรือสารอื่น ที่ให้ปรากฏการณ์เกิดกระแสไฟฟ้าอันเนื่องมาจากแสง 
(Photovoltaic Effect) ในทางทฤษฎีเซลล์แสงอาทิตย์สามารถให้ประสิทธิภาพ ในการเปลี่ยน
พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้สูงถึง 22 เปอร์เซ็นต ์
 กระบวนการของเซลล์แสงอาทิตย์  คือการผลิตไฟฟ้าจากแสง ซึ่งสิ่งส าคัญของ
กระบวนการนี้  คือการใช้สารกึ่งตัวน าที่สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมเพื่อปล่อยประจุไฟฟ้า  
โดยเป็นอนุภาคที่ถูกชาร์จที่ขั้วลบ สิ่งนี้เป็นพื้นฐานของไฟฟ้า สารกึ่งตัวน าที่ใช้กันมากที่สุดใน 
เซลล์แสงอาทิตย์ คือ ซิลิกอน เป็นองค์ประกอบที่พบทั่วไปในทราย เซลล์แสงอาทิตย์ทุกชิ้น มีสารกึ่ง



32 

ตัวน าดังกล่าว 2 ชั้น ชั้นแรกถูกชาร์จที่ขั้วบวก และชั้นสองถูกชาร์จที่ขั้วลบ เมื่อแสงส่องมายัง 
สารกึ่งตัวน า สนามไฟฟ้าที่แล่นผ่านส่วนที่ 2 ชั้นนี้ตัดกันท าให้ไฟฟ้าลื่นไหลท าให้เกิดกระแสไฟฟ้าสลับ 
ยิ่งแสงส่องแรงมากเท่าใด ไฟฟ้าก็ลื่นไหลมากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น ระบบเซลล์แสงอาทิตย์จึงไม่ต้องการ
แสงอาทิตย์ที่สว่างในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังผลิตไฟฟ้าในวันเมฆมากได้ด้วย เนื่องจากผลิตไฟฟ้า
ได้สัดส่วนกับความหนาแน่นของเมฆ อีกทั้งวันที่มีเมฆน้อยยังผลิตพลังงานได้สูงขึ้นกว่าวันที่ท้องฟ้า
แจ่มใสปราศจากเมฆ เนื่องจากแสงอาทิตย์สะท้อนมาจากเมฆ 

 

ภาพที่ 2.4 การเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า 
แหล่งที่มา: Solar Energy, 2009  

 จากภาพข้างต้นเป็นระบบผลิตและจ าหน่ายไฟฟ้า จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
บนหลังคาบ้าน คือ เซลล์แสงอาทิตย์ ที่มีขนาดรวมกัน ไม่น้อยกว่า 3 กิโลวัตต์ ติดตั้งบนหลังคาบ้าน
หรือพื้นที่ที่เหมาะสมในการรับแสงอาทิตย์ได้ตลอดวัน แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จะท าการผลิตไฟฟ้า
กระแสตรง (DC) โดยจะถูกแปลงให้ เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ผ่านเครื่องแปลงไฟ (Grid 
Connected Inverter) ที่เชื่อมต่อกับระบบสายส่ง ของการไฟฟ้าฯ โดยมีมิเตอร์คอยควบคุมจ านวน
หน่วยของไฟฟ้า ที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งจ าหน่ายไปยังระบบสายส่ง ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าของ
บ้านมีส่วนช่วยในการผลิตไฟฟ้า จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ใช้เองภายในบ้าน และขายส่วนเกินให้กับ
การไฟฟ้าฯ ในลักษณะของการแลกเปลี่ยนหน่วยไฟฟ้า (Solar Energy, 2009) 
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ภาพที่ 2.5 บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศอังกฤษ พลังงานแสงอาทิตย์สามารถผลิตไฟฟ้าและ 
น้ าร้อนเพื่อใช้ในประเทศได้ 
แหล่งที่มา: กรีนพีช, 2553 

 (2) กระบวนการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานความร้อน (Photo 
Thermal) กระบวนการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานความร้อนมีหลักการท างานโดยใช้ 
แผงรับแสงอาทิตย์ (Solar Collector) กักเก็บความร้อนให้กับการไหล เช่น อากาศหรือน้ า ที่บรรจุอยู่
ภายในแล้วน าไปเก็บไว้ในถังเก็บน้ าร้อนหรือถังเก็บแก๊สร้อน 

 

ภาพที่ 2.6 กระบวนการเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานความร้อน 
แหล่งที่มา: ทริปเปิ้ล อี เอ็นเนอร์ยี่ พลัส, 2557  
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 2.2.3 ความหมายของพลังงานชุมชน 

 เนื่องจากแต่ละชุมชนมีโครงสร้างพื้นฐาน สภาพแวดล้อมและวัตถุดิบที่จะน ามาแปลงสภาพ
เป็นพลังงานเพื่อใช้งานในชุมชนที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น แต่ละชุมชนจะต้องพิจารณาว่ามีอะไรบ้าง
ที่เป็นศักยภาพเพียงพอที่จะน ามาผลิตเป็นพลังงานเพื่อใช้ชุมชนของตนเองได้บ้าง โดยความหมายของ
พลังงานชุมชน มีดังต่อไปน้ี 

 “พลังงานชุมชน” หมายถึง พลังงานอันเกิดจากชุมชน ที่น าเอาโค รงสร้างพื้นฐาน 
สภาพแวดล้อม และวัตถุดิบน ามาแปลงสภาพให้เกิดเป็นพลังงานเพื่อใช้งานในท้องถิ่น ซึ่งจะมีแตกต่าง
กันออกไปตาม แต่ละท้องถิ่นที่จะต้องพิจารณาว่ามีอะไรบ้างที่มีศักยภาพ เพียงพอที่จะน ามาผลิตเป็น
พลังงานเพ่ือใช้ในครัวเรือน หรือท้องถิ่นของตนเองได้ (แนวหน้า, 2559) 

 พิพัฒน์ นนทนาธรณ์ และคณะ (2550) กล่าวว่า พลังงานชุมชน หมายถึงพลังงานที่เกิดขึ้น
จากกระบวนการผลิตโดยชุมชนเพื่อใช้เองในชุมชนในลักษณะหรือรูปแบบของการพึ่งพาตน 
ด้านพลังงานและสามารถที่จะเชื่อมต่อกับโครงข่ายขนาดใหญ่ (National Grid) เพื่อขายเข้าระบบ 
เมื่อเหลือจากการใช้โดยใช้โครงข่ายขนาดเล็ก (Micro Grid) เป็นเครือข่ายในการจัดการ 

 วิสาขา ภู่จินดา (2552) ได้อธิบายเกี่ยวกับพลังงานในชุมชน จะเห็นได้ว่าปัจจุบันชนบทไทย
อาศัยพลังงานฟอสซิลหรือพลังงานสิ้นเปลืองเป็นหลัก เช่น น้ ามันก๊าดเพื่อให้แสงสว่าง น้ ามันดีเซล 
ใช้ส าหรับเครื่องยนต์ทางการเกษตร มอเตอร์ไฟฟ้าในการวิดน้ า โดยพลังงานเหล่านี้ ต้องน าเข้า 
จากต่างประเทศ ท าให้ประเทศขาดความมั่นคงด้านพลังงาน ทั้งๆ ที่จริงแล้วในชนบท สามารถพึ่งพา
พลังงานหมุนเวียนได้แทบทุกประเภท เช่น พลังงานลม พลังน้ า พลังงานชีวมวล อาจกล่าวได้ว่าชุมชน
และครัวเรือนในชนบทอาศัยทรัพยากรด้านพลังงานของตนเองค่อนข้างน้อย เพราะว่าพลังงาน
หมุนเวียนเหล่านี้ล้วนเป็นพลังงานที่ไม่พร้อมจะใช้ได้ทันที เมื่อเทียบกับพลังงานที่ภาครัฐจัดหาไว้ให้ 
เช่น ไฟฟ้า น้ ามันดีเซลที่สามารถซื้อหาได้สะดวก อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ การปลูกต้นไม้เพื่อ น ามาท า
ถ่านหุงต้ม จะต้องใช้เวลานานกว่าการซื้อก๊าซหุงต้มที่หาซื้อได้ทั่วไป แต่ทั้งนี้  ถ้าครัวเรือนในชุมชน
ร่วมมือกันเพื่อผลิตพลังงานใช้เอง โดยภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติได้จริง  
และการมีชุมชนที่เป็นต้นแบบ ก็จะมีส่วนช่วยในการผลักดันให้ครัวเรือนและชุมชนผลิตพลังงานใช้เอง  
ซึ่งจะมีราคาถูกกว่าการซื้อพลังงานจากแหล่งภายนอก เป็นการพึ่งตนเอง และยังสามารถขยายก าลัง
การผลิตให้มีปริมาณที่สามารถขายนอกชุมชนได้ ซึ่งสามารถน ารายได้กลับเข้าสู่ชุมชนได้ด้วย 
  



35 

 2.2.4 รูปแบบพลังงานชุมชน 

 รูปแบบพลังงานชุมชนในประเทศไทย หากจะแบ่งรูปแบบพลังงานชุมชนในประเทศไทย  
อาจแบ่งได ้4 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้ (พิรัฐ อินพานิช, ม.ป.ป.) 

  1. พลังงานชุมชนทั่วไป คือมีวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มูลสัตว์ หรือแม้แต่ 
เศษอาหารก็ท าได้ ใช้ง่าย ไม่แพง และมีประสิทธิภาพ เช่น เผาถ่าน 200 ลิตร ซุปเปอร์อั่งโล  
เตาชีวมวล ไบโอแก๊สขนาดเล็ก กังหันลมสูบน้ า เป็นต้น ทั้งนี้ การขยายผลได้มากน้อย หรือยั่งยืน 
หรือไม่ขึ้นกับหลากหลายปัจจัย เช่น โครงการวางแผนพลังงานชุมชน ของกระทรวงพลังงาน 

  2. พลังงานชุมชนพื้นที่พิ เศษประเภทไฟฟ้าเข้าไม่ถึง แต่มีศักยภาพสามารถ 
ผลิตพลังงานใช้เองได้ เช่น ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ า จ่ายไฟฟ้าผ่านสายส่งให้กับครัวเรือนในชุมชน
แล้วเก็บค่าบ ารุง กรณีศึกษา บ้านคลองเรือ หมู่ที่ 9 ต าบลปากทรง อ าเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร  
หรือผลิตไฟฟ้าจากไบโอแก๊ส แก๊สซิไฟเออร ์โซล่าเซลแรงดัน 220VAC 12V DC 24VDC เป็นโรงไฟฟ้า
ขนาดเล็กในครัวเรือนตนเองไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายสายส่ง กรณีศึกษา เครือข่ายร่วมใจตามรอยพ่อ  
ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี 

  3. พลังงานชุมชนพื้นที่พิเศษประเภทที่ไฟฟ้าสายส่งเข้าถึง มีศักยภาพพลังงาน 
ทดแทนเยอะ สามารถผลิตไฟฟ้าขายเข้าสายส่งได้ เช่น สถานีวิสาหกิจพลังงานชุมชน บ้านผาปัง  
หมู่ที่ 3 ต าบลผาปัง อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง โดยมีลักษณะเป็นสถานีวิสาหกิจผลิตไฟฟ้า 
พลังงานชุมชนระบบ Gasification จากเศษตะเกียบ เศษข้อไผ่ นอกจากนี้ ยังมีสถานีวิสาหกิจผลิตอิฐ
ชุมชนโดยใช้พลังงานความร้อนจากสถานีวิสาหกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานชุมชน สถานีวิสาหกิจผลิตถ่าน
เชื้อเพลิงอัดแท่งตะเกียบ จากวัสดุเหลือใช้ ในชุมชน อาทิ ขี้เลื่อยไผ่และใบไม้ ใบหญ้า ฟางข้าว  
ซังข้าวโพด ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีแหล่งเรียนรู้เป็นสถานีแยกย่อย เช่น วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรพื้นบ้าน 
และสถานีวิสาหกิจบริหารจัดการป่าชุมชน (ไผ่) หรือกรณีเครือข่ายสถานีผลิตพลังงาน ชีวมวล ชุมชน
เป็นความร่วมมือกันระหว่างชุมชน สถาบันการศึกษา ร่วมกันศึกษาศักยภาพการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล
อย่างรอบด้านโดย ชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการครบวงจรพร้อมน าเสนอผลการศึกษาเพื่อขอ 
การสนับสนุน การผลักดันเชิงนโยบายเพ่ือให้เกิดขึ้นได้จริง 

  4. พลังงานชุมชนจากผู้ประกอบการหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตพลังงานทดแทน 
แจกจ่ายให้ครัวเรือนที่มีความต้องการ โดยมีการจ่ายค่าบ ารุงรักษาระบบตามสมควร เช่น เครือข่าย  
ไบโอแก๊สฟาร์มขนาด 400 ลบ.ม. ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี หรือระบบผลิตและ 
จ าหน่ายไฟฟ้าแบบผสมผสานระหว่างโรงไฟฟ้าดีเซลกับกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์  
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และพลังงานลม (Hybrid System) ส าหรับ ที่หมู่บ้านเกาะจิก อ.ขลุง จ.จันทบุรี หรือการใช้พลังงาน
แบบผสมผสานระหว่างโรงไฟฟ้าดีเซลกับกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์และพลังงานลม (Hybrid 
System) ส าหรับการสูบน้ าในระบบประปาหมู่บ้านเกาะจิก ต.เกาะปันหยี  อ.เมือง จ.พังงา  
การใช้พลังงานทดแทนเพื่อลดต้นทุนการผลิต เช่น ต้นทุนน้ ามันสูบน้ าโดยใช้โซล่าเซลล ์

 ดังนั้นจะเห็นได้ว่าทั้ ง 4 ประเภท มีความส าคัญทั้ งสิ้น  โดยเลือกท าตามศักยภาพ 
และความพร้อมของชุมชน งบประมาณ วัตถุดิบ อุปกรณ์ (เทคโนโลยี) การจัดการ หากจะให้เกิด 
ความยั่งยืนชุมชนต้องมีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือท า ประเมินผล และรับผิดชอบใน 
ทุกขั้นตอน (พิรัฐ อินพานิช, ม.ป.ป.) 

 จากแหล่งพลังงานที่ ใช้แล้วสามารถหมุนเวียนมาใช้ได้อีก ได้แก่ แสงอาทิตย์  ลม น้ า  
และที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดในตอนนี้คือ ไบโอดีเซล ซึ่งผลิตเป็นพลังงานทดแทนน้ ามัน และช่วย
ลดการน าเข้าน้ ามันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ และยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับภาคการเกษตรอีกด้วย 
นอกจากไบโอดีเซล ยังมีพลังงานชุมชนในรูปแบบอื่นๆ ดังต่อไปนี้ (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน, ม.ป.ป. ค: 4-5)  

 1. เชื้อเพลิงชีวภาพหรือ Biofuel เป็นเชื้อเพลิงที่ได้มาจากชีวมวล เป็นพลังงานที่ได้จากพืช
และสัตว์ โดยมีพื้นฐานจากการสังเคราะห์แสงแล้วเก็บรวบรวมพลังงานแสงอาทิตย์เอาไว้ในรูปของ
พลังงานเคมี หรือองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตหรือสารอินทรีย์ต่างๆ รวมทั้งการผลิตการเกษตร  
และป่าไม้ เช่น ไม้ฟืน แกลบ กากอ้อย และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ในประเทศไทยนั้น มีการใช้
เชื้อเพลิงชีวภาพ 2 ชนิด ได้แก่ เอทานอลและไบโอดีเซล 
  1) ไบ โอดี เซล  (Biodiesel) คื อ เชื้ อ เพลิ งที่ ได้ จากน้ ามั นพื ชและสัตว์ที่ ผ่ าน
กระบวนการทางเคมีเกิดเป็นสารที่เรียกว่า เมทิลเอสเทอร์ หรือเอทิลเอสเทอร์ ซึ่งมีสมบัติใกล้เคียงกับ
น้ ามันดีเซล ที่กลั่นจากปิโตรเลียมสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ดีเซลได้ดีโดยไม่ต้องท าการ
ดัดแปลงเครื่องยนต์ โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท (1) น้ ามันพืชหรือน้ ามันจากไขมันสัตว์ ไบโอดีเซล
ประเภทนี้ คือ น้ ามันพืชแท้ๆ เช่น น้ ามันมะพร้าว น้ ามันปาล์ม น้ ามันถั่วลิสง หรือน้ ามันถั่วเหลือง 
หรือน้ ามันจากไขมันสัตว์ เช่น น้ ามันหมู ซึ่งสามารถน ามาใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลได้ โดยไม่ต้องผสม
หรือเติมสารเคมีอื่นๆ (2) ไบโอดีเซลแบบลูกผสม ไบโอดีเซลประเภทนี้ เป็นลูกผสมระหว่างน้ ามันพืช
หรือน้ ามันจากไขมันสัตว์กับน้ ามันก๊าด น้ ามันดีเซล เพื่อให้ไบโอดีเซลที่ได้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับ
น้ ามันดีเซลมากที่สุด และ (3) ไบโอดีเซลแบบเอสเทอร์ ไบโอดีเซลประเภทนี้มีกระบวนการที่ยุ่งยาก
ต้องผ่านกระบวนการทางเคมีที่เรียกว่า Tranesterification คือ การน าน้ ามันจากพืชหรือสัตว์ไปท า
ปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์โดยใช้กรดหรือด่างเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาท าให้ได้เอสเทอร์ 
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  ไบโอดีเซลเอสเทอร์มีคุณสมบัติที่เหมือนกับน้ ามันดีเซลมากที่สุด แต่ให้การเผาไหม้ที่
สะอาดกว่าไอเสียมีคุณภาพดีกว่าเพราะออกซิเจนให้การสันดาปที่สมบูรณ์กว่าน้ ามันดีเซลจึงท าให้เกิด
คาร์บอนมอนอกไซด์น้อยและในไบโอดีเซลเอสเทอร์ไม่มีก ามะถัน จึงไม่มีปัญหาเรื่องซัลเฟต 
นอกจากนี้ยังมีเขม่าคาร์บอนน้อย จึงไม่ท าให้เกิดการอุดตันของระบบไอเสีย และยังช่วยยืดอายุการ
ท างานของเครื่องยนต์ได้อีกด้วย 
  ส าหรับกระบวนการผลิตไบโอดีเซล วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตไบโอดีเซลสามารถใช้ได้
ทั้งที่เป็นน้ ามันพืชและน้ ามันสัตว์ ซึ่งน้ ามันพืชสามารถสกัดได้จากพืชน้ ามันทั่วๆไป เช่น ปาล์มน้ ามัน 
เมล็ดเรพ เมล็ดทานตะวัน เมล็ดสบู่ด า และมะพร้าว เป็นต้น โดยในประเทศไทยจะใช้พืชจ าพวก 
มะพร้าว และปาล์ม เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการเลือกพืชน้ ามันชนิดใดมาสกัดต้องค านึงถึงปริมาณและ
องค์ประกอบของพืชนั้นด้วย กระบวนการผลิตไบโอดีเซลหรือการสังเคราะห์สารเอสเตอร์จากน้ ามัน
พืชและไขสัตว์ มี 3 วิธี คือการใช้ปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันของน้ ามันและแอลกอฮอล์ โดยใช้
ด่างหรือกรดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาการใช้ปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันของน้ ามันและแอลกอฮอล์  
ท าปฏิกิริยาที่ความดันสูง โดยไม่ต้องใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาการเปลี่ยนน้ ามันพืชหรือไขสัตว์ให้เป็น 
กรดไขมันก่อน แล้วจึงน าไปท าปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์ให้เป็นเอสเตอร์  
  และในส่วนของการใช้ไบโอดีเซลเป็นเชื้อเพลิง ในความเป็นจริงแล้วน้ ามันพืช
สามารถใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลได้โดยตรง เพราะเมื่อเปรียบเทียบคุณสมบัติของน้ ามันพืชกับน้ ามัน
ดีเซล เช่น ค่าความร้อนของน้ ามันดีเซลอยู่ที่ 46-47 เมกะจูลต่อกิโลกรัม ในขณะที่น้ ามันพืชดิบหรือที่
พร้อมส าหรับการใช้จะมีค่าความร้อนอยู่ที่ 38-40 เมกะจูลต่อกิโลกรัม ซึ่งต่ ากว่าน้ ามันดีเซลประมาณ 
ร้อยละ 15-20 ส่วนค่าความหนืดของน้ ามันพืชจะสูงกว่าน้ ามันดีเซลประมาณ  10-20 เท่า และค่า 
ซีเทนนัมเบอร์ของน้ ามันดีเซลอยู่ที่ 47-48 ในขณะที่น้ ามันพืชอยู่ที่ 50-56 ซึ่งคุณสมบัติทั้งหมดนี้จะ
แล้วแต่ชนิดของน้ ามันพืช ดังนั้นจะเห็นว่าปัญหาหลักในการใช้น้ ามันพืชดิบแทนน้ ามันดีเซลนั้น  คือ 
เรื่องของความหนืด ซึ่งถ้าความหนืดสูงจะท าให้การไหลในท่อในระบบส่งน้ ามันท าได้ยาก และในขณะ
ที่ผ่านหัวฉีดจะท าเป็นฝอยได้ยาก ดังนั้นการเดินเครื่องรอบต่ าจะเกิดการสะดุด ส่วนการแก้ไขอาจท า
ได้โดยใช้ผสมกับน้ ามันก๊าดในอัตราส่วนเล็กน้อยร้อยละ 5-10 และใช้น้ ามันพืชร้อยละ 90-95 จะท า
ให้ค่าความหนืดลดลงได้ 
  2) เอทานอล เป็นน้ ามันเชื้อเพลิงชีวภาพในรูปแบบหนึ่งที่มีคุณสมบัติเป็นของเหลว
ใส ไม่มีสี ติดไฟง่าย มีความไวและมีค่าออกเทนสูง (เอทานอลบริสุทธิ์ร้อยละ 99.8 มีค่าออกเทนสูงถึง 
113) โดยผลิตจากกระบวนการหมักซึ่งใช้ยีสต์เปลี่ยนเป็นน้ าตาลเป็นแอลกอฮอล์ หรือเอทานอล  
ส่วนกระบวนการกลั่น คือการน าเอทานอลที่ได้จากการหมักไปกลั่นที่ความดันบรรยากาศ จะได้ 
เอทานอลที่มีความบริสุทธิ์ถึงร้อยละ 95.6 โดยปริมาตร แต่ถ้าจะน าไปเป็นเชื้อเพลิงต้องใช้เทคนิคอื่นๆ 
มาช่วยแยกน้ าออกอีกครั้ง เพื่อให้ได้เอทานอลที่มีความบริสุทธิ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 99.5 โดยปริมาตร  
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ซึ่งเอทานอลที่มีความบริสุทธิ์นี้สามารถน าไปใช้ในการผสมกับเชื้อเพลิงหลัก เช่น ผสมกับน้ ามันเบนซิน 
91 กลายเป็นน้ ามันแก๊สโซฮอล ์
  แก๊สโซฮอล์ คือ ส่วนผสมของน้ ามันเบนซินกับเอทานอล ซึ่งเป็นแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 
ส าหรับเอทานอลสามารถผลิตได้จากพืชที่ปลูกในประเทศ เช่น อ้อย มันส าปะหลัง รวมทั้งธัญพืช เช่น 
ข้าวฟ่าง ข้าว และข้าวโพด เป็นต้น ปัจจุบันรัฐบาล โดยกระทรวงพลังงานได้ส่งเสริมให้มีการใช้น้ ามัน
แก๊สโซฮอล์เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการที่เราเติมน้ ามันแก๊สโซฮอล์ จึงเป็นการช่วยชาติในการลดการน าเข้า
น้ ามันเชื้อเพลิง และยกระดับราคาพืชผลทางการเกษตร นอกจากนี้แก๊สโซฮอล์ยังเป็นพลังงานสะอาด 
จึงปล่อยมลพิษทางท่อไอเสียต่ ากว่าเบนซินทั่วไป ดังนั้นการใช้แก๊สโซฮอล์ จึงเป็นผลดีต่อสุขภาพเรา
เอง และช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นกับประเทศ ที่ส าคัญที่สุ ดปัจจุบันประเทศไทย โดย
กระทรวงพลังงาน อนุญาตให้มีการผลิตแก๊สโซฮอล์ 3 ชนิด คือ น้ ามันแก๊สโซฮอล์ E10 น้ ามันแก๊ส
โซฮอล์ออกเทน 91 และน้ ามันแก๊สโซฮอล์ออกเทน 95  
  โดยมีส่วนผสมของเอทานอลไม่เกินร้อยละ 10 และไม่ต่ ากว่าร้อยละ 9 กับน้ ามัน
เบนซินพื้นฐานร้อยละ 90 โดยปริมาตร สามารถใช้แทนหรือสลับกับน้ ามันเบนซิน  95และ 91 ได้
ตามปกติโดยไม่ต้องดัดแปลงเครื่องยนต ์ 
  น้ ามันแก๊สโซฮอล์ E20 มีส่วนผสมของเอทานอลไม่เกินร้อยละ 20 และไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ 19 กับน้ ามันเบนซินพื้นฐานร้อยละ 80 โดยปริมาตร 
  น้ ามันแก๊สโซฮอล์ E85 มีส่วนผสมของเอทานอลร้อยละ 85 กับ น้ ามันเบนซิน
พื้นฐานร้อยละ 15 โดยปริมาตรหรือมีเอทานอลไม่ต่ ากว่าร้อยละ75 
  กระบวนการผลิตเอทานอล ประกอบด้วย กระบวนการเตรียมวัตถุดิบส าหรับผลิต  
เอทานอล กระบวนการหมักและการแยกผลิตภัณฑ์เอทานอลและการท าให้บริสุทธิ์ ซึ่งในขั้นตอนการ
เตรียมวัตถุดิบนั้น ถ้าเป็นประเภทแป้งหรือเซลลูโลส เช่น มันส าปะหลังและธัญพืช จะต้องน าไปผ่าน
กระบวนการย่อยแป้งหรือเซลลูโลสให้เป็นน้ าตาลก่อน ด้วยการใช้กรดหรือเอนไซม์ ส่วนวัตถุดิบ
ประเภทน้ าตาล เช่น กากน้ าตาลหรือน้ าอ้อย เมื่อปรับความเข้มข้นให้เหมาะสมแล้วสามารถน าไปหมัก
ได้ในกระบวนการหมัก จะเปลี่ยนน้ าตาลให้เป็นแอลกอฮอล์โดยใช้เชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ยีสต์
การเลือกใช้ชนิดของเชื้อจุลินทรีย์ที่เหมาะสมกับวัตถุดิบที่น ามาหมัก จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
หมักผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมัก คือ เอธิลแอลกอฮอล์หรือเอทานอลที่มีความเข้มข้นประมาณ 
ร้อยละ 8-12 โดยปริมาตร  
  น้ าหมักที่ได้จากกระบวนการหมัก จะน ามาแยกเอทานอล ออกโดยใช้กระบวนการ
กลั่นล าดับส่วน ซึ่งสามารถแยกเอทานอลให้ได้ความบริสุทธิ์ประมาณร้อยละ 95 โดยปริมาตร จากนั้น
จึงเข้าสู่กรรมวิธีในการแยกน้ าโดยการใช้โมเลกูล่าร์ซีพ (Molecular Sieve Separation) เอทานอลที่
ความบริสุทธิ์ ร้อยละ 95 จะผ่านเข้าไปในหอดูดซับที่บรรจุตัวดูดซับประเภทซีโอไลต์โมเลกุลของ 
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เอทานอลจะไหลผ่านช่องว่างของซีโอไลต์ออกไปได้ แต่โมเลกุลของน้ าจะถูกดูดซับไว้ ท าให้เอทานอล
ที่ไหลออกไปมีความบริสุทธิ์ร้อยละ 99.5 ส่วนซีโอไลต์ที่ดูดซับน้ าไว้จะถูกรีเจนเนอเรต โดยการไล่น้ า
ออก เอทานอลความบริสุทธิ์ร้อยละ 99.5 สามารถน าไปผสมกับน้ ามันเบนซินเพื่อใช้ในรถยนต์
เครื่องยนต์เบนซินได ้(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, ม.ป.ป.ค: 4-5) 

 2. ชีวมวล คือวัตถุหรือสารอินทรีย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานได้ เศษหรือสิ่งที่เหลือใช้ 
ทางการเกษตรหรืออุตสาหกรรมเกษตร เช่น แกลบ ชานอ้อย กะลาปาล์ม ฟางข้าว กากมันส าปะหลัง 
ซังข้าวโพด ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมจึงมีชีวมวลมาก การที่เราน าชีวมวลมาใช้ในการผลิต
กระแสไฟฟ้า พลังงานความร้อน หรือไอน้ า จึงเป็นการเปลี่ยนของเสียให้กลายเป็นพลังงาน พลังงาน
ชีวมวลที่สามารถน ามาผลิตพลังงานทดแทน ในประเทศไทยมีประมาณ  7,000 เมกะวัตต์  
ทั้งนี้ ปริมาณชีวมวลจะผันแปรและขึ้นกับปริมาณผลผลิตทางการเกษตรของประเทศที่เกิดขึ้นชีวมวล
จัดว่าเป็นแหล่งเชื้อเพลิงราคาถูก ถ้ามีการน ามาใช้ประโยชน์ ไม่ไกลจากแหล่งเชื้อเพลิงมากนัก  
เพื่อลดต้นทุนการขนส่ง ชีวมวลสามารถเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานได้ เพราะในขั้นตอนการสังเคราะห์แสง
หรือเจริญเติบโตของพืชจะใช้คาร์บอนไดออกไซด์ น้ า และแสงอาทิตย์ และเปลี่ยนเป็นแป้งและ
น้ าตาลแล้วกักเก็บไว้ตามส่วนต่างๆ ของพืช ดังนั้น เมื่อน าพืชมาเป็นเชื้อเพลิง เราก็จะได้พลังงาน
ออกมา การน าชีวมวลมาใช้ในการผลิตพลังงานเมื่อใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม จะไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ
หรือภาวะเรือนกระจกเนื่ องจากเมื่ อมีการปลูกพืชทดแทนจะเกิดการหมุน เวียนของก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์และไม่มีการปลดปล่อยเพิ่มขึ้น ประโยชน์ของชีวมวลนอกจากจะช่วยลดปัญหา
สิ่งแวดล้อมแล้ว ยังจะช่วยลดปัญหาไฟตกไฟดับในพื้นที่ห่างไกลได้ ถ้ามีโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กอยู่
ตามพื้นที่ต่างๆ และท าให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากสามารถขายได้ทั้งผลผลิตทางการเกษตร
และเศษเหลือใช้ (เครือข่ายคนไม่เอาถ่านหิน, 2549) 
 การแปรรูปชีวมวลไปเป็นพลังงานรูปแบบต่างๆ ในการผลิตไฟฟ้า สามารถท าได้โดยการ 
เผาไหม้โดยตรง (Combustion) คือ การน าชีวมวลมาเผาเพื่อให้ได้ความร้อน โดยชีวมวลแต่ละชนิด
จะให้ค่าความร้อนไม่เท่ากัน ความร้อนที่ได้จะถูกน าไปผลิตไอน้ า ที่มีอุณหภูมิและความดันสูงไปขับ
กังหันไอน้ า เพื่อผลิตไฟฟ้าต่อไป หรือสามารถน าชีวมวลมาผลิตเป็นก๊าซ (Gasification) ซึ่งเป็นการ
เปลี่ยนเชื้อเพลิงแข็งหรือชีวมวลให้กลายเป็นก๊าซเชื้อเพลิง เรียกว่า ก๊าซชีวภาพ ซึ่งมีองค์ประกอบของ 
ก๊าซมีเทน ก๊าซไฮโดรเจน และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ น าไปใช้กับกังหันก๊าซ (Gas Turbine) เพื่อ
ผลิตไฟฟ้า นอกจากนี้ชีวมวลยังสามารถน ามาหมัก (Fermentation) ด้วยแบคทีเรียในสภาวะไร้
อากาศ ท าให้ได้ก๊าซชีวภาพ (Biogas) ที่มีก๊าซมีเทนเป็นองค์ประกอบเป็นส่วนใหญ่ สามารถนาไปใช้
เป็นเชื้อ เพลิงส าหรับเครื่องยนต์ในการผลิตไฟฟ้า 
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 ในความเป็นจริงนั้น ชีวมวลมีคุณสมบัติในการเป็นเช้ือเพลิงที่ดีและให้ค่าพลังงานความร้อนใน
ระดับที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน , 2554ข:1) 
เนื่องจากชีวมวลจะประกอบไปด้วยธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน ก ามะถัน และไนโตรเจน  
ชีวมวลสามารถเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานได้นั้น  เพราะในขั้นตอนการเจริญ เติบโตนั้น พืชใช้
คาร์บอนไดออกไซด์และน้ า เปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตย์โดยผ่านกระบวนการสังเคราะห์แสงได้
ออกมาเป็นแป้งและน้ าตาล แล้วเก็บกักไว้ในส่วนต่างๆของพืช ดังนั้น เมื่อน าพืชมาเป็นเชื้อเพลิงเราก็
จะได้เป็นพลังงานออกมาในรูปของพลังงานความร้อน ไอน้ า หรือผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า ซึ่งการน า  
ชีวมวลมาใช้ให้เกิดประโยชน์เหล่านี้ นอกจากจะลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศในการน าเข้า
เชื้อเพลิงและสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นแล้ว หากมีการใช้ชีวมวลโดยเทคโนโลยีที่เหมาะสมก็จะไม่
ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและสภาวะเรือนกระจก เนื่องจากการปลูกพืชทดแทนทาให้ไม่เกิดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มเติมและทาให้เกิดการหมุนเวียนของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมทั้งการ
พัฒนาโครงการชีวมวลจะสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของชุมชนได้อีกด้วย 
(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, ม.ป.ป. ค: 4-5) 

 2.2.5 นโยบายพลังงานชุมชน 

  2.2.5.1 นโยบายพลังงานของประเทศไทย 

  แนวทางในการก าหนดนโยบายพลังงานของประเทศเพื่อให้ เกิดความมั่นคง 
ด้านพลังงานนั้น ต้องพิจารณาในลักษณะของกระบวนการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาระบบพลังงาน  
ของประเทศให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการใช้พลังงาน (Demand Side) กับการจัดหา
พลังงาน (Supply Side) ผ่านทางกลไกด้านตลาดพลังงาน โดยรัฐช่วยส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันที่ 
เป็นธรรม เพื่อส่งผลให้เกิดการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืนในที่สุด ดังนั้นการก าหนดนโยบายพลังงาน
ของประเทศไทยที่สอดคล้องกับสถานการณ์พลังงานของโลกและเกิดความยั่งยืนในการพัฒนา  
จึงมุ่งเน้นนโยบายหลัก 4 ประการ ดังนี้ (ส านักงานและแผนนโยบายพลังงาน, 2548) 

  1. นโยบายความมั่นคงด้านการจัดหาพลังงาน การสร้างความมั่นคงในการจัดหา
พลังงาน เพื่อให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของประเทศ โดยลดสัดส่วนการพึ่งพาพลังงานจาก
ต่างประเทศ ซึ่งความมั่นคงด้านจัดหาพลังงาน จะต้องพิจารณาให้ครอบคลุมทั้งด้านการผลิตและการ
จ าหน่าย รวมถึงการจัดหาพลังงานหมุนเวียน หรือพลังงานทดแทนอื่นๆ ด้วย โดยการจัดหาพลังงาน
ควรพิจารณาถึง 
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   1) การสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน เป็นการจัดหาพลังงานให้เพียงพอกับ
ความต้องการของประเทศ โดยส่งเสริมให้มีการส ารวจและพัฒนาแหล่งพลังงานภายในประเทศ และ
แสวงหาแหล่งพลังงานจากภายนอกประเทศเพื่อพัฒนาขึ้นมาใช้ประโยชน์ โดยมีแนวทางในการสร้าง
ความมั่นคงด้านพลังงาน ดังนี้ 

- มีแหล่งส ารองพลังงานที่มีปริมาณเพียงพอและแน่นอนเพื่อความมั่นคง
ในการจัดหา 

- มีการกระจายแหล่งพลังงานและชนิดพลังงานเพื่อลดความเสี่ยงโดย
การหลีกเลี่ยงการพึ่งพาพลังงานจากแหล่งเดียวหรือพลังงานชนิดเดียว 

- มีโครงสร้างราคาที่มีความเหมาะสม เป็นธรรม และส่งเสริมศักยภาพใน
การแข่งขันของประเทศ 

- ค านึงถึงคุณภาพชีวิตและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของชุมชนและ
ท้องถิ่น 

- ต้องใช้ทรัพยากรพลังงานภายในประเทศ ที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด เหมาะสมกับคุณค่าของทรัพยากร 

   2) การปรับประเทศให้เป็นศูนย์กลางพลังงานในภูมิภาค ส าหรับการปรับ
ประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางพลังงานในภูมิภาค (Regional Energy Hub) จะเอื้ออ านวยให้ประเทศ
มีความสะดวกในการจัดหาพลังงาน ลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนพลังงาน เพราะประเทศไทยจะ
กลายเป็นแหล่งรวม และแหล่งกระจายพลังงานของภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า น้ ามัน หรือก๊ าซ
ธรรมชาติ ซึ่งการที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางพลังงานในภูมิภาค เนื่องจาก ไทยมี
ความได้เปรียบด้านที่ตั้งภูมิศาสตร์ (Geographical Advantage) มีตลาดพลังงานในประเทศขนาด
ใหญ่และมีประสบการณ์ในธุรกิจพลังงาน มีระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่ดี และมีโอกาสด้าน
การตลาดพลังงานในประเทศต่างๆ ในแถบภูมิภาคอาเซียน และประเทศจีนตอนใต้โดยมีแนวทางใน
การปรับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางพลังงานในภูมิภาค ดังนี ้

- พั ฒ น าป ระ เท ศ ไท ย ให้ เป็ น ศู น ย์ ก ล างก ารค้ าข ายพ ลั ง งาน  
(Energy Trading Hub) โดยปรับโครงสร้างและบทบาทจากผู้ซื้อมา
เป็นผู้ค้าพลังงานในอนาคต 

- สร้างมูลค่าเพ่ิมจากการซื้อขายพลังงานที่เพ่ิมขึ้น 
- พัฒนาเส้นทางยุทธศาสตร์การขนส่งน้ ามัน (Strategic Energy Land 

Bridge) ทางภาคใต้ของประเทศ 
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  2. นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน 

  การอนุรักษ์พลังงาน เป็นการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมี
ประสิทธิภาพ การอนุรักษ์พลังงานจึงเท่ากับเป็นการเพิ่มต้นทุนทางธรรมชาติ เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับคน
ในรุ่นต่อไปในอนาคตได้มีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ 
  การอนุรักษ์พลังงาน ควรใช้มาตรการจูงใจผ่านกลไกของกองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษ์พลังงาน ควบคู่กับมาตรการบังคับผ่านกลไกของกฎหมาย และนโยบายราคาเพื่อให้ราคา
พลังงานสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ซึ่งจะช่วยให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้จะต้องมี
การส่งเสริมและก าหนดเป้าหมายให้มีการพัฒนาพลังงานทดแทนให้เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนและขยาย
ขอบเขตให้กว้างขวางขึ้น ดังนั้น นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทนจึงมี
แนวทางหลักที่ประกอบด้วย การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและ การพัฒนาพลังงานทดแทน 
  ดังนั้น จึงได้ก าหนดเป้าหมายการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพโดยการลดค่าความ
ยืดหยุ่นการใช้พลังงาน (Energy Elasticity) ของประเทศลงจาก 1.4:1 ในปัจจุบัน ให้เหลือ 1:1 
ภายในปี 2550 เท่ากับเป็นการลดค่าใช้จ่ายพลังงานได้ถึง 3.1 ล้านล้านบาท ในช่วงปี 2550 - 2560 
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพจะมุ่งเน้นให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในภาคการขนส่ง
และภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก ซึ่งเป็นภาคที่มีการใช้พลังงานสูงสุด คือ มีสัดส่วนการใช้พลังงานอยู่
ร้อยละ 36 และ 34 ตามล าดับ 
  ปัจจุบันตามกรอบแผนอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่  3 ในช่วงปี 2548-2554 ได้ให้
ความส าคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และพัฒนาพลังงานทดแทนให้มีสัดส่วนการใช้
เพิ่มขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ความรู้ด้านอนุรักษ์พลังงาน และมีการพัฒนาบุคลากรด้าน
พลังงานมากขึ้น ส าหรับองค์ประกอบของแผนอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่  3 ประกอบด้วย 3 แผนงาน 
ได้แก่ (ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 2548) 

   1) แผนงานพัฒนาพลังงานทดแทน การด าเนินงานตามแผนพัฒนาพลังงานได้
ก าหนดให้มีการใช้พลังงานทดแทนการให้มากขึ้น ซึ่งคาดว่า ณ ปี 2554 จะมีการใช้พลังงานทดแทน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2 ของการใช้พลังงานขั้นสุดท้าย หรือทดแทนการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ได้ประมาณ 
7,530 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ นอกจากนี้พลังงานทดแทนยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
เช่น ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และพลังงานชีวมวลยังเป็นการน าเชื้อเพลิงที่มีอยู่ใน
ประเทศมาเพิ่มมูลค่าการใช้ ซึ่งเป็นการเพิ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนอีกด้วย โดย 
มีการส่งเสริมสนับสนุนทั้งในด้านภาษี และการใช้มาตรการบังคับ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการวิจัย 
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ตลอดจนมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น โดยมีแนวทาง
ในการด าเนินงาน ดังนี้ 

- ศึกษา วิจัยพัฒนา และส่งเสริมเพื่อก่อให้เกิดการใช้พลังงานทดแทน
มากขึ้นในการผลิตไฟฟ้า ความร้อน และการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพ  
เพื่อใช้ภาคคมนาคมขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม บ้านอยู่อาศัย 

- เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้าน
พลังงานหมุนเวียน 

- เผยแพร่ข้อมูล และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนทั่วไป ให้รู้จัก
พลังงานทดแทนและสนับสนุนการด าเนินงานของรัฐ 

   2) แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การด าเนินงานตามแผนเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานเป็นการส่งเสริมให้ เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพใน  
ภาคคมนาคมขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม และบ้านที่อยู่อาศัย โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงาน ลดการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ โดยมีแนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้ 

- ศึกษา วิจัยพัฒนา และส่งเสริมเพื่อก่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในภาคคมนาคมขนส่ง ภาคอุตสาหกรรมบ้านอยู่อาศัย 

- เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

- สร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อให้มีการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า 

   3) แผนงานบริหารเชิงกลยุทธ์ แผนงานบริหารเชิงกลยุทธ์เป็นการด าเนินงานเชิง
นโยบายและการจัดการที่ผสมผสานทั้งมิติด้านการผลิต การใช้พลังงานผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นข้อเสนอแนะและทางเลือกส าหรับใช้ประกอบการตัดสินใจในการพัฒนาแผน
พลังงานทดแทนและแผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ให้มีความเหมาะสมมากที่สุด และเป็น
เครื่องมือส าหรับจัดล าดับความส าคัญของงานและการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานด้าน
พลังงานด้วย ซึ่งจะท าให้แผนอนุรักษ์พลังงานด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีแนวทางใน
การด าเนินงาน ดังนี้ 

- ศึกษาวิจัยเชิงนโยบายเพื่อเป็นข้อเสนอแนะ ทางเลือกในการพัฒนา
แผนพลังงานทดแทน และแผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 

- บริหารจดัการให้แผนอนุรักษ์พลังงานด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ส่งเสริมการด าเนินงานอ่ืน ๆ ที่มีความส าคัญหรือมีความเร่งด่วน 
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  3. นโยบายราคาและการปฏิรูปตลาดพลังงาน 

  นโยบายราคาและการปฏิรูปตลาดพลังงานเป็นการส่งเสริมให้มีการแข่งขันและ 
เพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในกิจการพลังงาน ทั้งด้านไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ โดยเฉพาะการ
ด าเนินการปรับโครงสร้าง และแปรรูปกิจการพลังงาน ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ให้เป็นไปตาม
กรอบของแผนแม่บทการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจสาขาพลังงาน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้บริโภคมีทางเลือกที่จะได้รับ
บริการที่ดี มีคุณภาพ และมีราคาที่เป็นธรรมรวมทั้งยังช่วยลดภาระการลงทุนของภาครัฐลง 
  การปฏิ รูปตลาดพลั งงานจะก่อ ให้ เกิ ดความยั่ งยืน ในการพัฒ นาพลั งงาน  
และเกิดความมั่นคงด้านพลังงานได้ เนื่องจากกลไกของตลาดพลังงานจะท าให้เกิดการผลิตและการ
กระจายการให้บริการด้านพลังงาน ซึ่งจะท าให้เกิดการขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม โดยแนวทางในการใช้กลไกตลาดพลังงานนั้นรัฐบาลควรจะเปิดโอกาสให้มีการพัฒนา
ตลาดพลังงานที่เหมาะสม มีการเพิ่มบทบาทของเอกชน ยกเลิกการควบคุมราคาในตลาดพลังงาน 
และส่งเสริมให้ตลาดพลังงานด าเนินการโดยเสรี ซึ่งการด าเนินงานด้านนโยบายราคาและการปฏิรูป
ตลาดพลังงาน มีแนวทางในการก าหนดนโยบาย ดังนี้ (ส านักงานและแผนนโยบายพลังงาน, 2548) 

   1) การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ส่งเสริมให้มีการแข่งขันในกิจการการผลิตและการจ าหน่ายพลังงาน เพื่อให้ราคาค่าบริการสะท้อน
ต้นทุนที่แท้จริง เป็นการลดภาระการลงทุนภาครัฐและเพิ่มบทบาทของเอกชนในกิจการพลังงาน และ
เพื่อให้ผู้บริโภคมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอในราคาที่เหมาะสม การแปรรูปรัฐวิสาหกิจต้องมีการก ากับ
ดูแลที่มีประสิทธิภาพ และมีความเป็นอิสระในการด าเนินงานเพื่อสร้างความเสมอภาคในการแข่งขัน 

   2) การส่งเสริมการแข่งขันในธุรกิจพลังงาน การเปิดเสรีธุรกิจการผลิตและการ
จ าหน่ายน้ ามัน เป็นการด าเนินงานด้านนโยบายราคาพลังงานที่มุ่งส่งเสริมการแข่งขันในกิจการน้ ามัน
และก๊าซปิโตรเลียมเหลว เพื่อให้เกิดการแข่งขันกันอย่างแท้จริงโดยมีแนวทางในการด าเนินงาน ดังน้ี 
    (2.1) นโยบายราคาน้ ามันและก๊าซหุงต้ม 

- น าระบบราคาลอยตัวราคาน้ ามันและก๊าซหุงต้มมาใช้ 
- ก าหนดแผนการช า ระหน้ีของกองทุนน้ า มันเชื้อเพลิง 
- ก ากับดูแลราคาน้ ามันให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 
- ก ากับดูแลการก าหนดราคาขายปลีกก๊าซหุงต้มให้อยู่ในระดับ 

ที่เหมาะสม 
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    (2.2) นโยบายราคาก๊าซธรรมชาติ ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติมีการ
ประมาณการว่าจะอยู่ในระดับ 3,150 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันในปี 2549 ดังนั้นจึงต้องมีการด าเนิน
นโยบายเกี่ยวกับราคาก๊าซธรรมชาติและการก ากับดูแลให้เหมาะสม ดังนี้ 

- พัฒนาระบบการก ากับดูแลให้มีความชัดเจนและโปร่งใส 
- ก ากับดูแลอัตราค่าตอบแทนในการจัดหาและจ าหน่ายก๊าซฯ  

ให้เป็นไปตามกลไกตลาดที่เปิดให้มีการแข่งขันอย่างเสรี 
- ประกาศใช้ TPA Code กับระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. 

ที่มีขีดความสามารถเหลือ / ระบบท่อส่งใหม่ 
- ก ากับดูแลการปรับอัตราค่าผ่านท่อให้มีความชัดเจนโปร่งใส  

และเป็นธรรมต่อผู้บริโภค 
    (2.3) นโยบายราคาไฟฟ้า นโยบายราคาไฟฟ้าเป็นการก าหนดราคาค่าไฟฟ้า
ให้สะท้อนถึงต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์มากที่สุด เพื่อให้เกิดการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผล
ต่อสถานะทางการเงินของการฟ้าให้มีความมั่นคงและสามารถขยายการด าเนินงานในอนาคตได้อย่าง
พอเพียงโดยมีแนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้ 

- ก าหนดค่าไฟฟ้ าให้สะท้อนถึงต้นทุนในการบริหารงานที่ มี
ประสิทธิภาพและมีความสอดคล้องกับระดับค่าไฟฟ้า 

- ก ากับดูแลโครงสร้างค่าไฟฟ้าฐานให้มีการบริหารทางการเงินและ
การลงทุนที่มีประสิทธิภาพ 

- ก ากับดูแลค่าไฟฟ้าตามสูตร Ft ให้มีความชัดเจนโปร่งใส เป็นธรรม 
และสามารถตรวจสอบได ้

- ให้ประชาชนมีทางเลือกในการซื้อไฟฟ้าที่สอดคล้องกับลักษณะ
การใช้ไฟฟ้าของตน 

- ปรับปรุงคุณภาพบริการของการไฟฟ้า 
- ปรับปรุงการบริการ การจัดการหนี้ของการไฟฟ้า 
- ทยอยลดการชดเชยระหว่างกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าต่างๆ และให้อัตราค่า

ไฟฟ้าสะท้อนถึงการแข่งขันเพ่ิมขึ้น 

   3) การปราบปรามการค้าน้ ามันเถื่อน 
   ปัญหาน้ ามันเถื่อน เป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติ ที่มีผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้
น้ ามัน และมีผลกระทบต่อรัฐที่ต้องสูญเสียรายได้จากการเก็บภาษีที่จะน าไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศอีกด้วย ดังนั้นแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการค้าน้ ามันเถื่อนที่ส าคัญ มีดังนี ้
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- การติดตั้งมิเตอร์ โดยท าการติดตั้งมิเตอร์ ณ จุดรับ -จ่ายของคลังน้ ามัน
ชายฝั่ง เพื่อป้องกันไม่ให้มีการน าน้ ามันเข้า-ออกจากคลัง โดยการแอบ
ลักลอบและหลบเลี่ยงเจ้าหน้าที ่

- การใช้สารมาร์กเกอร์ โดยก าหนดให้มีการเติมสารมาร์กเกอร์ในน้ ามันดีเซล
ที่ส่งออกและน้ ามันดีเซลที่จ าหน่ายส าหรับชาวประมงในเขตต่อที่ได้รับการ
ยกเว้นการเรียกเก็บภาษ ี

- การควบคุมสารโซลเวนท์  โดยการสุ่มตรวจการใช้สารโซลเวนท์ ใน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง การออกใบก ากับการขนส่งสารโซลเวนท ์

- มาตรการในการปราบปรามและด าเนินคดี โดยการสกัดกั้นการกระท าผิด
การลักลอบน าเข้าและส่งออกน้ ามันเชื้อเพลิงทางบกและทางทะเล รวมทั้ง
การตรวจสอบคุณภาพน้ ามันตามสถานีบริการต่างๆ 

   4) การก าจัดถังก๊าซหุงต้มที่ผิดกฎหมาย การก าจัดถังก๊าซหุงต้มที่ผิดกฎหมาย  
โดยการปรับปรุงระบบการค้า และมาตรฐานความปลอดภัยก๊าซหุงต้มนั้น จะช่วยให้เกิดความ
ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และสิ่งแวดล้อมทั่วไปโดยตรง โดยมีแนวทางในการด าเนินงานดังนี้ 

- พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมก๊าซหุงต้มไปสู่การแข่งขันด้านราคาและคุณภาพ
การให้บริการ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค 

- ปรับปรุงมาตรฐานการด าเนินธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมก๊าซ
หุงต้มให้ได้มาตรฐานในระดับสากล และพร้อมเข้าสู่ระบบการค้าเสรี 

  4. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมพลังงาน 

  นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมพลังงานจะให้ความส าคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ทางด้านสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการผลิตและใช้พลังงาน โดยส่งเสริมให้มีการใช้เชื้อเพลิงที่มีผลกระทบ
ต่อสภาวะแวดล้อมน้อย และส่งเสริมให้มีการควบคุมมลพิษ โดยใช้เทคโนโลยีควบคุมมลพิษที่มี
ประสิทธิภาพ และอยู่ภายใต้มาตรฐานที่เหมาะสมรวมทั้งมีการก าหนดมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งมีแนวทางในการก าหนดนโยบาย ดังนี้ 
 1) ปรับปรุงกฎระเบียบเรื่องความปลอดภัยและเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม 
 2) ขยายพื้นที่บังคับใช้น้ ามันเตาก ามะถันต่ า 
 3) ปรับปรุงข้อก าหนดคุณภาพน้ ามันเบนซินและน้ ามันดีเซล 
 4) แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากน้ ามันหล่อลื่น 
 5) ส่งเสริมให้มีการใช้เชื้อเพลิงสะอาดกับรถยนต์ 
 6) สนับสนุนการใช้ระบบขนส่งมวลชน 



47 

 ดังนั้น การก าหนดนโยบายเป็นการพิจารณากระบวนการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา
ระบบพลังงานของประเทศให้เกิดความสมดุลระหว่างความต้องการใช้พลังงาน  (Demand Side)  
กับการจัดหาพลังงาน (Supply Side) ซึ่งแนวทางในการด าเนินนโยบายจะท าให้เกิดความมั่นคง 
ด้านพลังงาน ลดการพึ่งพาพลังงานจากต่างประเทศ เกิดการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะน าไปสู่การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนต่อไป 

 2.2.5.2 ค าแถลงนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

 นโยบายพลังงานของประเทศ โดย นายวรรณรัตน์  ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2552 
ดังต่อไปนี้ (กระทรวงพลังงาน, 2552) 
 นโยบายที่ 1 ความมั่นคงด้านพลังงาน โดยพัฒนาพลังงานให้ประเทศไทยสามารถ
พึ่งตนเองได้มากขึ้น โดยจัดการพลังงานให้เพียงพอ มีเสถียรภาพ ด้วยการเร่งส ารวจพัฒนาแหล่ง
พลังงานประเภทต่างๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และเร่งให้มีการเจรจากับประเทศเพื่อน
บ้านในระดับรัฐบาลเพื่อร่วมพัฒนาแหล่งพลังงาน วางแผนพัฒนาไฟฟ้าให้มีการกระจายชนิดของ
เชื้อเพลิงที่ใช้ เพื่อลดความเสี่ยงด้านการจัดหา ความผันผวนทางด้านราคา และลดต้นทุนการผลิต
ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะโครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก
และโครงการผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก รวมทั้งศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนาพลังงานทางเลือก
อื่นๆมาใช้ประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้า โดย (1) ส่งเสริมการผลิต น้ ามันดิบและคอนเดน-เสทในประเทศ 
และพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ เกี่ยวข้อง (2) จัดหาก๊าซธรรมชาติจากในประเทศและ
ต่างประเทศให้เพียงพอและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง (3) พัฒนากิจการไฟฟ้าให้
เหมาะสมเพียงพอกับความต้องการและส่งเสริมการกระจายชนิดเชื้อเพลิง (4) ศึกษาความเหมาะสม
ในการพัฒนาทางเลือกอื่นๆ ในการผลิตไฟฟ้า เช่น นิวเคลียร์ ถ่าน หินสะอาด หินน้ ามัน (5) แสวงหา
แหล่งพลังงานในต่างประเทศ โดยเน้นการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนผู้ประกอบการไทย 
(6) ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานและอุตสาหกรรมต่อเนื่องให้มีความเข้มแข็ง (7) มีแผน
เตรียมพร้อมรองรับวิกฤตการณ์ด้านพลังงาน 
 นโยบายที่ 2 พลังงานทดแทน โดยด าเนินการให้นโยบายด้านพลังงานทดแทนเป็น
วาระแห่งชาติ โดยสนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนโดยเฉพาะการพัฒนาเชื้อเพลิง
ชีวภาพและชีวมวล ( E10 E20 และ E85) ไบโอดีเซล ขยะ และมูลสัตว์ เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างความ
มั่นคงด้านพลังงานลดภาวะมลพิษ และเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรโดยสนับสนุนให้มีการผลิตและใช้
พลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชนหมู่บ้าน ภายใต้มาตรการสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสมรวมทั้งสนับสนุน
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การใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่งให้มากขึ้น โดยขยายระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่ว
ประเทศ ตลอดจนส่งเสริมและวิจัยพลังงานทดแทนทุกรูปแบบอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดย (1)  
ส่งเสริมการผลิตและการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพแทนน้ ามัน เช่น เอทานอล ไบโอดีเซล (2) ส่งเสริมการใช้
ก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่ง (NGV) ภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน (3) ส่งเสริม
พลังงานหมุนเวียนทุกรูปแบบ ทั้งลม แสงอาทิตย์ พลังน้ า ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ พลังงานจากขยะ (4) 
วิจัยและพัฒนาพลังงานทางเลือกพลังงานทดแทนและพลังงานในรูปแบบใหม่ (5) ผลักดันให้พลังงาน
ทดแทนเป็นวาระแห่งชาติ พร้อมก าหนดมาตรการจูงใจ (6) สร้างเครือข่ายพลังงานหมุนเวียนให้มี
ความเข้มแข็งโดยสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน อ าเภอและจังหวัด เพื่อสร้างความมั่นคงด้าน
พลังงานในระดับฐานราก 
 นโยบายที่ 3 มีการก ากับดูแลราคา ความปลอดภัย ก ากับดูแลราคาพลังงานให้อยู่ใน
ระดับที่เหมาะสม มีเสถียรภาพ และเป็นธรรมต่อประชาชน โดยก าหนดโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงที่
เหมาะสมและเอื้อต่อการพัฒนาพืชพลังงาน รวมทั้งสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมากที่สุด และบริหาร
จัดการผ่านกลไกตลาดและกองทุนน้ ามัน เพื่อให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัด และส่งเสริมการ
แข่งขันและการลงทุนในธุรกิจพลังงาน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพการให้บริการและความปลอดภัย โดย(1) 
ก ากับดูแลราคาพลังงานให้มีเสถียรภาพและเป็นธรรม สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงตามกลไกตลาด (2) 
ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและความปลอดภัยของกิจการ สถานประกอบการ สถานี
บริการและอุปกรณ์ด้านพลังงาน และ (3) ส่งเสริมการแข่งขันและการลงทุนในธุรกิจพลังงาน 
 นโยบายที่ 4 การอนุรักษ์พลังงานและประสิทธิภาพ โดยส่งเสริมการอนุรักษ์และ
ประหยัดพลังงาน ทั้งในภาคครัวเรือน อุตสาหกรรม บริการ และขนส่ง โดยรณรงค์ให้เกิดวินัยและ
สร้างจิตส านึกในการประหยัดพลังงาน และสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรการ
จูงใจให้มีการลงทุนจากภาคเอกชนในการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดและมาตรการสนับสนุนให้
ครัวเรือนลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงการใช้ไฟฟ้าสูงสุด รวมทั้งการวิจัยพัฒนาและก าหนดมาตรฐานอุปกรณ์
ไฟฟ้าและมาตรฐานอาคารประหยัดพลังงาน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน และ
การขนส่งระบบราง เพื่อให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถชะลอการลงทุนด้านการ
จัดหาพลังงานของประเทศ โดย (1) การพัฒนาและการอนุรักษ์พลังงานของประเทศ (2) รณรงค์ 
สร้างจิตส านึกในการประหยัดพลังงานและการให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน (3) สร้างแรงจูงใจ
และสิทธิประโยชน์ในการลงทุนเพื่อประหยัดพลังงาน (4) วิจัยและพัฒนาระบบและเทคโนโลยีที่ท าให้
การประหยัด (5) ก าหนดมาตรฐาน กฎ ระเบียบ ส าหรับอุปกรณ์ วัสดุและวิธีการบริหารจัดการใน 
การประหยัดพลังงาน (6) ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายต้นแบบ เช่น ประกอบการ SME ที่มี 
ความโดดเด่น สนใจในการประหยัดพลังงาน 
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 นโยบายที่  5 การดูแลสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการจัดหาและการใช้พลังงานที่ ให้
ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยก าหนดมาตรฐานด้าน
ต่างๆ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดโครงการกลไกการพัฒนาพลังงานที่สะอาด เพื่อลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและชุมชน และลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก โดย (1) การดูแลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ที่มาจากการผลิต การแปรรูปและการใช้พลังงาน (2) ส่งเสริมกลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM)  
สาขาพลังงาน เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (3) ควบคุม ดูแล มาตรฐานการปลดปล่อย
สาร VOC จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและการกลั่นไม่ให้เกิดปัญหากับสิ่งแวดล้อม 

 2.2.5.3 ค าแถลงนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

 ค าแถลงนโยบายด้านพลังงานของรัฐบาลนโยบาย พลังงานที่อยู่ในค าแถลงนโยบาย
ของรัฐบาลที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 รายละเอียดดังต่อไปนี ้
 นโยบายพลังงาน (ข้อ 6.9;10) ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ให้
สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาระภาษีที่เหมาะสมระหว่างน้ ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศและให้ผู้บริโภคระมัดระวังที่จะไม่ใช้อย่า งฟุ่มเฟือย 
รวมถึงด าเนินการให้มีการส ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติและน้ ามันดิบรอบใหม่ ทั้งในทะเลและบนบก 
และด าเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นโดยหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ทั้งจากการใช้
ฟอสซิลเป็นเชื้อเพลิงและจากพลังงานทดแทนทุกชนิด ด้วยวิธีการที่เปิดเผย โปร่งใส เป็นธรรม และ
เป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาพลังงาน  
 นโยบายข้อที่ 8 (8.4;15) ส่ง เสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น 
ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต์ ไฟฟ้า การจัดการน้ าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม ไม่เพียงแต่จะใช้เทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ ส่งเสริมการใช้เครื่องมือ วัสดุ และสินค้าอื่นๆ ที่ เป็นผลจากการวิจัยและพัฒนา
ภายในประเทศในวงกว้าง โดยจัดให้มีนโยบายจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่เอื้ออ านวย เพื่อสร้างโอกาส
การพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ ในกรณีที่จ าเป็นจะต้องจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยี 
จากต่างประเทศจะให้ มีเงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถพึ่งตนเองได้ในอนาคตด้วย  
 นโยบายข้อที่ 9 (9.5 ;17) เร่ง รัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย 
ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความส าคัญใน
การเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นล าดับแรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะเพื่อน า
กลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก าจัดขยะในพื้นที่วิกฤติ  
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ซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลัก ในพื้นที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะ
สนับสนุนให้ด าเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการ  
เป็นพิเศษ โดยก าหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและให้แยก
เป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุมชน ส าหรับขยะของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อ  
จะพัฒนาระบบก ากับติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมีโดย
ลดความเสี่ยงและอันตรายที่เกิดจากการรั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุ ให้ความส าคัญในการจัดการ
อย่างครบวงจร และใช้มาตรการทางกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด (ส านักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2557) 

 2.2.6 ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน  

 แผนยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2559 – 2563 ได้มีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
4 ประเด็นยุทธศาสตร ์ได้แก ่
  ยุทธศาสตร์ที่  1 การจัดหาพลังงานเพียงพอต่อความต้องการ มีความมั่นคง  
และส่งเสริมการลงทุน 
  เป้าประสงค ์ได้แก ่

1. มีพลังงานเพียงพอต่อความต้องการใช้ของประเทศ และมีโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบ การบริหารจัดการที่เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน 

2. ส่งเสริมการลงทุนและอุตสาหกรรมพลังงานที่สร้างมูลค่าเพิ่ม 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การก ากับดแูลกิจการพลังงานและราคาพลังงาน  
  เป้าประสงค ์ได้แก ่

1. การผลิต การแปรรูป บรรจุจ าหน่ายและการขนส่งมีความปลอดภัยและเป็นมิตร
ต่อสิง่แวดล้อม เพื่อให้ประชาชนได้ใช้พลังงานที่มีคุณภาพและปลอดภัย  

2. ประชาชนเข้าถึงพลังงานในราคาที่ เหมาะสม เป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน 
และสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง  

3. ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงาน  

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยนืและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  เป้าประสงค์ ได้แก ่

1. ประเทศใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
2. สัดส่วนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น  
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3. ชุมชนมีการพึ่งพาตนเองในการพัฒนาพลังงานเพื่อสนองความต้องการตาม
ศักยภาพของพื้นที่  

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเป็นองค์การสมรรถนะสูงที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล  
  เป้าประสงค ์ได้แก ่

1. กระทรวงพลังงานเป็นองค์การภาครัฐระดับแนวหน้าสมรรถนะสูงตาม
มาตรฐานสากล  

2. กระทรวงพลังงานเป็นศูนย์กลางข้อมูลและเครือข่ายองค์ความรู้ด้านพลังงาน
ของประเทศที่ได้รับความเช่ือถือ  

3. กระทรวงพลังงานมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีส่วนร่วมกับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 2.2.7 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน  

 โดยกระทรวงพลังงานก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนในปี  
2558 – 2579 ดังนี้  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมความพร้อมด้านวัตถุดิบและเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
เป้าประสงค์ การพัฒนาความสามารถในการผลิต บริหารจัดการวัตถุดิบ ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

- กลยุทธ์ 1.1 พัฒนาวัตถุดิบทางเลือกอื่น และพื้นที่ที่มีศักยภาพเพื่อผลิตพลังงาน
ทดแทน  

- กลยุทธ์ 1.2 พัฒนาการรูปแบบการบริหารจัดการและการใช้วัตถุดิบพลังงาน
ทดแทนให้มีประสิทธิภาพ  

- กลยุทธ์ 1.3 ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีให้ที่เหมาะสมกับความสามารถการ
ผลิตและการใช้พลังงานทดแทน  

- กลยุทธ์ 1.4 ปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการผลิตการใช้พลังงาน
ทดแทนอย่างเหมาะสม  

  ยุทธศาสตร์ที่  2 การเพิ่มศักยภาพการผลิต การใช้ และตลาดพลังงานทดแทน 
เป้าประสงค์ การผลักดันความสามารถในการผลิตและความต้องการพลังงานทดแทน  

- กลยุทธ์ 2.1 สนับสนุนครัวเรือนและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการผลิตการใช้
พลังงานทดแทน  

- กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านพลังงานทดแทนอย่างเหมาะสมแก่
ผู้ผลิตและผู้ใช้ทั้งในและ ต่างประเทศ  
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- กลยุทธ์ 2.3 ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจพลังงาน
ทดแทน 

- กลยุทธ์ 2.4 พัฒนากฎหมายด้านพลังงานทดแทน พร้อมทั้งเร่งรัดการปรับปรุง
แก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนอย่าง
เหมาะสม  

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างจิตส านึกและเข้าถึงองค์ความรู้ข้อเท็จจริงด้านพลังงาน
ทดแทน เป้าประสงค์การสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้า ใจต่อการผลิตการใช้พลังงาน
ทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  

- กลยุทธ์ 3.1 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการฐานข้อมูลด้านพลังงาน
ทดแทน  

- กลยุทธ์ 3.2 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ และข้อมูลสถิติ
พลังงานทดแทน  

- กลยุทธ์ 3.3 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานทดแทน  
เพื่อสร้างความสามารถในการใช้ประโยชน์จากพลังงานทดแทนทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัต ิ

- กลยุทธ์ 3.4 พัฒนาเครือข่ายด้านพลังงานทดแทนที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการ
มีส่วนร่วมของเครือข่ายทั้งในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ 

 2.2.8 นโยบายพลังงานชุมชน 

 “โครงการวางแผนพลังงานชุมชน” ได้เริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 โดยในปีแรกได้รับ
การช่วยเหลือด้านงบประมาณจากรัฐบาลเดนมาร์ก และต่อมาปีพ.ศ. 2550 ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน (ภายใต้ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน) เพื่อด าเนินโครงการ
อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยถือเป็นกลยุทธ์ส าคัญของกระทรวงพลังงานในการพัฒนาและ 
สร้างเสริมฐานความคิดด้านพลังงานด้วยบริบทของการมีส่วนร่วม การร่วมคิดและการปฏิบั ติใน
ลักษณะเฉพาะของท้องถิ่นหรือชุมชนนั้นๆ โดยโครงการนี้มีความคาดหวังว่า ความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องจะเป็นฐานคิดที่ส าคัญในการต่อยอดขยายผลสู่การยอมรับและสนับสนุน การด าเนินนโยบาย
มหภาคของกระทรวงพลังงาน ซึ่งสามารถตอบโจทย์เป้าประสงค์ได้หลายมิติ โดยสรุปได้ดังนี้ 

1. มิติของการพัฒนาและสร้างเสริมฐานความคิดด้านพลังงานด้วยบริบทเฉพาะของท้องถิ่น
หรือชุมชนนั้นๆ 

2. มิติของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
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3. มิติของการบูรณาการแนวระนาบซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับกิจกรรมอื่นๆ ที่ด าเนินการโดย
หน่วยงานอ่ืน หรือแผนด้านต่างๆ ของชุมชนได้เป็นอย่างดี 

4. มิติของการบูรณาการแนวดิ่งซึ่งจะมีความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาหลักของชาติและ 
แผนพลังงานของประเทศ 

5. มิติของการส่งผ่านและยอมรับนโยบายพลังงานสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ 

 จะเห็นได้ว่า ทั้ง 5 มิติดังกล่าว เป็นปัจจัยเอื้อที่ส่งผลให้การพัฒนาพลังงานส่วนภูมิภาค
เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและจะส่งผลต่อเนื่องถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนา
พลังงานของประเทศอีกด้วย ซึ่งการพัฒนาพลังงานส่วนภูมิภาคผ่านโครงการวางแผนพลังงานชุมชน
นั้นอาจเป็นไปได้ในหลายรูปแบบ ได้แก่ 

1. การด าเนินงานในลักษณะของกิจกรรมในโครงการวางแผนพลังงานชุมชน (กระบวนการ 
10 ขั้นตอน) 

2. การขยายผลของแผนพลังงานชุมชนสู่การด าเนินโครงการด้านพลังงานอ่ืนๆ 
3. การต่อยอดจากชุมชนที่เข้าร่วมหรือเคยเข้าร่วมโครงการวางแผนพลังงานชุมชน 
4. การต่อยอดจากฐานความคิดของบุคลากรที่เป็นเครือข่ายเข้าร่วมโครงการวางแผน

พลังงานชุมชน สู่การพัฒนาโครงการพัฒนาพลังงานส่วนภูมิภาคในรูปแบบอื่นหรือ 
ชุมชนอื่น ไม่ว่าจะเป็น อส.พน. (อาสาสมัครพลังงาน) หรือ วิทยากรตัวคูณ 

5. การยอมรับของประชาชน/ชุมชน ต่อการพัฒนาโครงการด้านพลังงานในส่วนภูมิภาค 
และรวมถึงการสื่อสารเพื่อขยายเครือข่ายสู่ประชาชน/ชุมชนอื่นๆ กรณีนี้จัดว่าเป็น
เป้าประสงค์ที่ส าคัญ ซึ่งสอดคล้องกับการตอบโจทย์ ในมิติของการส่งผ่านและยอมรับ
นโยบายพลังงานสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที ่

 พบว่า พลังงานจังหวัดได้จัดท าแผนพัฒนามีความครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงพลังงาน รวมถึงการบูรณาการแผนทั้ ง 5 ด้าน ไปสู่การปฏิบัติ
จริงเพื่อก่อให้เกิดรูปธรรมที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมวัฒนธรรม รวมไปถึงขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาดั้งเดมิ โดยแผนทั้ง 5 ด้าน ได้แก ่

1. แผนงานด้านพลังงานทดแทน 
2. แผนงานด้านอนุรักษ์พลังงาน 
3. แผนงานด้านการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานในชุมชน 
4. แผนงานด้านการฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. แผนงานด้านการบูรณาการกับมิติอ่ืนๆ ในชุมชน 
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2.3  แนวคิดการจัดการ 

 หน่วยงานทุกองค์การไม่ว่าจะมีขนาดใดก็ตาม ประเภทใด หรือสถานที่ตั้งอย่างไรนั้น 
จ าเป็นต้องมีการจัดการที่ดี ซึ่งการจัดการที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นของการด าเนินงานขององค์การ การเติบโต
และการด ารงอยู่ต่อไปขององค์การนั่นเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การในยุคศตวรรษที่ 21 ต้องเผชิญ
กับปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นด้านสังคม เศรษฐกิจ  
ยุคโลกาภิวัตน์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ท าให้องค์การต้องมี
แนวทางในการจัดการที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ 
และเพื่อให้เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเพิ่มมากขึ้น โดยมีรายละเอียดที่นักวิชาการส าคัญๆ ได้ให้
ความหมาย “การจัดการ” มีดังต่อไปน้ี 

 (Griffin, 1999, p.7 อ้างถึงใน วรพจน์ บุษราคมวดี, 2551) กล่าวว่า การจัดการ หมายถึง 
การรวมกิจกรรมที่เกิดขึ้นในองค์การ ได้แก่ การวางแผนและการตัดสินใจ การจัดองค์การ การสั่งการ 
และการควบคุม ที่มุ่งเน้นในการจัดการด้านทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรมนุษย์ การเงิน การปฏิบัติ 
การข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น ที่มีการบรรลุผลถึงวัตถุประสงค์ หรือเป้าหมายขององค์การอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 (Cook & Hunsaker, 2001 , p.5 อ้ างถึ งใน  วรพจน์  บุษราคมวดี , 2551) กล่ าวว่า  
การจัดการ (Management) หมายถึง การปฏิบัติหรือการด าเนินงานด้านการสั่งการ การจัดองค์การ 
และการพัฒนาบุคลากร เทคโนโลยีและเงินทุนไปใช้ ในระบบการด าเนินงานที่มีการจัดหาบริการและ
สินค้าไปสู่ผู้อื่น 

 Jones & George ( 2003 , 5 อ้ างถึ งใน  วรพจน์  บุ ษ ราคมวดี , 2551) ได้ กล่ าวว่ า  
การจัดการ หมายถึง การวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การน า และการควบคุมในด้านบุคลากร
และทรัพยากรอื่นๆ ในการบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทรัพยากรของ
องค์การ รวมถึงสินทรัพย์ เช่น เครื่องจักร วัตถุดิบ เงินทุน เทคโนโลยี บุคลากร เป็นต้น 

 การจัดการ (Management) หมายถึง กระบวนการหรือการด าเนินงานร่วมกันของบุคลากร
ในองค์การที่สามารถเชื่อมั่นได้ว่า กิจกรรมต่างๆ ได้ด าเนินตามนโยบายจนบรรลุถึงวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลค าว่าการจัดการและการบริหารสามารถใช้
แทนกันได ้(วรพจน์ บุษราคมวด,ี 2551) 
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 การจัดการ คือ รูปแบบของงานซึ่งเกี่ยวข้องกับการประสานทรัพยากรต่างๆ ขององค์การ อัน
ได้แก่ ที่ดิน แรงงาน และทุน เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ (Rue & Byars, 2002 
อ้างถึงใน สาคร สุขศรีวงศ์, 2550) 

 การจัดการเป็นกระบวนการในการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การโดยการท า
หน้าที่หลัก 4 ประการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การชี้น า และการควบคุมองค์การ (Bartol 
& Martin, 1991 อ้างถึงใน ฐาปนา ฉิ่นไพศาล, 2559) 

 การจัดการ คือ การท าให้งานส าเร็จโดยผ่านบุคคลอื่น (Peter F. Drucker, 1954 อ้างถึงใน 
ฐาปนา ฉิ่นไพศาล, 2559) 

 การจัดการ” หมายถึง การท างานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ขององค์การ ผ่านกิจกรรมต่างๆ 
ทางการจัดการ ซึ่งรวมถึงกิจกรรมหลัก 4 ประการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การชี้น า  
และการควบคุมองค์การ (สาคร สุขศรีวงศ,์ 2550) 
 ส าหรับกิจกรรมหลักทางการจัดการ สามารถแบ่งออกเป็นกระบวนการ  ประกอบด้วย
กิจกรรม 4 ประการ คือ การวางแผน การจัดองค์การ การช้ีน า และการควบคุมองค์การ ดังนี ้

 1. การวางแผน (Planning) ประกอบด้วย การก าหนดขอบเขตขององค์การ ตั้งเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ ตลอดจนก าหนดวิธีการเพื่อให้สามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ เมื่อเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และวิธีการในการท างานชัดเจนตามขอบเขตที่ก าหนดแล้ว 
ผู้บริหารจึงด าเนินกิจกรรมต่อ คือ การจัดองค์การ 
 การวางแผน นับว่าเป็นกระบวนการทางบริหารขั้นตอนแรก องค์การจะเริ่มต้นท างาน 
ด้วยการวางแผน การวางแผนจึงมีความส าคัญต่อองค์การหลายประการ เราสามารถก าหนดแผนของ
องค์การได้โดยอาศัยการวางแผน นั่นคือ จะต้องแสดงให้เห็นถึงการด าเนินการในองค์การเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้และบอกว่าใครควรรับผิดชอบในส่วนใด แผนจะเป็นทั้งเครื่องมือและแนวทางในการ
จัดสรรทรัพยากรในองค์การ การวางแผนจะบ่งบอกว่าภารกิจใดที่องค์การจะต้องด าเนินการ มีการ
เลือกทางเลือกและแนวทางในการด าเนินการ อีกทั้ง แผนยังเป็นเครื่องกระตุ้นและจูงใจผู้ปฏิบัติงาน 
ในองค์การ การวางแผนจะบ่งบอกถึงทิศทางในอนาคตขององค์การซึ่งจะท าให้ผู้ท างานในองค์การเห็น
แนวทางการปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามแผนที่ก าหนดไว้ รวมทั้งการก าหนดแผนในระดับแผนปฏิบัติการ
ซึ่งองค์การจะสามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้องค์การสามารถด าเนินการ
ให้บรรลุเป้าหมายของแผนได้ แต่อย่างไรก็ตาม แผนถือว่าเป็นแนวทางในการจัดระบบการควบคุม
ตรวจสอบและติดตามผลการด านินงานขององค์การว่าบรรลุตามเป้าหมายที่ วางไว้หรือไม่  



56 

ซึ่งการวางแผนและการควบคุมนั้นจึงเป็นขั้นตอนที่ต้องด าเนินการควบคู่กันไปเพื่อให้องค์การบรรลุ
ตามเป้าหมายน่ันเอง 
 นอกจากนี้ กระบวนการในการวางแผนประกอบด้วยขั้นตอนที่องค์การต้องด าเนินการ ดังนี้ 
(วันชัย มีชาติ, 2557 :157) 
  ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมเป็นการ
พิจารณาถึงโอกาสและเงื่อนไขต่างๆ ในการท างานขององค์การ  
  ขั้นตอนที่ 2 การก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์การ ในขั้นตอนนี้
องค์การจะก าหนดเป้าหมายขององค์การและสิ่งที่องค์การต้องการ  
  ขั้นตอนที่ 3 การเสนอทางเลือก เป็นขั้นตอนที่องค์การแสวงหาทางเลือกในการ
ด าเนินการให้เกิดผลตามเป้าหมายที่วางไว้ การแสวงหาทางเลือกนี้ องค์การจะพยายามให้มีทางเลือก
มากที่สุด  
  ขั้นตอนที่ 4 เสนอทางเลือก ขั้นตอนนี้จะเป็นการวิเคราะห์ทางเลือกที่ได้จากขั้นตอน
ที่สามโดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ในการเลือกทางเลือกแต่ละทาง 
  ขั้นตอนที่ 5 การเลือกทางเลือกคือเลือกทางเลือกที่องค์การได้ประโยชน์มากที่สุด 
โดยเฉพาะหากมีการค านวณผลตอบแทนที่ได้ออกมาเป็นตัวเลข องค์การจะเลือกทางเลือกที่ 
เอื้อประโยชน์ให้แก่องค์การมากที่สุด 
  ขั้นตอนที่  6 การก าหนดแผนในรายละเอียด ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนที่องค์การ 
ก าหนดแผนในรายละเอียดหรือแผนในระดับแผนปฏิบัติการแต่ละหน่วยงานย่อยจะมีโครงการ และมี
กิจกรรม ในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว ้
  ขั้นตอนที่ 7 การจัดสรรทรัพยากรและอุปกรณ์ที่จ าเป็น ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้แต่ละหน่วยงานสามารถด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ 
 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการวางแผนเป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญยิ่งในการบริหารจัดการการวางแผน
จึงเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ในการบริหารงานที่ผู้บริหาร หรือนักวางแผนก าหนดขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติงาน และช่วยในการควบคุมการท างานให้ด าเนินตามแผน อย่างไรก็ตามแผนนั้นสามารถ
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
องค์การที่ตั้งไว ้ตลอดจนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 2. การจัดองค์การ (Organizing) ประกอบด้วย การจัดบุคลากร แบ่งแผนกงาน และจัดสรร
ทรัพยากรต่างๆ ให้เหมาะสม สอดคล้องกับแผนงาน เพื่อให้องค์การสามารถด าเนินการตามแผนให้
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด การวางแผน และการจัดองค์การนี้จัดได้ว่าอยู่ในส่วนของ
การคิดซึ่งเป็นนามธรรม เพื่อให้ส่วนการคิดนี้น าไปสู่การกระท าที่ส าเร็จเป็นรูปธรรมจะต้องอาศัย
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สมาชิกในองค์การ ซึ่งหมายถึงตนเองและผู้อื่นร่วมกันท างาน และเพ่ือให้สมาชิกสามารถท างานได้ตาม
ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่และบรรลุตามวัตถุประสงค์ จะต้องอาศัยกิจกรรมในล าดับต่อไป 
เรียกว่า การช้ีน า 
 องค์การจะต้องมีการจัดองค์การให้เป็นที่รวมของพนักงานและที่รวมของงานแผนกหรือฝ่าย
ต่างๆ ท าการจัดหมวดหมู่ จัดบุคลากรให้เป็นฝ่ายหรือแผนกงาน เพื่อให้องค์การมีความเหมาะสมและ
สามารถท างานได้ดี การจัดองค์การจึงมีความส าคัญต่อการปฏิบัติงานขององค์การ ดังนั้น การจัด
องค์การจะเป็นการวางโครงสร้างและองค์ประกอบขององค์การ เพื่อให้องค์การนั้นสามารถท างานได้ 
ซึ่งแบบขององค์การจะก าหนดแนวทาง รูปแบบของพฤติกรรมพนักงานในองค์การได้อย่างชัดเจน
นั่นเอง 
 ดังนั้น จะเห็นได้ว่ากลยุทธ์การจัดโครงสร้างองค์การตามแบบต่างๆ นั้น ต่างก็เป็นวิธีที่มุ่งให้ 
โครงสร้างองค์การเป็นเครื่องมือช่วยจัดระบบการบริหารงานในภาพรวมและส่วนประกอบต่างๆ ให้มี 
ประสิทธิภาพตามสถานการณ์ทั้งสิ้น ทั้งนี้ วิธีการจัดองค์การจะไม่ตายตัวไปในทางใดทางหนึ่ง หากแต่
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความจ าเป็นซึ่งผู้บริหารจะต้อง ติดตาม 
ตรวจสอบ และปรับปรุงโครงสร้างองค์การให้ยืดหยุ่นและทันสมัยอยู่เสมอเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงและ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 3. การชี้น า (Leading) ประกอบด้วยเนื้อหา 2 เรื่องที่ส าคัญ คือ ภาวะผู้น า (Leadership) 
ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาตัวผู้บริหารเอง และ การจูงใจ (Motivation) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการชักจูงหรือ
กระตุ้นให้ผู้อื่นท างานได้เต็มที่ตามความรู้ความสามารถ 
 ภาวะผู้น า คือ ผู้ที่มีความรู้ความสามารถของบุคคล สติปัญญา ความดีงาม ที่สามารถน าให้
คนทั้งหลายมาประสานกัน และน าไปสู่จุดมุ่งหมายที่วางไว้ ภาวะผู้น าจึงประกอบด้วยการสร้างและ
การพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผู้น าไม่ได้เป็น 
ผู้ก าหนด แต่เป็นการก าหนดวัตถุประสงค์ร่วมกันระหว่างผู้น าและผู้ตาม ซึ่งจะก่อให้เกิดแรงจูงใจที่จะ
โน้มน้าวบุคคลให้มุ่งไปสู่ผลส าเร็จขององค์การตามที่ต้องการ  
 ดังนั้น จะเห็นว่าผู้น าที่ดีนั้นจะต้องมี ความรู้ ความสามารถทางด้านสติปัญญา ซึ่งเป็น
สิ่งจ าเป็นส าหรับผู้น า ซึ่งคนที่มีความเฉลียวฉลาดสามารถโน้มน้าวให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้ เนื่องจาก  
มีความรู้ มีความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นคนมีเหตุผล นั่นคือการมีความสามารถทางด้านเปรียบเทียบ
อย่างมีเหตุผล มีความสามารถที่จะหาเหตุผลต่างๆ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถเข้ากับทุกคนได้เป็น
อย่างดีและที่ส าคัญคือ มีประสบการณ์ในการปกครองบังคับบัญชาเป็นอย่างดีในการปฏิบัติงาน 
(สมคิด บางโม, 2558) 
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 4. การควบคุมองค์การ (Controlling) เป็นการควบคุมองค์การให้การด าเนินงานต่างๆ 
ภายในองค์การ เป็นไปตามแผนงาน ความคาดหวังหรือมาตรฐานที่ก าหนด 
 ส าหรับ การควบคุมงานเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามแผนและเป้าหมาย
หรือข้อตกลงตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ ซึ่งการควบคุมนั้นเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าได้มีการ
ด าเนินการตามแผนที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ เพื่อท าการหาจุดบกพร่องและจุดอ่อนของผลการปฏิบัติงาน
แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้ผลการปฏิบัติงานนั้นได้ด าเนินไปตามแผนและมาตรฐานที่ได้ก าหนดไว้  
ซึ่งความส าคัญของการควบคุมท าให้งานนั้นเป็นไปตามแผนและได้มาตรฐานที่ ได้ก าหนดไว้  
สามารถตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงานว่าได้เป็นไปตามแผนหรือไม่ ถ้าผลการปฏิบัติงานไม่ด าเนินการ 
ไปตามแผน ก็สามารถน ามาปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ท าให้สามารถตรวจสอบผลของการปฏิบัติงานว่าได้
ด าเนินการไปถึงขั้นไหนแล้ว เพื่อที่จะสามารถด าเนินการในขั้นต่อไปได้ รวมถึงท าให้ทราบถึงปัญหา
และอุปสรรคในการด าเนินงานว่าเป็นอย่างไร 

 นอกจากกิจกรรมหลักทางการจัดการ 4 ประการข้างต้นแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่ช่วย
สนับสนุนกระบวนการจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การตัดสินใจในการบริหารจัดการ  
การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารกลุ่ม และการจัดการในสภาพแวดล้อม
ระหว่างประเทศ เป็นต้น โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 1. การตัดสินใจทางการบริหาร (Managerial Decision Making) เป็นกิจกรรมที่ส าคัญอย่าง
หนึ่งของผู้บริหาร เนื่องจากผู้บริหารทุกระดับต้องตัดสินใจปัญหาต่างๆ ที่มีอยู่ในองค์การ ทั้งการ
ตัดสินใจที่เกี่ยวกับบุคลากร หรือเกี่ยวกับวิธีการท างาน การตัดสินใจบางประเภทเป็นการตัดสินใจเพื่อ
แก้ปัญหา แต่บางประเภทเป็นการตัดสินใจเพื่อเลือกโอกาสที่ดีที่สุดส าหรับองค์การ ผู้บริหาร
จ าเป็นต้องทราบกระบวนการตัดสินใจ และการตัดสินใจประเภทต่างๆ เพื่อให้สามารถตัดสินใจใน
กิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมหลักทั้ง 4 ประการ 

 2. การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างกล
ยุทธ์ (Strategy Formulation) การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation) และการ
ควบคุมองค์การและประเมินผล (Controlling and Evaluation) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์การ
ก าหนดไว้ ทั้งนี้ การสร้างและน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติจะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและ
ภายใน (External & Internal Environment) อย่างถี่ถ้วนเพื่อให้น ามาซึ่งความส าเร็จขององค์การ 

 3. การจัดการทรัพยากรมนุษย์  (Human Resource Management) เป็นกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับบุคลากรต่างๆ ในองค์การ ตั้งแต่กางวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา การคัดเลือก 
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การฝึกอบรมและพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทน การประเมินผล และการรักษาความสัมพันธ์  
ซึ่งผู้บริหารอาจไม่มีหน้าที่โดยตรงในฐานะเป็นผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ แต่ก็จ าเป็นต้องเข้าใจการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อท าให้การบริหารงานของตนและองค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 4. การบริหารกลุ่ม (Group Management) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความ
ร่วมมือระดับย่อยภายในองค์การ ซึ่งหมายถึงกลุ่มที่ประกอบกันอยู่ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ทั้งที่
เป็นทางการตามต าแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และหน่วยงานต่างๆ ขององค์การ และที่ไม่เป็น
ทางการซึ่งหมายถึงกิจกรรมอื่นที่บุคลากรในองค์การมีพฤติกรรมหรือความสนใจใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจ
ไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การท างานในองค์การ ผู้บริหารจะต้องพิจารณาบทบาทและพัฒนาการของกลุ่ม
ตลอดจนจัดการให้กลุ่มและทีมงานในองค์การด าเนินงานตามเป้าหมายทางธุรกิจให้ประสบ
ความส าเร็จ 

 5. การจัดการในสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ (Management in International 
Environment) เป็นกิจกรรมส าหรับองค์การที่มีความสัมพันธ์กับองค์การหรือบุคลากรในต่างประเทศ
ตลอดจนองค์การที่ประสงค์ด าเนินธุรกิจระหว่างประเทศ สิ่งที่ผู้บริหารจะต้องพิจารณาในการบริหาร
จัดการย่อมแตกต่างจากสิ่งที่คุ้นเคยภายในประเทศ ทั้ งในแง่สภาพแวดล้อมมหาภาค และ
สภาพแวดล้อมทางการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนวัฒนธรรมขององค์การหรือบุคลากรใน
ต่างประเทศ ผู้บริหารจะต้องศึกษาและปรับตัวให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมเหล่านั้น 

 ดังนั้น การจัดการจะเป็นส่วนช่วยให้ผู้บริหารหรือผู้น าหลักสามารถด าเนินงานทางธุรกิจหรือ
กิจกรรมอื่นๆ ได้อย่างมีระเบียบแบบแผน ตลอดจนเชื่อมโยงหน้าที่ต่างๆ ให้เป็นไปอย่างสอดคล้อง 
ต่อเนื่อง และบรรลุเป้าหมาย โดยผ่านกิจกรรมหลักทางการจัดการ 4 ประการ คือ การวางแผน การ
จัดองค์การ การชี้น า และการควบคุมองค์การ โดยมีกิจกรรมสนับสนุนกระบวนการจัดการเพื่อ
เกื้อหนุนให้การจัดการตามกิจกรรมหลักประสบความส าเร็จ ได้แก่ การตัดสินใจในการบริหารจัดการ 
การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการกลุ่ม และการจัดการในสภาพแวดล้อม
ระหว่างประเทศ ทั้งนี้ นอกจากกิจกรรมหลักและกิจกรรมที่สนับสนุนการจัดการ ยังมีทักษะทางการ
บริหารจัดการโดยแบ่งออกเป็น 3 ทักษะ คือ ด้านความคิด ด้านบุคคล และด้านเทคนิคงาน แม้ทักษะ
ทางการบริหารจะแตกต่างกันตามระดับของการบริหารงาน แต่ผู้บริหารทุกระดับมีบทบาทที่เป็นไปใน
ลักษณะคล้ายคลึงกัน คือ บทบาทด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล บทบาทด้านข้อมูลข่าวสาร และ
บทบาทด้านการตัดสินใจ (สาคร สุขศรีวงศ,์ 2550) 
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 2.3.1 แนวคิดการจัดการดั้งเดิม 

  2.3.1.1 แนวคิดการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ 

  แนวคิดการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม จากความ
พยายามของนักวิทยาศาสตร์และนักคิดในยุคนั้น ที่ต้องการพัฒนาประสิทธิภาพการท างานของ
แรงงาน โดยอาศัยวิธีการที่ได้จากการศึกษาในเชิงวิทยาศาสตร์ กล่าวคือ มีการตั้งสมมติฐาน ก าหนด
ตัวแปร ทดลอง แล้วจึงวัดผลการทดลองในกรณีต่างๆ ท าการทดลองตามกระบวนการซ้ าแล้วซ้ าอีก 
จนค้นพบวิธีการท างานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น กระทั่งสามารถค้นพบวิธีที่ดีที่สุด (One Best Way)  
ในการท างาน นับเป็นครั้งแรกที่น ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการ
พัฒนาวิธีการท างานด้านการบริหารจัดการ ความส าเร็จดังกล่าวนี้ยังเป็นเครื่องชี้ที่ชัดเจนว่า 
กระบวนการท างานสามารถพัฒนาให้มีประสิทธภิาพมากขึ้นได้โดยการค้นคว้าทดลอง 
  ผู้ค้นพบการพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน จนได้รับชื่อว่าเป็นบิดาแห่งการ
จัดการเชิงวิทยาศาสตร์ คือ (Frederick Winslow Taylor, 1856-1915 อ้างถึงใน สาคร สุขศรีวงศ์, 
2550) ผลงานพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของแรงงานที่มีชื่อเสียงของเทย์เลอร์ คือการจัดการ
ผลผลิตในการขนเหล็กของคนงานโรงงานหลอมเหล็ก โดยการค้นคว้าหาวิธีที่ดีที่สุดในการขนเหล็ก ทั้ง
ในด้านความเหมาะสมของอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนแต่ละครั้ง การฝึกอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ให้แก่
คนงาน การแบ่งงานของคนงานออกเป็นส่วนๆ ให้ชัดเจน เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานแต่ละส่วน  
มีความช านาญเฉพาะด้าน (Specialization) ตลอดจนการใช้วิธีการจ่ายค่าตอบแทนแบบรายชิ้น 
(Piece Rate System) ส่งผลให้ผลผลิตเฉลี่ยในการขนเหล็กเพิ่มขึ้นเกือบ 4 เท่าตัว และคนงานแต่ละ
คนได้รับจ้างเพิ่มขึ้นถึงประมาณร้อยละ 60 ต่อวัน 
  จากความส าเร็จในการศึกษาค้นคว้าทดลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกาท างานโดย 
อิงหลักการทางวิทยาศาสตร์นี้ Taylor จึงก าหนดหลักการที่ส าคัญในการจัดการ 4 ประการ ซึ่งเป็น
รากฐานส าคัญของแนวคิดการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ในเวลาต่อมา คือ 1) ในการท างานแต่ละงาน  
ให้ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการคิดค้นและก าหนด “วิธีที่ดีที่สุด” ส าหรับงานนั้น 2) ให้จัด
หมวดหมู่ในการท างานให้เหมาะสม พร้อมแบ่งงานและความรับผิดชอบระหว่างฝ่ายบริหารและ
คนงานอย่างเหมาะสม 3) คัดเลือกคนงานที่เหมาะสมแล้วฝึกอบรมและพัฒนาตามวิธีการที่ก าหนด 
และ 4) ให้ฝ่ายบริหารประสานงานและท าความเข้าใจกับคนงานในเรื่องต่างๆ อย่างใกล้ชิด 
  Fredrick W. Taylor ได้ ริ เริ่ ม ก ระบวนการห าข้ อสรุป อย่ าง เป็ น ระบบ กั น
ความสัมพันธ์ระหว่างคนงานกับงาน เพื่อที่จะหาวิธีการปรับปรุงและออกแบบกระบวนการในการ
ปฏิบัติงานใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน การศึกษาและหาข้อสรุปของ Taylor ได้ใช้วิธี
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การศึกษาแบบวิทยาศาสตร์ซึ่งต่างจากวิธีการสรุปในแบบโบราณ โดยในอดีตการสรุปสิ่งใดๆ ที่
เกี่ยวกับมนุษย์ มักจะมีการสรุปตามความเชื่อทางศาสนาและการใช้เหตุผลโต้แย้งกัน แต่การศึกษา
ของ Taylor ใช้วิธีการทดลองเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลขและท าการเปรียบเทียบ จนกลายเป็นการจัดการ
แบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) และได้สรุปหลักการขั้นพื้นฐานไว้ 4 ประการดังนี ้
  1) ศึกษาวิธีการที่คนงานปฏิบัติงาน รวบรวมงานอย่างไม่เป็นทางการที่คนงานต้อง
ปฏิบัติ และทดลองหาวิธีที่จะปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
  2) จัดหมวดหมู่วิธีการปฏิบัติใหม่ๆ และเขียนกฎเกณฑ์และมาตรฐานการปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร 
  3) เลือกคนงานที่เหมาะสมทั้งในด้านความช านาญและความรู้ต่องานที่จะมอบหมาย 
และฝึกอบรมตามกฎเกณฑ์และมาตรฐานที่ก าหนด 
  4) จัดตั้ งระบบการประเมินประสิทธิภาพในการท างานและระบบการจ่าย
ค่าตอบแทนอย่างเป็นรูปธรรมและเหมาะสม 

  ส าหรับผู้ที่มีผลงานตามแนวคิดการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ท่านอื่นๆ อาทิ แฟรงค์ 
และ ลิเลียน กิลเบอร์ต (Frank and Lilian Gilberth) โดยมีผลงานที่ส าคัญคือ การศึกษาความ
เคลื่อนไหวในการท างานเพื่อลดการเคลื่อนไหวที่ไม่จ าเป็นออกไป จึงท าให้สามารถลดระยะเวลาใน
การท างาน และลดความเมื่อยล้าจากขั้นตอนการท างานที่ไม่จ าเป็น ผลงานของทั้งสองนี้เป็นต้นแบบ
ในการพัฒนาศาสตร์ เออกอนอมิกส์ (Ergonomics) 
  Frank Gilbreth ผู้มุ่งเน้นวิธีการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ โดยศึกษาความเคลื่อนไหว
และเวลา (Time and Motion Study) ได้แบ่งงานออกเป็นส่วนย่อย และพยายามหาแนวทางในการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการท างานของแต่ละส่วน โดยมุ่งให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานบนต้นทุน
ต่ าสุด นอกจากนี้ยังศึกษาสภาพการท างานที่ส่งผลให้เกิดความเครียด และส่งผลไปยังความเหนื่อยล้า
ของคนงาน ท าให้ประสิทธิภาพในการท างานต่ า การออกแบบงานและวางผังโรงงานที่ ดีจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพ (ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร, 2547)  
  และบุคคลที่ส าคัญอีกท่านคือ เฮนรี่  แกนท์ ซึ่งผลงานที่สร้างชื่อเสียงและยังใช้อยู่
มาถึงทุกวันนี้ คือการก าหนดแผนภูมิการท างานในรูปแบบ “แกนท์ ชาร์ต” (Gantt Chart) ในแผนภูมิ
ดังกล่าวจะระบุรายละเอียดการท างานและก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จให้เห็นอย่างชัดเจน (ชนงกรณ์ 
กุณฑลบุตร, 2547) 
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  2.3.1.2 แนวคิดการจัดการแบบระบบราชการ 

  ทฤษฎีระบบราชการ (The Theory of Bureaucracy) ของ Max Weber เป็น
ระบบอย่างเป็นทางการในองค์การ ที่ออกแบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการท างานสูงสุดบนหลักการ
พื้นฐานต่อไปน้ี (ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร, 2547) 
  1) ผู้จัดการจะได้รับอ านาจหน้าที่อย่างเป็นทางการตามต าแหน่งที่ตนรับผิดชอบ 
  2) การด ารงต าแหน่งหน้าที่ของบุคคลใดขึ้นกับความสามารถของบุคคลนั้นมากกว่า
ความสัมพันธ์ส่วนตัว 
  3) อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบและความเกี่ยวพันระหว่างต าแหน่งต่างๆ ใน
องค์การควรมีการก าหนดให้ชัดเจน 
  4) อ านาจหน้าที่จะมีประสิทธิผลต่อเมื่อได้มีการก าหนดสายการบังคับบัญชา และ
พนักงานรู้ชัดเจนในสายการบังคับบัญชาดังกล่าว 
  5) ผู้บริหารต้องก าหนดระบบที่ชัดเจนของกฎระเบียบและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
และบรรทัดฐานที่ท าให้สามารถควบคุมพฤติกรรมการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  2.3.1.3 แ น ว คิ ด ก า ร จั ด ก า ร เชิ งบ ริ ห า ร  (Administrative Management 
Approach) 

  แนวคิดการจัดการเชิงบริหาร เกิดจากความพยายามของนักคิดและนักวิชาการ 
ที่คิดค้นก าหนดหลักการบริหารให้ชัดเจน ผู้ที่มีบทบาทส าคัญต่อการพัฒนาแนวคิดการจัดการเชิง
บริหาร คือ (Henry Fayol, 1916 อ้างถึงใน อุดม ทุมโฆสิต, 2544) ต่อมาได้รับขนานนามว่าเป็น 
“บิดาแห่งทฤษฎีการจัดการแนวใหม่” ผลงานที่ส าคัญ คือ การริเริ่มก าหนดกิจกรรมหลักในองค์การ
ธุรกิจ (Business Activities) หน้าที่ทางการจัดการ (Management Functions) คุณลักษณะของ
ผู้จัดการ และหลักการจัดการ (Principles of Management) 
  กิจกรรมหลักในองค์การธุรกิจ 6 ประการ ได้แก่  1) เทคนิคและการผลิต 
(Technical & Production) 2) การพาณิชย์ (Commercial) 3) การเงิน (Financial) 4) ความมั่นคง 
(Security) 5. การบัญชี (Accounting) และ 6. การจัดการ (Management) โดยหน้าที่ทางการ
จัดการสามารถแบ่งได้ 5 ประการ ได้แก่ 1) การวางแผน (Planning) 2) การจัดองค์การ (Organizing) 
3) การบังคับบัญชา (Commanding) 4) การประสานงาน (Coordinating) และ 5) การควบคุม 
(Controlling) ส าหรับคุณลักษณะของผู้จัดการจะต้องมีร่างกายแข็งแรง มีสติปัญญา มีความรู้
ค ว า ม ส า ม า ร ถ  
และที่ส าคัญมีประสบการณ์ในการท างาน 
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ตารางที่ 2.1 หลักการจัดการ 14 ประการ 

หัวข้อ ความหมาย 
1. การแบ่งงานกันท า (Division of 
Work) 

แบ่งงานกันท าตามความสามารถหรือความช านาญ
เฉพาะด้าน เพื่อให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นในการท างาน 

2. อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
(Authority and Responsibilities) 

ก าหนดให้อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นของคู่
กัน ดังนั้นในการท างานใดๆ หากมีการให้อ านาจหน้าที่
ก็จะต้องให้ความรับผิดชอบในงานนั้นๆ ด้วย และหาก
ให้ความรับผิดชอบก็จะต้องมอบอ านาจหน้าที่ให้ด้วย
เช่นกัน 

3. ระเบียบวินัย (Discipline) ผู้บริหารต้องมีระเบียบวินัยในการท างาน 
4. เอกภาพในการบังคับบัญชา  
(Unity of Command) 

การที่ผู้ใต้บังคับบัญชารับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชาเพียง
คนเดียว เพื่อมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสับสน เพราะหากมี
ผู้บั งคับบัญชาหลายคน ผู้ ใต้บั งคับบัญชาย่อมไม่
สามารถปฏิบัติตามค าสั่งได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์หาก
ผู้บังคับบัญชาเหล่าน้ันสั่งการแตกต่างหรือขัดแย้งกัน 

5. เอกภาพในแนวทาง (Unity of 
Direction) 

ส่วนต่างๆขององค์การควรมีแนวทางหรือวัตถุประสงค์
ในการท างานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

6. ประโยชน์ส่วนบุคคลเป็นรอง
ประโยชน์ส่วนรวม (Subordination of 
Individual to General Interest) 

บุคลากรในองค์การต้องยึดถือผลประโยชน์โดยรวมของ
องค์การส าคัญกว่าผลประโยชน์ของแต่ละบุคคล 

7. ผลประโยชน์ตอบแทน 
(Remuneration) 

การก าหนดค่าตอบแทนต้องชัดเจน และเป็นธรรม 
แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

8. การรวมอ านาจไว้ที่ส่วนกลาง 
(Centralization) 

ก า รก า ห น ด ศู น ย์ ก ล า ง ใน ก า ร ใช้ อ า น า จ ไว้ ที่
ผู้บังคับบัญชา โดยผู้บังคับบัญชาอาจกระจายอ านาจ 
(Decentralization) แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาตามควรแก่
กรณี 

9. การจัดสายการบังคับบัญชา (Scalar 
Chain) 

การบริหารงานต่างๆ ภายในองค์การจะต้องระบุสาย
งานการบังคับบัญชาทั้งแนวดิ่งและแนวราบให้ชัดเจน 
โดยเฉพาะการจัดล าดับสายงานจากผู้บริหารสูงสุด  
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หัวข้อ ความหมาย 
ไปจนถึงพนักงานระดับล่างสุด เพื่อให้ เข้าใจแนว
ทางการติดต่อสื่อสาร การรายงานผลการปฏิบัติงาน
และการสั่งการภายในองค์การที่ชัดเจน 

10. การสร้างความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย (Order) 

การจัดการวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ จะต้องจัดเก็บให้เป็น
ระบบระเบียบและจัดวางไว้ยังต าแหน่งที่เหมาะสมกับ
กิจกรรมต่างๆ เช่นเดียวกับการคัดเลือกและสั่งการ
บุคลากรจะต้องวางต าแหน่งงานให้ เหมาะสมกับ
ความสามารถของบุคลากร 

11. ความเสมอภาค (Equity) การสร้างความยุติธรรมในการท างาน โดยเน้นพิจารณา
ความดีความชอบจากผลงาน ผู้ทีมีความส าเร็จหรือ
ผลงานเสมอกันจะได้รับผลตอบแทนเท่าเทียมกัน 

12. ความมั่นคงในการจ้างงาน 
(Stability of Tenure) 

การสร้างความรู้สึกมั่นคงในการจ้างงานให้แก่พนักงาน 
เพื่อให้พนักงานไม่รู้สึกหวาดหวั่นต่อความรู้สึกที่อาจถูก
เลิกจ้างในเวลาใดก็ได้ 

13. ความคิดรเิริ่ม (Initiative) การส่งเสริมให้สมาชิกขององค์การได้มีความกล้าที่จะ
แสดงความคิดริเริ่มในการท างาน 

14. ความสามัคคี (Esprit de Corps) การส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีระหว่างสมาชิกใน
องค์การ 

แหล่งที่มา: สาคร  สุขศรีวงศ ์, 2550 (สาคร สุขศรีวงศ,์ 2550) 

  จากหลักการจัดการของ Fayol (Fayol’ Principle of Management  อ้างถึงใน 
ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร, 2547) เป็นผู้ให้แนวคิดทางการบริหาร โดยพิจารณาจากองค์ประกอบต่างๆ  
ที่จะท าให้การบริหารประสบความส าเร็จ โดยได้ก าหนดหลักการจัดการไว้ประกอบด้วยปัจจัยต่อไปนี้  
1) การแบ่งงาน (Division of Labor) 2) อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Authority and 
Responsibility) 3) เอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command) 4) สายการบังคับบัญชา 
(Line of Authority) 5) การรวมอ านาจ (Centralization) 6) เอกภาพของทิศทางการบริหารงาน 
(Unity of Direction) 7) ความยุติ ธรรม (Equity) 8) ล าดับขั้น ในการบั งคับบัญชา (Order)  
9) ความคิดริเริ่ม (Initiative) 10) การมีระเบียบวินัย (Discipline) 11) ระบบการให้ผลตอบแทน 
(Remuneration of Personal) 12) ระบบการจ้ างงานที่ ย าวน าน  (Stability of Tenure of 
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Personnel) 13) ความเข้ าใจในเป้ าหมายขององค์การร่วมกัน  ( Interest to the Common 
Interest) 14) ความรู้สึกร่วม (Esprit De Corps) 
  โดยองค์ประกอบข้างต้น จะเป็นปัจจัยที่ท าให้การบริหารงานประสบความส าเร็จ 
โดยผู้บริหารจะต้องเข้าใจความหมายของปัจจัยข้างต้นอย่างชัดเจน และเข้าใจถึงความสัมพันธ์  
กับหน้าที่ต่างๆ ในองค์การ ประการส าคัญ ได้แก ่การประยุกต์ใช้อย่างมีศิลปะและเหมาะสมต่อกรณ ี

  2.3.1.4 แนวคิดการจัดการเชิงกระบวนการ 

  แนวคิดเชิงกระบวนการ มีผลงานของนักวิชาการที่ส าคัญหลายท่านได้เสนอไว้ ดังนี้ 

  1) ผลงานของ (Henri Fayol อ้างถึง วรพจน์ บุษราคมวดี, 2551) เป็นผู้ที่ได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีความส าคัญมากที่สุดในด้านการจัดการ โดยให้ความสนใจศึกษาถึงหน้าที่ของ
ผู้บริหาร ซึ่งผู้บริหารจะต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของทั้งผู้ร่วมงาน
และผลจากการปฏิบัติงานอีกด้วย ผลงานของฟาโยล์ได้รับการยอมรับ ว่าเป็นผลงานที่เข้ามาเสริม
แนวความคิดของเทย์เลอร์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น กล่าวคือ แนวความคิดของเทย์เลอร์ จะให้ความส าคัญกับ
การจัดการในระดับปฏิบัติการ ส่วนฟาโยล์จะเน้นการจัดการในระดับสูง 
  ทั้งนี้ ได้ให้แนวคิดในการจัดการที่เป็นประโยชน์ต่อการน าไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการ ได้แก่ การวางแผน เป็นการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการผลิตของ
องค์การจึงต้อง มีการวางแนวทางการปฏิบัติไว้ล่วงหน้า เช่น การก าหนดผลผลิต ปริมาณ ต้นทุน เวลา 
คุณภาพ เป็นต้น การจัดองค์การ เป็นการจัดโครงสร้างของงานและมีการก าหนดอ านาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้แก่ ผู้ปฏิบัติในแผนกต่างๆ เช่น แผนกจัดซื้อ แผนกตรวจสอบผลผลิต เป็นต้น การบังคับ
บัญชา เป็นการ ก าหนดหรือวางหลักเกณฑ์ในการบังคับบัญชา ได้แก่ นโยบาย กฎ ระเบียบ ให้ผู้
ปฏิบัติได้ยึดถือเพื่อให้ การผลิตเป็นไปด้วยความราบรื่น การประสานงานเป็นการก าหนดภาระหน้าที่
แผนกต่างๆ ให้เชื่อมโยง กับงานของทุกคนให้ประสานและเข้ากันได้ และการควบคุม เป็นกิจกรรมใน
การก ากับกิจกรรม การผลิตหรือให้บริการที่ท าให้เป็นไปตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ 

  2) ผลงานของ (Gulick, Luther., & Lyndall F. Urwick อ้างถึงใน วรพจน์ บุษรา
คมวดี, 2551) ได้มุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างขององค์การ โดยเสนอ หลักการในการจัดโครงสร้าง
ขององค์การที่ผู้บริหารควรน ามาใช้ คือ หลักการเกี่ยวกับการแบ่งงานกันท า การประสานงาน การจัด
แผนกงานโดยอาศัยเกณฑ์การแบ่งงานตามวัตถุประสงค์ กระบวนการ บุคลากร สถานที่ และหลักการ
เกี่ยวกับหน่วยช่วยอ านวยการ กล่าวคือ ในผลงานของกูลิคและเออร์วิค ได้มีการแจกแจงเกี่ยวกับข้อดี
และข้อเสียที่เกี่ยวกับการใช้วิธีการแบ่งงาน และวิธีการประสานงาน ในองค์การตามวิธีต่างๆ การใช้
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หน่วยงานหลักและหน่วยช่วยอ านวยการให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้ง การจัดช่วงการบังคับบัญชา 
ที่ดีที่สุดและประโยชน์ของการแบ่งงานตามความช านาญเฉพาะด้านอีกด้วย 
  ส่วนในด้านการจัดโครงสร้างขององค์การเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เป็นการประกันถึง 
การมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานขององค์การ ดังนั้น จึงจะต้องมีการพัฒนากลไกที่จะเข้ามาช่วย 
ให้บุคลากรเกิดความต้องการ และเกิดความตั้งใจที่จะท างานร่วมกันในการบรรลุวัตถุประสงค์ของ 
องค์การ และเสนอแนะว่าควรจะต้องมีการให้ความส าคัญกับหน้าที่การบริหารงานบุคคล เช่น  
การคัดเลือกพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ การท าให้บุคลากรมีความรู้สึกว่างานนั้นเป็นอาชีพ  
อย่างหนึง่ ซึ่งสามารถที่จะก้าวหน้าต่อไปได้ และการท าให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างเต็มใจ เป็นต้น 

 2.3.2 แนวคิดการจัดการสมัยใหม ่

 ส าหรับแนวความคิดทางการจัดการสมัยใหม่ ประกอบด้วย แนวความคิดทางการจัดการ  
เชิงปริมาณ แนวความคิดเชิงระบบ และแนวคิดเชิงสถานการณ์ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 
2548, p. 68) ดังนี ้ 

  2.3.2.1 แนวคิดการจัดการเชิงปริมาณ 

  แนวความคิดของการจัดการเชิงปริมาณมีจุดก่อก าเนิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่  2  
ที่ได้น านักวิทยาศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาและอังกฤษมาให้ท างานร่วมกันเป็นทีมเรียกว่า (Operation 
Research Group) เพื่อให้ค าปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาในการรบ ทีมนักวิทยาศาสตร์ดังกล่าวได้รับปัญหา 
เช่น จะวางปืนใหญ่ต าแหน่งใดที่จะดีที่สุด จึงมีการใช้ประสบการณ์และความรู้ในการแก้สมการของ
ปัญหา โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ คือ การสังเกตอย่างเป็นระบบของพฤติกรรมที่ท าการศึกษา 
การสร้าง ตัวแบบจ าลองเพื่อน าข้อเสนอที่จะได้รับมาสร้างตัวแบบจ าลอง เพื่อประโยชน์ของการ
พยากรณ์การ เปลี่ยนแปลง จากนั้นจึงท าการอนุมานจากตัวแบบจ าลองว่าจะมีพฤติกรรมอย่างไป
อย่างไรและท าการ ทดสอบตัวแบบจ าลองเพื่อศึกษาพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามการพยากรณ์ใน
ตัวแบบจ าลองหรือไม ่
  หลังจากนั้น มุมมองทางการจัดการเชิงปริมาณนี้  ได้แตกแขนงสาขาออกไปเป็น
วิทยาศาสตร์การจัดการ (Management Science) การจัดการการด าเนินงาน (Operation 
Management) และระบบสารสนเทศทางการจัดการ (Management Information System)  
มีรายละเอียดดังนี ้
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  วิทยาศาสตร์การจัดการ เป็นการน าทฤษฎีทางคณิตศาสตร์และเครื่องมือทางสถิติมา
ช่วยในการตัดสินใจ ซึ่งอาจเรียกวิทยาศาสตร์การจัดการนี้ว่าเป็นการวิจัยทางการด าเนินงาน 
(Operation Research) นั่นคือ ในการตัดสินใจทางธุรกิจ การส ารวจหรือการวิจัยถือว่าเป็นปัจจัย
ส าคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น และเครื่องมือที่
ใช้ส าหรับวิทยาศาสตร์การจัดการนี้  ได้แก่ ระเบียบวิธีเชิงเส้น (Linear Programming) ระบบ
แถวคอย (Queuing System) และตัวแบบเชิงปริมาณต่างๆ โดยเครื่องมือดังกล่าวนี้  สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในการเตรียมการให้เหมาะสมกับการให้บริการ การผลิต และการด าเนินงานต่างๆ ได้  
  การจัดการการด าเนินงาน (Operation Management) เป็นแขนงวิชาที่ส าคัญอย่าง
มากในการด าเนินการทางธุรกิจ กล่าวคือ เป็นการประยุกต์ข้อมูลทางสถิติหรือการค านวณทาง
วิทยาศาสตร์มาช่วยในการตัดสินใจหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการด าเนินงานแต่ละส่วน รวมถึง
การจัดระบบการจัดส่ง (Logistics) และ การบริการต่างๆ เช่น การจัดการวัตถุดิบ การจัดการสินค้า
คงคลัง การจัดการการผลิต และการออกแบบสถานที่ เป็นต้น 
  ระบ บ ส ารส น เท ศ ท างก ารจั ด ก าร  (Management Information System)  
เป็นวิชาการจัดการที่ส าคัญในปัจจุบันด้านหนึ่ง เนื่องจากความถูกต้องและรวดเร็วในการประมวลผล
ข้อมูลต่างๆ จะสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับองค์การได้อย่างมาก การจัดการระบบ
สารสนเทศกล่าวถึงการน าเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เข้ามาผสมผสานกับหลักการจัดการเพื่อสร้าง
และบริหารข้อมูลองค์การ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในมิติต่างๆ สามารถน าข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล
สูงสุด 

  2.3.2.2 แนวคิดการจัดการเชิงระบบ 

  แนวความคิดเชิงระบบเป็นการวิเคราะห์ถึงส่วนประกอบต่างๆ ในระบบหรือองค์การ 
ที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน จากนั้นจึงท าการวิเคราะห์ส่วนต่างๆ ในลักษณะองค์รวมขององค์การ 
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ปัญหาถึงส่วนประกอบของระบบในลักษณะองค์การรวม จะให้ผลดีมากกว่า 
การวิเคราะห์ปัญหาในระบบโดยการแยกส่วน นอกจากนี้ยังพบว่าระบบเปิดจะมีวามสัมพันธ์กับ 
สภาวะแวดล้อม ส่วนองค์การในระบบปิดนั้นจะไม่เปิดรับสิ่งใดๆ น าเข้ามาในระบบ ดังนั้นองค์การ คือ 
ระบบที่ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ แนวคิดเชิงระบบนี้จ าเป็นจะต้องพิจารณาสภาวะแวดล้อม  
ทั้งภายนอกและภายในขององค์การ มิใช่จะพิจารณาแต่เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งในระบบขององค์การ 
หรือพิจารณาแต่เฉพาะระบบขององค์การโดยไม่พิจารณาสภาวะแวดล้อมภายนอกขององค์การด้วย 
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  จากแนวความคิดเชิงระบบสามารถสรุปหลักการ ตลอดจนแนวความคิดเชิงระบบ  
ที่ส าคัญ (Stoner, 1978 ; 53-54 อ้างถึงใน วรพจน์ บุษราคัมวดี) ดังนี ้

  1) ระบบทุกระบบประกอบไปด้วยระบบย่อย ในทุกระบบจะมีระบบย่อยหรือ
ส่วนประกอบ อย่างน้อยสองส่วนขึ้นไปและส่วนต่างๆ จะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน  
  2) การเน้นที่องค์รวมของทุกระบบ การเน้นที่องค์รวมของทุกระบบจะให้ผลรวมที่
มากกว่า การเน้นที่แต่ละส่วนประกอบของระบบแล้วน ามารวมกัน 
  3) การเป็นทั้งระบบปิดและระบบเปิด การมององค์การว่าเป็นระบบเปิดเป็นสิ่ง
ส าคัญ เพราะจะท าให้องค์การสามารถที่จะสนองตอบให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม ส่วนระบบปิด 
ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นระบบที่ท าหน้าที่ใดหนึ่งด้านหนึ่งและไม่เกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อมโดยตรง  
  4) ขอบเขตสิ้นสุดของระบบ ระบบทุกระบบจะสามารถแบ่งแยกประเภทของระบบ
ว่า เป็นระบบเปิดหรือระบบปิด เส้นกั้นแบ่งขอบเขตของระบบนี้ถ้าเป็นของระบบเปิดจะเปิดรับปัจจัย 
จากสภาวะแวดล้อมภายนอกเข้ามาและน าปัจจัยภายในออกสู่สภาวะแวดล้อมภายนอกได้ 
  5) ความล้มเหลวของระบบปิด การเป็นระบบปิดนั้นมีแนวโน้มที่จะล้มเหลวได้ง่าย
กว่า ระบบเปิดเนื่องจากปิดตัวเองจากสภาวะแวดล้อมภายนอก ส าหรับระบบเปิดนั้นมีแนวโน้มที่จะ
อยู่รอด ได้ดีกว่า เนื่องจากการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมอยู่ตลอดเวลา 
  6) การใช้ข้อมูลป้อนกลับ ระบบเปิดนั้นต้องการข้อมูลป้อนกลับเข้าสู่ระบบเพื่ อน า 
ข้อมูลนั้นมาใช้เพื่อปรับตัวให้ด าเนินยู่ต่อไปได้ การส่งข้อมูลป้อนกลับเข้าสู่ระบบ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ 
กระบวนการต่างๆ ของระบบหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับปัจจัยที่น าออกจากระบบ เป็นต้น 
  7) มีการจัดล าดับขั้นของระบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบใดก็ตามจะมีล าดับขั้นที่ประกอบ 
ไปด้วยระบบย่อยซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อกัน ในขณะที่องค์การจะประกอบไปด้วยระบบย่อยนั้นก็เป็น 
ระบบย่อยของระบบที่ใหญ่กว่าด้วย เช่น หน่วยงานต่างๆ เป็นระบบย่อยขององค์การนั่นเอง 

  จากหลักการตามแนวความคิดเชิงระบบดังกล่าวข้างต้นนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ที่มี
ส่วนในการที่จะช่วยให้ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆ ภายในระบบที่มี 
ปฏิสัมพันธ์กันและกันได้อย่างทั่วถึงและมีความชัดเจน นอกจากนี้แนวความคิดเชิงระบบยังช่วยให้ 
ผู้บริหารไม่ต้องมองหาวิธีที่ดีที่สุดที่จะน ามาใช้ในการจัดองค์การเสมอไป เนื่องจากหลักการของ 
แนวความคิดนี้จะเน้นการปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อม ดังนั้น  ในด้านของโครงสร้างองค์การก็  
จะมีลักษณะที่เป็นเพียงปัจจัยในการมุ่งเน้น เพื่อการแสวงหาโครงสร้างองค์การที่มีความเหมาะสม  
และสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมเท่านั้น จากการศึกษาและวิเคราะห์องค์การแบบแยกส่วนมาเป็น 
การวิเคราะห์เชิงระบบ ซึ่งนักทฤษฎีเชิงระบบอาจจะไม่เห็นด้วยกับแนวความคิดของการจัดการ  
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เชิงวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นการวิเคราะห์ที่จะต้องท าความเข้าใจกับส่วนย่อยในระบบก่อน จึงจะสามารถ 
เข้าใจในส่วนรว3) การเป็นทั้งระบบปิดและระบบเปิด การมององค์การว่าเป็นระบบเปิดเป็นสิ่งส าคัญ 
เพราะจะท าให้องค์การสามารถที่จะสนองตอบให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม ส่วนระบบปิ ด ซึ่ง
โดยทั่วไปจะเป็นระบบที่ท าหน้าที่ใดหนึ่งด้านหนึ่งและไม่เกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อมโดยตรง  

  2.3.2.3 แนวคิดการจัดการเชิงสถานการณ ์

  แนวความคิดเชิงสถานการณ์นั้นจะยึด ปรัชญาของแนวความคิดเชิงระบบมาเป็น
พื้นฐาน แต่มีความก้าวหน้ากว่าแนวความคิดเชิงระบบอีกขั้นหนึ่ ง คือ แนวความคิดเชิงสถานการณ์
พยายามที่จะท าให้เกิดความสอดคล้องเข้ากันได้ระหว่าง สภาวะแวดล้อมกับโครงสร้างขององค์การ 
นักทฤษฎีตามแนวความคิดเชิงสถานการณ์ กล่าวว่า โครงสร้างขององค์การที่ดีที่สุดนั้นจะขึ้นอยู่กับ
สภาวะแวดล้อมขององค์การ กล่าวคือ จะไม่มีโครงสร้างองค์การใดจะสามารถน ามาใช้ได้กับองค์การ
ในทุกสถานการณ์ ตามแนวความคิดนี้เห็นว่า ในบางกรณีโครงสร้างองค์การในลักษณะที่เป็นระบบ
เปิด หรือโครงสร้างองค์การที่ไม่เป็นพิธีการ ซึ่งโครงสร้างในลักษณะนี้จะมีความยืดหยุ่นก็อาจใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพก็ได ้แต่ในบางกรณีโครงสร้างองค์การที่เป็นระบบปิดหรือโครงสร้างองค์การที่เป็น
พิธีการ และไม่ยืดหยุ่นก็สามารถก็น ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้เช่นกัน นอกจากนี้ในองค์การหนึ่ง 
องค์การใดอาจจะก าหนดโครงการสร้างองค์การแบบหนึ่งมาใช้กับหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใด และ 
ก าหนดโครงสร้างอีกแบบหนึ่งมาใช้กับหน่วยงานอื่นๆ ในองค์การเดียวกันนั้นก็ได้ เช่น อาจก าหนด 
โครงสร้างองค์การแบบเป็นพิธีการมาใช้กับหน่วยการผลิต และองค์การโครงสร้างแบบไม่เป็นพิธีการ 
มาใช้กับหน่วยงานที่ท าหน้าที่ด้านการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น ดังนั้นจะเห็นได้ว่าความมีประสิทธิผล 
ขององค์การตามแนวความคิดของนักทฤษฎีเชิงสถานการณ์นั้น จะขึ้นอยู่กับความสอดคล้องและ  
เข้ากันได้ระหว่างโครงสร้างองค์การกับสภาวะแวดล้อมภายนอกองค์การนั่นเอง 

  ส าหรับแนวความคิดเชิงสถานการณ์ มีนักวิชาการหลายท่านได้เสนอไว้ ที่ส าคัญมี
รายละเอียด ดังนี้  

  1) ผลงานของ (Joan Woodward อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2545) จากผลงาน
การวิจัยของวูดวาร์ด สามารถสรุปได้ว่า การออกแบบโครงสร้างองค์การ จะมีความแตกต่างกันออกไป
ตามสภาวะแวดล้อมที่ เข้ามากระทบ เช่น จากเทคโนโลยีที่แต่ละองค์การ หรือองค์การผู้ผลิต 
แต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ใช้ เช่น ในสภาวะแวดล้อมที่ เทคโนโลยีที่เป็นการผลิต ตามกระบวนการที่มี
วิธีการท างานยุ่งยากซับซ้อนนั้น จะมีสายการบังคับบัญชาหลายระดับ ในขณะที่ สภาวะแวดล้อม
เทคโนโลยีที่เป็นการผลิตตามค าสั่งนั้น สายการบังคับบัญชาจะสั้นกว่า ดังนั้น โครงสร้างขององค์การ
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ในสภาวะแวดล้อมเทคโนโลยีแบบการผลิตตามกระบวนการ จึงมีลักษณะ ที่เป็นโครงสร้างแบบสูง 
ส่วนโครงสร้างองค์การในสภาวะแวดล้อมที่องค์การต้องใช้เทคโนโลยี ในการผลิตตามค าสั่งของลูกค้า
นั้น ควรจะมีลักษณะเป็นโครงสร้างแบบแบนราบ  

  2) ผลงานของ (Lawrence, P.R., & Lorsch, J.W. อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์ , 
2545) เป็นผลการวิจัยที่สนับสนุนแนวความคิดเชิงสถานการณ์ จากผลการวิจัยบริษัท  10 แห่งจาก
อุตสาหกรรมแตกต่างกัน ได้แก่ อุตสาหกรรม พลาสติก อุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมภาชนะ
บรรจุ เป็นต้น โดยบริษัทที่เลือกมาศึกษานั้น จะมีสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกัน และท าการวิเคราะห์
โครงสร้างภายในของบริษัท ในส่วนของความแตกต่างด้านโครงสร้างและบุคลากรที่อยู่ในแต่ละบริษัท 
รวมทั้งแนวทางที่บริษัทใช้ในการแก้ปัญหา เกี่ยวกับความแตกต่างเหล่านี้ 

  จากแนวความคิดเชิงสถานการณ์ต่อการจัดการ พบว่าความสัมพันธ์ระหว่าง
โครงสร้างขององค์การกับการประสานงานของบุคลากร จะมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งจากทฤษฎี
การจัดการแนวใหม่ ที่ยึดแนวความคิดเชิงระบบกับแนวความคิดเชิงสถานการณ์ เพื่อให้ผู้บริหาร
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการได้นั้น จะต้องมีการวิเคราะห์ถึงปัญหาต่างๆ ในเชิงระบบว่า
ปัจจัยต่างๆ นั้น มีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน และจะต้องตระหนักถึงความสอดคล้องระหว่างองค์การ
กับสภาวะแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นด้านของการออกแบบโครงสร้างองค์การหรือวิธีการในการจัดการ
ต่างๆ กล่าวคือ จะไม่มีวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการ แต่การจัดการนั้นขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมของ
องค์การเสมอ ในการพัฒนาแนวความคิดทางการจัดการที่เกิดขึ้นนั้น จะมีลักษณะเป็นวิวัฒนาการ
ตั้งแต่แนวความคิดทางการจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ จากนั้นจึงเป็นแนวความคิดเชิงกระบวนการ 
แนวความคิดเชิงพฤติกรรมศาสตร์ แนวความคิดเชิงระบบ และแนวความคิดเชิงสถานการณ์ จากการ
ที่เกิดการพัฒนาแนวความคิดต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นนี้ ท าให้ไม่มีแนวความคิดใดจะเป็นที่ยอมรับที่จะเป็น
แนวความคิดที่มีประสิทธิผลมากที่สุด ดังนั้นการน าแนวคิดทางการจัดการใดมาใช้กับองค์การ 
ผู้บริหารควรจะต้องพิจารณาถึงสภาวะแวดล้อม ขององค์การที่เป็นสถานการณ์องค์การเผชิญอยู่ 
มาพิจารณาด้วย (วรพจน์ บุษราคัมวด,ี 2551) 
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2.4  แนวคิดการจัดการพลังงานชุมชน 

 2.4.1 การจัดการพลังงาน 

 การจัดการพลังงาน หมายถึง ระบบการด าเนินงานภายในองค์การซึ่งประกอบด้วย บุคลากร 
ทรัพยากร นโยบาย และขั้นตอนการด าเนินการ โดยมีการท างานประสานกันอย่างมีระเบียบและ 
แบบแผน เพื่อปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ หรือเพื่อให้บรรลุ หรือรักษาเป้าหมายที่ก าหนดไว้  (กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2553) 

 การจัดการพลังงาน คือ ระบบด าเนินงานภายในองค์การอย่างเป็นระเบียบและแบบแผน
เพื่อให้เชื่อว่าการใช้พลังงานขององค์การจะมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดไป ขณะเดียวกันก็มีการพัฒนา
และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (อภิชิต เทอดโยธิน, 2553, p. 70) 

 การจัดการพลังงาน หมายถึง ขั้นตอนในการใช้พลังงานอย่างระมัดระวังเพื่อลดค่าใช้จ่าย 
ด้านพลังงาน ซึ่งท าได้ตั้งแต่การซ่อมบ ารุง การลงทุนที่ต่ าและง่าย และการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ โดยที่
การจัดการพลังงานจะมีทั้งทางด้านเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อหาวิธีและโอกาสในการ
ประหยัดพลังงานที่เหมาะสม การมีความตระหนักและความช่วยเหลือของผู้เชี่ยวชาญก็จะมีส่วนช่วย
ให้การจัดการพลังงานมีประสิทธิภาพ (Dincer and Rosen, 2007: 5 อ้างถึงใน วิสาขา ภู่จินดา, 
2555) 

 การจัดการพลังงาน หมายถึง การก าหนดนโยบาย เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ ในการน าไป
ปฏิบัติการวางแผนจะต้องรอบคอบ ต้องมีความรู้ความเข้าใจ และมีการติดตามประเมินผลเพื่อน าไปสู่
การปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การจัดการพลังงานนั้นมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้
โดยต้องครอบคลุมและให้ความส าคัญในทุกๆ มิติ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งวัฒนธรรม โดยมีการบริหารจัดการที่ดี มีพหุภาคีร่วมทุกขั้นตอนเป็นตัวขับเคลื่อนระบบการจัด
การพลังงาน สิ่งส าคัญที่ต้องมีอันดับแรกคือ นโยบายพลังงาน ก าหนดโดยผู้บริหารสูงสุดขององค์การ 
หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้รับผิดชอบ ดูแลด้านพลังงานเพื่อที่จะได้น านโยบายพลังงานที่ก าหนดขึ้นนี้
ไปประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติในหน่วยงาน ประการต่อมา คือต้องมีการก าหนดโครงสร้างหน้าที่
ความรับผิดชอบ เพื่อด าเนินการวางแผนการอนุรักษ์พลังงาน โดยผู้รับผิดชอบด าเนินการจัด
การพลังงาน มีหน้าที่ด าเนินการรับผิดชอบโครงการทั้งหมดจ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ 
ในการอนุรักษ์พลังงานเป็นอย่างดี ต้องรวบรวมมาตรฐานและข้อก าหนดต่างๆ เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การก าหนดและด าเนินการอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวางแผนเสร็จแล้วต้องน าไปปฏิบัติโดยมีการตรวจสอบ
และปฏิบัติการแก้ไข และน าบทสรุปของการด าเนินการทั้งหมดมาทบทวน ปรับปรุง เพื่อน าไป
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วางแผนและก าหนดนโยบายใหม่ จึงจะก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืนในที่สุด (รัฐฐาน์ ฤทธิ
เกริกไกร, 2546) 

 การจัดการพลังงานเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยวิธีการจัด
การพลังงานนั้นต้องมีการปฏิบัติอย่างเป็นขั้นตอน รวมทั้งมีการวางแผนการด าเนินการที่ดีและ
เหมาะสมกับองค์การ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของการจัดการพลังงาน การด าเนินการสามารถแบ่ง
ออกได้เป็น 8 ขั้นตอน ดังนี ้

1. การแต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน  
2. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องต้น  
3. การก าหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน  
4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน  
5. การก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรม

ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  
6. การด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน และการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตาม

เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน  
7. การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน  
8. การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน  

 

ภาพที่ 2.7 ขั้นตอนการจัดการพลังงาน 
แหล่งที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2553 (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน, 2553) 
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 การจัดการพลังงานจะมีส่วนช่วยให้เกิดการลดค่าใช้จ่าย สามารถเพิ่มก าไรและคุณภาพการ
บริการได้ และยังเป็นการปรับสภาพการท างานให้ดีขึ้น ส่งเสริมและสนับให้เกิดพฤติกรรมที่ดีและการ
มีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานและช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งหลักในการจัดการพลังงาน มี 2 
ประการ คือ 1) การซื้อพลังงานที่มีคุณภาพในราคาต่ าที่สุดเท่าที่จะท าได้ อาจท าได้ด้วยการหาข้อมูล
เกี่ยวกับราคาพลังงานและแหล่งพลังงานอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อใช้ในการตัดสินใจ และ 2) การใช้
พลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่ จะเป็นไปได้และเลี่ยง
การสูญเปล่าของพลังงาน 

 2.4.2 การจัดการพลังงานชุมชน 

 วิกฤตด้านพลังงานที่เกิดขึ้น ที่ เกิดขึ้นในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานฟอสซิล  
เช่น น้ ามัน ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น ที่เราใช้นับวันยิ่งมีปริมาณลดน้อยลง ราคาสูงขึ้นทุกวัน 
ตามมาด้วยผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อมท าให้ทั่ วโลกตื่นตัวต้องมีแสวงหาพลังงานทดแทน  
เพื่อเตรียมการส าหรับอนาคต นอกจากนี้ เรื่องพลังงานยังเป็นเรื่องที่กระทบโดยตรงกับทุกคน  
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม การเมือง การวางแผนพลังงานของท้องถิ่น  
หรือของชุมชน จึงเป็นวิถีทางหนึ่งที่จะช่วยคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยฐานการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

 ทศพนธ์  นรทัศน์ (2551) ได้กล่าวว่า จากผลการด าเนินงานดังกล่ าว พบว่า "แผนจัด
การพลังงานระดับท้องถิ่น" หรือ "แผนพลังงานชุมชน" ได้มีส่วนช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และ
พบว่า "ความไม่รู้" ท าให้ชาวบ้านต้องประสบกับความยากจนโดยไม่รู้ตัว บางครัวเรือนมี "ค่าใช้จ่าย
พลังงาน" สูงถึงร้อยละ 60 หากปล่อยทิ้งไว้ตัวเลขจะเพิ่มสูงขึ้นจนไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ โครงการ
ดังกล่าวถือเป็นการสนองแนวพระราชด าริ "เศรษฐกิจพอเพียง" ที่มุ่งเน้นการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองด้านพลังงานได้อย่างยั่งยืน โดยใช้เทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมเป็น
เครื่องมือ 

 ส าหรับประเทศไทย กระทรวงพลังงาน ได้ด าเนินโครงการสนับสนุนการวางแผนจัด
การพลังงานระดับท้องถิ่น (Local Energy Plan: LEP) ขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 โดยมีเป้าหมายส าคัญ
คือ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศ และพัฒนาพลังงานอย่างมีดุลยภาพควบคู่กับ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม โดยมีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นกลไกประสานงานหลัก 
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ภาพที่ 2.8 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพลังงานประเทศและแผนพลังงานชุมชน 
แหล่งที่มา: ศูนย์ประสานงานกลางการวางแผนพลังงานชุมชน ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน, 2552 (ศูนย์ประสานงานกลางการวางแผนพลังงานชุมชน ส านัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงาน ปลัดกระทรวงพลังงาน, 2552) 

  2.4.2.1 กระบวนการวางแผนพลังงานชุมชน 

  การวางแผนพลังงานชุมชน คือ กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาคมใน
การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และแผนงบประมาณในท้องถิ่นของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพ
มากขึ้นในอนาคต โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้เพื่อท าความเข้าใจเรื่องของพลังงาน ศึกษาเทคโนโลยี
พลังงานทางเลือก รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในชุมชน แล้วน ามาประเมินหรือคาดการณ์ผลกระทบ
ของระบบพลังงานในอนาคตได้ จากนั้นจึงมีการร่วมกันวางแผนปฏิบัติการในการจัดการด้านพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม โดยคนในชุมชนนั้นเอง 
  การวางแผนพลังงานชุมชน จะประกอบไปด้วย  2 ช่วงหลัก ได้แก่  ช่วงแรก  
คือการวางแผนพลังงาน (Planning Process) เป็นช่วงเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยี 
รวมทั้งสร้างศักยภาพของชุมชนในการเรียนรู้เรื่องพลังงานและการวางแผน ผลลัพธ์ที่ได้จะเกิดแผน
ทางเลือกต่างๆ หรือที่เรียกว่า Scenarios แล้วน าแผนทางเลือกต่างๆ เหล่านี้เข้าสู่เวทีประชาคมเพื่อ
ช่วยการตัดสินใจว่าจะเลือกแผนพลังงานใด จากนั้นประชาคมจะร่วมกันลงรายละเอียดกิจกรรมที่
น าไปสู่การปฏิบัติที่ เป็นรูปธรรมหรือ แผนปฏิบัติการ (Action Plan) และช่วงที่สอง เป็นการ
ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan Implementation)  โดยช่วงนี้เป็นช่วงของการน า
แผนปฏิบัติการมาใช้จริงในชุมชนและเป็นขั้นตอนส าคัญที่ต้องอาศัยพลังประชาคมในการผลักดันและ
ขับเคลื่อนงานให้เกิดความต่อเนื่อง การวางแผนพลังงานจะมีการด าเนินงานอยู่ 2 ช่วงคือช่วงท าแผน
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พลังงาน และช่วงด าเนินงานตามแผนและติดตามประเมินผล โดยขั้นตอนในการด าเนินโครงการ
วางแผนพลังงานชุมชนนั้นมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

  ขั้นที่ 1 สร้างความเข้าใจร่วมกันกับชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้าใจและยอมรับโครงการ
วางแผนพลังงานชุมชน รวมทั้งมีความเข้าใจเรื่องของพลังงานเบื้องต้นและเกิดความตระหนักที่จะ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน  
  ขั้นที่ 2 สร้างทีมคณะท างานพลังงานชุมชน โดยเป็นการสร้างคณะท างานโครงการ
วางแผน พลังงานชุมชนในพื้นที่  ซึ่งจะมีทั้งตัวแทนขององค์การปกครองส่วนตัวท้องถิ่น และ
อาสาสมัครพลังงานชุมชน (อสพน.) ในการเป็นตัวแทนเพื่อผลักดันให้โครงการวางแผนพลังงานชุมชน
ประสบผลส าเร็จ  
  ขั้นที่ 3 เก็บข้อมูลพลังงานในพื้นที่ โดยการส ารวจข้อมูลด้านพลังงานในระดับชุมชน 
  ขั้นที่ 4 ประมวลผลข้อมูลจัดท าสถานการณ์พลังงาน เพื่อน าผลจากสถานการณ์
ดังกล่าวไปใช้ ประโยชน์ในการก าหนดแผนพลังงานชุมชน 
  ขั้นที่ 5 สะท้อนข้อมูลคืนสู่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้รับรู้และตรวจสอบข้อมูลด้าน
พลังงานของชุมชน เองว่ามีปริมาณเท่าใด และสูญเสียเงินไปกับการบริโภคพลังงานประเภทต่างๆเป็น
มูลค่าเท่าใด ซึ่งขั้นตอน นี้เป็นขั้นตอนที่มีความส าคัญ เพราะเป็นขั้นตอนที่ท าให้คนในชุมชนได้คิด
ทบทวนถึงสาเหตุของการใช้ พลังงานอย่างสิ้นเปลือง และก่อให้เกิดความตระหนักว่า มีค่าใช้จ่าย
ทางด้านพลังงานเป็นจ านวนมาก ซึ่ง ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงวิธีการใน
การลดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานได้เป็นอย่างดี 
  ขั้นที่ 6 ศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานที่ยั่งยืน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเลือกใช้
พลังงานที่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  ขั้นที่ 7 ประชุมระดมความคิดเห็นและจัดท าแผนพลังงานชุมชน  
  ขั้นที่ 8 รับฟังความคิดเห็นของแผนจากประชาชนในชุมชนเพื่อให้เกิดการยอมรับ
แผนพลังงานชุมชน  
  ขั้นที่  9 ปฏิบัติตามแผนพลังงานชุมชน ซึ่งเป็นโครงการน าร่อง และท าให้เกิด
วิทยากรด้านพลังงาน ในชุมชน  
  ขั้นที่ 10 สรุปบทเรียนการท างานร่วมกัน  เพื่อร่วมกันประเมินเรื่องปัญหาอุปสรรค 
ผลที่เกิดขึ้น ผลกระทบและผลที่ได้รับ พร้อมวางแนวทางท างานปีต่อๆ ไป 

  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการวางแผนพลังงานชุมชนนั้นเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
ในการจัดการพลังงานโดยใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสม ตามศักยภาพของชุมชน เพื่อให้เกิดการใช้
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พลังงานที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนจากรายงาน ติดตามประเมินผลโครงการจัดท าแผนพลังงานใน
ระดับชุมชน (ศูนย์ประสานงานกลางการวางแผนพลังงานชุมชน ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน, 2552) 
 

2.5  แนวคิดการมีส่วนร่วม 

 2.5.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม 

 นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ (2527, p. 183) กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การเกี่ยวข้องทางด้าน
จิตใจและอารมณ์ (Mental and Emotional involvement) ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ์กลุ่ม 
(Group situation) ซึ่งผลของการเกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นเหตุเร้าใจให้กระท าการให้ (Contribution) 
บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้น อีกทั้งท าให้เกิดความรู้สึกร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มดังกล่าวด้วย 

 การมีส่วนร่วม (Participation) คือ เป็นผลมาจากการเห็นพ้องกันในเรื่องของความ ต้องการ
และทิศทางของการเปลี่ยนแปลงและความเห็นพ้องต้องกัน จะต้องมีมากจนเกิดความคิดริเริ่ม
โครงการเพื่อการปฏิบัติ เหตุผลแรกของการที่มีคนมารวมกันได้  ควรจะต้องมีการตระหนักว่า
ปฏิบัติการทั้งหมดหรือการกระท าทั้งหมด ที่ท าโดยกลุ่มหรือในนามกลุ่มนั้น กระท าผ่านองค์การ 
(organization) ดังนั้น องค์การจะต้องเป็นเสมือนตัวน าให้บรรลุถึงความเปลี่ยนแปลงได้ (ยุพาพร รูป
งาม, 2545, p. 5) 

 Erwin (อ้างถึงใน ยุพาพร รูปงาม, 2545, p. 6) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมไว้ว่า 
คือ กระบวนการให้บุคคลเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ตั ดสินใจ แก้ไข
ปัญหาด้วยตนเอง เน้นการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องอย่างแข็งขันของบุคคล แก้ไขปัญหาร่วมกับการใช้
วิทยาการที่เหมาะสมและสนับสนุน ติดตามการปฏิบัติงานขององค์การและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

 สุพรรณี ไชยอ าพร and สนิท สมัครการ (2543) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วม สามารถ 
แบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ 1) ลักษณะการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง (Genuine Participation) ได้แก่ 
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ถ้าหากไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจไม่ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมอย่าง
แท้จริง และการมีส่วนร่วมที่แท้จริงจะต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในทุกขั้นตอน 2) การมีส่วนร่วมไม่
แท้จริงเช่น (Non-Genuine Participation) การร่วมลงแขก ร่วมลงแรงในการท าโครงการร่วมบริจาค
เงิน หรือสิ่งของอื่นๆ บางส่วน หรือร่วมบ ารุงรักษา โดยไม่ได้ร่วมขั้นตอนการตัดสินใจ 
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 พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552) ได้กล่าวถึงความหมายของการมีส่วนร่วมว่ามีองค์ประกอบ
หลักอยู่ 3 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านวัตถุประสงค์ของการมีส่วนร่วมผู้ที่จะริเริ่มหรือสร้างกระบวนการ  
ที่มีส่วนร่วมจะต้องก าหนดให้ชัดเจนและแน่นอนลงไปว่าจะให้ประชาชนมีส่วนร่วมด้วยวัตถุประสงค์
อะไร เช่น ต้องการข้อมูลข่าวสารเพื่อประกอบการตัดสินใจ ต้องการสนับสนุนทางด้านวัตถุปัจจัย 
ต้องการให้เช้ามาร่วมในการตัดสินใจหรือด าเนินงานร่วมกันในกิจกรรมบางอย่าง หรือต้องการให้เข้า
ร่วมรับผิดชอบทั้งเชิงนโยบายและการด าเนินงานโครงการ 2) ด้านขั้นตอนของกิจกรรมจะต้องระบุว่า
ในกิจกรรมแต่ละอย่างมีกี่ขั้นตอนและประชาชนสามารถเข้ามาร่วมในขั้นตอนใดได้บ้าง และ  3) ด้าน
กลุ่มเป้าหมายของการเข้าร่วมจะต้องระบุกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนว่ากิจกรรมแต่ละอย่างมีใครและ
กลุ่มใดเป็นกลุ่มเป้าหมายของการเข้าร่วม 

 นเรศ สงเคราะห์สุข (2541) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนในลักษณะที่
เป็นกระบวนการของการพัฒนา ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ ได้แก่ การวิจัย การวางแผน การ
ตัดสินใจการด าเนินงาน การบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผล ตลอดจนการจัดสรร
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น 

 ดังนั้น การมีส่วนร่วม เป็นการแสดงออกทางความคิดเห็น แสดงออกถึงความต้องการ การ
ร่วมมือ ร่วมตัดสินใจ และมีส่วนรับผิดชอบต่อกระบวนการของการพัฒนา ที่เกิดขึ้นเพื่อให้เป็นไปตาม
ความต้องการของชุมชน และตามขั้นตอนการมีส่วนร่วมด้วยความเต็มใจ 

 2.5.2 ระดับขั้นตอนการมีส่วนร่วม 

 ระดับขั้นของการมีส่วนร่วมมีหลายระดับ และนักวิชาการต่างๆ ได้ก าหนดไว้หลากหลายแต่
ในสาระส าคัญมีความคล้ายกันซึ่งจะขอน าเสนอโดยสังเขป ดังนี้ 

 สานิตย์ บุญชู (2525, p. 107) กล่าวถึงลักษณะของการมีส่วนร่วมว่าสามารถแบ่งได้ดังนี ้

1) การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา จะท าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
สามารถเรียนรู้และวิเคราะห์ปัญหาด้วยตนเอง มองเห็นสาเหตุของปัญหาได้ชัดเจน 
มากขึ้น 

2) การมีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินกิจกรรม จะท าให้เกิดการเรียนรู้ในการวางแผน การ
แสวงหาทรัพยากรหรือความช่วยเหลือ มีส่วนร่วมในการก าหนดทางเลือกในการ
แก้ปัญหา 
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3) การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติงาน จะสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน ได้
เรียนรู้การปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด และเมื่อเห็นประโยชน์ก็จะสามารถด าเนินการได้ด้วย
ตนเอง 

4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล จะท าให้บุคคลได้ตระหนักว่ากิจกรรมที่ตนมี
ส่วนร่วมนั้นดีหรือไม่เพียงใด ควรด าเนินการต่อไปอย่างไร ท าให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งจะ
ส่งผลถึงการด าเนนิการในโอกาสต่อไป 

 ส่วน Cohen และ Uphoff (1980 ;219-222 อ้างถึงใน สถาบันพระปกเกล้า , 2551) 
ได้จ าแนกการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ระดับ คือ 1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making)  
2) การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ (Implementation) 3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
(Benefit) 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) และเพื่อช่วยให้เข้าใจระดับขั้นของ 
การมีส่วนร่วมตามแนวคิดของ Cohen และ Uphoff ได้ง่ายขึ้น จึงขอน าเสนอวงจรของการมีส่วนร่วม
ดังปรากฏในรูปต่อไปนี ้

 

ภาพที่ 2.9 วงจรการมีส่วนร่วมตามแนวคิดของ Cohen และ Uphoff 
แหล่งที่มา: สถาบันพระปกเกล้า, 2551 (สถาบันพระปกเกล้า, 2551) 

 และกล่าวได้ว่าแนวคิดของ (Cohen and Uphoff 1997 อ้างถึงใน พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
, 2552) ซึ่งมีแบบแผนการจัดประเภทที่แตกต่างจากการจ าแนกของ Arnstein และส านักงาน
โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ โดย Cohen and Uphoff ได้ใช้ขั้นตอนของการจัดท าโครงการ
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และผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการเป็นเกณฑ์ในการจ าแนกการมีส่วนร่วม โดยจ าแนกการมีส่วนร่วมเป็น  
4 ประเภท คือ 1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Participation in Decision-making) 2) การมีส่วน
ร่วมในการปฏิบั ติ  (Participation in Implementation) 3 ) การมี ส่ วนร่วม ในผลประโยชน์ 
(Participation in Benefits) แ ละ  4 ) ก ารมี ส่ วน ร่ วม ในการป ระ เมิ น ผล  (Participation in 
Evaluation) มีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี ้

  1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Participation in Decision-Making) หมายถึง
การที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการคิดริเริ่มโครงการโดยมีการอภิปรายถึงปัญหาและความต้องการ มี
การจัดล าดับความส าคัญของปัญหา การก าหนดทางเลือกว่าควรจะจัดท าโครงการหรือกิจกรรมใดบ้าง 
และการตัดสินใจว่าจะท าโครงการหรือกิจกรรมใด และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจยังครอบคลุมไป
ถึงการตัดสินใจในระหว่างการด าเนินงานโครงการ 

  2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ (Participation in Implementation) หมายถึง การ
ที่ประชาชนมีส่วนในการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ให้กับโครงการทั้งในด้านเงิน แรงงาน วัสดุอุปกรณ์ 
และการมีส่วนร่วมในการบริหารและประสานงานโครงการ รวมทั้งความตั้งใจของบุคคลที่ตอบสนอง
ในเชิงบวกต่อโครงการย่อยที่แตกแขนงมาจากโครงการใหญ่ การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติเป็นเงื่อนไข
ส าคัญที่ท าให้โครงการประสบความส าเร็จ โครงการพัฒนาทั้งการพัฒนาชุมชนชนบท การพัฒนาชุน
ชนเมือง หรือโรงเรียนอาจะต้องการก าลังแรงงานและปัญญาจากประชาชนในท้องถิ่นในการปฏิบัติ
เพื่อให้โครงการเหล่านั้นด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ส าคัญที่พึงต้องทราบ
ไม่ใช่เพียงแต่จ านวนของแรงงานที่ให้การสนับสนุน แต่รวมถึงการสนับสนุนนั้นมาจากใครด้วย สิ่งที่
ผู้จัดการการมีส่วนร่วมควรตระหนักและวิเคราะห์คือกลุ่มที่เข้าร่วมเป็นไปอย่างสมัครใจหรือไม่สมัคร
ใจ เป็นการเข้าร่วมแบบชั่วคราวหรือต่อเนื่อง และเป็นการเข้าร่วมในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคลหรือเป็น
กลุ่ม (Cohen and Uphoff, 1977 : 40-42 อ้างถึงใน พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552)  
  สิ่งส าคัญที่ผู้จัดการการมีส่วนร่วมควรวิเคราะห์ในการสร้างการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ในการบริหาร คือ ลักษณะและคุณสมบัติของบุคคลที่ควรได้รับการสรรหาเข้ามามีส่วนร่วม
ซึ่งควรจะสอดคล้องกับลักษณะของงาน และความครอบคลุมของตัวแทนกลุ่มที่เข้ามามีส่วนร่วมซึ่ง
จะต้องพิจารณาให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะตัวแทนของกลุ่มที่ยากจน ไร้อ านาจ และ
ด้อยโอกาส รวมทั้งต้องค านึกถึงความเป็นธรรมระหว่างเพศ อายุ เชื้อชาติและศาสนาด้วย 

  3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Participation in Benefits) การมีส่วนร่วม
ประเภทนี้มีสองนัย คือ เป็นทั้งการร่วมรับประโยชน์และร่วมรับผลสืบเนื่องในทางลบจากโครงการ
พัฒนาผลประโยชน์ที่ได้รับ ได้แก่ 1) ผลประโยชน์ด้านวัตถุ คือการมีรายได้และทรัพย์สินเพิ่มขึ้นและ
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มั่นคงมากขึ้น หรือการมีสาธารณูปโภคที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพหรือคุณภาพดี 2) ผลประโยชน์  
ด้านสังคม ได้แก่ การได้รับการศึกษาหรือมีการรู้หนังสือมากขึ้น รวมทั้งการได้รับบริหารด้านสังคม
อื่นๆ มากขึ้นและมีคุณภาพดีขึ้น 3) ผลประโยชน์ส่วนบุคคล ได้แก่ การมีความนับถือตนเองเพิ่มขึ้น  
มีพลังอ านาจทางการเมืองมากขึ้น และมีความรู้สึกถึงความมีประสิทธิภาพของตนเอง ส่วนการได้รับ
ผลกระทบทางลบมีหลายประการทั้งในด้านวัตถุคือการมีหนี้สินเพิ่มมากขึ้น ด้านสังคมคือความ
แตกแยกและความขัดแย้งในชุมชน และด้านบุคคล คือ การที่ประชาชนมีความรู้สึกว่าตนเองไร้อ านาจ 
ไร้ศักดิ์ศรี และได้รับความไม่ยุติธรรม เป็นต้น 

  4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Participation in Evaluation) เป็นการที่
ประชาชนเข้ามามีส่วนในการประเมินโครงการทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ รูปแบบการมี
ส่วนร่วมประเมินอย่างเป็นทางการ เช่น การร่วมประชุมเพื่อทบทวนและประเมินการด าเนินงานที่ผ่าน
มา การร่วมเป็นคณะท างานหรือคณะกรรมการในการประเมินผล หรือการเข้าร่วมเป็นคณะท างานใน
การวิจัยประเมินผล ส าหรับการมีส่วนร่วมในการประเมินผลอย่างไม่เป็นทางการ เช่น การประชุมกลุ่ม
ย่อยอย่างไม่เป็นทางการ หรือการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
โครงการ เป็นต้น  

 การมีส่วนร่วมของประชาชนนั้นถือว่าเป็นสิ่งส าคัญต่อการจัดการปัญหาสิ่งต่างๆ โดย
ประชาชนควรมีส่วนร่วมในทุกๆ ขั้นตอนทั้งในด้านการพิจารณาถึงสภาพปัญหา การวางแผน
ด าเนินการ การลงทุนและปฏิบัติกิจกรรม รวมถึงมีการติดตามประเมินผล เพราะประชาชนเป็นผู้ที่อยู่
ใกล้ และมองเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นมากที่สุด  

 Amstein (1969 อ้างถึงใน พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต, 2552) ใช้ระดับอ านาจของประชาชนผู้
เข้าไปมีส่วนร่วมเป็นเกณฑ์ในการจัดระดับของการมีส่วนร่วม โดยจ าแนกการมีส่วนร่วมออกเป็น  
3 ประเภท 8 ระดับ ดังนี้ 
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ภาพที่ 2.10 ขั้นบันไดการมีส่วนร่วม 8 ขั้น ของ Arnstein (1969) 
แหล่งที่มา: อรทยั  ก๊กผล, 2552 (อรทัย ก๊กผล, 2552) 

 จากภาพที่ 2.10 กล่าวได้ดังนี้ ประเภทแรกคือ การไม่ใช่การมีส่วนร่วม (Non-participation) 
ซึ่งมี 2 ระดับ คือ ระดับการจัดการโดยใช้เล่ห์ เหลี่ยม (Manipulation) และระดับการจัดการ 
แบบบ าบัดรักษา (Therapy) มีรายละเอียดดังนี ้
  1) ระดับการจัดการโดยใช้เล่ห์เหลี่ยม (Manipulation) เป็นการก าหนดให้ประชาชน
ท าหน้าที่เสมือนตรายาง (Rubber Stamp) ในคณะกรรมการที่ปรึกษาโดยมีเป้าหมายประสงค์เพื่อ 
“ให้การศึกษาหรืออบรม” ประชาชน หรือ การวางอุบายระดมให้ประชาชนสนับสนุนเป้าหมายและ
การปฏิบัติของผู้จัดการการมีส่วนร่วม การจัดการการมีส่วนร่วมแบบนี้ท าให้ การมีส่วนร่วมกลายเป็น
กลไกการประชาสัมพันธ์หรือโฆษณาชวนเช่ือของผู้มีอ านาจหรือหน่วยงานที่จัดการมีส่วนร่วม 
  2) ระดับการจัดการแบบบ าบัดรักษา (Therapy) ในบางกรณีวิธีการแบบบ าบัดกลุ่ม
ได้รับการสวมหน้ากากว่าเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชน การมีส่วนร่วมแบบนี้เป็นการมีส่วนที่แสดง
ความไม่ซื่อสัตย์และความก้าวร้าวของผู้จัดการการมีส่วนร่วม ผู้จัดการการมีส่วนร่วมท าตนเหมือน
ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต และทึกทักเอาเองว่าผู้ไร้อ านาจด้อยโอกาสเป็นเสมือนผู้ป่วยโรคจิตภายใต้
การหลอกหลวงของการมีส่วนร่วมในการวางแผน สิ่ งที่ท าให้รูปแบบการมีส่วนร่วมแบบนี้ 
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ไร้ความยุติธรรมมาก คือการให้ประชาชนร่วมในกิจกรรมที่หลากหลาย แต่จุดเน้นของกิจกรรมเป็น
เพียงการรักษาอาการของโรค มิใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงสาเหตุที่ท าให้เกิดโรคขึ้นมา 

 ประเภทที่สองคือการมีส่วนร่วมแบบสัญลักษณ์ (Tokenism) ซึ่งเป็นการอนุญาตให้ประชาชน
ได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็นของตนเอง การมีส่วนร่ วมแบบนี้ มีสามระดับ 
คือ ระดับการให้ข้อมูลข่าวสาร (Informing) ระดับการปรึกษาหารือ (Consultative) และระดับ 
การร่วมมีที่นั่งในคณะกรรมการ (Placation) 

  3) ระดับการให้ข้อมูลข่าวสาร (Informing) เป็นการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบ นโยบาย และโครงการต่างๆ การมีส่วนร่วมระดับนี้มีความส าคัญ
ในฐานะที่เป็นก้าวแรกของการมีส่วนร่วมที่แท้จริง อย่างไรก็ตาม การไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารมี
แนวโน้มเป็นไปในทิศทางเดียวคือจากเจ้าหน้าที่ของรัฐไปสู่ประชาชน โดยไม่มีการสร้างช่องทางให้
ประชาชนได้สะท้อนความคิดเห็นกลับมา ภายใต้เงื่อนไขเช่นนี้โดยเฉพาะในขั้นตอนสุดท้ายของการ
ก าหนดแผนหรือโครงการ ประชาชนมีโอกาสน้อยมากที่จะเข้าไปมีอิทธิพลต่อการออกแบบโครงการ
ให้เป็นประโยชน์ต่อพวกเขา เครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารทางเดียวเช่น การแถลงข่าวหรือให้ข่าวต่อ
สื่อมวลชน การจัดท าแผ่นประกาศ หรือการท าเอกสารแจกจ่าย เป็นต้น 
  4) ระดับการปรึกษาหารือ (Consultative) เป็นขั้นตอนส าคัญต่อการมีส่วนร่วมแบบ
เต็มระดับเหมือนกับการใช้ข้อมูลข่าวสาร แต่ถ้าหากให้การปรึกษาหารือโดยไม่ผสมผสานกับการมีส่วน
ร่วมวิธีอื่น บันไดการมีส่วนร่วมขั้นนี้ก็จะสูญเปล่าและมีประโยชน์น้อยเพราะว่าไม่มีหลักประกันใดว่า
ความกังวลและความคิดเห็นของประชาชนจะได้รับการน าเข้าไปเป็นส่วนส าคัญในการพิจารณา
ตัดสินใจหรือบรรจุลงไว้ในแผน วิธีการของการมีส่วนร่วมแบบนี้ ได้แก่ การส ารวจทัศนคติ การประชุม
สาธารณะ และประชาพิจารณ์ เป็นต้น หากผู้มีอ านาจจ ากัดปัจจัยน าเข้าหรือข้อมูลข่าวสารและความ
คิดเห็นที่ได้รับจากประชาชนไว้ในเฉพาะขั้นตอนนี้ การมีส่วนร่วมก็ยังคงเป็นเพียงพิธีกรรม ประชาชน
ยังได้รับการมองในฐานะเป็นสิ่งนามธรรมเชิงสถิติ และการมีส่วนร่วมก็ถูกวัดโดยจ านวนผู้ที่เข้ามาร่วม
เข้าประชุมเท่านั้น 
  5) ระดับการร่วมเป็นคณะกรรมการ (Placation) ส าหรับการมีส่วนร่วมในระดับนี้
ประชาชนเริ่มมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในบางระดับแม้ว่าจะมีลักษณะเชิงสัญลักษณ์พิธีกรรมปรากฏ
ให้เห็นบ้าง ตัวอย่างของการมีส่วนร่วมแบบนี้คือ การที่ผู้จัดการการมีส่วนร่วมคัดเลือกคนจนหรือคนที่
ด้อยโอกาสจ านวนน้อยเข้าไปเป็นคณะกรรมการขององค์การหรือหน่วยงานใดในชุมชน เช่น การเป็น
กรรมการโรงเรียน หรือ การเป็นกรรมการสถานีต ารวจ เป็นต้น หากการคัดเลือกกรรมการมีสัดส่วนที่
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ไม่เหมาะสมหรือในคณะกรรมการมีชนชั้นน าครองเสียงส่วนใหญ่ ประชาชนที่เข้าไปมีเสียงส่วนน้อย 
ประสิทธิผลของการมีส่วนร่วมก็ลดลง 

 ประเภทที่ ส ามอ านาจเป็ นของประชาชน  (People Power) เป็ นการเพิ่ มอ านาจ  
การตัดสินใจให้กับประชาชน ซึ่งมี 3 ระดับคือ ระดับหุ้นส่วน (Partnership) ระดับได้รับมอบอ านาจ 
(Delegated Power) และระดับการควบคุมโดยประชาชน (People Control) 

  6) ระดับการเป็นหุ้นส่วน (Partnership) ในระดับนี้อ านาจได้รับการกระจายโดย 
การเจรจาต่อรองระหว่างประชาชนกับผู้มีอ านาจรัฐ มีการตกลงร่วมกันในเรื่องการวางแผนและความ
รับผิดชอบการตัดสินใจโดยมีโครงสร้างมารองรับ เช่น กรรมการนโยบายร่วม คณะกรรมการ 
การวางแผนและกลไกในการแก้ปัญหา 
  7) ระดับได้รับมอบอ านาจ (Delegated Power) เป็นการมีส่วนร่วมที่ประชาชน 
มีอ านาจในการก าหนดนโยบายหรือแผนงาน โดยมีโครงสร้างเกี่ยวกับสัดส่วนของประชาชนใน
คณะกรรมการตัดสินใจอย่างชัดเจนว่าที่นั่งส่วนใหญ่ในคณะกรรมการต้องมาจากตัวแทนของ
ประชาชน 
  8) ระดับการควบคุมโดยประชาชน (People Control) เป็นการมีส่วนร่วม 
ที่ประชาชนมีอ านาจเต็มในการก าหนดทิศทางนโยบาย การตัดสินใจ และการบริหารด าเนินงาน 
ขณะที่รัฐเพียงให้การสนับสนุนในเรื่องที่ประชาชนร้องขอเท่านั้น เช่น การที่ชุมชนเป็นผู้ดูแลโรงเรียน
ด้วยตนเอง หรือการด าเนินงานวิสาหกิจของชุมชน เป็นต้น 

 ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมตามแนวคิดของ Arnstein การมีส่วนร่วมที่มีคุณภาพ
นั้นผู้เข้าไปร่วมจะต้องมีอ านาจและการควบคุมอย่างแท้จริง ในอันที่จะกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ให้บังเกิดผลขึ้นมาไม่ใช่เพียงแต่เข้าไปมีส่วนร่วมเฉยๆ นั่นเอง 
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2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การทบทวนผลงานวิจัยและการศึกษาของนักวิชาการหลายท่านที่ผ่านมานั้นปรากฏให้เห็น
เกี่ยวกับการจัดการพลังงานชุมชนอย่างยังยืน โดยรวบรวมไว้ดังนี้ 

 จิตติมา ไพบูลย์ (2553) ได้ท าการศึกษาเรื่องการจัดการพลังงานชุมชนตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาชุมชนบ้านบึงตะโกและชุมชนบ้านบึงประเสริฐ ต าบลพลกรัง  
จังหวัดนครราชสีมา พบว่าการด าเนินการจัดการพลังงานชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีจุดเริ่มต้นจากปัญหาด้านพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นชุมชนจึงได้หา
แนวทางเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้วยการจัดการพลังงานโดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน 
ในการวางแผนพลังงานชุมชน เพื่อให้เป็นแนวทางในการด าเนินการในรูปแบบของพลังงานทดแทนที่
หลากหลาย ได้แก่ บ่อก๊าซมูลสัตว์ ถ่านอัดแท่ง เตาเผาถ่าน 200 ลิตร และเตาเผาพลังงานแกลบ  
และเมื่อผู้วิจัยท าการวิเคราะห์พลังงานชุมชน ภายใต้หลักการพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกัน เงื่อนไขความรู้ และเงื่อนไขคุณธรรม  
(หลักการ 3 ห่วง 2 เงื่อนไข) พบว่า ชุมชนที่ท าการศึกษามีการแสดงออกถึงความพอประมาณ 
ด้วยการผลิตพลังงานทดแทนจากทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเพื่อใช้ในครัวเรือนอย่างพอเพียง  
และครัวเรือนใช้พลังงานทดแทนอย่างประหยัด  และรู้คุณค่าของพลังงาน ความมี เหตุผล  
ด้วยการศึกษาถึงความเหมาะสมของเทคโนโลยี ทรัพยากร และวิถีชีวิตในการผลิตพลังงานทดแทน
อย่างรอบคอบ การมีภูมิคุ้มกันด้วยการน าทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมาผลิตพลังงานทดแทนไว้ใช้ใน
ครัวเรือน รวมทั้งการขยายเครือข่ายผู้ใช้พลังงานทดแทนทั้งภายในและภายนอกชุมชน เงื่อนไขความรู้ 
ด้วยการน าความรู้ที่ได้รับจากแหล่งต่างๆ และจากภูมิปัญญาชาวบ้านมาประยุกต์ใช้บนพื้นฐาน
ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเพื่อผลิตพลังงานทดแทน เงื่อนไขคุณธรรม ด้วยการส่งเสริมให้เกิดความ
ตระหนักและเห็นคุณค่าทางด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสังคม โดยทางด้านสิ่งแวดล้อมนั้นส่งเสริมให้มี
การผลิตพลังงานทดแทนที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน และทางด้านสังคม คือ ส่งเสริม
ให้เกิดการมีส่วนร่วม ความสามัคคี การช่วยเหลือ ตลอดจนการแบ่งปันความรู้และวัตถุดิบที่ใช้ใน  
การผลิตพลังงานทดแทนระหว่างกัน และเมื่อท าการศึกษาถึงผลที่เกิดจากการจัดการพลังงานชุมชน 
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พบว่า ครัวเรือนที่เข้าร่วมในการจัดการพลังงานชุมชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้ในมิติต่างๆ ได้แก่ ด้านจิตใจ ท าให้ชุมชนเกิดจิตส านึกที่ดี  
และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้มีการใช้พลังงานอย่างประหยัด ด้านสังคม ท าให้เกิดความ
สามัคคีและสร้างการมีส่วนร่วมให้เกิดภายในชุมชน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท า ให้
ชุมชนเห็นคุณค่าของวัสดุเหลือใช้และทรัพยากรที่มีอยู่เป็นการสร้างเสริมความตระหนักในการอนุรักษ์
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และฟื้นฟูทรัพยากรในท้องถิ่น ด้านเทคโนโลยี ท าใช้ชุมชนสามารถผลิตเทคโนโลยีที่เหมาะสมด้าน
พลังงานทดแทนไว้ใช้ในชุมชน และเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม และ
ด้านเศรษฐกิจ ท าให้ครัวเรือนสามารถลดรายจ่ายด้านพลังงานและมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขาย
พลังงานที่เหลือใช้ ซึ่งเป็นการลดการพึ่งพาพลังงานจากสังคมภายนอก 

 ศราพร ไกรยะปักษ์ (2553, pp. 75-116) ได้ท าการศึกษาเรื่องรูปแบบที่เหมาะสมในการจัด
การพลังงานชุมชน ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการพลังงานชุมชนนั้น ประชาชน
ในชุมชนต้องมีความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในเรื่องพลังงาน ซึ่งจะน าไปสู่การมีส่วนร่วมใน
กระบวนการจัดการพลังงานชุมชนและการวางแผนพลังงานชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม และผลที่ได้จาก
การวางแผนพลังงานคือการลดค่าใช้จ่ายในด้านพลังงานและการมีพลังงานเพียงพอต่อความต้องการ
พื้นฐานของคนในชุมชน นอกจากนั้นยังต้องมีการศึกษาปรับปรุงเทคโนโลยีและกระบวนการจัดการที่
เหมาะสม และการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องอีกด้วย อันจะน ามาซึ่งการจัดการพลังงานชุมชน
อย่างยั่งยืนได้ นอกจากนั้นยังต้องสามารถขยายผลไปสู่ชุมชนอื่นๆ  ได้ด้วย การจัดการพลังงาน 
ในชุมชนหากต้องการให้ได้ประสิทธิผลที่ดีต้องมีการน าเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เข้ามาบูรณาการจัดการด้วย และต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอีกด้วย 

 วิสาขา ภู่จินดา (2555: 75-87) ได้ท าการศึกษาแนวทางการวางแผนพลังงานชุมชน 
อย่างยั่งยืนของประเทศไทย พบว่า การวางแผนพลังงานชุมชนเป็นนโยบายของภาครัฐที่จะให้ชุมชน
สามารถพึ่ งตนเองได้ โดยใช้พลังงานทางเลือก การวางแผนพลังงานชุมชนในประเทศไทย 
ประสบความส าเร็จในระดับปานกลางโดยบางชุมชนสามารถลดรายจ่ายด้านพลังงาน มีการผลิต
พลังงานใช้เอง มีการใช้พลังงานอย่างประหยัด และมีศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงาน แต่ทั้งนี้ยังขาด  
การด าเนินการอย่างต่อเนื่องของบางชุมชน เพราะแผนพลังงานชุมชนได้ให้การสนับสนุนในตอนแรก
และพยายามจะให้ชุมชนพึ่งตนเองให้ได้ แต่ก็ยังมีปัญหาและอุปสรรคที่ส าคัญ คือ การไม่ให้
ความส าคัญกับการวางแผนพลังงานชุมชนในระดับนโยบาย ผู้น าชุมชนและประชาชนในชุมชนยังไม่
เห็นถึงความส าคัญของการวางแผนพลังงานชุมชน การขาดการสนับสนุนอย่างถูกต้องทั้งในด้าน
งบประมาณและทรัพยากร และการไม่ปรับการวางแผนพลังงานชุมชนตามบริบทหรือรูปแบบของ
ชุมชน ซึ่งแนวทางในการวางแผนพลังงานชุมชนในอนาคตนั้น สามารถใช้  10 กระบวนการตามที่
ภาครัฐก าหนดแต่ควรมีการวิเคราะห์ความต้องการที่แท้จริงของชุมชน รวมถึงทรัพยากรที่มีในชุมชน
ความสามารถในการบริหารจัดการพลังงานเพื่อผลิตพลังงานใช้ในชุมชนและการประหยัดพลังงานที่
เหมาะสมกับสภาพของชุมชน ทั้งนี้การเก็บรวบรวมข้อมูลผลที่ได้รับของการวางแผนพลังงานชุมชน
เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางชุมชนทราบก็มีความจ าเป็น 
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 ถนัด ไชยพันธ์ (2554) ได้ท าการศึกษาเรื่องการจัดการพลังงานชุมชนขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลตาอ็อง ต าบลตาอ็อง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  การศึกษาในครั้งนี้ท าให้ทราบว่า  
ต าบลตาอ็อง มีความเป็นมา พัฒนาการและการจัดการพลังงานชุมชนขององค์การบริหารส่วน  
ต าบลตาอ็อง ซึ่งเกิดจากการส ารวจข้อมูลการใช้พลังงาน ศักยภาพด้านพลังงานและแหล่งการใช้
พลังงานชุมชน ประกอบกับนโยบายส่งเสริมการวางแผนพลังงานชุมชนแบบมีส่วนร่วมของกระทรวง
พลังงาน จึงท าให้เกิดการวางแผน การจัดการพลังงานอยู่ 7 ขั้นตอน คือ 1) ประชุมชี้แจงโครงการการ
จัดการพลังงานต่อชุมชน 2) ส ารวจข้อมูลชุมชนด้านพลังงานและการวิเคราะห์ข้อมูล 3) คืนข้อมูล 
สู่ชุมชน 4) น าพาชุมชนศึกษาดูงานด้านพลังงานชุมชน 5) การประชุมวางแผนพลังงานระดับท้องถิ่น
และ 6) การปฏิบัติตามแผนที่วางไว้และ 7) การติดตามผลและสรุปการด าเนินงาน และนอกจากนั้น
ยังพบว่า การจัดการพลังงานชุมชนของ อบต.ตาอ็อง มีเงื่อนไขปัจจัยในการด าเนินงานดังต่อไปนี้  
1) ชุดองค์ความรู้ในการวางแผนพลังงานระดับท้องถิ่น 2) หน่วยงานภายนอก 3) หน่วยงานภายใน
ชุมชน 4) ภาคีความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ 5) ทุนในการด าเนินงาน 6) ทรัพยากรในการด าเนิน 
ตลอดจนผลกระทบของชุมชนที่เกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนจากการจัดการพลังงานชุมชน
ของ อบต.ตาอ็อง พบว่า 1) ชุมชนได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะช่วยให้น าทรัพยากรที่มีอยู่ใน
ชุมชนมาผลิตพลังงานใช้ เอง 2) เกิดการประหยัดพลังงานและใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น  
3) ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน สามารถลดการพึ่งพาการน าเข้าพลังงานจากภายนอก และสามารถลด
รายจ่ายด้านพลังงานลงได้ 4) สามารถเพิ่มรายได้โดยการประกอบอาชีพเสริม 5) เกิดการเรียนรู้ด้าน
พลังงานชุมชน 6) เกิดการสร้างพลังของชุมชุน 7) เกิดวิทยากรท้องถิ่นด้านพลังงานชุมชน  
8) ได้ใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพ มีราคาที่เหมาะสม 9) ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม 

 สมศักดิ์ มีนคร (2555) ได้ท าการศึกษาเรื่องการศึกษารูปแบบการจัดการพลังงานที่เหมาะสม
ในพื้นที่อ าเภออัมพวา พบว่าในด้านการนาพลังงานหมุนเวียน พลังงานทางเลือกและอุปกรณ์พลังงาน
มาใช้ในชุมชน บางชุมชนเห็นว่ายังมีปริมาณพลังงานไม่เพียงพอเพื่อใช้บริโภคประจาวันด้านค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงานกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าการจัดการพลังงานในชุมชนไม่มีผลต่อค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงาน สาเหตุเพราะ ไม่มีการใช้หรือมีการใช้ประโยชน์จากพลังงานหรืออุปกรณ์เหล่านั้นน้อย 
เนื่องจากว่าอุปกรณ์ชารุดใช้งานไม่ได้ ปัญหาประชาชนในชุมชนไม่สามารถจัดการบ ารุงรักษาอุปกรณ์
เองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยรูปแบบที่เหมาะสมในการจัดการพลังงานชุมชนนั้น ซึ่งจะนาไปสู่ 
การมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการพลังงานชุมชนและการวางแผนพลังงานชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม
และผลที่ได้จากการวางแผนพลังงานคือการลดค่าใช้จ่ายในด้านพลังงานและการมีพลังงานเพียงพอ  
ต่อความต้องการพื้นฐานของคนในชุมชน นอกจากนั้นยังต้องมีการศึกษาปรับปรุงเทคโนโลยีและ
กระบวนการจัดการที่เหมาะสม และการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องอีกด้วย อันจะนามาซึ่งการ
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จัดการพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืนได้ นอกจากนั้นยังต้องสามารถขยายผลไปสู่ชุมชนอื่นๆ  ได้  
การจัดการพลังงานในชุมชนหากต้องการให้ได้ประสิทธิผลที่ดีต้องมีการน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเข้ามาบูรณาการจัดการด้วย และต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอีกด้วย 

 รัตนา ศิลาเดช (2555) ได้ท าการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานพลังงานชุมชน 
จังหวัดมหาสารคาม  ผลการวิจัยพบว่า 1) ในด้านสภาวะแวดล้อมและปัจจัยเบื้องต้นของการด าเนิน
โครงการพลังงานชุมชนพบว่าแผนพัฒนายุทธศาสตร์เรื่องพลังงาน มีความชัดเจนและมีความ
สอดคล้อง เหมาะสมกับการพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่โครงการมีความเข้าใจนโยบายของรัฐบาล และ
ยุทธศาสตร์กระทรวงพลังงานเป็นอย่างดี แต่ประชาชนในพื้นที่ยังมีความเข้าใจในเรื่องปัญหาและ
สถานการณ์พลังงานไม่มากนักนอกจากนี้ยังมีข้อจ ากัดในเรื่องงบประมาณ บุคลากร และความรู้ 
ทักษะเฉพาะด้านในการด าเนินโครงการฯ 2) ด้านกระบวนการและผลผลิตของการด าเนินโครงการ
พลังงานชุมชนพบว่า มีการก าหนดแผนงาน เป้าหมาย และขั้นตอนวิธีการด าเนินการที่ชัดเจน 
ผู้เกี่ยวข้องกับการด าเนินโครงการมีความเข้าใจขั้นตอนการด าเนินงานเป็นอย่างดี ชุมชนมีส่วนร่วมใน
ทุกขั้นตอน และมีมาตรการในการตรวจสอบติดตามผลเป็นระยะ อีกทั้งมีแนวทางในการขยาย
โครงการในปีต่อไปและผลักดันให้ องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุน างบประมาณของท้องถิ่นมา
ขยายผล เมื่อประเมินรายประเด็น พบว่า การมีส่วนร่วมและความเข้าใจในการประชุมสรุปผลการ
ด าเนินงานอยู่ในระดับมาก และในรายละเอียดย่อย พบว่า โครงการด้านพลังงานที่จัดท าขึ้นนี้เกิด
ประโยชน์กับชุมชน อยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน ส่วนประเด็นที่มีระดับการมีส่วนร่วมต่ าที่สุดคือการ
มีส่วนร่วมในการประชุมความคิดเห็นเพื่อยกร่างแผนพลังงาน อยู่ในระดับปานกลาง เทคโนโลยีที่
ส่งเสริมสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนท าให้สามารถลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้จากการผลิต
เทคโนโลยีพลังงานจ าหน่ายโดยเกิดเป็นฐานอาชีพใหม่ให้ กับชุมชนได้ และ3) ด้านสภาพปัญหา 
และแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานพลังงานชุมชนพบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นในการด าเนินงานแผน
พลังงานชุมชนเกิดจากการที่ชุมชนขาดความตระหนักถึงความส าคัญของพลังงาน โดยที่ส่วนใหญ่รู้สึก
ว่าพลังงานเป็นเรื่องไกลตัว จึงท าให้ขาดความกระตือรือร้นที่ จะด าเนินงาน หรือพัฒนาต่อยอด
เทคโนโลยีเพื่อใช้ในชุมชน ส าหรับขั้นตอนการด าเนินงานแผนพลังงานชุมชนเองยังมีข้อบกพร่อง  
คือ ในการด าเนินงานมีขั้นตอนที่มากเกินไป และช่วงเวลาที่ด าเนินงานไม่สอดรับกับวิถีการด าเนินชีวิต
ของชุมชนที่ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม และในบางขั้นตอนไม่สามารถสร้างความเข้าใจ และสร้าง
ความตระหนักได้อย่างแท้จริง  

 วฤณดา  วงศ์โรจน์ (2557) ได้ท าการศึกษาเรื่องความต้องการการน าพลังงานทดแทนมาใช้ใน
ชุมชนต าบลขุนตัดหวาย อ าเภอจะนะ จังหวัดสงขลา พบว่าประชาชนในต าบลขุนตัดหวาย มีความ
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ต้องการใช้พลังงานทดแทนประเภทพลังงานแสงอาทิตย์มากที่สุด โดยส่วนใหญ่มีความต้องการน าตู้อบ
พลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในการถนอมอาหาร รองลงมาคือ พลังงานชีวมวล โดยต้องการชนิดพลังงาน
ชีวมวลประเภทไม้มาใช้ในครัวเรือนมากที่สุด เทคโนโลยีพลังงานชีวมวลที่ต้องการน ามาใช้ในครัวเรือน 
คือ เตาชีวมวล และต้องการตาชีวมวลชนิดเตามหาเศรษฐี/เตาอั้ งโล่มากที่สุด ส่วนการเปรียบเทียบ
ความต้องการประเภทของพลังงานทดแทนมาใช้ในครัวเรือนตามปัจจัยภายในชุมชน พบว่า ชุมชนที่มี
ศักยภาพและบทบาทผู้น าชุมชน ชุมชนที่มีความเข้มแข็งของชุมชน และชุมชนที่การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนแตกต่างกัน มีความต้องการพลังงานทดแทนในแต่ละประเภทไม่แตกต่างกัน รวมทั้งมีความ
ต้องการชนิดของพลังงานชีวมวล และความต้องการเทคโนโลยีพลังงานทดแทนมาใช้ในครัวเรือนไม่
แตกต่างกันด้วย 

 เสรี กังวานกิจ (2548) ได้ท าการศึกษาการพัฒนาแบบจ าลองการใช้พลังงานชุมชนชนบท
ระดับหมู่บ้านวิทยาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การใช้พลังงานในครัวเรือนของชุมชน 
ชนบท และพัฒนาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ส าหรับประมาณการใช้พลังงานในครัวเรือน 
ท าการศึกษาจากครัวเรือนจ านวน 152 ครัวเรือน ของบ้านป่าคาย ต าบลบ้านยาง อ าเภอวัดโบสถ์ 
จังหวัดพิษณุโลก โดยท าการเก็บข้อมูล คือ การใช้พลังงานไฟฟ้าพิจารณาจากการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า 
ต่างๆ การใช้พลังงานเชื้อเพลิงเชิงพาณิชย์ พิจารณาจากการใช้น้ ามัน เบนชิน น้ ามันดีเซล น้ ามันก๊าด 
และแก๊สหุงต้ม และการใช้พลังงานเชื้อเพลิงทดแทน พิจารณาจากการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลต่างๆ แล้ว 
ท าการพิจารณาสมการความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานที่ใช้กับองค์ประกอบพื้นฐานของครัวเรือนคือ 
จ านวนสมาชิกในครัวเรือน และรายได้ต่อปีของครัวเรือน ผลการศึกษาพบว่ามีสมาชิกในครัวเรือน  
อยู่ระหว่าง 1–6 คนมีรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนเท่ากับ 73,522.82 บาท/ปี หรือ 21,654.03 บาท/
คน-ปี มีการใช้พลังงานรวมเฉลี่ยเท่ากับ 195.34 กิโลกรัมเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อปี เป็นพลังงานไฟฟ้า
เท่ากับ 100.88 กิโลกรัมเทียบเท่าน้ ามันดิบต่อปี คิดเป็น 51.64% พลังงานเชื้อเพลิงเชิงพาณิชย์ 
56.42 กิ โลกรัม เที ยบ เท่ าน้ ามันดิบต่อปี  คิด เป็น  28.88%  และพลั งงาน เชื้ อ เพลิ งทดแทน  
38.08 กิโลกรัม เทียบเท่าน้ ามันดิบต่อปี คิดเป็น 19.49% 

 ยรรยง อัมพวา (2550) ได้ท าการวิจัยเรื่องยุทธศาสตร์การพลังงานแห่งชาติเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืนของประเทศไทยการแก้ไขปัญหาพลังงานโดยการก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ของประเทศนั้น 
แนวทางที่เป็นนโยบายและยุทธศาสตร์ที่มีการก าหนดขึ้นโดยกระทรวงพลังงาน อันเป็นยุทธศาสตร์
ของกระทรวงพลังงาน ได้รับการยอมรับว่าเป็นแนวทางที่มีความเหมาะสม และมีทิศทางที่ถูกต้อง  
ในการแก้ไขปัญหาพลังงานของประเทศปัญหาส่วนหนึ่งมาจากการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการก าหนดนโยบายพลังงานที่เป็นที่ยอมรับได้ ซึ่งพบว่า ประชาชนมีการรับรู้ต่อปัญหาพลังงาน
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ค่อนข้างน้อยในขณะที่รับรู้ปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาพลังงานค่อนข้างมาก เนื่องจากมี
ผลกระทบต่อรายได้และรายจ่ายของตนเอง การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนมักจะเป็นการให้ความ
ร่วมมือในเรื่องการประหยัดพลังงาน และมีส่วนร่วมในเชิงลบคือการคัดค้านการด าเนินโครงการด้าน
พลังงานที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิต จากการวิเคราะห์ปรากฏการณ์และตีความจาก
ข้อมูลที่ศึกษา ประกอบกับแนวคิดในการด าเนินกระบวนการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มองว่าการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเป็นกลไกส าคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนน าไปสู่ข้อเสนอว่า กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นข้อต่อส าคัญของความส าเร็จในการด าเนินนโยบายด้านพลังงานของประเทศ และเป็น
เครื่องมือหรือกลไกในการประสานและบูรณาการยุทธศาสตร์อื่น ๆ ให้เดินหน้าไปสู่ความส าเร็จได้ 
ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงมีความส าคัญต่อการพัฒนาด้านพลังงานของประเทศให้มี
ความยั่งยืนสืบไป 

 ธัญวิสิฏฐ์ ปลื้มจิตร (2555) ได้ท าการวิจัยเรื่องการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือน
อย่างยั่งยืน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนอย่างยั่งยืน มีจุดมุ่งหมาย
หลักๆ 3 ด้าน ด้านความรู้ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ด้านพฤติกรรม
การใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน และด้านพฤติกรรมและเจตคติต่อการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือน
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน วิธีการด าเนินการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 ครัวเรือน  
ในเขตพื้นที่ต าบลในคลองบางปลากัด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้รับคัดเลือก  
โดยผู้วิจัยจากผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนอย่างยั่งยืน เริ่มการ
ทดลองตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2553 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 รวมระยะเวลา 6 เดือน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรม แบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ แบบประเมินพฤติกรรม
และเจตคติ และสมุดบัญชีพลังงานประจ าครัวเรือน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลวิเคราะห์ ได้แก่  
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
การอนุ รักษ์ พลั งงาน ในครัวเรือนอย่ างยั่ งยื นก่ อนและหลั งเข้ าร่วมการฝึกอบรมโดยใช้  
T-Test (Dependent–Samples) 
 ผลการวิจัยมีดังต่อไปนี ้
 1. กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือน ก่อนและหลัง
ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเรื่องการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนอย่างยั่งยืน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังการฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการฝึกอบรม 
 2. กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการใช้ปริมาณไฟฟ้าลดลงจากฐานเดือนแรกคิดเป็นร้อยละ 9.8  
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 3. กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรม การอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนอยู่ในระดับมาก  
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39 และมีเจตคติต่อการอนุรักษ์พลังงานในครัวเรือนอย่างยั่งยืนอยู่ใน 
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 

 ณิชยารัตน์ พาณิชย์ (2556) ได้ท าการศึกษาเรื่อง แนวทางการบริหารจัดการพลังงาน
หมุนเวียนในระดับชุมชนของประเทศไทย พบว่า มีการน าพลังงานหมุนเวียนมาใช้ภายในชุมชน 
ทุกจังหวัด โดยทุกภูมิภาคมีการใช้พลังงานหลากหลายประเภทขึ้นอยู่กับการสนับสนุนเทคโนโลยี 
ความรู้ และแนวทางการด าเนินงานของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่ ซึ่งพบว่า พลังงานชีวมวล 
มีการน ามาใช้ในการผลิตพลังงานมากที่สุดของทุกภูมิภาค โดยรูปแบบเทคโนโลยีที่ใช้ในปัจจุบัน  
เช่น เตาเผาถ่าน 200 ลิตร (แบบนอน) เตาเผาถ่าน 200 ลิตร (แบบตั้ง) เตาชีวมวลไม้ เตาซูปเปอร์
อั้งโล่ และเตาแก๊สแกลบ เป็นต้น รองลงมาเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ในรูปแบบ เซลล์แสงอาทิตย์ 
ตู้อบแสงอาทิตย์ ส่วนพลังงานน้า ใช้ในรูปแบบโรงไฟฟ้า พลังงานน้ า ระหัดวิดน้ า ก๊าซชีวภาพส่วน
ใหญ่หมักมาจากมูลสัตว์ที่มีอยู่ในชุมชน ตามล าดับ และพบว่าปัจจัยด้านกายภาพ พลังงานหมุนเวียน
บางประเภทที่แต่ละพื้นที่เลือกใช้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางภูมิประเทศ ภูมิอากาศ มีเฉพาะบาง
ประเภทพลังงานที่ขึ้นกับปัจจัยดังกล่าว เช่น พลังงานน้ า พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น ในด้านการ
ขนส่งเมื่อน าพลังงานหมุนเวียนมาใช้ ส่วนใหญ่ลดค่าขนส่งลงเพราะมีการเลือกใช้วัตถุดิบที่อยู่  
ภายในชุมชนมาผลิตพลังงาน ในทางสังคมและวัฒนธรรม ส่วนใหญ่จะน า เทคโนโลยีมาประยุกต์ให้ 
เข้ากับสภาพความเป็นอยู่ และน ามาผสมผสานกับภูมิปัญญาชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่น เพื่อให้
เหมาะสมกับชุมชนนั้นมากที่สุด แต่ปัจจัยความเชื่อ ค่านิยมของทุกภูมิภาคไม่ให้ความส าคัญต่อการ
เลือกใช้พลังงาน แต่จะมีผลหลังจากการด าเนินการใช้พลังงานหมุนเวียนในแง่ของความคิด  
การยอมรับ และทางเศรษฐกิจ รายได้จะมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่เลือกใช้และการเป็นวิทยากร  
ส่วนค่าใช้จ่ายพลังงานลดลงเพราะมีพลังงานที่ผลิตได้ใช้ส่วนหนึ่ง แต่ยังมีการน า เข้าพลังงานทุก
ภูมิภาคมาก/น้อยขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิตพลังงาน และสิ่งหนึ่งที่ เกิดตามมาคือ  การมีอาชีพ 
และการรวมกลุ่ม ส่วนทางการบริหารจัดการ ด้านบุคลากรไม่เพียงพอในบางพื้นที่และบุคลากรยัง
ต้องการความรู้ความเข้าใจเพิ่มเติม และด้านงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ส่วนใหญ่ไม่เพียงพอ แต่มี
แนวทางการแก้ปัญหาโดยการหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม จากทั้งภาครัฐ เอกชนและแหล่งเงินทุน
สนับสนุนอื่นๆ ส่วนด้านการควบคุมก ากับดูแลและการติดตามประเมินผล มีการติดตามผลอย่าง
ต่อเนื่อง แต่ปัจจุบันยังไม่เป็นระบบเอกสารที่ชัดเจน ส่วนด้านการมีส่วนร่วมช่วยในเรื่องของการ
ขับเคลื่อนเพื่อให้การด าเนินงานโครงการพลังงานต่างๆ ยั่งยืน รวมทั้งด้านของความรู้ความเข้าใจของ
ประชาชนและการน า วิทยากรมาให้ความรู้มีผลต่อการสร้างจิตส านึก ความรู้ความเข้าใจของพลังงาน
ในเรื่องนั้นๆ ดังนั้นแนวทางการบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียนในระดับประเทศไทย ควรเริ่มต้นจาก
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ครอบครัวแล้วขยายต่อไปในชุมชนและกลายเป็นจังหวัด แล้วค่อยๆ ขยายต่อไปเรื่อยๆ ในพื้นที่
ใกล้เคียง และควรศึกษาความเหมาะสมตามศักยภาพ วัตถุดิบในชุมชน พร้อมทั้งประชาชนต้องมี
ความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานหมุนเวียนแต่ละประเภทและเทคโนโลยีพลังงานนั้นๆ และให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทุกขั้นตอน เพื่อปลูกฝังจิตสานึกให้ประชาชนรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ
พลังงานในชุมชนของตนเอง อีกทั้งต้องอาศัยความร่วมแรงจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  
ภาคประชาชนเพื่อสร้างความเข้มแข็ง และควรใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนอย่างแท้จริง 

 Carmen Romero-Rubio (2015, pp. 397-409) ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพลังงาน
ชุมชนอย่างยั่งยืน โดยศึกษาเปรียบเทียบประเทศสเปนและเยอรมนี พบว่าในปีที่ผ่านมา หลาย
องค์การและภาครัฐในประเทศที่พัฒนาแล้วมีการได้รับการสนับสนุนในการสร้างพลังงานชุมชนอย่าง
ยั่งยืน (SECs) ซึ่งเป็นกลยุทธ์ให้บรรลุเป้าหมายทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุใน
บางประเทศ (เช่น เยอรมนี) ได้มีการก่อตั้งพลังงานชุมชนจ านวนมาก มีประเทศอื่นๆ อีก เช่น สเปนที่
มีการสร้างและการเติบโตของพลังงานชุมชนที่ยั่งยืนช้ากว่ามาก ส าหรับเป้าประสงค์ของบทความนี้
เป็นการวิเคราะห์กรณีประเทศสเปน ถึงการก าหนดสาเหตุของการขาดแคลนพลังงานชุมชนใน
ประเทศนี้ และเป้าประสงค์คือ ด าเนินการปรับให้เข้ากับบริบทของประเทศสเปน มุ่งไปที่การสร้าง
พลังงานชุมชนให้เพิ่มขึ้น เพื่ออ านวยความสะดวกให้งานเหล่านี้ โดยใช้กรณีของประเทศเยอรมนีใน
การอ้างอิงการค้นพบที่ส าคัญในความแตกต่างของประเทศเยอรมนีและสเปน พลังงานชุมชนอย่าง
ยั่งยืน ยังขาดความรับผิดชอบต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทดแทน แม้จะมีสิ่งจูงใจ
คล้ายกันส าหรับการผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน (จนกระทั่งเมื่อเร็วนี้) นอกจากนี้ในสเปน แรงจูงใจ
ได้รับการตัดออกเมื่อเร็วนี้  ดังนั้นมันกลายเป็นสิ่งที่ยากที่จะน าเงินทุนมาผลิตโนรงงานผลิต
กระแสไฟฟ้าพลังงานทดแทน นั่นคือเหตุผลที่กลยุทธ์ในส่วนภาคอื่นๆกว่ากระแสพลังงานทดแทนจะ
ได้รับการแนะน าส าหรับการสนับสนุนของพลังงานชุมชนในสเปน 

 Maria and Tsoutsos (2004 อ้างถึงใน วิสาขา ภู่จินดา, 2555; 44) ได้ศึกษาการบริหาร 
จัดการพลังงานหมุนเวียนอย่างยั่งยืนของเกาะเล็กๆ ในประเทศกรีก โดยพิจารณากฎหมาย  
ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม พบว่า ในปัจจุบันกรอบของกฎระเบียบและการเงินของประเทศกรีกได้ให้
ความส าคัญกับพลังงานหมุนเวียน ซึ่งน าไปสู่การลงทุนและความสนใจพลังงานหมุนเวียนที่มากขึ้น 
โดยเฉพาะในเกาะเล็กๆ ซึ่งมีความเป็นไปได้ของการใช้พลังงานหมุนเวียนสูงในแต่ละรอบปี อย่างไรก็ดี
เกาะเล็กๆ ในประเทศกรีกมีลักษะเฉพาะของระบบนิเวศวิทยาที่มีความเปราะบาง  ซึ่งมีความเป็น
ธรรมชาติและธ ารงไว้ซึ่งศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งจะเป็นข้อจ ากัดของการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังงาน
หมุนเวียน ดังนั้น การประยุกต์หลักการความได้สัดส่วน ซึ่งเป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่เหมาะสมใน
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คาดการณ์ความขัดแย้ง และการบริหารจัดการแบบคู่ขนานโดยการใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม (หลักการ
การกันไว้ดีกว่าแก้และการป้องกัน หลักการความหลากหลายทางชีวภาพ หลักการบูรณาการ)  
และการใช้กฎเกณฑ์ทั่วๆ ไปจะสามารถใช้ในการบริหารจัดการได ้

 Denis and Parker (2009 อ้างถึงใน วิสาขา ภู่จินดา , 2555; 45) ได้ศึกษาการวางแผน
พลังงานชุมชนในประเทศแคนาดา กรณีศึกษา บทบาทของพลังงานหมุนเวียน ซึ่งประเทศแคนาดา 
ได้ให้ความสนใจในการวางแผนพลังงาน ซึ่งน ามาใช้ในระดับภูมิภาคและระดับท้องถิ่นมากขึ้น  
การเปลี่ยนแปลงนี้ เป็นเพราะความต้องการในการลดก๊าซเรือนกระจกและต้องการพึ่งตนเอง 
ด้านพลังงานมากขึน้ ในทางทฤษฎีการบริหารจัดการพลังงานในระดับท้องถิ่น ท าได้ง่ายเพราะสามารถ
ท าให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย 3 ด้าน ได้แก่ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การอนุรักษ์
พลังงาน และการใช้พลังงานหมุนเวียน ผลการวิเคราะห์พบว่า  แผนพลังงานชุมชนแผนแรกของ  
10 ชุมชนที่ไปศึกษา ซึ่งมีประชากรตั้งแต่ 500-1,000,000 คน พบว่ากิจกรรมและโครงการที่อยู่ใน
แผนพลังงานชุมชนจะมีความเกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและการอนุรักษ์พลังงาน 
ซึ่งชุมชนให้ความส าคัญกับการน าพลังงานหมุนเวียนมาใช้น้อยกว่า ส าหรับชุมชนที่ให้ความสนใจกับ
พลังงานหมุนเวียนจะเน้นไปที่เทคโนโลยี ทั้งนี้ผู้ด าเนินการระดับท้องถิ่นสามารถใช้ได้ คือ พลังงาน
ชีวภาพเพื่อใช้ในการคมนาคม ส าหรับพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์จากโซล่าร์เซลล์และให้
พลังงานความร้อนถูกใช้ไม่มากนัก ในภาพรวมประมาณร้อยละ 20 ของชุมชนขนาดใหญ่สนใจ
เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนหลายประเภท และร้อยละ 60 ของชุมชนขนาดเล็ก  สนใจพลังงาน
หมุนเวียนหลายประเภท ผลการศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ชุมชนขนาดเล็กและชุมชนที่อยู่ห่างไกลมี
ความสนใจในพลังงานหมุนเวียนมากกว่าชุมชนอื่นๆ 

 จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ท าให้ทราบว่า พลังงานทางเลือกหรือ
พลังงานหมุนเวียนสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในระดับชุมชนได้แทบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพลังงานลม 
พลังงานแสงอาทิตย์ ก๊าซชีวภาพ พลังงานชีวมวล พลังงานความร้อนใต้ภิภพ พลังงานน้ า และ
พลังงานหมุนเวียนบางชนิดนั้น อาจจะมีกระบวนการหรือการใช้เทคนิคเฉพาะ จึงจ าเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมือของชุมชน ครัวเรือน และผู้รู้ ทั้งนี้ต้องมีความสอดคล้องกับบริบทของชุมชน ร่วมถึง
ตอบสนองความต้องการของคนในชุมชน ดังนั้น การบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียนเป็นสิ่งส าคัญ
ประการหนึ่งในการสร้างประสิทธิภาพของพลังงานชุมชน และงานวิจัยต่างประเทศ พบว่า หลาย
องค์การและภาครัฐในประเทศที่พัฒนาแล้วมีการได้รับการสนับสนุนในการสร้างพลังงานชุมชนอย่าง
ยั่งยืน การให้ความส าคัญกับพื้นที่ขาดแคลนพลังงานและปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนั้นๆ จากการ
ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้น เช่น การศึกษารูปแบบในการบริหารจัดการพลังงานชุมชน เน้นการ
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สร้างความรู้ สร้างความตะหนักและเน้นการมีส่วนร่วม และแนวทางการบริหารจัดการพลังงาน
หมุนเวียนในระดับชุมชน ควรเริ่มต้นจากครอบครัวแล้วขยายต่อไปในชุมชนและกลายเป็นหมู่บ้าน 
ต าบล อ าเภอ และจังหวัด แล้วค่อยๆ ขยายต่อไปเรื่อยๆ ในพื้นที่ใกล้เคียงหรือเครือข่าย และควร
ศึกษาความเหมาะสมตามศักยภาพวัตถุดิบในชุมชน พร้อมทั้งประชาชนต้องมีความรู้ความเข้าใจด้าน
พลังงานหมุนเวียนแต่ละประเภทและเทคโนโลยีพลังงานนั้นๆ และให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทุก
ขั้นตอน เพื่อปลูกฝังจิตส านึกให้ประชาชนรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของพลังงานในชุมชนของตนเอง อีกทั้ง
ต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนเพื่อสร้างความ
เข้มแข็ง และควรใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนอย่างแท้จริง 

 



บทที่ 3 
 

แนวคิดและวิธีการศึกษา 

 การศึกษาเรื่อง “การจัดการพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนนาเหลือง  
อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน” เป็นการศึกษาที่ด าเนินการตามแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research Approach) เป็นหลัก โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนตลอดจนวิธีการศึกษา 
ดังต่อไปนี ้
 
 3.1 แนวคิดในการศึกษา 
 3.2 ขอบเขตการศึกษา 
 3.3 วิธีการศึกษา 
 3.4 การตรวจสอบความถูกต้อง 
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.6 การเขียนรายงานและการน าเสนอผลการศึกษา 
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3.1  แนวคิดในการศึกษา 

 

ภาพที่ 3.1 แนวคิดในการศึกษา 

การจัดการพลังงานชุมชน
อย่างยั่งยืน 

 

          

กระบวนการจัดการ 

การวางแผน  
(Planning) 

 
 

การจัด
องค์การ

(Organizing
 

การชี้น า 
(Leading) 

 
  

การควบคุม
องค์การ 

(Controlling
)

องค์ประกอบภายนอก 
➢ การสนับสนุนจากหน่วยงาน

ภายนอก/องค์การต่างๆ ทั้ง

ภาครัฐและเอกชน 

➢ อบต.นาเหลือง 

➢ ส านักงานพลังงานจังหวัดน่าน 

➢ ลักษณะภูมิภาค 

➢ บริบทจังหวัดน่าน 

 

องค์ประกอบภายใน 
➢ การมีส่วนร่วมของประชาชน

ชุมชนนาเหลือง 

➢ แผนพลังงานชุมชน (LEP) 

➢ การตัดสินใจทางการบริหาร 

➢ การจัดการเชิงกลยุทธ์ 

➢ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

➢ การบริการกลุ่ม 

➢ การจัดการในสภาพแวดล้อม

ระหว่างประเทศ 

เกื้อหนนุ 
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 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการจัดการพลังงานชุมชน เพื่อศึกษา
องค์ประกอบความส าเร็จในการจัดการพลังงานชุมชนของต าบลนาเหลือง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
ตลอดจนเพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรคและแนวทางการส่งเสริมพลังงานชุมชน ซึ่งกระบวนการจัดการ 
ที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การชี้น า (Leading) 
และการควบคุมองค์การ (Controlling) ควบคู่กับพิจารณาถึงปัจจัยที่จะส่งเสริมความส าเร็จใน 
การจัดการพลังงานชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน การตัดสินใจทาง 
การบริการจัดการพลังงานชุมชน การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารงานกลุ่ม  และการได้รับ 
การสนับสนุนจากภาครัฐ และองค์การต่างๆที่ เกี่ยวข้อง จนน าไปสู่การจัดการพลังงานชุมชน  
อย่างยั่งยืน 
 

3.2  ขอบเขตการศึกษา 

 การศึกษาเรื่อง การจัดการพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาชุมชนนาเหลือง  
อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ผู้ศึกษาได้แบ่งขอบเขตการศึกษาเพื่อให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยโดยแบ่งไว้ 3 ด้าน ดังนี ้

 3.2.1. ขอบเขตเชิงพื้นที่ 

 การศึกษาครั้ งนี้ ได้ เลื อกพื้ นที่ ในการศึ กษา โดยใช้ วิ ธีก ารเลื อกแบบ เจาะจง คื อ  
ต าบลนาเหลือง (องค์การบริหารส่วนต าบลนาเหลือง) อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เนื่องจากเป็นชุมชน
ที่มีการบริหารจัดการพลังงานชุมชนและสิ่งแวดล้อม มีลักษณะที่น่าสนใจและศึกษาในเรื่อง
กระบวนการจัดการพลังงานชุมชน โดยโครงการพลังงานชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบล  
นาเหลือง ได้มีการท าข้อตกลงร่วมกับส านักงานพลังงานจังหวัดน่าน ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคน  
ในชุมชนด าเนินการบริหารจัดการพลังงานแบบครบวงจรในชุมชน และค านึ งถึงความสอดคล้องกับ
บริบทของชุมชนควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมด้วย ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างชุมชนต าบลนาเหลืองกับชุมชนข้างเคียง 

 3.2.2. ขอบเขตเชิงเนื้อหาสาระ 

 การศึกษาในครั้งนี้มุ่งศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวกับกระบวนการจัดการพลังงานชุมชนของ 
ต าบลนาเหลือง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน และมุ่งเน้นไปที่การจัดการพลังงานชุมชนที่ต่อเนื่องและ
เกิดความยั่งยืน รวมไปถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการจัดการพลังงานชุมชน ตลอดจนเป็น
การท าความเข้าใจถึงความเป็นมาของพลังงานชุมชน กระบวนการในการจัดการพลังงาน 
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 3.2.3. ขอบเขตเชิงประชากรหรือกลุ่มเป้าหมาย 

 โดยหาข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งเป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลโดยไม่ใช้แบบสอบถาม  
จะมีแนวของข้อค าถามให้ผู้สัมภาษณ์เป็นผู้สอบถามผู้ให้สัมภาษณ์ในลักษณะการเจาะลึก  และ
ก าหนดให้ผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญประกอบด้วย พลังงานจังหวัดน่าน องค์การบริหารส่วนต าบลนาเหลือง  
(อบต.นาเหลือง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน) อาสาสมัครพลังงานชุมชน (อส.พน) และชาวบ้านที่มี 
ส่วนร่วมในชุมชน รวมจ านวน 15 คน โดยก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Criterion Based Selection) 

 3.2.4. ขอบเขตด้านเวลา 

 ระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559 ถึง 30 สิงหาคม พ.ศ.2560 
 

3.3  วิธีการศึกษา 

 การศึกษาในครั้งนี้ใช้แนวทางการศึกษาเชิงคุณภาพเป็นหลัก (Qualitative Research 
Approach) ซึ่งผู้ศึกษาได้เลือกชุมชนนาเหลือง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เป็นพื้นที่ เป้าหมาย 
ในการศึกษา โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการศึกษา และเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ดังต่อไปน้ี 

 วิธีการรวบรวมข้อมูลของการศึกษา การจัดการพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืน มี 2 ส่วน ได้แก่ 1. 
ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ  รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร บทความและงานวิจัยต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้อง และ 2. ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ 

 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษานี้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก ( In-depth Interview) และการสังเกต 
(Observation) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดการพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืน รายละเอียดดังนี ้

 การสมัภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ประกอบด้วย  

  (1) การสัมภาษณ์พลังงานจังหวัดน่าน มีผู้ ให้ข้อมูลจ านวน 4 คน ประกอบด้วย  
1) พลังงานจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถด้านพลังงาน และสามารถน าโครงการ 
ด้านพลังงานมาสู่ชุมชน อีกทั้ง สามารถน าให้คนทั้งหลายมาประสานงานกันได้ พัฒนาชุมชนให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น และน าไปสู่จุดมุ่งหมายที่วางไว้ร่วมกัน 2) นักวิชาการพลังงาน 
ช านาญการ จะให้ความรู้แก่ชุมชน พร้อมชี้แนะวิธีการต่างๆ ด้านพลังงาน จัดกิจกรรมด้านพลังงาน 
เช่น การศึกษาดูงานด้านพลังงานนอกสถานที่ จัดการประชุม อส.พน. เป็นต้น 3) นักวิเคราะห์
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นโยบายและแผน จัดท าแผนกลยุทธ์ด้านพลังงาน ให้ความรู้แก่ชาวบ้าน รวมถึงการติดตามและ
ประเมินผลด้านพลังงานของชุมชน และ 4) วิศวกรปฏิบัติการ จะดูแลในส่วนของด้านเทคนิค  
และให้ความรู้แก่ชาวบ้านด้านเทคโนโลยีทางพลังงาน โดยมีประเด็นค าถาม ได้แก่ ความเป็นมาของ
โครงการส่งเสริมด้านพลังงานแก่ชุมชน การผลิตหรือใช้พลังงานจากพลังงานทดแทนในชุมชนหรือ 
ในครัวเรือนที่ท าอยู่ ปัญหาและอุปสรรคของการผลิตหรือการใช้พลังงานทดแทน ความคิดเห็น
เกี่ยวกับสิ่งที่ท าให้ชุมชนหรือครัวเรือนจากการน าพลังงานมาใช้อย่างยั่งยืน ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตหรือการจัดการพลังงานชุมชน ได้แก่ ทรัพยากรหรือวัตถุดิบที่ชุมชนมี  
การมีส่วนร่วมในการวางแผนผลิตหรือใช้พลังงาน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานชุมชน  
การบ ารุงรักษา ฟื้นฟูพลังงานชุมชน ประโยชน์จากการจัดการพลังงานชุมชน การได้รับการสนับสนุน
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการพลังงานทดแทนเพื่อผลิตหรือใช้ในชุมชนและครัวเรือน
และให้ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการพลังงานชุมชน 
  (2) การสัมภาษณ์องค์การบริหารส่วนต าบลนาเหลือง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  
มีผู้ให้ข้อมูลจ านวน 4 คน ประกอบด้วย 1) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาเหลือง ซึ่งเป็นผู้น าและ
สามารถให้ค าแนะน าสมาชิกในหน่วยงาน ให้การสนับสนับด้านพลังงาน และมีอ านาจหน้าที่ในการ  
สั่งการ รวมถึงการอนุมัติโครงการแต่ละโครงงานสู่ชุมชน 2) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาเหลือง  
เป็นผู้มีความเป็นความรู้ ความสามารถ ให้การสนับสนุนด้านพลังงานอย่างเต็มที่  ตลอดจน
ประสานงานกับพลังงานจังหวัดในการน าโครงการด้านพลังงานมาสู่ชุมชน 3) รองนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาเหลือง ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนในด้านต่างๆ และ 4) เจ้าพนักงานพัฒนา
ชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลนาเหลือง ดูแล รับผิดชอบด้านพลังงาน และถ่ายถอดความรู้ด้าน
พลังงานแกชุมชน ให้ความรู้แก่ชาวบ้าน โดยมีประเด็นค าถาม ได้แก่ ความเป็นมาของโคงการ 
พลังงานชุมชน การผลิตหรือใช้พลังงานจากพลังงานทดแทนในชุมชนหรือในครัวเรือนที่ท าอยู่  
ปัญหาและอุปสรรคของการผลิตหรือการใช้พลังงานทดแทน ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ท าให้ชุมชน
หรือครัวเรือนจากการน าพลังงานมาใช้อย่างยั่งยืน ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตหรือ
การจัดการพลังงานชุมชน ได้แก่ ทรัพยากรหรือวัตถุดิบที่ชุมชนมี การมีส่วนร่วมในการวางแผนผลิต
หรือใช้พลังงาน ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานชุมชน การบ ารุงรักษา ฟื้นฟูพลังงานชุมชน 
ประโยชน์จากการจัดการพลังงานชุมชน การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การบริหาร
จัดการพลังงานทดแทนเพื่อผลิตหรือใช้ในชุมชนและครัวเรือนและให้ข้อเสนอแนะในการบริหาร  
จัดการพลังงานชุมชน 
  (3) การสัมภาษณ์คณะกรรมการพลังงานชุมชนหรือกลุ่มพลังงานชุมชน (อาสาสมัคร
พลังงานชุมชน (อส.พน.)) ได้เลือกผู้ให้ข้อมูลจ านวน 4 คน ประกอบด้วย 1) ประธาน อส.พน.  
2) รองประธาน อส.พน. 3) เลขานุการ อส.พน. และ 4) สมาชิก อส.พน. ซึ่งเป็นประชาชนที่มีจิตอาสา
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และมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนด้านพลังงาน ขยายผลให้ความรู้ด้านพลังงานสู่ชุมชน เชื่อมต่อ
หน่วยงานด้านพลังงานกับชุมชน ตลอดจนตระหนักกับพลังงานที่อยู่ใกล้ตัว และเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการลดใช้พลังงาน เพิ่มการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีประเด็นค าถาม ได้แก่  
ความเป็นมาของการผลิตพลังงานภายในชุมชน จากพลังงานทดแทนที่ใช้เองภายในชุมชน แหล่งที่มา
และการเข้าถึงการจัดหาทรัพยากรหรือวัตถุดิบ การถ่ายทอดองค์ความรู้ทางพลังงานสู่ชุมชน  
การบริหารจัดการ ดูแลสิ่งแวดล้อม การน าพลังงานมาใช้ การบ ารุงรักษา ฟื้นฟูพลังงาน ประโยชน์ที่
ได้รับจากพลังงานชุมชน ความรู้ความเข้าใจในการจัดการพลังงานของประชาชนในชุมชน การมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการผลิต การได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้ งภาครัฐและหน่วยงานเอกชน
ต่างๆ ปัญหาและอุปสรรคของการผลิตพลังงานใช้เองภายในชุมชน ผลกระทบทางด้านบวกและลบ
ของการจัดการพลังงานในชุมชน และความช่วยเหลือที่ต้องการ 
  (4) การสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือนและชาวบ้านที่มีส่วนร่วมในชุมชน ได้เลือกผู้ให้ข้อมูล
จ านวน 3 คน ประกอบด้วย 1) ประธานวิสาหกิจชุมชน 2) ประชาชนในชุมชนนาเหลือง โดยมี
ประเด็นค าถาม ได้แก่ ความเป็นมาของพลังงานชุมชนจากพลังงานใช้เองภายในครัวเรือน การจัดหา
ทรัพยากรหรือวัตถุดิบในการผลิตพลังงานใช้เองในครัวเรือน ความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ปัญหาและอุปสรรคของการผลิตพลังงานจากพลังงานทดแทน และการแก้ไขปัญหา ผลกระทบ
ทางด้านบวกและทางด้านลบจากการจัดการพลังงาน ปัจจัยที่จะท าให้การจัดการพลังงานชุมชนเกิด
ความยั่งยืน ข้อเสนอแนะความช่วยเหลืออื่นๆ เกี่ยวกับการจัดการพลังงาน 

 การสังเกต (Observation) ประกอบด้วย 

  (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) เป็นการสังเกตการณ์โดยตรง
ขณะด าเนินการสัมภาษณ์ ในทุกๆ ช่วงของการสัมภาษณ์  การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม  
การมีส่วนร่วมในการบริการจัดการพลังงานชุมชนและสังเกตการณ์กิจกรรมต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องตาม
ความเหมาะสม 
  (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) เฝ้าสังเกตการณ์
อย่างไม่มีส่วนร่วมในชุมชน เช่น การด าเนินวิถีชีวิตของคนในชุมชน การท ากิจกรรมในชุมชนต่างๆ 
ตามความเหมาะสม  
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3.4  การตรวจสอบความถูกต้อง 

 ในการศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งได้ผลการศึกษาในเชิงพรรณนาโดยการสังเกตและ
การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้น าชุมชน นักกิจกรรมในชุมชน ชาวบ้านที่มีส่วนร่วมในชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง  
ผู้ศึกษาท าการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลโดยใช้เทคนิคสามเส้า (Triangulation) โดยการตรวจสอบ
ความสอดคล้องของข้อมูลที่ได้รวบรวมด้วยวิธีการต่างๆ โดยการเปรียบเทียบผลที่ได้จากการสัมภาษณ์
เชิงลึกจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญแต่ละคนว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกัน รวมทั้งเปรียบเทียบข้อมูล
ส าคัญจากผลการสังเกตควบคู่ไปกับเอกสารและงานวิจัยต่างๆ เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล ทั้งนี้
การตรวจสอบข้อมูลด าเนินการไปพร้อมๆ กับการเก็บข้อมูล โดยการตรวจสอบทันทีหรือในระยะเวลา
ที่ไล่เลี่ยกัน เพื่อจะท าให้ทราบว่าข้อมูลที่ได้มานั้นเป็นความจริงหรือไม่ จนข้อมูลนั้นเป็นจริงมากที่สุด
ในทางปฏิบัติ  
 

3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) 
โดยด าเนินการพร้อมกับขั้นตอนการรวบรวมข้อมูล น าผลการสัมภาษณ์ เชิงลึกของพลังงานจังหวัด 
ผู้น าชุมชน ชาวบ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้อง การสังเกต มาสรุปในเชิงตรรกะและจัดหมวดหมู่ของข้อมูลเพื่อ
ความชัดเจน และน ามาข้อมูลมาหาความเชื่อมโยงพร้อมเขียนค าอธิบายข้อสรุปเพื่อเป็นแนวทางการ
จัดการพลังงาน ตลอดจนหาความสัมพันธ์ในเชิงพรรณนาความเพื่อตอบตามวัตถุประสงค์ 
ของการศึกษา เพื่อให้ได้การจัดการพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืน 
 

3.6  การเขียนรายงานและการน าเสนอผลการศึกษา 

 การน าเสนอผลการศึกษา ผู้ศึกษาได้เลือกใช้วิธีการเขียนวิเคราะห์เชิงพรรณนา โดยน าเสนอ
ข้อมูลอ้างอิงจากปรากฏการณ์จริง ตลอดจนเห็นภาพปรากฏการณ์ความสัมพันธ์ของประชาชนใน
ชุมชนเกิดการการจัดการพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืน 
 



บทที่ 4 
 

ผลการศึกษา 

 การศึกษาเรื่อง “การจัดการพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนนาเหลือง  
อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน” ซึ่งมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษากระบวนการจัดการพลังงานชุมชนของ
ต าบลนาเหลือง (องค์การบริหารส่วนต าบลนาเหลือง) อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  2) เพื่อศึกษา
องค์ประกอบความส าเร็จในการจัดการพลังงานของชุมชนของต าบลนาเหลือง (องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาเหลือง) อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน และ 3) เพื่อศึกษาปัญหา/อุปสรรคและในกระบวนการ
จัดการพลังงานชุมชน โดยได้ท าการรวบรวมข้อมูลในแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) ด้ วยการสั มภาษณ์ เชิ งลึ กกั บผู้ ให้ ข้ อมู ลส าคัญ  (Key Informants) การสั งเกต  
และการศึกษาจากเอกสารงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาสามารถน าเสนอโดยแบ่งเป็นหัวข้อ 
ดังต่อไปนี ้
 
 4.1 บริบทของพื้นที่ที่ศึกษา 
 4.2 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
 4.3 กระบวนการจัดการพลังงานชุมชนของต าบลนาเหลือง 
 4.4 องค์ประกอบความส าเร็จในการจัดการพลังงานชุมชนของต าบลนาเหลือง  
 4.5 ปัญหา/อุปสรรคและในกระบวนการจัดการพลังงานชุมชน 
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4.1  บริบท……………….. 

 จากการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ตลอดจนการทบทวนเอกสาร
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ที่ศึกษาตั้งแต่ระดับจังหวัดจนลงมาถึงในระดับชุมชน สามารถน าเสนอเป็น
บริบทของพื้นที่ โดยศึกษาตามหัวข้อ ดังต่อไปนี ้

 4.1.1 บริบททัว่ไปของจังหวดัน่าน 

 จังหวัดน่าน ตั้ งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของภาคเหนือตอนบน ติดกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ประมาณ 668 
กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 11,472.076 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 7,170,045 ไร่ มีอาณาเขต
โดยรอบของจังหวัดน่าน (ส านักงานแรงงานจังหวัดน่าน, 2559) 

 
ภาพที่ 4.1 แผนที่จังหวัดน่าน 
แหล่งที่มา: ส านักงานแรงงานจังหวัดน่าน, 2559 (ส านักงานแรงงานจังหวัดน่าน, 2559) 
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 ทิศเหนือ ติดต่อกับ  อ าเภอเชียงกลาง อ าเภอปัว อ าเภอทุ่ งช้าง อ าเภอเฉลิม 
พระเกียรติและอ าเภอบ่อเกลือ และมีพื้นที่ติดต่อกับเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงฮ่อน - หงสา ในแขวงไชย
บุรี สปป.ลาว  
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  อ าเภอภูเพียง อ าเภอสันติสุข โดยมีอ าเภอแม่จริม อ าเภอเวียงสา 
มีพื้นที่ติดต่อกับเมืองเพียง แขวงไชยบุรี สปป.ลาว  
 ทิศใต้  ติดต่อกับ  อ าเภอนาน้อย อ าเภอนาหมื่น มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดอุตรดิตถ์
และ จังหวัดแพร่ อ าเภอนาน้อยและอ าเภอเวียงสา มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดแพร่ 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  อ าเภอบ้านหลวง มีพื้นที่ติดต่อกับอ าเภอเชียงม่วนจังหวัดพะเยา 
อ าเภอท่าวังผา มีพื้นที่ติดกับอ าเภอปง จังหวัดพะเยา อ าเภอสองแคว มีพื้นที่ติดต่อกับอ าเภอเชียงค้า 
จังหวัดพะเยา 
 ทิศเหนือและทิศตะวันออก   ติดต่อกับ  สปป.ลาว เป็นระยะทางยาวประมาณ 277 กิโลเมตร 

  4.1.1.1 ลักษณะภูมิประเทศ 

  จังหวัดน่าน มีทิวเขาหลวงพระบางและทิวเขาผีปันน้ า ซึ่งเป็นทิวเขาหินแกรนิต  
ที่มีความสูง 600 - 1,200 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล ทอดผ่านทั่วจังหวัด คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 
ร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั้งจังหวัด และพื้นที่ของจังหวัดน่านโดยทั่วไป มีสภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนชัน 
ประมาณร้อยละ 85 ของพื้นที่จังหวัด ส่วนลูกคลื่นลอนลาดตามลุ่มน้ า จะเป็นที่ราบแคบระหว่าง 
หุบเขาตามแนวยาวของลุ่มน้ า น่าน สา ว้า ปัว และกอน (ส านักงานแรงงานจังหวัดน่าน, 2559) 

  4.1.1.2 การปกครอง 

  จังหวัดน่านมีประชากรทั้ งหมด  476,612 คน แยกเป็น  ชาย 240,465 คน  
หญิง 236,147 คน และได้แบ่งการปกครองเป็น 15 อ าเภอ 98 ต าบล 891 หมู่บ้าน 28 ชุมชน 
ประกอบด้วย อ.เมืองน่าน อ.เวียงสา อ.ท่าวังผา อ.นาน้อย อ.นาหมื่น อ.ทุ่งช้าง อ.ปัว อ.แม่จริม  
อ.สันติสุข อ.บ่อเกลือ อ.สองแคว อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.เชียงกลาง อ.บ้านหลวง และ อ.ภูเพียง 
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  4.1.1.3 โครงสร้างประชากร 

ตารางที่ 4.1 สถิติจ านวนประชากร/บ้าน รายอ าเภอ และรายเทศบาล 

อ าเภอ/เทศบาล ชาย หญิง รวม จ านวนบ้าน 
อ าเภอเมืองน่าน 31,139 30,601 61,740 22,203 

อ าเภอแม่จริม 7,113 6,722 13,835 3,748 
อ าเภอบ้านหลวง 5,983 5,836 11,819 3,844 
อ าเภอนาน้อย 15,187 15,180 30,367 9,862 
อ าเภอปัว 27,019 27,012 54,031 15,237 
อ าเภอท่าวังผา 22,905 22,789 45,694 13,714 
อ าเภอเวียงสา 34,084 33,674 67,758 23,300 
อ าเภอทุ่งช้าง 7,688 7,537 15,225 4,781 
อ าเภอเชียงกลาง 8,973 8,976 17,949 5,517 
อ าเภอนาหมื่น 7,482 7,202 14,684 4,368 
อ าเภอสันติสุข 8,131 7,739 15,870 4,856 
อ าเภอบ่อเกลือ 7,672 7,302 14,974 4,568 
อ าเภอสองแคว 6,329 5,927 12,256 3,541 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิ 5,000 4,806 9,806 3,203 
อ าเภอภูเพียง 18,054 17,986 36,040 12,610 
เทศบาลเมืองน่าน 10,234 10,238 20,472 10,463 
เทศบาลต าบลเชียงกลาง 4,880 4,950 9,830 3,665 
เทศบาลต าบลทุ่งช้าง 1,774 1,698 3,472 1,362 
เทศบาลต าบลเวียงสา 1,427 1,664 3,091 1,231 
เทศบาลต าบลท่าวังผา 2,543 2,707 5,250 2,549 
เทศบาลต าบลปัว 5,204 5,516 10,720 4,538 
เทศบาลต าบลนาน้อย 1,246 1,352 2,598 1,170 
เทศบาลต าบลหนองแดง 1,166 1,165 2,331 992 

รวมทั้งสิ้น 241,233 238,579 479,812 161,322 

แหล่งที่มา: ส านักงานทะเบียนจังหวัดน่าน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 
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  4.1.1.4 โครงสร้างพื้นฐาน 

  ประชาการในพื้นที่ร้อยละ 80 เป็นชาวพื้นเมืองดั้งเดิม มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายท่ามกลาง
บรรยากาศแบบล้านนาตะวันออก มีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน นอกจากนั้นร้อยละ 20 เป็นชาวไทย
ภูเขาชนเผ่าต่างๆ และประชากรที่ย้ายถิ่นฐานจากถิ่นอื่น ประชากรร้อยละ 85 อยู่ภาคเกษตรมีพื้นที่
เพาะปลูก 797,134 ไร่ ในจ านวนนี้เป็นพื้นที่พืชไร่ 438,597 ไร่ พืชที่ปลูก ได้แก่ ข้าวโพด ข้าวไร่ ฯลฯ 
พืชสวน ส้มสีทอง ล าไย ลิ้นจี่ ส าหรับข้าวนิยมปลูกข้าวเหนียวส าหรับบริโภคเองเป็นส่วนใหญ่ 

 4.1.2 บริบททั่วไปของอ าเภอเวียงสา 

 อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ตั้งอยู่ทิศใต้ของจังหวัดน่าน อยู่ห่างจากจังหวัดน่านเป็นระยะทาง 
25 กิโลเมตร โดยมีเส้นทางหลัก คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 (แพร่ –น่าน) มีพื้นที่ประมาณ 
1,931 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,206,875 ไร่ และทางทิศใต้ของจังหวัดน่านห่างจาก 
ตัวจังหวัดเป็นระยะทางประมาณ 25 กิ โลเมตร นั้นตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 
(ก าแพงเพชร-ต่อเขตเทศบาลเมืองน่าน) ตอนเวียงสา -ต่อเขตเทศบาลเมืองน่าน ห่ างจาก
กรุงเทพมหานคร เป็นระยะทาง 643 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง
ดังต่อไปนี ้
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ าเภอบ้านหลวง อ าเภอเมืองน่าน อ าเภอภูเพียงและอ าเภอ
แม่จริม 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกบั แขวงไซยบูร ีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ อ าเภอนาน้อย 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ าเภอร้องกวาง และอ าเภอสอง (จังหวัดแพร่) 

  4.1.2.1 ลักษณะภูมิประเทศ 

  อ าเภอเวียงสา มีบริเวณที่ราบกว้างขวางอุดมสมบูรณ์ริมฝั่งแม่น้ า 7 สายไหลผ่าน 
ได้แก่ แม่น้ าน่าน แม่น้ าว้า ล าน้ าสา ล าน้ าปั้ว ล าน้ าสาคร ล าน้ าฮ้า และล าน้ าแหง จึงเป็นแหล่งผลิต
ธัญพืชและสัตว์น้ าหลากชนิด มีพื้นที่ประมาณ 1,931 ตารางกิโลเมตร (1,206,875 ไร่) และ 
อ าเภอเวียงสา มีประชากรส่วนใหญ่อาชีพเกษตรกรรม โดยมีพื้นที่ท านาข้าวบริเวณที่ราบลุ่ม  
พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ คือ พืชไร่ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลือง ส่วนผลไม้ที่ท าการเพาะปลูกมาก  
ได้แก่ ล าไย มะขาม มะม่วง ลื้นจี่ และส้มเขียวหวาน (สีทอง) รองลงมามา มีอาชีพจากเงินเดือน และ
ค่าจ้างประจ ารายเดือน ประชากรมีรายได้เฉลี่ย 39,210 บาท ต่อคนต่อปี (ส านักงานสาธารณสุข 
อ าเภอเวียงสา อ้างถึงใน ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเวียงสา, 2553: 1)  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B9%84%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7
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  4.1.2.2 การปกครอง 

  การปกครองของอ าเภอเวียงสา แบ่งการปกครองออกเป็น 17 ต าบล 127 หมู่บ้าน 
และมีหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 16 แห่ง ประกอบด้วย เทศบาลต าบล 3 แห่ง  
องค์การบริหารส่วนต าบล 13 แห่ง ดังน้ี 
ตารางที่ 4.2 ข้อมูลการปกครองของอ าเภอเวียงสา 

ที ่ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หมายเหต ุ
1 เทศบาลต าบลเวียงสา  
2 เทศบาลต าบลกลางเวียง มีพื้นที่รวม ต.กลางเวียง และ ต.ปงสนุก 
3 เทศบาลต าบลขึ่ง  
4 อบต.ไหล่น่าน  
5 อบต.ตาลชุม  
6 อบต.นาเหลือง  
7 อบต.ส้าน  
8 อบต.น้ ามวบ มีพื้นที่รวม ต.น้ ามวบ และ ต.ส้านนาหนองใหม่ 
9 อบต.น้ าป้ัว  
10 อบต.ยาบหัวนา  
11 อบต.อ่ายนาไลย  
12 อบต.แม่ขะนิง  
13 อบต.แม่สาคร  
14 อบต.จอมจันทร ์  
15 อบต.แม่สา  
16 อบต.ทุ่งศรีทอง  

แหล่งที่มา: ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเวียงสา, 2553   
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  ส่วนพื้นที่การปกครองของอ าเภอเวียงสา แบ่งออกเป็น 17 ต าบล 127 หมู่บ้าน 
ได้แก่ 

ตารางที่ 4.3 พื้นที่การปกครองอ าเภอเวียงสา 

ต าบล หมู่บ้าน 
1. ต าบอกลางเวียง (Klang Wiang) 
2. ต าบลขึ่ง (Khueng)    
3. ต าบลไหล่น่าน (Lai Nan)   
4. ต าบลตาลชุม (Tan Chum)  
5. ต าบลนาเหลือง (Na Lueang)   
6. ต าบลส้าน (San)    
7. ต าบลน้ ามวบ (Nam Muap)   
8. ต าบลน้ าปั้ว (Nam Pua)   
9. ต าบลยาบหัวนา (Yap Hua Na)  
10. ต าบลปงสนุก (Pong Sanuk)  

พื้นที่รับผิดชอบ 15 หมู่บ้าน 
พื้นที่รับผดิชอบ 7 หมู่บ้าน 
พื้นที่รับผิดชอบ 8 หมู่บ้าน 
พื้นที่รับผิดชอบ 7 หมู่บ้าน 
พื้นที่รับผิดชอบ 7 หมู่บ้าน 
พื้นที่รับผิดชอบ 10 หมู่บ้าน 
พื้นที่รับผิดชอบ 8 หมู่บ้าน 
พื้นที่รับผิดชอบ 6 หมู่บ้าน 
พื้นที่รับผิดชอบ 7 หมู่บ้าน 
พื้นที่รับผิดชอบ 4 หมู่บ้าน 

11. ต าบลอ่ายน าไลย (Ai Na Lai)  
12. ต าบลส้านนาหนองใหม่ (San Na Nong Mai) 
13. ต าบลแม่ขะนิง (Mae Khaning)  
14. ต าบลแม่สาคร (Mae Sakhon)  
15. ต าบลจอมจันทร์ (Chom Chan)  
16. ต าบลแม่สา (Mae Sa)   

พื้นที่รับผิดชอบ 11 หมู่บ้าน 
พื้นที่รับผิดชอบ 4 หมู่บ้าน 
พื้นที่รับผิดชอบ 7 หมู่บ้าน 
พื้นที่รับผิดชอบ 6 หมู่บ้าน 
พื้นที่รับผิดชอบ 8 หมู่บ้าน 
พื้นที่รับผิดชอบ 7 หมู่บ้าน 

17. ต าบลทุ่งศรีทอง (Thung Si Thong) พื้นที่รับผิดชอบ 5 หมู่บ้าน 

แหล่งที่มา: ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเวียงสา, 2553 

  4.1.2.3 ด้านวัฒนาธรรมของท้องถิ่น 

  อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มีวัฒนธรรมสอดแทรกอยู่ในวิธีชีวิตของทุกพื้นที่ มีความ
หลากหลายตามเผ่าพันธุ์ เชื้อขาติ และภาษา จัดเป็นกลุ่มได้ 9 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มชาวพื้นเมืองเวียงสา 
กลุ่มชาวเชียงแสน กลุ่มชาวไทยพรวน กลุ่มชาวลาว กลุ่มชาวม้ง กลุ่มชาวเมี้ยน กลุ่มชาวลั๊วะ กลุ่มชาว
ขมุ และกลุ่มชาวเผ่าตองเหลือง 
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  4.1.2.4 ด้านประเพณ ี

  งานประเพณีที่ส าคัญ ได้แก่ งานเทศกาลออกพรรษาของวัดบุญยืน พระอารามหลวง 
จะมีงานทานสลากภัตร ซึ่งเป็นประเพณีสืบทอดกันมาไม่ต่ ากว่า 200 ปี และในงานดังกล่าวจะมีการ
แข่งขันเรือยาวประเพณีของหมู่บ้านต่างๆ ในอ าเภอและอ าเภอใกล้เคียง ณ บริเวณสะพานข้าม  
แม่น้ าน่าน บ้านบุญยืน ต าบลกลางเวียง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน (ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ
เวียงสา จังหวัดน่าน, 2555)  

 4.1.3 บริบททัว่ไปของต าบลนาเหลือง 

 ต าบลนาเหลือง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอ าเภอ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินสูงสลับพื้นที่ราบมี  
ล าห้วยนาเหลือง และล าน้ าน่านไหลผ่าน มีพื้นที่ท าการเกษตร ประมาณ 13 ตารางกิโลเมตร มีแหล่ง
น้ าธรรมชาติท าการเกษตร 
 สภาพภูมิประเทศของต าบลนาเหลือง ซึ่งลักษณะต าบลมีรูปร่างยาวรี วางตัวในแนว 
ทิศตะวันตก-ตะวันออก พื้นที่ด้านทิศตะวันตกติดกับแม่น้ าน่าน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบ มีล าห้วย 
นาเหลืองไหลผ่าน ส่วนพื้นที่ด้านทิศตะวันออกมีลักษณะเป็นพื้นที่ภูเขาและที่ราบริมเชิงเขา 
 ต าบลนาเหลือง ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอ าเภอเวียงสา และอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดน่าน อยู่
ห่างจากจังหวัดน่านประมาณ  12 กิโลเมตร มีพื้นที่ 38.99 ตารางกิโลเมตร หรือ 24,368.75 ไร่  
แบ่งการปกครองเป็น 7 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านนาเหลืองใน หมู่ที่ 2 บ้านห้วยม่วง  
หมู่ที่ 3 บ้านนาเหลืองนอก หมู่ที่ 4 บ้านเมืองราม หมู่ที่ 5 บ้านป่าคา หมู่ที่ 6 บ้านท่าดอนไชย  
และหมู่ที่ 7 บ้านดอนไชยพระบาท มีจ านวนประชากรทั้งหมด 3,168 คน แยกเป็นชาย 1,565 คน 
หญิง 1,603 คน จ านวนครัวเรือน 1,136 หลังคาเรือน (องค์การบริหารส่วนต าบลนาเหลือง, มิถุนายน 
2556) ประชากรมีอาชีพหลัก คือ ท านา ท าสวน/ท าไร่ อาชีพเสริม คือ รับจ้างทั่วไป ต าบลนาเหลืองมี
อาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียงดังนี ้

  4.1.3.1 พื้นที ่

  ต าบลนาเหลือง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน อาศัยอยู่ตามแถบล าห้วยนาเหลืองและ
ตามพ้ืนที่ราบ มีอาณาเขต ดังนี้ 
  ทิศเหนือ  ติดต่อกับ ต าบลกองควาย อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ ต าบลตาลชุม อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
  ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ ต าบลน้ าปาย อ าเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 
  ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ ต าบลกองควาย อ าเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 
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  4.1.3.2 อาชีพ 

  ประชากรส่วนใหญ่ท าอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก เช่น ท านา ท าสวน/ ท าไร่ และมี
อาชีพเสริม คือ รับจ้างทั่วไป 

ตารางที่ 4.4 แสดงอาชีพของประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนาเหลือง 

อาชีพ จ านวนครัวเรือน 
เกษตรกรรม - ท านา 386 
เกษตรกรรม - ท าไร ่ 149 
เกษตรกรรม - ท าสวน 131 
เกษตรกรรม – ประมง - 
เกษตรกรรม – ปศุสัตว ์ 88 
รับราชการ  เจ้าหน้าที่ของรัฐ 113 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 52 
พนักงานบริษัท 71 
รับจ้างทั่วไป 69 
ค้าขาย 43 
ธุรกิจส่วนตัว 13 

แหล่งที่มา: องค์การบริหารส่วนต าบลนาเหลือง, 2556 

ตารางที่ 4.5 แสดงการรวมกลุ่มของเกษตรกรในต าบลนาเหลือง 

หมู่บ้าน กลุ่มเกษตรกร 
1. บ้านนาเหลืองใน 
2. บ้านห้วยม่วง 
3. บ้านนาเหลืองนอก 
4. บ้านเมืองราม 
5. บ้านป่าคา 
6. บ้านท่าดอนไชย 
7. บ้านดอนไชยพระบาท 

กลุ่มเลี้ยงไหม กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา 
กลุ่มเลี้ยงสุกร 
กลุ่มเพิ่มประสิทธิภาพพืชไร ่
กลุ่มผู้ปลูกถั่วเหลือง 
กลุ่มผู้เลี้ยงสุกร 
กลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
กลุ่มท าเส้นขนมจีน 

แหล่งที่มา: องค์การบริหารส่วนต าบลนาเหลือง, 2556 
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  4.1.3.3 การเดินทาง 

  การเดินทางเข้าสู่ต าบลนาเหลืองโดยทางรถยนต์สายน่าน – เวียงสา หลักกิโลเมตร 
ที่ 13 (สะพานนาเหลืองพัฒนา) และรถประจ าทางสาย น่าน-เวียงสา 
  การคมนาคม มี เส้นทางการคมนาคมมีถนนสายหลักจ านวน 3 สาย ได้แก่  
1) สายป่าคา – ดอนไชยพระบาท 2) สายแสงดาว - ห้วยสอน และ 3) สายนาเหลือง – นาปัง 

  4.1.3.4 การปกครอง 

  ต าบลนาเหลือง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จ านวนประชากรในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาเหลือง 3,183 คน จ านวน 1,085 หลังคาเรือน และประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน ดังนี ้
  1. บ้านนาเหลืองใน หมู่ที่ 1 
  2. บ้านห้วยม่วง  หมู่ที่ 2 
  3. บ้านนาเหลืองนอก หมู่ที่ 3 
  4. บ้านเมืองราม  หมู่ที่ 4 
  5. บ้านป่าคา  หมู่ที่ 5 
  6. บ้านท่าดอนไชย หมู่ที่ 6 
  7. บ้านดอนไชยพระบาท หมู่ที่ 7 
  แบ่ งเขตการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้ าน ความหนาแน่นของประชาการ  
80 คน/ตารางกิโลเมตร ดังตารางต่อไปน้ี 

ตารางที่ 4.6 แสดงจ านวนประชากรของต าบลนาเหลือง 

หมู่ที ่ ชื่อบ้าน พื้นที่ (ไร่) ครัวเรือน ประชากร ชาย หญิง 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

นาเหลืองใน 
ห้วยม่วง 
นาเหลืองนอก 
เมืองราม 
ป่าคา 
ท่าดอนไชย 
ดอนไชยพระบาท 

4,814 
582.75 
1,404 
416.25 
747.75 
555.25 
2,313 

264 
106 
236 
80 
200 
77 
152 

790 
312 
641 
173 
596 
235 
393 

401 
159 
303 
76 
305 
115 
194 

389 
153 
338 
97 
291 
120 
199 

รวมทั้งสิ้น 10,833 1,115 3,140 1,553 1,587 
แหล่งที่มา: งานทะเบียนและบัตร ที่ว่าการอ าเภอเวียงสา ณ 31 ธันวาคม 2555  
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4.2  ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลส าคญั 

 ในการศึกษาครั้งนี้ได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน 
15 คน ประกอบด้วย พลังงานจังหวัดน่าน อบต.นาเหลือง (อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน) อาสาสมัคร
พลังงานชุมชน (อส.พน) และชาวบ้านที่มีส่วนร่วมในชุมชน ซึ่งข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ
มีรายละเอียดดังนี ้

 4.2.1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ใหข้้อมูลทีส่ าคญั 

 จากการศึกษาพบว่า ข้อมูลพื้นฐานของผู้ ให้ข้อมูลที่ส าคัญมากกว่าครึ่งเป็นเพศชาย  
(ร้อยละ 66.7) ที่เหลือเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 33.3) และมีอายุอยู่ระหว่าง 30-39 ปี (ร้อยละ 13.3) 
40-49 ปี (ร้อยละ 33.3) รองลงมามีอายุระหว่าง 50-59 ปี (ร้อยละ 13.3) และมีอายุ 60 ปีขึ้นไป 
(ร้อยละ 40.0) ตามล าดับ ส าหรับสถานภาพสมรสของผู้ให้ข้อมูลที่สมรสแล้ว (ร้อยละ 86.7) รองลงมา
คือ โสด (ร้อยละ 13.3) ส่วนระดับการศึกษาของผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา 
(ร้อยละ 46.7) จบการศึกษาในระดับปริญญา (ร้อยละ 40.0) และจบการศึกษาระดับปริญญาโท  
(ร้อยละ 13.3) ตามล าดับ โดยทุกคนนับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 100.0) 

 โดยผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญส่วนมากมีสมาชิกในครัวเรือนจ านวน 1-3 คน (ร้อยละ100) และมี
รายได้ต่อเดือนประมาณ 10,000-19,999 บาท (ร้อยละ 40.0) รองลงมามีรายได้ต่อเดือนประมาณ  
0-9,999 บาท (ร้อยละ 46.7) และมีรายได้ต่อเดือน 20,000-39,999 บาท และ 40,000 บาทขึ้นไป 
เท่ากัน (ร้อยละ 13.3) 

ตารางที่ 4.7 แสดงข้อมูลพืน้ฐานของผู้ให้ข้อมูลทีส่ าคัญ 

ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมลูที่ส าคัญ จ านวน 
(n=15) 

ร้อยละ 
(100) 

เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
10 
5 

 
66.7 
33.3 

อายุ 
30-39 ปี 
40-49 ปี 

 
2 
5 

 
13.3 
33.3 
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ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมลูที่ส าคัญ จ านวน 
(n=15) 

ร้อยละ 
(100) 

50-59 ปี 
60 ปีขึ้นไป 

2 
6 

13.3 
40.0 

สถานภาพสมรส 
โสด 
สมรส 
หม้าย 

 
2 
13 
- 

 
13.3 
86.7 

- 

การศึกษา 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา 
อนุปริญญา 
ปริญญาตร ี
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

 
- 
7 
- 
6 
2 
- 

 
- 

46.7 
- 

40.0 
13.3 

- 

ศาสนา 
พุทธ 
อื่น ๆ 

 
15 
- 

 
100.0 

- 

จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
1-3 คน 
4-6 คน 

 
15 
- 

 
100.0 

- 

รายได้ต่อเดือน 
0 - 9,999 บาท 
10,000-19,999 บาท 
20,000-39,999 บาท 
40,000 บาทขึ้นไป 

 
7 
6 
2 
- 

 
46.7 
40.0 
13.3 

- 
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4.3  กระบวนการจัดการพลังงานชุมชนของต าบลนาเหลือง 

4.3.1 โครงการพลงังานชุมชนของต าบลนาเหลอืง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

 ส านักงานพลังงานจังหวัดน่านร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลนาเหลือง ได้จัดท าโครงการ
เพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานแบบครบวงจรในชุมชนระดับต าบลขึ้น เริ่มตั้งแต่ 
ปี 2556 โดยได้เล็งเห็นความส าคัญด้านพลังงานในระดับชุมชน การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อระดม
ความคิดเห็นในการจัดท าแผนและโครงการด้านพลังงานเพื่อเป็นตัวอย่างที่จะบรรจุไว้ในแผน 3 ปี 
ของอบต. โดยโครงการและแผนพลังงานจะต้องสอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของชุมชน
และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 5 ด้านของกระทรวงพลังงาน ประกอบด้วย  5 แผน ดังนี้  
1) แผนพลังงานทดแทน 2) แผนอนุรักษ์พลังงาน 3) แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านพลังงาน  
4) แผนฟื้นฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อพลังงานยั่งยืน 5) แผนบูรณาการด้านพลังงานกับภาคส่วน 
(มิติ) อื่นๆ ทั้งนี้  ส านักงานพลังงานจังหวัดได้ให้แนวทางและให้ความรู้ ตลอดจนความเข้าใจใน
ความส าคัญของแผนแต่ละแผนว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไรในการฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้พื้นฐานแก่
อาสาสมัครพลังงาน (อส.พน.) ในกิจกรรมอบรมนักวางแผนพลังงานเบ้ืองต้น 
 ภายหลังจากขั้นตอนสะท้อนข้อมูล ศึกษาดูงาน และร่างแผนพลังงานเสร็จสิ้นลง ชุมชนก็ได้
ทราบปัญหาของตนเองด้านพลังงานจากข้อมูลที่สะท้อนกลับ และได้ไปท าความรู้จักเครื่องมือในการ
แก้ปัญหา คือเทคโนโลยีพลังงานขนาดเล็กเพื่อการพึ่งพาตนเองหลายชนิด ณ โรงเรียนวัดเขาน้อย 
อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก และที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานทดแทน
ภาคเหนือ ที่อ าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้ ตัวแทนชุมชนได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและมี
ความพึงพอใจกับสถานที่ที่ไปศึกษาดูงานและช่วยกันร่างแผนพลังงานในปีแรกว่าต้องการท าอะไร 
พร้อมกับน าเสนอแผนยุทธศาสตร์ 5 ด้านครบถ้วน (ดังตารางที่ 4.8) 
 จากการจัดกิจกรรมท าร่างแผนพลังงานในกิจกรรมศึกษาดูงาน ปรากฏว่า ชุมชนได้ออกไป
น าเสนอโครงการที่จะด าเนินการในปี 2556 พร้อมกับโครงการอื่นๆที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 5 
ด้าน โดย อบต.นาเหลืองได้แจ้งความประสงค์ในโครงการตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ เนื่องจากชุมชนมี
การถนอมอาหารจากผลไม้ค่อนข้างมากและมีองค์ความรู้เดิมที่สามารถต่อยอดและขยายผล ภายใต้
งบประมาณในโครงการน าร่องของกระทรวงพลังงาน ที่สนับสนุนปีแรก จ านวน 50,000 บาท 
 ดังนั้น การด าเนินการภายใต้ความร่วมมือของชุมชน การร่วมกันแสดงความคิดเห็นให้มาก
ที่สุด ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการต่อไป ก่อนตัดสินใจก าหนดโครงการต่างๆ ที่เกิดจากความต้องการ
ของชุมชนเป็นหลัก ขั้นตอนนี้เป็นการสะท้อนการมีส่วนร่วมในการร่วมคิด และร่วมตัดสินใจตาม
แนวทางประชาธิปไตยได้เป็นอย่างดี และผลจากการจัดกระบวนการและน าเสนอรายกลุ่มก็ท าให้
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ทราบว่าแต่ละกลุ่มได้น าความรู้จากการศึกษาดูงานมาน าเสนอได้เป็นอย่างดี และโครงการที่น าเสนอมี
ความหลากหลาย บางโครงการก็ได้รับความสนใจและหลายกลุ่มมีการเลือกตรงกัน และสรุปว่า  
แต่ละปีจะท าโครงการอะไร ฉะนั้นคะแนนจากการยกมือโหวตเลือกโครงการจะเป็นตัวตัดสิน  
และเป็นมติร่วมกันว่าเป็ นอันสิ้ นสุดหรือ เป็น เอ กฉันท์  และทุ กคนให้ การยอมรับนั่ น เอง  
(พลังงานจังหวัดน่าน, 2556) 

ตารางที่ 4.8 สรุปแผนงาน 5 ด้าน 

แหล่งที่มา: ส านักงานพลังงานจังหวัดน่าน, 2556 

4.3.2 กระบวนการจดัการพลังงานชุมชน 

  4.3.2.1. การวางแผน (Planning) เป็นการก าหนดเป้าหมายและวิธีการ เพื่อบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งจะพบว่าการวางแผนเป็นกระบวนการที่ส าคัญยิ่งต่อการบริหาร และแผนจะเป็น
เครื่องชี้ให้เห็นถึงเป้าหมายขององค์การหรือหน่วยงาน ตลอดจนระบุถึงวิธีที่บรรลุเป้าหมายนั้นด้วย 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเหลือง ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทส าคัญใน
การพัฒนาท้องถิ่นเป็นรากฐานส าคัญของการพัฒนาประเทศชาติ สร้างความเจริญให้เกิดแก่ชุมชนใน
ชนบท ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมือง จึงจ าเป็นต้องมีแผนและใช้แผนเป็น

แผนงาน โครงการ 
แผนที่ 1 แผนพลังงานทดแทน ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ 
แผนที่ 2 แผนอนุรักษ์พลังงาน 
 

โครงการนาเหลืองร่วมใจลดใช้พลังงาน 
ปิดไฟทุกครัวเรือนใน ต.นาเหลือง ตั้งแต่
เวลา 19.00 – 20.00 น. 

แผนที่ 3 แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
พลังงาน 

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อส.พน. 
ด้านพลังงานทดแทนในชุมชน 

แผนที ่4 แผนฟ้ืนฟูทรัพยากรและสิ่งแวดลอ้ม
เพื่อพลังงานยั่งยืน 

โครงการบวชป่าชุมชนสืบชะตาแม่น้ าน่าน 
โครงการเฝ้าระวังไฟป่าและสร้างแนวกัน
ไฟ 

แผนที่ 5 แผนบูรณาการด้านพลังงานกับภาค
ส่วน (มิติ) อื่นๆ 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพลังงาน
ชุมชนโรงเรียนพลังงาน (หมอดิน,อสม.อก
ม.ผสส.พม. ฯลฯ ) 
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เครื่องมือในการน าองค์การไปสู่เป้าหมายตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและเกิดจากความ
ต้องการของคนในชุมชนและในท้องถิ่นนั้นจริงๆ นั่นเอง 
  จากโครงการพลังงานชุมชนโดยพลังงานจังหวัดน่าน มีขอบเขตในการด าเนินการ
โครงการพลังงานชุมชน โดยมีขั้นตอนการวางแผน ดังนี้ (ส านักงานพลังงานจังหวัดน่าน, 2556) 

1. ประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างทั่วถึงกลุ่มเป้าหมาย  
คือ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้ทราบเงื่อนไขและประโยชน์ที่จะได้รับจาก
การเข้าร่วมโครงการ เพื่อประกอบการคัดเลือกสมัครเข้าร่วมโครงการ 

2. แจ้งจังหวัด และท้องถิ่นจังหวัดสนับสนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครเข้า
ร่วมโครงการและพิจารณาคัดเลือกชุมชนที่มีความเหมาะสม จ านวน 152 แห่ง 
โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(อปท.) ที่เข้าร่วม โครงการต้องเป็นตัวแทน
ของอ าเภอในแต่ละจังหวัด จังหวัดละ 2 อปท. 

3. ประชุมชี้แจงพลังงานจังหวัดและทีมงานให้มีความพร้อมในการบริหารจัดการ
โครงการให้มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการวางแผนพลังงานชุมชนและสามารถ
จัดท าแผนพลังงานชุมชนได้ 

4. จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างพลังงานจังหวัดและ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ร่วมโครงการเพื่อสร้างพันธะผูกพันการ
ด าเนินงานและประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้กับชุมชนได้รับทราบ 

5. ส านักวิชาการพลังงานภาค จัดฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพพลังงานจังหวัด 
และองค์การเครือข่ายด้านการด าเนินโครงการการติดตามประเมินผลและการ
จัดเวทีสรุปบทเรียนผลการด าเนินงานของชุมชน 

6. พลังงานจังหวัด องค์การเครือข่ายและทีมงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นร่วม
ด าเนินการตามกระบวนงานวางแผนพลังงานระดับชุมชน ตามแนวทางที่
กระทรวงพลังงาน  น าเสนอจนแล้วเสร็จ  รวมทั้งด าเนินโครงการน าร่องที่
เหมาะสมกับศักยภาพ  

7. พลังงานจังหวัดและองค์การเครือข่าย ร่วมด าเนินการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 2556  และขยายผลแผนพลังงานชุมชนที่ได้
ด าเนินการในปี 2553 - 2555 จ านวน จ านวน 75 ชุมชน, 150 ชุมชน และ 
152 ชุมชน ตามกรอบแนวทางที่กระทรวงพลังงาน ก าหนดให้เพื่อสร้างความ
ยั่งยืนกับแผนพลังงานชุมชน 

8. พลังงานจังหวัด และคณะท างานพลังงานชุมชน จัดเวทีสรุปบทเรียนผลการ
ด าเนินงานและรายงานประเมินผลการด าเนินโครงการ 
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9. ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ และพลังงานจังหวัด ร่วมสรุปประเมินผล
น าเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการด าเนินงานในระยะต่อไป 

  ทั้งนี้ การวางแผนเป็นกระบวนการอันส าคัญยิ่งต่อการบริหาร แผนจะเป็นเครื่อง
ชี้ให้เห็นถึงเป้าหมายขององค์การและยังระบุถึงวิธีที่บรรลุเป้าหมายนั้นด้วย องค์การบริหารส่วนต าบล
ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นรากฐานส าคัญ
ของการพัฒนาประเทศชาติ สร้างความเจริญให้ เกิดแก่ชุมชนในชนบท ทั้งในด้านเศรษฐกิจ  
สังคม วัฒนธรรมและการเมือง จึงจ าเป็นต้องมีแผนและใช้แผนเป็นเครื่องมือในการน าองค์การไปสู่
เป้าหมายตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลนาเหลืองจึงได้จัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-
2559) โดยยึดระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและการประสานแผน โดยมีกระบวนการ ขั้นตอน 
เนื้อหาสาระ ระยะเวลา สอดคล้องกับแผนชุมชน แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบล แผนพัฒนาอ าเภอ 
แผนพัฒนาจังหวัด นโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.
2555 – 2559) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ในต าบลนาเหลือง ในประเด็นนี้ (นางสาวจิรพัชร อินผ่อง ,สัมภาษณ์, 2560) รองนายก อบต.นา
เหลือง กล่าวไว้ว่า 

 “ ในการจัดท าแผน 3 ปี ของ อบต.นาเหลือง มีส่วนส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่ง
โครงการพลังงานชุมชน เป็นโครงการหนึ่งที่ถูกระบุไว้ในแผนงานของทาง อบต.
นาเหลืองซึ่งภายในแผนนั้นจะมีรายละเอียดต่างๆ ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมายของหน่วยงาน ทั้งนี้ขั้นตอนการด าเนินงานถูกระบุไว้อย่าง
ชัดเจน มีขั้นตอนและรายละเอียดของมันท าให้เราดึงแผนมาใช้และปรับให้เข้า
กับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี ส าหรับโครงการพลังงานชุมชนนี้ถูกจัดให้อยู่ใน
ส่วนของแผนพัฒนามีความครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ก็คือ พลังงานทดแทน 
อนุรักษ์พลังงาน พัฒนาบุคลาด้านพลังงาน ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และการบูรณาการในมิติอื่นๆ ร่วมกับชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้
ทางด้านพลังงานให้คนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงเข้ามาศึกษาดูงานได้ 
ตลอดจนขยายผลไปในระดับจังหวัดและผลักดันไปสู่ประเทศต่อไป” 

  ในส่วนของแผนพัฒนาสามปีนั้นจะเป็นการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การ
ปฏิบัติ โดยมีหลักคิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่ง
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แนวทางและภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมที่จะต้องน ามาด าเนินการเพื่อให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี
ยังเป็นแผนที่แสดงความสัมพันธ์ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเนื่องจากจ าเป็นจะต้องน าโครงการ/
กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีมาจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ไปจัดท างบประมาณ เพื่อให้การ
จัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนในต าบล 
นาเหลืองอย่างแท้จริง ด้านนายสุพจน์  มูลฐี นายก อบต.นาเหลือง (สัมภาษณ์, 2560) กล่าวไว้ว่า 

 “ แผนดังกล่าว นับว่ามีความส าคัญมากต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์การ 
ให้ไปสู่เป้าหมาย และอบต.นาเหลืองของเรานั้น ยังได้รางวัลการบริหารจัดการ
ดีเด่น 3 ปีซ้อน ซึ่งนั่นบ่งบอกว่าเราจะพัฒนาอะไรก็ตามจะต้องมีการวางแผน
และขยายผลให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ทางด้านพลังงานชุมชนก็เช่นกัน 
ผมยกตัวอย่างให้เห็น เช่น หลอดไฟที่ใช้ใน อบต. แห่งนี้ เป็นหลอด LED  
ที่ประหยัดไฟ และลดการใช้พลังงาน ดังนั้นเราต้องท าให้ชาวบ้านเห็นก่อนว่า
เราสามารถที่จะท าได้ และประหยัดค่าใช้จ่ายได้จริงจากพลังงานชุมชน”  
 
ส าหรับนายกิตติศักดิ์  โลจันติ  เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน อบต.นาเหลือง 
(สัมภาษณ์, 2560) ได้กล่าวเสริมว่า  “ในการจัดท าโครงการด้านพลังงานชุมชน 
มีหลายโครงการที่เราได้ส่งเสริม ทั้งในส่วนของ ตู้อบพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่
ได้รับการสนับสนุนจากพลังงานจังหวัด โดยกระทรวงพลังงาน แก๊สชีวภาพจาก
มูลสัตว์ แผงโซล่าเซลล์ และอีกหลายๆโครงการที่มีการด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งโครงการต่างๆเหล่านี้ จัดอยู่ในโครงการแผนพัฒนา 3 ปี ของ อบต.
นาเหลืองอีกด้วย” 

  ดังนั้น การวางแผนจึงเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการจัดการที่จะช่วยก าหนด
เป้าหมายการด าเนินงานและวิธีการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ รวมถึงเป็นกระบวนการในการ
ก าหนดเป้าหมายไว้ในอนาคต โดยการก าหนดนโยบายและขั้นตอนของการท างานไว้อย่างชัดเจน 
วัตถุประสงค์ที่แน่นอน แล้วหาผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานนั้นๆ ทั้งนี้การวางแผนการปฏิบัติงานจะช่วยให้
งานหรือกิจกรรมนั้นๆ ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย อีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย เวลา และยังง่ายต่อ
การควบคุมและด าเนินงานอีกด้วย 
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  การปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือองค์การให้ได้ผลดีนั้น จะต้องมีการวางแผนงาน
ล่วงหน้า โดยอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นพื้นฐานการก าหนดงานในแผนงาน  
การเขียนแผนงานองค์การต้องพยายามเขียนให้ชัดเจน การก าหนดจุดประสงค์ ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบเวลา และค่าใช่จ่ายที่ระบุไว้ชัดเจนจะช่วยให้การปฏิบัติตามแผนงาน เป็นไปตามที่ก าหนด
อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเอง 

  4.3.2.2. การจัดองค์การ (Organizing) ผลการศึกษาพบว่า องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาเหลือง พลังงานจังหวัดน่าน รวมถึงชุมชนนาเหลือง ได้ด าเนินการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็นคน ต าแหน่งงานด้านพลังงาน เพื่อให้เหมาะสมกับแผนงานตลอดจนความสอดคล้องกับส่วน
ต่างๆ เพื่อให้โครงการพลังงานชุมชนนาเหลือง โดย อบต.นาเหลือง ร่วมกับพลังงานจังหวัดน่าน และ
ชุมชนนาเหลือง สามารถด าเนินการตามแผนให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด ทั้งนี้ การ
วางแผนและการจัดองค์การข้างต้น จัดได้ว่าอยู่ในส่วนของการคิดซึ่งเป็นนามธรรมส่วนใหญ่ เพื่อให้
ส่วนการคิดนี้น าไปสู่การปฏิบัติที่ส าเร็จเป็นรูปธรรมจะต้องอาศัยสมาชิกในพลังงานจังหวัดน่าน  
อบต.นาเหลือง และชุมชนนาเหลือง ซึ่งหมายถึงตนเองและผู้อื่นร่วมกันท างาน และเพื่อให้สมาชิก
สามารถท างานได้ตามความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่และบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
  จากการก าหนดโครงสร้างของหน่วยงานในการสนับสนุนพลังงานชุมชนนาเหลือง 
อย่างเป็นทางการ โดยการจัดแบ่งออกเป็นหน่วยงานย่อยต่างๆ ก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของแต่ละส่วนงานไว้ให้ชัดเจน รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานย่อยเหล่านั้น  ทั้งนี้ อบต.นา
เหลือง และพลังงานจังหวัดน่าน ได้มีการก าหนดหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน เพื่อให้เอื้อต่อการด าเนินงานให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 

น.ส.จิรพัชร อินผ่อง รองนายก อบต.นาเหลือง (สัมภาษณ์, 2560) กล่าวว่า 
“พลังงานจังหวัดน่านได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลนาเหลืองและชุมชน
นาเหลือง ได้จัดท าแผนพลังงานที่มีผลบังคับใช้และถูกบรรจุเข้าในแผนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเหลือง ร่วมถึงความสอดคล้องกับการด าเนินงาน
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ท าให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  ยกตัวอย่าง แผน
โครงการพัฒนา 3 ปี จัดว่าเป็นแผนที่ควบคุมทิศทางขององค์การให้เป็นไปตาม
แผน นั่นคือแต่ละฝ่ายในหน่วยงานหรือองค์การต้องมีการน าข้อปฏิบัติไปปฏิบัติ
ตามที่ระบุไว้ในแผน สู่การปฏิบัติจริงตามหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมาย ท าให้ท างานได้อย่างเต็มที่ และตรงกับความสามารถความถนัดของ
ตนเอง ”  
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  จากแผนพัฒนา 3 ปี เป็นการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลัก
คิดที่ว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและ
ภายใต้แนวทางการพัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรม ที่จะต้องน ามาด าเนินการเพื่อให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปียังเป็นแผน
ที่แสดงความสัมพันธ์ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเนื่องจากจ าเป็นจะต้องน าโครงการ/กิจกรรม
จากแผนพัฒนาสามปีมาจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ไปจัดท างบประมาณ  เพื่อให้การจัดท า
งบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบและผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนในต าบลนาเหลืองอย่าง
แท้จริง 
  ดังนั้นจะเห็นจะเห็นว่าการจัดองค์การมีความจ าเป็นและก่อให้เกิดประโยชน์ 
หลายด้าน ได้แก ่

1. ประโยชน์ต่อองค์การ คือ การจัดโครงสร้างองค์การที่ดีและเหมาะสมจะท าให้
องค์การบรรลุวัตถุประสงค์และเจริญก้าวหน้าขึ้นไปเรื่อยๆ  งานไม่ซ้ าซ้อน  
ไม่มีแผนกงานมากเกินไป เป็นการประหยัดต้นทุนไปด้วย รวมถึงองค์การ
สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้ง่ายๆตามความจ าเป็น 

2. ประโยชน์ต่อผู้บริการ คือ พลังงานจังหวัดน่าน อบต.นาเหลือง รวมถึงชุมชน 
นาเหลือง เกิดการบริหารงานง่าย สะดวก รู้ว่าใครรับผิดชอบอะไร มีหน้าที่ท า
อะไร สามารถแก้ปัญหาการท างานซ้ าซ้อนได้ง่าย ท าให้งานไม่คั่งค้าง ณ จุดใด 
สามารถติดตามแก้ไขได้ง่าย ตลอดจนการมอบอ านาจท าได้ง่าย ขจัดปัญหาการ
เกี่ยงกันท างานหรือปัดความรับผิดชอบ ทั้งนี้จะท าให้การบริหารจัดการพลังงาน
ชุมชนนาเหลือง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งจะท าให้รู้อ านาจหน้าที่และขอบข่ายการท างาน
ของตนว่ามีเพียงใด การแบ่งงานให้พนักงานอย่างเหมาะสม เช่น อส.พน.ชุมชน
นาเหลือง ต้องให้ความช่วยเหลือคนในชุมชนด้านพลังงาน ออกหน่วยให้ความรู้
ด้านพลังงาน หรือจะเป็น อบต.นาเหลือง ที่ต้องให้การสนับและส่งเสริมด้าน
พลังงานชุมชน เป็นต้น ช่วยให้มีความพอใจ ไม่เกิดความรู้สึกว่างานมากหรือ
น้อยเกินไป เมื่อพนักงานรู้อ านาจหน้าที่และขอบเขตงานของตนย่อมก่อให้เกิด
ความคิดริเริ่มในการท างาน และพนักงานเข้าใจความสัมพันธ์ของตนต่อฝ่าย
อื่นๆ ท าให้สามารถติดต่อกันได้ดียิ่งขึ้น  
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  4.3.2.3. การชี้น า (Leading) หรือภาวะผู้น า (Leadership) พบว่า นายก อบต. 
นาเหลือง พลังงานจังหวัดน่าน หรือแม้แต่ประธาน อส.พน. ต่างมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ และสร้าง
การจูงใจ (Motivation) ให้คนในชุมชนตระหนักถึงความส าคัญของพลังงานชุมชน อีกทั้งชักจูงหรือ
กระตุ้นให้ผู้อื่นท างานได้เต็มที่ตามความรู้ความสามารถของตนเอง 
  การน าและการบัญชาการ ภาวะผู้น าและการจูงใจ ให้ปฏิบัติตามแผนงาน ในส่วนนี้
จะพบว่าพลังงานจังหวัดน่านได้ไปให้ความรู้แก่ชุมชน โดยท าให้ชุมชุนเห็นถึงความส าคัญของพลังงาน
ที่ส่งผลดีมากกว่าผลเสีย เห็นเป็นรูปธรรมมากกว่านามธรรม คนในชุมชนสามารถเข้าถึงและจับต้องได้ 
และยังพบอีกว่าผู้น าชุมชน และผู้เข้าร่วมอบรมในโครงงานพลังงานชุมชนของพลังงานจังหวัดที่ได้ให้
ความพื้นฐาน ต่างให้ความสนใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยนายนภดล  อุสาหะ พลังงาน
จังหวัดน่าน (สัมภาษณ์, 2560) กล่าวว่า  

“ถ้าชุมชนมีความเข้มแข็ง ผู้น าชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ตลอดจน
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเหลอืงให้การสนับสนุน และให้บริการในด้านต่างๆ 
แก่ชุมชน และให้ความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอด ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องท าให้
ชาวบ้านเห็นก่อนว่าสิ่งที่เรากระท านั้นเป็นประโยชน์ และสามารถก่อให้เกิด
รายได้แก่ครัวเรือน และใช้ได้จริงตลอดจนต่อยอดได้ถึงในอนาคตได้ จะท าให้
ชาวบ้านมีความเช่ือมั่นและเข้าร่วมโครงการอย่างเต็มอกเต็มใจ” 

  ส าหรับภาวะผู้น า เป็นสิ่งที่ผู้น าได้กระท าอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นพลังงานจังหวัดน่าน 
ที่ให้ความรู้แก่ชุมชน พร้อมทั้งน าเทคโนโลยีด้านพลังงานมาใช้ในชุมชน และให้ความรู้กับ อส.พน.
ชุมชนนาเหลือง เพื่อให้ขยายผลต่อไป นอกจากนี้ อบต.นาเหลือง น าโดย นายก อบต.นาเหลือง ที่ให้
ความส าคัญกับด้านพลังงานชุมชน และส่งเสริมด้านพลังงานอย่างจริงจัง เพราะจะช่วยให้คนในชุมชน
ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอีกด้วย และเป็นการให้ความรู้และขยายผลสู่ชุมชนใกล้เคียง  ทั้งนี้ 
หน้าที่ในการน าหรือสั่งการนี้ มีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าหน้าที่อื่น เพราะผู้บริหารต้องแสดงบทบาท
ของผู้สั่งการอย่างมีคุณภาพ ถ้าไม่เช่นนั้น แผนงานที่วางไว้ตลอดจนทรัพยากรที่จัดเตรียมไว้อาจไม่เกิด
ประสิทธิผล ถ้าผู้บริหารด าเนินกิจกรรมด้านการสั่งการไม่ดีพอ ดังนั้น การสั่งการจึงเป็นเรื่องของ
ความรู้ความช านาญ ประสบการณ์ และความสามารถที่จะชักจูงให้ร่วมกันปฏิบัติงานไปตามเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ให้องค์การประสบความส าเร็จตามต้องการ 

ทางด้าน นายบุญเทือง  ชัยวุฒิ  (สัมภาษณ์ , 2560) ประธานอาสาสมัคร
พลังงานชุมชน (อสพน.) จังหวัดน่าน ได้กล่าวเพิ่มว่า ปัจจุบันการส่งเสริม
พลังงานชุมชนนับเป็นสิ่งจ าเป็นต่อชาวบ้านมากยิ่งขึ้น เพราะช่วยลดค่าใช้จ่าย
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ด้านพลังงานลงได้จริง ซึ่งดูตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงจากองค์การบริหารส่วนต าบล
นาเหลือง อ.เวียงสา จ.น่าน ที่ได้รับการสนับสนุนจากพลังงานจังหวัดมาให้องค์
ความรู้ ท าให้ชุมชนสามารถสร้างก๊าซชีวภาพใช้แทนก๊าซหุงต้ม (LPG) ได้เอง 
รวมถึงการใช้โซล่าร์เซลล์ผลิตไฟฟ้า เตาชีวภาพประสิทธิภาพสูงและตู้อบ
พลังงานแสงอาทิตย์ใช้เองในครัวเรือน ท าให้รายจ่ายของชุมชนลดลงมาก 
ส่งผลให้พื้นที่ดังกล่าวกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนของจังหวัดน่าน 
พร้อมกันนี้ ยั งสามารถน าพลังงานทดแทนมาแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน 
โดยเฉพาะมะไฟจีนอบแห้ง กระท้อนอบแห้ง ที่ขึ้นชื่อในจังหวัดน่านและ
จ าหน่ายไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วไป” 

  4.3.2.4. การควบคุมองค์การ (Controlling) พบว่า มีการควบคุมการด าเนินงาน
ต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ การด าเนินงานต่างๆ ภายในองค์การ เป็นไปตามแผนงาน ความ
คาดหวังหรือมาตรฐานที่ก าหนด โดย อบต.นาเหลือง ได้มีการจัดท าแผนการด าเนินงาน เพื่อให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลนาเหลืองยังให้ความร่วมมือติดต่อประสานงาน
และสนับสนุนการด าเนินงานได้เป็นอย่างดี ตลอดจนได้มีการบรรจุแผนพลังงานระดับชุมชนเข้าสู่
แผนพัฒนาชุมชน  เพื่อจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรมและเป็นหลักประกันของความ
มั่นคงสร้างความยั่งยืนด้านพลังงาน รวมถึงการเอาจริงเอาจังกับโครงการของกระทรวงพลังงาน  
ช่วยประสานและร่วมด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าประสงค์ของโครงการด้วยดี 
  ในส่วนของพลังงานจังหวัดน่านได้ท างานร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลนาเหลือง
และชาวบ้านในชุมชนรวมถึงชาวบ้านในชุมชนบริเวณใกล้เคียง ได้มีการก าหนดแผนงานด้านพลังงาน
ชุมชนขึ้นมาร่วมกันและถูกบรรจุเข้ากับแผนสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเหลือง โดยปฏิบัติ
ตามแผนสามปทีี่ได้ก าหนดไวน้ั่นเอง 

นายนพดล อุสาหะ  พลังงานจังหวัดน่าน (สัมภาษณ์, 2560) กล่าวว่า ในแต่ละ
ปีกองทุนส่งเสริมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานได้สนับสนุนเงินส่งเสริมพลังงาน
ชุมชนประมาณ 5 แสนบาทต่อปีต่อจังหวัด ซึ่งเป็นงบเกี่ยวกับการอบรมให้
ความรู้ชาวบ้าน เพื่อให้ชาวบ้านได้เรียนรู้และน าไปใช้ได้จริง โดยเบื้องต้นได้มี
การจัดอบรมและตั้ง อส.พน. ให้เกิดความรู้ความเข้าใจและน าไปต่อยอดสู่
ชาวบ้านในชุมชนอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ” 

  



123 

  ส าหรับการควบคุม (Control) พบว่า พลังงานจังหวัดน่านและอบต.นาเหลือง ได้
ติดตามผลการปฏิบัติงานที่ก าลังด าเนินไป เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการท างานต่างๆ ใน
ระหว่างกระบวนการท างาน ทั้งนี้ หากผลงานใดผิดไปจากที่คาดคิด นายก อบต.นาเหลืองและ
พลังงานจังหวัดน่าน รวมถึงประธาน อส.พน. ต้องร่วมแก้ไขและปรับให้การด าเนินงานกลับสู่ภาวะที่มี
ประสิทธิภาพอีกครั้ง และโดยที่การควบคุมนี้อยู่ในขั้นตอนของการปฏิบัติโดยบุคคลต่างๆ อยู่  
เช่น ชาวบ้านชุมชนนาเหลือง เจ้าหน้าที่ อบต.นาเหลือง และเจ้าหน้าที่พลังงานจังหวัด เป็นต้น ดังนั้น
การติดตามผลการปฏิบัติ และการปรับแก้ ต่างก็ต้องกระท ากับคนที่ก าลังปฏิบัติอยู่ในขณะนั้น จึงเป็น 
"การควบคุมคนที่ท างาน" นั่นเอง โดยนายสุพจน์  มูลฐี นายก อบต.นาเหลือง (สัมภาษณ์, 2560) 
กล่าวว่า 

“องค์การบริหารส่วนต าบลนาเหลือง  อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เป็นอีกหนึ่ง
ตัวอย่างของชุมชนที่มีความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม การันตีด้วยรางวัล องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี ประจ าปี พ.ศ. 2557 ส าหรับโครงการพลังงานชุมชน ได้มีการท า
ข้อตกลงร่วมกับส านักงานพลังงาน จังหวัดน่าน ในการด าเนินงานตามโครงการ
เพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน ซึ่งเน้นการมี
ส่วนร่วมของคนในชุมชน รวมถึงเป็นการบ่มเพาะให้คนในชุมชนร่วมกันบริหาร
จัดการพลังงานในพื้นที่  จนท าให้ปัจจุบันมีกิจกรรมที่ เกี่ยวกับการดูแล
สิ่งแวดล้อม และพลังงานในชุมชนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดการเปลี่ยน
พฤติกรรมในการด าเนินวิถีชีวิตของคนในชุมชน ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชนต าบลนาเหลืองกับต าบลข้างเคียง และขยายผล
ต่อไป ”  
 
 นายสุพจน์  มูลฐี  ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า “ทาง อบต.นาเหลือง ได้ท าข้อตกลงกับ
พลังงานจังหวัดน่าน โดยได้ร่วมวางแผนการใช้พลังงานให้สอดคล้องกับบริบท
ของชุมชน ส่งผลให้คนในชุมชนประหยัดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันจาก
โครงการต่างๆ เช่น ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ ที่จากเดิมต้องใช้แสงแดดในการ
ตากแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของชุมชนอย่างมะไฟจีน ปกติต้องใช้เวลา
ตากแดดถึง 7 วัน แต่พอเปลี่ยนมาใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถย่น
ระยะเวลาด าเนินการเหลือเพียงแค่ 3 วัน ท าให้ประหยัดต้นทุนในการผลิตไป
ได้มาก” 
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ในขณะที่ นายรักษ์พล  ไมตรีสมสกุล (สัมภาษณ์, 2560) ปลัด อบต.นาเหลือง 
ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “ การด าเนินการบริหารจัดการพลังงานชุมชนของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเหลือง จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในพื้นที่ในการจัดการด้านพลังงานชุมชน เน้นการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมและ
ตามความต้องการของชุมชน ที่สอดคล้องกับทรัพยากรในพื้นที่และวิถีชีวิต  
ภูมิปัญญาในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม เพื่อน าไปสู่ความต้องการของประชาชน
ในชุมชนได้อย่างแท้จริง โดยมีการวางแผนการจัดการพลังงานชุมชนที่เป็น
รูปธรรม มีการจัดองค์การที่สอดคล้องกับแผนงาน ผู้น ามีความเข้มแข็งและ
สามารถชักจูงหรือกระตุ้นให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการพลังงานชุมชนอย่าง
เต็มใจ และเชื่อมั่นว่าสามารถเห็นผลและน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง พร้อมทั้ง
ควบคุมองค์การให้ด าเนินการต่างๆภายใต้หน่วยงาน เป็นไปตามแผนงาน 
ความคาดหวังหรือมาตรฐานที่ก าหนดไว้” 

  นอกจากนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลไว้เป็นเกี่ยวกับด้านพลังงาน ไม่ว่าจะเป็น
การผลิตพลังงานใช้เอง หรือกิจกรรมการประหยัดพลังงาน การลดใช้พลังงานหลักหันมาใช้
พลังงานทางเลือกแทน เพื่อท าเป็นฐานข้อมูลในอนาคต ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นข้อมูลในชุมชน 
ท าให้ชุมชนทราบถึงข้อมูลทางพลังงานและการวางแผนพลังงานชุมชน รวมถึงควรมีการ
ติดตามและประเมินผลกิจกรรมด้านพลังงานชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยถ้ามีการวางแผนที่ดี 
ย่อมน ามาสู่การด าเนินการที่ดี และการติดตามประเมินผลนับเป็นองค์ประกอบที่มี
ความส าคัญต่อการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และผลส าเร็จของโครงการ เพื่อน าผลที่
ได้ดังกล่าวไปสร้างเครือข่ายด้านพลังงานและขยายผลสู่ชุมชนใกล้เคียงต่อไป 

 ดังนั้นการจัดการใดๆ ก็ตามจะให้เกิดผลส าเร็จดังวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้นั้น  
มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการวางแผนที่ดี ซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนไปสู่ขั้นตอนต่อไป  
ในเรื่องของพลังงานก็เช่นเดียวกัน การจัดการในโครงการที่มีขนาดเล็ก ไม่แน่โครงการขนาด
เล็กอาจมีปัจจัยที่น ามาพิจารณาหลายประเด็น แต่หากเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่การจัดการ
จะมีความซับซ้อนยุ่งยากขึ้นไปและจ าเป็นต้องพิจารณาปัจจัยตา่งๆ หลายตัวเพื่อการตัดสินใจ 
ทั้งนี ้จะต้องมีระเบียบวิธีการพิจารณาที่รัดกุมและเหมาะสมที่สุด 
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4.4  องค์ประกอบความส าเร็จในการจัดการพลังงานชุมชนของต าบลนาเหลือง  

4.4.1 การตัดสินใจทางการบริหาร (Managerial Decision Making) 

 เป็นกิจกรรมที่ส าคัญอย่างหนึ่งของผู้บริหาร เนื่องจากผู้บริหารทุกระดับต้องตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่มีอยู่ในองค์การ ทั้งการตัดสินใจที่เกี่ยวกับบุคลากร หรือเกี่ยวกับวิธีการท างาน การ
ตัดสินใจบางประเภทเป็นการตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหา แต่บางประเภทเป็นการตัดสินใจเพื่อเลือกโอกาส
ที่ดีที่สุดส าหรับองค์การ ผู้บริหารจ าเป็นต้องทราบกระบวนการตัดสินใจ และการตัดสินใจประเภท
ต่างๆ เพื่อให้สามารถตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมหลักทั้ง 4 ประการ ได้แก่  
การวางแผน การจัดองค์การ การชี้น า และการควบคุมองค์การ 

 ในส่วนนี้จะพบว่า ผู้บริหารของพลังงานจังหวัด และองค์การบริหารส่วนต าบลนาเหลือง
ร่วมกับชุมชนนาเหลือง ต่างให้ความส าคัญด้านพลังงานชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมให้ชาวบ้านได้เข้ามามี
ส่วนร่วม และร่วมกันปฏิบัติ เมื่อเกิดปัญหาขึ้นผู้บริหารมักจะถามความต้องการจากคนในชุมชนก่อน 
มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถกเถียงประเด็นปัญหา พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขต่อไป ทั้งนี้ใน
การตัดสินใจถือเป็นมติร่วมกันและมักจะส่งผลต่อการวางแผน การชี้น า การจัดองค์การ และการ
ควบคุมองค์การ โดย นายนพดล อุสาหะ (สัมภาษณ์, 2560 ) พลังงานจังหวัดน่าน กล่าวว่า  

“ในแต่ละปีกองทุนส่งเสริมเพื่อการอนุรักษ์พลังงานได้สนับสนุนเงินส่งเสริม
พลังงานชุมชนประมาณ 5 แสนบาทต่อปีต่อจังหวัด ซึ่งเป็นงบเกี่ยวกับการ
อบรมให้ความรู้ชาวบ้าน เพื่อให้ชาวบ้านได้เรียนรู้และน าไปใช้ได้จริง โดย
เบื้องต้นจะอบรมและตั้ง อสพน. ให้เกิดความรู้ความเข้าใจและน าไปต่อยอดสู่
ชาวบ้านอื่นๆอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ได้เปิดโอกาสให้ชาวบ้านแสดงความ
คิดเห็น และเสนอทางเลือกการใช้พลังงานในรูปแบบใหม่ และเปิดเวทีรับฟัง
ความคิดเห็นจากประชาชน ซึ่งจะท าให้เราเห็นความหลากหลายและท าให้
ทราบความต้องการทางพลังงานทดแทนของประชาชนอย่างแท้จริง” 

 

“นายสุพจน์  มูลฐี นายก อบต.นาเหลือง (สัมภาษณ์, 2560)  กล่าวเพิ่มเติมว่า 
ทางอบต.นาเหลือง ได้ท าข้อตกลงกับพลังงานจังหวัดน่าน โดยได้ร่วมวาง
แผนการใช้พลังงานให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน ส่งผลให้คนในชุมชน
ประหยัดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวันจากโครงการต่างๆ เช่น ตู้อบพลังงาน
แสงอาทิตย์ ที่จากเดิมต้องใช้แสงแดดในการตากแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
ของชุมชนอย่างมะไฟจีน ปกติต้องใช้เวลาตากแดดถึง 7 วัน แต่พอเปลี่ยนมาใช้
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ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ สามารถย่นระยะเวลาด าเนินการเหลือเพียงแค่ 3 วัน 
ท าให้ประหยัดต้นทุนในการผลิตไปได้มาก นับว่าเป็นการส่งเสริมและช่วยเหลือ
เกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนั่นเอง” ...“การตัดสินใจของผมในฐานะนายก 
อบต. ถือว่าผมตัดสินใจไม่ผิดนะ ผมถือว่าเป็นโอกาสและทางเลือกที่ดีที่จะ
น ามาสู่ชุมชน ชาวบ้านได้มีส่วนร่วม ปรึกษาหารือกันเพื่อไปสู่เป้าหมายร่วมกัน  
ดังนั้นเมื่อโครงการพลังงานชุมชนประสบความส าเร็จจะสามารถขยายผลไปสู่
ชุมชนใกล้เคียง  และในอนาคตอีก 10 ปี หรือ 20 ปี ข้างหน้าชุมชนนาเหลือง
แห่งนี้อาจจะเป็นชุมชนต้นแบบทางพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืน ” 
 

“นายรักษ์พล ไมตรีสมสกุล ปลัด อบต.นาเหลือง (สัมภาษณ์, 2560) ได้กล่าว
เพิ่มว่า หากทุกชุมชนทุกครัวเรือนหันมาใช้พลังงานทดแทนตามความเหมาะสม
ของพื้นที่จะช่วยให้ประหยัดรายจ่ายลงได้จริง ถ้าวันนี้ทุกคนยังใช้พลังงานที่มี
อย่างสะดวกสบายโดยไม่เตรียมความพร้อมทางด้านพลังงานทดแทนเอาไว้ 
หากในอนาคตค่าไฟฟ้าแพงขึ้นหรือพลังงานเหลือน้อยลง เราจะปรับตัวไม่ทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงและสร้างความล าบากในการด าเนินชีวิตประจ าวันได”้ 

 ดังนั้น กระบวนการตัดสินใจทางการบริหารไม่ว่าพลังงานจังหวัดน่านซึ่งเป็นผู้น า ในการน า
โครงการพลังงานสู่ชุมชน อีกทั้งอบต.นาเหลือง และชุมชนนาเหลือง นับว่ามีส่วนร่วมในกระบวนการ
คัดเลือกวิธีแก้ไขปัญหา จากทางเลือกที่มีอยู่ตั้งแต่ 2 ทางเลือก เป็นกระบวนการที่เป็นระบบ ผู้น า
จะต้องระบุปัญหา ประเมินทางเลือก และคัดเลือกวิธีแก้ปัญหาที่พอใจที่สุด และเป็นประโยชน์สูงสุด
แก่หน่วยงาน ส าหรับการตัดสินใจ (Decision Making) มีส่วนส าคัญเป็นอย่างยิ่ง จะต้องมีการ
พิจารณาอย่างรอบคอบ ในการน าไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าพอใจ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง เป็นการ
ตัดสินใจอย่างมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของบุคคลต่างๆ การตัดสินใจทางการบริหารเป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้อง กับการวางแผนที่ต้องการการตัดสินใจก่อนที่จะมีการก าหนดแผนการต่างๆ เพื่อน าไปปฏิบัติ 
เกี่ยวข้องกับการเลือกหรือไม่เลือก อนุมัติหรือไม่อนุมัติการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติหรือการก าหนด 
กฎเกณฑ์ตา่งๆ เพื่อยึดถือปฏิบัตติ่อไป 

4.4.2 การจัดการเชงิกลยุทธ์ (Strategic Management)  

 เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างกลยุทธ์ (Strategy Formulation) การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
(Strategy Implementation) และการควบคุม องค์ การและประเมิ นผล (Controlling and 
Evaluation) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์การก าหนดไว้ ทั้งนี้ การสร้างและน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ
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จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน (External & Internal Environment)  
อย่างถี่ถ้วนเพื่อให้น ามาซึ่งความส าเร็จขององค์การ 
 แผนพลังงานและโครงการน าร่อง ในส่วนของด้านแผนพลังงานของชุมชน ทางชุมชนมีการ
จัดท าแผนพลังงานจ านวน 6 โครงการ โดยโครงการทั้ง 6 โครงการได้น าเข้าสู่การท าประชาพิจารณ์ 
เพื่อคัดเลือกโครงการน าร่อง ซึ่งได้คัดเลือกมา 1 โครงการ เป็นโครงการน าร่องคือ “โครงการตู้อบ
พลังงานแสงอาทิตย์ โดยมีกิจกรรมโครงการอื่นเป็นโครงการเสริมและวางแผนด าเนินการในปีต่อไป 
(ทั้งนี้แต่ละโครงการจะมีคะแนนการโหวตไว้เพื่อให้ทราบคะแนนน้ าหนักความต้องการของชุมชนต่อ
โครงการไม่เท่ากัน และแต่ละโครงการจะถูกจัดให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ 5 ด้าน) ตัวอย่าง
โครงการ 

- โครงการผลิตเตาอ้ังโล่ประสิทธิภาพสูง 
- แผงโซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้า 
- โครงการประหยัดไฟฟ้าทุกครัวเรือน ร่วมใจปิดไฟ 
- เตาย่างไร้ควัน 
- โครงการปลูกป่า  
- โครงการศึกษาดูงานด้านพลังงาน  
- โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งพันธ์ุปลา 

 และพบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลนาเหลือง ได้เข้าร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะด้าน 
การบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับต าบล กิจกรรมวางแผนพลังงานชุมชน 152 ชุมชน 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2556 ท าให้ชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลนาเหลือง ตระหนักถึง
ความส าคัญของพลังงาน ได้รับทราบถึงปัญหาและสาเหตุจากการใช้พลังงานในครัวเรือนที่ผ่านมา 
สามารถน าวัสดุที่เหลือใช้ในท้องถิ่นมาใช้เป็นพลังงานทดแทนให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างโอกาสในการแข่งขันการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร 
(มะไฟจีน) รวมทั้งชุมชนได้ร่วมมือกันในการแก้ปัญหาตามมาตรการในการประหยัดพลังงาน 
นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนต าบลนาเหลืองยังให้ความร่วมมือติดต่อประสานงานและสนับสนุนการ
ด าเนินงานได้เป็นอย่างดี ตลอดจนได้มีการบรรจุแผนพลังงานระดับชุมชนเข้าสู่แผนพัฒนาชุมชน  เพื่อ
จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรมและเป็นหลักประกันของความมั่นคงสร้างความยั่งยืนด้าน
พลังงาน รวมถึงการเอาจริงเอาจังกับโครงการของกระทรวงพลังงาน ช่วยประสานและร่วมด าเนินงาน
ให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าประสงค์ของโครงการด้วยด ี
 ที่ส าคัญการส่งเสริมพลังงานทดแทน อบต.นาเหลือง ยังมุ่งส่งเสริมแบบเฉพาะเจาะจงลงไปถึง
แต่ละครัวเรือนให้ผลิตพลังงานทดแทนใช้เองด้วย โดย อบต.นาเหลืองมีชาวบ้าน 142 ครัวเรือน  
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โดยขณะนี้มี 18 ครัวเรือน สามารถผลิตก๊าซชีวภาพใช้แทนก๊าซแอลพีจีได้แล้ว และอีก 8 ครัวเรือน
ผลิตไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ใช้ในบ้านเรือน นับว่าเป็นเรื่องดีและท าให้เกิดการต่อยอดด้านพลังงานใน
อนาคต 

นายบุญเทือง ชัยวุฒิ (สัมภาษณ์, 2560) ประธาน อส.พน. กล่าวว่า “ส่วนตัว
ได้รับการส่งเสริมจากพลังงานจังหวัด และสามารถผลิตก๊าซชีวภาพจากขี้หมู
และขี้วัวขึ้นมาใช้แทนแอลพีจี ตั้งแต่ปี 2557 แต่เดิมเคยซื้อแอลพีจีกว่า 400 
กว่าบาทต่อถัง 15 กิโลกรัม ซึ่งใช้ได้ประมาณเดือนครึ่งก็หมด แต่หลังจากมีก๊าซ
ชีวภาพแล้วก็ไม่ต้องจ่ายค่าแอลพีจีอีกเลย และประหยัดลงได้ปีละ 4,800 บาท 
โดยต้นทุนการสร้างประมาณ 5,500 บาท แต่ภาครัฐให้ชาวบ้านจ่ายเอง
ครึ่งหนึ่งประมาณ 2,500-3,000 บาท เพื่อให้เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมและมี
ความเป็นเจ้าของด้วย ” 

“ นอกจากนี้ที่บ้านยังมีโซล่าร์เซลล์ สามารถใช้ทดแทนเวลาไฟฟ้าดับหรือใช้
ไฟฟ้าเล็กๆน้อยๆได้ ซึ่งลงทุนประมาณ 7,000 บาท รวมทั้งแบตเตอรี่ขนาดเล็ก 
ราคา 500-600 บาท แต่ชว่ยประหยัดค่าไฟฟ้าลงได้ 200 บาทต่อเดือน ” 
ในส่วนของ นายกิตติศักดิ์ โลจันติ (สัมภาษณ์, 2560) เจ้าพนักงานพัฒนา
ชุมชน อบต.นาเหลือง กล่าวเพิ่มเติมว่า  “ส าหรับการวางแผนพลังงานชุมชนมี
กระบวนการที่ชัดเจนอยู่แล้วเพียงน ามาปรับใช้และประยุกต์ให้เข้ากับชุมชน ซึ่ง
เป็นแผนในระดับชุมชน มี 10 ขั้นตอนของการวางแผนพลังงาน ชุมชนควรมี
การปรับเปลี่ยนรายละเอียดในบางขั้นตอนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท
ของชุมชน โดยผ่านการวิเคราะห์สภาพทางกายภาพ การบริหารจัดการ และ
ความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยสภาพทางกายภาพควรพิจารณาความ
เพียงพอและความเหมาะสมของวัตถุดิบและทรัพยากรที่มีในชุมชน ความ
เหมาะสมของพื้นที่ ส าหรับในด้านการบริหารจัดการ ควรพิจารณาตั้งแต่การ
ระเบิดจากข้างในซึ่งเป็นการวิเคราะห์ความต้องการที่แท้จริงของชุมชนและ
วิเคราะห์ศักยภาพของชุมชนในการบริหารจัดการประกอบการพิจารณาด้าน
กายภาพ แล้วท าการวางแผนด้านการบริหารจัดการพลังงานให้ชุมชน โดย
พิจารณาองค์ประกอบในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น บุคลากร ทรัพยากรและ
งบประมาณของชมุชนที่มีและองค์ความรู้ความเข้าใจของชมุชน”  
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4.4.3 การจัดการทรพัยากรมนุษย ์(Human Resource Management) 

 เกี่ยวข้องกับบุคลากรต่างๆ ในองค์การ ตั้งแต่การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ การสรรหา  
การคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทน การประเมินผล และการรักษา
ความสัมพันธ์ ซึ่งผู้บริหารอาจไม่มีหน้าที่โดยตรงในฐานะเป็นผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ แต่ก็
จ าเป็นต้องเข้าใจการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อท าให้การบริหารงานของตนและองค์การเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
 พบว่า ชุมชนนาเหลืองให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และให้ความสนใจด้านพลังงาน ซึ่งได้มีการ
สมัคร อส.พน. ของแต่ละชุมชน ทั้งนี้ได้จัดตามฝ่ายในการบริหารงานต่างๆ ซึ่งจะมีหน้าที่ความ
รับผิดชอบที่แตกต่างกันไป ในส่วนของโครงการพลังงานชุมชนของนาเหลืองนั้น 

นายกิตติศักดิ์  โลจันติ (สัมภาษณ์, 2560) เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน อบต.นา
เหลือง กล่าวว่า “ในชุมชนของเรานั้น จะมีการรับสมัคร อส.พน. และได้แต่งตั้ง
ประธาน และมีฝ่ายต่างๆ ซึ่งบุคคลเหล่านี้ก็อยู่ในชุมชนเดียวกันแต่อาจจะอยู่
คนละหมู่บ้าน ในแต่ละหมู่บ้านก็จะมีของดีเป็นของตนเอง เช่น หมู่บ้านนี้มี 
วิสาหกิจชุมชน ท าสินค้า OTOP ถัดไปอีกหมู่บ้าน ก็จะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ 
หลังคาบ้านใช้แผงโซลาร์เซลล์ เป็นต้น” 

 ส าหรับ คัดเลือกอาสาสมัครพลังงานชุมชนเพื่อเข้าอบรมผู้ช่วยการจัดท าแผนพลังงาน  
152 ชุมชน โดยใช้หลักประชาธิปไตยของชุมชนในการคัดเลือก ซึ่งเมื่อคัดเลือกอาสาสมัครพลังงาน
ชุมชนแล้ว จะมอบหมายให้ชุมชนแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินงาน ติดต่อประสานงาน และให้
แต่ละหมู่บ้านในชุมชนแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินงาน ติดต่อประสานงานอีกส่วนหนึ่งเช่นกัน 
ซึ่งจะท าให้การด าเนินงานง่ายขึ้นและชุมชนมีส่วนร่วมในการท าโครงการการจัดท าแผนพลังงานชุมชน 
ได้อาสาสมัครพลังงานชุมชน โดยนายสุพจน์  มูลฐี, (สัมภาษณ์, 2560) นายก อบต.นาเหลือง กล่าวว่า  

“โครงการพลังงานชุมชน ได้มีการท าข้อตกลงร่วมกับส านักงานพลังงาน 
จังหวัดน่าน ในการด าเนินงานตามโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัด
การพลังงานครบวงจรในชุมชน ซึ่งเน้นการ มีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยคน
ในชุมชนมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปตามที่ได้รับมอบหมาย และดูแลโครงการ
ของตนเอง เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็ก ซึ่งโครงการ
ด้านพลังงานที่ อบต.นาเหลือง ได้ด าเนินการภายใต้การสนับสนุนจากกองทุน
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เช่น โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร
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ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ มีการผลิตแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
เช่น มะไฟจีนอบแห้ง” และได้กล่าวเพิ่มเติมว่า... “บทบาทหน้าที่ของแต่ละคน
ในชุมชนที่ได้เข้าร่วมโครงการพลังงานชุมชนของ อบต.นาเหลืองร่วมกัน
พลังงานจังหวัดน่าน จะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปตามความรับผิดชอบ และ
พลังงานจังหวัดจะมีหน้าที่มาให้ความรู้เบื้องต้นแก่คนในชุมชม ตลอดจนเน้น
การท าให้เห็นเป็นรูปธรรมมากว่านามธรรม” 

 ดังนั้น การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นการน ามนุษย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ  
ในการจัดการคนในชุมชนก็เช่นกัน จะบริหารอย่างไรให้คนในชุมชนนาเหลืองตระหนักในด้านพลังงาน
และเห็นความส าคัญจนน าไปสู่การจัดการพลังงานชุมชนที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนไปสู่รุ่นลูกหลาน  
และด้วยเหตุที่คนเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาองค์การ อีกทั้งเป็นการขับเคลื่อนให้องค์การเกิดการ
พัฒนาทุกองค์การจึงให้ความส าคัญต่อทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่าง ยิ่งโดยพยายามน าศักยภาพหรือ
ความสามารถของทรัพยากรมนุษย์มาใช้ให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ ในการที่จะน าเอาทรัพยากรมนุษย์
มาใช้ในองค์การนั้น จะต้องมีความเข้าในลักษณะของทรัพยากรมนุษย์ เช่น มีคุณค่าและราคาแพงและ
นับวันจะยิ่งมีค่าจ้างแรงงานแพงยิ่งขึ้น การมีชีวิต มีความรู้ และมีสภาพเสื่อมถอยเมื่ออายุสูงขึ้น  
ทั้งนี้ ทรัพยากรมนุษย์แต่ละคนมีความแตกต่างกัน แต่ก็สามารถพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงได้ 

4.4.4 การบริหารกลุม่ (Group Management)  

 เป็นการสร้างความร่วมมือระดับย่อยภายในองค์การ พบว่า อบต.นาเหลืองเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐ ที่ขึ้นตรงกับกระทรวงมหาดไทย และพลังงานจังหวัดน่าน เป็นหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ให้
การสนับสนุนชาวบ้านในด้านพลังงาน มีจัดกลุ่มที่ประกอบกันอยู่ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น 
กลุ่ม อส.พน. กลุ่มแม่บ้านชุมชนนาเหลือง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เป็นต้น ทั้งที่เป็นทางการตามต าแหน่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบ และหน่วยงานต่างๆ ขององค์การ 
 นับว่าเป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความร่วมมือระดับย่อยในองค์การหรือ
ในระดับชุมชนหรือท้องถิ่น โดยพบอีกว่า พลังงานจังหวัดมีการส่งเสริมด้านพลังงานแก่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาเหลืองร่วมกับชุมชนนาเหลืองตั้งแต่เริ่มด าเนินการโครงการพลังงานชุมชน จัดหา
อาสาสมัครพลังงานเพื่อเป็นต้นแบบให้คนในชุมชนเข้าถึงพลังงาน และได้มีการร่วมกันจัดท าแผนใน
การท างานทางด้านพลังงาน ซึ่งเป็นหน้าที่ของ อส.พน. โดยจะมีหมู่บ้านละ 2 คน 
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นายกิตติศักดิ์  โลจันติ (สัมภาษณ์, 2560) เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน อบต. 
นาเหลือง กล่าวว่า “ทาง อบต.นาเหลือง ได้ร่วมกับชุมชนนาเหลืองและ
พลังงานจังหวัดน่านเพื่อจัดท าแผนพลังงานชุมชน ซึ่งเป็นแผนในระดับชุมชนที่
คนในชุมชนร่วมมือกัน พร้อมเครือข่ายต่างๆ ในการจัดท าแผนครั้งนี้  
และแผนพลังงานชุมชนดังกล่าว เป็นแผนที่กระทรวงพลังงานได้ก าหนดไว้แล้ว 
เพียงเราน ามาปรับให้เข้ากับชุมชนเรา ส่วนไหนที่ขาดไป และเห็นสมควรเราก็
เพิ่มเติมเข้าไปให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เวลาน าไปปฏิบัติในพื้นที่จริงจะได้ไม่เกิด
ข้อผิดพลาด หรือให้เกิดน้อยที่สุดนัน่เอง” 
 

จากความร่วมมือกันของหน่วยงานจากพลังงานจังหวัด อบต.นาเหลือง  
และประชาชน ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานของโครงการเพิ่มสมรรถนะ 
ด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับต าบล กิจกรรม
วางแผนพลังงานชุมชนส าหรับ 152 อปท. องค์การบริหารส่วนต าบลนาเหลือง 
อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

 การสร้างความร่วมมือในระดับย่อยเป็นการร่วมมือกันในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ส าหรับ
การวางแผนพลังงานชุมชน (Local Energy Planning: LEP) ก็เช่นกัน เป็นกระบวนการสร้าง 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการด้านพลังงานและแผนงบประมาณของตนให้เกิด
ประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตและสอดคล้องกับทรัพยากรและความเหมาะสมที่อยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ 
สิ่งส าคัญเป็นการเน้นให้คนในท้องถิ่นทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการท างานตลอดกระบวนการจน
น าไปสู่การลงมือปฏิบัติอย่างแท้จริง และเป็นการด าเนินการกิจกรรมเพื่อให้ได้แผนพลังงานชุมชน
ออกมา สามารถสรุปขั้นตอนการวางแผนพลังงานชุมชนได้ 10 ประการ ดังต่อไปนี้ (ส านักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน, ม.ป.ป) 

1. การสร้างความเข้าใจร่วมกันกับชุมชน: การวางแผนพลังงานจะส าเร็จได้ชุมชนต้องเข้าใจ
ที่มาของโครงการฯ และยอมรับการเข้าร่วมโครงการฯ ในรูปของตัวแทน อาสาสมัคร 
โดยร่วมเป็นคณะท างานพลังงานชุมชน ขั้นตอนนี้จะเป็นการจัดเวทีประชาคม  
สร้างความรู้ความเข้ าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ผลที่ ชุมชนจะได้ รับ  
และร่วมก าหนดแนวทางการท างานเบ้ืองต้นร่วมกัน 

2. สร้างทีมงานคณะท างานพลังงานชุมชน: เป็นขั้นตอนของการอาสาเข้ามาเป็น
คณะท างานเพื่อท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยนักวางแผนพลังงานประจ าท้องถิ่น ซึ่งคณะท างาน
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พลังงานของชุมชนต้องเข้าใจ และพร้อมผลักดันกระบวนการท างานของโครงการให้
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย และเป็นวิทยากรตัวคูณด้านพลังงานต่อไป 

3. การส ารวจเก็บข้อมูลพลังงานในพื้นที่: เป็นการเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน และศักยภาพ
ชุมชนแบบรายครัวเรือน เพื่อน าข้อมูลที่ได้ส าหรับการวิเคราะห์เพื่อประกอบการจัดท า
แผนพลังงานชุมชน โดยให้ตัวแทนชุมชนและเยาวชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการส ารวจ
ข้อมูลพลังงานชุมชนของตนเอง 

4. การวิเคราะห์/ประมวลผลข้อมูลเพื่อจัดท าสถานภาพพลังงาน: น าข้อมูลที่ได้จากขั้นตอน
ที่ 3 มาท าการวิเคราะห์ หาปริมาณการใช้พลังงาน แยกประเภทและปริมาณการใช้ 
รวมทั้งค้นหาศักยภาพด้านพลังงานทดแทนในชุมชนโดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ด้าน
ต่างๆ เช่น สมดุลพลังงาน การหาความถี่ ร้อยละ เป็นต้น เพื่อให้ได้ข้อมูลพลังงานของ
ชุมชน และทราบรอยรั่วไหลของการใช้พลังงานส าหรับน ามาใช้วางแผนพลังงานต่อไป 

5. สะท้อนข้อมูลพลังงานคืนสู่ชุมชน: เป็นการจัดเวทีประชาคม เพื่อน าเสนอข้อมูลที่ได้จาก
การวิเคราะห์ตามขั้นตอนที่ 4 สะท้อนกลับคืนให้ชุมชนรับทราบ เพื่อตรวจสอบข้อมูล
ด้านพลังงานของชุมชนเอง ทั้งปริมาณการใช้ การสูญเสียเงินตราส าหรับการบริโภค
พลังงานประเภทต่างๆ และเพื่อให้ทุกคนในชุมชนหันกลับมามองดูวิถีการใช้พลังงานของ
ตนเอง รับทราบถึงรอยรั่วไหลของการใช้พลังงาน และปัญหาที่เกิดขึ้น จะได้ก าหนด
ทิศทางเพ่ือวางแผนการใช้พลังงานของชุมชนต่อไป 

6. ศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานที่ยั่งยืน: เรียนรู้โลกกว้างจากการศึกษาต้นแบบการ
วางแผนพลังงานจากชุมชนที่ได้ด าเนินการจนประสบผลส าเร็จ และศึกษาเรียนรู้
เทคโนโลยีพลังงานทางเลือกจากอุปกรณ์จริง จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เพื่อจุดประกาย
ความคิดและสร้างแรงบันดาลใจในการใช้เทคโนโลยีพลังงานยั่งยืน 

7. ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดท าร่างแผนพลังงานระดับชุมชน: เป็นกระบวนการของ
การน าเอาองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้จากการด าเนินโครงการฯ ตั้งแต่เริ่มต้นมาหาทางออก
ร่วมกัน ริเริ่มการจัดการ เพื่อให้เกิดเป็นแผนพลังงานของชุมชน 

8. ประชาพิจารณ์ร่างแผนพลังงานร่วมกันเพื่อจัดท าแผนพลังงาน: เป็นเวทีเพื่อให้ประชาคม
ร่วมสะท้อนภาพของแผนพลังงานชุมชน รวมทั้งทบทวน ปรับปรุง ยืนยันแนวทางการ
แก้ไขปัญหาของชุมชน ตลอดจนร่วมกันประกาศพันธสัญญาในการปฏิบัติตามแผน  
และเพื่อขอความเห็นชอบในการจัดท าแผนพลังงานร่วมกันของชุมชน 

9. ปฏิบัติการตามแผนพลังงานที่วางไว้ (โครงน าร่อง): เป็นขั้นตอนของการน าแผนไปสู่การ
ปฏิบัติจริงตามกิจกรรมต่างๆ ที่วางไว้ ชุมชนจะต้องจัดระบบการบริหารจัดการ 
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ในด้านต่างๆ ในชุมชน เช่น งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ การติดตามผล ตลอดจนสามารถ
เกิดมีวิทยากรตัวคูณด้านพลังงานของชุมชน 

10. สรุปบทเรียนการท างานร่วมกัน: เป็นการจัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานด้าน
พลังงานของคณะท างานร่วมกัน เพื่อน าบทเรียนที่ได้มาปรับใช้ในการด าเนินงานให้เกิด
ความยั่งยืนในอนาคต ประเมินปัญหาอุปสรรค และผลกระทบที่เกิดขึ้น พร้อมวาง
แผนการท างานในปีต่อๆ ไป 

 ฉะนั้นทั้ง 10 ขั้นตอนข้างต้น เป็นหนึ่งในกระบวนการกลุ่มที่ได้ท ากิจกรรมร่วมกันทุกภาคส่วน
ทั้งพลังงานจังหวัด อบต.นาเหลือง และชุมชนนาเหลือง นับว่ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่ก่อให้เกิด
การมีส่วนร่วมของชุมชนได้ลงมือท าตลอดทั้งโครงการ จึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความส าคัญยิ่งใน
การบริหารจัดการจนน าไปสู่องค์การที่มีความเข้มแข็งและโดนเด่นในด้านการบริหารจัดการพลังงาน
ชุมชน โดยมีแผนพลังงานชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดความต่อเนื่อง ตลอดจนก่อให้เกิดทีมงานใน
องค์การที่ด าเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้จนส าเร็จ 

4.4.5 การจัดการในสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ  

 ผลการศึกษาพบว่าพลังงานจังหวัดน่านเป็น 1 ใน 3 จังหวัดที่ได้รับการสนับสนุนและได้
ร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ในการจัดท าภาพฉายอนาคตพลังงานทดแทนและบูรณา
การเป้าหมายพลังงานทดแทนระยะยาวร่วมกับแผนปฏิบัติการพลังงานจังหวัด ทั้งนี้  ส านักงาน
พลังงานจังหวัดเป็นหน่วยงานในระดับภูมิภาคที่มีศักยภาพในการสนับสนุนนโยบาย แผนงาน และ
ยุทธศาสตร์ด้านพลังงานระดับประเทศ เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยนายนพดล อุสาหะ 
(สัมภาษณ์, 2560) พลังงานจังหวัดน่าน กล่าวว่า 

“นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จังหวัดเราได้รับเลือก และได้รับการ
สนับสนุนได้ร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันในโครงการ GIZ ซึ่งจะท าให้มี
การใช้พลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้นในระดับท้องถิ่นและส่งผลต่อเนื่องใน
ระดับประเทศ” 

“ในช่วงประมาณเดือนสิงหาคม ปี 2559 ที่ผ่านมาทางส านักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน และองค์การความร่วมมือ
ระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ร่วมกับศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานเพื่อ
สิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ETE) ได้จัดการ
ประชุมท าแผนยุทธศาสตร์พลังงานทดแทน ณ องค์การบริหารส่วนต าบลนา
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เหลือง จังหวัดน่าน เพื่อน าเสนอเป้าหมายการใช้พลังงานทดแทน 5 ปี และ 20 
ปี รวมทั้งน าเสนอร่างแผนปฏิบัติการ 5 ปี ในระดับองค์การบริหารส่วนต าบล
นาเหลืองด้วย และในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลนาเหลืองได้มีการ
น าเสนอศักยภาพพลังงานทดแทนว่า ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนา
เหลืองนั้นมีศักยภาพในการใช้พลังงานทดแทนด้านพลังงานแสงอาทิตย์และชีว
มวล ซึ่งทางศูนย์วิจัยฯ (ETE) ได้น าข้อมูลมาศึกษาอย่างละเอียด จากนั้นจะ
จัดท าแผนปฏิบัติการพลังงานทดแทน 5 ปี โดยละเอียด เพื่อน าเสนอต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาเหลืองต่อไป  นับว่าเป็นการร่วมมือทางพลังงาน
และบูรณาการในทุกภาคส่วนจนก่อให้เกิดการขับเคลื่อนทางพลังงานทดแทน
ในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องตลอดจนก่อให้เกิดความยั่งยืน” 

 แผนปฏิบัติการพลังงานในระดับจังหวัดเป็นตัวก าหนดทิศทางการด าเนินการของส านักงาน
พลังงานในจังหวัด ฉะนั้นแล้วแผนดังกล่าวควรมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแผนและนโยบาย
ระดับจังหวัดและระดับประเทศ โดยค านึงถึงศักยภาพและความเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่นั่นเอง 
 ท าไมจึงเลือกจังหวัดน่านเป็นจังหวัดน าร่อง พบว่า จังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่มีอัตลักษณ์
เฉพาะตัว ส่งผลให้สถานการณ์และความต้องการทางพลังงานมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละ
พื้นที่ และยังพบว่าจังหวัดน่าน ชุมชนนาเหลือง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มีสัดส่วนภาคการเกษตร
ค่อนข้างสูง มีพื้นที่ป่าไม้ รวมไปถึงมีแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่น 
 จากผลการศึกษาของ Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems (ISE) ประเทศ
เยอรมนี ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี ที่ได้น าเสนอโดยกระทรวงพลังงาน และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) นั้น ได้ระบุว่า
จังหวัดน่านมีศักยภาพพลังงานทดแทนเพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าของทั้งจังหวัดได้ภายในปี 
2579 ซึ่งจะเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทย ที่มีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานได้ 100% 
จากการผลิตพลังงานที่สะอาดและยั่งยืน และพบว่าจังหวัดน่านมีศักยภาพพลังงานทดแทนเพียงพอต่อ
ความต้องการใช้ไฟฟ้าของทั้งจังหวัด และยังพบว่าในปัจจุบันกระทรวงพลังงานได้ด าเนินการสนับสนุน
ให้การวางแผนพลังงานในระดับจังหวัดจะต้องค านึงถึงศักยภาพของทรัพยากรพลังงานทดแทนของ
พื้นที่ซึ่งจะช่วยให้ประเทศมีความมั่นคงทางพลังงานเพิ่มมากยิ่งขึ้น พื้นที่ป่าไม้ รวมไปถึงอ าเภอเวียงสา 
จังหวัดน่าน มีสัดส่วนภาคการเกษตรค่อนข้างสูง มีพื้นที่ป่าไม้ รวมไปถึงมีแหล่งทรัพยากร (ส านักงาน
นโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2559) 
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 ดังนั้น การจัดการใดๆ จะก่อให้เกิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้นั้น สิ่งที่จ าเป็นอย่าง
ยิ่งจะต้องมีการวางแผนที่ดี มีการจัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามแผนการด าเนินงาน ซึ่งยังมี
ความเป็นนามธรรมอยู่สูง ทั้งนี้จะต้องมีผู้น า ไม่ว่าจะเป็นพลังงานจังหวัดน่าน ผู้น าอบต.นาเหลือง 
ผู้น าชุมชน ซึ่งเป็นส่วนส าคัญยิ่งที่จะน าไปสู่ขั้นตอนต่อไปที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการ
ควบคุมหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม ในเรื่องของพลังงานก็เช่นกัน นอกจากนี้ ยังมีปัจจัย
อื่นๆ ที่จะส่งให้เกิดการจัดการพลังงานชุมชนอย่างยั่นยืน กล่าวคือ การตัดสินใจในการบริหารจัดการ 
ผู้น าต้องเด็ดขาด กล้าตัดสินใจบนปัญหาที่เกิดขึ้น และเลือกทางออกที่ดีที่สุด ส่งผลเสียน้อยที่สุด  
มีการวางแผนกลยุทธ์ที่รัดกลุม ไม่ว่าจะเป็นแผนพลังงาน แผนพลังงานชุมชนนาเหลืองที่ถูกบรรจุอยู่
ในแผนพัฒนา 3 ปี ของ อบต.นาเหลือง เป็นต้น บริหารจัดการคนให้ตรงตามวัตถุประสงค์ วางคนให้
ถูกกับงาน และเป็นไปตามความต้องการของคนในชุมชน เมื่อมีการวางคนให้ถูกต าแหน่งแล้ว จะเกิด
ความร่วมมือในระดับกลุ่ม เช่น กลุ่ม อส.พน. ที่จะต้องเป็นผู้ให้ความรู้และถ่ายทอดความรู้แก่ชาวบ้าน
ในชนชน ตลอดจนขยายผลสู่ชุมชนใกล้เคียง และการจัดการในสภาวะระหว่างประเทศ ซึ่งพบว่า 
จังหวัดน่านเป็น 1 ใน 3 ที่ได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศ ฉะนั้น จากที่กล่าวมาข้างต้น จะน าไปสู่
การจัดการพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืน ของจังหวัดน่านต่อไป 

4.4.6 องค์ประกอบภายนอก 

 พบว่า การด าเนินการด้านพลังงานที่ผ่านมาของประเทศไทย ตลอดระยะเวลา 10 กว่าปี 
ภายใต้การก ากับดูแลของภาครัฐได้มีความพยายามที่จะผลักดันให้เกิดการจัดตั้งส านักงานต่างๆ ที่ท า
หน้าที่ดูแลจัดการพลังงานของประเทศ จนกระทั่งเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2545 เรื่องของพลังงานได้ถูก
หยิบยกขึ้นมาเป็นเรื่องส าคัญของชาติครั้งใหญ่ในการจัดตั้ง “กระทรวงพลังงาน” ซึ่งมีบทบาทที่ส าคัญ
อยา่งยิ่งต่อการจัดการพลังงานในประเทศ อันน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอยา่งจริงจังและเป็นรูปธรรม 
 เป็นระยะเวลากว่า 10 ปี (2549-2560) ที่นโยบายเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัด
การพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับต าบล โดยส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
กระทรวงพลังงาน ได้สร้างต้นแบบความร่วมมือระหว่างส านักงานพลังงานจังหวัด องค์การบริหาร 
ส่วนต าบล และอาสาสมัครพลังงานชุมชน (อส.พน.) ให้ประชาชนในพื้ นที่ ทุกอาชีพ ทุกระดับ
การศึกษา ได้เข้าถึงความรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อนให้เติบโตเข้มแข็งไปพร้อมกัน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนาเหลือง ได้เข้าร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหาร 
จัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับต าบล ท าให้ชุมชนและองค์การบริหารส่วนต าบลนาเหลือง 
ตระหนักถึงความส าคัญของพลังงาน รวมทั้งได้รับทราบถึงปัญหาและสาเหตุจากการใช้พลังงานใน
ครัวเรือนที่ผ่านมา สามารถน าวัสดุที่เหลือใช้ในท้องถิ่นมาใช้เป็นพลังงานทดแทนให้เกิดประโยชน์
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อย่างคุ้มค่าตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สร้างโอกาสในการแข่งขัน 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร (มะไฟจีน) รวมทั้งชุมชนได้ร่วมมือกันในการแก้ปัญหาตามมาตรการ 
ในการประหยัดพลังงาน นอกจากนี้พลังงานจังหวัดและองค์การบริหารส่วนต าบลนาเหลืองยังให้ 
ความร่วมมือติดต่อประสานงานกันและสนับสนุนการด าเนินงานได้เป็นอย่างดี ตลอดจนได้มีการบรรจุ
แผนพลังงานระดับชุมชนเข้าสู่แผนพัฒนาชุมชน เพื่อจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรม
ดังกล่าว จนน าไปสู่การสร้างความมั่นคงและสร้างความยั่งยืนด้านพลังงาน รวมถึงการเอาจริงเอาจัง
กับโครงการของกระทรวงพลังงาน ร่วมด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าประสงค์ของโครงการด้วยดี 
 ดังนั้น หากได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในช่วงแรกของการด าเนินการอย่าง 
เหมาะสมแล้วจะท าให้ชุมชนด าเนินการได้ต่อไป จนน าไปสู่การขับเคลื่อนโครงการพลังงานชุมชนใน
มิติต่างๆ จะสร้างให้เกิดการพัฒนานักวิจัยพลังงานชุมชน ขยายเครือข่ายอาสาสมัครพลังงานชุมชน 
เกิดชุมชนต้นแบบการจัดการพลังงานยั่งยืน สามารถพึ่งตนเอง ค้นพบพื้นที่ชุมชนมีศักยภาพที่สามารถ
ผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนที่มีการบริหารจัดการโดยประชาชนอย่างครบวงจรทั้งทางด้าน
บุคลากร ทุน เทคโนโลยี วัตถุดิบ เพื่อสร้างความมั่นคง ยั่งยืน ด้านพลังงานของประเทศสืบไป 
 

4.5  ปัญหา/อปุสรรคในการจัดการพลังงานชุมชน 

 จากผลการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์หน่วยงานภายนอก พลังงานจังหวัดน่าน 
อบต.นาเหลือง และคนในชุมชนนาเหลืองที่มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านการบริหารจัดการพลังงานชุมชน 
โดยมีการลงพื้นที่ส ารวจชุมชน และมีการพบปะกับคนในชุมชน พร้อมทั้งได้ท ากิจกรรมด้านพลังงาน
ร่วมกัน ท าให้ทราบถึงสถานการณ์ทางพลังงานในปัจจุบันของการจัดการพลังงานชุมชนของ  
อบต.นาเหลือง ซึ่งมีการด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้  ย่อมมีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ้นในการจัด
การพลังงานชุมชน สามารถสรุปได้ดังนี ้
 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการจัดการพลังงานชุมชน พบว่า ในการลงพื้นที่ส ารวจ
ชุมชนและท าการรวบรวมข้อมูลแล้วนั้น ปัญหาและอุปสรรค เกิดจากหลายสาเหตุด้วยกัน  
ทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการวางแผน การจัดองค์การ จะวางคนอย่างไร
ให้เหมาะกับงาน แบ่งภาระงานตามหมวดหมู่ ภาวะความเป็นผู้น า ไม่ว่าจะเป็น พลังงานจังหวัด นายก 
อบต.นาเหลือง รวมถึงประธาน อส.พน และการควบคุมองค์การ ให้ด าเนินการต่างๆ เป็นไปตามแผน 
แต่ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นดังกล่าวย่อมน าไปสู่การแก้ไขและหาวิธีการในการจัดการพลังงาน
ชุมชนที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งสรุปได้ดังนี ้
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  1. คนในชุมชนยังไม่ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการพลังงานชุมชนในระดับ
ท้องถิ่น เนื่องจากยังขาดความรู้และประสบการณ์ทางด้านพลังงาน มักจะไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร 
  2. การมีส่วนร่วมยังคงเป็นไปในลักษณะรับทราบโครงการและแผนงาน รวมถึงร่วม
ปฏิบัติตามเพื่อให้โครงการหรือแผนงานนั้นประสบความส าเร็จเป็นส่วนใหญ่เท่านั้น การมีส่วนร่วมใน
การวางแผนการจัดการยังมีไม่มากนักส่วนใหญ่จะเป็นหน้าที่ของระดับแกนน าชุมชนเพียงกลุ่มหนึ่ง
เท่านั้น ฉะนั้น เมื่อโครงการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะในขั้นการวางแผนโครงการ 
ซึ่งเป็นขั้นตอนในอันดับต้นๆ ท าให้การด าเนินโครงการนั้นไม่สนองตอบความต้องการที่แท้จริงของคน
ในชุมชน อีกทั้งไม่สอดคล้องกับศักยภาพในด้านต่างๆ และวิถีของชุมชน มักเป็นเหตุให้โครงการไม่
สามารถด าเนินการได้อย่างยั่งยืน 
  3. ขาดการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ในส่วนที่ประเมินมักจะเกิดขึ้นในช่วงต้นๆ ของ
การด าเนินโครงการ การประเมินผลในปัจจุบันเป็นการด าเนินการตามกระบวนการของทางราชการ
เท่านั้น ไม่ได้มุ่งเน้นน าผลที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการจัดการ และเทคโนโลยี ซึ่ งการประเมินผล
โครงการอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้มีการปรับปรุงเทคโนโลยีหรือกระบวนการจัดการด้านพลังงานให้มี
ความเหมาะสมสอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรมชุมชนอยู่เสมอ ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนให้ชุมชน
เกิดความตื่นตัวในเรื่องการจัดการพลังงาน และสามารถด าเนินโครงการได้ต่อเนื่องประสบความส าเร็จ
ในระยะยาวด้วยการจัดการพลังงานชุมชนที่คนในชุมชนร่วมกันบริหารและจัดการกันเอง จะส่งผลให้
เกิดความยั่งยืนต่อไป 
  4. การเลือกเทคโนโลยีเพื่อผลิตพลังงานหมุนเวียนที่ไม่เหมาะสมกับชุมชน และ
สภาพบริบทของชุมชน เทคโนโลยีที่น ามาใช้ในชุมชนบางชนิดมีความยุ่ งยาก และซับซ้อน ท าให้ไม่
สะดวกในการใช้งาน และใช้อย่างผิดๆ ถูกๆ จนน ามาซึ่งความเสียหายได้ จึงท าให้การจัดบุคคล การ
แบ่งภาระงาน หรือจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ค่อนข้างท าได้ยาก 

 นอกจากนี้ ปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรค นอกจากกระบวนการจัดการพลังงานชุมชนนา
เหลืองแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรคค เช่น การตัดสินใจในการบริหาร การวาง
กลยุทธ์ทางพลังงาน การบริหารกลุ่ม การสนับสนุนจากหน่วยงานระหว่างประเทศ การบริหารคน 
เป็นต้น ทั้งนี้ ย่อมน าไปสู่การแก้ไขและหาวิธีการแนวทางในการจัดการพลังงานชุมชนที่เหมาะสม
ต่อไป สามารถสรุปได้ดังนี ้

  1. ประชาชนในชุมชนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตพลังงานใช้เองจาก
พลังงานหมุนเวียนทั้งในด้านเทคนิคและด้านการบริหารจัดการรวมไปถึงขั้นตอนและกระบวนการ
ต่างๆ ในส่วนของการจัดการกลุ่มของชุมชนยังเป็นไปในลักษณะเฉพาะ เช่น กลุ่มแม่บ้านผลิตสินค้า 
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OTOP กลุ่มผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ า เป็นต้น ยังไม่มีการจัดการอย่างเป็นระบบ และไม่ได้พบปะใน
ลักษณะการช้ีแจงรายละเอียดที่ชัดเจน 

  2. การขาดการสนับสนุนอย่างถูกต้องทั้งในด้านงบประมาณ อุปกรณ์ ความรู้ความ
เข้าใจ สิ่งเหล่านี้มักจะท าให้การจัดการเป็นไปอย่างไม่เป็นระบบ เพราะคนยังขาดความรู้ และอุปกรณ์
บางอย่างที่น ามาใช้ในด้านพลังงานทดแทน มีต้นทุนที่สูงพอควร และค่าใช้จ่ายในด้านการบริหาร
จัดการค่อนข้างสูง 

  3. ชาวบ้านยังขาดความตระหนักและจิตส านึกถึงการขาดแคลนทางด้านพลังงาน 
เพราะมีความเคยชินกับความสะดวกสบาย โดยไม่มองภาพไปถึงอนาคตว่าพลังงานมีวันหมดได้เช่นกัน 
ทุกวันนี้มีให้ใช้ก็ใช้อย่างเต็มที่ ไม่ค านึงถึงผลเสียที่จะตามมา 

  4. การบริหารจัดการคนยังมีการวางต าแหน่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบไม่
เหมาะสม มีการแบ่งภาระงานที่เป็นไปในลักษณะกลุ่มคน 

  5. ภาครัฐควรส่งเสริมให้มากขึ้น พร้อมทั้งให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลใน
ด้านบริหารจัดการ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากด้านพลังงานยังไม่ตรงจุด ในส่วนของหน่วยงานที่ดูแล
การจัดการพลังงานชุมชนเป็นหน่วยงานที่มาจากส่วนกลาง การติดต่อสื่อสารถึงความต้องการและ
ปัญหาที่เกิดจากการจัดการพลังงานชุมชนท าได้ค่อนข้างล าบากและมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ท าให้การ
สื่อสารระหว่างหน่วยงานที่ดูแลและประชาชนในชุมชนขาดประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาหรือการน า
เทคโนโลยีไปใช้ในชุมชนจึงค่อนข้างช้าและไม่สอดคล้องกับชุมชน การแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง
เทคโนโลยี และภูมิปัญญาชาวบ้านจึงไม่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ 
 

4.6  อภิปรายผล 

 จากการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดการพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ชุมชน
นาเหลือง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ในครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าพลังงานชุมชนมีความส าคัญและความ
จ าเป็นต่อชุมชน ซึ่ งมีหลายครัวเรือนที่ รู้จักประยุกต์การใช้พลังงานจากภูมิปัญญาชาวบ้าน  
เริ่มจากสิ่งที่หาง่ายในชุมชน ท าแล้วเกิดผลที่ดีในการใช้พลังงานท าให้อีกหลายครัวเรือนสนใจจนสร้าง
เครือข่ายทางพลังงานเพิ่มขึ้นผ่านบรรทัดฐานเดียวกันแล้วต่างไว้เนื้อเชื้อใจ โดยอาศัยความใกล้ชิด 
หรือญาติกันในชุมชน เกิดความร่วมมือร่วมใจที่อยากให้ชุมชนมีพลังงานใช้ สามารถลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน และร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน เนื่องจากเป็นพลังงานหมุนเวียนหรือเป็นพลังงาน
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ทางเลือกที่ชุมชนสามารถท าได้และต่อยอดได้ รวมถึงสอดคล้องและเหมาะสมกับ ทรัพยากร  
บริบทของชุมชน วัฒนธรรมและประเพณีที่มีอยู่ในพื้นที ่

 ทั้งนี้ จะเกิดพลังงานชุมชนได้ส่วนหนึ่งนั้นต้องอาศัยการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในส่วนของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชน ที่ให้ความรู้ ค าแนะน าการใช้เทคโนโลยีต่างๆ 
ที่เป็นประโยชน์ รวมถึงทางพลังงานจังหวัดและส่วนของชุมชนเองที่คอยผลักดันและส่งเสริมให้เกิด
พลังงานชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมมากกว่าเป็นนามธรรม พลังงานจังหวัดนับเป็นหน่วยงานที่มีบทบาท
ส าคัญในการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจให้ชุมชน สามารถเข้าถึงประชาชนได้มากที่สุด และยิ่งไปกว่า
นั้น หน่วยงานที่อยู่ในชุมชนนั้น ไม่ว่าจะเป็น อบต.นาเหลือง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน นับเป็น
หน่วยงานที่คอยให้การสนับสนุน และจัดงบประมาณต่างๆ ให้ทางชุมชน 

 นอกจากนี้การบริหารจัดการพลังงานชุมชนนับเป็นสิ่งส าคัญ เพราะจะช่วยให้การด าเนินการ
ต่างๆ เป็นไปอย่างมีระบบ ซึ่งมีกระบวนการจัดการและปัจจัยที่สนับสนุนจะท าให้การบริหารจัดการ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดพลังงานอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ กระบวนการที่ส าคัญจะช่วยให้การ
บริหารจัดการพลังงานดีขึ้น อันดับแรกการวางแผนนับเป็นสิ่งส าคัญอันดับต้นๆ แผนถือว่าเป็น
แนวทางในการจัดระบบการควบคุมตรวจสอบและติดตามผลการด านินงานขององค์การว่าบรรลุตาม
เป้าหมายที่วางไว้หรือไม่ ซึ่งการวางแผนและการควบคุมนั้นจึงเป็นขั้นตอนที่ต้องด าเนินการควบคู่กัน
ไปเพื่อให้องค์การบรรลุตามเป้าหมายนั่นเอง  โดยขั้นตอนการวางแผนจะต้องมีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมของชุมชน ซึ่งเป็นการพิจารณาถึงโอกาสและเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดในการท างานของ
พลังงานจังหวัด น่าน อบต.นาเหลือง หรือแม้แต่ชุมชนเอง ต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน  
สิ่งที่ต้องการ เพื่อจ าน าไปสู่การเสนอทางเลือก และพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสม และเลือกทางเลือก
ที่เป็นประโยชน์มากที่สุด ทั้งนี้จะต้องระบุไว้ในแผนอย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นโครงการย่อยต่างๆ  
ที่จะต้องปฎิบัติ และกิจกรรม ตลอดจนทรัพยากรและอุปกรณ์ที่จ าเป็น เพื่อให้สามารถด าเนินตาม
เป้าหมายที่วางไว้ได้ นอกจากนี้ ในการจัดการ ถ้าขาดการวางแผนที่ดีจะท าให้งานหรือเป้าหมายที่วาง
ไว้ไม่บรรลุเป้าหมาย และส่งผลกระทบต่อด้านอื่นๆ ที่ตามมา การวางแผนที่ดี จะท าให้หน่วยงานหรือ
องค์การบรรลุเป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส าหรับพลั งงานชุมชนของ  
อบต.นาเหลืองนั้น ในส่วนของการวางแผนมีความชัดเจนพอสมควร เนื่องจาก ได้รับการสนับสนุนจาก
พลังงานจังหวัดที่เข้ามาให้ความรู้ด้านพลังงานและการบริการทางวิชาการต่างๆ ทั้งในเรื่องของการใช้
เทคโนโลยีทางพลังงาน ซึ่งชาวบ้านยังไม่มีความรู้ในส่วนนี้ และยังไม่เข้าใจกับโครงการดังกล่าวอย่าง
แท้จริง จึงให้บริการตั้งแต่แรกเริ่มโครงการพลังงานชุมชน 
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 องค์การมีการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ที่เหมาะสมให้แก่ชุมชน รวมไปถึงเป็นต้นแบบในการใช้
พลังงานและการประหยัดพลังงาน เนื่องจากวิธีการจัดองค์การหรือทรัพยากรต่างๆ ไม่ตายตัวทางใด
ทางหนึ่ง หากแต่สามารถน ามาประยุกต์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความจ าเป็นที่ผู้น า ทั้งในส่วน
ของพลังงานจังหวัดน่าน อบต.นาเหลือง รวมถึงชุมชน ที่จะต้องติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุง
โครงสร้างองค์การให้ยืดหยุ่นและทันสมัยอยู่เสมอเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงและก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 

 ด้านพลังงานจังหวัดน่าน ได้สนับสนุนโครงการพลังงานชุมชน โดยโครงการดังกล่าวเริ่มจาก
หน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุนด้านพลังงานทดแทนแก่ชุมชนทั่วประเทศ โดยผ่านทางพลังงาน
ของแต่ละจังหวัด ซึ่งไม่ได้เกิดจากชาวบ้าน เพราะชาวบ้านยังไม่มีความรู้มากพอในส่วนนี้ และตามที่
หน่วยงานภาครัฐในการสนับสนุนนั้นจึงเกิดโครงการดังกล่าว ดังนั้น หากพิจารณาแล้วการมีส่วนร่วม
เริ่มต้นจากประชาชน จากนั้นจึงได้มีการชักจูงให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และชี้ให้เห็นถึง
ความส าคัญของพลังงานทางเลือกนั่นเอง ด้านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาเหลืองให้การ
สนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง โดยเข้ามามีส่วนร่วมในพลังงานชุมชน และชี้ในชาวบ้านได้เห็นถึงความส าคัญ
ของพลังงาน ซึ่งถ้าเราสามารถผลิตพลังงานใช้เองได้ จะท าให้ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้  นอกจากนี้
อยากเห็นอนาคตในอีก 10 ปี หรือ 20 ปี ลูกหลานมีพลังงานใช้โดยไม่จ าเป็นต้องพึ่งพลังงานหลักเพียง
อย่างเดียว  

 ในส่วนกิจกรรมต่างๆ มีการควบคุมเพื่อให้การด าเนินกิจกรรมต่างๆ บรรลุเป้าหมายและ
เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ รวมถึงเป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ เพื่อท าการหาจุดบกพร่องและจุดอ่อน
ของผลการปฏิบัติงานแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้ผลการปฏิบัติงานนั้นได้ด าเนินไปตามแผนและ
มาตรฐานที่ได้ก าหนด นอกจากนี้ถ้าผลการปฏิบัติงาน ไม่ด าเนินการไปตามแผน ก็สามารถน ามา
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ท าให้สามารถตรวจสอบผลของการปฏิบัติงานว่าได้ด าเนินการไปถึงขั้นไหนแล้ว 
พลังงานจังหวัดเข้ามาให้ความรู้และก ากับดูแลอย่างต่อเนื่องหรือไม่ อาสามัครพลังงานชุมชนเข้ามา
ขยายผลความรู้ด้านพลังงาน พร้อมกับแนะน าชาวบ้านรายอื่นๆ ได้หรือไม่ หากแนะน าได้ไม่มากพอ 
ต้องหารือกับพลังงานจังหวัดในการให้ข้อมูลและความรู้ทางพลังงานเพิ่มเติม และเพื่อที่จะสามารถ
ด าเนินในขั้นต่อไปได้ 

 องค์ประกอบที่ช่วยสนับสนุนกระบวนการจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ซึ่งการตัดสินใจทางการบริหาร ผู้น าทุกระดับต้องตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่มีอยู่ในองค์การ โดยเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดและส่งผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด 
ทั้งการตัดสินใจที่เกี่ยวกับบุคลากร หรือเกี่ยวกับวิธีการท างาน เพื่อเลือกโอกาสที่ดีที่สุดส าหรับองค์การ 
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พบว่า ผู้บริหารของพลังงานจังหวัด เริ่มแรกเป็นผู้คนเลือกชุมชนนาเหลืองในการสมัครเข้าโครงการ
ด้านพลังงานชุมชน นับเป็นจุดเริ่มต้นที่บ่งบอกว่าผู้น าให้ความส าคัญ และเล็งเห็นความส าคัญของ
พื้นที่นาเหลืองที่จะสร้างพลังงานทางเลือกให้แก่ชุมชนได้  และองค์การบริหารส่วนต าบลนาเหลือง
ร่วมกับชุมชนนาเหลือง ต่างให้ความส าคัญด้านพลังงานชุมชน โดยส่งเสริมกิจกรรมทางพลังงาน เช่น 
กิจกรรมวางแผนพลังงานชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมให้ชาวบ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมด้านพลังงานและ
ร่วมกันคิดร่วมกันปฏิบัติ  ด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ เป็นการสร้างกลยุทธ์ เพื่อน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
นั่นคือเป็นแนวทาง ที่จะสามารถจัดการพลังงานชุมชนให้ส าเร็จได้อย่างไร ผู้น า ชาวบ้าน หน่วยงาน
อื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนด้วยหรือไม่ หากทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมย่อมท าให้โครงการ
พลังงานชุมชนมีประสิทธิภาพ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นการจัดการคนให้เหมาะสมกับต าแหน่ง
หน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย หากวางต าแหน่งคนไม่เหมาะสมกับงานย่อมท าให้เกิดปัญหาตามมา 
กล่าวคือ ผู้น าจะต้องบริหารอย่างไรให้คนในชุมชนนาเหลืองตระหนักในด้านพลังงานและเห็น
ความส าคัญจนน าไปสู่การจัดการพลังงานชุมชนที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนไปสู่รุ่นลูกหลาน นอกจากนี้
อบต.นาเหลืองเป็นหน่วยงานภาครัฐ และพลังงานจังหวัดน่าน เป็นหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ให้การ
สนับสนุนชาวบ้านในด้านพลังงาน มีจัดกลุ่มขึ้นในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น กลุ่ม อส.พน. กลุ่ม
แม่บ้านชุมชนนาเหลือง เป็นต้น พลังงานจังหวัดน่านยังเป็น 1 ใน 3 จังหวัดที่ได้รับการสนับสนุนและ
ได้ร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ในการจัดท าภาพฉายอนาคตพลังงานทดแทนและบูรณา
การเป้าหมายพลังงานทดแทนระยะยาวร่วมกับแผนปฏิบัติการพลังงานจังหวัด จึงเป็นการยกระดับ
พลังงานชุมชนไปอีกขั้น ถ้าได้มีการส่งเติมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง และเป็นการต่อยอดให้เกิด
พลังงานอย่างยั่งยืน 

 ส าหรับการบริหารจัดการพลังงานชุมชนเพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืน ต้องมีการส่งเสริมความรู้
ความเข้าใจประโยชน์ของพลังงานให้แก่ชาวบ้าน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการบริหารจัด
การพลังงานชุมชน เพื่อก่อให้เกิดการยอมรับและชาวบ้านสามารถเข้าถึงได้ง่ายและเกิดการใช้พลังงาน
อย่างต่อเนื่อง การให้ความรู้แก่ชาวบ้านควรให้อย่างถูกต้องและถูกวิธี ท าให้ชาวบ้านมีความคิดเห็นที่
ตรงกันไม่ขัดแย้งกัน ซึ่งจะท าให้ไม่เกิดปัญหาและอุปสรรคตามมาในภายหลัง หรือถ้าจะมีควรให้เกิด
ปัญหาน้อยที่สุด 

 ดังนั้นการจัดการพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืน ต้องเน้นที่ชุมชนเป็นหลักเริ่มจากการวิเคราะห์
ความต้องการของคนในชุมชนหรือคนในพื้นที่นั้นๆ พิจารณาสภาพทางกายภาพ ความเพียงพอ ความ
เหมาะสมของทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ ด้านการบริหารจัดการควรระเบิดออกมาจากข้างใน ค านึงถึง
ความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง วิเคราะห์ความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริงว่าต้องการอะไร 
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พิจารณาในหลายๆด้านให้ครอบคลุม แล้วท าการวางแผนการบริการจัดการพลังงานชุมชน พิจารณา
งบประมาณ ทรัพยากรในท้องถิ่น บุคลากร และการให้ความรู้สร้างความเข้าใจให้กับคนในชุมชน
อย่างไรก็ตามต้องได้รับการสนับสนุนในการด าเนินการตั้งแต่เริ่มด าเนินการอย่างเหมาะสมและให้
ชุมชนรวมถึงชาวบ้านสามารถที่จะด าเนินการต่อไปได้โดยการผลิตพลังงานใช้เองและส่งผลให้เกิดการ
ประหยัดพลังงานในครัวเรือน ลดรายจ่ายในครัวเรือน ถ้าเหลือจากการใช้ก็สามารถขายพลังงานได้ 
ก่อให้เกิดรายได้อีกทาง และจะต้องใช้หลักการมีส่วนร่วมในชุมชนจึงจะเกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน 
และที่ส าคัญควรเก็บข้อมูลการใช้พลังงานและการประหยัดพลังงานไว้เป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้วิเคราะห์
ในอนาคต ประกอบกับการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานด้านพลังงานชุมชนอย่างต่อเนื่อง  
โดยการพัฒนาความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการทางพลังงานของชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงการประเมินผลการด าเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ ระหว่างด าเนินการ และสิ้นสุดโครงการ  
เพื่อน าส่งที่พบมาปรับปรุงและเป็นแนวทางการพัฒนาต่อไป รวมถึงขยายผลสู่ชุมชนอื่น เป็นการ
ขับเคลื่อนโครงการพลังงานชุมชนในมิติต่างๆ ในการสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของ
ประชาชนให้เห็นพลังงานเป็นเรื่องใกล้ตัว มีการพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์สามารถ
บริหารจัดการโดยประชาชนเพื่อประชาชนตามศักยภาพในท้องถิ่น การเสริมสิ่งที่มีสร้างโอกาสให้คน
ในชุมชน สามารถเชื่อมโยงมิติพลังงานเข้ากับมิติการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) สามารถยกระดับชุมชน จากผู้ใช้พลังงานเป็นผู้ผลิตพลังงาน ซึ่งจะท าให้การพัฒนาและ
ส่งเสริมพลังงานชุมชนมีหลากหลายมิติ หลากหลายวิธีการที่จะน าไปสู่เป้าหมายในการสร้างคุณภาพที่
ดีของประชาชนและเกิดอย่างยั่งยืนต่อไป ดังภาพที่ 4.2 
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ภาพที่ 4.2 อภิปรายผลการศึกษา 

 

การจัดการพลังงานชุมชน
อย่างยั่งยนื 

 
 
 
 
 
 
 

          

กระบวนการจดัการ 

การจัด
องค์การ 

(Organizing

การวางแผน  
(Planning) 

 

การควบคุม
องค์การ 

(Controlling
) 

การชี้น า 
(Leading) 

 

การก าหนดเป้าหมาย
และวิธีการเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย 

การจัดสรรทรัพยากร
ต่างๆในองค์การให้
เหมาะสมกับแผนงาน 

การน าและการ
บัญชาการ ภาวะผู้น า
และการจูงใจ 

ควบคุมการด าเนินการ
ต่างๆเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 

การติดตามและ
ประเมินผล 

การขยายผลสู่ชมชน 

องค์ประกอบ
ภายนอก 

➢ การสนับสนุน
จากหน่วยงาน
ภายนอก/
องคก์ารต่างๆ 
ทั้งภาครัฐและ
เอกชน 

➢ อบต.นาเหลือง 
➢ ส านักงาน

พลังงานจังหวัด
น่าน 

องค์ประกอบด้านการจัดการ 
➢ การตัดสินใจทางการ

บริหาร 
➢ การจัดการทรพัยากร

มนุษย ์
➢ การบริหารกลุ่ม 
➢ การวางกลยุทธ ์
➢ ความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 

 
 
 



บทที่ 5 
 

สรุปผล และข้อเสนอแนะ 

 ในการศึกษาเรื่อง “การจัดการพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาชุมชนนาเหลือง  
อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน” ซึ่งมีวัตถุประสงคใ์นการศึกษา ดังต่อไปนี ้

 1) เพื่อศึกษากระบวนการจัดการพลังงานชุมชนของต าบลนาเหลือง (องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาเหลือง) อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
 2) เพื่อศึกษาองค์ประกอบความส าเร็จในการจัดการพลังงานของชุมชนของต าบลนาเหลือง 
(องค์การบริหารส่วนต าบลนาเหลือง) อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
 3) เพื่อศึกษาปัญหา/อุปสรรคในกระบวนการจัดการพลังงานชุมชน 

 การศึกษาครั้งน้ีใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นหลัก โดยท า
การรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 15 คน โดยมีการสังเกตแบบมี
ส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม และใช้เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าเพื่อตรวจสอบความ
น่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จากการตรวจสอบข้อมูลจากหลายๆ บุคคล ในการ
วิเคราะห์หาความสอดคล้องเชื่อมโยงกันของข้อมูล นอกจากนี้ยังได้ศึกษาจากการรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งเอกสารทางวิชาการ แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูล
จากเอกสารทางราชการจากพลังงานจังหวัดน่านและองค์การบริหารส่วนต าบลนาเหลือง  
อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

 จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยต่างๆ ท าให้ได้กรอบแนวคิดที่เกี่ยวกับการจัดการพลังงาน
ชุมชน โดยปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกส่งผลต่อกระบวนการจัดการพลังงานชุมชนและก่อให้เกิด
ก ารพั ฒ น าพ ลั งงาน ชุ ม ชน อย่ า งยั่ งยื น  แ ละ ได้ น า ไป ใช้ ใน ก ารศึ กษ าใน พื้ น ที่ ใน ค รั้ งนี้   
ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมด้วยวิธีการต่างๆ ดังกล่าวได้ท าการวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อหาความเชื่อมโยง
ของข้อมูลในประเด็นต่างๆ ในเชิงพรรณนา ในส่วนนี้จะน าเสนอสาระโดยสรุปของการศึกษา ดังหัวข้อ
ต่อไปนี ้
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 5.1 การจัดการพลังงานชุมชน 
 5.2 องค์ประกอบความส าเร็จในการจัดการพลังงาน 
 5.3 ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการจัดการพลังงานชุมชน 
 5.4 ข้อเสนอแนะ 
 

5.1  การจัดการพลังงานชุมชน 

 จากการศึกษากระบวนการจัดการพลังงานชุมชนและปัจจัยแห่งความส าเร็จในการส่งเสริม
การจัดการด้านพลังงาน รวมไปถึงปัญหาอุปสรรคในกระบวนการจัดการพลังงาน เห็นว่าเพื่อให้เกิด
การบริหารจัดการพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืนได้นั้น จึงควรมีการสร้างแนวทางการบริหารจัด
การพลังงานอย่างเป็นรูปธรรมและเห็นผลในเชิงประจักษ์ โดยอาศัยกระบวนการทั้ง 4 ขั้นตอน คือ  
1) การวางแผน (Planning) เป็นกระบวนการที่ส าคัญยิ่งต่อการบริหาร และแผนจะเป็นเครื่องชี้ให้เห็น
ถึงเป้าหมายขององค์การหรือหน่วยงาน ตลอดจนระบุถึงวิธีที่บรรลุเป้าหมายนั้นด้วย 2) การจัด
องค์การ (Organizing) เพื่อให้ร่วมกันท างานได้ตามความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ เป็นการจัดแบ่งหน่วยงานย่อยต่างๆ ก าหนดอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละ
ส่วนงานไว้ให้ชัดเจน รวมทั้ งความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานย่อยเหล่านั้น ให้ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุตามจุดประสงค์ พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลนาเหลือง พลังงานจังหวัด
น่าน รวมถึงชุมชนนาเหลือง ได้ด าเนินการจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคน ต าแหน่งงานด้าน
พลังงาน เพื่อให้เหมาะสมกับแผนงานตลอดจนความสอดคล้องกับส่วนต่างๆ 3) การชี้น า (Leading) 
การน าหรือสั่งการของผู้น า มีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าหน้าที่อื่น เพราะผู้บริหารต้องแสดงบทบาท
ของผู้สั่งการอย่างมีคุณภาพ ถ้าไม่เช่นนั้น แผนงานที่วางไว้ตลอดจนทรัพยากรที่จัดเตรียมไว้อาจไม่เกิด
ประสิทธิผล พบว่า ผู้น าของพลังงานจังหวัด หรือแม้แต่นายก อบต.นาเหลือง ต่างให้ความส าคัญกับ
พลังงานชุมชนและให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่  และ 4) การควบคุมองค์การ (Control) พบว่า  
เป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานที่ก าลังด าเนินไป เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการท างานต่างๆ 
ในระหว่างกระบวนการท างาน ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการท างาน 

 ส าหรับ การจัดการพลังงานชุมชนของชุมชนนาเหลือง (องค์การบริการส่วนต าบลนาเหลือง) 
ท าให้ทราบว่า กองทุนฯ ส่งเสริมพลังงานทดแทนในระดับท้องถิ่น เน้นการมีส่วนร่วมและสอดคล้อง
กับคนในชุมชน การวางรากฐานด้านสิ่งแวดล้อม และพลังงาน เป็นอีกหนึ่งพันธกิจส าคัญของ กองทุน
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ที่ได้ให้
ความส าคัญในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่น เพื่อบ่มเพาะให้เกิดความตระหนัก 
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และสร้างการมีส่วนร่วมในเรื่องของพลังงาน ยึดหลักการสอดคล้องกับบริบทของคนในสังคม ในส่วน
ของการเดินหน้าพัฒนาพลังงานทดแทนในระดับชุมชนนั้น กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้
เดินหน้าวางแผนจัดการพลังงานชุมชนแบบครบวงจร โดยได้ร่วมมือกับพลังงานจังหวัด เพื่อสร้างการ
มีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ให้เกิดประสิทธิภาพ เน้นตาม
ศักยภาพในพื้นที่และบนพื้นฐานแห่งความพอเพียงในแต่ละท้องถิ่นนั้นๆ ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของชุมชนได้อย่างแท้จริง ซึ่งที่ผ่านมา กองทุนฯ ได้ให้การสนับสนุนพลังงานชุมชน พลังงาน
จังหวัด ทั่วประเทศ เพื่อเร่งผลักดันให้เกิดการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและคนในชุมชน เกิดความ
ตระหนักรู้ร่วมกันบริหารจัดการพลังงานของชุมชน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลนาเหลือง (อบต.นาเหลือง) อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เป็นอีกหนึ่ง
ตัวอย่างของชุมชนที่มีความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม เห็นได้จากรางวัล
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจ าปี พ.ศ. 2557 โดยโครงการพลังงาน
ชุมชน ได้มีการท าข้อตกลงร่วมกับส านักงานพลังงาน จังหวัดน่าน ในการด าเนินงานตามโครงการเพิ่ม
สมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
รวมถึงเป็นการบ่มเพาะให้คนในชุมชนร่วมกันบริหารจัดการพลังงานในพื้นที่ จนท าให้ปัจจุบันมี
กิจกรรมที่เกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อม และพลังงานในชุมชนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนพฤติกรรมในการด าเนินวิถีชีวิตของคนในชุมชน ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างชุมชนต าบลนาเหลืองกับต าบลข้างเคียง 

 ในการด าเนินงานตามโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรใน
ชุมชน เน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยให้คนในชุมชนร่วมกันบริหารจัดการพลังงานในพื้นที่ 
ท าให้ปัจจุบันมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและพลังงานในชุมชนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการด าเนินชีวิตของคนในชุมชน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
ชุมชนต าบลนาเหลืองกับต าบลใกล้เคียงด้วย นายนภดล อุสาหะ พลั งงานจังหวัดน่าน กล่าวว่า 
ส านักงานพลังงานจังหวัดน่าน ร่วมกับ อบต.นาเหลือง ขับเคลื่อนบูรณาการด้านพลังงานและกิจกรรม
ต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2555 – 2559 เป็นระยะเวลา 4 ปี ปัจจุบันสามารถเพิ่มมูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์และร่วมกับภาคเกษตรในการพัฒนาแหล่งน้ า เพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  
บ่อก๊าซชีวภาพขนาดครัวเรือน ลดการเกิดก๊าซมีเทน น ามูลหรือเศษที่ได้จากการหมักก๊าซชีวภาพมาใช้
ท าปุ๋ยชีวภาพ ท าให้ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ตู้อบแห้งพลังงานแสดงอาทิตย์ เกิดอาสาสมัครพลังงาน
ชุมชน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จึงท าให้ต าบลนาเหลืองได้เป็นต้นแบบของการน าพลังงานดังกล่าวมาใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และจะต่อยอดด้านพลังงานชุมชนในอนาคตให้เกิดความยั่งยืน 
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5.2  องค์ประกอบความส าเร็จในการจัดการพลังงาน 

 นอกจากกิจกรรมหลักทางการจัดการในข้างต้น ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่ช่วยสนับสนุน
กระบวนการจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่ 1) การตัดสินใจทางการ
บริหาร (Managerial Decision Making) ผู้น าทุกระดับต้องตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่มีอยู่ใน
องค์การ ทั้งการตัดสินใจที่เกี่ยวกับบุคลากร หรือเกี่ยวกับวิธีการท างาน เพื่อเลือกโอกาสที่ดีที่สุด
ส าหรับองค์การ พบว่า ผู้บริหารของพลังงานจังหวัด และองค์การบริหารส่วนต าบลนาเหลืองร่วมกับ
ชุมชนนาเหลือง ต่างให้ความส าคัญด้านพลังงานชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมให้ชาวบ้านได้เข้ามามีส่วน
ร่วม และร่วมกันปฏิบัติ 2) การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) เกี่ยวกับการสร้างกล
ยุทธ์ เพื่อน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ รวมถึงการควบคุมองค์การและประเมินผล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่
องค์การก าหนดไว้ 3) การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) เป็นการ
จัดการคนให้เหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย 4) การบริหารกลุ่ม (Group 
Management) เป็นการสร้างความร่วมมือระดับย่อยภายในองค์การ ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้
เป็นไปตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย พบว่า อบต.นาเหลืองเป็นหน่วยงานภาครัฐ และพลังงานจังหวัด
น่าน เป็นหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนชาวบ้านในด้านพลังงาน มีจัดกลุ่มขึ้นในการ
ด าเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น กลุ่ม อส.พน. กลุ่มแม่บ้านชุมชนนาเหลือง เป็นต้น และ 5) การจัดการ
สภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ เป็นกิจกรรมส าหรับองค์การที่มีความสัมพันธ์กับองค์การหรื อ
บุคลากรในต่างประเทศ ผู้น าจะต้องศึกษาและปรับตัวให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมเหล่านั้น และพบว่า 
พลังงานจังหวัดน่านเป็น 1 ใน 3 จังหวัดที่ได้รับการสนับสนุนและได้ร่วมมือระหว่างประเทศของ
เยอรมัน (GIZ) ในการจัดท าภาพฉายอนาคตพลังงานทดแทนและบูรณาการเป้าหมายพลังงานทดแทน
ระยะยาวร่วมกับแผนปฏิบัติการพลังงานจังหวัด 

 ดังนั้น การจัดการจะเป็นส่วนช่วยให้ผู้บริหารหรือผู้น าหลักสามารถด าเนินงานตามโครงการ
หรือกิจกรรมอื่นๆ ได้อย่างมีระเบียบแบบแผน ตลอดจนเชื่อมโยงหน้าที่ต่างๆ ให้เป็นไปอย่าง
สอดคล้อง ต่อเนื่อง และบรรลุเป้าหมาย โดยผ่านกิจกรรมหลักทางการจัดการ 4 ประการ คือ  
การวางแผน การจัดองค์การ การชี้น า และการควบคุมองค์การ และที่ส าคัญนอกจากกิจกรรมหลัก
ทางการจัดการ ยังมีกิจกรรมสนับสนุนกระบวนการจัดการเพื่อเกื้อหนุนให้การจัดการตามกิจกรรม
หลักประสบความส าเร็จ ได้แก่ การตัดสินใจในการบริหารจัดการ การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ การจัดการกลุ่ม และการจัดการในสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ ทั้งนี้ นอกจาก
กิจกรรมหลักและกิจกรรมที่สนับสนุนการจัดการ ยังมีทักษะทางการบริหารจัดการโดยแบ่งออกเป็น  
3 ทักษะ คือ ด้านความคิด ด้านบุคคล และด้านเทคนิคงาน แม้ทักษะทางการบริหารจะแตกต่างกัน
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ตามระดับของการบริหารงาน แต่ผู้บริหารทุกระดับมีบทบาทที่เป็นไปในลักษณะคล้ายคลึงกัน  
คือ บทบาทด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล บทบาทด้านข้อมูลข่าวสาร และบทบาทด้านการตัดสินใจ 
นอกจากนี้ ปัจจัยภายในจะพิจารณาจากบุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ โครงสร้างในการบริหาร
จัดการ การด าเนินการบริหารจัดการพลังงานชุมชน ทั้งพลังงานจังหวัดและองค์การบริหารส่วนต าบล
นาเหลือง ชุมชน รวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปัจจัยภายนอก โดยพิจารณาใน 2 มิติ คือ  
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งศึกษาสภาพเศรษฐกิจทั่วไป นโยบายภาครัฐ นโยบาย
พลังงานจังหวัด แผนพัฒนาพลังงานชุมชน ตลอดจนแผนบูรณาการด้านพลังงานชุมชนเพื่อให้
สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่และปรับใช้ให้เหมาะสมจนน าไปสู่ความยั่งยืน 
 

5.3  ปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการจัดการพลังงานชุมชน 

 ปัญหา/อุปสรรคในกระบวนการจัดการพลังงาน กล่าวได้ว่า คนในชุมชนยังไม่ให้ความส าคัญ 
กับการบริหารจัดการพลังงานชุมชนในระดับท้องถิ่น  การเลือกเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลังงาน
หมุนเวียนที่ไม่เหมาะสมกับชุมชน และสภาพบริบทของชุมชน รวมถึงเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในชุมชน
บางชนิดมีความยุ่งยาก และซับซ้อน ท าให้ไม่สะดวกในการใช้งาน ประชาชนในชุมชนยังไม่มีความรู้
ความเข้าใจในการผลิตพลังงานไว้ใช้เองจากพลังงานหมุนเวียนทั้งในด้านเทคนิคและด้านการบริหาร
จัดการรวมไปถึงขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ ที่ได้มาซึ่งพลังงาน และการขาดการสนับสนุนอย่าง
ถูกต้องทั้งในด้านงบประมาณ อุปกรณ์ ความรู้ความเข้าใจ สื่อทางด้านพลังงานที่จะเป็นส่วนเสริมให้
ประชาชนเข้าใจมากยิ่งขึ้น และการขาดความตระหนักและจิตส านึกถึงการขาดแคลนทางด้านพลังงาน 
เพราะมีความเคยชินกับความสะดวกสบาย บวกกับค่าใช้จ่ายในด้านการบริหารจัดการค่อนข้างสูง 
ฉะนั้น ภาครัฐควรส่งเสริมให้มากขึ้น พร้อมทั้งให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลในด้านบริหาร
จัดการ จะน ามาซึ่งการใช้ประโยชน์จากด้านพลังงานได้อย่างตรงจุด 
 อย่างไรก็ดีควรได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐควรมีตั้งแต่แรกเริ่มอย่างเหมาะสม 
พร้อมทั้งให้บริการความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชุน ให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ต่อไป 
สามารถที่จะท าการผลิตพลังงานใช้เองหรือท ากิจกรรมการประหยัดพลังงานใช้หลักการการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและครัวเรือนจึงจะเกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน และที่ส าคัญคือการเก็บข้อมูลการผลิต
พลังงานใช้เองหรือการใช้พลังงานอย่างประหยัดเพื่อท าฐานข้อมูลทางพลังงานชุมชนในอนาคต ซึ่งจะ
เป็นตัวสะท้อนข้อมูลให้ชุมชนทราบถึงผลที่ได้รับจากการวางแผนพลังงานชุมชน นอกจากนี้ควรมีการ
ติดตามและประเมินผลกิจกรรมด้านพลังงานในชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อน าผลที่ได้ไปสร้างเครือข่าย
ด้านพลังงานในชุมชนใกล้เคียงหรือขยายผลไปสู่ระดับจังหวัด ภูมิภาค จนกระทั่งในระดับประเทศ
ต่อไป 
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5.4  ข้อเสนอแนะ 

 5.4.1 ข้อเสนอแนะการน าผลการศึกษาไปใช้ 

 กิจกรรมทุกกิจกรรมของโครงการพลังงานชุมชนเป็นกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนา 
เป็นขั้นเป็นตอนเพื่อให้บังเกิดผลต่อการคิดวิเคราะห์หรือการคิดอย่างเป็นระบบ น้อมน าภายใต้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการการมีส่วนร่วม เนื่องจากการพัฒนาต้องใช้เวลาท าความ
เข้าใจและเตรียมความพร้อมเมื่อถึงเวลาเหมาะสมก็จะส่งผลให้เกิดแนวคิดใหม่ๆและเกิดการตกผลึก
ซึ่งจะเป็นผลดีต่อโครงการค่อนข้างมาก ในช่วงแรกชุมชนอาจจะยังมองไม่ออกว่าจะมีส่วนร่วมกับ
ผลประโยชน์ของโครงการอย่างไร การมาร่วมกิจกรรมแต่ละครั้งต้องเสียสละเวลาและงบประมาณ
ส่วนตัว ซึ่งเป็นสิ่งท้าทายจิตสาธารณะหรือจิตอาสาอย่างมากแต่เมื่อการด าเนินกิจกรรมเกิดจากการ
ทุ่มเทเอาใจใส่จากฝ่ายองค์การรัฐที่รับผิดชอบโครงการ ก็ท าให้ชุมชนได้เข้าใจว่าโครงการมี
ความส าคัญอย่างไร ซึ่งในเป้าหมายสุดท้ายของความส าเร็จในโครงการพลังงานนี้ คือ การลดรายจ่าย
และเพิ่มรายได้ ภายใต้การใช้ทรัพยากรอย่างสมดุล ยั่งยืน ซึ่งต้องมองถึงอนาคตคนรุ่นต่อๆไปซึ่ง
จะต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ และสวนทางกับ
การเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่แนวโน้มด้านพลังงานจะให้ความส าคัญกับพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงาน
สะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล พลังงานลม มากขึ้น เนื่องด้วยทิศทางและแนวโน้ม
ที่ราคาพลังงานสะอาดเหล่านี้เริ่มที่จะสามารถแข่งขันกับพลังงานฟอสซิล ได้ในอนาคตอันใกล้และ
ประชาคมโลกหันมาให้ความส าคัญกับพลังงานสะอาดเพื่อลดโลกร้อน 

 อีกแนวทางหนึ่งที่จะน าชุมชนไปสู่การมีส่วนร่วมในประโยชน์ของโครงการอาจมีรูปแบบเป็น
องค์การประชาชน เช่น สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน มีการวางกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการถือหุ้นและการปัน
ผล อย่างเป็นระบบ มีคณะท างานบริหารจัดการ มีการออกหุ้นและมีการปันผล มีข้อตกลงร่วมกัน 
อย่างเข้มแข็งจริงจัง องค์ประกอบเหล่านี้น่าจะช่วยให้ชุมชนได้รับความส าเร็จตามที่ภาครัฐและทุก
ภาคส่วนมุ่งหวังไว้ในจุดหมายสูงสุด ซึ่งก็อาจจะหมายถึงความยั่งยืนและความส าเร็จของการพัฒนา
ชุมชนที่ก้าวไปสู่ระดับสูงขึ้น แต่ความส าเร็จดังกล่าวนี้ทุกภาคส่วนต้องพร้อมใจกันก้าวไปด้วยความ
มุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่อสร้างองค์ประกอบพื้นฐานที่ส าคัญคือ คน เพื่อวางรากฐานกลุ่มให้เข้มแข็งก่อน แม้ว่า
จะต้องเริ่มจากการนับ หนึ่งหรือนับสอง เพราะการพัฒนาต้องเริ่มจากรากฐานที่แข็งแรงเป็นอันดับ
แรกและค่อยขยายผลต่อยอกจนน าไปสู่พลังงานชุมชนอย่างยั่งยืน 
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 5.4.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 

  5.4.2.1 ควรมีการวิเคราะห์ปัจจัยที่จะมีผลต่อการบริหารจัดการพลังงานชุมชน
เปรียบเทียบกับชุมชนที่ประสบความส าเร็จในการจัดการพลังงานชุมชนจนก่อให้เกิดความยั่งยืน 

  5.4.2.2 ควรมีการทดลองขยายผลการศึกษาโครงการพลังงานชุมชนไปสู่ชุมชน
ใกล้เคียงและสอดคล้องกับกับบริบทของชุมชน 

  5.4.2.3 ควรมีการจัดท าฐานข้อมูลการบริหารจัดการพลังงานชุมชนที่ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลได ้
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ภาคผนวก ก 

แนวค าถามท่ีใช้ในการสนทนาและการสัมภาษณ์ (Interview Guide) 
เรื่อง การจัดการพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษา 

ชุมชนนาเหลือง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  
(ส าหรับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ) 

 
 ส าหรับแนวทางสนทนาหรือการสัมภาษณ์นั้น ผู้ศึกษาใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก  
(In-depth Interview) โดยมีแนวการสัมภาษณ์ 5 ส่วน ดังต่อไปนี ้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ ประกอบด้วย 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ศาสนา 
4. สถานภาพการสมรส 
5. ระดับการศึกษา 
6. จ านวนสมาชิกในครอบครัว 
7. อาชีพ 
8. รายได้ 

ส่วนที่ 2 สภาพและการก่อเกิดพลังงานชุมชน 
1. สภาพทั่วไปของชุมชนก่อนมีการจัดท าพลังงานชุม 

2. สภาพทั่วไปของชุมชนหลังมีการจัดท าพลังงานชุม 

3. การมีส่วนร่วมด้านพลังงานในชุมชน 

ส่วนที่ 3 กระบวนการจัดการพลังงานชุมชน 

  ขั้นตอนการด าเนินการ ซึ่งประกอบด้วยกระบวนการจัดการทั้ง 4 ขั้นตอน ดังต่อไปน้ี 
1. การวางแผน ตั้งแต่เริ่มโครงการจนจบโครงการ 
2. การจัดองค์การ ตั้งแต่เริ่มโครงการจนจบโครงการ 
3. การช้ีน า ตั้งแต่เริ่มโครงการจนจบโครงการ 
4. การควบคุมองค์การ ตั้งแต่เริ่มโครงการจนจบโครงการ 
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ส่วนที่ 4 องค์ประกอบความส าเร็จในการจัดการพลังงาน 
  นอกจากหลัการทางการจัดการข้างต้นแล้ว ยังมีองค์ประกอบอื่นๆ ที่ช่วยสนับสนุน
กระบวนการจัดการให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังต่อไปนี้ 

1. การตัดสินใจในการบริหารจัดการ เช่น การตัดสินใจแก้ปัญหาระหว่างการด าเนิน
กิจกรรมโครงการพลังงานชุมชชน 

2. การจัดการเชิงกลยุทธ์ มีการวางกลยุทธ์ด้านพลังงานชุมชนอย่างไร  
3. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ บริหารคนตามหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย และวางคนให้

เหมาะสมกับต าแหน่งงานหรือไม่ 
4. การบริหารกลุ่ม เช่น มีการร่วมมือของชุมชนในระดับกลุ่มย่อยหรือไม่ เช่น กลุ่มแม่บ้าน 

กลุ่มอาสาสมัครพลังงานชุมชน 
5. การจัดการในสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ เช่น มีความร่วมมือทางพลังงานระหว่าง

ประเทศหรือไม่ และร่วมมือกับหน่วยงานใด 

ส่วนที่ 5 ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
  ปัญหาที่เกิดในกระบวนการจัดการพลังงานชุมชนมีอะไรบ้าง เช่น ขั้นวางแผนเกิดปัญหา
อะไรบ้าง และมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร 
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 ในการศึกษาครั้งนี้ได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) จ านวน 
15 คน ประกอบด้วย พลังงานจังหวัดน่าน อบต.นาเหลือง (อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน) อาสาสมัคร
พลังงานชุมชน (อส.พน) และชาวบ้านที่มีส่วนร่วมในชุมชน ซึ่งข้อมูลทั่วไปของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญ  
มีรายละเอียดดังนี ้

ตารางที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้สัมภาษณ์โดยภาพรวม 

ชื่อ – สกุล อายุ (ปี) 
ต าแหน่ง/อาชพี 

อาจารย์มหาวิทยาลัย  
1. ศ.ดร.จุลพงษ์ จุลโพธ์ิ  70 อาจารย์ (พิเศษ) ประจ ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี 
อาจารย์ประจ า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

2. รศ.ดร.วิสาขา ภู่จินดา 42 

 

ผู้ให้ข้อมลูส าคัญ (Key Informants) จ านวน 15 คน 

ชื่อ – สกุล อายุ (ปี) ประเภทกลุ่มตวัอย่าง ต าแหน่ง/อาชพี 
พลังงานจังหวัดน่าน 
1. นายนพดล  อุสาหะ 43 พลังงานจังหวัดน่าน พลังงานจังหวัดน่าน 26 

ม.ค.2558 – ปัจจุบัน  
2. นายประธาน  พยอม 33 พลังงานจังหวัดน่าน นักวิชาการพลังงาน

ช านาญการ 
3. นายอนุสรณ์  มะณีจิตต์ 30 พลังงานจังหวัดน่าน นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผน 
4. นายณัฐพงศ์  เพียรดี 32 พลังงานจังหวัดน่าน วิศวกรปฏิบัติงาน 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาเหลือง อ.เวียงสา จ.น่าน 
5. นายสุพจน์ มูลฐี 64 อบต.นาเหลือง นายกองค์การบริหารส่วน

ต าบลนาเหลือง 
6. นางสาวจิรพัชร อินผ่อง 40 อบต.นาเหลือง รองนายก อบต.นาเหลือง 

อ.เวียงสา จ.น่าน 
7. นายกิตติศักดิ์ โลจันติ 45 อบต.นาเหลือง - เจ้าพนักงานพัฒนา
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ชุมชน อบต.นาเหลือง 
- คณะกรรมการที่ปรึกษา
โครงการพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
พลังงานที่เหมาะสม 
กระทรวงพลังงาน 
- เลขานุการอาสาสมัคร
พลังงานชุมชน  

8. นายรักษ์พล ไมตรีสมสกุล 40 อบต.นาเหลือง ปลัด อบต.นาเหลือง 

อาสาสมัครพลังงานชุมชน (อส.พน) องค์การบริหารส่วนต าบลนาเหลือง 
9. นายบุญเทือง  ชัยวุฒ ิ 58 อาสาสมัครพลังงาน

ชุมชน (อส.พน) 
ประธาน อส.พน 

10. นายธีรยุทธ์  ทิพยศ 54 อาสาสมัครพลังงาน
ชุมชน (อส.พน) 

รองประธาน อส.พน 

11. นางปิยากร  อินทฉิม 63 อาสาสมัครพลังงาน
ชุมชน (อส.พน) 

เลขานุการ อส.พน 

12. นางพิกุล  จ่าแสน 59 อาสาสมัครพลังงาน
ชุมชน (อส.พน) 

อส.พน. 

ประชาชนที่มีส่วนร่วมในต าบลนาเหลือง 
13. นางล าไย ทองอินทร์ 56 ชาวบ้านที่มีส่วนร่วม

ในชุมชน 
ประธานวิสาหกิจชุมชน 

14. นางสุพรรณ ลัมมะวิชัย 62 ชาวบ้านที่มีส่วนร่วม
ในชุมชน 

แม่บ้าน 

15. นายพิทบ สุทธะ 56 ชาวบ้านที่มีส่วนร่วม
ในชุมชน 

รองผู้อ านวยการวิทยาลัย
การอาชีพเวียงสา 
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วิธีการด าเนินงาน 

วิธีการด าเนินงานของโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร  
ในชุมชนระดับต าบล กิจกรรมวางแผนพลังงานชุมชนส าหรับ 152 อปท.องค์การบริหารส่วนต าบล  
นาเหลือง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

ขั้นตอนที่ 1 การประชุมชี้แจงท าความเข้าใจโครงการกับผู้น าของชุมชน 
 ขั้นตอนนี้เป็นการชี้แจงโครงการแก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล 
นาเหลือง เกี่ยวกับโครงการโดยได้ด าเนินการดังต่อไปนี ้

1. ประสานงานผู้น าชุมชนเพ่ือชี้แจงให้ผู้น าชุมชนได้รับทราบวัตถุประสงค์ของโครงการ 

2. ขอข้อมูลเบื้องต้นของชุมชน 

3. ก าหนดวันประชุมเพื่อชี้แจงโครงการแก่สมาชิกในชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนต าบล 

นาเหลือง จังหวัดน่าน 

   

ภาพที่ 1 การติดต่อประสานความร่วมมือเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบลนาเหลือง 

ขั้นตอนที่ 2 การประชุมชี้แจงโครงการต่อชุมชน 

 ในวันที่ 22 มกราคม 2556 ส านักงานพลังงานจังหวัดน่านได้ลงพื้นที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลนาเหลือง เพื่อท าการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการการจัดท าแผนพลังงาน 152  ชุมชน 
โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงโครงการ จ านวน 100 คน 
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ภาพที่ 2 ประชุมชี้แจงโครงการและสาธิตเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน 

 คัดเลือกอาสาสมัครพลังงานชุมชนเพื่อเข้าอบรมผู้ช่วยการการจัดท าแผนพลังงาน 152 ชุมชน 
โดยใช้หลักประชาธิปไตยของชุมชนในการคัดเลือก ซึ่งเมื่อคัดเลือกอาสาสมัครพลังงานชุมชนแล้ว จะ
มอบหมายให้ชุมชนแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินงาน ติดต่อประสานงาน และให้แต่ละหมู่บ้าน
ในชุมชนแต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินงาน ติดต่อประสานงานอีกส่วนหนึ่งเช่นกัน ซึ่งจะท าให้
การด าเนินงานง่ายขึ้นและชุมชนมีส่วนร่วมในการท าโครงการการจัดท าแผนพลังงานชุมชน ได้
อาสาสมัครพลังงานชุมชน จ านวน 14 คน ดังนี ้

   

นายอภิเชษฐ์  หล่อหลอม นายบุญเทือง  ชัยวุฒ ิ นางสุพรรณ  ลัมมะวิไชย 

 

  

นายอาคม  นะทิพย ์ นางจอมแก้ว  ยานะแสง นางกมลฤทัย  อนุสา 
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นางโฉมยงค ์ สงวนศรี นายสมเจตน์  พิมสาร นายสมบูรณ์  ธะนะค า 

   

นายต๋ิม  สถาอุน่ นายธีรยุทธ์  ทิพยศ นายอนุกร  ก้อนสมบัต ิ

  

 

นายธนพงษ์  ค าแปง นายเจน  ขันทะ  

ภาพที่ 3 อาสาสมัครพลังงานชุมชน 

การลงนามตกลงความร่วมมือการจัดท าแผนพลังงานชุมชน (MOU) ระหว่างกระทรวง
พลังงานและกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีพลังงานจังหวัดน่าน และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนา
เหลือง เป็นผู้แทนในการลงนามตกลงความร่วมมือระหว่างทั้งสองกระทรวง 

   

ภาพที่ 4 การลงนามตกลงความร่วมมือการจัดท าแผนพลงังานชุมชน 



 164 

จัดอบรมการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานภาคครัวเรือน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน แก่อาสาสมัคร
พลังงานชุมชนและกลุ่มเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลที่เป็นสมาชิกภายในชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลนา
เหลือง 

   

ภาพที่ 5 การอบรมอาสาสมคัรพลังงานชุมชน 

ขั้นตอนที่ 3 การเก็บข้อมูลทั่วไป และข้อมูลการใช้พลังงานของชุมชน 

การเก็บข้อมูลการใช้พลังงานจะด าเนินการโดยอาสาสมัครพลังงานชุมชน และกลุ่มเจ้าหน้าที่
เก็บข้อมูลที่เป็นสมาชิกภายในชุมชน โดยทั้งหมดจะต้องผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลพลังงาน 
เพื่อให้ทราบวิธีการในการเก็บข้อมูล  

1) ประชากรกลุ่มตัวอย่าง ท าการเก็บข้อมูลโดยใช้จ านวนตัวอย่างแบบสอบถามที่ความ
เชื่อมั่น 95 % มีจ านวนแบบสอบถามทั้งหมด 321 แบบสอบถาม (ครัวเรือน 1,613 
ครัวเรือน) 

2) การรวบรวมและการเก็บข้อมูล การเก็บข้อมูลภายในชุมชนจากการสัมภาษณ์ แบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไป การบริโภคพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน การใช้พลังงาน
เชื้อเพลิงในการประกอบอาหาร การใช้พลังงานเชื้อเพลิงในการขนส่งและเกษตร  
มีลักษณะดังน้ี  
- ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย ลักษณะครัวเรือน จ านวนสมาชิกในครัวเรือน อาชีพ 

การบริโภค รายได้ รายจ่าย การศึกษา จ านวนการถือครองพื้นที่และการใช้
ประโยชน ์

- การบริโภคพลังงานไฟฟ้าในครัวเรือน ประกอบด้วย จ านวน ชนิด ของอุปกรณ์
ไฟฟ้า ค่าไฟฟ้า เวลาในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า 

- การใช้พลังงานเชื้อเพลิงในการประกอบอาหาร ประกอบด้วย ชนิด ปริมาณ 
ราคา แหล่งที่มาของพลังงาน 
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- การใช้พลังงานเชื้อเพลิงในการขนส่งและการเกษตร ประกอบด้วย ชนิด
เชื้อเพลิง ชนิดพาหนะ ปริมาณ จ านวน 

ขั้นตอนที่ 4 การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 

เมื่ออาสาสมัครเก็บข้อมูลพลังงานชุมชน ได้ท าการเก็บข้อมูลแล้ว จะส่งให้แก่อาสาสมัคร
พลังงานชุมชนเพื่อท าการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลเบื้องต้น จากนั้นจะส่งข้อมูลมาให้ที่ปรึกษาเพื่อท า
การวิเคราะห์การใช้พลังงานของชุมชน โดยปรับแก้ให้อยู่ในพื้นฐานเดียวกัน 

1) การวิเคราะห์ข้อมูล (แผนพลังงานชุมชน) ในการกรอกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล จากนั้นท า
การวิเคราะห์ค่าต่างทั้งหมด โดยใช้โปรแกรม (Excel) lepcenter 
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ภาพที่ 6 โปรแกรม (Excel) lepcenter 

ขั้นตอนที่ 5 การสะท้อนข้อมูล 

การสะท้อนข้อมูล เป็นการน าข้อมูลชุมชนและพลังงานที่เก็บจากชุมชน และได้ท าการ
วิเคราะห์ น ากลับไปสู่ชุมชน เพื่อเป็นแนวทางในการหามาตรการในการประหยัดพลังงานของชุมชน 
รวมทั้งเป็นแนวทางในการคิด และประกอบการพิจารณาโครงการด้านพลังงานของชุมชนต่อไป โดย
ส านักงานพลังงานจังหวัดน่าน ได้ท าการสะท้อนข้อมูลช่วงบ่ายวันที่ 27 มีนาคม 2556 จ านวน 60 คน 
ณ ศูนย์พลังงานทดแทนภาคเหนือ ต.ทุ่งสมอ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ โดยในระหว่างการสะท้อนข้อมูล 
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ก็ให้สมาชิกในชุมชน ได้รวมกลุ่มกันเพื่อพิจารณาแสดงความคิดเห็น พร้อมเสนอแนวทางในการใช้
พลังงานอย่างรู้คุณค่า และคิดโครงการด้านพลังงาน เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานในขั้นตอนการ
จัดท าแผนพลังงานต่อไป 

   

ภาพที่ 7 กิจกรรมสะท้อนข้อมูลการใช้พลังงานของชุมชน 

ขั้นตอนที่ 6 การศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้นักวางแผนพลังงานชุมชนประจ าท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบล
นาเหลือง จ านวน 5 คน และศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทน โดยคัดเลือกตัวแทนชุมชน 
หมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน รวม 27 คน เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท าแผน
พลังงานชุมชน และมีความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับชุมชน เมื่อวันที่ 26-27 มีนาคม 2556 จัดศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนวัดเขา
น้อย ต.ดงประค า อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก  และศูนย์พลังงานทดแทนภาคเหนือ ต.ทุ่งสมอ  
อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ ์
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ภาพที่ 8 การศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 

ขั้นตอนที่ 7 การร่างแผนพลังงานชุมชน 

หลังจากการศึกษาดูงาน ก็ได้ด าเนินการจัดท าร่างแผนพลังงาน ด าเนินการการจัดท าร่างแผน
พลังงานชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลนาเหลือง มีผู้เข้าร่วมที่เป็นแกนน าของชุมชน 27 คน  
เพื่อร่วมพิจารณาจัดท าร่างแผนพลังงานชุมชน เจ้าหน้าที่ส านักงานพลังงานจังหวัดน่านจะท าหน้าที่
เป็นผู้ด าเนินการให้ค าแนะน าและถ่ายทอดความรู้ด้านพลังงานในการพิจารณาโครงการต่าง ๆ เพื่อ
ก าหนดในการจัดท าแผนพลังงานชุมชน โดยจะต้องเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความต้องการของชุมชน 
พร้อมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพในพื้นที่ของชุมชนและเป็นการร่วมกันคิดของแกนน าชุนชน หลังจากที่
ชุมชนได้รับความรู้ทั้งทางด้านเทคโนโลยีพลังงานยั่งยืน การใช้พลังงานและการอนุรักษ์พลังงานของ
ชุนชน จากการศึกษาดูงาน และพิจารณาจากศักยภาพพลังงานที่มีภายในชุมชนในช่วงบ่ายวันที่ 27 
มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุมเขาค้อรีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 

   

ภาพที่ 9 การร่างแผนพลังงานชุมชน 
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ขั้นตอนที่ 8 รับฟังความคิดเห็นของร่างแผนพลังงาน 

การรับฟังความคิดเห็นของร่างแผนพลังงาน ในวันที่  27 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุม  
เขาค้อรีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ มีผู้เข้าร่วมจ านวน 60 คน ผลการคัดเลือกมีมติเป็นเอกฉัน โดย
โครงการที่ได้คัดเลือกเป็นโครงการน าร่อง คือ ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ 

   

ภาพที่ 10 รับฟังความคิดเห็นของร่างแผนพลังงาน 

ขั้นตอนที่ 9 การด าเนินโครงการน าร่อง 

หลังจากขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นของร่างแผนพลังงาน ชุมชนได้ด าเนินงานตาม
โครงการที่ลงประชามติในที่ประชุม โดยทางพลังงานจังหวัดน่าน ได้ด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านท่าดอนไชย อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยพลังงานจังหวัดน่าน 
 เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนทั้งทางด้านองค์ความรู้ และงบประมาณในการด าเนินกิจกรรม
บางส่วน 

   

ภาพที่ 11 อบรมเชิงปฏิบัติการ 
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ขั้นตอนที่ 10 จัดท าเวทีสรุปผลการด าเนินงาน 

หลังจากขั้นตอนการด าเนินโครงการน าร่อง รวมถึงการส่งมอบเทคโนโลยีโครงการน าร่องเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว ทางส านักงานพลังงานจังหวัดน่าน ได้ด าเนินงานตามแผนโดยได้จัดด าเนินการจัด
ประชุมสรุปผลการด าเนินงาน / สรุปบทเรียนการท างานร่วมกัน ในวันที่ 5 กันยายน 2556 ณ ห้อง
ประชุมศศิดารารีสอร์ท อ.เมือง จ.น่าน จ านวน 50 คน 

   

ภาพที่ 12 จัดท าเวทีสรุปผลการด าเนินงาน 

  



 171 

ภาคผนวก ง 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

การศึกษาครั้งนี้ ได้ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะ เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจตรงตามผู้วิจัย ไว้ดังนี ้

1. กระบวนการจัดการพลังงานชุมชน หมายถึง ขั้นตอนการจัดการพลังงานทั้ง 4 ขั้นตอน 
ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การชี้น า การควบคุมองค์การ 

2. การวางแผน (Planning) หมายถึง การก าหนดขอบเขตของการจัดการพลังงานชุมชน
อย่างยั่งยืน ของชุมชนนาเหลือง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ตั้งเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ตลอดจน
ก าหนดวิธีการเพ่ือให้สามารถด าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ต้ังไว้ 

3. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง การจัดบุคลากร แบ่งแผนกงาน และจัดสรร
ทรัพยากรต่างๆ ให้เหมาะสม สอดคล้องกับแผนงาน เพื่อให้การจัดการพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืน ของ
ชุมชนนาเหลือง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน สามารถด าเนินการตามแผนให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว ้

4. การชี้น า (Leading) หมายถึง ผู้น าสามารถชักจูกให้ประชาชนในท้องถิ่นให้เกิดความ
ร่วมมือในการจัดการพลังงานและกระตุ้นในท างานได้เต็มที่ตามความรู้ความสามารถ 

5. การควบคุมองค์การ (Controlling) หมายถึง เป็นการควบคุมองค์การให้การด าเนินงาน
ต่างๆ ภายในองค์การเป็นไปตามแผนงาน ความคาดหวังหรือมาตรฐานที่ก าหนด เพื่อให้การจัด
การพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืน ของชุมชนนาเหลือง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เกิดการบริหารจัดการ
อย่างยั่งยืน 

6. พลังงานชุมชน หมายถึง พลังงานที่เกิดจากชุมชน เกิดจากกระบวนการแปรสภาพ
วัตถุดิบในชุมชนให้เป็นพลังงานเพื่อใช้ในท้องถิ่นและใช้ในครัวเรือน ทั้งนี้พลังงานชุมชนมีความ
แตกต่างกันออกไปตามบริบท รวมถึงศักยภาพทางพลังงานของชุมชนนั้นๆ 

7. การจัดการพลังงานชุมชน หมายถึง กระบวนการวางแผนพลังงานชุมชน ซึ่งเป็น
กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการด้านพลังงานในท้องถิ่นให้ เกิด
ประสิทธิภาพ โดยคนในชุมชน 
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8. การจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน หมายถึง การด าเนินการด้านพลังงานชุมชนอย่างเป็น
ระบบ และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้มากที่สุด ลดการน าเข้าพลังงานจาก
ภายนอก และน าพลังงานทางเลือกอื่นๆ ที่สามารถหาแหล่งวัตถุดิบในชุมชนมาผลิตเป็นพลังงานได้ 

9. องค์ประกอบความส าเร็จของการจัดการพลังงานชุมชน หมายถึง องค์ประกอบที่ช่วย
สนับสนุนกระบวนการจัดการพลังงานชุมชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดความยั่งยืน 
เช่น การตัดสินใจในการบริหารจัดการ การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหาร
กลุ่ม และการจัดการในสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ เป็นต้น 

10. การมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง การแสดงออกทางความคิดเห็น แสดงออกถึงความ
ต้องการ การร่วมมือ ร่วมตัดสินใจ และมีส่วนรับผิดชอบต่อกระบวนการของการพัฒนาที่เกิดขึ้น
เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชน และตามขั้นตอนการมีส่วนร่วมด้วยความเต็มใจ โดยคนใน
ชุมชน 
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ภาคผนวก จ 

ประมวลภาพกิจกรรม 
 

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าดอนไชย ผักและผลไม้แช่อิ่มชนิดอบแห้ง  
(มะไฟจีนอบแห้งและมะม่วงกวน) 

 

 
 

ป้าล าไย เล่าว่า ... “แต่เดิมจะเป็นตู้อบธรรมดาที่ใช้ตากมะไฟจีนทั่วๆไป พอถึงเวลาฝนตก
ก็เปียก ท าให้ผลิตภัณฑ์เสียหายมาก และไม่สามารถควบคุมได้ ถ้าแดดแรงเกินไป ก็ท าให้ผลไม้ไม่
น่าทาน แต่พอเราได้รับการสนับสนุนโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ จากพลังงานจังหวัดน่าน ท า
ให้ได้ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น ได้ปริมาณการอบผลไม้ที่หลากหลาย และฝนตกก็ไม่เปียกเพราะมีหลังคา 
แถมยังมีที่ระบายอากาศอีกด้วย” 
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ตู้อบธรรมดาที่ใช้ตากมะไฟจีนทั่วๆ ไป 

 

“โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์”  
ซึ่งได้รับการส่งเสริมจากพลังงานจังหวัดน่าน กระทรวงพลังงาน  
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สถานที่แปรรูปผลิตภัณฑ์มะไฟจีนอบแหง้ และกระท้อนอบแห้ง ซึ่งท าโดยกลุ่มแม่บ้านทา่ดอนไชย
ในชุมชนนาเหลือง และเปน็สินค้า OTOP ของต าบล 
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กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าดอนชัย ได้รับการรับรองจาก ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
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ผลิตภัณฑข์องนาเหลือง มะไฟจีน 

 
 

อบต. นาเหลือง เข้ารบัรางวัล “สุดยอดคนพลังงาน” 
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รถโมบายสาธติพลังงานแสงอาทิตย์ โดยนายกิตติศักดิ์ โลจันติ เจ้าพลังงานพัฒนาชุมชน อบต.  
นาเหลือง อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
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รถโมบายสาธติระบบพลังงานแสงอาทิตย ์อส.พน.พลังงานจังหวัดน่าน 
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ระบบสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์บนรถพ่วง 4 ล้อเคลื่อนที่ โดยส านักงานพลังงานจังหวัดน่าน 
กระทรวงพลังงาน 
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