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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
พลังงานเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และเปนสิ่งจําเปนตอ
การดําเนินชีวติ ของประชาชน ระบบเศรษฐกิจของประเทศจะยัง่ ยืนไดนั้นตองพัฒนาระบบ
พลังงานของประเทศใหยงั่ ยืนควบคูกนั ไปดวย แตความไมยั่งยืนของการพัฒนาระบบพลังงานของ
ประเทศไทยในปจจุบนั ที่เนนแตแนวทางการสรางโครงการพลังงานขนาดใหญ ไมวาจะเปนเขื่อน
ขนาดใหญ หรือโรงไฟฟาที่ใชฟอสซิลไดแกถานหิน น้าํ มันและกาซธรรมชาติ แมวาระบบพลังงาน
จะสามารถตอบสนองความตองการไฟฟาโดยใหความสําคัญกับความมั่นคงดานพลังงานเปนหลัก
แตแนวทางการพัฒนาเชนนีก้ อใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน สังคมและสิ่งแวดลอม
ทั้งในระดับพืน้ ที่และในระดับโลกหลายประการซึง่ สามารถสรุปไดดังนี้
ประการแรก ผลกระทบทางสุขภาพจากภาวะสิ่งแวดลอมเปนพิษ เชน กรณีโรงไฟฟาแม
เมาะซึง่ เปนทีร่ ูจักของประชาชนทั่วทั้งประเทศเมื่อเกิดภาวะมลพิษทางอากาศในระดับที่รุนแรงเมือ่
ป พ.ศ. 2535 และ พ.ศ. 2541 อันเนื่องมาจากการระบายกาซซัลเฟอรไดออกไซดของโรงไฟฟาแม
เมาะ ซึ่งครั้งนัน้ ทําใหประชาชนเจ็บปวยเปนจํานวนมาก พืชผล และสัตวเลี้ยงไดรับความเสียหาย
จนไมอาจประเมินคาได หนวยงานทัง้ ภาครัฐ องคกรอิสระตางๆ และประชาชนตางรวมมือกันแกไข
ปญหาที่เกิดขึน้ จนปจจุบันสามารถลดปริมาณมลพิษใหอยูในระดับที่ไมเกิดอันตรายตอสุขภาพ
เหตุการณที่เกิดขึ้นนับเปนบทเรียนสําคัญสําหรับการพัฒนาโครงการขนาดใหญของรัฐที่ขาดการ
วางแผนรองรับดานสิง่ แวดลอมและการมีสวนรวมของประชาชนในพืน้ ที่ กวาจะแกไขปญหาให
สําเร็จลุลวงไดก็ตองใชทงั้ เวลา งบประมาณ ความรวมมือตลอดจนการทุมเทของทุกๆ ฝายอยาง
เต็มที่ (กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, 2547)
ประการที่สอง ผลกระทบทางสุขภาพที่เกิดขึ้นจากวิถีชวี ิตที่แปรเปลี่ยนไปเพราะฐาน
ทรัพยากรในชีวิตถูกทําลายหรือลดความสมบูรณลง เชน กรณีที่ชาวบานไดรับผลกระทบจากเขือ่ น
ตางๆดังคํากลาวที่วา
“สําหรับพวกเรา คนในสังคมนี้ทงั้ หมด ซึง่ เสวยสุขจากผลที่ไดจากเขื่อนปากมูลและเขื่อน
ทั้งหลายที่เกิดขึ้น จะลืมตาขึ้นไดหรือยังกับความจริงทีว่ า ไฟฟาและน้าํ ที่ไดจากเขื่อนนั้นไมใช
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ทรัพยากรทีย่ ั่งยืน ไมวาจะถูกนําไปใชในครัวเรือน ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรมก็ตาม ใน
อนาคตอาจตองเผชิญกับน้าํ และไฟฟาราคาสูง เพราะเขื่อนมีตนทุนสูงขึ้น จากการทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศแมนา้ํ ตอปลาและตอชุมชนริมน้ําทั้งหมด นอกจากนั้นยังมี
คาใชจายที่ซอนเรนอยูอกี มากมาย” (ศิริ คําพร, 2544 : 106)
ประการที่สาม ผลกระทบตอสุขภาวะของสังคมที่เกิดขึ้นจากความขัดแยง แตกแยก ความ
รุนแรง และความเครียดจากการดําเนินงานและการคัดคานโครงการตางๆเปนการบั่นทอน
สุขภาพจิต และสุขภาวะทางสังคมของประชาชนและชุมชน เนื่องจากภาครัฐกําหนดแผนพัฒนา
โครงการตางๆโดยไมศึกษาศักยภาพและความตองการของคนในพืน้ ทีห่ รือผูรับผลกระทบจากการ
พัฒนาโดยตรงอยางแทจริง รวมถึงการขาดการมีสวนรวมในกระบวนการคิดและตัดสินใจของ
ประชาชนและชุมชนทองถิ่น ทําใหเกิดการตอตานโครงการจากชุมชนทองถิ่นซึ่งมักเปนผูที่จะไดรับ
ผลกระทบโดยตรง นําไปสูความขัดแยงที่เกิดขึ้นภายในชุมชน และความขัดแยงระหวางคนใน
ชุมชนกับเจาของโครงการ และในบางโอกาสก็มีเจาหนาที่ของรัฐเขามาเกี่ยวของดวย ดังเชนกรณีที่
ชุมชนทองถิ่นออกมาคัดคานโครงการกอสรางโรงไฟฟาสองแหงที่จงั หวัดประจวบคีรขี ันธ และ
โครงการทอกาซไทย-มาเลเซีย เปนตน (อนุบุตร สงาราศรี และคณะ, 2547 : 1)
ประการที่สี่ ผลกระทบตอสุขภาวะของสังคมที่เกิดขึ้นจากการผลักภาระทางเศรษฐกิจที่ไม
เปนธรรมนับหมื่นนับแสนลานใหกบั ประชาชนในรูปของคาไฟฟาหรือเงินภาษีที่ประชาชนไดเสียไป
การสงผานภาระคาไฟฟาที่ไมเปนธรรม ความผิดพลาด ความไมมปี ระสิทธิภาพ ความเสี่ยง การ
ขยายการลงทุนเกินจําเปน กําไรเกินควรไปสูคาไฟฟาที่เรียกเก็บจากผูบ ริโภค สรางแรงจูงใจใหเกิด
โครงสรางและเครือขายการฮั้ว ผลประโยชนทับซอน การคอรัปชั่นเชิงนโยบาย แรงจูงใจมุงเนนการ
ขยายการลงทุนไมสิ้นสุด เพราะสามารถสงผานภาระไมเปนธรรมไปสูคาไฟฟาใหผูบริโภคจาย เกิด
การพยากรณการใชไฟฟาทีม่ ักเกินจริง เกิดการวางแผนและลงทุนขยายระบบไฟฟาที่อิงตัวเลข
พยากรณที่มกั เกินจริง และเนนรูปแบบการลงทุนที่ใชงบประมาณสูง (สายรุง ทองปลอน, 2549)
ประการทีห่ า ผลกระทบตอสุขภาวะทางสังคม เนื่องจากความไมยงั่ ยืนทางเศรษฐกิจ
ประเทศไทยตองนําเขาพลังงานเชิงพาณิชย ไดแก พลังงานจากถานหิน น้ํามัน กาซธรรมชาติ
ผลิตภัณฑปโตรเลียม และไฟฟาจากพลังงานน้าํ คิดเปนรอยละ 90 ของการใชพลังงานเชิงพาณิชย
ทั้งหมดในประเทศ โดยในป 2549 มีการนําเขาพลังงานเชิงพาณิชย คิดเปนมูลคามากกวา
900,000 ลานบาท ซึง่ เมื่อเกิดการผันผวนทางดานราคาในตลาดโลกทําใหสงผลกระทบโดยตรง
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และมีแนวโนมวาเชื้อเพลิงฟอสซิลนับวันจะยิ่งเหลือ
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นอย หลายประเทศเริ่มเพิ่มนโยบายการนําเขาและลดปริมาณการสงออกเชื้อเพลิงซึ่งทําใหเกิด
ความผันผวนทางเศรษฐกิจในระดับโลก (สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน,
2550)
ประการสุดทาย ผลกระทบตอสภาวะแวดลอมโลก รูปแบบการใชพลังงานในปจจุบนั ที่
พึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลเปนหลัก กําลังกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางมาก กระบวนการ
ผลิตไฟฟาและกระบวนการเผาไหม กอใหเกิดกาซคารบอนไดออกไซดเปนสาเหตุของภาวะเรือน
กระจก (Greenhouse Effect) เปนตัวการสําคัญของการเกิดสภาวะโลกรอน และปญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ซึง่ ไมใชปญหาระดับพื้นที่หรือระดับชาติแต
เปนปญหาระดับโลก
จากประสบการณจากทัง้ ในประเทศและของทัว่ โลกก็แสดงใหเห็นวาการพัฒนาระบบ
พลังงานของประเทศไทยในปจจุบันที่ยังเนนการใชพลังงานฟอสซิลเปนหลักหรือแมแตการผลิต
พลังงานไฟฟาจากพลังงานน้าํ เองก็กอใหเกิดปญหาสังคมหลายประการ และสวนหนึ่งก็มาจาก
การพัฒนาที่ภาครัฐไมไดคํานึงถึงการมีสวนรวมของคนในพืน้ ทีเ่ ปนหลัก เปนการพัฒนาระบบ
พลังงานที่ไมยงั่ ยืน ดังนัน้ การปฏิรูประบบพลังงานเพื่อพัฒนาระบบพลังงานที่ยงั่ ยืนทีเ่ อื้อใหเกิด
การพึง่ ตนเองและเนนการใชพลังงานทางเลือกที่มีอยูใ นชุมชนโดยเปนพลังงานทางเลือก
ประเภทพลังงานหมุนเวียนซึง่ เปนพลังงานสะอาดจึงเปนทางออกที่สาํ คัญตอปญหาดังกลาว
จากประสบการณของหลายประเทศทีม่ ีการพัฒนาพลังงานทางเลือกอยางจริงจัง ทิศทาง
ของระบบพลังงานทีย่ ั่งยืนทีป่ ระสบผลสําเร็จมีแนวทางดังตอไปนี้ (อนุบุตร สงาราศรี และคณะ,
2547 : 6)
1. ทรัพยากรพอเพียง พลังงานหมุนเวียนทีอ่ ยูบนฐานของการใชทรัพยากรในทองถิน่ โดย
คํานึงถึงศักยภาพของทรัพยากรในพืน้ ทีแ่ ละความเหมาะสมของทองถิ่นเปนสําคัญ เพื่อการพึง่ พา
ตนเองอยางยัง่ ยืน
2. ไมผูกขาด รูปธรรมของการใชพลังงานทางเลือกจะแตกตางไปตามศักยภาพของ
ทรัพยากรทีม่ อี ยูในแตละพืน้ ที่ การพัฒนาแหลงผลิตพลังงานที่มีขนาดเล็ก ซึ่งชุมชนทองถิน่
สามารถกํากับ ดูแลและควบคุมผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบได จะเปนการใชทรัพยากรใน
ทองถิน่ ใหเปนประโยชน และเปนการพึง่ พาตนเองของทองถิ่นรวมถึงประหยัดคาใชจา ยในการ
กอสรางระบบสายสงไฟฟา และเปนการลดการสูญเสียพลังงานในสายสงเมื่อสงไฟฟาเปน
ระยะทางไกลๆ
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3. ภูมิปญญาพอเพียง ตระหนักถึงและสนับสนุน สงเสริมใหเกิดการฟนฟูและพัฒนา
ภูมิปญญาทองถิน่ ที่ใชในการจัดการพลังงาน เพื่อพัฒนาระบบพลังงานอยางยัง่ ยืน และไมตอง
พึ่งพาการนําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ
4. ใชอยางพอเพียง ทางเลือกของระบบพลังงานไมไดมีเพียงการใชพลังงานหมุนเวียน
เทานัน้ แตการวางแผนพลังงานระดับทองถิ่นและการจัดการกับการใชพลังงาน นั่นคือการอนุรักษ
พลังงานและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ก็ถือเปนอีกรูปแบบหนึ่งที่สําคัญในการจัด
การพลังงานอยางยั่งยืนดวย
5. กระจายศูนย ระบบพลังงานที่กระจายศูนยอํานาจ (Decentralized Energy System
โดยมีกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนตั้งแตขั้นตอนการตัดสินใจ จนถึงการกํากับดูแลและ
ตรวจสอบ และเคารพตอสิทธิของประชาชนและชุมชน ทัง้ ในแงของผูบ ริโภค เจาของทรัพยากร
และผูที่ไดรับผลกระทบ
6. พอเพียงอยางถวนหนา สามารถรองรับความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและการพัฒนา
เศรษฐกิจใหกบั ประชาชนในทุกระดับ มิใชระบบที่ตองมีผูเสียสละความมั่นคงในชีวติ ของตนเพื่อ
ใหกับผูคนอีกกลุมหนึ่งไดใชพลังงานอยางลนเกินไมรูจบ
แนวทางที่กลาวมาในขางตนสอดคลองกับนโยบายพลังงานของประเทศที่ตองการ
เสริมสรางความมั่นคงดานพลังงานใหประเทศมีพลังงานใชอยางพอเพียง ทั่วถึง เปนธรรม และ
คํานึงถึงสิง่ แวดลอม รวมถึงการสรางจิตสํานึกใหใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนแนวพื้นฐานหลักในการพัฒนาพลังงานของประเทศ
คํานึงถึงการมีสวนรวมในการพัฒนาพลังงานชุมชนที่เปนการสอดคลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
แบบพอเพียง ใหความสําคัญในการลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากการพัฒนาธุรกิจพลังงาน
ปฏิบัติตามพันธกรณีดานสิง่ แวดลอมที่ใหสัตยาบันไวกบั มิตรประเทศ ใหประชาชนมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการพลังงานและมีสวนรวมในการรับผิดชอบผลกระทบดานสิง่ แวดลอม (กระทรวง
พลังงาน, 2549)
ปจจุบันเรื่องพลังงานถูกทําใหดูเหมือนเปนเรื่องไกลตัว เปนเรื่องเชิงเทคนิคและเปนเรื่อง
เฉพาะของผูทอี่ ยูในแวดวงพลังงานเทานัน้ และดูเหมือนเปนเรื่องยากทีช่ าวบานธรรมดาจะเขาใจ
ทั้งที่จริงแลวในสังคมไทยมีภูมิปญญาและประสบการณจํานวนมากที่ชาวบาน องคกรประชาชน
องคกรพัฒนาเอกชน และสถาบันทางวิชาการไดดําเนินการเขามามีสว นรวมพัฒนาพลังงาน
ทางเลือกหลากหลายรูปแบบจนสามารถหาทางออกในการใชพลังงานใหกบั ชุมชนของตนเองได
และมีการพัฒนากระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่องเกิดเปนเครือขายการเรียนรูรวมกับองคกรอื่นๆ
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(สุเทพ เหลีย่ มศิริเจริญ, 2550) ซึ่งปจจุบนั กระทรวงพลังงานก็ไดดําเนินโครงการพลังงานชุมชนโดย
มีการรวบรวมขอมูลและประเมินการใชพลังงานทางเลือกของชุมชนที่เขารวมโครงการ การ
วิเคราะหกระบวนการเรียนรูและปจจัยเงือ่ นไขในการพัฒนาพลังงานทางเลือกของชุมชนเหลานี้จงึ
นาจะเปนประโยชนในการนําเสนอแนวทางการพัฒนาเครือขายการเรียนรูเพื่อพัฒนาพลังงาน
ทางเลือกของชุมชนเพื่อนําไปสูความยัง่ ยืนในดานพลังงานและสิง่ แวดลอมอันเปนประโยชนตอ
ประชาชนในระดับชุมชน ระดับประเทศและระดับมวลมนุษยชาติตอไป
วัตถุประสงคของการวิจยั
1. เพื่อวิเคราะหกระบวนการเรียนรูและปจจัยเงื่อนไขในการพัฒนาพลังงานทางเลือกของ
ชุมชน
2. เพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนาเครือขายการเรียนรูเพื่อพัฒนาพลังงานทางเลือกของ
ชุมชน
กรอบแนวคิดในการวิจัย
1. องคประกอบของกระบวนการเรียนรูท ี่ผวู ิจัยทําการวิเคราะหใชกรอบแนวคิดของ สี
ลาภรณ นาครทรรพ ไดแก ฐานการเรียนรู เนื้อหาองคความรู และกิจกรรมการเรียนรู
2. องคประกอบของเครือขายการเรียนรูทผี่ ูวิจัยทําการวิเคราะหใชกรอบแนวคิดของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ไดแก คน ความรู ทรัพยากร และกระบวนการเรียนรู
3. การพัฒนาเครือขายการเรียนรูผูวิจยั ทําการวิเคราะหใชกรอบแนวคิดของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ประกอบดวย การเกิดเครือขายการเรียนรู การขยายเครือขาย
การเรียนรู และการดํารงอยูข องเครือขายการเรียนรู
ขอบเขตของการวิจัย
1. การวิจยั ครั้งนี้ศึกษาเฉพาะชุมชนที่ไดรับการเสนอวาประสบผลสําเร็จในการดําเนินงาน
ดานพลังงานทางเลือกและมีเครือขายการเรียนรูเพื่อพัฒนาพลังงานทางเลือก
2. การพัฒนาเครือขายการเรียนรูเปนการศึกษาพัฒนาการของเครือขายใน 3 ขั้นตอน คือ
การเกิดเครือขายการเรียนรู การขยายเครือขายการเรียนรู และการดํารงอยูของเครือขายการเรียนรู
3. การวิเคราะหกระบวนการเรียนรูในการพัฒนาพลังงานทางเลือกของชุมชน เปน
การศึกษากระบวนการเรียนรูใน 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการเกิดเครือขายการเรียนรู การขยาย
เครือขายการเรียนรู และการดํารงอยูของเครือขายการเรียนรู
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4. ปจจัยเงื่อนไขในการพัฒนาพลังงานทางเลือกของชุมชน ประกอบดวยปจจัยภายใน
ชุมชนและปจจัยภายนอกชุมชน แบงเปนปจจัยเงื่อนไขในขั้นตอนการเกิดเครือขายการเรียนรู การ
ขยายเครือขายการเรียนรูและการดํารงอยูของเครือขายการเรียนรู
5. แนวทางการพัฒนาเครือขายการเรียนรูเ พื่อพัฒนาพลังงานทางเลือกของชุมชน เปนการ
นําเสนอแนวทางการสรางเครือขายการเรียนรู แนวทางการขยายเครือขายการเรียนรู และแนวทาง
การพัฒนาเพือ่ การดํารงอยูข องเครือขายการเรียนรู
คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
การเรียนรู หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องมาจากประสบการณและการฝก
ปฏิบัติ และเกิดขึ้นตลอดชีวิต
กระบวนการเรียนรู หมายถึง ลําดับขั้นตอนทีก่ อใหเกิดการเรียนรูห รือการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมซึ่งจะมีความหมายเชนเดียวกับการเรียนรูในความหมายที่เปนกระบวนการ
กระบวนการเรียนรูข องชุมชน หมายถึง ลําดับขัน้ ตอนที่สมาชิกในชุมชนเขามา
รวมกลุมเพื่อแกปญหาของชุมชนและ/หรือสรางสรรคสิ่งดีงามใหกับชุมชนโดยรวมกันคิดวิเคราะห
แสวงหาทางเลือก ดําเนินการ และประเมินผล (อดุลย วังศรีคูณ, 2543)
ฐานการเรียนรู หมายถึง แหลงที่อยูขององคความรูท ั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน
ที่สมาชิกชุมชนไดไปศึกษาเรียนรู ซึง่ มีทงั้ แหลงที่เปนตัวบุคคลและแหลงที่เปนสถานที่
เนื้อหา/องคความรู หมายถึง ความรูทชี่ ุมชนไดรับจากการเรียนรูซึ่งจะกําหนดจากความ
ตองการและความจําเปนของชุมชนเปนหลัก
กิจกรรมการเรียนรู หมายถึง วิธีการปฏิบัติเพื่อใหเขาถึงเนื้อหาการเรียนรู ทัง้ การสอน
การสังเกต การอาน การฟง การถาม การทดลองทํา การเลียนแบบ การคิดไตรตรอง การ
แลกเปลี่ยน กิจกรรมการเรียนรูทงั้ หลายเหลานี้มีความยืดหยุนเหมาะสมกับเนื้อหาที่ไมเหมือนกัน
ความถนัดที่ไมเทากันของผูเ รียนและผูสอน
เครือขายการเรียนรู หมายถึง การประสานสัมพันธในการแลกเปลีย่ นการเรียนรู ทั้ง
ความรู ประสบการณ และทรัพยากรซึง่ กันและกันระหวางบุคคล กลุม หรือองคกรหลายองคกร
โดยเปนการพยายามใหบุคคล ชุมชน สังคมเกิดการเรียนรูเพื่อปรับตัวกับสถานการณที่เกิดขึ้นเปน
การเรียนรูและประเมินผลไปในตัวเพื่อที่จะปรับปรุงแกไขสิ่งที่เกิดขึ้น และเรียนรูอยางตอเนื่อง
การเกิดเครือขายการเรียนรู หมายถึง การกอตัวของเครือขายการเรียนรู ทีเ่ ริ่มจากการ
สรางผูนาํ โดยอาจเปนผูน ําภายในหรือภายนอกชุมชนที่ไดรับการสนับสนุนใหแกปญหาที่เกิดจาก
วิกฤตการณของชุมชน ซึง่ รูปแบบการสรางเครือขายการเรียนรูในขั้นนี้เปนแบบคนไปสูคน

7
การขยายเครือขายการเรียนรู หมายถึง การสรางการรวมกลุมที่เริ่มจากผูน ําไปสู
สมาชิกคนอื่นๆในชุมชนเพื่อใหเกิดกลุมที่เขมแข็งภายในชุมชนเพื่อรวมกันแกปญหาและเรียนรู
รวมกันอยางมีปฏิสัมพันธ รวมถึงการเริ่มตนขยายแนวคิดไปสูกลุมอื่นๆทั้งภายในและภายนอก
ชุมชน ซึ่งรูปแบบของการสรางเครือขายการเรียนรูในขัน้ นี้เปนแบบคนไปสูกลุม
การดํารงอยูข องเครือขายการเรียนรู หมายถึงการใหสมาชิกของเครือขายมีการรวม
กิจกรรมการเรียนรูอยางตอเนื่อง พัฒนาศักยภาพของสมาชิกในการเรียนรูปฏิสัมพันธ และรวม
แกปญหา ตลอดจนมีการขยายพื้นที่เครือขายที่สนับสนุนกิจกรรม โดยมีการวางแผนอยางมี
เปาหมาย ซึง่ รูปแบบความสัมพันธเครือขายในขั้นนี้เปนแบบกลุมไปสูกลุม
พลังงานทางเลือก หรือ พลังงานทดแทน (Alternative Energy) หมายถึง พลังงานที่
นํามาใชแทนน้ํามันเชื้อเพลิง สามารถแบงตามแหลงที่ไดมาเปน 2 ประเภท คือ พลังงานทดแทน
จากแหลงที่ใชแลวหมดไปอาจเรียกวาพลังงานสิน้ เปลือง ไดแก ถานหิน กาซธรรมชาติ นิวเคลียร
หินน้ํามัน และทรายน้าํ มัน เปนตน และพลังงานทดแทนซึง่ เปนแหลงพลังงานที่ใชแลวสามารถ
หมุนเวียนมาใชไดอีก เรียกวา พลังงานหมุนเวียน ไดแก แสงอาทิตย ลม ชีวมวล น้าํ และ
ไฮโดรเจน เปนตน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2549)
ในทีน่ ี้ศึกษาเฉพาะชุมชนที่ใชพลังงานหมุนเวียน
การพัฒนาพลังงานทางเลือก หมายถึง การศึกษา คนควา ทดสอบ พัฒนา และสาธิต
ตลอดจนสงเสริมและเผยแพรพลังงานทางเลือก ซึง่ เปนพลังงานที่สะอาด ไมมีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม และเปนแหลงพลังงานที่มีอยูในทองถิน่ เชน พลังงานลม แสงอาทิตย ชีวมวล และ
พลังงานอื่นๆ เพื่อใหมกี ารผลิตและการใชประโยชนอยางแพรหลาย มีประสิทธิภาพและมีความ
เหมาะสมทั้งทางดานเทคนิค เศรษฐกิจ และสังคม สําหรับผูใชในเมืองและชนบท ซึ่งใน
การศึกษา คนควา และพัฒนาพลังงานทดแทนดังกลาว รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช
และอุปกรณเพื่อการใชงานมีประสิทธิภาพสูงสุดดวย (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2549)
แนวทางการพัฒนาเครือขายการเรียนการรู หมายถึง วิธกี ารสรางเครือขายการเรียนรู
เพื่อพัฒนาใหเกิดเครือขายการเรียนรู ขยายเครือขายการเรียนรู และการดํารงอยูของเครือขายการ
เรียนรู
ประโยชนที่ไดรับจากงานวิจัย
เปนขอมูลทีห่ นวยงานที่มีบทบาทหนาที่ดา นการพัฒนาพลังงานทางเลือกของชุมชนโดย
การสรางเครือขายการเรียนรู สามารถนําไปใชจัดทํานโยบายและวางแผนพัฒนาใหเปนแนวทางที่
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เหมาะสมและสอดคลองกับการวางแผนพัฒนาชุมชนใหเกิดความยั่งยืนในดานพลังงานและ
สิ่งแวดลอม

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู
2.1.1 ความหมายของกระบวนการเรียนรู
2.1.2 ความหมายของกระบวนการเรียนรูชุมชน
2.1.3 ความสําคัญของกระบวนการเรียนรูชุมชน
2.1.4 ลักษณะกระบวนการเรียนรู
2.1.5 องคประกอบของกระบวนการเรียนรูชุมชน
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2.1 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู
2.1.1 ความหมายของกระบวนการเรียนรู
ศิริบูรณ ศรีสุวรรณและคณะ, (2520) ไดใหความหมายของการเรียนรูสรุปไดดังนี้
1) การเรียนรูม ีผลทําใหพฤติกรรมมีการเปลี่ยนแปลง
2) การเรียนรูเปนผลของการฝกปฏิบัติหรือฝกฝนและทําใหพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง
3) การเรียนรูเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในลักษณะทีถ่ าวร
สมคิด อิสระวัฒน (2543) กลาววา การเรียนรูเปนกิจกรรมของบุคคลซึ่งอาจจะเปนการ
เรียนดวยความตั้งใจ หรือโดยบังเอิญ การเรียนอาจเกีย่ วของกับการหาขอมูลหรือทักษะ ทัศนคติ
ใหมๆ ความเขาใจหรือคานิยม การเรียนรูเปนสิ่งที่กอใหเกิดการเปลีย่ น แปลงทางพฤติกรรมและ
เปนสิ่งที่อาจเกิดขึ้นตลอดชีวิต การเรียนรูอาจเปนไดทงั้ กระบวนการ (Process) และผลที่ไดรับ
(Outcome)
สุกัญญา จันทะสูน (2538) ไดสรุปความหมายของการเรียนรู หมายถึง การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันเปนผลมาจากประสบการณ การฝกหัด การปฏิบัตกิ าร การถือผิด
เปนครู การทําซ้ําๆ การเรียนรูแบบวางเงือ่ นไข การเรียนรูจากสวนรวมไปสูสวนยอย การเรียนรู
ดวยการแกปญหาและการเรียนรูโดยการคิด แบบเกิดความเขาใจแจมแจง เปนตน โดยที่
กระบวนการเรียนรูก็คือ กระบวน การแกปญ
 หาของเรานัน่ เอง ประกอบดวยสวนสําคัญ 7
ประการ คือ จุดหมาย ความพรอม สถานการณ การแปลความหมาย (ของสถานการณ) ผลที่
ไดรับและองคประกอบที่สาํ คัญของการเรียนรูมี 3 ประการ คือ ตัวผูเ รียน ตัวผูสอน และสภาพ
สิ่งแวดลอม
ในดานการนําความรูมาปฏิบัติ มาลี พฤกษพงศาวลี (2541) ไดกลาววาการศึกษาที่
แทจริงแลวเปนกระบวนการเรียนรูที่เปนกระบวนการตามธรรมชาติในการถายทอดความรูและ
ประสบการณในการดํารงชีวิตของคนและสัตว
เคลาสไมเออร (Klausmeier) และกูดวิน (Goodwin) (1966) ไดจําแนกลําดับขั้นตอน
และกระบวนการเรียนรูเปน 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ผูเรียนไดรับแรงจูงใจใหกําหนดจุดมุงหมายของการเรียนรูอยางชัดเจน
ขั้นที่ 2 ผูเรียนพิจารณาสถานการณตางๆ ที่จะชวยใหบรรลุผลตามจุดมุงหมายที่ตั้งไว
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ขั้นที่ 3 ผูเรียนพิจารณาประเมินผลจากการกระทํา ซึง่ หากการกระทํานั้นทําใหบรรลุ
จุดมุงหมายได ผูเรียนก็จะนําเอาการกระทํานัน้ ๆ มาใชอกี (confirm response) หรือลมเลิกการ
กระทํานัน้ (reject response) ถาหากผูเ รียนพิจารณาเห็นวาการกระทํานัน้ ไมสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคได
ขั้นที่ 4 ผูเรียนรับรูในผลที่ได ซึง่ การรับรูนแี้ บงเปน 2 ลักษณะ กลาวคือ รับรูดวยความ
พอใจเมื่อบรรจุตามจุดมุงหมาย และรับรูด วยความผิดหวังเมื่อการกระทําลมเหลว
ขั้นที่ 5 สรุปผลการเรียนรู แบงเปน 2 สวน คือ สรุปวาการกระทํานัน้ ไปสูผลสัมฤทธิต์ าม
จุดมุงหมาย ควรนําไปใชในครั้งตอไปอีก และสรุปวาเกิดความลมเหลวตองปรับปรุงการกระทํา
นั้นใหม
วูดรัฟต (Woodruft) (1966) เสนอวากระบวนการเรียนรูมี 6 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การเกิดแรงจูงใจ เปนขั้นที่ผูเรียนมีความสนใจตอสิ่งเราหรือสถานการณกระตุน
แรงจูงใจเปนสิง่ จําเปนเบื้องตนตอการเรียนรู เพราะจะกระตุนใหบุคคลไวตอการรับรู กระตือรือรน
ตอการตอบสนอง
ขั้นที่ 2 กําหนดเปาหมาย เปนขั้นที่ผูเรียนกําหนดเปาหมายที่จะตอบสนองความตองการ
ตามทิศทางและระดับของแรงจูงใจที่ถูกกระตุนในขั้นที่ 1 ซึ่งระดับความสําคัญของเปาหมายจะ
ขึ้นอยูกับสภาวะความตองการ กลาวคือ ถามีความตองการมาก มีแรงจูงใจสูง เปาหมายนั้นก็
จะมีความสําคัญ
ขั้นที่ 3 การเกิดความตึงเครียด เมื่อผูเ รียนกําหนดเปาหมายไวแลวก็จะพยายามแสดง
พฤติกรรมเพื่อสนองความตองการตามเปาหมายที่กาํ หนด แตเมื่อไมสามารถตอบสนองความ
ตองการได เพราะมีอุปสรรคปญหาขอขัดของ ก็กอใหเกิดความตึงเครียดขึ้น ระดับของความตึง
เครียดนี้ขึ้นอยูก ับระดับของแรงจูงใจ กลาวคือ ถาหากมีความตองการมาก ระดับแรงจูงใจสูง
ความตึงเครียดที่เกิดขึ้นก็จะมากตาม ถาหากมีความตองการนอย แรงจูงใจต่ํา ระดับความตึง
เครียดก็จะนอยตามไปดวย แตความตึงเครียดจะกระตุนใหบุคคลพยายามแกปญหาเพื่อบรรลุ
เปาหมายนัน้
ขั้นที่ 4 การเลือกตอบสนองที่เหมาะสม ในการแกปญหาเพื่อเอาชนะตออุปสรรคตางๆ
นั้น ผูเรียนจะเลือกตอบสนองดวยวิธีการตางๆ ซึง่ อาจเปนการลองผิดลองถูก การพิจารณาดวย
เหตุผล เปนตน การเลือกพฤติกรรมการตอบสนองจะขึน้ อยูกับศักยภาพ การใชความคิดและ
ประสบการณของแตละบุคคลเปนสําคัญ
ขั้นที่ 5 การแกไขปรับปรุงการตอบสนองใหเหมาะสม ผูเรียนจะตองพยายามปรับปรุงและ
ทดลองหลายๆครั้ง จนไดวธิ ีการแกปญหาที่ถกู ตองสมบูรณ
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ขั้นที่ 6 การงดเวนการตอบสนองที่ไมเหมาะสม ภายหลังจากการปรับปรุงการตอบสนองที่
เหมาะสมแลว ผูเรียนจะสามารถแยกแยะไดวาการตอบสนองแบบไหนใชไดดี แบบใดใชไมได
ผูเรียนจะเลือกแนวทางที่ดมี ีประสิทธิภาพในการแกปญ
 หาปฏิบัติและงดเวนวิธีการตอบสนองที่ไม
เหมาะสมออกไป เรียกไดวา ผูเรียนเกิดการเรียนรูแลว
เฉลา ประเสริฐสังข (2542: 186-187) แบงกระบวนการเรียนรูเปน 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การจูงใจ ผูเรียนตองไดรบั การจูงใจเพื่อกระตุน ใหเกิดความตองการหรือเกิด
แรงจูงใจเปนอันดับแรก ผูสอนตองพยายามกระตุน ใหผเู รียนเห็นความสําคัญ สนใจและตองการ
ที่จะเรียนรูและทําความเขาใจกับเรื่องนัน้ ๆ อาจใชสื่อหรือสิ่งเราตางๆ ประกอบ
ขั้นที่ 2 การรับรูสถานการณ เปนขั้นที่ผูเรียนพยายามเขาใจสิ่งเราหรือสถานการณ ตองใช
กระบวนการคิด จัดระบบความคิดเพื่อจําแนกแยกแยะสิ่งเราใหสะดวกตอการแปลความและรับรู
ผูเรียนทีม่ ีประสบการณมาก มีความสามารถทางสมองยอมคิดและรับรูสถานการณไดถูกตอง
แปลความหมายสิ่งเราไดถูกตอง กําหนดทิศทางตอบสนองไดเหมาะสมและรวดเร็วกวาผูเรียนที่
ดอยประสบการณ และความสามารถทางสมองต่าํ
ขั้นที่ 3 การตอบสนอง เปนขัน้ ที่ผูเรียนแสดงพฤติกรรมเพือ่ แกปญหาดวยการทดลองหรือ
ทําซ้าํ เพื่อตรวจสอบความคิดตามที่กาํ หนดในขั้นที่ 2 วาถูกตองหรือสามารถแกปญ
 หาไดหรือไม
ในขั้นนี้ผเู รียนอาจตอบสนองหลายๆ แบบเพื่อเปรียบเทียบประเมินพฤติกรรมตอบสนองที่
เหมาะสมตอไป
ขั้นที่ 4 การประเมินผลและปรับปรุงแกไข เปนขั้นที่ผูเรียนตองนําผลการตอบสนองจากขั้น
ที่ 3 มาประเมินเปรียบเทียบวา การตอบสนองใดที่แกปญ
 หาไดดีที่สุดหรือตองปรับปรุงแกไข
เพิ่มเติมและเมื่อแกไขปรับปรุงแลวก็นําไปทดลองใหม จนทําใหไดวธิ ีการตอบสนองที่เปนแนวทาง
การแกปญหาไดถูกตองเหมาะสมที่สุด สวนวิธีการที่ไมสามารถนําไปสูการแกปญหาได หรือแกได
ไมเหมาะสมก็จะงดเวนวิธีการตอบสนองนั้นไป
ขั้นที่ 5 การสรุปผลและเรียนรู เปนขั้นตอนสุดทายที่ผูเรียนสรุปวิธีแกปญหาและ
ตรวจสอบแกไขปรับปรุงจนถูกตองเหมาะสมแลวนําไปใชแกปญหาในสถานการณตา งๆ แสดงวา
ผูเรียนเกิดการเรียนรูแลว
น้ําทิพย วิภาวิน (2547: 6-7) แบงกระบวนการเรียนรูเปน 6 ขั้นตอน ไดแก
ขั้นที่ 1 การเกิดความรู (knowledge) เปนความรูทเี่ กิดขึ้นในตัวของผูเรียน ซึง่ สามารถวัด
ได เชน การวัดจากความจํา ความสามารถในการปฏิบัติ เปนตน
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ขั้นที่ 2 การเกิดความเขาใจ (comprehension) เปนขั้นตอนที่ผูเรียนสามารถแปล
ความหมาย หรืออธิบายความหมายของสิ่งที่ไดเรียนรูม าแลวจนกลายเปนความเขาใจ
ขั้นที่ 3 การนําไปใช (application) เปนการที่ผูเรียนสามารถนําความรูและความเขาใจไป
ใชไดหรือนําไปปฏิบัติงานไดอยางดี
ขั้นที่ 4 การวิเคราะห (analysis) เปนการทีผ่ ูเรียนมีความสามารถวิเคราะหหรือจําแนกแจก
แจงความรูเปนหมวดหมูได
ขั้นที่ 5 การสังเคราะห (synthesis) เปนการที่ผูเรียนมีความสามารถในการนําความรู
ตางๆ มาสังเคราหหรือบูรณาการ (integrade) ทําใหเกิดองครวมของความรูได
ขั้นที่ 6 การประเมินผล (evaluation) เปนการที่ผูเรียนมีความสามารถตัดสินหรือประเมิน
สิ่งที่เรียนรูไดวา ถูกตองดีงามเหมาะสมหรือไม
สนธยา พลศรี (2550: 12) จําแนกกระบวนการเรียนรูออกเปน 6 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 การจูงใจดวยสิ่งเรา (stimulus) เปนขั้นตอนที่ผูเรียนไดรับการกระตุนใหรับการ
สัมผัส ทําใหเกิดความสนใจและตองการที่จะเรียนรู
ขั้นที่ 2 การกําหนดจุดมุง หมาย ผูเรียนกําหนดไดวาผลของการเรียนรูในขั้นตอนสุดทาย
ของตนคืออะไร มีขอบเขตเพียงใด ซึง่ จะมีผลอยางสําคัญตอเนื้อหาสาระที่จะเรียนรูและ
ระยะเวลาที่ใชในการเรียนรู
ขั้นที่ 3 การรับรู ผูเรียนแปลความหมายและรับรูในสิ่งทีเ่ รียน ผานประสาทสัมผัสดวยการ
พยายามทําความเขาใจ การใชกระบวนการคิด การจัดระบบความคิด การวิเคราะห การ
สังเคราะห การรับรูจะเกิดขึ้นไดดีเมื่อผูเรียนมีประสบการณในเรื่องทีจ่ ะเรียนรูมากอนแลว มี
ความสามารถทางสมอง และมีสถานการณตางๆ ที่เหมาะสมตอการเรียนรู
ขั้นที่ 4 การทดลองนําไปใช ผูเรียนไดทดลองหรือกระทําซ้ําๆ เพื่อตรวจสอบความถูกตอง
ของสิ่งที่รับรูในขั้นตอนที่ 3 วาสามารถนําไปใชไดอยางเหมาะสมหรือไม
ขั้นที่ 5 การเกิดความคิดรวบยอด (conception) ผูเรียนนําผลจากการทดลองในขั้นที่ 4 มา
ประเมินเปรียบเทียบ สิง่ ใดที่แกปญหาไดดีท่สี ุด ทําใหบรรลุจุดมุงหมายไดมากทีส่ ุดก็จะยอมรับ
มาใช สิ่งใดทีย่ ังไมเหมาะสมก็นาํ ไปปรับปรุงแกไข สิ่งใดที่เห็นวาไมสมควรนํามาใชก็จะลมเลิกไป
ไมนํามาใชอีก
ขั้นที่ 6 การเรียนรู เปนขั้นตอนสุดทายที่ผเู รียนสรุปวาสิง่ ที่เรียนรูนนั้ เปนสิ่งที่ถกู ตอง
เหมาะสม และนําไปใชจริงในชีวิตประจําวัน ซึ่งเปนการบรรลุจุดมุงหมายและประสบความสําเร็จ
ในการเรียนรู
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จากความหมายของการเรียนรูดังกลาว สรุปไดวา
การเรียนรู หมายถึง การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมอันเนื่องมาจากประสบการณและ
การฝกปฏิบัติ และเกิดขึ้นตลอดชีวิต
กระบวนการเรียนรู หมายถึง ลําดับขั้นตอนที่กอใหเกิดการเรียนรูหรือการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งจะมีความหมายเชนเดียวกับการเรียนรูในความหมายที่เปนกระบวนการ
2.1.2 ความหมายของกระบวนการเรียนรูชุมชน
สีลาภรณ นาครทรรพ (2539: 66) เสนอวา กระบวนการเรียนรูของชุมชนซึง่ เปนปจจัย
หนึง่ ทีท่ ําใหชมุ ชนเกิดความเขมแข็งนั้น ควรมีลักษณะเปนกระบวนการเรียนรูในวิถชี ีวิตตามที่
กําหนดไวในแผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2535 ซึง่ หมายถึงลําดับขัน้ ตอนที่สมาชิกในชุมชนเขา
มารวมกลุมรวมกันคิดวิเคราะหปญหา วิเคราะหสาเหตุ วิเคราะหทางเลือกของการแกปญหา
ดําเนิน การแกปญหา และสรุปบทเรียน ซึง่ กอใหเกิดการยกระดับสติปญญาในการแกปญหาของ
ชุมชนใหสูงขึน้ อยางไรก็ตาม จากการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
(ม.ป.ป.) มีขอ คนพบวากระบวนการเรียนรูของชุมชนที่ทาํ ใหชมุ ชนเขมแข็งนั้น นอกจากจะเปน
กระบวนการเรียนรูในวิถีชวี ิตชุมชนแลว ยังมีที่มาจากกระบวนการเรียนรูตามแนวระบบโรงเรียน
ดวย ดังนัน้ กระบวนการเรียนรูของชุมชนที่เปนปจจัยสําคัญที่ทาํ ใหชมุ ชนเขมแข็ง อาจจะเปนทัง้
กระบวนการเรียนรูในวิถีชวี ิต หรือกระบวนการเรียนรูตามแนวระบบโรงเรียน หรือทัง้ สองประการ
รวมกัน กระบวนการเรียนรูของชุมชนจึงมีความหมายเกีย่ วของกับทัง้ กระบวนการเรียนรูในวิถีชีวิต
และกระบวนการเรียนรูตามแนวระบบโรงเรียนพรอมกัน
นอกจากนี้ อดุลย วังศรีคูณ (2543: 25) ไดสรุปเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูของชุมชนไว
วา กระบวนการเรียนรูของชุมชน หมายถึง ลําดับขั้นตอนที่สมาชิกในชุมชนเขามารวมกลุมเพื่อ
แกปญหาของชุมชนและ/หรือสรางสรรคสิ่งดีงามใหกบั ชุมชน โดยรวมกันคิดวิเคราะห แสวงหา
ทางเลือก ดําเนินการ และประเมิน ซึง่ กระบวนการเรียนรูของชุมชนนี้ประกอบดวยกระบวนการ
เรียนรูในวิถีชวี ติ และ/หรือกระบวนการเรียนรูตามแนวระบบโรงเรียน
จากความหมายของกระบวนการเรียนรูชมุ ชนดังกลาว สรุปไดวา กระบวนการเรียนรูของ
ชุมชน หมายถึง ลําดับขัน้ ตอนที่สมาชิกในชุมชนเขามารวมกลุมเพื่อแกปญหาของชุมชนและ/หรือ
สรางสรรคสิ่งดีงามใหกับชุมชนโดยรวมกันคิดวิเคราะห แสวงหาทางเลือก ดําเนินการ และ
ประเมินผล
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2.1.3 ความสําคัญของกระบวนการเรียนรูชุมชน
กระบวนการเรียนรูของชุมชนมีความสําคัญดังนี้
1) กระบวนการเรียนรูของชุมชนเปนหัวใจหรือแกนกลางของกระบวนการสําคัญ 3
กระบวนการทีเ่ กี่ยวของกับวิถีชาวบานและชุมชน อันทําใหชุมชนสามารถพึง่ ตนเองได กระบวน
การดังกลาวคือ กระบวนการปรับใชวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา กระบวนการพัฒนากลไกทาง
สังคม วัฒนธรรม และกระบวนการสรางสรรคสถาบันของชุมชน
2) กระบวนการเรียนรูของชุมชนเปนกระบวนการเรียนรูจนตลอดชีวิต ที่สามารถ
พัฒนาศักยภาพของคนใหสามารถดํารงชีวิตอยูไดในสังคมยุคขอมูลขาวสาร
3) กระบวนการเรียนรูของชุมชนเปนหัวใจที่ทาํ ใหชมุ ชนเขมแข็ง เนื่องจากเปนการ
ยกระดับความสามารถในการคิดวิเคราะหปญหา สาเหตุ แสวงหาทางเลือกในการแกปญหา
การตัดสินใจเลือกทางเลือกในการแกปญหาและสรุปบทเรียน เพื่อยกระดับสติปญญาใหสูงขึน้
4) กระบวนการเรียนรูของชุมชนกอใหเกิดการพัฒนาอยางยัง่ ยืน
5) กระบวนการเรียนรูของชุมชนเปนจุดเดนของการพัฒนาชุมชน ที่ประชาชนมีสวน
รวมและมีบทบาทในการกําหนดแผนงาน โครงการและวิธีการดําเนิน สงเสริมใหเกิดการรวมกลุม
ตามธรรมชาติ และสรางเครือขายเกิดเปนขบวนการประชาชน ซึง่ รวมตัวกันหาทางเลือกและ
ทางออกในการพัฒนาทองถิน่ ของตนเอง (อดุลย วังศรีคูณ, 2543: 25-16)
2.1.4 ลักษณะกระบวนการเรียนรู
ทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญตามแนวคิดของมาลคอลม เอส โนลส (Malcolm S.
Knowles, 1978) ไดสรุปเปนพืน้ ฐานของทฤษฎีการเรียนรูสําหรับผูใหญซึ่งมีสาระสําคัญ
ดังตอไปนี้
1) ความตองการและความพอใจ (Need and Interests) ผูใหญจะถูกชักจูงใหเกิด
การเรียนรูไดดี ถาหากวาตรงกับความตองการและความสนใจในประสบการณที่ผา นมา เขาก็จะ
เกิดความพึงพอใจ เพราะฉะนัน้ ควรจะมีการเริ่มตนในสิ่งเหลานี้อยางเหมาะสม โดยเฉพาะการจัด
กิจกรรมทัง้ หลายเพื่อใหผูใหญเกิดการเรียนรูนนั้ จะตองคํานึงถึงสิง่ นี้ดวย
2) สถานการณที่เกี่ยวของกับชีวิตผูใหญ (Life Situations) การเรียนรูข องผูใหญจะ
ไดผลดี ถาหากถือเอาตัวผูใหญเปนศูนยกลางในการเรียนการสอน ดังนั้นการจัดหนวยการเรียนที่
เหมาะสมเพื่อการเรียนรูของผูใหญ ควรจะยึดถือสถานการณทงั้ หลายที่เกี่ยวของกับชีวิตผูใหญ
เปนหลักสําคัญ มิใชตัวเนือ้ หาวิชาที่เรียน
3) การวิเคราะหประสบการณ (Analysis of Experience) เนื่องจากประสบการณ
เปนแหลงการเรียนรูที่มีคุณคามากที่สุดสําหรับผูใหญ วิธีการหลักสําหรับการศึกษาผูใหญ คือ
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การวิเคราะหถึงประสบการณของผูใหญแตละคนอยางละเอียด วามีสวนไหนของประสบการณที่
จะนํามาใชในการเรียนการสอนไดบาง แลวจึงหาทางนําใชใหเกิดประโยชนตอไป
4) ผูใหญตองการเปนผูน าํ ตนเอง (Self-Directing) ความตองการที่อยูใ นสวนลึกของ
ผูใหญ คือ การมีความรูสึกตองการทีจ่ ะสามารถตองการนําตนเองได เพราะฉะนั้นบทบาทของ
ผูสอนจึงควรอยูในกระบวนการสืบหา หรือคนหาคําตอบรวมกันกับผูเรียนรู มากกวาการทําหนาที่
สงผาน หรือเปนสื่อสําหรับความรูแลวทําหนาที่ประเมินผลวาเขาคลอยตามหรือไมเพียงเทานัน้
5) ความแตกตางระหวางบุคคล (Individual Difference) ความแตกตางระหวาง
บุคคลจะมีมากขึ้นเรื่อยๆ ในแตละบุคคลเมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้น เพราะฉะนัน้ การสอนนักศึกษา
ผูใหญจะตองจัดเตรียมการในการเรียนการสอนใหเหมาะสม ใหเปนไปตามความสามารถของ
ผูเรียนแตละคน
ทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญตามแนวคิดของบลูม (Benjamin S. Bloom, 1956) ได
กลาวถึงกระบวนการเรียนรูวา มี 6 ขั้นตอน ดังนี้
1) ความรู (Knowledge) หลังจากที่บุคคลไดเรียนรูไปแลวจะเกิดเปนความรูติดตัว
ผูเรียน โดยวัดไดจากการจําไดหรือทองจําได
2) ความเขาใจ (Comprehension) ตอจากขั้นที่ 1 บุคคลจะแปลความหมายหรือ
อธิบายสิง่ ที่ไดเรียนรูมาแลว ในขั้นที่ 1 เกิดเปนความเขาใจ
3) การนําไปใช (Application) เมื่อบุคคลไดเรียนรูมีความรูความเขาใจแลวจะ
สามารถนําความรูและความเขาใจไปใชได
4) การวิเคราะห (Analysis) เมื่อบุคคลไดเรียนรูถงึ ขั้นที่ 3 แลวบุคคลจะมีความ
สามารถในการวิเคราะหถึงสาเหตุได
5) การสังเคราะห (Synthesis) เมื่อบุคคลไดเรียนรูถึงขัน้ ที่ 4 แลวบุคคลจะมีความ
สามารถในการสังเคราะหได
6) การประเมินผล (Evaluation) เมื่อบุคคลไดเรียนรูถึงขัน้ ที่ 5 แลวบุคคลจะมีความ
สามารถในการตัดสิน ตีคาหรือประเมินคาของสิ่งที่พบเห็นวาถูกตองดีงามหรือไม
กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2543: 12) ลักษณะของกระบวนการเรียนรูมี 8 ประการ
ไดแก
1) การเรียนรูเปนการลงมือปฏิบัติ
2) การเรียนรูเปนปจเจกบุคคล
3) การเรียนรูไ ดรับอิทธิพลจากบุคคลในสังคมรวมกัน
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4)
5)
6)
7)
8)

การเรียนรูเปนการตอบสนองสิง่ ทีพ่ บ/กระตุน
การเรียนรูเปนกระบวนการตอเนื่องตลอดชีวิต
การเรียนรูไ มสามารถเปลี่ยนกลับไปกลับมาได
การเรียนรูต องใชเวลา
การเรียนรูไ มสามารถเกิดจากการถูกบังคับ

ศักดิ์ชัย นิรัญทวี (2541) ไดสรุปวาการศึกษาที่เหมาะกับยุคโลกาภิวตั นในศตวรรษที่ 21
คือ ตองเปนการศึกษาตลอดชีวิต และมีความหมายครอบคลุมไปถึงการเรียนรูว ิธีการปรับตัวให
เขากับการเปลี่ยนแปลงในที่ทาํ งานและมีความหมายรวมไปถึงการสรางบุคลิกภาพ อีกทัง้ ยังเปด
โอกาสใหมีการเรียนรูเวลาใดก็ไดตลอดชีวิต โดยการเรียนรูในการศึกษาตลอดชีวิต มีสาระสําคัญ
4 ประการ คือ
1) การเรียนรูเพื่อรู เนนการเรียนรูความรูท วั่ ไปอยางกวางๆผนวกกับการเรียนวิชา
จํานวนหนึ่งอยางลึกซึ้ง กลาวคือ เปนการเรียนรูถึงวิธีการเรียนรู เพื่อใหไดประโยชนจาก
การศึกษาตลอดชีวิตดวย
2) การเรียนรูเพื่อทํา คือการฝกหัดอาชีพหรือการทํางานจําเปนตองมีการพัฒนา
ความสามารถเผชิญหนาในสถานการณทหี่ ลากหลาย ที่ไมไดคาดคิดวาจะเกิดขึ้น
3) การเรียนรูเพื่อเปน ทุกคนจําเปนตองมีอิสระเพิ่มขึ้น มีการตัดสินใจที่ถูกตองและ
มีความรูสึกรับผิดชอบตอการทํางานของตน
4) การเรียนรูเพื่ออยูรวมกัน ตองเขาใจผูอนื่ เขาใจธรรมเนียมประเพณีและจิตใจ
ผูอื่น
การเรียนรูในลักษณะทีเ่ ปนการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อใหมนุษยไดใชศักยภาพของตน ใน
การพัฒนา คณะกรรมการสตรี โครงการพัฒนาการศึกษาชุมชนไดกลาวไววา กระบวนการเรียนรู
เปนการเรียนรูจ ากการลงมือปฏิบัติจริง ทัง้ ในการพยายามแกปญหาทีเ่ กิดขึ้นในชีวิตจริง หรือ
เกี่ยวกับแบบแผนการผลิตของชุมชน จึงเปนพลังขับเคลื่อนใหเกิดพลวัตของการเรียนรู เมื่อไดมี
การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิเคราะหปญหา หาแนวทางการแกไข เมื่อไดแนวทางแลว
สมาชิกนํากลับไปลงมือปฏิบัติ แลวกลับมาทบทวนวิเคราะหรวมกัน เพื่อสรุปบทเรียน เพื่อหา
หนทางตอไปอีก กระบวนการที่เกิดซ้ําๆนี้ เทากับเปนการยกระดับสติปญญาของสมาชิกในกลุม
และผลพวงจากการเรียนรูจากปญหาที่เกิดขึ้นจริงดังกลาว ชวยแกไขปญหา และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต อันเปนผลที่คนในชุมชนสามารถเห็นเปนรูปธรรมได (คณะกรรมการสตรี โครงการพัฒนา
การศึกษาชุมชน, 2531)
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การเรียนรูดงั กลาวผูเรียนควรมีวัตถุประสงคในการเรียนรู ซึง่ ประเวศ วะสี (2542) ไดให
ความหมายของกระบวนการเรียนรู วาควรมีวัตถุประสงคคือ
1) เรียนรูเพื่อตนเอง
2) เรียนรูเพื่อสิ่งนอกตัวที่สมั พันธกับตนเอง ทั้งที่ใกลและไกล
3) เรียนรูเพื่อปฏิสัมพันธระหวางตนกับสิง่ นอกตัว และสามารถจัดความสัมพันธให
เกื้อกูลกัน
สมคิด อิสระวัฒน (2543) ไดอธิบายลักษณะการเรียนรู สรุปไดดังนี้
1) การเรียนรูเปนสิ่งที่เกิดขึน้ ตลอดชีวิต คนเราจะเรียนรูตลอดเวลาซึง่ อาจเกิดจาก
ความตั้งใจหรือไมตั้งใจก็ตาม เชน จากการอบรมของครอบครัว เพื่อน การทํางาน การเลน
หรือสื่อมวลชนตางๆ
2) การเรียนรูเปนเรื่องของแตละบุคคลและเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ
ไมมีใครเรียนแทนกันได
3) การเรียนรูเปนเรื่องที่เกีย่ วของกับการเปลี่ยนแปลง เรื่องของความกลัว ความ
กระวนกระวาย และการตอตาน มักเปนสิ่งที่เกิดควบคูก ับการเปลีย่ นแปลง
4) การเรียนรูเกี่ยวพันกับการพัฒนาของมนุษย การเรียนรูทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงดานบุคลิก คานิยม บทบาทและสติปญญา ตลอดชวงเวลาในชีวิตของมนุษย
5) การเรียนรูค ือการมีประสบการณ การเรียนรูเปนการกระทําจึงทําใหคนมี
ประสบการณ ประสบการณเดิมในอดีตจึงเปนแหลงขอมูลของผูเรียน
6) การเรียนรูเปนสิ่งที่เกิดขึน้ เองภายในตัวของผูเรียน ผูเรียนเทานั้นจะทราบวา
ตนเองเกิดการเรียนรูหรือไม บุคคลอื่นไมมีโอกาสทราบ ยกเวนเมื่อบุคคลนั้น (ตนเอง) แสดงให
ผูอื่นทราบ การเรียนรูจะเกิดขึ้นเมื่อผูเรียนไดทํากิจกรรมหรือมีประสบการณในเรื่องนัน้ ๆ ดวย
ตนเอง
วิกร ตัณฑวุฒโฒ (2520) ไดจําแนกการเรียนรู (Learning) ออกเปน 2 ประเภท มี
รายละเอียดดังนี้
1) การเรียนทีไ่ มมีรูปแบบ เปนกระบวนการที่บุคคลมีปฏิสัมพันธกับระบบสังคมและ
วัฒนธรรมบุคคลสามารถพัฒนาทักษะพืน้ ฐานในการดํารงชีวิต คานิยม เจตคติ ประเพณีอัน
เหมาะสมในวัฒนธรรมหนึง่ โดยอาศัยกระบวนการทางสังคม พฤติกรรมที่เปนผลมาจากการ
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ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลกับวัฒนธรรมทางสังคม ซึ่งเปนตัวกําหนดลักษณะการดํารงชีวิตของแต
ละบุคคลนั้น เปนการเรียนรูอ ยางไมมีรูปแบบโดยทัว่ ไป เปนการเรียนรูสิ่งตางๆในชีวิตประจําวัน
2) การเรียนรูอ ยางมีรูปแบบนั้นเกิดจากการปฏิสัมพันธที่มีลกั ษณะแนนอนและ
มักจะเกิดขึ้นภายในสถาบันที่เปนสวนหนึ่งของระบบสังคม ที่เรียกวา สถาบันการศึกษา เชน
โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
จากแนวคิดดังกลาวจะเห็นไดวา การเรียนรูเกิดจากการศึกษาคนควาดวยตนเองหรือการ
เรียนรูจากกลุม ก็ได การเรียนรูเปนกระบวนการที่เกิดขึน้ ในอํานาจความนึกคิด (Conscious Act)
เปนสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวของบุคคล ซึง่ เกิดขึ้นไดจากหลายวิธี เชน การเลียนแบบ (Imitation)
การบรรลุวุฒภิ าวะ (Maturation) การสรางเงื่อนไข (Condition) การบอกกลาว (Indoctrination)
การบังคับ (Coercion) และการเรียนรู (Learning) (กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2543: 14)
คีรีบูน จงวุฒิเวศ และคณะ (2546 : 18) ไดสรุปสําคัญของการเรียนรูไว 3 ประเด็นใหญๆ
ดังนี้
1) ดานการเรียนรู การเรียนรูควรจะมีลักษณะเรียนรูตลอดชีวิต ดังนี้
1.1) การเรียนรูเพื่อทํา
1.2) การเรียนรูเพื่อเปน
1.3) การเรียนรูเพื่ออยูรว มกัน
จากลักษณะผูเ รียนควรจะมีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ
ก. เรียนรูเพื่อตนเอง
ข. เรียนรูเพื่อสิ่งนอกตัวที่สมั พันธกับตัวเอง ทั้งใกลและไกล
ค. เรียนรูเพื่อปฏิสัมพันธกับสิ่งนอกตัว
2) ดานการปฏิบัติ เมื่อมีการเรียนรูแลวเกิดความรูแกผูเรียน โดยนําความรูสืบทอด
ปฏิบัติผานชองทางตางๆ ไมวาจะเปนพิธกี รรม ประเพณี คานิยมตัวบุคคล วัฒนธรรมทองถิน่
วิถีชีวิต มีการเรียนรูและการปฏิบัติเปนเนือ้ เดียวกัน และมีกระบวนการแลกเปลี่ยนกับผูอื่นที่มี
มุมมองแตกตางกันออกไป
3) การนําไปสูการเปลี่ยนแปลง กระบวนการเรียนรูดงั กลาวไดกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องและคอนขางถาวรในเรื่องความรู ทัศนคติและทักษะ
สุพจน แสงเงิน และคณะ (2546: 9) ไดกลาวไววา การเรียนรูของมนุษยเปนกระบวนการ
ศึกษาตลอดชีวิตที่มีจุดเริ่มตนจากการไดรับการอบรมสั่งสอนในครอบครัว ชุมชน จากการไดฟง
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เรื่องเลาสืบตอกันมา กฎขอหาม ประเพณี วัฒนธรรมของสังคม ความคิดเห็นของกลุมบุคคล
ตางๆ และการเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมของสังคม การสนทนาระหวางเพื่อนฝูง และจากการ
ทํางาน การศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรูสามารถแบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ กระบวนการ
เรียนรูของบุคคล และกระบวนการเรียนรูของชุมชน
เอกวิทย ณ ถลาง (2540: 45-49) ไดศึกษาถึงลักษณะกระบวนการเรียนรูของบุคคลที่มี
ลักษณะเปนกระบวนการเรียนรูที่เกิดขึน้ ตามธรรมชาติของมนุษยเปนดังนี้
1) การลองผิดลองถูก โดยในอดีตมนุษยเรียนรูที่จะดํารงชีวิตและรักษาเผาพันธุของ
ตนใหอยูรอดดวยการลองผิดลองถูกในการหาอาหาร ตอสูกับภัยธรรมชาติ รักษาพยาบาลเมื่อ
เจ็บปวย จากประสบการณดังกลาวมนุษยก็จะสะสมความรูความเขาใจของตนไว แลวถายทอด
สงตอใหแกลูกหลานเผาพันธุ นานๆ เขาก็กลายเปนจารีต ธรรมเนียม หรือขอหามใน
“วัฒนธรรม” ของเผาพันธุน นั้ ๆ และเมื่อระยะเวลาผานไป มนุษยอาจลืมเหตุผลทีม่ าของธรรม
เนียมปฏิบัติ มนุษยรูแตวาในสังคมของตนตองประพฤติปฏิบัติเชนนัน้ จึงจะอยูรอดปลอดภัยหรือ
สามารถแกไข ปองกันปญหาได ซึ่งความรูแ ละประสบการณของมนุษยเหลานี้ไดรับการทดสอบ
อยูตลอดเวลาในการดําเนินชีวิตจริง บางครั้งความรูและประสบการณเหลานี้ไมสามารถนํามาใช
ไดหรือใชแลวไมประสบผลสําเร็จ มนุษยก็ตองใชปญญาคิดหาวิธหี รืออาจนําความรูเดิมมา
ประยุกตใหม เมื่อคิดหาวิธีไดแลวมนุษยกน็ ํามาใชแกปญ
 หา ถาแกปญ
 หาไดสําเร็จมนุษยก็จะ
จดจําความคิดและวิธีปฏิบัตินั้นไว ถาลมเหลวก็จะจดจําไวเปนขอหาม ดวยการสั่งสม
ประสบการณดังกลาว มนุษยจึงสัง่ สมความรูและภูมปิ ญญาในการดํารงชีวิตไดมากขึ้น
2) การลงมือกระทําจริง เปนการปฏิบัติจริงในสถานการณจริง แลวถายทอดตอไป
ยังรุนลูกหลานแบบคอยเปนคอยไปจนกลายมาเปนแบบธรรมเนียมหรือวิถีปฏิบัติในชีวิต
3) การสาธิตวิธีการ เปนการสั่งสอนดวยการบอกเลา (Oral Tradition) ในรูปของ
เพลงกลอมเด็ก คําพังเพย สุภาษิต และการสรางองคความรูไวเปนลายลักษณ (Literacy
Tradition) ซึ่งโดยทัว่ ไปในการถายทอดภูมิปญญาของชาวบานกระทําดวยการสาธิตวิธกี าร
และการสอนดวยวาจา ในกรณีที่เปนศิลปะ วิทยาการระดับที่มีความซับซอนหรือลึกซึ้ง จึงจะใช
วิธีลายลักษณในรูปของตํารา เชน ตํารายา ตําราปลูกบาน ตําราโหราศาสตร หรือผูกเปน
วรรณกรรม คําสอนภาษิต คูมือ แผนที่ ตํานานนิทาน เปนตน
4) พิธกี รรม เปนการเรียนรูในเชิงจิตวิทยาที่มีอํานาจโนมนาวใหคนทีม่ ีสวนรวมรับ
เอาคุณภาพและแบบอยางพฤติกรรมที่ตอ งการเนนเขาไวในตัวเอง เปนการตอกย้าํ ความเชื่อและ
กรอบศีลธรรมจรรยาของกลุม คนตลอดจนแนวปฏิบัติและความคาดหวัง โดยไมตองใชการจําแนก
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แจกแจงเหตุผล แตใชศรัทธา ความขลัง และความศักดิ์สิทธิ์ของพิธกี รรม เปนการสรางกระแส
ความเชื่อและพฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค โดยจะเนนผลที่เกิดตอสํานึกของผูมีสวนรวมเปนสําคัญ
5) ศาสนา ทัง้ ในดานหลักธรรมคําสอนและการปฏิบัติ ตลอดจนพิธีกรรมและ
กิจกรรมตางๆ ทางสังคมของชุมชนในเชิงการเรียนรู ลวนมีสวนตอกย้าํ ภูมิปญญาทีเ่ ปน
อุดมการณแหงชีวิตใหอยูในกรอบและบรรทัดฐานของความประพฤติ ใหมีความมัน่ คง อบอุน
ทางจิตใจ เปนทีย่ ึดเหนี่ยวแกคน สถาบันศาสนาจึงมีอิทธิพลตอการเรียนรูของคนที่อยูรวมกัน
เปนหมูเหลา นอกจาก นัน้ ศาสนายังเปนหลักในการหลอหลอมบมเพาะทั้งความประพฤติ
สติปญญาและอุดมการณแหงชีวิต
6) การแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณระหวางกลุมคนที่แตกตางกันทัง้ ในทางชาติ
พันธุ ถิ่นฐานทํากิน รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนกับคนตางวัฒนธรรม ทําใหกระบวนการเรียนรู
ขยายตัว มีความคิดใหม และวิธกี ารใหมเขามาทัง้ ในลักษณะของการกลมกลืน หรือขัดแยง แต
ก็ทําใหเกิดการเรียนรูทหี่ ลากหลาย ทัง้ ในดานสาระ รูปแบบและวิธีการ นอกจากนัน้ กระบวนการ
เรียนรูของคนในสังคม ยังมีพลวัตสวนหนึง่ ไปกับกระแสเทคโนโลยีขอมูลขาวสารอันทันสมัย สวน
หนึง่ ไปกับโลกกายภาพหรือธรรมชาติแวดลอม และอีกสวนหนึง่ มุง มัน่ ไปทางจิตวิญญาณ
ขณะเดียวกันก็มีการกระจายเครือขายและการขยายตัวของการเรียนรูอยางกวางขวางและ
หลากหลายรูปแบบ
7) การผลิตซ้ําทางวัฒนธรรม (Cultural Reproduction) ในการแกปญ
 หาที่เกิดขึ้น
ทั้งทางสิ่งแวดลอม ทางเศรษฐกิจและสังคม ไดมีการพยายามเลือกเฟนเอาความเชื่อและธรรม
เนียมปฏิบัตทิ สี่ ืบทอดกันมาในสังคมประเพณีมาผลิตซ้าํ ทางวัฒนธรรมใหม โดยใหตรงกับฐาน
ความเชื่อเดิม และสามารถนํามาใชในการแกปญหาในบริบทใหมไดระดับหนึง่ การผลิตซ้ําทาง
วัฒนธรรมจึงเปนกระบวนการเรียนรูอีกลักษณะหนึง่ ที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในสังคม
8) ครูพักลักจํา เปนกระบวนการเรียนรูอีกวิธหี นึง่ ทีม่ มี าแตเดิม และนาจะยังมีอยู
ตอไป วิธีการครูพักลักจําเปนการเรียนรูในทํานองแอบเรียน แอบเอาอยาง แอบลองทําดูตาม
แบบอยางที่เฝาสังเกตอยูเงียบๆ แลวรับเอามาเปนวิธีการของตนเมื่อสามารถทําไดจริง
ผลการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับการศึกษาการคนหาความรูและระบบถายทอดความรู
ในชุมชนชนบทไทยโดย ปฐม นิคมานนท (2535) พบวา กระบวนการเรียนรูตามธรรมชาติของ
มนุษยในชุมชนชนบทไทย สามารถจําแนกออกไดเปน 5 รูปแบบที่สําคัญ คือ
1) การสืบทอดความรูในลักษณะอาชีพของหมูบา น
2) การสืบทอดอาชีพหรือความถนัดเฉพาะอยางภายในครอบครัว สืบทอดในสาย
ตระกูล
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3) การเรียนรูจ ากผูรูในลักษณะของการไปอยูฝกงาน ไปอยูอาศัยหรือบวชเรียนใน
วัด หรืออาจเปนการเรียนโดยจายคาเรียน เปนการทํางานระบบกลุม หรืออาจมีเจาหนาที่
ภายนอกมาจัดสอนให
4) การฝกฝนดวยตนเอง เกิดจากความรูส ึกชอบสิ่งนั้นมาตั้งแตเด็ก การไดเห็น
ตัวอยางแลวทําตาม และการมีผูชี้แนะในชัน้ ตน
5) เกิดขึ้นจากความบังเอิญ เชนการฝนหรือมีอาํ นาจลึกลับมาเขาสิง ทําใหมี
ความสามารถรักษาโรคบางอยาง และทํานายทายทักสิง่ ตางๆ ได
จะเห็นไดวา มนุษยสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดการดําเนิน
ชีวิต ความสามารถนี้ไดสั่งสม พัฒนา สืบทอดตอมาเปนลําดับตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน และจะยัง
พัฒนาตอไปในอนาคต กระบวนการเรียนรูตามธรรมชาติของมนุษยกับการดําเนินชีวิตของมนุษย
จึงเปนกระบวนการอันมิอาจแยกออกจากกันได กระบวนการนีเ้ กิดขึ้นตอเนื่องตลอดชีวิต แลว
เกิดการสั่งสมองคความรูและประสบการณขึ้น เรียกวา “ภูมิปญญา” และมีการถายทอดจากคน
รุนหนึ่งไปสูคนรุนหนึง่ เปนลําดับ ทําใหสามารถพัฒนาตนเองใหอยูรอดและสรางสรรคความเจริญ
ตางๆบนพื้นฐานของภูมิปญญาที่สงั่ สมมาไดจนถึงปจจุบัน กระบวนการเรียนรูท างธรรมชาติของ
มนุษยในลักษณะบุคคลจึงเปนสวนหนึง่ ของวิถกี ารดํารงชีวิต และเปนความสัมพันธทางสังคมที่
เชื่อมโยงไปสูกระบวนการเรียนรูของชุมชนใหเกิดขึ้น (สุพจน แสงเงิน และคณะ, 2546: 15)
ชาติชาย ณ เชียงใหม (2533: 33) ไดแบงแนวทางการพัฒนาการเรียนรูของคนในชุมชน
ออกเปน 2 ระดับ คือ
1) การพัฒนาในระดับปจเจกชน หมายถึง การใหการศึกษาแกประชาชนเพื่อให
ความรอบรูและทักษะในการใชเหตุผลตัดสินใจในการดํารงชีวิต การมีความเชื่อและคานิยมที่
ยึดถือความเปนไทย และการประหยัดเปนพื้นฐาน ซึง่ รวมถึงการพัฒนาจิตสํานึกและ
กระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่อง เพื่อปรับตัวใหทนั ตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในและนอกชุมชน
และในขณะเดียวกันสามารถนําความรูไปประกอบอาชีพไดอยางสอดคลองกับวัฒนธรรม และ
ศักยภาพทางดานทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารของชุมชน
2) การพัฒนาในระดับกลุม หมายถึง การกําหนดเงื่อนไขและเปดโอกาสทางการ
เมือง การบริหาร ใหคนในชนบทสามารถรวมกลุมและพัฒนาอํานาจตอรองของชุมชน เพื่อให
สามารถตานทานการเอารัดเอาเปรียบจากกลุมพลังภายนอกได สามารถทีจ่ ะใชปรับปรุงดัดแปลง
หรือควบคุมทรัพยากรและภาวะแวดลอม เพื่อใหเกิดประโยชนตอการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชน
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ดังนัน้ จะเห็นไดวา แนวทางการพัฒนาการเรียนรูของคนในชุมชนจึงตองกระทําทัง้ ใน
ระดับปจเจกชน และในระดับกลุม เพื่อปรับตัวใหทนั กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ใหเกิด
ประโยชนตอการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
นอกจากนี้ สีลาภรณ นาครทรรพ (2539: 61-64) ไดกลาวลักษณะสําคัญของ
กระบวนการเรียนรูของชุมชนไวดังนี้
1) เปนกระบวนการกลุมที่เกิดจากสมาชิกของครอบครัวและชุมชนไดรวมกันพูดคุย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิพากษวิจารณ ตั้งคําถาม หาคําตอบ หาแนวทางอืน่ ๆ ในการพึ่งตน
เองและพัฒนาอยางตอเนื่อง กระบวนการที่สมาชิกของครอบครัวและชุมชนไดมารวมกันคิดและ
ทํางานรวมกันนี้เทากับเปนการยอมรับความเทาเทียมกันของสมาชิกทีม่ ารวมเรียนรูด วยกัน เปน
การแลกเปลี่ยนเรียนรูซงึ่ กันและกัน เปนกระบวนการทีท่ าํ ใหเกิดพลังของสติปญญาที่ไดจากการ
ระดมสมอง ไดมีประสบการณของการทดลองในการพึง่ ตนเองและการพัฒนาของครอบครัวและ
ชุมชนรวมกัน
2) เปนการเรียนรูจากการลงมือปฏิบัติจริง เปนเรื่องของความพยายามที่จะแก
ปญหาและตอบสนองความตองการในการพึ่งตนเองและในการพัฒนาของชีวิตจริง เปนพลวัตของ
การเรียนรูจากการพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู ความคิด ประสบการณ วิเคราะหปญหา สาเหตุ
และหาแนวทางแกไขเมื่อไดขอตกลงแลว สมาชิกก็นาํ ไปลงมือปฏิบัติรวมกัน เพื่อหาแนวทาง
แกไขใหดียิ่งขึ้น กระบวนการคิด-ทํา-ทบทวนวิเคราะห-ทําจึงหมุนวนไปซึ่งจะสงผลใหสมาชิกของ
ครอบครัวและชุมชนไดยกระดับความคิดและสั่งสมภูมิปญ
 ญาไว
3) เปนการเรียนรูจากการแกไขปญหาในชีวิตจริง (problem oriented) และเปน
การเรียนรูเพื่อหาความพยายามในการพึ่งตนเองและพัฒนาอยางตอเนื่องของครอบครัวและชุมชน
ดังนัน้ การเรียนรูของครอบครัวและชุมชนจึงมิไดมีความหมายเพียงการยกระดับ
ความคิดสติปญ
 ญาของสมาชิกใหสูงขึน้ แตยังรวมถึงการกลาคิดริเริ่มและคนควาหาวิธที ี่จะเรียนรู
และดําเนินการเพื่อการพึ่งตนเองและพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น การเรียนรูเพื่อการ
พึ่งตนเองและการพัฒนาอยางตอเนื่อง จึงเปนเรื่องของวิถีชีวิตของชาวบาน ครอบครัว และ
ชุมชน อันจะทําใหงา ยตอการทําความเขาใจและเรียนรู
4) เปนการเรียนรูและทํางานรวมกันในลักษณะเปนเครือขาย ซึง่ เปนความสัมพันธ
ในแนวราบ (horizontal) มากกวาในแนวดิ่ง (vertical) การเชื่อมโยงระหวางสมาชิกของ
ครอบครัวและชุมชน เปนการเรียนรูจากการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณซงึ่ กันและกัน
มีการชวยเหลือ มีการติดตอสื่อสารถึงกัน มีความเอื้ออาทรตอกัน ทําใหสมาชิกที่สนใจรวมกัน
มาทํางานภายใตวัตถุประสงคเดียวกัน เปนลักษณะเครือขายการเรียนรูที่เชื่อมโยงกัน
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ดังนัน้ จึงอาจกลาวไดวา การกระตุนใหเกิดกระบวนการเรียนรูของชุมชนก็คือ การ
จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรูในรูปแบบตางๆ ใหเกิดขึ้นในชุมชนนัน่ เอง โดยการจัดกิจกรรมเพือ่
เสริมสรางกระบวนการเรียนรูของชุมชนนัน้ เลื่อนยศ สมบูรณเรศ (2536) ไดกลาวไววา
การจัดกิจกรรมตางๆขึ้นนั้น จัดขึ้นเพื่อแกปญหาความไมรูของชาวบาน ซึ่งการใหความรู
แกชาวบานสามารถกระทําไดหลายวิธี แตที่จําเปนและสามารถนํามาใชกับชาวบานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ คือ การจัดทัศนศึกษาดูงาน การแบงกลุม กันทํางาน การติดตอแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและทัศนคติซึ่งกันและกัน การรับฟงความรูจากรายการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน
การจัดฝกงานภาคสนาม การแบงกลุมยอยอภิปรายปญหา การจัดนิทรรศการ การบรรยายใหฟง
การสาธิตใหดู การจัดการแสดง การสอบถามเปรียบเทียบกับเพื่อนบาน การจัดทําแปลงสาธิต
เปรียบเทียบ และการปดประกาศหรือโฆษณาชวนเชื่อ
ในขณะที่สีลาภรณ นาครทรรพ (2539) ไดนําเสนอไววา การจัดกิจกรรมการเรียนรูใ น
การพัฒนากระบวนการเรียนรูของชุมชนที่สําคัญ ไดแก การศึกษาดูงาน เพื่อใหไดขอมูลใหมอัน
จะนํามาซึง่ การสรางภูมิปญญา และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนการเรียนรู อันเปนเครือ่ งมือในการ
ระดมสมองของชาวบานในการวิเคราะหขอมูลใหมรวมกันและในการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพิ่มเติม
จากกันและกัน ทัง้ ในระดับชุมชนและระหวางชุมชน ซึง่ อาจจัดไดหลายลักษณะ เชน เวทีเพื่อ
สรุปบทเรียนจากการศึกษาดูงาน เวทีเพือ่ วิเคราะหปญ
 หาและขอมูลใหม เวทีเพือ่ เชื่อมโยง
เครือขายการเรียนรู เปนตน
นอกจากนี้ ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2543: 218-224) ไดรวบรวมเทคนิค วิธกี าร
และกระบวนการในการเสริมสรางการเรียนรู โดยแบงแยกออกเปน 12 วิธีการ คือ
1) จําแนกตามกลุมเปาหมาย และระดับของงาน
1.1) ระดับบุคคล ไดแก การสังเกต การบันทึกขอความ การถายภาพ/วิดีโอ
การนําเสนอตอที่ประชุม การฝกตอบ-ถามโดยใชเหตุผลมาวิเคราะหและสังเคราะห การคนหา
คําตอบจากหนังสือและจากการพูดคุย การฝกเขียนเรียบเรียงทางวิชาการ
1.2) ระดับกลุม ไดแก การประชุม การอภิปรายกลุม การสาธิต การจัด
นิทรรศการ การศึกษาดูงาน การแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
1.3) ระดับชุมชน ไดแก การรณรงคดวยสื่อและการประชาสัมพันธผา น
สื่อมวลชน การฝกงาน การจัดหองสมุดและศูนยขอมูล การฝกอบรม การศึกษาดูงาน การ
สัมมนา การสาธิต การแลกเปลี่ยนประสบการณ การจัดเวทีเพื่อการรณรงค
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1.4) ระดับเครือขาย ไดแก การศึกษาดูงาน การฝกอบรม การประชุมสัมมนา
การประสานงานกับหนวยงานราชการ
1.5) การจัดการศึกษาสําหรับเด็ก ไดแก การละเลน การเลานิทาน การลองทํา
1.6) การจัดการศึกษาสําหรับผูใหญ ไดแก การบอกเลา การประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา การสาธิต การจัดทัศนศึกษา
2) จําแนกตามลักษณะการใหความรู
2.1) การใหการศึกษาทางตรง ไดแก การเยี่ยมบาน/ไรนา การประชุม การ
สาธิต การจัดทัศนศึกษา
2.2) การใหการศึกษาทางออม ไดแก การจัดนิทรรศการ การใหการศึกษาผาน
ผูนํา การใชโสตทัศนูปกรณ การจัดหองสมุดชุมชน/ศูนยขอมูลหมูบา น
3) เทคนิคการประชุมอยางมีสวนรวม เปนการใชเวทีการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและประสบการณกับบุคคลอื่น โดยเรียนรูที่จะใชเหตุผลของการตัดสินใจรวมกัน
มีขั้นตอนดังนี้
3.1) การรวบรวมสถานการณ หรือสภาพปญหาของชุมชน โดยวิธีการวาด
แผนภูมิความคิด
3.2) การจัดลําดับความสําคัญของปญหา และแนวทางแกไข โดยการแสดง
ความคิดเห็นดวยการเขียนหรือการพูดคุย
3.3) การสรุปแนวทางในการแกปญหา เพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกันในการ
พัฒนาชุมชน
4) เทคนิคการเรียนรูแบบมีสวนรวมดวยกระบวนการกลุม ไดแก
4.1) กระบวนการกลุม เนนใหผูเรียนเปนศูนยกลางการเรียนรู ตองรวมกันคิด
รวมกันทํา สรางสรรคความรูโดยกลุม ทุกคนจะตองเรียนรูจากกลุมใหมากที่สุด ซึง่ อาจจัด
กิจกรรมของกระบวนการกลุม เพื่อการเรียนรูแบบมีสวนรวม เชน เกม บทบาท สมมติ การ
อภิปรายกลุม
4.2) การเรียนรูแบบรวมแรงรวมใจ มีการจัดกลุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
แบงปนทรัพยากรการเรียนรู รวมทั้งเปนกําลังใจใหแกกนั และกัน และตองมีความรับผิดชอบ
รวมกัน เชน การเลาเรื่องรอบวง มุมสนทนา คูตรวจสอบ การรวมกันคิด
4.3) การเรียนรูแบบสรางสรรคความรู เปนวิธกี ารเรียนรูที่ตองแสวงหาความรู
และสรางความรู ความเขาใจดวยตนเอง ความแข็งแกรง ความเจริญงอกงามในความรูจะเกิดขึ้น
เมื่อผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูและแลกเปลี่ยนประสบการณกับคนอื่นๆ หรือไดพบสิ่งใหมๆ แลวนํา
ความรูมาเชื่อมโยงกับบริบทที่เกิดขึ้น
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5) การเรียนรูจ ากภูมิปญญาชาวบาน มีวธิ ีการถายทอดที่หลากหลายตามเนื้อหา
และกลุมเปาหมาย ไดแก
5.1) การถายทอดแบบไมเปนลายลักษณอักษร เชน การบอกเลาโดยตรง การ
บอกเลาโดยผานพิธีกรรม การบันเทิง
5.2) การถายทอดเปนลายลักษณอักษร
5.3) การถายทอดแบบผานสื่อมวลชน
6) การสรางเวทีการเรียนรูของชุมชน จะอยูในรูปของเครือขายการเรียนรูโดยการ
6.1) การแลกเปลี่ยนประสบการณระหวางชาวบานดวยกันเอง และระหวาง
ชาวบานกับนักวิชาการ
6.2) การเก็บรวบรวมขอมูล และการยกระดับขอมูล
6.3) การเชื่อมประสานผูน าํ ชุมชน
7) การเรียนรูช ีวิตและจิตสํานึกเพื่อแกปญหาไดอยางถูกตอง คือ
7.1) ตองเรียนรูสภาพชีวิตที่เปนจริงของตัวเอง
7.2) เนนวิธีการแกปญหาดวยทัศนคติทวี่ า ทุกปญหามีทางแก
7.3) การมีความคิดวิพากษวิจารณเพื่อทีจ่ ะไดคิดเปน
8) การใชสื่อเพื่อเสริมสรางการเรียนรู โดยบทบาทของสื่อจะตองเปนฝายกระตุน
จิตสํานึกใหประชาชน มีความคิดและมีความสามารถตัดสินใจในเรื่องตางๆ และสื่อตอง
ปราศจากการครอบงําจากภายนอก นอกจากจะอยูในรูปของเทคโนโลยีทที่ ันสมัย เชน โทรทัศน
วิทยุ สไลดและสิ่งพิมพ แลวยังมีสื่อพืน้ บาน ซึง่ จะเปนภาษาถิน่ และสามารถสื่อสารใหเขาใจได
งายในทองถิน่ เชน เพลงพืน้ บาน การละเลน กีฬา ประเพณี พิธีกรรม
9) การฝกทักษะอาชีพ ในโรงเรียนฝกอาชีพนอกจากจะสอนในเรื่องของการพัฒนา
อาชีพแลว ยังเนนใหผูเรียนไดพัฒนาการคิดในทางการแกปญหา ซึง่ ทุกคนสามารถชวยกันคิด
ชวยกันแกไขปญหา โดยมีความรูสึกสนิทชิดเชื้อกัน และชวยเหลือเกือ้ กูลกัน
10) เทคนิค A-I-C เปนการระดมความคิดในการวางแผนพัฒนาหมูบ าน ให
ความสําคัญตอการระดมความคิด และการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชนในพื้นฐานของความเทา
เทียมกัน เปนกระบวนการทีน่ ําเอาคนเปนศูนยกลาง เนือ่ งจากคนนัน้ มีสวนเกี่ยวของทัง้ หมดใน
ชุมชน รวมกันวางแผนและทําเพิ่มผลแหงการพัฒนาชุมชนของตน
11) เทคนิคการแกปญหาและพัฒนาตนเองดวย “ระบบคูสัญญา” ใชในการ
แกปญหาและพัฒนาตนเอง โดยใชวธิ ีการใหผูแกปญหาคิดเปน วางแผนในการแกปญ
 หาอยาง
เปนระเบียบและชัดเจนขึ้น มีการควบคุมการแกปญหาของตนเองภายใตการรับรูของคูสัญญา ซึง่
ทําหนาที่รับรูและสงเสริมพฤติกรรมการแกปญหาของผูปฏิบัติ ขั้นตอนหลักๆ มีดงั นี้
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11.1) การหาคูสัญญา
11.2) การตั้งปณิธานและขอคําแนะนําจากคูสัญญา
11.3) การวางแผนในการแกปญหา
11.4) ทําสัญญากับคูสัญญา
11.5) ลงมือปฏิบัติตามแผนและบันทึกผลสงคูสัญญา
11.6) ประเมินผลการปฏิบตั ิ และปรับปรุงแผนการปฏิบัติ
12) กระบวนการทําความกระจางคานิยม (value clarification) ชวยใหบุคคลเกิด
กระบวนการเรียนรูที่จะตัดสินใจตั้งเปาหมายและวางแผนในชีวิต ตลอดจนพัฒนาความคิดเพื่อ
การดํารงชีวิตในสังคมอยางมีความหมาย การกระจางคานิยมจะทําใหบุคคลประสบความสําเร็จ
ในวิธกี ารสรางคานิยมของตนเองภายใตสถานการณที่กาํ หนดไว ตลอดจนสงเสริมทีจ่ ะนําคานิยม
อื่นๆ ของบุคคลอื่นมาเปนแหลงขอมูลดิบสําหรับตนเอง และสิ่งที่คาดหวังจากกระบวนการนี้คือ
การเอื้ออํานวยที่จะสรางความสัมพันธระหวางความคิดกับการกระทําของบุคคลเขาดวยกัน
จะเห็นไดวา การจัดกิจกรรมการเรียนรูของชุมชน จําเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะตองอาศัยเทคนิค
วิธีการที่มีความหลาหลาย ซึ่งมีความแตกตางกันตามบริบททางสังคมวัฒนธรรม สภาพแวดลอม
สภาพภูมอิ ากาศ สภาพภูมปิ ระเทศ และโดยเฉพาะอยางยิง่ ขอมูลพืน้ ฐานของชุมชนในทุกๆดาน
เปนสิ่งที่มีความสําคัญและมีความจําเปนอยางยิ่งในการที่จะตัดสินใจเลือกใชกิจกรรมใดเปน
กิจกรรมการเสริมสรางกระบวนการเรียนรูใหแกชุมชน
ดังนัน้ หากเราจะสรุปถึงลักษณะกระบวนการเรียนรูของชุมชน สามารถสรุปไดดังนี้ คือ
1) มีลักษณะเปนกระบวนการกลุม 2) กระบวนการเรียนรูของชุมชนเกิดจากการปฏิบัติจริง
3) เปนการเรียนรูจากการแกไขปญหาในชีวิตจริง 4) เปนการเรียนรูแ ละทํางานรวมกันในลักษณะ
เปนเครือขาย
2.1.5 องคประกอบของกระบวนการเรียนรูชุมชน
ในสวนองคประกอบของกระบวนการเรียนรูของชุมชนนัน้ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ ไดแสดงทัศนะโดยกลาวไววา รากฐานที่สําคัญของชุมชนที่เปนองคประกอบ
ู , 2543)
ของกระบวนการเรียนรูของชุมชนมีอยู 3 ประการ คือ (อดุลย วังศรีคณ
1) เครือขายและองคกรชาวบาน การจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรูของชุมชนจําเปน
อยางยิ่งที่จะตองใหการสงเสริมและสนับสนุนเครือขายและองคกรชาวบาน เครือขายเปน
เครื่องมือสําคัญในการเชื่อมสวนตางๆเขาหากัน สวนองคกรชาวบานเปนเครื่องมือในการจัดการ
ทั้งในดานผลผลิต ทรัพยากรธรรมชาติ เงินทุน และการเรียนรูของชุมชน เครือขาย และองคกร
ชาวบานจึงมีบทบาทเสริมและสนับสนุนซึง่ กันและกันในกระบวนการเรียนรู
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2) ระบบขอมูลและสารสนเทศ การเรียนรูของชุมชนจําเปนตองอาศัยขอมูล ขาวสาร
และความรู ในระยะแรกการเรียนรูอาจใชขอมูลขาวสารและความรูในชุมชน เมื่อกระบวนการ
เรียนรูเขมแข็งและกวางขวางขึ้น ขอมูลขาวสารและความรูจากภายนอกก็เปนสิง่ จําเปน
3) สถาบันการเรียนรูของชุมชน ซึ่งหมายถึง กระบวนการเรียนรูของชุมชนที่มีความ
มั่นคงตอเนื่อง อันเปนปจจัยทีน่ ําไปสูการเรียนรูของชุมชน
นอกจากนี้ สีลาภรณ นาครทรรพ (2539: 225) ไดกลาวถึงองคประกอบหรือกลไกทีส่ งผล
ตอการเรียนรูข องชุมชน ดังนี้
1) ฐานการเรียนรู หมายถึง แหลงการเรียนรูของชุมชนที่มีอยูรอบตัว ทัง้ ใน
ครอบครัว หมูบาน ชุมชน และตางชุมชน ในธรรมชาติ เชนเดียวกับผูใหการเรียนรูมีมากมาย
ทั้งพอแม ปูยา ตายาย พีป่ า นาอา เพือ่ น พระหรือนักบวชหรือผูน ําศาสนา ครู ชาง พอคา
หมอพืน้ บาน แมกระทัง่ ตนไม สัตวปา สัตวเลี้ยง เปนตน รวมทัง้ เครือขายและองคกรชาวบาน
ตลอดจนสถาบันการเรียนรูข องชุมชน และทรัพยากรอืน่ ๆ
2) เนื้อหา องคความรู เนื้อหาความรูของการเรียนรูของชุมชนจะกําหนดจากความ
ตองการและความจําเปนของชุมชนเปนหลักและเปนเนือ้ หาในเชิงปฏิบัติมากกวาทฤษฎี คือ เปน
รูปธรรมมากกวานามธรรม เพราะหวังผลในการนําไปใชในวิถชี ีวิตจริงดานตางๆ ซึง่ หากพิจารณา
โดยผิวเผินแลว อาจคิดวาการเรียนรูของชุมชนไมมีเนื้อหา แตในความเปนจริงแลว กลับ
ครอบคลุมเนื้อหาวิชาตางๆไวอยางครบถวน เพียงแตเนื้อหาเหลานีม้ ิไดแยกออกมาเปนรายวิชา
หากแตสอดแทรกอยูในการดํารงชีวิตจริงแตละดาน เชน วิชาเศรษฐศาสตรเรียนรูจากการผลิต
การบริโภคและแลกเปลี่ยนผลผลิต วิชารัฐศาสตรเรียนรูจากการปกครองภายในชุมชน วิชา
จิตวิทยาเรียนรูจากการติดตอสัมพันธและอยูอาศัยรวมถึงการทํางานรวมกัน วิชานิเวศวิทยา
เรียนรูจากการทํานา ทําสวนและจากธรรมชาติ เทคโนโลยีเรียนรูจากการแสวงหาทางแกไข
ปญหาอุปสรรคในการดํารงชีวิต เปนตน
3) กิจกรรมการเรียนรูมหี ลากหลายวิธี ทัง้ การสอน การสังเกต การอาน การฟง
การถาม การทดลองทํา การเลียนแบบ การคิดไตรตรอง การแลกเปลี่ยน กิจกรรมการเรียนรู
ทั้งหลายเหลานี้มีความยืดหยุนเหมาะสมกับเนื้อหาที่ไมเหมือนกัน ความถนัดที่ไมเทากันของ
ผูเรียนและผูสอน
ดังนัน้ สามารถสรุปไดวาองคประกอบที่สาํ คัญของกระบวนการเรียนรูของชุมชนไดแก
ฐานการเรียนรู เนื้อหา องคความรู กิจกรรมการเรียนรู ซึ่งทัง้ สามองคประกอบนี้ตองมี
ความสัมพันธกัน ซึ่งผูว ิจัยไดนําองคประกอบทั้งสามนีม้ าเปนกรอบแนวคิดในการวิจยั ครั้งนี้
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2.1.6 ปจจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรูข องชุมชน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2541: 203-206) ไดศึกษาถึงปจจัยที่
กอใหเกิดกระบวนการเรียนรูของบุคคล โดยศึกษาจากผูทรงภูมิปญญาในชุมชน ผลจากการศึกษา
พบวา ปจจัยที่หลอหลอมใหเกิดการเรียนรูของผูทรงภูมปิ ญญาประกอบดวย
1) เรียนรูจากการฝกฝน และไดรับการอบรมสั่งสอนจากญาติผูใหญ พอแม
ครอบครัว และผูมีบุญคุณ บางคนเขาวัดฟงธรรม บางคนเขาปาเรียนรูจากธรรมชาติ
2) เรียนรูจากสภาพธรรมชาติ สภาพแวดลอมทางครอบครัว ชุมชน ตลอดจนการ
ดําเนินชีวิตชุมชนทีเ่ ปนแรงกระตุน เปนแรงผลักดัน หรือเปนแรงจูงใจใหผูทรงภูมิปญ
 ญานําสิง่
เหลานี้มาใครครวญไตรตรอง แลวนํามาเปนฐานการเรียนรูของตนในเวลาตอมา
3) เรียนรูจากสถาบันการศึกษา ไมวา จะเปนวัด โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือ
หนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ ผูทรงภูมิปญญาชาวบานหลายทานจบเพียงระดับประถมศึกษาจาก
วัดและโรงเรียนแลวอาจไดรบั การศึกษา การฝกอบรมจากหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของกับกิจกรรมที่
ทํา หลายคนไดรับความรูจากการเขารวมฝกอบรม แลวนํามาปรับใหสอดคลองกับสภาพพืน้ ที่
ของตนเอง
4) เรียนรูจากกิจกรรมตางๆที่สถาบันการศึกษาและสถาบันอื่นๆจัดขึ้นพบวา ผูทรง
ภูมิปญญาที่ผา นการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหลายทาน ขณะทีเ่ รียนอยูพยายามที่จะรวม
กิจกรรมที่สถาบันตนเองและหนวยงานภายนอกจัดขึน้ ทําใหไดรับความรูมากมาย
5) เรียนรูจากผูทรงภูมิปญญา จากตําราทัง้ เกาและใหม เปนการเรียนรูโดยตรง
6) เรียนรูจากการอบรมและฝกฝนจากองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน หนวยงาน
ราชการตางๆที่ไดนําความรู เทคโนโลยีสมัยใหมสูชมุ ชน ทําใหเกิดความรูใหมอยางกวางขวาง
แลวนํามาปรับประยุกตใหสอดคลองเมื่อนําไปใชกับชีวติ ของตนเอง
7) เรียนรูจากการปฏิบัติงานตามภาระหนาที่ หลายทานที่เปนครูอาจารยได
ตระหนักวา นอกจากสอนเด็กในโรงเรียนแลว จําเปนตองขยายการศึกษาไปสูชุมชน
8) เรียนรูจากการสัมพันธกบั คนในชุมชนและสภาพแวดลอมในพืน้ ทีป่ ฏิบัติงาน
ผูทรงภูมิปญญาเมื่อเขาไปสัมผัสกับชุมชนจะเกิดการเรียนรู และเห็นคุณคาของความรูภูมิปญญา
ทองถิน่
9) เรียนรูจากการทดลองปฏิบัติ เปนลักษณะรวมของทุกทาน เพราะผูทรงภูมิ
ปญญาไดลงมือปฏิบัติเอง
10) เรียนรูจากเครือขาย ความรวมมือระหวางผูท รงภูมปิ ญญา ชาวบาน
นักพัฒนา ผูส นใจทัง้ ระดับชุมชน อําเภอ จังหวัด ในประเทศและตางประเทศ เปนการ
แลกเปลี่ยนประสบการณระหวางกันในเครือขาย
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11) เรียนรูจากความสํานึกในพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว ใน
แนวทางการพัฒนาดานตางๆ ทําใหเกิดการเรียนรู สืบทอด และนําภูมิปญญาที่ตนเองมีอยูเขา
มาใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง
อดุลย วังศรีคูณ (2543: 41-42) ไดสรุปปจจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรูของชุมชน
สามารถจําแนกได 3 กลุมคือ
1) ปจจัยภายในชุมชน
1.1) สภาวะพื้นฐานของชุมชน
1.1.1) คุณสมบัติของผูนํา ไดแก มีความซื่อสัตยสุจริต ไดรับความ
ไววางใจจากชุมชน รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น มีวิสัยทัศนเกี่ยวกับการพึง่ พาตนเอง และการมี
สวนรวม กระจายอํานาจในการบริหารทํางานเปนระบบ เปนผูสามารถกระตุนใหเกิดการรวมกลุม
ใหขอมูลขาวสารแกชุมชนเปนตน
1.1.2) คุณสมบัติของสมาชิกของชุมชน ไดแก ความรูแ ละเจตคติ รายได
เพศ มีความตองการที่จะแกปญหา
1.1.3) ทรัพยากรของชุมชนไดแก ทรัพยากรธรรมชาติ งบประมาณ เปนตน
1.1.4) ภูมิปญญาของชุมชน เชน ปราชญชาวบาน ภูมิปญญาชาวบาน
1.2) กระบวนการทางสังคมในชุมชน ไดแก
1.2.1) ความสามัคคีของคนในชุมชน
1.2.2) ความสัมพันธแนวราบของคนในชุมชน
1.2.3) การมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชน
1.2.4) การชวยเหลือเกื้อกูลภายในชุมชน
1.2.5) ความถี่ของการพบปะกันของสมาชิกชุมชน
1.2.6) มีปญหาในชุมชน
2) ปจจัยภายนอกชุมชน ไดแก
2.1) นโยบายของรัฐในดานการศึกษาและพัฒนาชุมชน
2.2) การสนับสนุนจากหนวยงานและบุคคลภายนอก
3) ปจจัยดานสภาพแวดลอม
3.1) ดานเศรษฐกิจ ไดแก รายได เปนตน
3.2) ดานการเมือง ไดแกโครงสรางอํานาจภายในชุมชน
3.3) ดานสังคมและวัฒนธรรม ไดแก ระบบเครือญาติ สถาบันครอบครัว
3.4) ดานเทคโนโลยี
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การวิเคราะหกระบวนการเรียนรูและปจจัยเงื่อนไขในการพัฒนาพลังงานทางเลือกของ
ชุมชน ผูวิจัยไดกําหนดองคประกอบของกระบวนการเรียนรูที่จะวิเคราะหดังตอไปนี้ ไดแก ฐาน
การเรียนรู เนือ้ หาองคความรู กิจกรรมการเรียนรู ปจจัยเงื่อนไขที่จะวิเคราะหไดแก ปจจัยภายใน
ชุมชนและปจจัยภายนอกชุมชน โดยจะวิเคราะหปจจัยเงื่อนไขในการพัฒนาพลังงานทางเลือก
ของชุมชนในขัน้ ตอนตางๆของการสรางเครือขายการเรียนรู ไดแก ปจจัยเงื่อนไขในขั้นตอนการเกิด
เครือขายการเรียนรู การขยายเครือขายการเรียนรูและการดํารงอยูของเครือขายการเรียนรู
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับเครือขายการเรียนรูและกระบวนการสรางเครือขายการเรียนรู
การจัดการศึกษาในลักษณะ “เครือขายการเรียนรู” นีน้ ับเปนหัวใจสําคัญในการพัฒนา
ชุมชนใหเกิดความยั่งยืน เนือ่ งจากกระบวนการแลกเปลีย่ นเรียนรูและแกปญหารวมกัน ทําใหคน
ในชุมชนไดมีโอกาสคิดวิเคราะห สาเหตุ หาทางแกไข ทดลองปฏิบัตแิ ละสรุปบทเรียนรวมกัน
กระบวนการดังกลาวเมื่อนํามาใชในชีวิตจริงของคนในชุมชน จะชวยใหคนเหลานี้เรียนรูและ
พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะหไดอยางรวดเร็ว เพราะเปนการเรียนรูจากปญหาจริงและ
จะชวยใหชุมชนสามารถยกระดับการเรียนรูในการจัดการกับปญหาตางๆใหสูงขึน้ ได
2.2.1 แนวคิดเครือขาย
คําวาเครือขายซึ่งในภาษาอังกฤษใชคําวา Network ซึ่ง ชารป โรบิน (2535: 5) ไดใหคํา
จํากัดความเครือขายไววา “เครือขาย” คือระบบที่สมาชิกทั้งหลายเทาเทียมกัน เปนอิสระตอกัน
และสามารถยืนอยูไดดวยตนเอง วิธกี ารทํางานของเครือขายจะมีพื้นฐานอยูบนการเคารพซึ่งกัน
และกันมากกวาการเชื่อฟง ปฏิบัติตามผูมีอํานาจสั่งการ เปนตัวแทนรูปแบบบริสุทธิของ
ประชาธิปไตย
ประหยัด จตุพรพิทักษกุล (2538: 9-10) มองเครือขายในรูปของความสัมพันธทมี่ ี
อุดมการณ และเปาหมายรวมกัน โดยกลาวไววาเปนการติดตอสัมพันธที่สรางความเชื่อมโยงกัน
ขึ้นระหวางบุคคลและกลุมคน ดวยการพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิด ขอมูลขาวสาร และทรัพยากร
ระหวางกันและกัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลขาวสารรวมกันและการสรางสรรค
แลกเปลี่ยนความรูเกิดเปนความรูใหม เพื่อใหบรรลุเปาหมายคือการชวยเหลือตนเองของกลุมและ
การปฏิบัติการทางสังคม ในกลุมคนทีม่ ีความคิดเห็นตรงกัน ดวยอุดมการณเดียวกัน
กาญจนา แกวเทพ (2538: 60) ไดใหคําจํากัดความไววา “เครือขาย” หรือ Network
หมายถึงรูปแบบหนึง่ ของการประสานงานงานของบุคคล กลุม หรือองคกรหลายองคกรที่ตางก็มี

32
ทรัพยากรเปนของตนเอง มีเปาหมาย มีวธิ กี ารทํางาน และมีกลุมเปาหมายของตัวเอง แมอาจจะ
มิไดมีกิจกรรมรวมกันสม่ําเสมอก็ตาม แตก็จะมีการวางรากฐานเอาไว เมื่อฝายใดฝายหนึ่งมีความ
ตองการทีจ่ ะขอความชวยเหลือ หรือขอความรวมมือจากกลุมอื่นๆ เพื่อแกปญหาก็สามารถติดตอ
ได
ปาริชาติ วลัยเสถียรและคณะ (2546: 456) ไดกลาวไววาแนวคิดเกีย่ วกับเครือขายจึง
เปนเสมือนการเชื่อมโยงผูคน กลุมคน กระบวนการและเปาหมายเขาดวยกันทั้งนี้เพื่อตอบสนอง
ความตองการและการแกไขปญหาของกลุม องคกรในลักษณะของพลังภาคประชาชน
2.2.2 ความหมายและขอบขายของ “เครือขายการเรียนรู”
อเนก นาคะบุตร (2532) ไดใหความหมายไววา เครือขายที่อาศัยชุมชนเปนพืน้ ฐานใน
การเรียนรู ประชาชนตองเรียนรูจากกันและกัน จากความรูท ี่ไดจากที่อื่นแลวขยายความรูใหผูอนื่
ทราบดวย จะชวยใหเกิดการศึกษาทีห่ ลากหลายสอดคลองกับความตองการของบุคคล
สมบัติ สุวรรณพิทักษ และกนกพร สุวรรณพิทักษ (2534) ไดใหคํานิยามของเครือขาย
การเรียนรูท างสังคมวา คือ ระบบการผลิตสื่อการเรียนรู การพัฒนาสือ่ การเรียนรู โดยอาศัย
ความรูและประสบการณของผูเรียนเอง การจัดแหลงวิทยาการเพื่อการเรียนรูใหสามารถเปน
แหลงบริการทางขาวสาร และความรูสาํ หรับประชาชนใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ การ
จัดระบบกระจายสื่อการเรียนรูในลักษณะของเครือขายในชุมชน การติดตามและประเมินคุณภาพ
ของสื่อตางๆในชุมชนทีม่ ีตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความตระหนัก และการรับรูของชาวบาน
ตลอดจนการสนับสนุนการใชสื่อการเรียนรู เพื่อกิจกรรมพัฒนาชุมชน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2535) ไดใหความหมายของเครือขายการ
เรียนรูไววา เครือขายการเรียนรู หมายถึง การประสานแหลงความรูและขอมูลขาวสารการใช
ทรัพยากรธรรมชาติและการปฏิบัติงานอยางสอดคลองเชื่อมโยงกันทัง้ ระหวางงานทีร่ ับผิดชอบ
การจัดการศึกษาในและนอกระบบโรงเรียน และระหวางหนวยงานอืน่ ๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชนใน
ระดับตางๆ ตลอดจนระบบการเรียนรูอยางไมเปนทางการ เพื่อสราง แลกเปลี่ยน ถายทอดและ
กระจายความรูอยางตอเนื่อง เพื่อใหประชาชนมีโอกาสไดเรียนรูอยางกวางขวางและตอเนื่อง
ตลอดชีวิตตามความตองการของบุคคลและชุมชน
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สุนทร สุนนั ทชัย (2535) อธิบายไววา เครือขายการเรียนรู (Learning Network)
หมายถึง การเชื่อมโยงประสานสัมพันธแหลงความรูตางๆ เขาดวยกัน เพื่อใหมกี ารแลกเปลี่ยน
ขาวสารขอมูลระหวางกัน
กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2535) ไดใหความหมายของเครือขายการเรียนรูวา เปน
การเชื่อมโยงประสานสัมพันธแหลงความรูตางๆ เขาดวยกันเพื่อการรับรูและสงผลตอหรือถายทอด
ความรูประเภทตางๆ ไปยังประชาชนอยางตอเนื่องตลอดเวลา
เอกวิทย ณ ถลาง (2539) ไดใหความหมายของเครือขายการเรียนรูค ือ การที่
“ชาวบานรวมตัวกันขบคิดปญหาของเขา รวมพลังแกปญ
 หา และหาผูนําขึ้นมาจากหมูชาวบาน
ดวยกันเอง แลวรวมตัวกันเพื่อมีอํานาจตอรอง มีการตอสูทางความคิด มีการเรียนรูจากภายนอก
มีการไปมาหาสูกัน เรียนรูดูงานดวยกัน จนกระทั่งเกิดเปนกระบวนการแกปญหาได การทํามาหา
กินดีขึ้น เศรษฐกิจแตละครอบครัวดีขึ้น”
ประทีป อินแสง (2539) ไดใหความหมายของเครือขายการเรียนรูไววา หมายถึง
ขอบเขตแหงความสัมพันธของกิจกรรมการเรียนรูที่มีลกั ษณะประสาน ติดตอสัมพันธ เชื่อมโยง
อยางตอเนื่องในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลายกิจกรรม ระหวางคนกับคน คนกับกลุม และ
กลุมกับกลุม
วิมลลักษณ ชูชาติ (2540) ไดใหความหมายของเครือขายการเรียนรู หมายถึง การ
ประสานสัมพันธในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู ทัง้ ความรู ประสบการณ และทรัพยากรซึ่งกันและกัน
ระหวางคนกับคน คนกับกลุม และระหวางกลุมกับกลุมเพื่อการดํารงอยูของสมาชิกในองคกร
เครือขาย
กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2542) ไดใหความหมายไววา เครือขายการเรียนรู หมายถึง
การเชื่อมโยงประสานสัมพันธแหลงความรูตางๆ เขาดวยกันเพื่อใหมกี ารแลกเปลี่ยนขาวสาร
ระหวางกันโดยมีบุคคลที่ถนัดในดานตางๆ ซึ่งสามารถถายทอดความรูใ หกับบุคคลอื่นๆ
ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ (2546: 466) ไดกลาวไววา เครือขายการเรียนรูเปนการ
พยายามใหบคุ คล ชุมชน สังคมเกิดการเรียนรูเพื่อปรับตัวกับสถานการณที่เกิดขึ้นเปนการเรียนรู
และประเมินผลไปในตัวเพื่อที่จะปรับปรุงแกไขสิ่งที่เกิดขึน้ และเรียนรูอยางตอเนื่อง ซึ่งกระบวน
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การดังกลาวเปนการเสริมสรางแลกเปลี่ยนความรูทักษะ ตลอดจนการสืบทอดความรูอยาง
ตอเนื่อง
ดังนัน้ เครือขายการเรียนรู หมายถึง การประสานสัมพันธในการแลกเปลี่ยนการเรียนรู ทัง้
ความรู ประสบการณ และทรัพยากรซึง่ กันและกันระหวางบุคคล กลุม หรือองคกรหลายองคกร
โดยเปนการพยายามใหบุคคล ชุมชน สังคมเกิดการเรียนรูเพื่อปรับตัวกับสถานการณที่เกิดขึ้น
เปนการเรียนรูแ ละประเมินผลไปในตัวเพื่อที่จะปรับปรุงแกไขสิ่งที่เกิดขึน้ และเรียนรูอยางตอเนื่อง
ซึ่งผูวิจยั ไดใชนิยามดังกลาวในงานวิจยั ฉบับนี้
2.2.3 ลักษณะของเครือขายการเรียนรู
เครือขายการเรียนรูจึงเปนรูปแบบใหมของการจัดการศึกษาที่มีลักษณะสําคัญดังนี้
1) เปนกระบวนการเรียนรูที่เกิดขึ้นในวิถชี ีวิตของทุกคน ทุกเพศ ทุกวัยในลักษณะที่
มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูรวมกันของคนในชุมชนตางๆ
2) อาศัยองคความรูเดิมหรือภูมิปญญาทองถิ่นเปนฐานในการพัฒนา โดยมีการ
ประยุกตใชวทิ ยาการสมัยใหมดวยความเหมาะสม
3) มีองคกรชุมชนเปนหนวยของการจัดการศึกษา โดยสมาชิกในชุมชนมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน เพื่อแกปญ
 หาของคนในชุมชนรวมกัน (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ, 2535)
สุชาดา มีสงฆ (อางถึงใน วิมลลักษณ ชูชาติ, 2540) ไดอธิบายลักษณะของเครือขาย
ของชาวบานวา เครือขายของชาวบานนัน้ เปนไปโดยธรรมชาติ เนนความสัมพันธระหวางบุคคล
และชุมชน โดยไมมเี รื่องของเงินเขามาเกี่ยวของ เครือขายที่ชาวบานมีอยูนนั้ เปนเครือขายเฉพาะ
ในระดับบุคคล (ครอบครัว) และเครือญาติ ซึ่งมีพนื้ ฐานความคิดจากการแสวงหาหลักประกัน
ใหกับชีวิตและครอบครัว จากลักษณะนี้ การสรางเครือขายของชาวบานที่ขยายครอบคลุมถึง
กิจกรรมการพัฒนา จึงเปนการสรางหลักประกันใหกับตนเอง ครอบครัว กลุม ชุมชนของตนเอง
และของผูอื่น
ปาน กิมป (2540) ไดกลาวไววา เครือขายการเรียนรูเปนเครื่องมือที่สาํ คัญในการพัฒนา
กระบวนการเรียนรูตลอดชีวติ เพื่อสรางความเขมแข็งของชุมชนอันจะเปนพลังที่จะแกปญหาและ
พัฒนาตนเอง ครอบครัว และทองถิ่นไดอยางเหมาะสม จากการทบทวนวรรณคดีที่เกีย่ วของกับ
เครือขายการเรียนรูสามารถประมวลลักษณะของเครือขายการเรียนรูไดดังตอไปนี้
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1) เครือขายการเรียนรูมีแนวคิดการพัฒนาที่อยูบนพื้นฐานความตองการของ
ประชาชน (bottom-up) มากกวาความตองการของรัฐที่จะพัฒนา (top-down) ใหชาวบานมี
แนวคิดพืน้ ฐานของการพัฒนาแบบพึ่งตนเอง (self-reliance) ที่อาศัยความรู ความสามารถของ
ชาวบานที่จะรวมคิด รวมทํา ลงมือแกปญหาของตน ชุมชนของตนมากกวาที่จะพึ่งพาความ
ชวยเหลือจากภายนอก ความสัมพันธในแนวราบจะเปนความสัมพันธที่สงเสริมใหเกิดเครือขาย
การเรียนรู แนวความคิดพืน้ ฐานดังกลาวจะสงเสริมใหเกิดการพัฒนาแบบยั่งยืน (sustainable
development) มากยิง่ ขึ้น
2) เครือขายการเรียนรูมีลักษณะการดําเนินงานทีป่ ระชาชนมีสวนรวม ทั้งรวมกันคิด
รวมดําเนินการ โดยอาศัยชุมชนเปนแกนในการดําเนินการ
3) เครือขายการเรียนรูมีลักษณะเปนกระบวนการเรียนรูอยางเหมาะสมกับวิถีชีวิต
ของคนทุกเพศ ทุกวัย มีลกั ษณะยืดหยุน ในการถายทอด แลกเปลี่ยน และกระจายความรูท ี่มีการ
ดําเนินการอยางตอเนื่อง
4) เครือขายการเรียนรูเปนกระบวนการกลัน่ กรองความรูจ ากภายนอก เพื่อ
ผสมผสานกับความรูของชาวบาน ภูมิปญ
 ญาทองถิ่น เพื่อผสมผสาน เปนความรูใ หมที่จะนําไปสู
การแกไขปญหาและการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชน
5) เครือขายการเรียนรูมีลักษณะการระดม ผสมผสานการใชทรัพยากรตางๆ ใน
ลักษณะรวมมือกันเพื่อจัดกระบวนการเรียนรูใหเกิดขึน้ ในชุมชนอยางตอเนื่อง
จากลักษณะของเครือขายการเรียนรูดังกลาว จะเห็นไดวา เครือขายการเรียนรูเปน
ลักษณะเฉพาะที่บง ชี้ความเปนเครือขายการเรียนรูไดอยางเดนชัด สามารถสรุปเปนหลักการของ
เครือขายการเรียนรูไดดังนี้
1) คนทุกคนมีกระบวนการเรียนรู ทัง้ ในลักษณะเอกัตบุคคล และลักษณะรวมของ
ชุมชน
2) กระบวนการเรียนรูนนั้ มีอยูแลวโดยธรรมชาติของมนุษย และการเสริมสราง
กิจกรรมใหเกิดการเรียนรูขนึ้ โดยหนวยตางๆ ทัง้ ภายในและภายนอกสังคม
3) การทํางานของหนวยตางๆทัง้ ภายใน และภายนอกชุมชน เพื่อเสริมกระบวนการ
เรียนรูของชุมชน เปนลักษณะของการประสานสัมพันธกิจกรรม และระดมทรัพยากรเขามารวม
กันดําเนินงานเปนเครือขายกัน
4) การดําเนินงานรวมกันในลักษณะเครือขายนัน้ เปนการเชื่อมโยงการทํางานของ
หนวยตางๆเขาดวยกัน
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2.2.4 การสรางเครือขายการเรียนรู
วิชิต นันทสุวรรณ (2536) ไดกลาวถึงการสรางเครือขายชาวบานวา การสรางเครือขาย
การพัฒนาเนนที่ชาวบานซึง่ เปนกลุมเปาหมายของการทํางานใหมีความสําคัญมากที่สุด เพราะ
ความสําเร็จหรือลมเหลวของเครือขายเริ่มตนจากสภาพความเปนจริงของชาวบาน ดังนัน้ องคกร
เอกชนจึงตองรูสภาพ คือ ตองมีขอมูล ทั้งขอมูลในดานศักยภาพและขอจํากัดของชาวบานใน
พื้นที่เปาหมายการทํางานจึงตองเริ่มตนและทําอยางตอเนื่อง ดังนี้
1) กําหนดกลุม เปาหมาย กลุมเปาหมายหรือประชาชนมี 2 ประเด็นที่ตองกําหนด
คือ พืน้ ที่และประเด็นการพัฒนา ซึง่ อาจจะถูกกําหนดโดยโครงการหรือแผนงาน การกําหนด
กลุมเปาหมายควรจะเปนดังนี้
1.1) กลุมพืน้ ที่เปาหมายตามแผนงานหรือโครงการซึ่งจะมีงานสงเสริมโดยตรง
เขตพื้นที่เปาหมาย (หรือทองถิน่ ) ซึง่ รวมพื้นที่ที่อยูรอบๆ พืน้ ทีเ่ ปาหมายมารวมกระบวนการ
1.2) ประเด็นงานหลัก เชนการศึกษาประเด็นงานแวดลอม เชน กองทุนหมูบา น
เกษตรกรรมยัง่ ยืน หัตถกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอม เปนตน
2) การสํารวจงานวิจยั ที่เกี่ยวของ กระบวนการสํารวจและคนหา (ขอมูลพื้นที่
เปาหมาย) มีวัตถุประสงคอนั ดับแรกเพื่อตอบสนองการปฏิบัติงานในพืน้ ที่ จึงตองทําขอมูลอยาง
เปนกระบวนการ ที่มิใชการเก็บขอมูลเพื่อใหรูเทานัน้ กระบวนการงานขอมูลดังกลาวตองรวมถึง
2.1) การสํารวจงานวิจัยที่เกี่ยวของ อาจจะมีอยูแลวหรือจําเปนตองทําการวิจัย
เพื่อประมวลความรูท ี่กระจัดกระจายอยูตามหนวยงาน และบุคคลฝายตางๆ เพื่อสรางความเขาใจ
ใหกับองคกรและบุคลากร ในประเด็นที่เกีย่ วของกับวนเกษตรหรือประเด็นทีถ่ ูกกําหนดไวตาม
ขั้นตอนแรก เชน มีผลการศึกษาผูรูชาวบานตางๆ หรือองคกรชุมชนที่มปี ระสิทธิภาพในทองถิน่ ที่
หนวยงานอื่นทั้งรัฐและเอกชนศึกษาไวแลวหรือไม มีผลงานวิจยั ในประเด็นงานที่เกีย่ วของอยูไหน
บาง เปนตน
2.2) การคนหาแหลงขอมูล ซึ่งมี 2 ประเภท คือ ผูรูชาวบานและองคกรชุมชน
ในพืน้ ที่เปาหมายและทองถิ่น เพื่อถายทอดประสบการณและความรูข องผูรูชาวบานในดานตางๆ
กิจกรรมตางๆ เพื่อทราบศักยภาพและขอจํากัดทีม่ ีอยูในพืน้ ที่ ผูรูชาวบานทีม่ ีความรู
ความสามารถจะเปนครูใหกบั ชาวบานในพื้นที่ องคกรชุมชนที่มีรูปแบบและวิธีการบริหารจัดการที่
มีประสิทธิภาพจะเปนตัวแบบของการจัดการงานพัฒนา
2.3) การศึกษาเฉพาะกรณี คือ การเก็บประสบการณของผูรูและองคกรชุมชนที่ผานขั้นตอนที่ 2
โดยการสังเกต สัมภาษณ แลกเปลี่ยนความคิดและการทํางานรวมกันเมื่อเกิดการรวบรวม
บันทึกขอมูลเหลานี้ ความคิดและประสบการณซึ่งอยูใ นตัวชาวบานและไดรับการยกระดับใหเปน
ความรูของสังคม และความรูของสังคมชนิดนี้จะมีพลังตอการเปลี่ยนแปลง ตอการพัฒนา
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มากกวาความรูในเชิงวิชาการและทฤษฎี เพราะเปนความรูที่สื่อสารกับชาวบานไดงา ยและมีพลัง
กระตุนจิตใจของชาวบานมากกวาความรูชนิดอื่นๆ
2.4) การวิเคราะหขอมูล คือ กระบวนการประมวลขอมูลทั้งหมดทีม่ ีอยูตั้งแต
งานวิจยั ที่เกี่ยวของจนถึงขอมูลจากชุมชน ทําใหเห็นภาพรวมของพื้นที่เปาหมายและทองถิ่น เห็น
ศักยภาพซึง่ แบงออกไดเปนดานกายภาพ ผูรูและความรูดานตางๆที่มอี ยูแลว องคกรชุมชนทีม่ ี
ประสิทธิภาพ ฯลฯ เห็นขอจํากัด เชน พื้นที่เปนเขตอับฝน ความขัดแยงในชุมชน ฯลฯ และเห็น
ปญหาดานตางๆที่ชุมชนประสบอยู
3) กระบวนการเครือขาย หัวใจของกระบวนการสรางเครือขาย คือ ตองมีการ
ปฏิบัติและการสรุปประสบการณจากการปฏิบัติ (Action-Reflection) ของชาวบานและองคกร
ชุมชนอยางตอเนื่อง ในการปฏิบัติกิจกรรมในกระบวนการเครือขาย มีดังนี้
3.1) การคัดเลือกผูนํา คัดเลือกผูนําจากขอมูลที่ไดรับในกระบวนการสํารวจ
คนหา เนนทีผ่ ูรูและองคกรชุมชนที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เพราะนี่เปนขั้นตอนการ
ดึงดานที่เปนศักยภาพของทองถิน่ ออกมา เปดโอกาสใหศักยภาพของชาวบานไดแสดงออกและ
 หาและเอาชนะขอจํากัดที่มีอยูในชุมชนและทองถิน่ และแนนอนวา
พัฒนาศักยภาพเพื่อการแกปญ
ผูรูชาวบานและองคกรชุมชนที่ผานการเลือกสรรนี้ จะมีบทบาทในกระบวนการ
3.2) การจัดเวทีชาวบาน โดยชาวบาน (ผูรู) และองคกรชุมชน (ผูนาํ องคกร) ที่
ไดรับคัดเลือกเขารวม ประเด็นแรกของเวทีชาวบานนี้คอื การวิเคราะหขอมูลโดยผูน ําชาวบาน
โดยการนําเสนอขอมูลจากกระบวนการสํารวจและคนหา ทัง้ ขอมูลภาพรวมและรายงานการ
วิเคราะหใหเวทีชาวบานไดเรียนรูความเปนจริงของตนเอง ขยายความรับรูของชาวบานจากรู
ระดับหมูบานของตนเองมาเปนรูระดับทองถิ่น รูวา มีปญหาอะไร มีขอจํากัดตรงไหน มีความรู
ความสามารถอะไรบาง ใหขอมูลผานการวิเคราะหของผูนําชาวบานซึ่งจะมีการตรวจสอบขอสรุป
จากการวิเคราะหขององคกรดวย ประเด็นที่สองคือ การเรียนรูจากผูรูชาวบาน ซึง่ มาจากทองถิน่
นั้นหรือมาจากทองถิ่นอืน่ ในประเด็นที่เราตองการนํามาเสนอเพื่อใหชาวบานตอความคิด ตอ
ประสบการณใหรับรูกวางไปกวาระดับทองถิ่นของตนเอง ประเด็นทีส่ าม คือ การเรียนรูความคิด
และประสบการณในการจัดการงานพัฒนาของตนเองโดยการรวมตัวเปนเครือขาย โดยผูรูหรือ
ผูนําเครือขายจากพื้นที่ทมี่ ีความใกลเคียงในปญหาการดํารงชีวิตของชาวบานในทองถิ่นเปาหมาย
จุดเนนนัน้ อยูท ี่ตัวแบบการทํางานเครือขายจากภายนอกทองถิ่น
เวทีชาวบานอาจจะจัดหลายๆครั้งตอเนื่องกัน เพราะเนือ้ หาทั้งสามประเด็นทีก่ ลาวถึง
ชาวบานในพืน้ ที่เปาหมายจะเรียนรูควบคูการเรียนรูเชิงประจักษที่ไดจากการเห็นดวยตา สัมผัส
ดวยมือ หรือการศึกษาดูงานในพื้นที่ทเี่ ปนตัวแบบของงานโดยตรง
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3.3) การวางแผนงานพัฒนา การไดคิดไดแสดงออกถึงความคิดเห็นของตนเอง
ในเวทีชาวบาน กิจกรรมที่จะทํามาจากความคิดที่สอดคลองกับศักยภาพของชาวบานการทํา
กิจกรรมในพื้นที่นนั้
3.4) การจัดตั้งองคเครือขาย แมเมื่อมีการวางแผนการทํางานและลงสูการ
ปฏิบัติแลว เวทีชาวบานยังตองทําอยางตอเนื่อง เพราะเวทีชาวบานจะเปนที่พบปะหารือรวมกัน
ในงานอยางตอเนื่องเปนกระบวนการสรุปประสบการณจากการปฏิบัติและพัฒนารูปแบบวิธีการ
บริหาร
4) การเชื่อมประสาน ในกระบวนการสงเสริมและสนับสนุนเครือขายชาวบาน
บทบาทขององคกรและบุคลากร คือ การเชื่อมประสานดังที่กลาวถึงตั้งแตตน เราจะพบวาในทาง
ปฏิบัติการเชื่อมประสานจะเนนที่ทรัพยากร 3 ดานคือ คน ความรู ทรัพยากร
แผนภาพที่ 1 การสรางเครือขายการเรียนรู
บุคลากร
พื้นที่
ประเด็น
วิจัย
ขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
การศึกษาเฉพาะกรณี

PEOPLE
ประชาชน

INDENTIFICATION
กระบวนการสํารวจ/คนหา

NETWORKING

กระบวนการเครือขาย
การปฏิบัติ
การสรุปประสบการณ
(การประเมินผล)

MODEL รูปแบบ

CONCEPTUALIZATION

พัฒนาองคความรู
PUBLIC การเผยแพร

PEOPLE ORGANIZATION

องคกรชุมชน

การเชื่อมประสาน

ที่มา: พัฒนาวิถี สถาบันพัฒนาชนบทมูลนิธหิ มูบาน (2549)

POLICY

นโยบาย
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2535) ไดวิจัยและพัฒนาเครือขายการ
เรียนรูสําหรับการศึกษาเพื่อปวงชน กรณีศึกษาชุมชนภาคกลาง: จังหวัดสุพรรณบุรี พบวารูปแบบ
การถายทอดภูมิปญญาซึ่งเปนพืน้ ฐานการสรางเครือขายการเรียนรู 4 ประการดังนี้
1) การถายทอดแบบตัวตอตัว เปนวิธีการถายทอดโดยการบอกกลาวกับบุคคลที่
เปนญาติสนิทกัน เพื่อนสนิท หรือเปนลูกหลนอยูในครอบครัวเดียวกันจะไมยอมถายทอดใหกับ
คนอื่นที่ไมใชญาติหรือเพื่อนที่สนิทกัน ความรูตางๆ ชาวบานถือวาเปนความลับทีค่ นอื่นจะรูไมได
เชน ความรูในเรื่องการเกษตร การปลูกพืชพันธุใหม เทคนิคการดูแลรักษาใหไดผลผลิตดี ราคา
สูง เปนตน
2) การถายทอดโดยการรวมกลุมกัน เปนวิธกี ารที่ขยายผลไดดีและแพรหลายทัว่ ไป
เปนวิธีการถายทอดทีท่ ําใหทุกคนมีสวนรวม เชน ชุมชนหนองบัวหลวงประสบผลสําเร็จเปนอยาง
ดี ทัง้ นีเ้ พราะมีผูนําที่ดี ชาวบานสามัคคีกัน กิจกรรมตางๆทีเ่ กิดขึ้นจึงประสบผลสําเร็จ
3) การทดลองปฏิบัติโดยซักถามคนอื่น เปนการถายทอดความรูและมีความเสีย่ งสูง
เนื่องจากผูท ดลองตองมีลองผิดลองถูก และทําใหไมประสบผลสําเร็จ เชน กรณีของนายเส็ง
ชาวบานชุมชนหนองน้ําตาลไดลงทุนทําสวนปลูกผักสวนครัว ตามแบบอยางคนบานแพวที่อพยพ
เขามาทําสวนในชุมชนหนองน้าํ ตาล โดยนายเส็งไมมีประสบการณในการปลูกผักมากอนเปนการ
ลองทําโดยขาดความรูในเรือ่ งการผลิต การตลาด และขาดการแนะนําจึงประสบความลมเหลว
4) การทดลองปฏิบัติโดยการพูดคุยแลกเปลี่ยน คนควาจากเอกสาร ซึ่งพบวาวิธนี ี้
ประสบความสําเร็จดีกวาการทดลองทําตามคนอืน่ โดยขาดความรูและประสบการณ
นอกจากนีเ้ มื่อพิจารณาจากกรณีเครือขายผูรูจากผลการวิจัยเรื่องเดียวกันก็พบวา การ
เรียนรูของสมาชิกในชุมชนชนบทนัน้ มีอยูต ลอดเวลา การเรียนรูบางอยางก็รับจากภายนอกเขามา
เกือบทัง้ หมด แตบางอยางก็มีการปรับและประยุกตใหใชไดอยางเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรมของชุมชน ซึ่งสามารถสรุปเครือขายที่สําคัญไดดังนี้
1) เครือขายในระดับปจเจกบุคคล ซึ่งเปนการถายทอดความรูโดยอาศัย
ความสัมพันธสวนบุคคลเปนหลัก เชน การถายทอดความรูเฉพาะญาติสนิท และบุคคลใน
ครอบครัวเดียวกัน เปนตน
2) เครือขายในระดับชุมชน เปนการถายทอดความรูใหแกบุคคลที่อยูใ นชุมชน
เดียวกันระหวางปจเจกบุคคลกับกลุมคนทัง้ ที่เปนทางการและเปนทางการ เชน ถายทอดโดยผูน าํ
ชุมชนใหกับชาวบาน หรือใหกับสมาชิกของกลุมที่ประกอบอาชีพเดียวกัน
3) เครือขายในระดับองคกร เปนการถายทอดองคความรูจากหนวยงานตางๆ โดย
อาจผานเขามาทางผูน ํากลุม หรือสมาชิกในกลุม เชน ครู พระสงฆ ผูใ หญบา น และผูที่ชาวบาน
เคารพนับถือ
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คําหมาน คนไค (2539) ไดกลาวใน “รางแหแหงการเรียนรู” วา การสรางและการ
จัดระบบเครือขายการเรียนรูค วรจะเปนดังนี้
1) การสํารวจและประมวลแหลงความรู โดยแยกประเภท ระบุลักษณะ สภาพ
สถานที่ตั้ง ประเภทของความรูที่ใหบริการระยะเวลาที่ใหบริการ กลุมเปาหมายที่สามารถรับ
บริการ คาใชจาย และอื่นๆที่เกีย่ วของ เชน ประเภทพิพิธภัณฑ ระบุวามีพิพธิ ภัณฑอะไร ตั้งอยู
ที่ไหน ไปมาทีน่ ั่นดวยวิธีใด เปดใหบริการเวลาใด เสียคาใชบริการหรือไม ใหความรูในดานใด
เปนตน
2) สรางความเชื่อมโยงโดยตรงและโดยออมระหวางแหลงความรูประเภทเดียวกัน
และระหวางความรูตางประเภท เชน เชื่อมโยงในการเขารับบริการ เชือ่ มโยงในเนื้อหาความรู
เชื่อมโยงในการรับรองมาตรฐานคุณภาพของการเรียนรู
3) เปนศูนยการประสานงานและรวมมือกันของแหลงความรูตางๆเพื่อใหบริการดาน
การศึกษาแกประชาชน หากมีความจําเปนตองกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ แนวทาง และ
ระเบียบปฏิบัติ ก็อาจกําหนดขึ้นแตตองมีจุดมุงหมายเพื่อสรางความรวมมือประสานงานอยาง
คลองตัว ไมใชเพื่อสกัดกัน้ การดําเนินงาน
4) ใชสื่อและวิทยาการที่เหมาะสมในการเผยแพรความรูและขาวสาร เพื่อกอใหเกิด
การเรียนรู โดยเฉพาะอยางยิ่ง สื่อประเภทอิเล็กทรอนิกสและสิ่งพิมพ เชน โทรทัศน วิดีโอ
คอมพิวเตอร หนังสือพิมพ และหนังสือตางๆที่สื่อสารผานดาวเทียมและคลื่นอิเล็กทรอนิกส
5) สํารวจและประมวลบุคลากรที่เปนภูมปิ ญญาทุกระดับของทองถิน่ โดยแยก
ประเภท ระบุชื่อ สถานที่อยู ประเภทความชํานาญ ฯลฯ เผยแพรขอมูลดังกลาวไปทั่วเครือขาย
เพื่อใหกลุม เปาหมายรับรู จัดประชุมเปนครั้งคราว เพื่อสรางความเขาใจที่ตรงกัน ความสัมพันธ
และความรวมมือในการใหบริการดานการศึกษาแกประชาชน
6) อํานวยความสะดวกใหประชาชนกลุม เปาหมาย สามารถรับบริการการศึกษา
จากแหลงความรู เชน เผยแพรตารางการออกอากาศและการเผยแพรของสถานีโทรทัศน จัด
ยานพาหนะรับสงไปยังแหลงความรูตามความเหมาะสม ลดขั้นตอนและระเบียบวิธกี ารรับบริการ
ลงเพื่อใหเกิดความสะดวกขึ้น
7) กําหนดมาตรฐานคุณภาพของความรูทไี่ ดรับจากแหลงตางๆ เทาทีจ่ ะทําไดและ
ในที่สุดก็อาจจะไดมาตรฐานกลางของความรูในเรื่องตางๆ ทั้งนี้ใหเนนการปฏิบตั ิจริง กระทําจริง
มากกวาหลักฐานจากเอกสาร
ปรียานุช จริยวิทยานนท (2539) กลาวถึงยุทธศาสตรสาํ คัญในการสรางเครือขายการ
เรียนรูในการรวมพัฒนาชุดวิชาสําหรับใชเปนสื่อเสริมการเรียนรูของนักศึกษาทางไกลสายสามัญ
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ทุกระดับ ตั้งแตประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึง่ เปนการสรางเครือขายประเภท
บุคคลและประเภทหนวยงานวา “การที่จะทําใหเครือขายยัง่ ยืนและทํางานดวยอยางมีความสุข...
โดยประสานงานกับเครือขาย ทั้งรายบุคคลหรือหนวยงานมีการปรึกษาหารือกันในรูปแบบไมเปน
ทางการ เชน การพบปะหารือกันเปนครัง้ คราว และเปนทางการโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ มี
การวางแผนปฏิบัติงานรวมกันเพื่อใหเครือขายมีอิสระในการผลิตสื่อ และพึงพอใจในรูปแบบการ
ทํางานรวมกัน”
เสรี พงศพิศ และคณะ (2538) ไดศึกษาการรวมกลุม องคกรชาวบานระดับจังหวัดที่
นครราชสีมาและบุรีรัมย พบวา เกิดขึน้ จากการไดเรียนรูประสบการณขององคกรชาวบานใน
ภาคใตเปนครั้งแรกที่กลุม ออมทรัพยในจังหวัดทั้งสองนี้ไดรูวา มีทางเลือกอื่นในการจัดการกลุม
ออมทรัพย ไมใชตองเอาเงินออมไปฝากธนาคารมาใชอยางทีห่ นวยงานของรัฐบอก แตพวกเขา
สามารถดําเนินการกูยืมเงินออมของตนเอง นําดอกเบี้ยที่ไดไปปนผลและสรางสวัสดิการให
สมาชิก และเปนทุนการศึกษาชุมชน
การรวมกลุม เครือขายองคกรชาวบานระดับจังหวัดเกิดขึน้ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ประสบการณและชวยเหลือกันในการหาทางเลือกใหมในการพัฒนาชุมชน ตัวแทนองคกร
สมาชิกชุมชนกันทุกเดือน จัดการศึกษาดูงาน การฝกอบรมตามที่คณะกรรมการซึง่ เปนตัวแทน
กลุมตางๆ รวมกันคิดและดําเนินการ โดยมีองคกรพัฒนาเอกชนเปนตัวประสานและเกื้อหนุน
(Facilitator)
เครือขายใหญของภาคอีสาน คือ ชมรมอุมชูไทอีสาน ไดกอตัวขึ้นมาตั้งแตป 2533 โดย
ผูนําชาวบาน ซึ่งเปนผูรูและปราชญชาวบานจํานวนหนึง่ ไดพบปะปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยน
ประสบการณกันระยะหนึ่ง จนตัดสินใจรวมกันกอตั้งชมรมดังกลาวขึ้นเพื่อเปนกลไกในการรวมมือ
กันขององคกรชาวบานจากทั่วภาคอีสาน
เจือจันทร จงสถิตอยู (2533) ไดสรุปแนวคิดและรูปแบบตลอดจนวิธีการของการสราง
เครือขายการเรียนรูไวดังนี้
1) คนมีความจําเปนที่จะเปนจะตองเรียนรูตลอดชีวิต จากปรามิดของการศึกษา
ชี้ใหเห็นวา คนที่เขาไปอยูในระบบการศึกษาเปนคนสวนนอยและอยูในเมือง สวนคนที่อยูน อก
ระบบการศึกษาสวนใหญเปนคนชนบท จึงควรใหความสําคัญแกกลุม คนหลังนีเ้ ปนพิเศษ
2) การจัดการศึกษาตามหลักการจัดการศึกษาทั้ง 4 ประการคือ ความกวางขวาง
และเปนธรรม ความสมดุล ความสอดคลองและความหลากหลายนัน้ ถาจะจัดใหมปี ระสิทธิภาพ
และสามารถตอบสนองความตองการการเรียนรูของคนในชุมชนอยางแทจริงแลว ตองอาศัยกลไก
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นอกระบบราชการเพิม่ ขึ้น โดยเนนการใหคนในชุมชนจัดการศึกษาของตนเองขึ้น (People
Education) คือ การศึกษาที่ใหชาวบานจัดการศึกษาดวยตนเองเพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนา
ศักยภาพของตนเอง หรือเพื่อแกไขปญหาตางๆ
3) เนื่องจากกระบวนการเรียนรูนนั้ แบงออกไดเปน 3 ลักษณะ คือ
3.1) Transmission of Knowledge หรือ Processing of Knowledge เปน
การเรียนรูท ี่มคี รูมายืนหนาชั้นแลวถายทอดความรู ซึง่ ระบบนี้ก็มที งั้ ขอดีและขอเสีย
3.2) Individualized Learning หรือ Self-Directed Learning คือการเรียน
ดวยตนเอง ไปแสวงหาเอง เชน คนควาหาหนังสืออานเอง
3.3) Interaction Process คือกระบวนการเรียนรูรวมกัน ซึ่งทั้งครูและนักเรียน
จะตองเรียนรวมกัน ชุมชน คือหองเรียนที่ทงั้ ผูทเี่ ขาไปชวยและชาวบานตองมีความเสมอภาคใน
การเรียนรูอยางเทาเทียมกัน
4) การสรางเครือขายการเรียนรูตองอยูบนพืน้ ฐานที่วา จะใหการศึกษาแกประชาชน
ทุกคนอยางตอเนื่องตลอดชีวิต ไมจาํ กัดเรื่องเพศ วัย และอายุ การสรางเครือขายจะตองยึด
ประชาชนเปนศูนยกลาง และควรสรางจากเบื้องลางขึ้นไป
5) การสรางเครือขายการเรียนรูควรมอง 2 ระดับ คือ เครือขายการเรียนรูในชุมชน
และเครือขายการเรียนรูน อกชุมชน สิง่ ทีค่ วรจะเนน คือ ตัวแมขายในชุมชน ซึ่งหมายถึงผูน ําหรือ
ผูดําเนินการเกี่ยวของอยูในกระบวนการเรียนรู ซึ่งเปรียบเสมือนเปนศูนยการเรียนรูห รือแมขาย
(Nucleus) โดยแมขายนีเ้ ปนไดทั้งตัวบุคคล เปนตัวหองเรียน เปนตัวบงกิจกรรมจากศูนยหรือแม
ขาย จะทําใหเกิดการแตกตัวของแมขายตอไป นอกจากนี้การสรางเครือขายยังตองคํานึงถึง
เนื้อหาสาระและองคกรดวย
6) ในการสรางรูปแบบเครือขายการเรียนรูจ ะตองพิจารณาองคประกอบผูเรียน
สถานที่เรียน วิธีเผยแพรความรู เครื่องมือที่ใชในการเผยแพรความรู และการวัดและประเมินผล
เปนตน
7) นอกเหนือองคประกอบที่กลาวมาแลว การพัฒนาเครือขายของการเรียนรูตอง
คํานึงถึงปจจัยตางๆ อีกดวยคือ
7.1) ตองใหมกี ารกระจายอํานาจการศึกษาในชุมชนและใหทองถิน่ เขามามีสว น
รวมในการกําหนดปญหาและความตองการของตัวเองอยางแทจริง
7.2) การสรางเครือขายของการเรียนรู ควรเลือกคนที่มีลกั ษณะความเปนผูนาํ ที่
จะถายโยงความรูตอไป
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7.3) ในพื้นที่ใดที่มีการดําเนินงานอยูแลว รัฐควรสงเสริมใหมีการดําเนินการ
ตอไป โดยไมตองลงมือทําเองทัง้ หมด ถาพืน้ ที่ใดที่ยังไมมีการดําเนินการ ควรมีองคกรใดองคกร
หนึง่ ทีจ่ ะไปชวยกระตุนใหเกิดการเรียนรู
7.4) การดําเนินงานของรัฐ รวมทั้งบทบาทของนักวิชาการ/นักพัฒนาควรจะทํา
หนาทีเ่ ปน catalyst หรือ facilitator คือ กระตุนใหประชาชนคิด วิเคราะห และแกปญหาดวย
ตนเอง ทําการสงเสริมโดยการจัดหาแหลงความรูตลอดจนใหการสนับสนุนในดานตางๆ
7.5) ปรับบทบาทของสถาบันการศึกษาและครูเสียใหม จากบทบาทผูสอน
ผูจัดการ ใหเนนบทบาท sponsor ดวยการใหบริการการวิจยั และเรียนรูตางๆ เพิม่ ขึ้น
7.6) ปรับโยงการศึกษาในโรงเรียน การศึกษานอกโรงเรียนและระบบการศึกษา
ของชาวบาน จะทําใหเนื้อหาสาระของกระบวนการเรียนรูสอดคลองตอวิถีชีวิตและปญหาของ
ทองถิน่ ไดมากขึ้น
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (2538) ไดกําหนดกระบวนการเปนแนวทาง
การจัดตั้งสภาวัฒนธรรมจังหวัดไว 4 ขั้นตอน ดังนี้
1) การจัดเก็บขอมูลเครือญาติ ไดแก การจัดเก็บขอมูลพื้นฐานเกีย่ วกับองคกร
เครือขายเปาหมาย วิเคราะห และคัดเลือกกลุมที่มีศักยภาพกอนใหเปนกลุมเปาหมายที่จะสราง
เครือขายการเรียนรู
2) การจัดเวทีเสวนาเครือขายเครือญาติ เปนการเชิญผูนําองคกรกลุม เปาหมายที่
คัดเลือกแลวมาประชุมเสวนา พบปะใหรูจกั มักคุน แลกเปลี่ยนเรียนรูและถายทอดความรูและ
ประสบการณซึ่งกันและกัน
3) การจัดกิจกรรมเครือขายเครือญาติ เมื่อรูจักมักคุนกันดีแลว กระตุนใหรวมกันคิด
และดําเนินการจัดกิจกรรมตามสภาพปญหาและความตองการขององคกรในทองถิน่
4) การจัดตั้งองคกรชุมชน สงเสริมใหตั้งองคกรเครือขาย เครือญาติขนาดใหญ
ระดับจังหวัดที่เรียกวา “สภาวัฒนธรรมจังหวัด” ที่มีองคกรชุมชนตางๆทุกองคกรเขามารวมมือเปน
องคกรเดียวกัน
กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2535) ไดกลาวไววา แนวทางการดําเนินงานเครือขายการ
เรียนรูมีหลักการที่สําคัญ คือ
1) การถายทอด แลกเปลี่ยนและกระจายความรูทงั้ ในสวนของวิทยาการสากลและ
ภูมิปญญาทองถิน่ เพื่อสนับสนุนการเรียนรูทงั้ ของบุคคล และชุมชนเกี่ยวกับความรูดั้งเดิมที่สืบ
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ทอดกันมาภายในชุมชน สภาพปญหาและความตองการของชุมชน และสามารถปรับใชวิทยาการ
สากลใหเหมาะสมกับการแกไขปญหาและพัฒนาชุมชน
2) มีองคกรชุมชนเปนหนวยของการจัดการศึกษา โดยสมาชิกในชุมชนมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน เพื่อแกปญ
 หาของคนในชุมชนรวมกัน
วิมลลักษณ ชูชาติ (2540) ไดวิเคราะหกระบวนการสรางเครือขายการเรียนรูพบวามี 4
ขั้นตอนดังนี้
1) การเกิดเครือขายการเรียนรู เกิดทั้งจากภายในองคกรและภายนอกองคกร
1.1) เกิดจากภายในองคกร โดยบุคคลในองคกรไดเรียนรูประสบการณใหมๆ
จากบุคคลภายนอกชุมชนแลวรวมตัวกันสรางเครือขายขึน้ ใหสอดคลองกับสภาพปญหาของชุมชน
1.2) เกิดจากภายนอกองคกร โดยบุคคลภายนอกองคกรทั้งจากตัวแทนองคกร
ภาครัฐและองคกรภาคเอกชนเขาไปสํารวจขอมูล ประมวลผล แยกประเภทขอมูล แลวจัดเวที
เสวนา แลกเปลี่ยนขอมูล เรียนรู ความรูและประสบการณซึ่งกันและกันของบุคคลในชุมชน ตาม
สภาพปญหาและความตองการของทองถิน่ แลวเกิดเปนองคกรเครือขายการเรียนรูในชุมชนนัน้ ๆ
2) การประสานเชื่อมโยงเครือขายการเรียนรูกระทําไดหลายวิธีแตกตางกันไป ขึ้นอยู
กับสภาพเครือขาย เชน การประชาสัมพันธใหสมาชิกเครือขายไดรับรูขาวสารขอมูล กิจกรรม
ความเคลื่อนไหวของเครือขาย การคบหาสมาคมกันของสมาชิกทัง้ ในชุมชนและนอกชุมชน การ
ประสานรวมมือในการใชทรัพยากรบุคคล วัสดุอุปกรณ ครุภัณฑ อาคารงบประมาณรวมกันของ
เครือขายหนึง่ กับอีกเครือขายหนึ่ง ทําใหเกิดการประสานงานรวมมือกันมากขึ้น
3) การขยายเครือขายการเรียนรู นอกจากการเผยแพรประชาสัมพันธขาวสาร
กิจกรรมของเครือขายทางสือ่ มวลชนใหเครือขายไดรูความเคลื่อนไหวซึ่งกันและกันแลว การขยาย
เครือขายก็สามารถกระทําไดโดยการจัดประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน จัดกิจกรรมการถายทอด
แลกเปลี่ยน กระจายความรู ใหเกิดความรวมมือซึง่ กันและกัน จนเกิดการรวมตัวเปนองคกร
เครือขายการเรียนรูเดียวกัน ทัง้ เครือขายในแตละเรื่องและเครือขายรวมหลายเรื่องเปนเครือขาย
เดียวกัน บางเรื่องก็มีการรวมตัวกันเปนเครือขายขนาดใหญในแตละจังหวัด เชน เครือขายสภา
วัฒนธรรมจังหวัด เปนตน
4) การดํารงอยูของเครือขายการเรียนรู การที่จะใหเครือขายการเรียนรูที่เกิดขึน้ แลว
ดํารงอยูตอไปอยางยั่งยืน มีกิจกรรมที่บุคคลและหนวยงานตางๆไดเสนอไว สรุปดังนี้ การจัดให
สมาชิกไดพบปะกันเปนระยะอยางสม่ําเสมอ ทั้งเปนทางการและไมเปนทางการ การสนับสนุน
การจัดกิจกรรมของเครือขาย การใหคุณคา ใหขวัญและกําลังใจแกสมาชิก การกระตุนใหรวมมือ
กันทํากิจกรรมการแลกเปลี่ยนขาวสารซึ่งกันและกัน ปลูกฝงใหสมาชิกมีความเปนเจาขององคกร
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และหวงแหนทรัพยากรในทองถิ่น ตลอดทั้งผูน ําเครือขายจะตองรักษากฎ ระเบียบที่สมาชิก
รวมกันตกลงไวใหเครงครัด เปนตน
นอกจากนี้ วิมลลักษณ ชูชาติ ไดกลาวถึงรูปแบบของกระบวนการสรางเครือขายการ
เรียนรูวา ตองพิจารณาพัฒนาการของลักษณะการถายทอดทัง้ 3 แบบในเครือขาย ไดแก ระดับ
ปจเจกบุคคล (คน-คน) ระดับชุมชน (คน-กลุม) และระดับองคกร (กลุม-กลุม) ตลอดจน
กระบวนการสรางเครือขายการเรียนรู คือ ตั้งแตเกิด การประสานเชื่อมโยง การขยายและการ
ดํารงอยูของเครือขายการเรียนรู
จากการสังเคราะหงานวิจัยและพัฒนาเครือขายการเรียนรูสําหรับการศึกษาเพื่อปวงชน
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (ม.ป.ป.) พบวาเครือขายการเรียนรูใ นแตละกรณี
มีรูปแบบของกระบวนการสรางเครือขายการเรียนรูที่คลายคลึงกัน คือ มีการเกิดเครือขายการ
เรียนรู การประสานเชื่อมโยงเครือขายการเรียนรู การขยายเครือขายการเรียนรู และการดํารงอยู
ของเครือขายการเรียนรู ในแตละกรณีจะประกอบดวยกระบวนการสําคัญ 2 กระบวนการ คือ
กระบวนการเรียนรูและกระบวนการถายทอด โดยที่กระบวนการทัง้ สองมีองคประกอบไดแก คน
ความรู ทรัพยากร ซึ่งรูปแบบในการสรางเครือขายการเรียนรูมีอยู 3 รูปแบบ คือ คนกันคน คน
กับกลุม และกลุมกับกลุม
จากแนวคิดของนักวิชาการในขางตน เมื่อศึกษาและพิจารณา เครือขายการเรียนรู จะ
พบวา เครือขายการเรียนรู มีองคประกอบที่สําคัญ 4 ประการคือ คน ความรู ทรัพยากร และ
กระบวนการเรียนรู โดยผูวิจยั ไดนําองคประกอบที่สาํ คัญทั้ง 4 องคประกอบของเครือขายการ
เรียนรูทงั้ สององคประกอบมาใชเปนแนวทางหลักในการศึกษาวิจยั
การสรางเครือขายการเรียนรู มี 3 ขั้นตอน ประกอบดวย การเกิดเครือขายการเรียนรู เปน
การสรางเครือขายในระดับคนไปสูคน การขยายเครือขายการเรียนรูเปนการสรางเครือขายใน
ระดับคนไปสูกลุมแตในขณะเดียวกันก็มีรูปแบบการสรางเครือขายระดับคนไปสูคนดวย และการ
ดํารงอยูของเครือขายการเรียนรูเปนการสรางเครือขายในระดับกลุมไปสูกลุมแตในขณะเดียวกันก็
มีรูปแบบการสรางเครือขายระดับคนไปสูคนและคนไปสูกลุมดวย ดังนั้นกระบวนการเรียนรูในการ
พัฒนาพลังงานทางเลือกของชุมชน จึงมี 3 ขั้นตอนดวยเชนกัน ไดแก กระบวนการเรียนรูในขัน้ ตอน
การเกิดเครือขายการเรียนรู การขยายเครือขายการเรียนรูและการดํารงอยูของเครือขายการเรียนรู
และแนวทางการพัฒนาเครือขายการเรียนรูเ พื่อพัฒนาพลังงานทางเลือกของชุมชนก็มี 3 ขั้นตอนที่
ตอเนื่องกันประกอบ แนวทางการพัฒนาเพื่อใหเกิดเครือขายการเรียนรู แนวทางการพัฒนาเพื่อ
ขยายเครือขายการเรียนรูและแนวทางการพัฒนาเพื่อการดํารงอยูของเครือขายการเรียนรู
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2.3 แนวคิดเกี่ยวกับพลังงานทางเลือก
2.3.1 ความหมายและยุทธศาสตรพลังงานทางเลือก
1) ความหมายของพลังงานทางเลือก
พลังงานทางเลือกหรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา “พลังงานทดแทน” สองคํานี้มี
ความหมายเหมือนกัน ในภาษาอังกฤษก็ใชคําเดียวกันคือคําวา “Alternative Energy” ซึ่งกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงานไดใหความหมายและวางยุทธ
ศาสตรดานพลังงานทดแทน (2549) ดังนี้
พลังงานทดแทน (Alternative Energy) หมายถึง พลังงานที่นาํ มาใชแทนน้ํามัน
เชื้อเพลิง สามารถแบงตามแหลงที่ไดมากเปน 2 ประเภท คือ พลังงานทดแทนจากแหลงที่ใชแลว
หมดไป อาจเรียกวา พลังงานสิ้นเปลือง ไดแก ถานหิน กาซธรรมชาติ นิวเคลียร หินน้ํามัน และ
ทรายน้ํามัน เปนตน และพลังงานทดแทนอีกประเภทหนึ่งเปนแหลงพลังงานที่ใชแลวสามารถ
หมุนเวียนมาใชไดอีก เรียกวา พลังงานหมุนเวียน ไดแก แสงอาทิตย ลม ชีวมวล น้าํ และไฮโดรเจน
เปนตน ซึ่งในที่นี้จะขอกลาวถึงเฉพาะศักยภาพ และสถานภาพการใชประโยชนของพลังงาน
ทดแทน การศึกษาและพัฒนาพลังงานทดแทนเปนการศึกษา คนควา ทดสอบ พัฒนา และสาธิต
ตลอดจนสงเสริมและเผยแพรพลังงานทดแทน ซึ่งเปนพลังงานที่สะอาด ไมมีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม และเปนแหลงพลังงานที่มีอยูในทองถิน่ เชน พลังงานลม แสงอาทิตย ชีวมวล และ
อื่นๆ เพื่อใหมกี ารผลิต และการใชประโยชนอยางแพรหลาย มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสม
ทั้งทางดานเทคนิค เศรษฐกิจ และสังคม สําหรับผูใชในเมือง และชนบท ซึง่ ในการศึกษา คนควา
และพัฒนาพลังงานทดแทนดังกลาว ยังรวมถึงการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณเพื่อการ
ใชงานมีประสิทธิภาพสูงสุดดวย งานศึกษา และพัฒนาพลังงานทดแทน เปนสวนหนึ่งของแผนงาน
พัฒนาพลังงานทดแทน ซึ่งมีโครงการที่เกี่ยวของโดยตรงภายใตแผนงานนี้คือ โครงการศึกษาวิจัย
ดานพลังงาน และมีความเชือ่ มโยงกับแผนงานพัฒนาชนบทในโครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟา
ประจุแบตเตอรี่ดวยเซลลแสงอาทิตยสําหรับหมูบานชนบทที่ไมมีไฟฟา โดยงานศึกษา และพัฒนา
พลังงานทดแทนจะเปนงานประจําทีม่ ีลักษณะการดําเนินงานของกิจกรรมตางๆ ในเชิงกวางเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ทั้งในดานวิชาการเชิงทฤษฎี และอุปกรณ
เครื่องมือทดลอง และการทดสอบ รวมถึงการสงเสริมและเผยแพร ซึ่งจะเปนการสนับสนุน และ
รองรับความพรอมในการจัดตั้งโครงการใหมๆ ในโครงการศึกษาวิจยั ดานพลังงานและโครงการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน การศึกษาคนควาเบือ้ งตน การติดตามความกาวหนาและรวมมือ
ประสานงานกับหนวยงานทีเ่ กี่ยวของในการพัฒนาตนแบบ ทดสอบ วิเคราะห และประเมินความ
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เหมาะสมเบื้องตน และเปนงานสงเสริมการพัฒนาโครงการทีก่ ําลังดําเนินการใหมีความสมบูรณ
ยิ่งขึ้น ตลอดจนสนับสนุนใหโครงการที่เสร็จสิ้นแลวไดนาํ ผลไปดําเนินการสงเสริม และเผยแพรและ
การใชประโยชนอยางเหมาะสมตอไป
ดังนัน้ จากการศึกษาเอกสารที่เกีย่ วของกับผูวิจัยสามารถสรุปความหมายของพลังงาน
ทางเลือกและการพัฒนาพลังงานทางเลือก ซึ่งจะใชเปนนิยามในการวิจัยไดดังนี้
พลังงานทางเลือก หรือ พลังงานทดแทน (Alternative Energy) หมายถึง พลังงานที่
นํามาใชแทนน้ํามันเชื้อเพลิง สามารถแบงตามแหลงที่ไดมากเปน 2 ประเภท คือ พลังงานทดแทน
จากแหลงที่ใชแลวหมดไป อาจเรียกวา พลังงานสิน้ เปลือง ไดแก ถานหิน กาซธรรมชาติ นิวเคลียร
หินน้ํามัน และทรายน้ํามัน เปนตน และพลังงานทดแทนอีกประเภทหนึ่งเปนแหลงพลังงานที่ใชแลว
สามารถหมุนเวียนมาใชไดอกี เรียกวา พลังงานหมุนเวียน ไดแก แสงอาทิตย ลม ชีวมวล น้ํา และ
ไฮโดรเจน เปนตน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2549)
การพัฒนาพลังงานทางเลือก หมายถึง การศึกษา คนควา ทดสอบ พัฒนา และสาธิต
ตลอดจนสงเสริมและเผยแพรพลังงานทางเลือก ซึง่ เปนพลังงานที่สะอาด ไมมีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม และเปนแหลงพลังงานที่มีอยูในทองถิน่ เชน พลังงานลม แสงอาทิตย ชีวมวล และ
อื่นๆ เพื่อใหมกี ารผลิต และการใชประโยชนอยางแพรหลาย มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสม
ทั้งทางดานเทคนิค เศรษฐกิจ และสังคม สําหรับผูใชในเมืองและชนบท ซึง่ ในการศึกษา คนควา
และพัฒนาพลังงานทางเลือก ดังกลาว ยังรวมถึงการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณเพื่อ
การใชงานมีประสิทธิภาพสูงสุดดวย (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวง
พลังงาน, 2549)
2) ยุทธศาสตรพลังงานทางเลือก
2.1) โครงการบานมั่นคงดานพลังงาน
เปนโครงการทีอ่ ยูในความรับผิดชอบของสํานักถายทอดและเผยแพร
เทคโนโลยี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน(พพ.) กระทรวงพลังงาน รวมกับ
สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน(พอช.) ที่ไดมองเห็นถึงความสําคัญดานพลังงานทีม่ ีผลกระทบตอ
ชาวบานทั้งทางตรงและทางออม อันเนื่องจากการขาดความรูความเขาใจและอาจไมตระหนักถึง
การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ จึงจัดทําโครงการจากแนวคิดที่ตองการใหประชาชนไดรับ
ประโยชนจากการบริหารจัดการพลังงานภายในชุมชน ดวยการอาศัยเทคโนโลยีทเี่ ขาถึงไดงา ย
เพื่อนําวัสดุเหลือทิ้งในทองถิน่ มาแปรรูปเปนพลังงาน สอดคลองกับวิถชี ุมชนไปพรอมๆ จนเกิด
ทักษะจากการเรียนรูเพื่อนําไปปฏิบัติภายในชุมชนอยางทั่วถึง จนสามารถกระจายองคความรูท ี่มี
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ไปยังชุมชนขางเคียงในวงกวาง เพื่อนําไปปรับใชใหเหมาะสมกับทองถิน่ ของตนตอไป โดยการนํา
รองโครงการบานมัน่ คงดานพลังงานแลวเสร็จในป 2547 ทัง้ หมด 3 ชุมชน ไดแก
ชุมชนแหลมรุงเรือง จ. ระยอง เปนหมูบา นชาวประมง ขนาด 65
ครัวเรือน ริมฝง ปากน้าํ ระยองบนพื้นที่เชาของกรมธนารักษ ที่แตเดิมขาดสิ่งอํานวยความสะดวกขั้น
พื้นฐาน ไฟฟา ประปาเขาไมถึง ดวยไมมที ะเบียนบานเปนของตนเอง
ชุมชนบุงคุกและไผสีทอง จ. อุตรดิตถ ขนาด 105 ครัวเรือน ชุมชนบน
พื้นที่ 10 ไรโดยการจัดหาของเทศบาล ใชเปนที่อยูแกผูมีรายไดนอยใหมีความมัน่ คงในดานทีพ่ กั
อาศัย
ชุมชนเกาเสง จ.สงขลา ชุมชนขนาด 409 ครัวเรือน มีทั้งชาวไทยพุทธ
มุสลิมและชาวไทยเชื้อสายจีน ตัง้ อยูบนที่ดนิ ของราชพัสดุขนาด 26 ไร ตั้งแตป 2503 ประกอบ
อาชีพคาขายและทําการประมงเปนหลัก
ตารางที1่ แสดงผลจากการใชพลังงานทดแทนและอุปกรณประหยัดพลังงานของชุมชนนํารองใน
โครงการบานมั่นคงดานพลังงาน

จํานวนครัวเรือน (ครัวเรือน)
จํานวนประชากร (คน)
รายไดเฉลี่ย (บาท/เดือน/ครัวเรือน)
คาใชจายดานพลังงานรวม (บาท/ป)
คาใชจายดานพลังงาน (บาท/เดือน/
ครัวเรือน)
จํานวนเงินรวมที่ประหยัดตอป (บาท/ป)
คาใชจายที่ลดลง(บาท/เดือน/ครัวเรือน)
ลดคาใชจายดานพลังงานลงจากเดิม
(เปอรเซ็น)

ชุมชนแหลม
รุงเรือง
จ.ระยอง
65
205
9,067
4,702,974
6,029
485,794
622
10.32%

ชุมบุงคุกและไผสี ชุมชนเกาเสง
ทอง จ. อุตรดิตถ จ.สงขลา
105
550
4,228
1,443,223
1,145.4

409
1,938
6,663
4,247,042
865

241,920
192
16.8%

432,581
1,057
11%

นอกจากนี้ ยังเกิดการเชื่อมโยงเครือขายชุมชนตางๆ ทั่วประเทศ ใหหนั หนาเขาหากันเพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบการณ ถายทอดองคความรู และเทคโนโลยีดานพลังงานประจําทองถิ่นไปยัง
ชุมชนขางเคียงที่มีความสนใจไดอยางทั่วถึง (สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน, 2548)
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2.2) โครงการวางแผนพลังงานชุมชน( Local Energy Planning)
ความเปนมาของโครงการ
โครงการวางแผนพลังงานชุมชนกอตัง้ ขึ้นเมื่อปพ.ศ. 2549 ไดรับแรง
บันดาลใจมาจาก การทํางานขององคกรพัฒนาเอกชน ภายใตชื่อวา “สมาคมเทคโนโลยีที่
เหมาะสม” จากนัน้ กระทรวงพลังงานไดทําการพัฒนาและผลักดันกระบวนการทํางานในพื้นที่
รวมกับองคกรและผูเชี่ยวชาญจากประเทศเดนมารก จึงไดเกิดเปนกลุม งาน LEP ขึ้น โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาใหเกิดความยั่งยืนดานพลังงานและสิ่งแวดลอม โดยพัฒนาจากทองถิน่
ชุมชน เพื่อใหเกิดการพึง่ พาตนเองได มีการจัดการอยางเปนระบบและถูกวิธี
ขั้นตอนการวางแผนพลังงาน
เริ่มจากการใหความรูความเขาใจ แจกแจงวัตถุประสงค และเปาหมายของ
โครงการใหบคุ ลากรหรือคณะทํางานที่จะเขาไปปฏิบัติงานจริงในพืน้ ที่เสียกอน เพือ่ กอใหเกิดความ
เขาใจที่ถกู ตอง ตรงตามเปาหมายทีว่ างไว ตอมาก็ตองมีการประชาสัมพันธโครงการให
กลุมเปาหมายไดทราบถึงประโยชนและเงือ่ นไขตางๆ ในการเขารวมโครงการ ซึง่ กลุม เปาหมาย
หลักของโครงการ ก็คือ ชุมชนทัง้ ในระดับเทศบาล และระดับทองถิ่น และทําการคัดเลือกชุมชนที่
สนใจเขารวมโครงการ พรอมทั้งเสริมสรางศักยภาพโดยการจัดฝกอบรมเจาหนาทีส่ ํานักงาน
พลังงานภูมิภาค ซึ่งเปนตัวแทนของกระทรวงพลังงานทีม่ ีความเขาใจและใกลชิดกับชุมชน ใหเปน”
นักวางแผนพลังงานชุมชน” และตัวแทนของชุมชนที่เขารวมโครงการใหเปน “ผูชวยนักวางแผน
พลังงานชุมชน” เพื่อเปนตัวแทนของชุมชนและเปนสื่อกลางในการประสานงาน กอใหเกิดความ
รวมมือที่ดีตอกัน และความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน เมื่อไดนักวางแผนพลังงาน และผูชวยนัก
วางแผนแลว ขั้นตอมาคือการชวยกันวางแผนพลังงานชุมชน โดยการประชุมระดมสมองรวมกัน
ความสําเร็จของแผนงานก็จะมีองคประกอบที่สําคัญหลายประการ ไมวา จะเปนเรื่องการศึกษา/
วิเคราะหขอมูลที่เกีย่ วกับพลังงานทองถิ่น ทัง้ เรื่องการบริโภคพลังงาน ราคาคาพลังงาน ศักยภาพ
ของแหลงพลังงานทดแทน การใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับทองถิ่นไมซับซอนเกินไป และสิ่งสําคัญ
ที่ขาดไมไดก็คือความพรอมของประชาชนในทองถิน่ นัน้ แผนการทํางานที่ไดวางไวเกี่ยวกับการ
พัฒนาชุมชนนั้น ในปพ.ศ. 2549 ไดกําหนดเปาหมายไวที่ 24 ชุมชนนํารอง ซึ่งไดรบั การตอบรับ
เปนอยางดี จากนัน้ ไดทาํ การตอยอดเพิ่มจํานวนชุมชนขึน้ เปน 80 ชุมชน ในพ.ศ. 2550 ตอมาในป
พ.ศ. 2551 ไดขยายจํานวนชุมชนเพิ่มขึ้นอีกเปน 162 ชุมชน จากแนวโนมของจํานวนชุมชนที่เพิ่ม
สูงขึ้นเปนทวีคณ
ู เปนสิง่ ที่บง บอกใหเห็นวาโครงการวางแผนพลังงานชุมชนเริ่มที่จะประสบ
ความสําเร็จ ในการที่จะเขาไปพัฒนาชุมชนตางๆทั่วประเทศ ใหมีความรูความเขาใจในเรื่องการใช
พลังงาน สรางความเขาใจใหกับชาวบาน เพื่อที่จะไดไมเสียโอกาสในการที่จะตองเสียคาใชจาย
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เพิ่ม ทัง้ ที่มที รัพยากรและวัสดุที่จะสามารถนํามาทําเปนพลังงานอยูภายในชุมชนนัน่ เองทันทีที่ได
ขอมูลการใชพลังงานในชุมชนที่แทจริงแลว จะตองสรางความตระหนักโดยการกระตุน ใหชาวบาน
เกิดจิตสํานึกในการลดใชพลังงาน ปลุกจิตสํานึกใหชาวบานเห็นถึงตัวเงินคาใชจายที่ตอ งเสียไปใน
แตละเดือนวามากนอยเพียงใด และทําอยางไรจึงจะสามารถลดคาใชจายสวนเกินตรงนี้ลงได โนม
นาวใหชาวบานหันมาใชพลังงานทดแทนและใชพลังงานที่มีอยูในใหเกิดประโยชนและคุมคาที่สุด
แตทั้งนีท้ ั้งนัน้ ตองสรางความสามัคคีใหเกิดขึ้นในกลุมชาวบานดวย เพื่อใหเกิดการระดมสมอง และ
ไมเกิดการแตกแยกกันในระหวางที่ตองแสดงความคิดเห็น เมื่อทุกความคิดเห็นรวมกันเปนหนึ่ง
เดียวแลว ก็จะไดเปนแผนพลังงานชุมชนทีส่ มบูรณและนํามาใชไดจริง พรอมทัง้ ไดวิทยากรตัวคูณ
ในแตละชุมชนมาเพื่อชวยในการถายทอดความรู เทคโนโลยีทางดานพลังงานทดแทนหรือการใช
พลังงานใหเกิดความคุมคาที่สุด กระทรวงพลังงาน ไดมีการคัดเลือกชุมชนที่มีความรู ความเขาใจ
ในการบริหารจัดการพลังงาน และสามารถประยุกตใหเกิดประโยชน โดยเบื้องตนไดคัดเลือกชุมชน
ทั้งสิน้ 20 ชุมชน อาทิ อบต. นาชุมเห็ด จ.ตรัง อบต. บัวสลี จ.เชียงราย อบต.กุดน้ําใส จ.ขอนแกน
อบต.พลกรัง จ.นครราชสีมา อบต.นาดี จ.อุดรธานี อบต. โพตลาดแกว จ.ลพบุรี อบต.คอทราย จ.
สิงหบุรี อบต. แมหลาย จ.แพร อบต. สวนสม จ.สมุทรสาคร และเทศบาลตําบลยีง่ อ จ. นราธิวาส
เปนตน (กระทรวงพลังงาน, 2550)
2.3.2 ประเภทของพลังงานทางเลือก
พลังงานทดแทนสามารถแบงตามแหลงที่มาไดเปน 2 ประเภท คือ พลังงานทดแทนจาก
แหลงที่ใชแลวหมดไป อาจเรียกวา พลังงานสิ้นเปลือง ไดแก ถานหิน กาซธรรมชาติ นิวเคลียร หิน
น้ํามัน และทรายน้าํ มัน เปนตน และพลังงานทดแทนอีกประเภทหนึ่งเปนแหลงพลังงานที่ใชแลว
สามารถหมุนเวียนมาใชไดอกี เรียกวา พลังงานหมุนเวียน ไดแก แสงอาทิตย ลม ชีวมวล น้ํา และ
ไฮโดรเจน เปนตน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2549)
1) พลังงานแสงอาทิตย เปนพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียนที่ใชแลวเกิดขึ้น
ใหมไดตามธรรมชาติ เปนพลังงานที่สะอาด ปราศจากมลพิษ และเปนพลังงานทีม่ ีศักยภาพสูง ใน
การใชพลังงานแสงอาทิตยสามารถจําแนกออกเปน 2 รูปแบบ คือ การใชพลังงานแสงอาทิตยเพื่อ
ผลิตกระแสไฟฟา และการใชพลังงานแสงอาทิตยเพื่อผลิตความรอน
1.1) เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยเพื่อผลิตกระแสไฟฟา ไดแก ระบบผลิต
กระแสไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย แบงออกเปน 3 ระบบ คือ
1.1.1) เซลลแสงอาทิตยแบบอิสระ (PV Stand alone system) เปนระบบผลิต
ไฟฟาที่ไดรับการออกแบบสําหรับใชงานในพืน้ ทีช่ นบทที่ไมมีระบบสายสงไฟฟา อุปกรณระบบที่
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สําคัญประกอบดวยแผงเซลลแสงอาทิตย อุปกรณควบคุมการประจุ แบตเตอรี่ แบตเตอรี่ และ
อุปกรณเปลี่ยนระบบไฟฟากระแสตรงเปนไฟฟากระแสสลับแบบอิสระ
1.1.2) เซลลแสงอาทิตยแบบตอกับระบบจําหนาย (PV Grid connected
system) เปนระบบผลิตไฟฟาที่ถูกออกแบบสําหรับผลิตไฟฟาผานอุปกรณเปลี่ยนระบบไฟฟา
กระแสตรงเปนไฟฟากระแสสลับเขาสูระบบสายสงไฟฟาโดยตรง ใชผลิตไฟฟาในเขต เมือง หรือ
พื้นที่ทมี่ ีระบบจําหนายไฟฟาเขาถึง อุปกรณระบบที่สําคัญประกอบดวยแผง เซลลแสงอาทิตย
อุปกรณเปลี่ยนระบบไฟฟากระแสตรงเปนไฟฟากระแสสลับชนิดตอกับระบบจําหนายไฟฟา
1.1.3) เซลลแสงอาทิตยแบบผสมผสาน (PV Hybrid system) เปนระบบผลิต
ไฟฟาที่ถกู ออกแบบสําหรับทํางานรวมกับอุปกรณผลิตไฟฟาอื่นๆ เชน ระบบเซลลแสงอาทิตยกับ
พลังงานลมและเครื่องยนตดีเซล ระบบเซลลแสงอาทิตยกับพลังงานลมและไฟฟาพลังน้าํ เปนตน
โดยรูปแบบระบบจะขึ้นอยูก บั การออกแบบตามวัตถุประสงคโครงการเปนกรณีเฉพาะ
1.2) เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยเพื่อผลิตความรอน ไดแก การผลิตน้ํารอน
ดวยพลังงานแสงอาทิตยและการอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตย
1.2.1) การผลิตน้ํารอนดวยพลังงานแสงอาทิตย แบงออกเปน 3 ชนิด ไดแก
(1) การผลิตน้ํารอนชนิดไหลเวียนตามธรรมชาติ เปนการผลิตน้ํารอนชนิดที่มถี ังเก็บอยูสูงกวาแผง
รับแสงอาทิตย ใชหลักการหมุนเวียนตามธรรมชาติ (2) การผลิตน้าํ รอนชนิดใชปม น้ําหมุนเวียน
เหมาะสําหรับการใชผลิตน้ํารอนจํานวนมาก และมีการใชอยางตอเนื่อง (3) การผลิตน้ํารอนชนิด
ผสมผสาน เปนการนําเทคโนโลยีการผลิตน้ํารอนจากแสงอาทิตยมาผสมผสานกับความรอนเหลือ
ทิ้งจากการระบายความรอนของเครื่องทําความเย็น หรือเครื่องปรับอากาศโดยผานอุปกรณ
แลกเปลี่ยนความรอน
1.2.2) การอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตย ปจจุบันมีการยอมรับใชงาน 3
ลักษณะ คือ (1) การอบแหงระบบ Passive เปนระบบที่เครื่องอบแหงทํางานโดยอาศัยพลังงาน
แสงอาทิตยและกระแสลมที่พัดผาน (2) การอบแหงระบบ Active เปนระบบอบแหงที่มีเครื่อง
ชวยใหอากาศไหลเวียนในทิศทางที่ตองการ เชน มีพัดลมติดตั้งในระบบเพื่อบังคับใหมีการไหล
ของอากาศผานระบบ (3) การอบแหงระบบ Hybrid เปนระบบอบแหงที่ใชพลังงานแสงอาทิตย
และยังตองอาศัยพลังงานในรูปแบบอื่นๆ ชวยในเวลาที่มแี สงอาทิตยไมสม่ําเสมอ หรือตองการให
ผลิตผลทางการเกษตรแหงเร็วขึ้น
2) พลังงานน้ํา น้ําจะสามารถนํามาใชประโยชนไดตอ งมีการกักเก็บน้ําไว เพื่อเปน
การสะสมกําลัง โดยการกอสรางเขื่อนหรือฝายปดลําน้ําที่มีระดับความสูงเปนพลังงานศักย และ
ผันน้าํ เขาทอไปยังเครื่องกังหันน้ําขับเครื่องกําเนิดไฟฟาพลังน้ํา
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กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) ไดดําเนินงานในการผลิต
ไฟฟาจากพลังงานน้ําที่มีอยูภ ายในประเทศ เพื่อลดการนําเขาน้าํ มันซึง่ เปนเชื้อเพลิงหลักในการ
ผลิตไฟฟา โดยไดดําเนินการผลิตพลังงานทดแทนจากโครงการไฟฟาพลังน้ํา ดังนี้
โครงการพัฒนาไฟฟาพลังน้ํา ขนาดเล็ก เปนการสรางเขื่อนขนาดเล็กหรือฝาย
ทดน้าํ กัน้ ลําน้าํ ที่จะพัฒนา โดยการผันน้าํ จากฝายทดน้าํ หรือเขื่อนไปยังโรงไฟฟาดวยระบบสงน้าํ
เพื่อผลิตกระแสไฟฟาขนาดตั้งแต 200 กิโลวัตตขึ้นไป กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน ไดเริม่ ดําเนินการกอสรางโครงการไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็กตัง้ แตป พ.ศ. 2507 จนถึง
ปจจุบันกอสรางแลวเสร็จ และอยูภายใตการดําเนินงานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน รวม 25 แหง ซึง่ ไดโอนไปอยูภายใตการดําเนินงานของการไฟฟาฝายผลิตแหง
ประเทศไทย 3 แหง และอยูภ ายใตการดําเนินงานของ พพ. 22 แหง มีกําลังการผลิตรวม 43.318
เมกะวัตต สามารถผลิตกระแสไฟฟา เฉลีย่ ปละ 80 ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง ทดแทนน้ํามันเชื้อเพลิง
ไดประมาณ 24 ลานลิตรตอป เทียบเทานํามันดิบ 17.02 ktoe เฉพาะปงบประมาณ 2548 เขื่อน
ไฟฟาพลังน้าํ ที่อยูในความรับผิดชอบของ พพ. สามารถผลิตพลังงานไฟฟาไดรวมทัง้ สิ้น 97.25
ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง โดยมีรายไดจากการจําหนายกระแสไฟฟารวมทัง้ สิ้น 114.785 ลาน ปจจุบัน
มีโครงการไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็ก ที่อยูในระหวางการกอสรางรวมทัง้ สิ้น 3 โครงการ คือ
(1) โครงการกอสรางเขื่อนไฟฟาพลังน้าํ คลองทุง เพล เปนโครงการเนื่องใน
พระราชดําริ ตัง้ อยูในเขตกิง่ อ.คิชฌกูฏ และ อ.มะขาม จ.จันทบุรี มีขนาดกําลังผลิตรวม 9.8
เมกกะวัตต เมือ่ แลวเสร็จสามารถผลิตพลังงานไฟฟาไดปละ 28.16 ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง
(2) โครงการกอสรางเขื่อนไฟฟาพลังน้าํ ลุม น้ํานานตอนบน ตั้งอยูที่ อ.เวียงสา
จ.นาน มีกาํ ลังผลิตรวม 10 เมกกะวัตต คาดวาจะสามารถผลิตกระแสไฟฟาไดประมาณปละ
54.62 ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง
(3) โครงการกอสรางเขื่อนไฟฟาพลังน้าํ แมกะไน ตั้งอยูท ี่บานหวยปู
อ.แมสะเรียง จ.แมฮองสอน มีกาํ ลังผลิตรวม 0.89 เมกกะวัตต เมื่อแลวเสร็จจะสามารถผลิต
กระแสไฟฟาไดประมาณปละ 2.041 ลานกิโลวัตต-ชั่วโมง
โครงการไฟฟาพลังน้าํ ระดับหมูบาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน ไดดําเนินการจัดตั้งโครงการไฟฟาพลังน้าํ ระดับหมูบานโดยดําเนินการในรูปแบบความ
รวมมือกับราษฎร ปจจุบนั มีจํานวนโครงการไฟฟาพลังน้ําระดับหมูบา นที่ยงั สามารถเดินเครื่องผลิต
พลังงานไฟฟาอยูจํานวน 39 โครงการ มีกําลังผลิตรวม 1,155 กิโลวัตต จํานวนครัวเรือนที่ไดรับ
ประโยชนจํานวน 3,779 ครัวเรือน สําหรับปงบประมาณ 2548 มีการกอสรางแลวเสร็จจํานวน 3
โครงการ คือ โครงการบานหวยหมากลาง จ.แมฮองสอน มีขนาดกําลังผลิต 20 กิโลวัตต และ
โครงการบานสามหมื่นทุง จ.ตาก มีกําลังผลิต 60 กิโลวัตต ในปงบประมาณ 2549 มีโครงการที่
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กําลังดําเนินการกอสรางจํานวน 2 โครงการ คือโครงการบานมะโอโคะ จ.ตาก มีกาํ ลังผลิต 20
กิโลวัตต และโครงการแมนา้ํ ดะ จ.ตาก มีกาํ ลังผลิต 60 กิโลวัตต (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2549)
3) พลังงานลม ลมเปนปรากฏการณทางธรรมชาติซงึ่ เกิดจากความแตกตางของ
อุณหภูมิ ความกดดันของบรรยากาศและแรงจากการหมุนของโลก สิง่ เหลานีเ้ ปนปจจัยทีก่ อให
เกิดความเร็วลมและกําลังลมเปนที่ยอมรับโดยทัว่ ไปวาลมเปนพลังงานรูปหนึ่งที่มีอยูในตัวเอง
ซึ่งในบางครั้งแรงที่เกิดจากลมอาจทําใหบานเรือนที่อยูอ าศัยพังทลายตนไมหกั โคนลง สิ่งของวัตถุ
ตางๆ ลมหรือปลิวลอยไปตามลม ฯลฯ ในปจจุบนั มนุษยจึงไดใหความสําคัญและนําพลังงานจาก
ลมมาใชประโยชนมากขึน้ เนื่องจากพลังงานลมมีอยูโดยทั่วไป ไมตองซื้อหา เปนพลังงานสะอาด
ไมกอใหเกิดอันตรายตอสภาพแวดลอม และสามารถนํามาใชประโยชนไดอยางไมรูจักหมดสิ้น
3.1) เทคโนโลยีกังหันลม กังหันลม คือ เครื่องจักรกลอยางหนึ่งที่สามารถรับ
พลังงานจลนจากการเคลื่อนที่ของลมใหเปนพลังงานกลได จากนัน้ นําพลังงานกลมาใชประโยชน
โดยตรง เชน การบดสีเมล็ดพืช การสูบน้าํ หรือในปจจุบนั ใชผลิตเปนพลังงานไฟฟา การพัฒนา
กังหันลมเพื่อใชประโยชนมีมาตั้งแตชนชาวอียิปตโบราณ และมีความตอเนื่องถึงปจจุบัน โดยการ
ออกแบบกังหันลมจะตองอาศัยความรูทางดานพลศาสตรของลม และหลักวิศวกรรมศาสตรใน
แขนงตางๆ เพื่อใหไดกําลังงาน พลังงาน และประสิทธิภาพสูงสุด
3.1.1) รูปแบบกังหันลม กังหันลมสามารถแบงออกตามลักษณะการจัดวาง
แกนของใบพัดได 2 รูปแบบ คือ
(1) กังหันลมแนวแกนตั้ง (Vertical Axis Wind Turbine: VAWT) เปน
กังหันลมที่มีแกนหมุนและใบพัดตั้งฉากกับการเคลื่อนทีข่ องลมในแนวราบ
(2) กังหันลมแนวแกนนอน (Horizontal Axis Wind Turbine: HAWT) เปน
กังหันลมที่มีแกนหมุนขนานกับการเคลื่อนที่ของลมในแนวราบโดยมีใบพัดเปนตัวตั้งฉากรับแรงลม
3.1.2) สวนประกอบของเทคโนโลยีกังหันลม
(1) กังหันลมเพื่อสูบน้าํ (Wind Turbine for Pumping) เปนกังหันลมที่รับ
พลังงานจลนจากการเคลื่อนที่ของลมและเปลี่ยนใหเปนพลังงานกลเพื่อใชในการชักหรือสูบน้าํ จาก
ที่ต่ําขึ้นที่สูงเพือ่ ใชในการเกษตร การทํานาเกลือ การอุปโภคและการบริโภค ปจจุบันมีใชอยูดวยกัน
2 แบบ คือ แบบระหัดและแบบสูบชัก
(2) กังหันลมเพื่อผลิตไฟฟา (Wind Turbine for Electric) เปนกังหันลมที่
รับพลังงานจลนจากการเคลือ่ นที่ของลมและเปลี่ยนใหเปนพลังงานกล จากนัน้ นําพลังงานกลมา
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ผลิตเปนพลังงานไฟฟา ปจจุบันมีการนํามาใชงานทัง้ กังหันลมขนาดเล็ก (Small Wind Turbine)
และกังหันลมขนาดใหญ (Large Wind Turbine)
4) พลังงานขยะ
4.1) เทคโนโลยียอยสลายแบบไมใชออกซิเจน
4.1.1) กระบวนการยอยสลายแบบไมใชออกซิเจนในการจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน โดยทั่วไปสามารถแบงการทํางานออกเปน 3 ขั้นตอน ประกอบดวย
(1) การบําบัดขั้นตน (Pre-treatment/Front-end Treatment) ซึ่งประกอบ
ดวยการคัดแยก (Sorting) ขยะมูลฝอยอินทรียจากขยะมูลฝอยรวม หรือการคัดแยกสิ่งปะปนออก
จากขยะมูลฝอยอินทรีย และลดขนาด (Size Reduction) ของขยะมูลฝอยอินทรียใหเหมาะสม
สําหรับการยอยสลายและเพือ่ ใหเกิดความสม่ําเสมอ (Homogeneity) ของสารอินทรียที่จะปอน
เขาสูระบบ (Feed Substrate) รวมทัง้ เพื่อปองกันความเสียหายทีจ่ ะเกิดขึ้นกับระบบ ซึ่งโดยทั่วไป
ระบบบําบัดขั้นตนสําหรับเทคโนโลยียอยสลายแบบไมใชออกซิเจนสามารถแบงออกไดเปน 2 แบบ
คือ (1) Dry Separation Process ซึ่งมักจะใช Rotary Screen เปนอุปกรณสําคัญในการคัดแยก
ขยะมูลฝอยอินทรีย และใช Shredder ในการบดยอยขยะมูลฝอยอินทรียใหมีขนาดเหมาะสําหรับ
การยอยสลาย (2) Wet Separation Process จะใชหลักการคัดแยกสิ่งปะปนออกจากขยะมูลฝอย
อินทรียโดยวิธกี ารจม-ลอย (Sink-Float Separation) ซึ่งสวนใหญจะมีอุปกรณสําคัญที่เรียกวา
Pulper ทําหนาที่ในการคัดแยกและบดยอยขยะมูลฝอยอินทรีย
(2) การยอยสลายแบบไมใชออกซิเจน (Anaerobic Digestion) เปนขั้น
ตอนการผลิตกาซชีวภาพจากขยะมูลฝอยอินทรียสาํ หรับนําไปใชเปนพลังงาน และเพื่อทําใหขยะ
มูลฝอยอินทรียถูกยอยสลายเปลี่ยนเปนอินทรียวัตถุที่มคี วามคงตัว ไมมีกลิ่นเหม็น ปราศจากเชื้อ
โรคและเมล็ดวัชพืช โดยอาศัยการทํางานของจุลินทรียในสภาพที่ไรออกซิเจน ซึ่งขัน้ ตอนการยอย
สลายแบบไมใชออกซิเจนนี้สามารถแบงออกได 2 ประเภทหลักๆ คือ Dry Digestion Process และ
Wet Digestion Process ซึ่งมีการควบคุมการปอนสารอินทรียเขาสูระบบใหปริมาณของแข็ง
ทั้งหมด (Total Solid Content) ใหเปนประมาณรอยละ 20-40 และนอยกวารอยละ 20 ตามลําดับ
(3) การบําบัดขั้นหลัง (Post-treatment) ซึ่งสวนใหญจะเปนขั้นตอนการ
จัด การกากตะกอนจากการยอยสลายแบบไมใชออกซิเจนใหมีความคงตัวมากขึ้น เชน การนําไป
หมักโดยใชระบบหมักปุย แบบใชอากาศ รวมทัง้ การคัดแยกเอาสิง่ ปะปนตางๆ เชน เศษพลาสติก
และเศษโลหะออกจาก Compost โดยใชตะแกรงรอน ตลอดจนการปรับปรุงคุณภาพของ
Compost ใหเหมาะสมกับการนําไปใชประโยชนในการเพาะปลูกพืช เชน การอบเพือ่ ฆาเชื้อโรค
และลดความชื้น เปนตน
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4.1.2) พลังงานที่ผลิตไดจากเทคโนโลยียอ ยสลายแบบไมใชออกซิเจน
โดยทัว่ ไปการใชเทคโนโลยียอ ยสลายแบบไมใชออกซิเจนในการบําบัดขยะ
มูลฝอยอินทรีย 1 ตัน จะไดกาซชีวภาพประมาณ 100-200 ลูกบาศกเมตร กาซชีวภาพที่ไดจะมี
มีเทนเปนองคประกอบประมาณรอยละ 55-70 และมีคาความรอนประมาณ 20-25 เมกะจูลตอ
ลูกบาศกเมตร ซึง่ พลังงานประมาณรอยละ 20-40 ของพลังงานของกาซชีวภาพที่ผลิตไดจะถูก
นํามาใชในระบบทั้งในรูปของพลังงานไฟฟาและพลังงานความรอน และจะมีพลังงานไฟฟาสวนที่
เหลือประมาณ 75-150 กิโลวัตต-ชั่วโมงตอตัน ขยะที่เหลือสามารถสงออกไปจําหนายได
4.1.3) จุดเดนของเทคโนโลยียอยสลายแบบไมใชออกซิเจน
(1) ทางดานสิ่งแวดลอมและการจัดการของเสีย
- เปนเทคโนโลยีการบําบัดขยะมูลฝอยที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
- สามารถแกปญหากลิน่ เหม็น สัตวพาหะนําโรคทีเ่ กิดจากการกําจัด
ขยะมูลฝอยทีไ่ มถูกหลักวิชาการ
- เปนการหมุนเวียนขยะมูลฝอยอินทรียกลับมาใชใหมในรูปของสาร
ปรับสภาพดิน
- ลดการใชพนื้ ที่ในการกําจัดขยะมูลฝอย เมื่อเทียบกับระบบฝงกลบ
แบบถูกหลักสุขาภิบาล และระบบหมักปุย แบบใชอากาศแบบดั้งเดิม (Conventional Anaerobic
Composting)
- สามารถใชบาํ บัดขยะมูลฝอยอินทรียในที่ซึ่งการฝงกลบขยะมูลฝอย
อินทรียในพืน้ ที่ฝงกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาลไมเปนที่ยอมรับ
- สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะตองกําจัดในขั้นตอนสุดทาย
- สามารถหมักรวมกับของเสียอินทรียประเภทอื่น (Co-digestion) เชน
เศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร มูลสัตวตา งๆ และของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
(2) ทางดานพลังงาน
- เปนเทคโนโลยีในการบําบัดขยะมูลฝอยซึ่งสามารถใหพลังงานสุทธิ
(Net Energy Producer)
- มีศักยภาพในการผลิตพลังงานจาก ”ขยะเปยก” ซึ่งไมเหมาะสม
สําหรับการเผาเพื่อผลิตพลังงาน มีศักยภาพที่จะไดรับผลตอบแทนทางการเงินและเศรษฐศาสตร
สูง โดยเฉพาะเมื่อพลังงานชนิดอื่นมีราคาสูง และรัฐมีมาตรการสงเสริมการผลิตพลังงานจากกาซ
ชีวภาพ
การใชเทคโนโลยียอยสลายแบบไมใชออกซิเจนในการบําบัดและผลิตพลังงาน
จากขยะมูลฝอยในประเทศไทย ปจจุบันในประเทศไทยไดเริ่มมีการนําเทคโนโลยียอ ยสลายแบบ

56
ไมใชออกซิเจนมาใชในการบําบัดและผลิตพลังงานจากขยะมูลฝอยชุมชน เชน โครงการผลิตปุย
อินทรียและพลังงานจังหวัดระยอง ของเทศบาลนครระยอง และโครงการศูนยกาํ จัดขยะมูลฝอย
รวม จังหวัดชลบุรี ขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี
4.2) เทคโนโลยีการผลิตกาซเชื้อเพลิงจากขยะ
กระบวนการผลิตกาซเชื้อเพลิงจากขยะ (MSW Gasification) เปนกระบวน
การทําใหขยะเปนกาซโดยการทําปฏิกิรยิ าสันดาปแบบไมสมบูรณ (partial combustion) กลาวคือ
สารอินทรียในขยะจะทําปฏิกิริยากับอากาศหรือออกซิเจนปริมาณจํากัด ทําใหเกิดกาซซึ่งมีองค
ประกอบหลัก ไดแก คารบอนมอนอกไซด ไฮโดรเจนและมีเทน เรียกวา producer gas ในกรณีที่
ใชอากาศเปนกาซทําปฏิกิรยิ า กาซเชื้อเพลิงที่ไดจะมีคา ความรอนต่าํ ประมาณ 3 – 5 MJ/Nm3 แต
ถาใชออกซิเจนเปนกาซทําปฏิกิริยา กาซเชื้อเพลิงที่ไดจะมีคาความรอนสูงกวาคือ ประมาณ 15 –
20 MJ/Nm3
4.2.1) กระบวนการผลิตกาซเชื้อเพลิง
กระบวนการผลิตกาซเชื้อเพลิงจากเชื้อเพลิงแข็งประกอบไปดวย
กระบวนการสลายตัว (decomposition) และกระบวนการกลั่นสลาย (devolatilization) ของ
โมเลกุลสารอินทรียในขยะ ที่อุณหภูมิสงู ประมาณ 1,200 – 1,400 ºC ในบรรยากาศที่ควบคุม
ปริมาณออกซิเจน เพื่อผลิตสารระเหยและถานชาร ในขั้นตอนของกระบวนการกลัน่ สลายหรือที่
เรียกวาไพโรไลซิส (pyrolysis) ขยะจะสลายตัวดวยความรอนเกิดเปนสารระเหย เชน มีเทน และ
สวนที่เหลือยังคงสภาพของแข็งอยูเรียกวา ถานชาร สารระเหยจะทําปฏิกริ ิยาสันดาปแบบไม
สมบูรณตอที่อุณหภูมิสูงหรือปฏิกิริยาทุติยภูมิ (secondary reaction) ในขณะทีถ่ านชารจะถูกกาซ
ซิฟายตอโดยอากาศ ออกซิเจน หรือไอน้ํา ไดเปนกาซเชือ้ เพลิง
ปฏิกิริยาทีก่ ลาวมาทัง้ หมดนี้จะเปนตัวกําหนดองคประกอบของกาซ
เชื้อเพลิงซึ่งปจจัยหลักที่จะกําหนดการเกิดปฏิกิริยาดังกลาวคืออุณหภูมิภายในเครือ่ งปฏิกรณ เชน
ถา residence time ในบริเวณ hot zone ของเครื่องปฏิกรณนอยเกินไป หรืออุณหภูมิต่ําเกินไป จะ
ทําใหโมเลกุลขนาดกลางไมเกิดการสันดาปและจะหลุดออกไปเกิดการควบแนนที่บริเวณ
reduction zone เปนน้าํ มันทาร
4.2.2) รูปแบบการใชงานกาซเชื้อเพลิง
รูปแบบการใชงาน เชน ใหความรอนโดยตรง ผลิตไฟฟา หรือใชเปน
เชื้อเพลิงสําหรับพาหนะ จะเปนตัวกําหนดองคประกอบของกาซเชื้อเพลิง การกําจัดปริมาณของ
น้ํามันทารและฝุนละอองในกาซเชื้อเพลิง ปจจัยที่กาํ หนดสัดสวนองคประกอบของกาซเชื้อเพลิง
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คือ ชนิดของเครื่องปฏิกรณ สภาวะความดัน อุณหภูมแิ ละคุณลักษณะของขยะ โดยคุณลักษณะ
ของขยะจะเปนปจจัยที่มีอทิ ธิพลตอพฤติกรรมทางดานเคมีความรอนของเครื่องปฏิกรณในแงของ
ประสิทธิภาพของระบบและคุณภาพของกาซเชื้อเพลิงที่ได กาซเชื้อเพลิงที่ไดสามารถนําไปใชกับ
เครื่องยนตสนั ดาปภายใน
4.3) การแปรรูปขยะมูลฝอยไปเปนพลังงานความรอนโดยใชเตาเผา
Incineration คือ การเผาขยะในเตาที่ไดมกี ารออกแบบมาเปนพิเศษเพื่อให
เขากับลักษณะสมบัติของขยะ คือมีอัตราความชืน้ สูง และมีคาความรอนที่แปรผันได การเผาไหม
จะตองมีการควบคุมที่ดีเพื่อจะปองกันไมใหเกิดมลพิษและการรบกวนตอสิ่งแวดลอม เชน กาซพิษ
เขมา กลิน่ เปนตน กาซซึง่ เกิดจากการเผาไหมจะไดรับการกําจัดเขมาและอนุภาคตามทีก่ ฏหมาย
ควบคุม กอนที่จะสงออกสูบ รรยากาศ ขี้เถาซึง่ เหลือจากการเผาไหม ซึ่งมีปริมาตรประมาณ 10%
และน้ําหนักประมาณ 25 ถึง 30% ของขยะที่สง เขาเตาเผา จะถูกนําไปฝงกลบหรือใชเปนวัสดุปพู นื้
สําหรับการสรางถนน สวนขีเ้ ถาที่มีสวนประกอบของโลหะอาจถูกนํากลับมาใชใหมได นอกจากนั้น
ในบางพืน้ ทีท่ มี่ ีปริมาณขยะอยูมาก สามารถที่จะนําพลังงานความรอนที่ไดจากการเผาขยะมาใช
ในการผลิตไอน้ํา หรือทําน้าํ รอน หรือผลิตกระแสไฟฟาได
4.3.1) เทคโนโลยีเตาเผาขยะมูลฝอย
หัวใจของโรงเผาขยะคือระบบการเผาไหมซึ่งสามารถแบงเปนสองประเภท
คือ ระบบการเผาไหมมวล (Mass Burn System) ซึ่งหมายถึงการเผาทําลายขยะมูลฝอยในสภาพ
ที่รับเขามาโดยไมตองมีกระบวนการจัดการเบื้องตนกอน และอีกประเภทหนึ่งคือ ระบบที่มีการ
จัดการเบื้องตน (Burning of Preheated and Homogenized Waste)
(1) ระบบการเผาไหมมวลเปนการเผาไหมขยะมูลฝอยที่มีองคประกอบที่
หลากหลายโดยไมตองมีการจัดการเบื้องตนกอน เทคโนโลยีนี้ปกติจะเปนการเผาไหมในเตาเผา
แบบตะกรับที่เคลื่อนที่ได (moving grate) ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่ใชกนั แพรหลาย และไดรับการ
ทดสอบแลว มีสมรรถนะทางเทคนิคที่ยอมรับไดและสามารถรองรับการเผาทําลายขยะมูลฝอยที่มี
องคประกอบและคาความรอนทีห่ ลากหลาย ระบบที่ไดรับความนิยมรองลงมาคือระบบเตาเผา
แบบหมุน (rotary kiln)
(2) ระบบที่มกี ารจัดการขยะเบื้องตนกอนทําการเผาตองมีระบบเพื่อการ
ลดขนาด การบดตัดและการคัดแยก หรือในบางครั้งอาจมีระบบการผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ
(Refuse-Derived Fuel : RDF) ซึ่งทําใหมีความยุงยากในการปฏิบัติงานมากขึ้น ดังนัน้ ระบบ
ดังกลาวจึงมีการใชงานอยูในวงจํากัด ในทางทฤษฎีอาจจัดใหเตาเผาแบบฟลูอิดไดซเบด
(Fluidized Bed) จัดอยูในพวกเดียวกันดวย อยางไรก็ตาม เทคโนโลยีฟลูอิดไดซเบดจัดวาเปน
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เทคโนโลยีที่ใหมอยูและมีการใชงานเพื่อการเผาทําลายขยะมูลฝอยในวงจํากัด โดยทั่วไปใชในการ
กําจัดขยะมูลฝอยอุตสาหกรรม (มีตัวอยางการใชงานในประเทศญี่ปนุ )
(2.1) เตาเผาแบบ Moving Grate เตาเผาขยะแบบการเผาไหมมวล
เปนระบบที่ใชกันอยางแพรหลาย ซึ่งประกอบดวยตะกรับที่สามารถเคลื่อนที่ไดและมีการเผาไหม
อยูบนตระกรับนี้ โดยขณะเผาไหม ตะกรับจะเคลื่อนทีแ่ ละลําเลียงขยะจากจุดเริ่มตนถึงจุดสุดทาย
กามปูของ overhead crane จะทําหนาทีจ่ ับขยะเพื่อปอนลงไปในชองปอนกอนที่จะหลนเขาไปใน
หองเผาไหมของเตาเผาดวยแรงโนมถวง เมื่อขยะมูลฝอยตกลงไปวางบนตะกรับแลว ความรอนใน
เตาเผาจะทําใหขยะแหงกอนที่จะเกิดการเผาไหมดวยอุณหภูมิสูงกับอากาศที่ใชในการเผาไหม
ขี้เถา (รวมทัง้ สวนประกอบของขยะสวนทีไ่ มสามารถเผาไหมได) จะหลุดออกจากตะกรับใน
ลักษณะของ slag/bottom ash ผานหลุมถายขี้เถา ตะกรับจะทําหนาที่เปนเสมือนพื้นผิวดานลาง
ของเตา การเคลื่อนที่ของตะกรับหากไดรับการออกแบบอยางถูกตองจะทําใหขยะมีการขนยาย
และผสมผสานกันอยางมีประสิทธิภาพและทําใหอากาศที่ใชในการเผาไหมสามารถแทรกซึมไป
ทั่วถึงพื้นผิวของขยะ ตะกรับอาจถูกจัดแบงใหเปนพืน้ ที่ยอยเฉพาะซึง่ ทําใหสามารถปรับปริมาณ
อากาศเพื่อใชในการเผาไหมไดอยางอิสระและทําใหสามารถเผาไหมไดแมขยะที่มีคา ความรอนต่าํ
ตะกรับที่ใชกบั ระบบเตาเผาขยะมีหลายแบบ เชน forward movement, backward movement,
double movement, rocking และ roller เปนตน
เตาเผาแบบการเผาไหมมวล มีขอไดเปรียบ ขอเสียเปรียบ คือ เปน
เทคโนโลยีที่มใี ชกันอยางแพรหลายและไดรับการทดสอบแลวสําหรับการเผาทําลาย ขยะมูลฝอย
และมีสมรรถนะตรงตามวัตถุประสงค ไมตองคัดแยกหรือบดตัดขยะมูลฝอยกอน สามารถจัดการ
กับขยะมูลฝอยที่มีองคประกอบและคาความรอนที่เปลีย่ นแปลงตลอดเวลาไดเปนอยางดี ใหคา
ประสิทธิภาพเชิงความรอนไดสูงถึง 85% เตาเผาแตละเตาสามารถกอสรางใหมีความสามารถใน
การเผาทําลายไดถึง 1,200 ตันตอวัน (50 ตันตอชั่วโมง) แตเงินลงทุนและบํารุงรักษาคอนขางสูง
(2.2) เตาเผาแบบหมุน (rotary kiln incinerator) เปนการเผาไหมมวล
ของขยะมูลฝอยโดยใชหองเผาไหมทรงกระบอกซึ่งสามารถหมุนไดรอบแกน ขยะจะเคลื่อนตัวไป
ตามผนังของเตาเผาทรงกระบอกตามการหมุนของเตาเผาซึ่งทํามุมเอียงกับแนวระดับ เตาเผาแบบ
หมุนสวนใหญจะเปนแบบผนังอิฐทนไฟ แตก็มีบางที่เปนแบบผนังน้าํ ทรงกระบอกอาจมีขนาดเสน
ผานศูนยกลางตั้งแต 1 ถึง 5 เมตร และยาวตั้งแต 8 ถึง 20 เมตร ความสามารถในการเผาทําลาย
ขยะมูลฝอยมีต้งั แต 2.4 ตันตอวัน (0.1 ตันตอชั่วโมง) จนถึงประมาณ 480 ตันตอวัน (20 ตันตอ
ชั่วโมง) อัตราสวนอากาศสวนเกินที่ใชจะมีปริมาณที่มากกวาแบบที่ใชกับเตาเผาแบบตะกรับและ
อาจจะมากกวาที่ใชกับเตาเผาแบบฟลูอิดไดซเบดดวย สิ่งที่ตามมาก็คือ เตาเผาแบบหมุนจะมี
ประสิทธิภาพพลังงานที่ตา่ํ กวาเล็กนอย แตก็ยังคงมีคา มากกวารอยละ 80 เนื่องจากวาเวลาที่ใชใน

59
การเผาไหม (retention time) ของกาซไอเสียคอนขางสัน้ เกินไปสําหรับการทําปฏิกริ ิยาการเผาไหม
ในเตาเผาแบบหมุน ดังนัน้ เตาทรงกระบอกจึงมักมีสวนตอที่ทําเปนหองเผาไหมหลัง (afterburning chamber) และมักรวมอยูในสวนของหมอน้าํ ดวย
เตาเผาแบบหมุน มีขอไดเปรียบ ขอไดเปรียบ คือ ไมตองคัดแยกหรือ
บดตัดขยะมูลฝอยกอน สามารถจัดการกับขยะมูลฝอยที่มีองคประกอบและคาความรอนที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไดเปนอยางดี ใหคาประสิทธิภาพเชิงความรอนไดสูงถึง 80% แตเปน
เทคโนโลยีที่มใี ชในการเผาทําลายขยะมูลฝอยคอนขางนอย เงินลงทุนและบํารุงรักษาคอนขางสูง
และความสามารถในการเผาทําลายสูงสุดตอหนึ่งเตาประมาณ 480 ตันตอวัน (20 ตันตอชั่วโมง)
(2.3) เตาเผาแบบฟลูอิดไดซเบด ทํางานโดยอาศัยหลักการที่อนุภาค
ของแข็งที่รวมตัวเปน bed ในเตาเผาผสมเขากับขยะมูลฝอยทีท่ ําหนาที่เปนเชื้อเพลิงสําหรับการ
เผาไหมถูกทําใหลอยตัวขึ้นอันเนื่องมาจากอากาศที่เปาเขาดานขางทําใหมนั มีพฤติกรรมเหมือนกับ
ของไหล เตาเผาโดยทัว่ ไปจะมีรูปรางเปนทรงกระบอกตั้งและวัสดุทที่ าํ bed มักทํามาจากทราย
ซิลิกา หินปูน หรือวัสดุเซรามิคส การใชงานเตาเผาแบบฟลูอิดไดซเบดอยูในขั้นเริ่มตนเนื่องจากมี
การพัฒนาเทคโนโลยีเตาเผาอยูอยางสม่าํ เสมอ โดยเตาเผามีขอไดเปรียบที่สามารถลดปริมาณ
สารอันตรายไดและมีประสิทธิภาพเชิงความรอนสูง สามารถใชไดกับเชื้อเพลิงหลากหลายประเภท
ขอเสียเปรียบหลักของเตาเผาแบบนี้อยูท ตี่ องการกระบวนการจัดการ
ขยะมูลฝอยเบือ้ งตนกอนทีจ่ ะสามารถปอนเขาสูเตาเผาได เพื่อใหขยะมูลฝอยมีขนาด คาความ
รอน ปริมาณขี้เถาที่อยูขางในและอื่นๆ ใหตรงตอขอกําหนดในการปฏิบัติงานของเตาเผา และ
เนื่องจากขยะมูลฝอยมีลักษณะสมบัติทหี่ ลากหลายจึงทําใหเกิดความยากลําบากในการทําใหได
เชื้อเพลิงที่ตรงตามความตองการ ขอไดเปรียบคือ เงินลงทุนและคาใชจายในการบํารุงรักษา
คอนขางต่ําเนือ่ งจากการออกแบบที่คอนขางงาย สามารถใชในการเผาทําลายเชื้อเพลิงที่
หลากหลายประเภทและสามารถรองรับไดทั้งกากของแข็งและเหลวโดยเผาทําลายรวมกันหรือแยก
จากกัน และใหคาประสิทธิภาพเชิงความรอนไดสูงถึง 90%
4.4) การผลิตพลังงานจากขยะมูลฝอยโดยใชกาซชีวภาพจากหลุมฝงกลบขยะ
เทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากหลุมฝงกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary
Landfill) เปนการพัฒนาและปรับปรุงระบบฝงกลบขยะมูลฝอยเพื่อลดการปลอยออก (Emission)
ของกาซมีเทนที่เกิดจากกระบวนการยอยสลายแบบไมใชออกซิเจน (Anaerobic Digestion)
ภายในหลุมฝงกลบ ซึ่งเปนกาซเรือนกระจก (Green House Gas : GHG) ที่กอใหเกิดปญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก หรือภาวะโลกรอน (Global Warming) ดังนั้นโครงการผลิต
พลังงานโดยใชกาซชีวภาพจากหลุมฝงกลบขยะมูลฝอยซึ่งเปนการกูค ืนมีเทน (Methane
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Recovery) จึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถลดปญหาดังกลาว และเปนการทดแทนการใช
เชื้อเพลิงจากฟอสซิลในการผลิตพลังงาน ทั้งนี้ควรมีการพิจารณาปจจัยหลักตางๆ ดังนี้ ปริมาณ
ขยะมูลฝอยในพืน้ ที่ฝง กลบตลอดอายุการดําเนินงานฝงกลบ (เฉลี่ยประมาณ 20 ป) ที่เหมาะสมที่
จะนํามาผลิตกระแสไฟฟาควรมีปริมาณไมนอยกวา 1 ลานตันขึ้นไป (อางอิงจาก Landfill
Methane Outreach Program: LMOP โดย U.S.EPA.) เนื่องจากปริมาณกาซที่เกิดขึ้นเปนสัดสวน
โดยตรงกับปริมาณขยะมูลฝอยทีน่ ํามาฝงกลบในพืน้ ที่โครงการ นอกจากนี้ยังมีปจจัยดานความลึก
ของชั้นฝงกลบขยะมูลฝอยซึ่งควรมีความลึกมากกวา 12 เมตรขึ้นไป รวมทัง้ ปจจัยอืน่ ๆ ไดแก
องคประกอบขยะมูลฝอย สภาวะไรออกซิเจนในพื้นที่ฝง กลบ ความชืน้ สภาพความเปนกรด และ
อุณหภูมิ โดยกลุมประเทศทีม่ ีการผลิตพลังงานโดยใชกา ซชีวภาพจากหลุมฝงกลบขยะมูลฝอยกัน
มาก ไดแก ประเทศในกลุมยุโรป อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และประเทศในแถบ
เอเชีย (เกาหลีใต ฟลิปปนส เปนตน)
สําหรับประเทศไทยเองไดมกี ารริเริ่มโครงการนํารองขึ้นในป พ.ศ. 2538
โดยศูนยปฏิบตั ิการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตรไดเริ่มดําเนินโครงการบําบัดและใชประโยชนจากขยะ โดยไดรับงบประมาณจาก
มูลนิธิชยั พัฒนาเพื่อจัดตั้งกองทุนบําบัดและใชประโยชนจากขยะตามแนวพระราชดําริ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ฯ ซึ่งมีเปาหมายในการผลิตกระแสไฟฟาขนาด 650 กิโลวัตตจาก
พื้นที่ประมาณ 65 ไร ของแหลงฝงกลบขยะอยางถูกหลักสุขาภิบาลกําแพงแสน และอยูหา งจาก
โรงไฟฟาซึ่งตัง้ อยูภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรกําแพงแสน 1.7 กิโลเมตร ปจจุบันอยูระหวาง
การเริ่มตนดําเนินโครงการระยะที่ 3 เพื่อเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟาเครื่องที่ 1 ขนาดกําลังผลิต
435 กิโลวัตต
4.4.1) หลักการทํางานของเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากหลุมฝงกลบฯ กาซ
ชีวภาพที่ไดจากหลุมฝงกลบขยะมูลฝอย เกิดจากปฏิกิรยิ าการยอยสลายทางชีวเคมีของขยะมูล
ฝอยในบริเวณหลุมฝงกลบ โดยชวงแรกจะเปนการยอยสลายแบบใชอากาศ จากนัน้ จึงเปนการ
ยอยสลายแบบไมใชอากาศ ทําใหไดกา ซมีเทน คารบอนไดออกไซด แอมโมเนีย คารบอน มอนอกไซด ไฮโดรเจนซัลไฟด ไนโตรเจน โดยปริมาณของกาซมีเทนและคารบอนไดออกไซดที่ได
จะมีมากกวากาซชนิดอื่นๆ ซึ่งถามีความเขมขนมีเทนมากกวา 50% ขึ้นไป จะสามารถนําไปใช
ประโยชนในการผลิตพลังงานได
4.4.2) องคประกอบของเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากหลุมฝงกลบฯ ไดแก
(1) ระบบบําบัดขั้นตน (Pre-treatment System) ไดแก การคัดแยก
การบดยอยขยะมูลฝอยใหมีขนาดเล็กลง เพื่อปรับปรุงลักษณะสมบัติขยะมูลฝอย ลดระยะเวลา
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การบําบัดน้ําชะขยะ/การปนเปอนตอสิง่ แวดลอม เพิ่มอัตราการผลิตกาซมีเทน และชวยใหมีการ
ทรุดตัวของขยะมูลฝอยดีขึ้น
(2) การดําเนินการฝงกลบในพืน้ ที่ ไดแก ระบบฝงกลบแบบพื้นที่ (Area
Method) การฝงกลบแบบรอง (Trench Method) และการฝงกลบแบบบอ (Ram Method)
(3) ระบบควบคุมทางดานสิ่งแวดลอม ไดแก ระบบรวบรวมน้าํ ชะขยะ
(Leachate Collection System) ระบบบําบัดน้ําเสีย และระบบติดตามตรวจสอบน้าํ ใตดิน
(Groundwater Monitoring System) และน้ําผิวดิน
(4) ระบบรวบรวมกาซชีวภาพ ไดแก Passive System เปนระบบ
ควบคุมกาซชีวภาพที่งา ยทีส่ ุด มักจะใชงานกับสถานทีฝ่ งกลบขนาดเล็ก, Active System มักถูก
ประยุกตใชงานกับสถานที่ฝง กลบขนาดกลางหรือใหญ และ Physical Barrier เพื่อปองกันกาซ
ชีวภาพแพรกระจายออกทางผิวหนาของหลุมฝงกลบ ซึ่งรวมถึงระบบติดตามตรวจสอบการรั่วไหล
ของกาซชีวภาพ (Perimeter Monitoring System) จากพื้นที่ฝงกลบ
(5) ระบบผลิตพลังงานจากกาซชีวภาพ ทางเลือกในการใชประโยชน
กาซชีวภาพที่ไดจากหลุมฝงกลบขยะมูลฝอยมีอยู 3 แนวทาง คือ การใชประโยชนในพืน้ ทีโ่ ครงการ
หรือพื้นที่ใกลเคียงในรัศมีไมเกิน 3 กิโลเมตร การผลิตกระแสไฟฟา (Electricity Generation) โดย
ใช IC Engine หรือ Gas Engine และการสงเขาสูระบบทอกาซ (Pipeline Injection) ในรูปของ
กาซคุณภาพปานกลาง (30-50%มีเทน) หรือกาซคุณภาพสูง (95%มีเทน)
(6) การปดพืน้ ที่ฝง กลบขยะมูลฝอย แบงออกเปน 3 ประเภท คือ การปด
ชั้นฝงกลบรายวัน (Daily Cover) การปดชัน้ ฝงกลบบริเวณดานบนและดานขาง (Intermediate
Cover) และการปดชั้นฝงกลบขั้นสุดทาย (Final Cover)
ทั้งนี้ในการออกแบบระบบฝงกลบขยะมูลฝอยแบบถูกหลักสุขาภิบาลนั้น จะ
เปนไปตามมาตรฐานเกณฑการออกแบบที่กําหนดโดยกรมควบคุมมลพิษและมาตรฐานสากล
สําหรับการผลิตพลังงานโดยใชกาซชีวภาพจากหลุมฝงกลบขยะมูลฝอย
4.4.3) จุดเดนของเทคโนโลยีการผลิตพลังงานโดยใชกาซชีวภาพจากหลุมฝง
กลบขยะมูลฝอย
(1) ดานเทคนิค
- สามารถใชประโยชนจากกาซชีวภาพที่ไดหลุมฝงกลบขยะมูลฝอย
ไดหลายทาง เชน การนําไปผลิตเปนพลังงานกระแสไฟฟา ใชเปนเชื้อเพลิงโดยตรงทดแทนกาซ
ธรรมชาติ ใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับหมอไอน้ําในงานอุตสาหกรรม ใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับยาน
พาหนะโดยผานกระบวนการปรับปรุงคุณภาพกาซและทําใหเปนของเหลว ผลิตเปนเอทานอลและ
ใชเปนแหลงไฮโดรเจนสําหรับเซลลเชื้อเพลิง (Fuel Cell)
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- ลดการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยใชกา ซชีวภาพเปนแหลงพลังงาน
ทดแทน
- ลดคาใชจายในการดําเนินงานของเจาของโครงการ เนื่องจากมี
รายไดจากการขายไฟฟามาทดแทนลดการใชเชื้อเพลิงฟอสซิล โดยใชกาซชีวภาพเปนแหลง
พลังงานทดแทน
(2) ดานสิง่ แวดลอม
- ชวยลดปญหาเหตุเดือดรอนรําคาญเนือ่ งจากกลิ่น แมลง และสัตว
พาหะนําโรค
- ลดปญหาความเสีย่ งของความเปนพิษและสารกอมะเร็ง
(Carcinogenic Substance) ในกาซชีวภาพจากหลุมฝงกลบขยะมูลฝอย
- ลดความเสีย่ งจากการเกิดระเบิดและไฟไหมจากกาซชีวภาพที่เกิด
จากหลุมฝงกลบ
- ลดสารประกอบอินทรียระเหยงาย (Volatile Organic
Compounds)
- ชวยลดปญหาภาวะโลกรอนที่เกิดจากการระเหยกาซมีเทนจาก
หลุมฝงกลบขยะมูลฝอย
4.4.4) พลังงานที่ผลิตไดจากเทคโนโลยีการผลิตพลังงานโดยใชกา ซชีวภาพ
จากหลุมฝงกลบขยะมูลฝอย พลังงานทีผ่ ลิตไดจากระบบขึ้นอยูกับปริมาณกาซชีวภาพทีเ่ กิดจาก
หลุมฝงกลบขยะมูลฝอยขึน้ อยูกับปจจัยหลายประการ ไดแก ปริมาณและลักษณะคุณสมบัติขยะ
มูลฝอย การดําเนินงานฝงกลบในพืน้ ที่และความหนาแนนของชัน้ ฝงกลบขยะมูลฝอย ความชืน้
และระบบการจัดการกาซชีวภาพทีเ่ กิดจากหลุมฝงกลบ (ประสิทธิภาพระบบรวบรวมกาซชีวภาพ
จากหลุมฝงกลบเฉลี่ยประมาณ 70-85%) และระบบผลิตพลังงานที่เลือกใช โดยปริมาณกาซที่
เกิดขึ้นจากหลุมฝงกลบขยะมูลฝอย จากการประเมินดวยวิธีการคาดการณตางๆ กันมีดังนี้
(U.S.EPA., November 1996)
(1) วิธีการประเมินคราวๆ (Rough Estimation) จะเกิดกาซชีวภาพ
ประมาณ 6-18 ลานลูกบาศกเมตร/ป สําหรับปริมาณขยะในพืน้ ที่ 1-3 ลานตัน
(2) แบบจําลองการยอยสลายลําดับที่ 1 (First Order Decay Model) จะ
เกิดกาซชีวภาพประมาณ 7-32 ลานลูกบาศกเมตร/ป สําหรับปริมาณขยะในพื้นที่ 1-3 ลานตัน
(3) ประเมินจากปริมาณขยะทีน่ ํามาฝงกลบในพืน้ ที่ (Waste In Place
Model) จะเกิดกาซชีวภาพประมาณ 9-20 ลานลูกบาศกเมตร/ป สําหรับปริมาณขยะในพืน้ ที่ 1-3
ลานตัน
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4.5) ขยะเชื้อเพลิง
การใชขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมไดเพื่อการเผาไหมโดยตรงมักกอใหเกิดความ
ยุงยากในการใชงานเนื่องจากความไมแนนอนในองคประกอบตางๆทีป่ ระกอบกันขึน้ เปนขยะมูล
ฝอย ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามชุมชนและตามฤดูกาล อีกทั้งขยะมูลฝอยเหลานี้มีคา ความรอนต่ํา มี
ปริมาณเถาและความชืน้ สูง สิ่งเหลานี้กอความยุง ยากใหกับผูออกแบบโรงเผาและผูป ฎิบัติและ
ควบคุมการเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมไดยาก การแปรรูปขยะมูลฝอยโดยผานกระบวนการ
จัดการตางๆ เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมีของขยะมูลฝอยเพื่อทําให
กลายเปนขยะเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel; RDF) จะสามารถแกปญ
 หาดังกลาวมาขางตนได
ซึ่งขยะเชื้อเพลิงที่ไดนนั้ สามารถนําไปใชเปนเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงานได
ขยะเชื้อเพลิง หมายถึง ขยะมูลฝอยที่ผา นกระบวนการจัดการตางๆ เชน การ
คัดแยกวัสดุที่เผาไหมไดออกมา การฉีกหรือตัดขยะมูลฝอยออกเปนชิน้ เล็กๆ ขยะเชือ้ เพลิงที่ไดนี้จะ
มีคาความรอนสูงกวาหรือมีคุณสมบัติเปนเชื้อเพลิงที่ดีกวาการนําขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมมาใช
โดยตรง เนื่องจากมีองคประกอบทัง้ ทางเคมีและกายภาพสม่ําเสมอกวา ขอดีของขยะเชื้อเพลิง คือ
คาความรอนสูง (เมื่อเปรียบเทียบกับขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมมา) งายตอการจัดเก็บ การขนสง
การจัดการตางๆ รวมทั้งสงผลกระทบตอสิง่ แวดลอมต่ํา
วิธีการใชประโยชนจากขยะเชื้อเพลิง ทั้งเพื่อผลิตพลังงานไฟฟาและความรอน
โดยที่อาจจะมีการใช RDF เปนเชื้อเพลิงภายในที่เดียวกัน หรือมีการขนสงในกรณีทตี่ ั้งของโรงงาน
ไมไดอยูที่เดียวกัน ทางเลือกอีกทางหนึ่งก็คือ นําไปใชเผารวมกับถานหิน เพื่อลดปริมาณการใช
ถานหินลง อุตสาหกรรมบางประเภท เชน อุตสาหกรรมซีเมนต ไดมีการนํา RDF ไปใชใน
กระบวนการผลิตปูนซีเมนต ทําใหลดการใชถานหินลงไปได
5) พลังงานถานหิน
ถานหินเปนแหลงพลังงานที่สําคัญในอดีตจนถึงปจจุบนั อุตสาหกรรมถานหินซึง่
รวมทัง้ การสํารวจ การผลิตและการใชนนั้ ไดมีการพัฒนากันมาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในประเทศ
ที่เปนผูน าํ ทางดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เชน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุนและกลุมประเทศในยุโรป
สําหรับภายในประเทศไทยนัน้ ถึงแมจะมีปริมาณสํารองถานหินอยูมากกวา 2,000 ลานตัน แตสวน
ใหญเปนถานหินที่มีคุณภาพต่ํา ตัง้ แตลิกไนต (Lignite) จนถึงซับบิทมู ินัส (Sub-bituminous) อีก
ทั้งภาพลักษณที่ไมดีดานผลกระทบตอสิง่ แวดลอมในอดีต ทําใหการใชถานหินเปนเชื้อเพลิงมี
ปริมาณไมมากหากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ
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อยางไรก็ตามในอนาคตคาดวาจะมีการใชถานหินเพิ่มขึ้น เนื่องจากเปนเชื้อเพลิง
ที่มีราคาถูกและมีปริมาณสํารองมากเมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิงชนิดอื่น แตทั้งนี้การนําถานหิน
มาใชผลิตพลังงานจะตองใชควบคูกับเทคโนโลยีถานหินสะอาด เพื่อกําจัดสารพิษที่ปลดปลอย
ออกมาในกระบวนการผลิตและการใชถานหิน
6) พลังงานเซลลเชื้อเพลิง
เซลลเชื้อเพลิง คือ อุปกรณที่ทําใหเกิดปฏิกริ ิยาเคมี-ไฟฟา ระหวางออกซิเจนกับ
ไฮโดรเจนซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงพลังงานของเชื้อเพลิงไปเปนพลังงานไฟฟาโดยตรง ไมตองผาน
การเผาไหม ทําใหเครื่องยนตที่ใชเซลลเชื้อเพลิงนี้ไมกอ มลภาวะทางอากาศทั้งยังมีประสิทธิภาพ
สูงกวา เครื่องยนตเผาไหม 1-3 เทา ขึ้นอยูกับชนิดของเซลลเชื้อเพลิง และชนิดของเชื้อเพลิงที่ใช
เซลลเชื้อเพลิงมีหลายแบบขึ้นอยูกับสารที่ใชเปนเชื้อเพลิงเชนเซลลเชื้อเพลิง
ไฮโดรเจน-ออกซิเจน ไฮโดรเจน-ไฮดราซีน โพรเพน-ออกซิเจน เปนตน และชนิดที่เปนทีน่ ิยมใช
คือ เซลลเชื้อเพลิงไฮโดรเจน-ออกซิเจน เพราะเมื่อปฏิกิรยิ าในเซลลเกิดขึ้นแลวนอกจากพลังงานจะ
ไดน้ําบริสุทธิ์ และความรอนไวใชตามความเหมาะสมดวย นอกจากนี้เซลลเชื้อเพลิงชนิดนีย้ ังไมชนั้
บรรยากาศโอโซนเพราะไมกอ ใหเกิดกาซคารบอนไดออกไซด เชนเซลลเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ
เซลลเชื้อเพลิงมีลักษณะคลายกับเซลลสะสมไฟฟาแบบตะกั่วหรือที่เรียกกัน
โดยทัว่ ไปวาแบตเตอรี่มากในดานที่สามารถอัดประจุใหมไดเรื่อยๆ เซลลเชื้อเพลิงยังไมเปนทีน่ ิยม
ใชทั่วไปอยางแบตเตอรีเพราะตนทุนการผลิตอุปกรณในครั้งแรกสูงและยังมีอนั ตรายที่ตองใช
ความรูเฉพาะ ควบคุมหลายประการ แตในปจจุบันไดนาํ มาใชกับอุปกรณไฟฟาหลายชนิดเชน
โทรศัพทมือถือ ปาลม notebook
7) พลังงานชีวมวล เทคโนโลยีพลังงานชีวมวลในปจจุบัน ไดแก
7.1) การสันดาป (Combustion Technology)
การสันดาปเปนปฏิกิริยาการรวมตัวกันของเชื้อเพลิงกับออกซิเจนอยางรวดเร็ว
พรอมเกิดการลุกไหมและคายความรอน ในการเผาไหมสวนใหญจะไมใชออกซิเจนลวนๆ แตจะใช
อากาศแทนเนือ่ งจากอากาศมีออกซิเจนอยู 21% โดยปริมาณ หรือ 23% โดยน้าํ หนัก
7.2) การผลิตกาซเชื้อเพลิง (Gasification Technology)
กระบวนการ Gasification เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงพลังงานที่มอี ยูใน
ชีวมวลที่สําคัญกระบวนการหนึง่ ของการเปลี่ยนแปลงแบบ Thermal Conversion โดยมี
สวนประกอบของ Producer gas ที่สาํ คัญไดแก กาซคารบอนมอนอกไซด (CO) ไฮโดรเจน (H2)
และมีเทน (CH4)
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7.3) การผลิตกาซโดยการหมัก (Anaerobic Digestion Technology)
การผลิตกาซจากชีวมวลทางเคมีดวยการยอยสลายสารอินทรียในที่ไมมี
อากาศหรือไมมีออกซิเจนซึ่งเรียกวา กาซชีวภาพ (Biogas) ไดกาซมีเทน (CH4) และกาซ
คารบอนไดออกไซด (CO2) เปนหลัก
7.4) เตาแกสชีวมวล
เตาแกสชีวมวลเปนเตาที่จัดสรางขึ้นเพื่อใชสําหรับการหุงตมอาหารใน
ครัวเรือน โดยใชเศษไมและเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเปนเชื้อเพลิง โดยมีหลักการทํางาน
แบบการผลิตแกสเชื้อเพลิงจากชีวมวล (Gasifier) แบบอากาศไหลขึน้ (Updraf Gasifier) เปนการ
เผาไหมเชื้อเพลิงในที่ที่จาํ กัดปริมาณอากาศใหเกิดความรอนบางสวนแลวไปเรงปฏิกริ ิยาตอเนื่อง
อื่นๆ เพื่อเปลีย่ นเชื้อเพลิงแข็งใหกลายเปนแกสเชื้อเพลิงที่สามารถติดไฟได ไดแก แกสคารบอนมอนอกไซด (CO) แกสไฮโดรเจน (H2) และแกสมีเธน (CH2) เปนตน
8) พลังงานกาซชีวภาพ
กาซชีวภาพเกิดขึ้นจากกระบวนการยอยสลายสารอินทรียแบบไรออกซิเจน
(anaerobic process) โดยที่กาซชีวภาพจะมีกา ซมีเทน (CH4) เปนองคประกอบหลักอยูประมาณ
50 – 80 % นอกนัน้ เปนกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) และมีกา ซ H2S, N2, H2 อีกเล็กนอย ดังนั้น
จึงสามารถนํามาใชเปนพลังงานทดแทนได ปจจุบนั สารอินทรียท ี่นยิ มนํามาผานกระบวนการนี้
แลวใหกา ซชีวภาพคือ น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เชน โรงงานแปงมันสําปะหลัง โรงงาน
เบียร โรงงานผลไมกระปอง รวมทั้งน้าํ เสียจากฟารมเลีย้ งสัตว จากกระบวนการดังกลาวคา
COD ลดลงมากกวา 80 % และไดกาซชีวภาพ 0.3 – 0.5 ลบ.ม./กิโลกรัม COD ที่ถกู กําจัด ทัง้ นี้
ขึ้นกับคุณลักษณะของน้าํ เสียแตละประเภท กาซมีเทนมีคาความรอน 39.4 เมกะจูล/ลบ.ม.
สามารถใชทดแทนน้ํามันเตาได 0.67 ลิตร ซึ่งเทียบเทาพลังงานไฟฟา 9.7 kWh
9) แกสโซฮอล
แกสโซฮอลคือสวนผสมของน้ํามันเบนซินกับเอทานอล ซึ่งเปนแอลกอฮอลบริสุทธิ์
สามารถผลิตไดจากพืชที่ปลูกในประเทศ เชน ออย มันสําปะหลัง รวมทั้งธัญพืช เชน ขาวฟาง ขาว
ขาวโพดได ปจจุบันรัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานไดสงเสริมใหมีการใชน้ํามันแกสโซฮอลเพิ่มมาก
ขึ้น โดยใหมีราคาต่ํากวาน้าํ มันเบนซินลิตรละ 1.50 บาท และมีนา้ํ มันแกสโซฮอลใหใช 2 ชนิด
คือ แกสโซฮอล 95 ใชแทนเบนซิน 95 และแกสโซฮอล 91 ใชแทนเบนซิน 91 ดังนั้นการเติม
น้ํามันแกสโซฮอล จึงเปนการชวยชาติในการลดการนําเขาน้ํามันเชื้อเพลิง และยกระดับราคา
พืชผลทางการเกษตร รวมทั้งชวยลดมลพิษไอเสียทางอากาศแกไขปญหาสิง่ แวดลอมไดอีกดวย
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9.1) การผลิตเอทานอล
เอทานอลเปนแอลกอฮอลชนิดหนึ่งซึง่ เกิดจากการหมักพืช เพื่อเปลี่ยนแปงจาก
พืชเปนน้าํ ตาลแลวเปลี่ยนจากน้าํ ตาลเปนแอลกอฮอล เมื่อทําใหเปนแอลกอฮอลบริสุทธิ์ 95% โดย
การกลัน่ จะเรียกวา เอทานอล (Ethanol) เอทานอลทีน่ ําไปผสมในน้าํ มันเพื่อใชเติมเครื่องยนตเปน
แอลกอฮอลทมี่ ีความบริสทุ ธิ์ตั้งแต 99.5% โดยปริมาตร สามารถใชเปนเชื้อเพลิงได
9.2) ความเปนมาของการใชแกสโซฮอลในประเทศไทย
การผลิตแกสโซฮอล ในประเทศไทยนั้นเกิดจากแนวพระราชดําริในพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหวั เมื่อป พ.ศ. 2528 โครงการสวนพระองคไดศึกษาการผลิตแกสโซฮอลเพื่อใช
เปนพลังงานทดแทน โดยผลิตเอทานอลจากออย หลังจากนัน้ ก็เกิดความตื่นตัวทัง้ จากภาครัฐ
และเอกชนเขามารวมพัฒนาและนําไปทดสอบกับเครื่องยนต
ในป 2543 ปตท.ดําเนินการทดสอบการใชแกสโซฮอลในรถยนต พบวาชวยลด
มลพิษ ประหยัดน้ํามันและไมมีผลตอสมรรถนะ นอกจากนี้ไดมกี ารผลิตแอลกอฮอลจากหัวมันสด
โดยสถาบันวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศ ซึง่ จะสงใหโรงกลัน่ ของบางจากผลิตเปน
แกสโซฮอล ไดทดลองจําหนายเมื่อป พ.ศ. 2544 ในสถานีบริการน้าํ มันของบางจาก 5 แหงในเขต
กรุงเทพฯ โดยมีราคาจําหนายต่ํากวาน้ํามันเบนซินไรสารตะกั่วออกเทน 95 เล็กนอย ซึง่ ก็ไดผล
ตอบรับที่นาพอใจ
10) โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร
โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรอาจเปนทางเลือกหนึ่งที่จะทําใหประเทศไทยผลิต
ไฟฟาไดเพียงพอแกความตองการที่เพิม่ ขึ้น ทั้งนี้มีเหตุผลมาจาก ขอดีและขอเสียของโรงไฟฟา
พลังงานนิวเคลียรเทียบกับโรงไฟฟาชนิดอืน่ ๆ ที่ใชกนั อยู ทัง้ ดานปริมาณ แหลงเชื้อเพลิง และ
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม พบวาเชื้อเพลิงพลังงานนิวเคลียรมีราคาไมแพง สามารถผลิตพลังงาน
จํานวนมากมายจากปริมาณเชื้อเพลิงเพียงเล็กนอย ใหกากจํานวนนอย การพัฒนาวงจรเชื้อเพลิง
พลังงานนิวเคลียรเพื่อใหไดประโยชนเพิ่มมากขึ้นนัน้ มีอยูอยางตอเนื่อง การขนสงเชือ้ เพลิงใหม
(กอนเขาโรงไฟฟา) ทําไดงายและสะดวก และขอดีที่สําคัญที่สุด คือ ไมทําใหเกิดกาซเรือนกระจก
และฝนกรดทีจ่ ะกอปญหากับสิ่งแวดลอม ดังเชนสิง่ อื่น ๆ โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรยังมีขอเสีย
บางประการ คือ ในดานราคาลงทุนเริ่มตนสูงกวาโรงไฟฟาชนิดอื่น เพราะตองนําไปใชในการ
กอสราง วัสดุอุปกรณ ระบบควบคุมและการเก็บของเสียจากโรงไฟฟาทัง้ ในกรณีดาํ เนินการปกติ
และในกรณีฉุกเฉิน เพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอสังคมและสิ่งแวดลอมตองมีการสมมติกรณี
ฉุกเฉินตาง ๆ เพื่อที่จะนํามาคาดการณเหตุการณที่จะเกิดขึ้นตอระบบและเตรียมพรอมบุคลากรให
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สามารถรองรับสถานการณเหลานั้นได จึงนับไดวาโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรมีความปลอดภัย
สูงสุดเมื่อเทียบกับโรงไฟฟาชนิดอื่น
11) พลังงานความรอนใตพิภพ
พลังงานความรอนใตพิภพเปนแหลงพลังงานหมุนเวียนที่ใชไมหมดสิ้น ปรากฏให
เห็นในรูปของน้ําพุรอน ซึ่งเปนปรากฏการณธรรมชาติที่มีนา้ํ รอนไหลขึ้นมาจากใตผิวดิน แสดงให
เห็นวาภายในโลกยังคงมีความรอนอยูจงึ เปนแหลงพลังงานรูปแบบหนึ่งที่สามารถพัฒนาเพื่อ
นํามาใชประโยชนดานตางๆ เชน การผลิตกระแสไฟฟา ดานอุตสาหกรรมและการเกษตรกรรม
อีกทั้งยังพัฒนาเปนแหลงทองเทีย่ วไดอีกดวย โดยประเภทการใชประโยชนขึ้นอยูกับอุณหภูมิของ
น้ําพุรอน อัตราการไหลของน้าํ พุรอน และลักษณะโครงสรางของชั้นหินที่เปนหินกักเก็บและเปน
ชองทางการนําน้าํ พุรอนขึน้ มาสูผิวโลก
2.3.3 ศักยภาพพลังงานทางเลือกของไทยในปจจุบนั
1) ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย
ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยของประเทศไทย (พ.ศ. 2542) โดยกรมพัฒนาและ
สงเสริมพลังงานและคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พบวาการกระจายของความเขม
รังสีดวงอาทิตยตามบริเวณตางๆ ในแตละเดือนของประเทศ ไดรับอิทธิพลสําคัญจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต และพื้นที่สว นใหญของประเทศไดรับรังสีดวง
อาทิตยสงู สุดระหวางเดือนเมษายน และพฤษภาคม โดยมีคาอยูในชวง 20 ถึง 24 MJ/m2-day เมื่อ
พิจารณาแผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยรายวันเฉลีย่ ตอป พบวาบริเวณที่ไดรับรังสีดวง
อาทิตยสงู สุดเฉลี่ยทัง้ ป อยูท ี่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยครอบคลุมบางสวนของจังหวัด
นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร ศรีษะเกษ รอยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี และอุดรธานี และบางสวน
ของภาคกลางที่จังหวัดสุพรรณบุรี ชัยนาท อยุธยา และลพบุรี โดยไดรับรังสีดวงอาทิตยเฉลี่ยทัง้ ป
19 ถึง 20 MJ/m2-day พื้นทีด่ ังกลาวคิดเปน 14.3% ของพื้นที่ทงั้ หมดของประเทศ นอกจากนี้ยงั
พบวา 50.2% ของพื้นทีท่ ั้งหมดไดรับรังสีดวงอาทิตยเฉลีย่ ทัง้ ป ในชวง 18-19 MJ/m2-day จากการ
คํานวณรังสีรวมของดวงอาทิตยรายวันเฉลีย่ ตอปของพืน้ ที่ทวั่ ประเทศพบวามีคา เทากับ 18.2
MJ/m2-day จากผลที่ไดนี้แสดงใหเห็นวาประเทศไทยมีศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยคอนขางสูง
2) ศักยภาพพลังงานน้าํ
ปจจุบันประเทศไทยมีการผลิตไฟฟาจากพลังน้าํ รวมทั้งสิน้ 2,999.86 MW. ดังนี้
• การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
2,946.73 MW.
• ไฟฟาพลังน้าํ ขนาดใหญ
2,886.27 MW.
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• ไฟฟาพลังน้าํ ขนาดเล็ก
• การไฟฟาสวนภูมิภาค (ไฟฟาพลังน้าํ ขนาดเล็ก)
• กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
• ไฟฟาพลังน้าํ ขนาดเล็ก
• ไฟฟาระดับหมูบาน

60.46
8.65
44.48
43.32
1.16

MW.
MW.
MW.
MW.
MW.

3) ศักยภาพพลังงานขยะ
แหลงขยะที่มศี ักยภาพปริมาณขยะมากกวา 100 ตันตอวันจํานวน 26 แหง
แหลงขยะที่มศี ักยภาพปริมาณขยะตั้งแต 50 ถึง 100 ตันตอวัน จํานวน 36 แหง
(โครงการศึกษาและสาธิตการผลิตพลังงานไฟฟา ความรอนจากขยะชุมชน กรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2547)
4) ศักยภาพพลังงานถานหินสะอาด
ในสภาพปจจุบันผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการเผาไหมถา นหินเพื่อผลิต
พลังงานเริ่มปรากฏชัดเจนมากขึ้น ดังนัน้ การเผาไหมถา นหินโดยตรงในปจจุบันและอนาคต
จําเปนที่จะตองมีระบบการกําจัดมลพิษที่เกิดจากการเผาไหมกอนที่จะปลอยออกสูบ รรยากาศ
ซึ่งทําใหตน ทุนในการผลิตพลังงานสูงขึน้ และก็ยังมีปญ
 หาที่ตองพัฒนาเพื่อแกไขอยูตลอด
ตัวอยางเชน การใชระบบการกําจัดกาซ SO2 โดย Wet Process ถึงแมวาจะสามารถกําจัด SO2
ออกได แตก็ยังกอใหเกิดมลสารที่เกิดจากระบบกําจัดอีก เชน Slurry ของ CaSO4 เปนตน และไม
สามารถกําจัด NOX ได ปจจุบันไดมีกระบวนการ Dry Process แตก็ยังมีประสิทธิภาพต่ําทําใหเสีย
คาใชจายสูง เทคโนโลยีการผลิตกาซเชื้อเพลิงจากถานหิน (Coal Gasification) และ Coal Water
Mixture เปนอีกวิธหี นึง่ ที่มีแนวโนมที่สามารถแกปญหาดังกลาวไดโดยสามารถลดไดทั้งปริมาณ
ซัลเฟอร และ NOX รวมทัง้ อาจจะลดตนทุนคาเชื้อเพลิงอีกดวย
5) ศักยภาพพลังงานเซลลเชื้อเพลิง
ประเทศไทยมีการใชพลังงานในภาคคมนาคมและขนสงสูงที่สุด และมากกวารอยละ
90 ของพลังงานที่ใชในภาคคมนาคมและขนสงนี้ไดมาจากการนําเขา นอกจากนีม้ ลพิษทีเ่ กิดจาก
ยามพาหนะตางๆ ยังมีผลกระทบตอสภาพแวดลอมและสุขอนามัยของประชาชนเปนอยางมาก
โดยเฉพาะในเขตเมืองใหญๆ ที่มกี ารจราจรแออัด เชน กรุงเทพฯ แนวทางการแกไขปญหาพลังงาน
และสิ่งแวดลอมประการหนึง่ คือ การเปลี่ยนไปใชรถเซลลเชื้อเพลิงที่ใชไฮโดรเจนเปนเชื้อเพลิง
เพราะไมกอใหเกิดมลพิษ นอกจากนี้ ไฮโดรเจนยังสามารถผลิตไดจากเซลลเชื้อเพลิงหลายชนิด
รวมทัง้ พลังงานทดแทน เชน ชีวมวล
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ในหลายประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา ญี่ปนุ เยอรมัน ไดมีการวิจยั และพัฒนารถเซลล
เชื้อเพลิงจนสามารถนํามาใชประโยชนไดเทียบเทารถยนตสันดาปภายในแลว แตยังมีราคาสูงอยู
อยางไรก็ตาม เปนที่คาดกันวาภายในระยะเวลา 5-10 ปขางหนา เซลลเชื้อเพลิงจะมีตนทุนการ
ผลิตลดลงและสามารถแขงขันในตลาดได ในประเทศไทยมีกลุมนักวิจยั จากหลายมหาวิทยาลัยให
ความสนใจการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิงจนสามารถสรางประกอบและสาธิตการใช
งานขนาดเล็กๆ ไดแลว โดยที่การพัฒนาเทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิงมีความสําคัญอยางยิง่ ตอ
อุตสาหกรรมรถยนตและการใชพลังงานของประเทศ ดังนั้นการศึกษาแนวทางการพัฒนาใช
เทคโนโลยีดังกลาวรวมถึงการสรางประกอบและสาธิตรถเซลลเชื้อเพลิง เพื่อเผยแพรสูประชาชน
ทั่วไป จึงเปนขัน้ ตอนที่สําคัญ และเปนประโยชนตอการพัฒนาการผลิตและสนับสนุนใหมกี ารใชรถ
เซลลเชื้อเพลิงตอไปในอนาคต
6) ศักยภาพชีวมวลในประเทศไทย
ประเทศไทยนับเปนประเทศเกษตรกรรมทีส่ ําคัญแหงหนึง่ ของโลก ประชาชนมากกวา
รอยละ 50 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลพลอยไดที่สําคัญนอกเหนือจากผลผลิตการเกษตรก็คือ
วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เชน ฟางขาว แกลบ กากออย กาก ใย และทะลายปาลม เปนตน
ชีวมวล (Biomass) หมายถึง วัสดุหรือสารอินทรียซ ึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงเปน
พลังงานได ชีวมวลนับรวมถึงวัสดุเหลือทิง้ ทางการเกษตร เศษไม ปลายไมจากอุตสาหกรรมไม มูล
สัตว ของเสียจากโรงงานแปรรูปทางการเกษตร และของเสียจากชุมชน
ปริมาณชีวมวลจากเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร ที่ผลิตภายในประเทศจะแปรผัน
และขึ้นอยูกับปริมาณผลผลิตทางการเกษตรของประเทศ ตารางขางลางแสดงรายละเอียดพืน้ ที่
ปลูก ผลผลิตพืชหลักและไมยางพารา ป พ.ศ. 2543/2544 และ 2544/2545
สําหรับศักยภาพของการผลิตชีวมวลในประเทศไทยจะประเมินจากผลคูณของ
ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรที่กอใหเกิดชีวมวลนัน้ ๆ กับสัดสวนของการเปลี่ยนแปลงปริมาณ
ผลผลิตเปนปริมาณชีวมวล
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ตารางที่ 2 พืน้ ที่ปลูก ผลผลิตพืชหลักและไมยางพารา ป พ.ศ.2543/2544 และ 2544/2545
(หนวย: พันไร / พันตัน)
2543/44

2544/45

ชนิด

พื้นที่เก็บเกี่ยว

ผลผลิต

พื้นที่เก็บเกี่ยว

ผลผลิต

ออย

5,421

49,070

6,320

60,013

ขาว

65,640

25,608

63,283

26,514

น้ํามันปาลม

1,303

3,256

1,456

4,089

ขาวโพด

7,551

4,397

7,474

4,466

มันสําปะหลัง

7,068

19,064

6,176

16,868

สับปะรด

608

2,287

552

1,987

ไมยางพารา

11,558

2,378

11,590

2,424

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2544/45
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ตารางที่ 3 แสดงศักยภาพชีวมวลของประเทศไทยป 2545
ชนิด

ผลผลิต วัสดุเหลือใช ปริมาณวัสดุ คาความรอน พลังงาน เทียบเทา กําลังไฟฟา
เหลือใช
น้ํามันดิบ
6
6
(10 kg)
(MT)
(10 kg)
(MJ/kg)
(TJ)
(MW)

ออย

60013.00 ชานออย

ขาว

14.40

52,056.04

1.23

764.21

ยอดและใบ 17,870.19

17.39

310,762.62 7.36

4,105.92

แกลบ

3,006.42

14.27

42,901.65

1.02

566.83

ฟางขาว

8,106.60

10.24

83,011.61

1.97

1,096.78

น้ํามันปาลม 4089.00 ทะลายปาลม 1,022.05

17.86

18,253.88

0.43

241.18

มะพราว

26514.00

3,615.00

1396.00

มันสําปะหลัง 16868.00

เสนใย

80.55

17.62

1,419.21

0.03

18.75

กะลา

7.41

18.46

136.85

0.00

1.81

กานทาง

10,647.76

9.83

104,667.44 2.48

1,382.91

ทะลายตัวผู

952.74

16.33

15,558.20

0.37

205.56

เปลือก

300.68

16.23

4,880.11

0.12

64.48

กะลา

84.43

17.93

1,513.83

0.04

20.00

ทะลาย

57.66

15.40

888.03

0.02

11.73

ทาง

254.11

16.00

4,065.71

0.10

53.72

ตน

604.14

18.42

11,128.34

0.26

147.03

ขาวโพด

4466.00

ซัง

816.88

18.04

14,736.44

0.35

194.71

ถั่วลิสง

129.00

เปลือก

41.67

12.66

527.50

0.01

6.97

ฝาย

36.00

ลําตน

116.35

14.49

1,685.94

0.04

22.27

ถั่วเหลือง

292.00 ลําตนและใบ

590.97

19.44

11,488.51

0.27

151.79

ขาวฟาง

145.00

ใบและตน

117.64

19.23

2,262.18

0.05

45.14

เศษไม

10268.00

กิ่งกาน

2,669.68

14.98

39,991.81

0.95

528.39

721,935.91 17.10

9,630.18

รวมวัสดุ
เหลือใช
รวมพลังงาน
ทั้งหมด
ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 2545

48,293.26
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7) ศักยภาพพลังงานกาซชีวภาพ
น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงในการนํามาผลิตกาซชีวภาพ 16
ประเภทอุตสาหกรรม เชน โรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง โรงงานผลิตน้าํ มันปาลม โรงฆาสัตว
เปนตน มีศกั ยภาพที่จะผลิตกาซชีวภาพไดประมาณ 1.5 ลานลูกบาศกเมตร/วัน ทดแทนน้าํ มัน
เตาได 0.9 ลานลิตรตอวัน
8) ศักยภาพของไบโอดีเซลในประเทศไทย
วัตถุดิบที่มีศกั ยภาพในการผลิตไบโอดีเซลในประเทศไทย ไดแก น้ํามันพืชใชแลว
และน้ํามันพืชสกัดใหมอีก 8 ชนิด ประกอบดวย
8.1) น้ํามันปาลม
8.2) น้ํามันมะพราว
8.3) น้ํามันถัว่ เหลือง
8.4) น้ํามันถัว่ ลิสง
8.5) น้ํามันละหุง
8.6) น้ํามันงา
8.7) น้ํามันเมล็ดทานตะวัน
8.8) น้าํ มันสบูดํา
ตามยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมไบโอดีเซล (18 มกราคม 2548) วัตถุดิบหลัก
ของไบโอดีเซล ไดแก ปาลมน้ํามัน เนื่องจากปาลมน้าํ มันเปนพืชที่มีศกั ยภาพในการแขงขันสูงกวา
พืชน้าํ มันชนิดอื่น ทั้งดานการผลิตและการตลาด คือ มีตน ทุนการผลิตและราคาต่ํากวาน้ํามันพืช
ชนิดอื่น นอกจากนีป้ าลมยังสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางหลากหลายทัง้ ในสินคาอุปโภคและ
บริโภค
ศักยภาพของไบโอดีเซลจากปาลมน้ํามันในประเทศไทย ในปจจุบนั สามารถผลิต
ไบโอดีเซล 500,000 ลิตร/วัน จากน้ํามันปาลมทีเ่ หลือจากการบริโภคในประเทศ และโรงงานสกัด
น้ํามันปาลมดิบสามารถรองรับการเพิ่มขึน้ ของผลปาลมดิบไดเกือบสองเทา เนื่องจาก กําลังการ
ผลิตรวมของโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบทัง้ สิ้น 10.81 ลานตันผลปาลมสดตอป เมื่อเทียบกับ
วัตถุดิบ โรงงานสกัดน้าํ มันปาลมดิบจะมีกาํ ลังผลิตสวนเกินรอยละ 50 ในป 2555 สามารถผลิต
ไบโอดีเซลไดถึง 8.5 เนื่องจาก ในป 2551 พื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันสามารถขยายอีก 10 ลานไร
นอกจากนี้ ยังมีปาลมสเตียรินซึ่งเปนผลพลอยไดจากการกลั่นน้าํ มันปาลม ซึ่ง
สามารถนํามาผลิตไบโอดีเซลไดอีก
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อยางไรก็ตาม ปาลมน้าํ มันเปนพืชที่ตองการน้ําและสารอาหารมาก จึงเหมาะกับ
สภาพภูมิอากาศทางภาคใต ดังนัน้ จึงมีการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพืชน้ํามันชนิดอืน่ ควบคู
กันไปดวย
9) ศักยภาพพลังงานจากเอทานอล
ปจจุบันมีโรงงานผลิตเอทานอลที่ไดรับอนุญาตจากทั้งสิน้ 45 โรง มีกําลังการผลิต
รวม 10,765,000 ลิตร/วัน ปจจุบันมีโรงงานเดินระบบแลว 6 โรง คือ บริษัทพรวิไลอินเตอรเนชั่นแน
ลกรุป เทรดดิ้ง จํากัด บริษัทไทยแอลกอฮอล จํากัด (มหาชน) บริษทั ไทยอะโกรเอนเนอรจี จํากัด
บริษัทไทยงวนเอทานอล จํากัด บริษัทขอนแกนแอลกอฮอล จํากัด และ บริษัทเพโทกรีน จํากัด
10) ศักยภาพพลังงานแหลงน้าํ พุรอน
ในประเทศไทยมักจะพบอยูใ นบริเวณหินภูเขาไฟที่ดับแลว หรืออยูบริเวณใกลมวล
หินแกรนิตและหินตะกอนอายุตางๆ กันจากขอมูลการสํารวจแหลงน้าํ พุรอนของกรมทรัพยากร
ธรณี พ.ศ. 2530 พบแหลงน้ําพุรอนแลวมากกวา 100 แหง กระจายอยูในทุกภูมิภาคยกเวนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และมีอุณหภูมิน้ํารอนที่ผวิ ดินอยูในชวง 40-100oC หากน้ําจากแหลง
พลังงานความรอนใตพิภพ มีปริมาณแรธาตุละลายอยูในปริมาณที่สงู การนํามาใชกอ็ าจจะมี
ผลกระทบตอระบบบาดาลหรือน้ําบนผิวดินที่ใชในการเกษตร หรือใชอุปโภคบริโภคได วิธีการ
ปองกันคือทําใหปริมาณแรธาตุเหลานัน้ ตกตะกอนเสียกอน หรืออัดน้าํ ที่ผา นการใชแลวนั้น
กลับคืนสูใตผิวดินลงไปอยูในชั้นหินที่ปลอดภัย อาจมีกา ซประเภทที่ไมรวมตัว เชน ไฮโดรเจน
ซัลไฟตและกาซอื่นๆ มีปริมาณสูงอยู วิธีการปองกันคือ จะตองเปลี่ยนสภาพของกาซ ใหเปนกรด
โดยผานกาซเขาไปในน้าํ ก็จะไดกรดซัลฟูริค ซึ่งกรดนี้สามารถนําไปใชประโยชนไดอีกดวย
น้ํารอนที่ผานขบวนการใชประโยชนแลว ซึ่งหากปลอยออกมาทันทีก็อาจมีผลเสียตอ
สิ่งแวดลอมได วิธีแกคือนําน้ําที่ยงั รอนอยูน ี้ไปใชประโยชนในกระบวนการอื่นๆ ที่ตองการใชน้ํา
รอนที่มีอุณหภูมิต่ํากวา เชน ใชประโยชนในดานเกษตรกรรม และธาราบําบัด อยางไรก็ตาม
อาจเกิดปญหาการทรุดตัวของแผนดินได หากมีการสูบน้ํารอนมาใชในอัตราที่เร็วกวาการอัดน้ํา
เย็นกลับคืนสูระบบ วิธีปองกัน คือ อัดน้าํ รอนที่ใชแลวลงไปใตดินในปริมาณที่สัมพันธกับปริมาณ
น้ําที่สูบขึ้นมาใช
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จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกเกี่ยวกับศักยภาพและผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมของพลังงานทางเลือกของประเทศไทยชนิดตางๆ สามารถสรุปไดดังนี้
ตารางที่ 4 ศักยภาพและผลกระทบตอสิง่ แวดลอมของพลังงานทางเลือกของประเทศไทย
พลังงานทางเลือก

ประเภท

ผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม
มาก
นอย
/

ศักยภาพ
สูง

ต่ํา

1. พลังงานแสงอาทิตย

พลังงานหมุนเวียน

/

2. พลังงานน้ํา

พลังงานหมุนเวียน

/

3. พลังงานลม
4. พลังงานขยะ
5. พลังงานถานหินสะอาด
6. พลังงานไฮโดรเจนและเซลลเชื้อเพลิง
7. พลังงานชีวมวล
8. พลังงานกาชชีวภาพ
9. พลังงานไบโอดีเซล
10. พลังงานแก็สโซฮอล
11. พลังงานนิวเคลียร
12. พลังงานน้ําพุรอน

พลังงานหมุนเวียน
พลังงานหมุนเวียน
พลังงานสิ้นเปลือง
พลังงานหมุนเวียน
พลังงานหมุนเวียน
พลังงานหมุนเวียน
ผสม
ผสม
พลังงานสิ้นเปลือง
พลังงานหมุนเวียน

/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

/
/

จากตารางสรุปศักยภาพและผลกระทบตอสิ่งแวดลอมของพลังงานทางเลือกของประเทศ
ไทย พบวา พลังงานที่เหมาะสมกับชุมชนในประเทศไทย คือ พลังงานประเภทพลังงานหมุนเวียน
เนื่องจากสามารถใชไดอยางยั่งยืนและควรจะเปนพลังงานที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงและสงผล
กระทบตอสิ่งแวดลอมนอยซึ่งไดแก พลังงานแสงอาทิตย พลังงานน้ํา พลังงานชีวมวล สําหรับ
พลังงานที่ชมุ ชนมีศักยภาพสามารถนํามาใชเปนพลังงานไฟฟาของชุมชน ไดแก พลังงานแสง
อาทิตย พลังงานน้ํา สําหรับพลังงานทีช่ มุ ชนสามารถนํามาใชในระดับครัวเรือนในการหุงตม
ประกอบอาหาร ศักยภาพของพลังงานทีม่ ีสูงไดแก พลังงานจากชีวมวล
ดังนัน้ ผูว ิจัยจึงมุงที่จะศึกษาพลังงานประเภทพลังงานหมุนเวียนโดยมุง ที่จะศึกษาเฉพาะ
พลังงานที่ประเทศไทยมีศกั ยภาพและสงผลกระทบตอสิง่ แวดลอมนอย ไดแก พลังงานแสงอาทิตย
พลังงานน้าํ และพลังงานจากชีวมวล(เศษเหลือใชพืชผลทางเกษตรกรรม)
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2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.4.1 งานวิจยั ในประเทศที่เกี่ยวของ
ชูชาติ เหลี่ยมวานิช (2537: บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่อง เครือขายการเรียนรูในการดูแล
สุขภาพของประชาชนในชุมชนชนบท ผลการศึกษาพบวาเครือขายการเรียนรูในการดูแลสุขภาพ
ของประชาชนในชุมชนชนบทไดมีการเรียนรูตามลักษณะของเครือขายสังคมชนบท ซึ่งเริ่มตนจาก
ครอบครัว เครือญาติแลวขยายออกไปยังเพื่อนบานทั้งภายในและภายนอกชุมชน และถาเปนการ
ดูแลสุขภาพโดยทั่วๆ ไปที่เปนเรื่องปกติธรรมดา เครือขายการเรียนรูของประชาชนจะมีขึ้นตามปกติ
จากวิถีชีวิตของชาวบานทีม่ คี วามสัมพันธกันและเปนเครือญาติในชุมชนและชุมชนใกลเคียง สวน
เครือขายการเรียนรูในการดูแลรักษาที่เจ็บปวยรายแรงนัน้ เปนการสืบทอดความรูมาจากหมอพืน้
บานทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน เงื่อนไขที่สําคัญของการเกิดเครือขายการเรียนรูของ
ชาวบานคือ ความสัมพันธทเี่ กิดขึ้นระหวางบุคคลและชุมชน ไดแกความสัมพันธของครอบครัว
เครือญาติและเพื่อนบาน ระยะเวลาความสัมพันธของบุคคล ความถี่ของการพบปะหรือความ
ใกลชิด และการแลกเปลี่ยนพึ่งพากัน
งามเนตร จริงสูงเนิน (2538: บทคัดยอ) ทําวิจัยเรื่อง องคกรชุมชนเพื่อเครือขายเพื่อการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติในเขตพืน้ ที่ลุมน้ํา กรณีศึกษาองคกรชุมชนเครือขายลุมน้าํ แมราก – แม
เลา ตําบลปาแป อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม พบวาปจจัยทีท่ ําใหเกิดการรวมตัวเปนองคกร
เครือขาย มี 3 ประการคือ การมีปญหาและผลกระทบรวมกัน การมีผูนาํ ที่เปนผูท ี่มีสาํ นึก
รับผิดชอบสูงตอการแกปญหาของชุมชน และการกระตุนจากองคกรภายนอก
ประหยัด จตุรพรพิทกั ษกุล (2538: บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่อง เครือขายการเรียนรูเกี่ยวกับ
ระบบการเกษตรกรรมทางเลือกของชุมชน ใชวิธกี ารศึกษาเชิงคุณภาพ โดยศึกษาจากชุมชนบาน
ปานอต ตําบลแมทา กิ่งอําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม พบวาเครือขายการเรียนรูมคี วามสัมพันธ
กับวิถีชวี ิตและการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มีอยูในชุมชน โดยมีองคประกอบ 4 ประการคือ องค
ความรู แมขายการเรียนรู องคกรในการจัดการเรียนรูแ ละกระบวนการถายทอดการเรียนรู โดย
เครือขายการเรียนรูเกี่ยวกับเกษตรกรรมทางเลือกของชุมชนเกิดขึ้นภายใตเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง
บริบทของชุมชน ซึ่งสามารถแบงเปนเงื่อนไขโดยตรงและเงื่อนไขที่สนับสนุน เงื่อนไขโดยตรง
หมายถึงเงื่อนไขที่กอใหเกิดการเรียนรูโดยตรง ไดแก ลักษณะความสัมพันธเชิงซอนของแตละ
บุคคล ความถีแ่ ละความตอเนื่องในการพบปะ ระยะเวลาในการพบปะ ขอมูลความรู หรือสิ่งของ
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ที่มีการแลกเปลี่ยน และลักษณะทาทีที่เสมอภาคและมีความจริงใจในการพบปะซึ่งกันและกัน
เงื่อนไขสนับสนุน ไดแก ลักษณะความสัมพันธทางสังคมของชุมชน บทเรียนการเผชิญ
วิกฤตการณปญ
 หารวมกัน วัฒนธรรมประเพณีทองถิน่ ความเขมแข็งขององคกรชุมชนและ
เครือขาย ความสามารถของแมขายหรือผูนําในชุมชน ความเจริญทางดานคมนาคมและการ
สื่อสารมวลชน สถานการณทางการเมืองที่เปนประชาธิปไตยทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติ
การสนับสนุนที่ดีจากองคกรภายนอกทัง้ ภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชน และกลุม ผูบริโภคในเมือง
วิมลลักษณ ชูชาติ (2540: 193-205) ไดทําวิจัยเรื่อง การนําเสนอรูปแบบของกระบวนการ
สรางเครือขายการเรียนรูสาํ หรับการอนุรักษทรัพยากรปาไม พบวา องคประกอบหลักของเครือขาย
การเรียนรูไดแก คน ความรู และทรัพยากร ศักยภาพของเครือขายการเรียนรูขึ้นอยูกบั ผูนําที่
สามารถเชื่อมความรูเกาและความรูใหมทเี่ กี่ยวกับปา ในการรวมพลังคนในชุมชนใหเห็นความ
สําคัญของการอนุรักษปาไม ในสวนรูปแบบของกระบวนการสรางเครือขายการเรียนรูค วรมีการ
พัฒนาจากเครือขายระดับคน-คนไปสูคน-กลุมและกลุม-กลุม ดวยการเริ่มจากการสรางผูน ํา อาจ
เปนผูนาํ ตามธรรมชาติ หรืออาจเปนผูน ําภายในหรือภายนอกชุมชนที่ไดรับการสนับสนุนให
แกปญหาของชุมชน จากนัน้ มีการขยายและการเชื่อมประสานเนนการสรางการรวมกลุมใหเกิด
องคกรชุมชนที่เขมแข็ง การแกปญหาการเรียนรูรวมกันอยางมีปฏิสัมพันธบนฐานความรูเดิมและ
สรางองคความรูใหมที่เชื่อมโยงภูมิปญญาเดิมกับวิทยาการสมัยใหมและมีการดํารงอยูของ
เครือขายโดยเนนใหสมาชิกเครือขายมีการรวมกิจกรรมการเรียนรู พัฒนาศักยภาพของสมาชิกใน
การเรียนรูปฏิสัมพันธ และรวมแกปญหาตลอดจนมีการขยายพืน้ ทีเ่ ครือขายใหมากขึ้น
ปาน กิมป (2540: บทคัดยอ) ไดทําวิจยั เรื่อง การพัฒนาเครือขายการเรียนรูการศึกษา
นอกโรงเรียนเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน พบวา เครือขายการเรียนรูมพี ัฒนาการมาจากความ
ตระหนักถึงปญหาและความตองการดานเศรษฐกิจของชุมชน โดยมีผนู ําชุมชนทําหนาที่เปนผูนาํ
การเปลี่ยนแปลง มีการใชเครือขายสังคมเปนศูนยกลางการดําเนินงานภายในชุมชน และมีการ
ขยายเชื่อมโยงกับองคกรเครือขายในภาครัฐ เอกชน ชุมชน ธุรกิจ และ/หรือองคกรวิชาการ เพื่อ
กระตุนใหเกิดกระบวนการเรียนรู และการมีสวนรวมของชุมชนอยางตอเนื่อง โดยมีเปาหมายเพื่อ
การพึง่ ตนเองของชุมชนเปนหลัก สําหรับปจจัยทีท่ ําใหเกิดความสําเร็จของเครือขายการเรียนรู
การศึกษานอกโรงเรียนที่สาํ คัญคือ ปจจัยภายนอกไดแก การเผยแพรแนวคิดใหมเกีย่ วกับการ
พัฒนา การใหความสําคัญและความตอเนือ่ งของรัฐตอนโยบายการพัฒนาแบบพึ่งตนเองของ
ชุมชน ความรวมมือและการสนับสนุนจากองคกรภายนอกที่เกี่ยวของ ปจจัยภายในไดแก ความ
ตระหนักในปญหาของชุมชน การมีผูนาํ ชุมชนที่มีความสามารถในการสรางกระบวนการเรียนรูของ

77
กลุม การจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนในรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมกับการแกปญหาของ
ชุมชน ตลอดจนความสามารถในการประสานเชื่อโยงกับองคกรเครือขาย โดยเนนการจัด
กระบวนการเรียนรูเพื่อการพึง่ ตนเอง
อรุณ แกวตาป (2541: บทคัดยอ) ไดทําวิจยั เรื่อง เครือขายเพื่อการเรียนรู : ศึกษากรณี
โรงเรียนประถมศึกษา อําเภอยางชุมนอย จังหวัดศรีษะเกษ พบวาเครือขายนัน้ มีปรากฏในทุก
องคกร สําหรับรูปแบบและกลไกการสรางเครือขายชุมชนเพื่อการเรียนรูนนั้ จําแนกได 2 แบบ คือ
แบบที่เปนทางราชสนับสนุนใหเกิดขึ้นและแบบที่เกิดเองตามธรรมชาติ โดยชุมชนรวมกันจัดตั้งเปน
กลุมองคกรขึน้ มีวัตถุประสงคเพื่อแกปญหาของตนเองและชุมชน
กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
(2542) ไดศึกษาศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยของประเทศไทย พบวาการกระจายของรังสีดวง
อาทิตยรายวันตลอดทั้งป ในทุกๆ พืน้ ที่พบวามีลกั ษณะคลายคลึงกันมาก โดยมีคาความเขมของ
แสงอาทิตยสว นใหญเฉลี่ยประมาณ 18.2 เมกะจูลตอตารางเมตร-วัน (MJ/m2-day) โดยที่ภาค
กลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และบริเวณชายฝง แถบจังหวัดเพชรบุรีถึงประจวบคีรีขันธมี
การกระจายความเขมของแสงอาทิตยประมาณ 19 – 20 เมกะจูลตอตารางเมตร-วัน (MJ/m2-day)
แสดงวาประเทศไทยมีศักยภาพสูงในการนําพลังงานแสงอาทิตยมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ
ใกลเคียงกับหลายๆ ประเทศที่มีการใชพลังงานแสงอาทิตย
ตารางที่ 5 แสดงคาความเขมของแสงอาทิตยเฉลี่ยรายวันตอปของประเทศตางๆ
ประเทศ
คาความเขมของแสงอาทิตยเฉลี่ยรายวันตอป(MJ/m2-day)
อังกฤษ
8.95
ญี่ปุน
13.00
ไทย
18.2
สหรัฐอเมริกา
ออสเตรเลีย

19
19.6

ที่มา กรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิง่ แวดลอม (2542)

อดุลย ศรีวังคูณ (2543: บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่อง การสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับ
กระบวนการเรียนรูของชุมชนทีท่ ําใหชุมชนเขมแข็ง: การวิจัยเชิงชาติพันธุอภิมาน พบวาลําดับ
ขั้นตอนของกระบวนการเรียนรูของชุมชนที่ทาํ ใหชมุ ชนเขมแข็ง ประกอบดวยลําดับขั้นตอน 7
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ประการคือ ชุมชนรับรูและตระหนักในปญหา สมาชิกชุมชนรวมกันวิเคราะหปญหา สมาชิกชุมชน
รวมกันแสวงหาแนวทางแกปญ
 หา สมาชิกชุมชนรวมกันเลือกแนวทางแกปญหา สมาชิกชุมชน
รวมกันดําเนินการ สมาชิกชุมชนรวมกันประเมินผลการดําเนินการ และ สมาชิกชุมชนรวมกัน
ปรับปรุงหากดําเนินการไมสําเร็จ องคประกอบที่สําคัญของกระบวนการเรียนรูของชุมชนไดแก
ฐานการเรียนรู เนื้อหา/องคความรู กิจกรรมการเรียนรู ซึ่งทัง้ สามองคประกอบนี้ตองมีความ
สัมพันธกนั ปจจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรูของชุมชนที่ทาํ ใหชุมชนเขมแข็งประกอบดวย
ปจจัยภายใน ไดแกผูนํามีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม เปนที่ยอมรับนับถือ สมาชิกมีคุณธรรม จริยธรรม
สมาชิกเห็นประโยชนของการพัฒนารวมกัน ความสัมพันธในชุมชนมีความเปนปกแผน การแก
ปญหาเกิดจากชุมชนเอง ปจจัยภายนอกที่ปรากฏไดแกแนวคิดและการปฏิบัติของนักพัฒนาจาก
ภายนอก การสนับสนุนจากองคกร/แหลงทรัพยากรภายนอก ปจจัยดานสภาพแวดลอมไดแกการ
ดําเนินกิจกรรมอยูบนพื้นฐานของประเพณีและวัฒนธรรมทองถิน่
คีรีบูรณ จงวุฒิเวศยและคณะ (2543: บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการ
เรียนรูเรื่องสมุนไพร ชุมชนปลักไมลาย พบวา กระบวนการเรียนรูของชุมชน มีการเรียนรูทงั้ แบบใน
ระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยผานการดูแบบอยาง ผานกิจกรรม ผานสื่อบุคคล การ
อบรม สัมมนา ดูงานและการทํางานพัฒนา สําหรับแนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรูของ
ชุมชนสามารถพัฒนากระบวนการเรียนรูได โดยผานกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ การจัดทําหลักสูตรเกี่ยวกับสมุนไพรในโรงเรียน การใหความรูและพัฒนาผานกลุม
ตางๆ ในชุมชน เชน กลุมแมบาน กลุมผูส ูงอายุ กลุมเยาวชน เปนตน และแหลงการเรียนรูใน
ชุมชน เชน สือ่ ปาย นิทรรศการ กิจกรรมในลักษณะการแลกเปลี่ยนประสบการณและการเสวนา
ในชุมชน เครือขายการเรียนรูในชุมชนจะมีกลุมกิจกรรม องคกร หนวยงาน ทัง้ จากภายในชุมชน
และจากภายนอกชุมชน หลายกลุมที่มีระบบความสัมพันธเชื่อมโยงกันในหลายลักษณะ เชน แบบ
พึ่งพา แบบรวมมือ แบบมีสว นรวม แบบมีสวนไดสวนเสีย และแบบเครือญาติ เปนตน
เอกมล ออนศรี (2544: บทคัดยอ) ไดทําวิจยั เรื่อง ปจจัยทีม่ ีผลตอการพัฒนาความเขม
แข็งของเครือขายองคกรชุมชน พบวา องคกรที่รวมมือกันแบบเครือขาย เริ่มจากองคกรนั้นมีการ
แลกเปลี่ยนขาวสารระหวางกันจนพัฒนาไปเปนความรวมมือแบบเครือขายได เมื่อมีวัตถุประสงคที่
ชัดเจนขึ้น โดยลักษณะเครือขายที่เขมแข็งนัน้ จะตองเปนเครือขายทีม่ คี วามสัมพันธในหมูสมาชิก
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความตองการได รวมทัง้ การไดรับการยอมรับ
จากภายนอกดวย
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สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (2545: 110) ไดศึกษาศักยภาพของ
เชื้อเพลิงชีวภาพ : ความรอนจากไมและผลกระทบตอสิง่ แวดลอม พบวาไมจะยอยสลายไดอยาง
สมบูรณในการเผาไหมที่เหมาะสม อาจกลาวไดวาไมเปนเชื้อเพลิงที่ไมเปนภัยกับสิง่ แวดลอมมาก
ที่สุดในบรรดาเชื้อเพลิงชีวมวลดวยกัน เนือ่ งจากไมมีตัวมลพิษคือ ไนโตรเจนออกไซดเพียงตัวเดียว
ซึ่งจะปรากฏขึ้นทุกครั้งทีม่ ีการเผาไหมเมื่ออากาศภายนอกถูกดึงเขาไปใชในกระบวนการเผาไหม
ควันนั้นจะสามารถชี้ใหเห็นวากระบวนการเผาไหมนั้นสมบูรณหรือไม ควันยิ่งดํามากเทาใด
หมายถึงการเผาไหมที่ไมสมบูรณมากเทานั้น ควันขาวไมไดหมายถึงการเผาไหมที่ไมดี แตเปน
ความชืน้ ที่ระเหยออกมาจากน้ํานัน่ เอง
สุพจน แสงเงิน (2545: บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่อง เครือขายการเรียนรูก ารจัดการทรัพยากร
เพื่อการพึ่งตนเอง กรณีศึกษาชุมชนสาคลี พบวา องคประกอบของเครือขายการเรียนรูการจัดการ
ทรัพยากรเพื่อการพึง่ ตนเอง มีองคประกอบที่สําคัญ 3 องคประกอบคือ องคกรชุมชนสาคลี มีการ
จัดโครงสรางในลักษณะการกระจายตัวมีการกระจายความรับผิดชอบออกเปนระดับตางๆ เปน
โครงสรางที่สอดคลองกับสภาพชีวิตจริงของชาวบาน ภายในองคกรชุมชนประกอบดวย 2 ฝายคือ
ฝายบริหารเปนผูกําหนดนโยบายขององคกร การประสานงานระหวางองคกรกับหนวยงาน
ภายนอก การติดตอแหลงเงินทุนตางๆ สวนอีกฝายหนึง่ คือฝายจัดการ ซึ่งเปนผูจัดการในเรื่องการ
ผลิต การแปรรูป การตลาดและวิชาการ ผูนําชุมชนสาคลี สวนใหญเปนลักษณะผูน ําตาม
ธรรมชาติ มีความเปนผูน ําอยูในตัวเอง มีแนวคิดการทํางานมีพนื้ ฐานมาจาก การแสวงหาความรู
ความเขาใจในปญหาที่เกิดขึน้ ดวยตนเองอยางถองแท และกระบวนการเรียนรูของชุมชนสาคลี
เปนกระบวนการเรียนรูทที่ าํ ใหคนในชุมชนสามารถคิดไดดวยตนเอง รูเทาทันกระแสการ
เปลี่ยนแปลง และมีความพรอมที่จะรับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้ ดวยการสรางสํานึกแหง
การเปนชุมชนใหเกิดขึ้น ชุมชนไดวางบทบาทของตนเองสรางสติปญญา สรางสํานึกความเปน
สวนหนึง่ ของชุมชนใหเกิดขึ้น มีการดําเนินงานที่เปนขั้นตอนอยางเปนระบบ มีเปาหมาย เพื่อการ
พึ่งพาตนเอง
สุพจน แสงเงิน และคณะ(2546: บทคัดยอ ) ไดทําวิจัยเรื่อง กระบวนการเรียนรูของชุมชน
ในการพัฒนาความเขมแข็งของชุมชน : ศึกษากรณี ชุมชนแผนดินทองคอยรุดตั๊กวา พบวา ชุมชน
แผนดินทองคอยรุดตั๊กวา เปนชุมชนทีม่ ีเปาหมายหลักในการเรียนรูเพื่อการพัฒนาสมาชิกในชุมชน
ใหเปนบุคคลที่มีคุณภาพทัง้ รางกาย สติปญญาและจิตใจ โดยการเรียนรูดังกลาวเกิดจากการ
เรียนรูทงั้ ในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียนและการเรียนรูในวิถีชวี ิต (การเรียนรูตามอัธยาศัย)
ปจจัยพืน้ ฐานที่กอใหเกิดกระบวนการเรียนรูในชุมชนมี 5 ประการคือ จิตสํานึกรวมภายในชุมชน
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ความตองการปจจัยพืน้ ฐานในการดํารงชีวิต แรงผลักดันจากผูนาํ ชุมชน การสรางเครือขายชุมชน
และการประสานงานกับหนวยงานภาครัฐ เมื่อศึกษาถึงองคประกอบหลักของกระบวนการเรียนรู
พบวาประกอบดวย 3 องคประกอบหลักคือ แหลงการเรียนรู องคความรู และวิธีการเรียนรูในสวน
ของการศึกษาขั้นตอนของกระบวนการเรียนรูของชุมชน พบวามี 5 ขั้นตอน คือ การรับรูและ
ตระหนักในปญหา การวิเคราะหปญหา การกําหนดแนวทางในการแกไขปญหา การดําเนินการ
แกไขปญหาและการประเมินผลในการแกไขปญหา โดยทั้ง 5 ขั้นตอนนี้เกิดจากการเรียนรูโดยผาน
การปฏิบัติงานตามโครงการหรือกิจกรรมตางๆ ที่จัดทําขึ้นภายใตกรอบแนวคิด “รูอดีต คิดปจจุบัน
ทันอนาคต”
จันทรนันท เหลาพันนา (2546: บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่อง กระบวนการสรางเครือขายการ
พัฒนาองคกรชุมชนของอําเภอแวงใหญ จังหวัดขอนแกน พบวา กระบวนการเกิดเครือขายของ
องคกรชุมชนเกิดขึ้นจากการที่ชมุ ชนประสบปญหา พรอมกับสรางกระบวนการเรียนรูในการแก
ปญหาใหกับชุมชน มีการเสริมสรางกระบวนการบริหารองคกรใหกับชุมชน และผลักดันใหเกิด
การเชื่อมโยงกันของกลุมตางๆ เพื่อรวมพลังกันแกปญหาที่เกิดขึ้นในการเชื่อมโยงเครือขายองคกร
ชุมชนที่ดีนนั้ จะตองมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณของกันและกันอยางสม่ําเสมอและ
ตอเนื่องซึง่ อาจจะใชวิธกี ารประชุมและเยีย่ มเยียนสมาชิกเพื่อใหกําลังใจซึ่งกันและกันจะทําใหเกิด
ความสัมพันธกันอยางใกลชดิ และรวมกันแกปญหาอยางทันทวงทีเปนรูปธรรม
ภทรพร ยุทธาภรณพินิจ และคณะ(2548: บทคัดยอ) ไดทําวิจัยเรื่อง รูปแบบการเรียนรู
ดวยตนเองอยางยัง่ ยืนเพื่อพัฒนาศักยภาพของเครือขายองคกรชุมชน พบวา รูปแบบขององคกร
ชุมชนและเครือขายองคกรชุมชนสามารแบงได 2 ประเภทคือ 1) องคกรชุมชนและเครือขายองคกร
ชุมชนที่ไดรับการสงเสริมและสนับสนุนจากหนวยงานราชการ ซึ่งสวนใหญไมตรงกับความตองการ
ของประชาชนในชุมชน 2) องคกรชุมชนและเครือขายองคกรชุมชนที่เกิดจากการรวมตัว โดย
ความตองการของคนในชุมชนเอง สวนใหญจะดําเนินกิจกรรมที่เกีย่ วของกับการประกอบอาชีพ
และการดําเนินกิจกรรมภายใตผลประโยชนรวมกันของสมาชิก จะมีการพัฒนาเครือขายเกิดขึ้น
อยางเปนรูปธรรม เมื่อวิเคราะหกระบวนการเรียนรูดวยตนเองเพื่อความยัง่ ยืน พบวากระบวนการ
เรียนรูประกอบดวย 6 ขั้นตอนคือ 1) สรุป วิเคราะห สังเคราะหบทเรียนและสภาพองคกรชุมชน
และเครือขายองคกรชุมชน 2) การสรางความเขาใจกับผูนําชุมชน แกนนํากลุมองคกรชุมชนและผู
ที่เกีย่ วของ 3) การกําหนดประเด็นในการพัฒนา 4) กําหนดแนวทางกิจกรรมในการพัฒนา
5) ลงมือปฏิบตั ิหรือทํากิจกรรม และ 6) การสรุปบทเรียนการทํางาน
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2.4.2 งานวิจยั ตางประเทศที่เกีย่ วของ
นาทาสจา โอรลแมนส และคณะ (Natasja Oerlemans, 2003) ไดทําการศึกษาเรื่อง
การเสริมพลังอํานาจของเครือขายเกษตรกรเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน เพื่อวิเคราะหพลังอํานาจของ
เครือขายเกษตรกรเพื่อการพัฒนาเกษตรกรรมที่ยงั่ ยืนโดยมุงศึกษาถึงความสัมพันธระหวางการ
จัดการภายในกลุมและกระบวนการเรียนรูรวมกันพบวาความสําเร็จหรือความลมเหลวของการมี
พลังอํานาจรวมกันของเครือขายเกษตรกรจากการถอดบทเรียนกรณีศึกษาเครือขายเกษตรกรใน
ประเทศฮอลแลนดขึ้นอยูกับองคประกอบที่สําคัญ 3 องคประกอบคือ 1) การมีจดุ มุง หมาย(Goal)
รวมกันของกลุม องคกรเครือขาย 2) กระบวนการมีสวนรวมของสมาชิกภายในเครือขาย เชน
การรวมมือกันในการปองกัน การตรวจสอบรวมกัน การประเมินจุดมุง หมายและความคิดเห็น
รวมกัน การแลกเปลี่ยนประสบการณภายในเครือขาย และ 3) การถวงดุลอํานาจของผูนาํ ซึ่งเปน
เงื่อนไขสําคัญการทํางานรวมกันที่มีประสิทธิภาพ
โจเซฟ ซารกา (Joseph Szarka, 2005) ไดศึกษาเรื่อง พลังงานลม: นโยบายการเรียนรู
และการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน เพื่อศึกษาถึงนโยบายดานการเรียนรูที่จะนําไปสูความเขาใจ
ของประชาชนในการสนับสนุนการใชพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) โดยทําการถอด
บทเรียนจากการวิเคราะหเอกสารและการวิจัยภาคสนามจากประสบการณการใชพลังงานลมใน
พื้นที่ตางๆ ไดแก ประเทศเดนมารค ประเทศฝรั่งเศส และประเทศอังกฤษเพื่อที่จะองคความรูท ี่ได
จากการวิจยั ไปเปนแนวทางในการจัดทํานโยบายดานการเรียนรูตอไป พบวารูปแบบ(Model) ของ
การเรียนรูแบบใหมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในดานของการใชพลังงานหมุนเวียนนัน้ จะตองเปนการ
บูรณาการระหวางความคุมคาเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมและความปรารถนาของสังคมเขาดวยกัน
จอยซ แมคลาเรน ลอรอิง (Joyce McLaren Loring, 2006) ไดศึกษาถึงปจจัยที่มีอทิ ธิพล
ตอความสําเร็จของพลังงานลมในประเทศอังกฤษ เวลล และเดนมารค พบวา ปจจัยที่สําคัญคือ
การเพิม่ ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในพืน้ ที่และชุมชนในกระบวนการวางแผนพลังงานทําให
การพัฒนาพลังงานดังกลาวเปนไปอยางราบรื่น นอกจากนีง้ านวิจยั ชิน้ นีย้ ังไดทาํ การศึกษาถึง
พลวัตของพลังงานลมในประเทศอังกฤษ เวลล และเดนมารค พบวา ปจจัยที่ทาํ ใหคนในชุมชน
เกิดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพลังงานลมและนําไปสูค วามสําเร็จของการใชพลังงานลมคือ
ระดับการมีปฏิสัมพันธของคนในชุมชน และความมั่นคงของเครือขายทั้งในระดับบุคคลคลและ
ระดับองคกร ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกบั การยอมรับโครงการและผลที่จะตามมาจากโครงการของชุมชนดวย
เชนกัน
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ยาซุชิ มารุยามา (Yasushi Maruyama, 2007) ไดทําวิจยั เรื่อง การเติบโตของพลังงานลม
ของชุมชนในประเทศญี่ปุน: กาวสูการยอมรับนวัตกรรมของสังคม พบวาพลังงานลมนี้เริ่มแรกเกิด
จากการลงทุนของคนในชุมชน เพื่อผลประโยชนในทางเศรษฐกิจเปนหลัก ซึง่ เปนปจจัยหลักที่สง
ผลตอการยอมรับนวัตกรรมใหมนี้ เครือขายพลังงานลมคงอยูไดเพราะผลประโยชนในทาง
เศรษฐกิจ การมีสวนรวมในสังคม และการรวมมือรวมใจกันระหวางผูดําเนินการ (Actor)

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครั้งนีใ้ ชระเบียบวิธวี ิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยทําการวิจยั
ภาคสนามในชุมชนที่เปนพืน้ ทีท่ ี่ศึกษา การดําเนินการวิจัยแบงเปน 2 ขั้นตอน แตละขั้นตอนมี
วิธีดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะหกระบวนการเรียนรูและปจจัยเงื่อนไขในการพัฒนาพลังงาน
ทางเลือกของชุมชน
1. การคัดเลือกพื้นที่ทศี่ ึกษา
ผูวิจัยศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของพบวาพลังงานทางเลือกทีป่ ระเทศไทยมีศักยภาพมากที่สุด
และสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด คือ พลังงานหมุนเวียน ซึ่งไดแก พลังงานชีวมวล
พลังงานแสงอาทิตย และพลังงานน้ํา (ศักยภาพของพลังงานทดแทนในประเทศไทย) จึงไดกําหนด
เกณฑการเลือกพืน้ ทีท่ ี่ศึกษาดังนี้
1) เปนชุมชนที่มีการใชพลังงานหมุนเวียนอยางใดอยางหนึง่ และมีการจัด
เครือขายการเรียนรูเพื่อพัฒนาพลังงานทางเลือก
2) เปนชุมชนที่ประสบผลสําเร็จและไดรับการยอมรับดานการดําเนินงาน
เครือขายการเรียนรูเพื่อพัฒนาพลังงานทางเลือก
หลังจากนั้นไดคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิที่มีตาํ แหนงรับผิดชอบดานการวางแผนพลังงาน ใน
โครงการพลังงานชุมชน กระทรวงพลังงาน และ/หรือมีประสบการณตรงดานการพัฒนาเครือขาย
พลังงานทางเลือกของชุมชนเพื่อใหเสนอรายชื่อชุมชนตามเกณฑขางตนสําหรับใชเปนพืน้ ที่ที่
ศึกษา ผูท รงคุณวุฒิดังกลาวประกอบดวย
1) นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ผูอาํ นวยการสํานักถายทอดและเผยแพร
เทคโนโลยี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน
2) นายเชาวรัช ทองแกว ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานการวางแผนพลังงาน สํานักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน
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3) นายพิรัฐ อินพานิช ผูเชีย่ วชาญดานประชาสัมพันธ สํานักงานปลัดกระทรวง
พลังงาน กระทรวงพลังงาน
ชุมชนที่ผูทรงคุณวุฒิเสนอชือ่ ตรงกันทั้งสามทานมีดงั นี้
1) ชุมชนแหลมรุงเรือง ตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง จังหวัดระยอง เปนชุมชนนํารอง
โครงการบานมั่นคงดานพลังงาน กระทรวงพลังงาน เปนชุมชนทีม่ ีการผลิตกระแสไฟฟาใชเองใน
ระดับครัวเรือนโดยใชพลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานทางเลือก
2) หมูบานแมกําปอง ตําบลหวยแกว กิ่งอําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ชุมชน
แหงนี้เปนชุมชนตนน้ําที่พงึ่ ตนเองดานพลังงาน โดยมีการผลิตกระแสไฟฟาใชเองในชุมชนจาก
พลังงานน้าํ ในระดับครัวเรือน ควบคูกับการใชไฟฟาจากรัฐ
3) ตําบลกุดน้าํ ใส อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน เปนชุมชนที่เขารวมโครงการ
จัดทําแผนพลังงาน 80 ชุมชน สนองพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงพลังงาน เปนชุมชนที่
ใชพลังงานไฟฟาจากรัฐควบคูกับการใชพลังงานทางเลือกในระดับครัวเรือนโดยใชพลังงานจากชีว
มวล และเปนชุมชนที่ผูทรงคุณวุฒิทงั้ สามทานมีความเห็นตรงกันวาเปนชุมชนที่ประสบผลสําเร็จ
ดานเครือขายพลังงาน
หลังจากนั้น ผูว ิจัยทําการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อศึกษาขอมูลพื้นฐานและทําความ
เขาใจเบื้องตนเกี่ยวกับเครือขายการเรียนรูเ พื่อพัฒนาพลังงานทางเลือกในชุมชนทั้งสามแหงกอน
ลงมือดําเนินการวิจัยภาคสนาม
2. การวิจยั ภาคสนาม เปนการรวบรวมขอมูลในชุมชนเพื่อวิเคราะหกระบวนการเรียนรู
และปจจัยเงื่อนไขในการพัฒนาพลังงานทางเลือกของชุมชน โดยใชการสัมภาษณ การสังเกตแบบ
มีสวนรวม และการสังเกตแบบไมมีสวนรวม
2.1 การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview)
2.1.1 ผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) ผูวิจัยสัมภาษณผูนําชุมชนที่มีสว น
รวมโดยตรงหรือมีบทบาทสําคัญในการสรางเครือขายและดําเนินกิจกรรมการเรียนรูเ กี่ยวกับ
พลังงานทางเลือกของชุมชนตั้งแตเริ่มมีการนําพลังงานทางเลือกเขามาใชในชุมชน กับเจาหนาที่
ของรัฐที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกับเครือขายการเรียนรูเพื่อการพัฒนาพลังงานทางเลือกของชุมชน
1) ชุมชนแหลมรุงเรือง ตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ไดแก อดีต
ประธานชุมชน ประธานชุมชนคนปจจุบัน กรรมการพลังงานชุมชน 2 คน อดีตพลังงานจังหวัด
ระยอง
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2) หมูบา นแมกําปอง ตําบลหวยแกว กิ่งอําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ไดแก
อดีตผูใหญบาน ผูใหญบานคนปจจุบัน เจาหนาที่สหกรณไฟฟาพลังน้าํ ประจําหมูบา น
3) ตําบลกุดน้าํ ใส อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน ไดแก ผูใหญบาน สมาชิก
อบต. ตัวแทนตําบลซึ่งเปนผูน ําการใชพลังงานจากชีวมวล หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบล
นักวิชาการเกษตร
รายชื่อของผูใหสัมภาษณที่เปนผูใหขอมูลหลักอยูในภาคผนวก
2.1.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ผูวิจยั สรางแบบสัมภาษณโดยมีแนวคําถาม
หลักตามประเด็นของการวิจยั คือ
1) ความเปนมาของเครือขายพลังงานทางเลือกของชุมชน ไดแก การเกิด การ
ขยาย และการดํารงอยูของเครือขาย
2) กระบวนการเรียนรูของชุมชนในการจัดหาและการใชแหลงพลังงานทางเลือก
ซึ่งมีประเด็นเกี่ยวกับฐานการเรียนรู/แหลงการเรียนรูเกีย่ วกับพลังงานทางเลือก เนือ้ หาการเรียนรู/
องคความรู กิจกรรมการเรียนรู มีคําถามหลักคือ
- บุคคล/แหลงการเรียนรูภายในและภายนอกชุมชนที่ทา นสามารถหาความรูเรื่อง
พลังงานทางเลือกของชุมชน
- กลุมหรือองคกรในชุมชน องคกรหรือเครือขายภายนอก ทีเ่ ขามามีสว นรวม
เกี่ยวกับพลังงานทางเลือกของชุมชน บทบาทหนาที่ของกลุมหรือองคกรดังกลาว
- เนื้อหาการเรียนรู/องคความรูที่ชุมชนกําหนดจากความตองการและความ
จําเปนของชุมชนในการใชพลังงานทางเลือก
- กิจกรรมในชุมชนที่ทาํ ใหเกิดการเรียนรูและเขาใจเกี่ยวกับการจัดหาแหลง
พลังงานทางเลือกของชุมชนและการใชพลังงานทางเลือกของชุมชน และองคกรหรือหนวยงาน
ภาครัฐ/เอกชนที่เขามามีสวนรวมในกิจกรรมดังกลาว
3) ปจจัยภายในและปจจัยภายนอกชุมชนที่เปนปจจัยเงื่อนไขในการพัฒนา
พลังงานทางเลือกของชุมชน
4) แนวทางการพัฒนาเครือขายการเรียนรูเ พื่อพัฒนาพลังงานทางเลือกของชุมชน
2.2 การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (Informal Interview)
2.2.1 ผูใหสมั ภาษณ ผูว ิจยั ใชการสุมสมาชิกชุมชนโดยเฉพาะหัวหนาครัวเรือน
กรรมการพลังงานชุมชน และผูที่เขารวมกิจกรรมการเรียนรูดานการพัฒนาพลังงานทางเลือกของ
ชุมชน ในแตละชุมชนมีผูใหสัมภาษณดังนี้
1) “ชุมชนแหลมรุงเรือง” มีผูใหสัมภาษณจํานวน 10 คน
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2) “หมูบา นแมกําปอง” มีผูใหสัมภาษณจํานวน 7 คน
3) “ตําบลกุดน้ําใส” มีผูใหสัมภาษณจาํ นวน 10 คน
รายชื่อของผูใหสัมภาษณอยูในภาคผนวก
2.2.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจยั ผูว ิจัยสรางแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางโดย
มีแนวคําถามหลักเกี่ยวกับการใชพลังงานทางเลือกและการเขารวมกิจกรรมการเรียนรูเกี่ยวกับ
พลังงานทางเลือกของชุมชน
2.3 การสังเกต ผูวิจัยใชการสังเกตแบบมีสวนรวม (Participation Observation) เพื่อ
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของเครือขายการเรียนรูด านพลังงานทางเลือก สวนการสังเกตแบบ
ไมมีสวนรวม (Non - Participation Observation) เปนการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสภาพชุมชน
พฤติกรรมการใชพลังงานทางเลือก และความสัมพันธของคนในชุมชน เจาหนาที่ของรัฐและองคกร
ตางๆ ที่เขามามีสวนรวมในการพัฒนาพลังงานทางเลือกของชุมชน
2.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
2.4.1 ผูวิจัยนําหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย และกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน ไปแจงที่องคกรปกครองสวนทองถิน่ ที่ชมุ ชนแตละชุมชน
สังกัดอยู เพื่อแนะนําตัวและชี้แจงวัตถุประสงคในการศึกษา
2.4.2 ผูวิจัยนําหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย และกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน ไปแจงประธานชุมชนแตละชุมชนหรือประธาน
คณะกรรมการและทีมงานพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานประจําชุมชน เพือ่ แนะนําตัวและ
ชี้แจงวัตถุประสงคในการศึกษา
2.4.3 ผูวิจัยรวบรวมขอมูลภาคสนาม โดยเขาไปพักอาศัยอยูในชุมชนเปนระยะๆ
เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลตามประเด็นของการวิจัย
1) ชุมชนแหลมรุงเรือง ตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ผูวิจยั รวบรวม
ขอมูลภาคสนามในชวงเดือนเมษายน พ.ศ. 2550 ถึงตุลาคม พ.ศ. 2551 โดยเขาไปพักอาศัยเดือน
ละ 1 ครั้ง แตละครั้งใชระยะเวลา 1 สัปดาห นอกจากนีย้ ังไดทําการสัมภาษณทางโทรศัพทเพื่อ
รวบรวม/ตรวจสอบขอมูลเพิม่ เติมเปนระยะในชวงเดือนเมษายน พ.ศ. 2550 ถึงกุมภาพันธ พ.ศ.
2551
2) หมูบานแมกําปอง ตําบลหวยแกว กิ่งอําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัย
เขาไปพักอาศัยและศึกษาขอมูลในชวงเดือนมกราคม 2551 เปนระยะเวลา 1 สัปดาห และมีการ
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ติดตอทางโทรศัพทเปนระยะกับผูใหสัมภาษณเพื่อรวบรวม/ตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติมในชวงเดือน
มกราคม ถึงกุมภาพันธ พ.ศ. 2551
3) ตําบลกุดน้าํ ใส อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน ผูวิจยั เขาไปพักอาศัยและ
ศึกษาขอมูลในชวงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 และมีการติดตอทางโทรศัพทเปนระยะกับผูให
สัมภาษณในชวงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ถึงกุมภาพันธ พ.ศ. 2551
2.5 การตรวจสอบขอมูล ใชวิธีการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) โดย
ตรวจสอบแหลงขอมูลที่ไดมาซึ่งประกอบดวยแหลงเวลา แหลงสถานที่ และแหลงบุคคล แลวดูวา
หากขอมูลที่ไดมานัน้ ตางเวลา ตางสถานที่และตางบุคคลที่ใหขอมูล จะเปนขอมูลที่เหมือนกัน
หรือไม หากขอมูลที่ไดมานัน้ เหมือนกันหรือซ้ําๆ กัน ผูวจิ ัยถือวาขอมูลนั้นเชื่อถือไดและเปนขอมูล
จริง แลวจึงไดจดบันทึกขอมูลเหลานั้นไว
2.6 การวิเคราะหขอมูล นําขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณและการสังเกตมาวิเคราะหเชิง
เนื้อหา (Content analysis) เพื่อสรุปกระบวนการเรียนรูและปจจัยเงือ่ นไขในการพัฒนาพลังงาน
ทางเลือกของชุมชน
ขั้นตอนที่ 2 การนําเสนอแนวทางการพัฒนาเครือขายการเรียนรูเพื่อพัฒนาพลังงาน
ทางเลือกของชุมชน
ผูวิจัยสังเคราะหขอมูลที่ไดจากขั้นตอนที่ 1 แลวยกรางแนวทางการพัฒนาเครือขายการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาพลังงานทางเลือกของชุมชนเพื่อนําเสนอใหผูทรงคุณวุฒิทมี่ ีตําแหนงรับผิดชอบ
ดานการวางแผนพลังงานและ/หรือมีประสบการณตรงดานการพัฒนาเครือขายพลังงานทางเลือก
ของชุมชนตรวจสอบอีกครั้งหนึง่ ผูท รงคุณวุฒิที่ตรวจสอบแนวทางการพัฒนาเครือขายการเรียนรู
เพื่อพัฒนาพลังงานทางเลือกของชุมชนประกอบดวย
1) นายเชาวรัช ทองแกว ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานการวางแผนพลังงาน สํานักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงาน กระทรวงพลังงาน
2) นายพิรัฐ อินพานิช ผูเชี่ยวชาญดานประชาสัมพันธ สํานักงานปลัดกระทรวง
พลังงาน กระทรวงพลังงาน
3) นายชัยวัฒน ชลชาญ เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานพลังงาน
ภูมิภาคที่ 1 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน
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หลังจากนั้นผูว ิจัยนําประเด็นที่ผทู รงคุณวุฒิไมนอยกวา 2 ใน 3 คนมีความเห็นตรงกันมา
สรุปเปนแนวทางการพัฒนาเครือขายการเรียนรูเพื่อพัฒนาพลังงานทางเลือกของชุมชน

บทที่ 4
กระบวนการเรียนรูและปจจัยเงื่อนไขในการพัฒนาพลังงานทางเลือกของชุมชน
การนําเสนอผลการวิเคราะหกระบวนการเรียนรูและปจจัยเงื่อนไขในการพัฒนาพลังงาน
ทางเลือกของชุมชนที่เปนพืน้ ที่ศึกษาจะนําเสนอเปนรายกรณี
กรณีศึกษาที่ 1 ชุมชนแหลมรุงเรือง ตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
กรณีศึกษาที่ 2 หมูบา นแมกําปอง ตําบลหวยแกว กิ่งอําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม
กรณีศึกษาที่ 3 ตําบลกุดน้าํ ใส อําเภอน้าํ พอง จังหวัดขอนแกน
ในแตละกรณี ผูวิจัยจะนําเสนอผลการวิจัยเปน 2 ตอนโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของชุมชน
1.1 ขอมูลทัว่ ไปของชุมชน
1.1.1 ขอมูลทางภูมิศาสตร
1.1.2 ขอมูลทางสังคม
1.1.3 การปกครอง
1.1.4 ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
1.1.5 ขอมูลดานเศรษฐกิจ
1.1.6 ขอมูลดานการศึกษาและการใหบริการสาธารณะอื่นๆ
1.1.7 ขอมูลดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
1.2 ขอมูลพืน้ ฐานเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกของชุมชน
1.3 ขอมูลพืน้ ฐานเกี่ยวกับเครือขายการเรียนรูในแตละกรณีศึกษา
ตอนที่ 2 กระบวนการเรียนรูและปจจัยเงื่อนไขในการพัฒนาพลังงานทางเลือกของชุมชน
2.1 ชวงการเกิดเครือขายการเรียนรู
2.1.1 โครงสรางของการเกิดเครือขายการเรียนรู
2.1.2 องคประกอบของกระบวนการเรียนรูในการเกิดเครือขายการเรียนรู
1) ฐานการเรียนรูของชุมชน
2) เนื้อหา/องคความรู
3) กิจกรรมการเรียนรู
2.1.3 ปจจัยเงื่อนไขในการเกิดเครือขายการเรียนรู
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1) ปจจัยเงื่อนไขภายในชุมชน
2) ปจจัยเงื่อนไขภายนอกชุมชน
2.2 ชวงการขยายเครือขายการเรียนรู
2.2.1 โครงสรางของการขยายเครือขายการเรียนรู
2.2.2 องคประกอบของกระบวนการเรียนรูในการขยายเครือขายการเรียนรู
1) ฐานการเรียนรูของชุมชน
2) เนื้อหา/องคความรู
3) กิจกรรมการเรียนรู
2.2.3 ปจจัยเงือ่ นไขในการขยายเครือขายการเรียนรู
1) ปจจัยเงื่อนไขภายในชุมชน
2) ปจจัยเงื่อนไขภายนอกชุมชน
2.3 ชวงการดํารงอยูของเครือขายการเรียนรู
2.3.1 โครงสรางของการดํารงอยูของเครือขายการเรียนรู
2.3.2 องคประกอบของกระบวนการเรียนรูในการดํารงอยูของเครือขายการเรียนรู
1) ฐานการเรียนรูของชุมชน
2) เนื้อหา/องคความรู
3) กิจกรรมการเรียนรู
2.3.3 ปจจัยเงือ่ นไขในการดํารงอยูของเครือขายการเรียนรู
1) ปจจัยเงื่อนไขภายในชุมชน
2) ปจจัยเงื่อนไขภายนอกชุมชน
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กรณีศึกษาที่ 1 ชุมชนแหลมรุงเรือง
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของชุมชน
1.1 ขอมูลทัว่ ไปของชุมชน
ประวัติความเปนมาของชุมชนแหลมรุง เรือง ตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ที่ได
จากการสัมภาษณอดีตประธานชุมชนและประธานชุมชนคนปจจุบนั พบวา ชุมชนแหลมรุงเรือง
เปนชุมชนที่กอ ตั้งไดประมาณ 25 ป สมาชิกชุมชนทัง้ หมดอพยพมาจากตําบลกะพง อําเภอ
เมือง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง หรือจังหวัดใกลเคียงมาสรางเพิงทีพ่ ักอยูก ันชัว่ คราวเพื่อออก
ทะเลหาปลา โดยเริ่มมาสรางบานอยูเปนการถาวรประมาณป พ.ศ.2526
เนื่องจากพื้นทีบ่ ริเวณปากน้าํ ระยองที่ชุมชนตั้งอยูเปนทีด่ ินราชพัสดุของกรมธนารักษ แต
ชาวประมงพื้นบานจําพวกเรือเล็กจากพืน้ ที่ตางๆ เขามาใชเปนทีห่ ลบคลื่นลมในหนามรสุม จนใน
ที่สุดก็กลายมาเปนการตั้งรกรากถาวรสืบตอกันมา ทําใหชุมชนแหงนีไ้ มไดรับการยอมรับจาก
เทศบาลนครระยอง เพราะเปนชุมชนบุกรุก
การไมไดรับความชวยเหลือจากทางราชการ เนื่องจากไมไดรับการรับรองใหเปนชุมชนจาก
ทางราชการ ความเปนอยูของชาวชุมชนแหลมรุงเรืองจึงเปนไปตามยถากรรม สมาชิกชุมชนตองหา
สาธารณูปโภคตางๆ ดวยตนเอง เพราะชุมชนไมมีไฟฟา น้ําประปา หรือระบบสาธารณูปโภคใดๆ
ทั้งสิน้ แมจะอยูในเขตเทศบาลก็ตาม นอกจากนีพ้ ื้นที่บริเวณชุมชนแหลมรุงเรืองยังไดรับความ
เสียหายจากสัมปทานทราย การดูดทรายทําใหพนื้ ดินในบริเวณชุมชนเกิดการทรุดตัวและจมหาย
ลงไปในทะเล พรอมกับบานของสมาชิกชุมชนจํานวนสองหลัง สมาชิกชุมชนทัง้ หมดจึงรวมตัวกัน
เพื่อเรียกรองใหมีการยุติการดูดทรายจนสําเร็จ
ป 2545 ถือไดวาเปนจุดเปลี่ยนของชุมชนเมื่อสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการ
มหาชน) ไดตระหนักถึงปญหาดังกลาว จึงชักชวนใหชุมชนเขารวมโครงการบานมั่นคงเพื่อให
สมาชิกชุมชนมีที่อยูเปนการถาวรโดยการเชาที่ดนิ จากกรมธนารักษและแนะนําใหสมาชิกชุมชน
รวมตัวกันอยางจริงจัง เพื่อจัดทําโครงการดานการพัฒนาสภาพแวดลอมในชุมชน โดยเริ่มจาก
สรางศาลาอเนกประสงคของชุมชนเพื่อใชเปนที่จัดกิจกรรม การรวมตัวของสมาชิกชุมชนดังกลาว
นํามาสูการพัฒนาชุมชนทีต่ ามมา โดยเริ่มจากการจัดตัง้ กลุมออมทรัพยรวมกัน การสรางเขื่อนยาง
กันคลื่นเซาะชายฝง โครงการเพาะพันธุสตั วน้ําดวยการขุดบอในชุมชน โครงการบานปลาซึ่งเปน
การสรางปะการังเทียมบริเวณชายฝง โครงการธนาคารขยะเพื่อชวยลดขยะในชุมชน และสงเสริม
ใหเยาวชนมีรายได มีการรับซื้อขยะทุกวันเสาร จากการสังเกตของผูวิจัยพบวา กิจกรรมทุก
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กิจกรรมยังคงดําเนินการอยูอ ยางตอเนื่องถึงปจจุบนั โดยกลุมออมทรัพยดังกลาวไดพัฒนามาเปน
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนชุมชนแหลมรุงเรือง
"การรวมตัวกันมีขอดีตรงทีว่ า ไมเพียงเปนการสรางการยอมรับในสังคมเทานัน้
แตยังกอใหเกิดระบบที่เขมแข็ง ชวยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชน ภายหลังเขาสูโครงการบาน
มั่นคงซึง่ เปนกระบวนการพัฒนาที่อยูอาศัยที่ยงั่ ยืน ทําใหชุมชนเปลี่ยนสภาพจากผูบ กุ รุก
เปนผูบกุ เบิกดานการพัฒนาที่อยูอาศัย มีที่อยูท ี่มนั่ คงใหลูกหลาน เทศบาลรับรองใหเปน
ชุมชนอยางเปนทางการและที่นกี่ ลายเปนแหลงเรียนรูทชี่ ุมชนอืน่ ๆเขามาศึกษาดูงาน"
(อดีตประธานชุมชน, สัมภาษณ, 25 เมษายน 2550)
“ ทีน่ ี่ตางกับชุมชนที่เขารวมโครงการบานมั่นคงที่อื่น เพราะวา สมาชิกใน
ชุมชนยังรวมตัวกันอยางเหนียวแนนและทํากิจกรรมกันอยางตอเนื่อง ในขณะที่
ชุมชนอืน่ ในตอนแรกก็รวมตัวกันดีมากแตพอไดบานแลวตางคนก็ตางอยู”
(เจาหนาที่สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน, สัมภาษณ, 26 เมษายน 2550)
การแกปญหาการไมมีไฟฟาใชเริ่มขึ้นในป พ.ศ. 2547 เมือ่ ชุมชนแหลมรุงเรืองเปนหนึง่ ใน
สามชุมชนนํารองของโครงการบานมั่นคงในการดําเนินงานดานพลังงานทดแทนโดยเจาหนาที่จาก
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน และสมาชิกชุมชนไดรวมกัน
สํารวจการใชไฟฟาในชุมชน และติดตั้งแผงโซลารเซลลเพือ่ รับพลังงานแสงอาทิตยไปเปน
กระแสไฟฟาตามบาน
นอกจากชุมชนจะมีการใชพลังงานแสงอาทิตยเพื่อไปเปนกระแสไฟฟาตามบาน ชุมชนได
พัฒนาพลังงานทางเลือกของชุมชนอยางตอเนื่องโดยไดทดลองใชเตาเผาขยะไรควัน ทดลองผลิต
กระแสไฟฟาในรูปแบบบานพลังงานแสงอาทิตยหรือโซลารโฮม( Solar home) ในป พ.ศ. 2549
และทดลองผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานลมในป พ.ศ.2551 โดยอุปกรณทั้งหมดไดรับการ
สนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน
1.1.1 ขอมูลทางภูมศิ าสตร
1) ขนาดและพื้นที่
จากการสังเกตสภาพชุมชน พบวา ชุมชนแหลมรุงเรืองมีพื้นที่ลักษณะเปนแหลม
ยื่นออกไปในทะเลตั้งอยูในเขตเทศบาลนครระยอง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง มีเนื้อที่ประมาณ
15 ไรเศษและอยูหางจากอําเภอเปนระยะทาง 7 กิโลเมตร
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1.1.2 ขอมูลทางสังคมและวัฒนธรรม
1) จํานวนประชากรในชุมชน
จากการสัมภาษณประธานชุมชนคนปจจุบนั และอดีตประธานชุมชน พบวา
ชุมชนแหลมรุงเรือง มีจํานวนครัวเรือนที่อยูเปนการถาวรทั้งสิ้น 65 ครัวเรือน ประชากรทัง้ หมด
205 คน เปนชาย 112 คน คิดเปนรอยละ 54.63 และหญิง 93 คน คิดเปนรอยละ 45.37
2) การตั้งถิน่ ฐานบานเรือน
จากการสังเกตสภาพชุมชนของผูวิจัยพบวา สมาชิกชุมชนแหลมรุงเรืองตั้ง
บานเรือนกระจายอยูท ั่วทุกจุดของพื้นที่ชมุ ชน มีทางเชือ่ มตอกันระหวางบานแตละหลัง ลักษณะ
การสรางบานเรือนจะเปนบานไมชั้นเดียว เนื่องจากมีกฎของชุมชนวาการสรางบานตองสรางดวย
ไมเทานั้น
1.1.3 การปกครอง
จากการสัมภาษณประธานชุมชนคนปจจุบนั และอดีตประธานชุมชน พบวา ชุมชน
แหลมรุงเรืองบริหารงานของชุมชนโดยคณะกรรมการชุมชน จํานวน 10 คน ประกอบดวย
ประธานชุมชน รองประธานชุมชน 2 คน เลขานุการ เหรัญญิก และกรรมการอีก 5 คน โดยที่
คณะกรรมการชุมชนมีหนาที่ประสานงานและรวมประชุมกับหนวยงานภายนอก
1.1.4 ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
1) ศาสนา
จากการสัมภาษณประธานชุมชนพบวา สมาชิกชุมชนแหลมรุงเรืองทัง้ หมดนับถือ
ศาสนาพุทธและเนื่องจากชุมชนแหลมรุงเรืองเปนชุมชนประมง จึงมีความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์
ที่มีความเกีย่ วของกับทะเล ไดแก การนับถือเจาแมรําพึง
2) วัฒนธรรมและประเพณี
จากการสัมภาษณประธานชุมชน สมาชิกชุมชนและการสังเกตพฤติกรรมของ
สมาชิกชุมชนพบวา ประเพณีที่สําคัญของชุมชน ไดแก ประเพณีวันไหลสงกรานต ซึ่งจัดในเดือน
เมษายนของทุกป โดยมีการจัดกิจกรรมการทําบุญชุมชน การสรงน้ําพระ การแขงขันกีฬาพืน้ บาน
และฟุตบอลกระชับมิตรระหวางชุมชนแหลมรุงเรืองกับองคกรภายนอก
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1.1.5 ขอมูลดานเศรษฐกิจ
1) การประกอบอาชีพ
จากการศึกษารายงานความกาวหนาโครงการบานมัน่ คงดานพลังงานชุมชน
แหลมรุงเรือง พ.ศ. 2548 ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน
พบวา การประกอบอาชีพของสมาชิกชุมชนแหลมรุง เรืองมีดังตอไปนี้
1.1) อาชีพประมงเรือเล็ก ไดแก การออกเรือลากหมึก วางลอบหมึก ตกปลา
อินทรีย ปลาสาก ปลาอัง๊ เกย การหาเคยทํากะป รอยละ 64.14
1.2) อาชีพรับจาง ไดแก การเปนลูกจางบริษัทไออารพซี ี (IRPC) หรือเปน
ลูกจางหางรานภายนอกชุมชน รอยละ 28.18
1.3) อาชีพคาขาย ไดแก ขายอาหารตามสั่ง ขายของชําในชุมชน รอยละ 4.14
และอาชีพอืน่ ๆ อีกรอยละ 3.14
1.1.6 ขอมูลดานการศึกษาและการใหบริการสาธารณะอื่นๆ
1) การศึกษา
จากการสังเกตสภาพชุมชนของผูวิจัยพบวา ชุมชนแหลมรุงเรืองเปนชุมชนขนาด
เล็ก ภายในชุมชนจึงไมมีโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ ตัง้ อยู การศึกษาทั้งในระบบและนอก
ระบบสมาชิกชุมชนตองออกไปเรียนในตัวเมืองระยอง
2) เสนทางการคมนาคมและการติดตอกับภายนอก
จากการสังเกตสภาพชุมชนของผูวิจัยพบวา เสนทางการคมนาคมเขาสูชุมชนมี
เพียงถนนลูกรังยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ตัดจากถนนสุขุมวิทเสนชลบุรี-จันทบุรี เขาสูชุมชน
1.1.7 ขอมูลดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
1) ทรัพยากรธรรมชาติ
1.1) ลักษณะของพื้นดิน
จากการสังเกตสภาพชุมชนของผูวิจัยพบวา พืน้ ดินทั้งหมดของชุมชนแหลม
รุงเรืองมีลักษณะเปนดินทรายทะเล ลักษณะดินไมอุมน้าํ จึงไมสามารถจะปลูกพืชได
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1.2) ลักษณะภูมิอากาศ
จากการศึกษารายงานขอมูลพื้นฐานดานสิง่ แวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. 2550 ของเทศบาลนครระยอง พบวา ภูมิอากาศของชุมชนแหลมรุงเรือง
มีลักษณะเชนเดียวกับพื้นทีอ่ ื่นๆ ในเขตเทศบาลนครระยอง กลาวคือมีลักษณะภูมิอากาศแบบ
มรสุมเขตรอนลมทะเลพัดผานตลอดป อากาศอบอุน ไมรอนจัด บริเวณชายฝง ทะเลเย็นสบาย ใน
ฤดูฝนจะมีฝนตกชุกระหวางเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมของทุกป อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดป
ประมาณ 28.1 องศาเซลเซียส โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดในเดือนเมษายน วัดได 38.7 องศา
เซลเซียส และอุณหภูมิเฉลีย่ ต่ําสุดในเดือนมกราคมวัดได 17.8 องศาเซลเซียส
1.2 ขอมูลพืน้ ฐานเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกของชุมชน
จากการสังเกตพฤติกรรมการใชพลังงานทางเลือกของสมาชิกชุมชน พบวา การใชพลังงาน
ทางเลือกในชุมชนแหลมรุงเรืองมี 3 ประเภท คือ พลังงานทางเลือกจากแสงอาทิตยเพื่อผลิต
กระแสไฟฟา พลังงานทางเลือกจากขยะใชในการประกอบอาหาร และพลังงานทางเลือกจาก
พลังงานลมเพือ่ ผลิตกระแสไฟฟา
1.2.1 พลังงานทางเลือกจากแสงอาทิตย
พลังงานทางเลือกจากแสงอาทิตยเปนพลังงานที่ใชเปนพลังงานไฟฟาในบาน
เรือน ผลิตพลังงานจากแผงโซลารเซลทีเ่ ปนของสวนกลาง โดยไดรับการสนับสนุนเทคโนโลยีจาก
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน สมาชิกชุมชนตองนํา
แบตเตอรี่ไปชารตไฟฟา เสียคาชารตครั้งละ 10 บาท เขาสหกรณของชุมชน การชารตไฟแตละ
ครั้งจะสามารถใชไดนาน 3 วัน นอกจากนีช้ ุมชนยังไดมกี ารทดลองใชพลังงานแสงอาทิตยใน
รูปแบบของบานพลังงานแสงอาทิตย ( Solar Home) ที่ศาลาเอนกประสงคของชุมชน
1.2.2 พลังงานทางเลือกจากขยะ
สมาชิกชุมชนใชพลังงานความรอนที่ไดจากการเผาขยะจากเตาเผาขยะของชุมชน
เพื่อหุงขาวและนึ่งอาหาร ซึง่ เตาเผาขยะไดรับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน
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1.2.3 พลังงานทางเลือกจากพลังงานลม
พลังงานทางเลือกจากพลังงานลมจะใชในรูปแบบของกังหันลมผลิตกระแสไฟฟา
ซึ่งสมาชิกชุมชนตองนําแบตเตอรี่ไปชารตไฟฟาที่ผลิตได ซึ่งไดรับการสนับสนุนเทคโนโลยีจากกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน
1.3 ขอมูลพืน้ ฐานเกี่ยวกับเครือขายการเรียนรู
จากการสังเกตความสัมพันธของสมาชิกชุมชน เจาหนาที่ของรัฐและองคกรตางๆ ที่เขามา
มีสวนรวมในการพัฒนาพลังงานทางเลือกของชุมชน ประกอบกับการสัมภาษณ อดีตประธาน
ชุมชน ประธานชุมชนคนปจจุบัน และกรรมการพลังงานของชุมชนพบวา ชุมชนแหลมรุงเรืองมี
เครือขายการเรียนรูดานพลังงานทางเลือก ไดแก ชุมชนบานเกายอด ชุมชนสนามเปา ชุมชน
นิคมพัฒนา ชุมชนละหาร ชุมชนหัวไทร กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
กระทรวงพลังงาน และเทศบาลนครระยอง
ตอนที่ 2 กระบวนการเรียนรูและปจจัยเงื่อนไขในการพัฒนาพลังงานทางเลือกของชุมชน
จากการวิจยั พบวา ชุมชนแหลมรุงเรืองใชระยะเวลาในการพัฒนาเครือขายการเรียนรู
ประมาณ 6 ป ตั้งแต พ.ศ. 2545 - ปจจุบัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 ชวงการเกิดเครือขายการเรียนรู เปนการกอตัวที่เริ่มจากการสรางผูนาํ โดยอาจเปนผูน ํา
ตามธรรมชาติ ซึง่ อาจเปนผูนําภายในหรือภายนอกชุมชนที่ไดรับการสนับสนุนใหแกปญหาของ
ชุมชน ซึ่งรูปแบบของการสรางเครือขายการเรียนรูในขัน้ นี้เปนแบบคนกับคน จากการสัมภาษณ
อดีตประธานชุมชน ประธานชุมชนคนปจจุบัน กรรมการพลังงานชุมชน และอดีตพลังงานจังหวัด
ระยอง พบวา กระบวนการเรียนรูในการพัฒนาพลังงานทางเลือกของชุมชนแหลมรุงเรืองเริ่มขึ้น
จากปญหาการไมสิทธิเหนือที่ดินเพื่อสรางที่อยูอาศัยของสมาชิกชุมชน เนื่องจากบริเวณพื้นที่ของ
ชุมชนเปนพื้นที่ของกรมธนารักษ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) ไดตระหนักถึง
ปญหาดังกลาว จึงชักชวนใหสมาชิกชุมชนเขารวมโครงการบานมัน่ คงในป พ.ศ.2545 โดย
สถาบันดังกลาวสนับสนุนงบประมาณเพือ่ สรางที่อยูอาศัยแกสมาชิกชุมชน จํานวน 1,340,000
บาท และกําหนดใหสมาชิกชุมชนบริหารจัดการเงินดังกลาวในรูปแบบของกลุมสัจจะออมทรัพย
เมื่อชุมชนมีกลุมสัจจะออมทรัพย สมาชิกชุมชนจึงเกิดการเรียนรูว ิธีเก็บออมและบริหารจัดการ
รายไดของตนเองมากขึ้น โดยสมาชิกของกลุมจะตองจายเงินเขากลุม สัปดาหละ 20-30 บาทตาม
กําลังทรัพย (ในเวลาตอมาเพิ่มเปนเดือนละ 100 บาทเปนอยางต่ํา) เงินที่ไดจากกลุม จะนําไปให
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สมาชิกของกลุมกูยืมเพื่อใชในการสรางทีอ่ ยูอาศัย เนื่องจากงบประมาณที่สถาบันพัฒนาองคกร
ชุมชน (องคการมหาชน) จัดสรรใหนั้นไมเพียงพอ ตอมาสมาชิกชุมชนจึงรวมกันจัดตั้งสหกรณ
เครดิตยูเนียนของชุมชนแหลมรุงเรือง และแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสหกรณจํานวน 1 ชุด และ
จากปญหาการไมมีไฟฟาใชที่สืบเนื่องมาจากอดีต ชุมชนแหลมรุงเรืองไดรับการคัดเลือกใหเปน
ชุมชนนํารองบานมัน่ คงดานพลังงานในป พ.ศ. 2546
“ตอนนัน้ ที่เลือกแหลมรุงเรืองเพราะเห็นวาชุมชนนาจะมีความตองการจริงๆ
เนื่องจากชุมชนยังขาดแคลนสาธารณูปโภคหลายอยาง ที่สาํ คัญคือ ตองคุมกับ
การลงทุนเพราะเรามีความหวังวาเทคโนโลยีตางๆจะอยูค ูกับชุมชนไปตลอด
ไมไดเปนเพียงแคชุมชนตนแบบที่มีการใชเพื่อสาธิตใหคนที่มาศึกษาดูงานเทานั้น”
(อดีตพลังงานจังหวัดระยอง, สัมภาษณ, 10 มกราคม 2551)
การเขารวมโครงการดังกลาวสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) ไดรวมกับกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน เขามาจัดการประชุมเรือ่ ง แนวทางการพัฒนาดาน
พลังงานของชุมชน และชักชวนสมาชิกชุมชนเขารวมโครงการ โดยเสนอการสนับสนุนดาน
เทคโนโลยีพลังงานและงบประมาณ สมาชิกชุมชนมีความเห็นเปนสองฝาย ฝายแรกตองการให
ตอไฟฟาจากภาครัฐเขามาสูชุมชนโดยตรง ในขณะที่อกี ฝายหนึง่ ซึง่ เปนคณะกรรมการชุมชนทัง้
10 คน ตองการใหใชพลังงานทางเลือกแทนการใชไฟฟาจากรัฐ ประธานชุมชนซึง่ ในขณะนั้นคือ
นายประมูล สุขจิตร จึงไดพยายามโนมนาวใจสมาชิกชุมชนใหคลอยตาม โดยนําปญหาของ
ชุมชนขึ้นมาเปนตัวตั้ง ไดแก ปญหาการไมมีไฟฟาใช และการไมไดรับการยอมรับจากชุมชน
ภายนอก ทําใหสมาชิกชุมชนเริ่มตระหนักถึงประโยชนของพลังงานทางเลือกที่นอกจากจะทําใหมี
ไฟฟาใชแลว ยังสามารถเปนชุมชนตนแบบดานพลังงานทางเลือกใหชุมชนอืน่ ๆ เขามาเรียนรู
จนเกิดการยอมรับชุมชนแหลมรุงเรืองในทีส่ ุด สมาชิกชุมชนจึงมีมติรว มกันใหทดลองใชพลังงาน
ทางเลือก โดยตั้งสมมติฐานวาชุมชนมีศกั ยภาพเหมาะสมกับพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลม
เนื่องจากสภาพภูมิศาสตรทเี่ ปนชายฝงทะเล
หลังจากนั้นคณะกรรมการชุมชนและเจาหนาที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน ไดหาแนวรวมในการดําเนินการและรวมศึกษาดูงานดานพลังงานทางเลือก จึงใชวธิ ีการ
ใหคณะกรรมการชุมชนเดินเคาะประตูตามบาน ไดผูเขารวมศึกษาดูงานจํานวน 30 คน
กระบวนการสรรหาแนวรวมใชเวลาประมาณ 1 เดือน ผูเขารวมศึกษาดูงานไดเดินทางไปดูงานที่
ศูนยทดลองวิชาการพลังงานทดแทน จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากเปนสถานทีท่ ี่มีการสาธิตทั้งการ
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ใชพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
สนับสนุนคาใชจายทั้งหมด
“การหาแนวรวมในตอนนัน้ ทําไดไมยากใชเวลาไมนาน ใชวิธีเคาะเรียก
ตามแตละบานเพราะตอนประชุมกันเราก็รูแลววาใครมีแนวโนมที่จะเปนแนว
รวมกับเราไดบาง สังเกตไดจากคนที่เห็นดวยกับการใชพลังงานทางเลือก แต
ประเด็นสําคัญคืออยูที่วา จะทําอยางไรใหเขารวมไปศึกษาดูงานกับเราใหได
เพราะบางคนเห็นเรื่องทํามาหากินสําคัญกวาเพราะเขาไมไดมีเงินเดือนประจํา
กลัวไปแลวจะสูญเสียรายได” (ประธานชุมชน, สัมภาษณ, 26 เมษายน 2550)
การเดินทางไปศึกษาดูงานของตัวแทนชุมชนในครัง้ นี้เปนจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทาํ ใหสมาชิกชุมชน
คนอื่นๆ เริ่มตระหนักถึงความสําคัญ ประโยชน และยอมรับการใชพลังงานทางเลือกมากขึ้น
เนื่องจากตัวแทนชุมชนไดนาํ ความรูและประสบการณทไี่ ดจากการศึกษาดูงานกลับมาบอกเลา
แบบปากตอปาก มีการจัดประชุมสรุปผลที่ไดจากการศึกษาดูงาน และเมื่อสมาชิกชุมชนใหความ
สนใจมากขึ้น คณะกรรมการชุมชนจึงไดจดั เวทีการเรียนรูเรื่องพลังงานทางเลือก เพือ่ ใหตัวแทน
ชุมชนไดแบงปนประสบการณแกสมาชิกชุมชนคนอื่นๆ ผลที่ไดหลังจากการจัดกิจกรรมเหลานี้จะ
กลาวถึงรายละเอียดในขั้นตอนตอไป
โดยสรุป กระบวนการเรียนรูในชวงการเกิดเครือขายการเรียนรูเริ่มจาก (1)
สมาชิกชุมชนเรียนรูหลักการดําเนินงานตามโครงการบานมั่นคงและการบริหารจัดการเงินออมใน
รูปแบบกลุมสัจจะออมทรัพยจากเจาหนาที่ของสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนที่เขามาอบรมให
ความรู และจากการปฏิบัติจริง (2) การสรางความตระหนักถึงคุณคาของพลังงานทางเลือกแก
สมาชิกชุมชน โดยการจัดอบรมเรื่อง แนวทางพัฒนาพลังงานชุมชนจากเจาหนาทีก่ รมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน เพือ่ เชิญชวนสมาชิกชุมชนเขารวมโครงการบานมัน่ คงดาน
พลังงาน (3) สมาชิกชุมชนใชกระบวนการกลุม (มติที่ประชุม) ในการตัดสินใจรวมกันเพื่อกําหนด
แนวทางการใชพลังงานของชุมชน ระหวางการตอสายไฟฟาจากรัฐเขาสูชุมชนโดยตรงกับการใช
พลังงานทางเลือก โดยสมาชิกชุมชนนําปญหามาเปนฐานคิดประกอบการตัดสินใจ
(4) คณะกรรมการชุมชนใชวธิ ีเดินเคาะประตูตามบานเพือ่ สรรหาตัวแทนชุมชนเขารวมการเดินทาง
ศึกษาดูงานดานพลังงานทางเลือก (5) ตัวแทนชุมชนศึกษาดูงานการใชพลังงานแสงอาทิตยและ
พลังงานลมทีศ่ ูนยทดลองวิชากการพลังงานทดแทน จ.ปทุมธานี ในเดือนมกราคม 2547 ถือไดวา
เปนจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทาํ ใหสมาชิกคนอื่นๆ เริ่มตระหนักถึงความสําคัญ ประโยชน และยอมรับ
การใชพลังงานทางเลือกมากขึ้น
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(6) ตัวแทนชุมชนเหลานั้นกลับมาแบงปนประสบการณที่ไปศึกษาดูงานใหแกสมาชิกชุมชนคน
อื่นๆ เปนการชวยเผยแพรความรูดานพลังงานทางเลือก โดยตัวแทนชุมชนใชวธิ ีการที่หลากหลาย
ทั้งจากการบอกเลาปากตอปาก การสรุปผลในที่ประชุมของชุมชน และการจัดเวทีการเรียนรู
1.1.1 โครงสรางของการเกิดเครือขายการเรียนรู
จากการสังเกตของผูวิจัย พบวา ความสัมพันธระหวางสมาชิกชุมชน เจาหนาที่ของรัฐ
และองคกรตางๆ ที่เขามามีสวนรวมในการพัฒนาพลังงานทางเลือกของชุมชนมีรูปแบบของการ
สรางเครือขายการเรียนรูเปนแบบคนกับคน ซึ่งเปนความสัมพันธระหวางกรรมการชุมชนกับ
สมาชิกชุมชนที่เปนแนวรวมในการแกปญหาดานการขาดแคลนพลังงานไฟฟาของชุมชนโดยการ
ใชพลังงานทางเลือก ซึง่ ไดรบั การสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนจากการ
เขารวมโครงการบานมั่นคงและไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ
ในการศึกษาดูงานพลังงานทางเลือก
จากขอมูลดังกลาวขางตนสามารถสรุปไดวา การเกิดเครือขายพลังงานทางเลือก
ของชุมชนแหลมรุงเรืองมีโครงสรางดังตอไปนี้
แผนภาพที่ 2 โครงสรางของเครือขายพลังงานทางเลือกในชวงการเกิดเครือขายการเรียนรูของชุมชนแหลม
รุงเรือง
พ.ศ. 2545
สถาบันพัฒนา
องคกรชุมชน

พ.ศ. 2546 รวมกันจัดทํา
โครงการบานมั่นคงดาน
ั

พ.ศ. 2546
กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนฯ กระทรวง
พลังงาน

ชักชวนใหเขารวมและ
สนับสนุนงบประมาณ
ตามโครงการบานมั่นคง
และบานมั่นคงดาน
พลังงาน

ชุมชนแหลมรุงเรือง
คณะกรรมการชุมชน
ชักชวนเพื่อไปศึกษาดูงาน
พลังงานทางเลือก

สนับสนุนงบประมาณเพื่อ
การศึกษาดูงานพลังงาน
ทางเลือก

สมาชิกชุมชนคนอื่นๆ
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1.1.2 องคประกอบของกระบวนการเรียนรูในการเกิดเครือขายการเรียนรู
จากการสัมภาษณ อดีตประธานชุมชน ประธานชุมชนคนปจจุบนั กรรมการพลังงาน
ชุมชน และสมาชิกชุมชนที่ไดเขารวมกิจกรรมศึกษาดูงาน พบวา องคประกอบของกระบวนการ
เรียนรูในขั้นตอนการเกิดเครือขายการเรียนรู มีรายละเอียดดังนี้
1) ฐานการเรียนรูของชุมชน ไดแก
1.1) เจาหนาที่สถาบันพัฒนาองคกรชุมชนเปนผูใหความรูเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการกลุมสัจจะออมทรัพยทพี่ ัฒนามาเปนสหกรณเครดิตยูเนียนชุมชนแหลมรุง เรืองในปจจุบนั
1.2) ศูนยทดลองวิชาการพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน จังหวัด
ปทุมธานี ซึ่งเปนหนวยงานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน
มีบทบาทโดยตรงในการถายทอดความรูเรื่องเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกประเภทตางๆใหกับ
ตัวแทนของชุมชนที่ไดเขารวมศึกษาดูงาน
1.3) เจาหนาที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานเปนผูให
ความรูดานการใชเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกและการใชอุปกรณประหยัดพลังงาน
1.4) ตัวแทนชุมชนที่ไดไปศึกษาดูงานทีศ่ ูนยทดลองวิชาการฯ จํานวน 30 คน
ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการถายทอดความรูแ ละประสบการณที่ไดรับจากการศึกษาดูงานที่ศูนย
ทดลองวิชาการฯ มาสูสมาชิกชุมชน โดยใชกระบวนการเรียนรูทหี่ ลากหลายทัง้ การบอกเลาแบบ
ปากตอปาก การสรุปผลในที่ประชุมของชุมชน และการจัดเวทีการเรียนรูเรื่องพลังงานทางเลือก
2) เนื้อหา/องคความรู ไดแก
2.1) ความรูเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกพลังงานแสงอาทิตย
2.2) ความรูเกี่ยวกับการใชอุปกรณประหยัดพลังงาน
2.3) ความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการสหกรณหรือกลุมสัจจะออมทรัพย
2.4) ความรูในการใชปญหาของชุมชนเปนฐานคิดในการเลือกรูปแบบการใช
พลังงานทีเ่ หมาะสมกับชุมชน
3) กิจกรรมการเรียนรู
3.1) การประชุมกลุมของสมาชิกชุมชนเพื่อคนหาแนวทางการพัฒนาดาน
พลังงานของชุมชน
3.2) การศึกษาดูงานดานเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกและเทคโนโลยีประหยัด
พลังงานที่ศนู ยทดลองวิชาการพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน จังหวัดปทุมธานี
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3.3) การจัดการจัดประชุมสรุปผลที่ไดจากการศึกษาดูงาน
3.4) การจัดเวทีการเรียนรูเรือ่ งพลังงานทางเลือกโดยคณะกรรมการชุมชน
3.5) การบอกเลาเรื่องพลังงานทางเลือกแบบปากตอปาก
1.1.3 ปจจัยเงื่อนไขในการเกิดเครือขายการเรียนรู
จากการสัมภาษณอดีตประธานชุมชน ประธานชุมชนคนปจจุบัน กรรมการพลังงาน
ชุมชนและสมาชิกชุมชนที่ไดเขารวมศึกษาดูงาน พบวามีปจจัยเงื่อนไขในการเกิดเครือขายการ
เรียนรู มีดังนี้
1) ปจจัยเงื่อนไขภายในชุมชน
1.1) การมีวิสยั ทัศนของผูนาํ ชุมชนทัง้ ประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชน
ที่ตระหนักถึงประโยชนของพลังงานทางเลือกทั้งการลดคาใชจายภายในครัวเรือน และลดการกอ
มลภาวะแกสงิ่ แวดลอม
1.2) ผูนําชุมชนมีความกลาที่จะเปนผูน ําในการเปลีย่ นแปลงความคิดของ
สมาชิกชุมชน โดยนําปญหาของชุมชนมาเปนฐานคิดประกอบการตัดสินใจของสมาชิกชุมชนใน
การเลือกรูปแบบการใชพลังงานในชุมชน ทั้งปญหาการไมมีไฟฟาใชและความตองการใหชุมชน
เปนทีย่ อมรับจากสังคมภายนอก จนนํามาสูการใชพลังงานทางเลือกในที่สุด เนื่องจากการใช
พลังงานทางเลือกสามารถแกไขปญหาของชุมชนไดทั้งสองประการ ดังคํากลาวของประธานชุมชน
ที่วา “ชาวบานทีน่ ี่เคยอยูสบายมากอน เพราะที่ที่เขาเคยอยูมันมีไฟฟาพรอม น้าํ พรอม ดังนั้นเขา
จึงมีความหวังวาเมื่อไหรไฟฟา(ของรัฐ)จะขามฝงมา การที่เขาไมยอมรับที่จะใชพลังงานทางเลือก
มันไมผิดหรอก การจะเปลีย่ นความคิดใหหนั มาใชพลังงานทางเลือกทันทีก็ไมใชเรื่องงายเพราะ
เขายังยึดติดกับความสะดวกที่ตนเองเคยไดรับ ตองชี้ใหเห็นถึงผลเสียของการไมเอาไฟฟาเขา เชน
อนาคตของลูกหลานที่จะเสียไปหากไฟฟาเขามา การไดรับการยอมรับจากนอกชุมชน ในตอนแรก
พูดไปเขาไมเชือ่ หรอก ตองใหเขาไดเรียนรูจ ากการใชพลังงานทางเลือกเสียกอน เขาจะเห็นขอดี
ของการไมเอาไฟฟาเขาเอง” (ประธานชุมชน, สัมภาษณ, 26 เมษายน 2550)
1.3) สมาชิกชุมชนมีจิตสํานึกรักชุมชนของตนเองเปนพื้นฐานอยูกอนแลว
เนื่องจากชุมชนแหลมรุงเรืองไมไดรับการยอมรับจากสังคมภายนอก สมาชิกชุมชนคนหนึ่งให
ขอมูลวา ในอดีตเมื่อมีการจัดกิจกรรมรวมกันระหวางชุมชนตางๆ ชุมชนแหลมรุงเรืองมักจะไมได
รับการเชิญชวนใหเขารวม สมาชิกชุมชนจึงรูสึกนอยเนือ้ ต่ําใจดวยเหตุนี้จึงเปนแรงผลักดันให
สมาชิกชุมชนรูสึกถึงความเปนพวกเรา (สมาชิกชุมชนแหลมรุงเรืองและพวกเขา (ชุมชนอืน่ ) จน
เกิดจิตสํานึกรวมของสมาชิกชุมชนในที่สุด
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1.4) ความสัมพันธทางสังคมแบบปฐมภูมิ (Primary relationship) ซึ่ง
สมาชิกชุมชนมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด และพึง่ พาอาศัยกันสูง เปนปจจัยสําคัญที่ทาํ ใหการ
เผยแพรองคความรูในดานตางๆ แพรกระจายไปในชุมชนอยางรวดเร็ว นอกจากนีย้ ังชวยใหการ
เรียนรูในลักษณะของกระบวนการกลุมทําไดงายขึน้
2) ปจจัยเงื่อนไขภายนอกชุมชน
2.1) การสนับสนุนจากหนวยงานของภาครัฐ ไดแก (1) กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน ที่สงเจาหนาที่มาถายทอดความรูเ กี่ยวกับ
พลังงานทางเลือกและการใชอุปกรณประหยัดพลังงาน ตลอดจนการสนับสนุนงบประมาณใน
การศึกษาดูงาน (2) สถาบันพัฒนาองคชมุ ชน สนับสนุนทัง้ ดานงบประมาณในการสรางที่อยู
อาศัยและการบริหารจัดการกลุมสัจจะออมทรัพยหรือสหกรณเครดิตยูเนียนชุมชนแหลมรุงเรือง
1.2 ชวงการขยายเครือขายการเรียนรู
จากการศึกษารายงานความกาวหนาโครงการบานมัน่ คงดานพลังงานของชุมชนแหลม
รุงเรือง ประกอบกับการสัมภาษณ ประธานชุมชนคนปจจุบัน อดีตประธานชุมชน กรรมการ
พลังงานชุมชน และสมาชิกชุมชนที่ไดไปศึกษาดูงาน พบวา ภายหลังจากการจัดกิจกรรมเพื่อ
สงเสริมการเรียนรูเรื่องพลังงานทางเลือกแลว สมาชิกชุมชนใหความสนใจและยอมรับพลังงาน
ทางเลือกมากขึ้น องคความรูเรื่องพลังงานทางเลือกไดเผยแพรไปทั่วชุมชน ในที่สุดสมาชิกชุมชน
ไดขอสรุปรวมกันวาชุมชนควรนําพลังงานแสงอาทิตยมาใชกอน เนื่องจากกระแสลมในชุมชนไม
คอยคงที่ จึงไมสามารถคาดคะเนปริมาณที่เพียงพอตอการใชไฟฟาของสมาชิกชุมชนได จึงจัดตั้ง
กลุมพลังงานชุมชน โดยมีคณะกรรมการกลุมพลังงานชุมชนจํานวน10 คนที่ไดมาจากการแตงตั้ง
เพื่อดําเนินโครงการดังกลาวภายใตการสนับสนุนของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน
“การจัดเวทีการเรียนรูใหผูที่ไดไปศึกษาดูงานไดนาํ เสนอตัวอยางของ
เทคโนโลยีพลังงานทางเลือกตอที่ประชุมของชุมชนสําคัญมาก เพราะเปนการ
ถายทอดประสบการณจากสิ่งที่ตนไดไปเรียนรูตอคนอืน่ ๆ ในชุมชน ทําใหคน
อื่นๆที่ไมเขาใจ ไดเรียนรูการใชพลังงานทางเลือก เพราะบางคนกลัววาถานํา
มาแลวมันจะใชลําบาก กลัวจะใชไมเปน จากคนยอมรับเพียงแค 30 คนใน
ตอนแรก แลวก็เพิ่มเปนรอยเปนสองรอยจนทัว่ ทัง้ ชุมชน ประชุมแตละครั้งก็มา
กันเปนรอย บงบอกวาชาวบานสวนใหญมคี วามสนใจและรวมกลุมกันอยางเขมแข็ง”
(ประธานชุมชน, สัมภาษณ, 26 เมษายน 2550)
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ในเดือนมกราคมป พ.ศ. 2547 กลุมพลังงานชุมชนเริ่มสํารวจปริมาณการใชไฟฟาของ
สมาชิกชุมชนในแตละครัวเรือน โดยการใหสมาชิกของกลุมพลังงานชุมชน เดินเคาะประตูตาม
บานเพื่อแจกแบบสํารวจการใชไฟฟา ประกอบกับการประชาสัมพันธเรื่องรูปแบบการใชพลังงาน
แสงอาทิตย ทีจ่ ะนําแผงโซลารเซลมาติดตัง้ ไวในชุมชน ผลการสํารวจพบวา ชุมชนแหลมรุงเรือง
ตองอาศัยกระแสไฟจากการชารตแบตเตอรี่จากภายนอก ซึง่ เสียคาใชจายครั้งละ 35 บาท โดยมี
จํานวนครัวเรือนที่อาศัยการชารตแบตเตอรี่นอกชุมชน รอยละ 61.29 สวนครัวเรือนที่อาศัยไฟฟา
จากเครื่องปน ไฟใชเอง รอยละ 8.06 และครัวเรือนที่อาศัยเครื่องปนไฟตอจากเครื่องผูอื่น รอยละ
30.65 สําหรับขอมูลการใชพลังงานในดานอื่นๆ จะปรากฎในภาคผนวก
เมื่อกลุมพลังงานไดสํารวจขอมูลการใชพลังงานเบื้องตนแลวจึงไดมีการสรุปจัดลําดับ
ปญหาดานพลังงานรวมกันอีกครั้ง โดยพบวาปญหาที่สาํ คัญที่สุดคือ ปญหาการไมมีไฟฟาใชและ
ตองออกไปชารตแบตเตอรี่นอกชุมชนซึ่งตองเดินทางเปนระยะทางกวา 5 กิโลเมตร เสียคาใชจา ย
ครั้งละ 35 บาท รองลงมาคือปญหาการใชน้ํามันเชื้อเพลิงจากการเดินทางไปชารตแบตเตอรี่
ดังนัน้ หากสามารถชารตไฟฟาในชุมชนก็สามารถลดคาใชจายสวนนี้ได ผลการสํารวจดังกลาว
ไดถูกนํามาเปนประเด็นหลักในการประชุมรวมกันของสมาชิกชุมชนและเจาหนาทีก่ รมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ซึง่ สมาชิกชุมชนไดมีมติรวมกันใหติดตั้งแผงโซลารเซลล
เพื่อผลิตกระแสไฟฟาแจกจายไปตามบาน จํานวน 2 ชุด ใหเพียงพอกับความตองการของ
สมาชิกชุมชน และใชควบคูกับหลอดไฟประหยัดพลังงาน เพื่อเปนการประหยัดพลังงานอยาง
สูงสุด อีกทัง้ เปนการยืดระยะเวลาการใชงานไฟฟาจากแบตเตอรี่ โดยเจาหนาที่ไดเขามาอบรม
เพื่อใหความรูเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกและอุปกรณประหยัดพลังงานในชุมชน
จากการติดตั้งแผงโซลารเซลลดังกลาว ทีป่ ระชุมไดเสนอใหกลุมพลังงานชุมชนบริหาร
จัดการรายไดจากการชารตไฟฟา โดยคิดอัตราคาชารตครั้งละ 10 บาท ทําใหสมาชิกชุมชน
ประหยัดคาใชจายไดถึงครั้งละ 25 บาท ดังนัน้ ในแตละเดือนสมาชิกชุมชนจะเสียคา
กระแสไฟฟาเพียง 60 บาทตอครัวเรือน อีกทัง้ เปนการเพิ่มความสะดวกสบายแกสมาชิกชุมชน
เพราะไมตองเดินทางไปชารตแบตเตอรี่นอกชุมชน สวนรายไดดังกลาวกลุมพลังงานชุมชน ได
นํามาเปนเงินทุนสําหรับการซื้อแบตเตอรี่มาจําหนายแกสมาชิกชุมชนในราคาที่ยอมเยากวา
ทองตลาด และสามารถซื้อในระบบเงินผอนได ซึง่ กลุมพลังงานชุมชนจะมีรายไดจากการชารต
แบตเตอรี่ประมาณเดือนละ 4,000 บาท ในเวลาตอมากลุมพลังงานชุมชนไดจัดสรรเงินสวนหนึง่
เพื่อซื้อแบตเตอรี่มาชารตไฟฟา แลวนําไปจายไฟฟาเพื่อใหความสวางบริเวณทางเดินภายใน
ชุมชน ตามจุดตางๆ จํานวน 5 จุด
ในชวงนี้ไดมีการเลือกตั้งประธานชุมชนคนใหม เนื่องจากนายประมูล สุขจิตร ไดประกาศ
ลาสิกขาบท โดยนายสมหมาย ศรีวิชัย ซึ่งเคยดํารงตําแหนงรองประธานชุมชนมากอน ไดรับการ
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เลือกตั้งเปนประธานชุมชน และไดดํารงตําแหนงหัวหนากลุมพลังงานชุมชนควบคูไ ปดวย
หลังจากชุมชนแหลมรุงเรืองไดนําพลังงานทางเลือกเขามาใช สมาชิกชุมชนก็ยงั คงมีการเรียนรู
เรื่องพลังงานทางเลือกอยางตอเนื่อง โดยการบอกเลาแบบปากตอปาก และการพูดคุยผานวง
สนทนาในการรับประทานอาหารเย็นเพื่อสังสรรครวมกัน ซึ่งสมาชิกชุมชนเรียกกันวา “การเขา
โรงเรียน” ซึ่งอาจนับไดวา เปนการเรียนรูต ามอัธยาศัย โดยกิจกรรมนีจ้ ัดขึ้น 3-4 ครั้งตอสัปดาห ที่
บานของสมาชิกชุมชนคนหนึ่งซึง่ อยูบริเวณศูนยกลางของชุมชน สมาชิกชุมชนจึงสามารถเดินทาง
ไปมาไดสะดวก
จากการเรียนรูแ บบไมเปนทางการดังกลาวขางตนและการใหความรูเกีย่ วกับอุปกรณ
ประหยัดพลังงานตางๆ จากเจาหนาทีก่ รมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ทําให
สมาชิกชุมชนเริ่มมีแนวคิดทีจ่ ะนําพลังงานทางเลือกชนิดอื่นๆ เขามาใชในชุมชน โดยสนใจการนํา
เตาซุปเปอรอั้งโล ซึ่งเปนเตาอั้งโลประหยัดพลังงานมาใชแทนเตาอั้งโลปกติหรือทดแทนการใชแกส
หุงตม เนื่องจากพลังงานทางเลือกดังกลาวสอดคลองกับสภาพของชุมชนเปนอยางยิ่ง เพราะ
สมาชิกชุมชนก็ใชเตาอั้งโลกนั อยูแลวในชีวติ ประจําวันและไมฟนสามารถหาไดงา ยจากวัสดุเหลือ
ใชจากอุปกรณทําประมง นอกจากนี้สมาชิกชุมชนยังไดเสนอใหมกี ารนํา ตูอบพลังงาน
แสงอาทิตย เตาแกสชีวมวล และเตาเผาขยะไรควัน ซึง่ เปนเทคโนโลยีที่ตัวแทนชุมชนไดเห็นจาก
การศึกษาดูงานที่ศนู ยทดลองวิชาการพลังงานทดแทน จังหวัดปทุมธานีมาทดลองใชในชุมชน โดย
ขอความอนุเคราะหอุปกรณดังกลาวจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
หลังจากที่สมาชิกชุมชนไดเรียนรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกชนิดอื่นๆ ที่กรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานนํามาใหกบั ชุมชน ทําใหสมาชิกชุมชนยิ่งตระหนักถึง
ประโยชนของการใชพลังงานทางเลือกทีม่ ตี อสิ่งแวดลอม สมาชิกในกลุมพลังงานไดเสนอใหจัดตั้ง
กลุมอนุรักษสงิ่ แวดลอมขึ้นมา เพื่อทําหนาที่ดูแลรักษาสิ่งแวดลอมในชุมชน โดยเฉพาะบริเวณ
ชายฝง ทะเล ซึ่งเปนทีท่ ํามาหากินของสมาชิกชุมชน โดยการรักษาความสะอาดและสรางแนว
ปะการังเทียมเพื่อเปนที่อยูอาศัยของสัตวน้ํา กิจกรรมเหลานี้เปนสิ่งหนึ่งที่สมาชิกชุมชนให
ความสําคัญนอกเหนือจากการนําพลังงานทางเลือกเขามาใชในชุมชน
บทบาทสําคัญอีกประการหนึง่ ของกลุม อนุรักษสิ่งแวดลอมคือการเกื้อหนุนการทํางานของ
กลุมพลังงานชุมชน โดยกลุมอนุรกั ษสิ่งแวดลอมนําโดยนายจตุรัส เอี่ยมวรนิรันดร ซึง่ เปน
หลานชายของนายสมหมาย ศรีวิชัย ประธานกลุม พลังงานชุมชน ไดแกการนําขยะทีอ่ ยูภายใน
บริเวณชุมชน โดยเฉพาะบริเวณชายหาดมาใหกับกลุมพลังงานชุมชนเพื่อใชเปนเชือ้ เพลิงใน
เตาเผาขยะ ซึง่ เตาเผาขยะประสิทธิภาพสูงเปนเตาที่ไมกอ มลพิษกับสิง่ แวดลอม อีกทั้งยังให
พลังงานความรอนเพื่อใชในการประกอบอาหาร เมื่อมีงานสังสรรค สมาชิกชุมชนจะใชเตาเผา
ขยะประสิทธิภาพสูงเพื่อใหพลังงานความรอนสําหรับการประกอบอาหารรวมกันแทนการใชเตาหุง
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ตมในครัวเรือน อาทิ การหุงขาว การทําไกอบ ที่เรียกกันวา “ไกอบขยะ” ความรวมมือดังกลาว
เปนการเกื้อกูลกันระหวางกลุมยอยภายในชุมชนซึ่งมีจดุ มุงหมายเดียวกันคือการพัฒนาชุมชน
เกิดเปนเครือขายการเรียนรูภ ายในชุมชน นอกจากนี้ ผูว ิจัยสังเกตวา นายสมหมายและนาย
จตุรัสมักจะรวมงานกันอยูเสมอ ทั้งงานของกลุมพลังงานชุมชนและกลุมอนุรักษสง่ิ แวดลอม
การใชพลังงานทางเลือกของชุมชนแหลมรุงเรืองเริ่มเปนที่รูจักของชุมชนภายนอกมากขึ้น
เนื่องจากการประชาสัมพันธของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน และการบอก
เลาตอๆ กันไปสูชุมชนใกลเคียง จนเรียกไดวาเปนชุมชนตนแบบดานการใชพลังงานทางเลือกแหง
หนึง่ ของประเทศ ในแตละวันจะมีบุคคล ภายนอกเขามาศึกษาดูงานอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ
การเขามาดูงานในลักษณะของกลุมชุมชนซึ่งอยูในละแวกใกลเคียง ไดแก ชุมชนหัวไทร ชุมชน
นิคมพัฒนา ชุมชนบานเกายอด ชุมชนสนามเปา และชุมชนละหาร จนเกิดเปนเครือขายการ
เรียนรูระหวางชุมชน เหตุการณดังกลาวถือเปนจุดเริ่มตนของการมีเครือขายการเรียนรูดาน
พลังงานกับกลุมภายนอกชุมชน ชุมชนดังกลาวไดเขามารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุมชนแหลม
รุงเรือง โดยมีการจัดกิจกรรมรวมกัน ไดแก การใชอุปกรณประหยัดพลังงานและนํากลับไปใชจริง
ในชุมชนของตน การศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกชุมชนแหลมรุงเรือง การอบรมการ
วางแผนพลังงานของชุมชนและการบริหารจัดการพลังงานของชุมชนโดยใชวิทยากรในชุมชน
แหลมรุงเรืองที่มีประสบการณดานพลังงาน ซึ่งเปนการถายทอดกระบวนการเรียนรูจาก
ประสบการณตรง อยางไรก็ตาม ชุมชนเครือขายเหลานัน้ ไมไดนําพลังงานทางเลือกกลับไปใช
เนื่องจากสภาพของชุมชนไมเหมาะกับการใชพลังงานทางเลือก แตใชเฉพาะอุปกรณประหยัด
พลังงานเทานัน้
นอกจากนีเ้ ทศบาลนครระยองไดตระหนักถึงความสําคัญของการใชพลังงานทางเลือกจึง
ไดเขารวมเปนเครือขายกับชุมชนแหลมรุงเรือง โดยมีจุดประสงคเพื่อหาวิธกี ารเผยแพรองคความรู
ดานพลังงานทางเลือกและการใชอุปกรณประหยัดพลังงานไปสูชุมชนอื่นๆ โดยมีแนวคิดวา
เยาวชนสามารถเปนกระบอกเสียงในการเผยแพรความรูไ ปสูชุมชนได จึงไดจัดอบรมครู
วิทยาศาสตรเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรโดยบูรณาการกับสิง่ แวดลอมและ
พลังงานทางเลือก เพื่อสรางเยาวชนทีม่ ีความรูความเขาใจและตระหนักถึงประโยชนของการใช
พลังงานเลือก ตลอดจนเปนตัวแทนสังคมในการเปลี่ยนพฤติกรรมการใชพลังงานของคนในชุมชน
ได
โดยสรุป กระบวนการเรียนรูในชวงการขยายเครือขายการเรียนรูเริ่มจาก (1) การจัดตั้ง
กลุมพลังงานชุมชนเพื่อใหสมาชิกชุมชนมีบทบาทหนาทีใ่ นการดําเนินการดานพลังงานอยาง
ชัดเจน (2) สมาชิกชุมชนรวมกันคัดเลือกพลังงานทีเ่ หมาะสมกับชุมชนระหวางพลังงาน
แสงอาทิตยและพลังงานลม โดยใชการสั่งสมประสบการณในวิถีชวี ิตของสมาชิกชุมชนมาเปน
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ขอมูลประกอบในการตัดสินใจ (3) การสํารวจขอมูลการใชพลังงานของชุมชน ซึ่งสมาชิกกลุม
พลังงานเปนผูร วบรวมขอมูลโดยการเดินสํารวจในแตละครัวเรือน และประชาสัมพันธการใช
พลังงานแสงอาทิตยซงึ่ เปนแนวทางที่ไดรับการคัดเลือกจากสมาชิกชุมชน (4) การเรียนรูวิธกี ารใช
เทคโนโลยีพลังงานทางเลือกและการใชอปุ กรณประหยัดพลังงานในลักษณะของกระบวนการกลุม
จากเจาหนาทีก่ รมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (5) การเรียนรูดานการบริหาร
จัดการรายไดจากการใหบริการชารตแบตเตอรี่เพื่อเปนเงินทุนสําหรับการซื้อแบตเตอรี่มาจําหนาย
แกสมาชิกชุมชนในราคาทีย่ อ มเยากวาทองตลาด (6) การแลกเปลี่ยนเรียนรูผานวงสนทนาในการ
สังสรรคของสมาชิกชุมชน ที่เรียกวา “การเขาโรงเรียน” ซึ่งเปนการเรียนรูตามอัธยาศัย ทําใหเกิด
แนวคิดนําพลังงานทางเลือกอื่นๆมาทดลองใช (7) การตอยอดการเรียนรูเรื่องพลังงานทางเลือก
ของสมาชิกชุมชน โดยการนําพลังงานทางเลือกประเภทอื่นๆ เขามาทดลองใชในชุมชนและเรียนรู
วิธีการใชเทคโนโลยีพลังงานในรูปแบบอื่นๆจากเจาหนาที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ
(8) สมาชิกชุมชนมีมติรว มกันใหจัดตั้งกลุมอนุรักษสงิ่ แวดลอมเพื่อดูแลสภาพแวดลอมในบริเวณ
ชุมชน โดยมีกจิ กรรมตางๆ รวมกับกลุมพลังงานชุมชน ในลักษณะของการเปนเครือขายการเรียนรู
รวมกันภายในชุมชน (9) บุคคลและกลุมชุมชนภายนอกเขามาศึกษาดูงานและเริ่มตระหนักถึง
ประโยชนของการใชพลังงานทางเลือกและการใชอุปกรณประหยัดพลังงาน (10) ชุมชนในละแวก
ใกลเคียงเริ่มเขามาติดตอเปนเครือขายการเรียนรูดานพลังงานกับชุมชนแหลมรุง เรืองและมีการ
ดําเนินกิจกรรมตางๆรวมกัน ทัง้ ดานองคความรูเกีย่ วกับพลังงาน และการบริหารจัดการใน
ลักษณะของกลุมพลังงาน (11) การถายทอดองคความรูโดยความรวมมือกันระหวางกลุม
พลังงานชุมชน กลุมอนุรักษสิ่งแวดลอมและชุมชนเครือขายการเรียนรูไปสูสถาบันการศึกษา โดย
การอบรมครูวทิ ยาศาสตรเพือ่ นําเรื่องดังกลาวไปบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนแกเยาวชน
1.2.1 โครงสรางของการขยายเครือขายการเรียนรู
จากการสังเกตของผูวิจัย พบวา ความสัมพันธระหวางสมาชิกชุมชน เจาหนาที่ของรัฐ
และองคกรตางๆ ที่เขามามีสวนรวมในการพัฒนาพลังงานทางเลือกของชุมชนมีรูปแบบของการ
สรางเครือขายการเรียนรูในขั้นนี้เปนแบบคนไปสูกลุม โดยมีการขยายจากแนวรวมเดิมจํานวน 30
คนที่มกี ารรวมตัวแบบหลวมๆ ไปสูสมาชิกคนอื่นๆในชุมชน เกิดการรวมเปนกลุมพลังงานของ
ชุมชนที่ความสัมพันธเหนียวแนนระหวางสมาชิกภายในกลุม และไดมีการขยายเครือขายการ
เรียนรูทงั้ ภายในและภายนอกชุมชน เปนการสรางเครือขายการเรียนรูแบบกลุมไปสูกลุม โดยมี
การตั้งกลุม อนุรักษสงิ่ แวดลอมมาเพื่อดําเนินการตางๆ รวมกับกลุม พลังงานชุมชน และกลุม
อนุรักษสิ่งแวดลอมดังกลาวไดเขารวมเปนเครือขายกับกลุมอนุรักษสงิ่ แวดลอมภายนอกชุมชน
สําหรับกลุม พลังงานชุมชนมีชุมชนภายนอกเขามาเปนเครือขายเพื่อรวมเรียนรูการใชพลังงาน

107
ทางเลือกของชุมชนแหลมรุงเรือง ในชวงนี้สังเกตไดวา สถาบันพัฒนาองคกรชุมชนไดยุติบทบาท
ดานการพัฒนาพลังงานทางเลือกของชุมชนลงแตเปลี่ยน โดยสงตอหนาที่ใหกับกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ซึ่งมีบทบาทในการอบรมใหความรูและสนับสนุนเทคโนโลยี
พลังงานทางเลือกใหกับชุมชนแหลมรุง เรือง
จากขอมูลดังกลาวในขางตนสามารถสรุปไดวา การขยายเครือขายพลังงาน
ทางเลือกของชุมชนแหลมรุงเรืองมีโครงสรางดังตอไปนี้
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แผนภาพที่ 3 โครงสรางของเครือขายพลังงานทางเลือกในชวงการขยายเครือขายการเรียนรู ชุมชนแหลม
รุงเรือง
ชุมชนหัวไทร

ชุมชนนิคมพัฒนา

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
ประชาสัมพันธให
ชุมชนอื่นมาศึกษาดู
งาน

การขยายเครือขายการ
เรียนรูภายในชุมชน
สมาชิกชุมชนที่เปนแนว
รวมศึกษาดูงาน
ขยายไปสู

กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนฯ
1.สนับสนุนและใหความรู
เกี่ยวกับเทคโนโลยี
พลังงานทางเลือก
2.ประชาสัมพันธใหชุมชน
อื่นมาศึกษาดูงาน

สมาชิกชุมชนคนอื่นๆ

สงสมาชิก
ชุมชนไปเปน
วิทยากรอบรม
ใหความรูกับ
ชุมชนอื่นๆ
เกี่ยวกับการ
บริหารจัด
การพลังงาน
ในชุมชนและ
การใชอุปกรณ
ประหยัด
พลังงาน

ชุมชนบานเกายอด

ชุมชนสนามเปา

ชุมชนละหาร

เกิดการรวมกลุม
ขยายเครือขาย
ดานพลังงาน
กลุมพลังงานทางเลือก
ชุมชนแหลมรุง เรือง
ไปสูกลุม
ภายนอก
ชุมชน
จัดอบรมเกี่ยวกับพลังงานใหครู
สมาชิกชุมชนมีมติรวมกันใหจัดตั้ง
วิทยาศาสตรในโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนครระยอง
กลุมอนุรักษสิ่งแวดลอม
ชุมชนแหลมรุง เรือง

เทศบาลนครระยอง
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1.2.2 องคประกอบของกระบวนการเรียนรูในการขยายเครือขายการเรียนรู
จากการสัมภาษณ อดีตประธานชุมชน ประธานชุมชนคนปจจุบนั กรรมการพลังงาน
ชุมชน และสมาชิกชุมชนที่ไดเขารวมกิจกรรมศึกษาดูงาน พบวา องคประกอบของกระบวนการ
เรียนรูในขั้นตอนการขยายเครือขายการเรียนรู มีรายละเอียดดังนี้
1) ฐานการเรียนรูของชุมชน ไดแก
1.1) กลุมสัจจะออมทรัพยมีบทบาทในการถายทอดแนวคิดการจัดตั้งกลุม
พลังงานชุมชนและการบริหารจัดการรายไดของกลุมดังกลาว
1.2) สมาชิกชุมชนที่ประกอบอาชีพประมงไดใหขอสังเกตเกี่ยวกับความเร็ว
และทิศทางลมและความเขมของแสงอาทิตยเพื่อเปนขอมูลประกอบการคัดเลือกพลังงานทางเลือก
ที่เหมาะสมกับชุมชน
1.3) สมาชิกชุมชนที่ใชพลังงานรูปแบบตางๆ ในครัวเรือนไดใหขอมูลในการ
สํารวจการใชพลังงานเบื้องตนของชุมชน
1.4) สมาชิกของกลุมพลังงานชุมชนทีม่ ีความรูความเขาใจดานพลังงาน
แสงอาทิตยเปนผูแนะนําขอมูลเบื้องตนเกีย่ วกับการใชพลังงานแสงอาทิตยแกสมาชิกชุมชน
1.5) เจาหนาที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานเปนผูมีบทบาท
หลักในการถายทอดองคความรูดานพลังงานแสงอาทิตยและการใชอปุ กรณประหยัดพลังงานแก
สมาชิกชุมชน
1.6) สมาชิกชุมชนที่มีความรูความเขาใจดานพลังงานทางเลือกมีบทบาทใน
การเปนวิทยากรเผยแพรความรูเกี่ยวกับดานพลังงานทางเลือกและการบริหารจัดการในรูปแบบ
ของกลุมพลังงาน
1.7) สมาชิกกลุมพลังงานชุมชน กลุมอนุรักษสิ่งแวดลอมและชุมชนที่เขามา
เปนเครือขายมีบทบาทในการสงเสริมกิจกรรมการเรียนรูเรื่องพลังงานทางเลือกและการอนุรักษ
สิ่งแวดลอมใหขยายไปสูชุมชนภายนอก
2) เนื้อหา/องคความรู ไดแก
2.1) ความรูเกีย่ วกับการบริหารจัดการดานการเงินของกลุมสัจจะออมทรัพย
2.2) ความเร็วและทิศทางลมและความเขมของแสงอาทิตย
2.3) ขอมูลการใชพลังงานของชุมชน
2.4) ขอมูลเบื้องตนเกีย่ วกับการใชเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย
2.5) วิธีการใชเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตยและการใชอุปกรณประหยัด
พลังงาน
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2.6) ความรูเกีย่ วกับการใชพลังงานทางเลือก อุปกรณประหยัดพลังงาน และ
การอนุรักษสิ่งแวดลอม
2.7) ความรูเกีย่ วกับการบริหารจัดการในรูปแบบของกลุมพลังงาน
3) กิจกรรมการเรียนรู
3.1) การเรียนรูและนํารูปแบบการจัดตั้งและการบริหารจัดการเงินของกลุม
สัจจะออมทรัพยมาประยุกตใชกับกลุมพลังงานชุมชน
3.2) การประเมินความเหมาะสมของชุมชนตอการใชพลังงานทางเลือกแตละ
ชนิด โดยนําประสบการณทไี่ ดจากการสังเกตในชีวิตประจําวันมาเปนขอมูล
3.3) การสํารวจขอมูลการใชพลังงานของชุมชน โดยการสอบถามจากสมาชิก
ชุมชนในแตละครัวเรือน พรอมทั้งใหขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการใชพลังงานทางเลือก
3.4) การเขารับการอบรมเกีย่ วกับองคความรูดานพลังงานแสงอาทิตยและการ
ใชอุปกรณประหยัดพลังงานจากเจาหนาที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
ภายหลังการติดตั้งเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกแลว
3.5) การเขาโรงเรียน ซึง่ เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูของสมาชิกชุมชนเกีย่ วกับ
การใชพลังงานและการบริหารจัดการรายไดของกลุมผานวงสนทนาในการรวมรับประทานอาหาร
รวมกันของสมาชิกชุมชน
3.6) การถายทอดองคความรูดานแกบุคคลภายนอก โดยสมาชิกชุมชน
3.7) การถายทอดการบริหารจัดการในรูปแบบกลุมพลังงาน การใชพลังงาน
ทางเลือกและการใชอุปกรณประหยัดพลังงานใหกับชุมชนเครือขายโดยวิทยากรภายในชุมชน
3.8) การจัดอบรมครูวิทยาศาสตรเกี่ยวกับการบูรณาการความรูดานพลังงาน
ทางเลือกและการอนุรักษสิ่งแวดลอมในการจัดการเรียนการสอน โดยกลุมพลังงานชุมชน กลุม
อนุรักษสิ่งแวดลอมและชุมชนเครือขาย (เทศบาลนครระยอง) ไดเปนผูริเริ่มและดําเนินโครงการ
1.2.3 ปจจัยเงื่อนไขในการขยายเครือขายการเรียนรู
จากการสัมภาษณ อดีตประธานชุมชน ประธานชุมชนคนปจจุบนั และกรรมการ
พลังงานชุมชน พบวา ปจจัยเงื่อนไขในการขยายเครือขายการเรียนรู มีดงั นี้
1) ปจจัยเงื่อนไขภายในชุมชน
1.1) ความสามารถของสมาชิกกลุมพลังงานในการโนมนาวใจสมาชิกชุมชนให
เขารวมกิจกรรมดานพลังงาน เนื่องจากสมาชิกชุมชนประกอบอาชีพประมงทีม่ ีรายไดไมแนนอน
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จึงไมสะดวกจะเขารวมกิจกรรมตางๆ เพราะจะทําใหสญ
ู เสียรายได สมาชิกกลุมพลังงานจึงตอง
เปนผูทมี่ ีความสามารถในการโนมนาวใจคนสูง อีกทั้งตองเปนผูเสียสละและเห็นแกประโยชน
สวนรวม เพราะการดําเนินงานดังกลาวก็ทําใหสมาชิกกลุมพลังงานสูญเสียรายไดเชนกัน ดังคํา
กลาวของประธานชุมชนทีว่ า “ ตอนนั้นปญหาที่สําคัญก็คือในเรื่องของการรวบรวมชาวบานมา
ประชุมเพราะชาวบานตองออกเรือในตอนกลางวัน ถามาประชุมเขาตองเสียรายไดวันละพันกวา
บาท ไมคอยมีใครวาง ในชวงแรกจึงไมคอยมีใครอยากมา กลุมพลังงานตองมีความสามารถใน
การรวบรวมสมาชิกของชุมชนเพื่อเขามาประชุมในแตละครั้งใหไดมากที่สุด โดยชี้ใหชาวบานเห็น
ถึงประโยชนถงึ การเขารวมประชุมและการเขารวมอบรมชาวบานจึงจะมา”(ประธานชุมชน,
สัมภาษณ, 26 เมษายน 2550)
1.2) ขนาดของชุมชนเปนปจจัยสําคัญทีช่ ว ยยนระยะเวลาการขยายเครือขาย
การเรียนรูดานพลังงานทางเลือก เนื่องจากชุมชนแหลมรุงเรืองเปนชุมชนขนาดเล็ก มีสมาชิก
ชุมชนอาศัยอยูเพียง 65 ครัวเรือน การติดตอสัมพันธเพื่อเผยแพรความรู และการจัดกิจกรรม
ตางๆ จึงทําไดอยางสะดวกและรวดเร็ว
1.3) จากการที่สมาชิกชุมชนมีพนื้ ฐานการบริหารจัดการแบบกลุมและการเก็บ
ออมเงินจากกลุมสัจจะออมทรัพยที่เปนแนวคิดสืบเนื่องมาจากโครงการบานมั่นคง สมาชิกชุมชน
จึงสามารถนําความรูดังกลาวมาประยุกตใชในการจัดตั้งกลุมพลังงานชุมชน กลุม อนุรักษ
สิ่งแวดลอม ตลอดจนเปนแนวทางในการบริหารจัดการรายไดจากการใหบริการชารตแบตเตอรี่ของ
กลุมพลังงานชุมชน เพื่อนํามาเปนเงินทุนสําหรับซื้อแบตเตอรี่มาจําหนายแกสมาชิกชุมชนในราคา
ที่ยอมเยากวาทองตลาด
2) ปจจัยเงื่อนไขภายนอกชุมชน
2.1) การชวยเหลือจากภาครัฐยังคงเปนปจจัยสําคัญทีช่ ว ยผลักดันใหเกิดการ
ขยายเครือขายการเรียนรูในชุมชน โดยในชวงแรกของขัน้ ตอนการขยายเครือขายการเรียนรู กรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานยังคงสนับสนุนทั้งดานองคความรูและเทคโนโลยี
พลังงานทางเลือก แตตอมาเมื่อสมาชิกชุมชนเริ่มมีความรูความเขาใจการใชพลังงานทางเลือก
มากขึ้น จนสามารถเปนผูถ า ยทอดความรูด ังกลาวแกผูอนื่ ได กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงานจึงไดเปลี่ยนมาสนับสนุนการเรียนรูดา นพลังงานทางเลือกที่ชุมชนแหลมรุงเรือง
โดยการประชาสัมพันธใหบคุ คลและกลุมชุมชนภายนอกเขามาเรียนรูใ นชุมชนแหลมรุงเรือง
นอกจากนีก้ ารประชาสัมพันธโครงการบานมั่นคงดานพลังงานของสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
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เปนอีกปจจัยหนึง่ ทีท่ ําใหใหบุคคลภายนอกเขามาศึกษาดูงาน จนทําใหชุมชนแหลมรุงเรืองเปนที่
รูจักในวงกวางมากขึ้น
1.3 ชวงการดํารงอยูของเครือขายการเรียนรู
จากการสัมภาษณ อดีตประธานชุมชน ประธานชุมชนคนปจจุบนั และกรรมการพลังงาน
ชุมชน พบวา การเรียนรูดานพลังงานทางเลือกของชุมชนมีกลุมที่เขามาเปนเครือขายทัง้ เครือขาย
ภายในชุมชน คือ กลุม อนุรกั ษสิ่งแวดลอม และเครือขายภายนอกชุมชน ไดแก ชุมชนหัวไทร
ชุมชนนิคมพัฒนา ชุมชนบานเกายอด ชุมชนสนามเปา ชุมชนละหาร และเทศบาลนครระยอง
ยังคงดําเนินไปอยางตอเนื่อง เมื่อผูทเี่ ขามาศึกษาดูงานมีจํานวนเพิม่ มากขึน้ สมาชิกชุมชนจึงได
ประชุมเพื่อปรึกษาหารือกันถึงแนวทางการเผยแพรการใชพลังงานทางเลือกอยางเปนรูปธรรม และ
ไดขอตกลงรวมกันใหสรางศูนยการเรียนรูพ ลังงานทางเลือกขึ้นในชุมชน ในป พ.ศ. 2549 โดย
ไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณจากวิทยาลัยการจัดการทางสังคม (วจส.) เนื่องจากประธาน
ชุมชนไดทาํ หนังสือขอความอนุเคราะหไป และเพื่อใหการเรียนรูในศูนยการเรียนรูเกิดประสิทธิผล
สูงสุด กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานไดเขามาติดตั้งโซลารโฮม (solar home)
หรือบานพลังงานแสงอาทิตยตามคําขอของกลุมพลังงานชุมชน และมีการทดลองใชพลังงานลม
เพื่อผลิตกระแสไฟฟา จนทําใหชุมชนแหลมรุงเรืองเปนที่รูจักของสังคมภายนอกในวงกวางมากขึน้
โดยไดรับการยกยองจากผูเชี่ยวชาญดานพลังงาน กระทรวงพลังงาน ใหเปนชุมชนแหงแรกของ
ประเทศที่ใชพลังงานทางเลือกอยางหลากหลาย และเปนศูนยการเรียนรูดานพลังงานแบบครบ
วงจร
การสรางศูนยการเรียนรูดานพลังงานทางเลือกครั้งนี้ สมาชิกชุมชนตระหนักถึงประโยชน
สองประการ ประการแรก ศูนยการเรียนรูดังกลาวจะชวยสงเสริมการเรียนรูดานพลังงานทางเลือก
แกผูที่เขามาศึกษาดูงานอยางเปนรูปธรรม ประการที่สอง ศูนยการเรียนรูจะเปนเครื่องมือในการ
บอกเลาความเปนมาของชุมชน และการฝาฟนอุปสรรคเพื่อใหชุมชนเปนทีย่ อมรับจากสังคม
ภายนอกใหแกเยาวชนรุนตอไป
นอกจากการดําเนินงานและขยายเครือขายการเรียนรูของกลุมพลังงานชุมชนแลว กลุม
อนุรักษสิ่งแวดลอมก็มีการขยายเครือขายการเรียนรูเชนกัน โดยทํากิจกรรมรวมกันกับกลุม อนุรกั ษ
สิ่งแวดลอมจากชุมชนใกลเคียง ที่ไดรับการสนับสนุนจากบริษัท ไออารพีซี มหาชน จํากัด โดยมี
พระอาจารยเข็ม เจาอาวาสวัดเนินพุทรา เปนแกนนําสําคัญในการปลูกปาชายเลนบริเวณคลอง
กนปก
อยางไรก็ตาม สมาชิกชุมชนมีความเห็นวาสิ่งสําคัญที่สุดที่ทาํ ใหสมาชิกชุมชนยังคงใช
พลังงานทางเลือกก็คือ ประโยชนที่ไดรับจากการใชพลังงานทางเลือกนัน้ มีอยางเอนกอนันต
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นอกเหนือจากการมีไฟฟาใชและประหยัดคาใชจายในครัวเรือนแลว ชุมชนแหลมรุงเรืองยังเปนที่
รูจักและไดรับการยอมรับจากสังคมภายนอก และจากขอจํากัดดานกําลังไฟฟาจากแบตเตอรี่นี้เอง
ที่เปนกลไกสําคัญในการชวยใหเยาวชนปลอดภัยจากอบายมุข เนื่องจากไมสามารถนําตูเกมส
และตูคาราโอเกะเขามาใชภายในชุมชนได นอกจากนีย้ งั ทําใหสมาชิกในชุมชนไดเรียนรูและ
ดําเนินชีวิตตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง ใชพลังงานเพียงพอตอการดํารงชีวิตของตนดัง
คํากลาวของประธานชุมชนที่วา “การไมนาํ ไฟฟาเขามาในชุมชนมิใชวา เราไมอยากใหชุมชนพัฒนา
แตชุมชนเราก็ไมไดหยุดนิ่งทีจ่ ะใหพลังงานทดแทนชดเชยสิ่งที่ชุมชนเราขาดหายไป แตไมใชวาให
ใชจนเหลือเฟอ เราตองใชอยางพอเพียงและรูจักแบงปน ตอนนีน้ ้ําระยองขาดเพราะอะไร เพราะ
คนเราไมรูจักใชกันอยางพอเพียงและแบงปนซึ่งกันและกัน ดังนัน้ ใครวาเราลาหลังไมพัฒนาเพราะ
ไมมีไฟฟาเราก็ไมสนใจเพราะเราเองมองวาเราพัฒนา เขามองดานวัตถุแตเรามองดานจิตใจ
มากกวา และคิดวาชุมชนมีการพัฒนาอยูต ลอดเวลา”(ประธานชุมชน, สัมภาษณ, 26 เมษายน
2550)
โดยสรุป กระบวนการเรียนรูในชวงการดํารงอยูของเครือขายการเรียนรูเริ่มจาก
(1) รวมกันหาวิธีการเผยแพรความรูอยางเปนรูปธรรมโดยการจัดตั้งศูนยการเรียนรูพลังงาน
ทางเลือก (2) เรียนรูและทดลองใชบานพลังงานแสงอาทิตย (3) เรียนรูถึงคุณประโยชนของปาชาย
เลนและปลูกปาชายเลนรวมกัน (4) เรียนรูการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานลม (5) เรียนรูการใช
พลังงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.3.1 โครงสรางของการดํารงอยูของเครือขายการเรียนรู
ผลการวิเคราะหของผูวิจยั ที่ไดจากการสังเกตความสัมพันธของสมาชิกชุมชน
เจาหนาที่ของรัฐและองคกรตางๆ ที่เขามามีสวนรวมในการพัฒนาพลังงานทางเลือกของชุมชน
พบวา รูปแบบของการสรางเครือขายการเรียนรูในขัน้ นี้เปนการดํารงอยูข องโครงสรางการเรียนรู
แบบกลุมไปสูกลุม โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันอยางตอเนื่อง
จากขอมูลดังกลาวในขางตนสามารถสรุปไดวา การดํารงอยูของเครือขายพลังงาน
ทางเลือกของชุมชนแหลมรุงเรืองมีโครงสรางดังตอไปนี้
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แผนภาพที่ 4 โครงสรางของเครือขายพลังงานทางเลือกในชวงการดํารงอยูของเครือขายการเรียนรูของชุมชน
แหลมรุงเรือง
ชุมชนหัวไทร

ชุมชนนิคมพัฒนา

ชุมชนบานเกายอด

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
ประชาสัมพันธให
ชุมชนอื่นมา
ศึกษาดูงาน

ชุมชนสนามเปา

ชุมชนละหาร

กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนฯ
1.สนับสนุนและใหความรู
เกี่ยวกับเทคโนโลยี
พลังงานทางเลือกใหมๆ
แกชุมชน
2.ประชาสัมพันธใหชุมชน
อื่นมาศึกษาดูงาน

เทศบาลนครระยอง

เครือขายภายในชุมชน

รวมกันจัดตั้งศูนยการเรียนรู
ชุมชนแหลมรุงเรือง

กลุมพลังงานทางเลือก
ชุมชนแหลมรุง เรือง

รวมกันรักษาสิ่งแวดลอมภายใน
ชุมชนผานกิจกรรมดานพลังงาน

สนับสนุน
งบประมาณใน
การจัดทําศูนย
การเรียนรู

วิทยาลัยการจัดการ
ทางสังคม

กลุมอนุรักษสิ่งแวดลอม
ชุมชนแหลมรุง เรือง
รวมกันฟนฟูสภาพ
ปาชายเลน

กลุมอนุรักษสิ่งแวดลอมภายนอกชุมชน
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1.3.2 องคประกอบของกระบวนการเรียนรูในการดํารงอยูของเครือขายการ
เรียนรู จากการสัมภาษณ อดีตประธานชุมชน ประธานชุมชนคนปจจุบัน กรรมการพลังงานชุมชน
และสมาชิกชุมชน พบวา องคประกอบของกระบวนการเรียนรูในการดํารงอยูของเครือขายการ
เรียนรู มีดงั ตอไปนี้
1) ฐานการเรียนรูของชุมชน ไดแก
1.1) ศูนยการเรียนรูพลังงานทางเลือกซึ่งไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
วิทยาลัยการจัดการทางสังคม (วจส.)
1.2) บานพลังงานแสงอาทิตยและกังหันลมสําหรับผลิตกระแสไฟฟา ซึ่งเปน
เทคโนโลยีพลังงานทางเลือกที่ไดรับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน
1.3) เจาหนาที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานที่ใหความรู
เกี่ยวกับการใชงานบานพลังงานแสงอาทิตยและกังหันลม
1.4) ปาชายเลนบริเวณคลองกนปกซึง่ ใชเปนแหลงเรียนรูดานสิง่ แวดลอมและ
ระบบนิเวศของชุมชน
1.5) พระอาจารยเข็ม เจาอาวาสวัดเนินพุทราซึ่งเปนผูใหความรูเกี่ยวกับ
คุณประโยชนของปาชายเลน และสรางความตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษปาชายเลน
แกสมาชิกชุมชน
2) เนื้อหา/องคความรู ไดแก
2.1) ความรูดานการงานพลังงานทางเลือกไปใช ประกอบดวยการใช
เทคโนโลยีพลังงานทางเลือกและการใชอปุ กรณประหยัดพลังงาน
2.2) ความรูเกี่ยวกับการทํางานของบานพลังงานแสงอาทิตย และกังหันลม
สําหรับผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานลม
2.3) ความรูเกี่ยวกับประโยชนของปาชายเลน แนวทางการอนุรักษและฟนฟู
ปาชายเลน
2.4) ความรูดานการบริหารจัดการของกลุม พลังงานชุมชน โดยเฉพาะการ
บริหารจัดการรายไดของกลุม เพื่อสรางประโยชนแกสวนรวม
3) กิจกรรมการเรียนรู ไดแก
3.1) การเขามาศึกษาดูงานของบุคคลภายนอก ทั้งในรูปแบบของบุคคลและ
กลุมชุมชน
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3.2) การใหความรูดานเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก การใชอุปกรณประหยัด
พลังงานและการบริหารจัดการกลุมพลังงานชุมชนโดยวิทยากรภายในชุมชน
3.3) การสาธิตวิธีการใชงานเทคโนโลยีบา นพลังงานแสงอาทิตย และกังหัน
ลมผลิตกระแสไฟฟาจากเจาหนาที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
3.4) การใหความรูแกสมาชิกชุมชนแหลมรุงเรืองทัง้ กลุมอนุรักษสิ่งแวดลอม
และกลุมพลังงานเกีย่ วกับปาชายเลน ทัง้ ดานคุณประโยชน ตลอดจนการอนุรักษและฟนฟูสภาพ
ปาชายเลน โดยกลุมอนุรักษสิ่งแวดลอมจากภายนอกชุมชน ภายใตการนําของพระอาจารยเข็ม
เจาอาวาสวัดเนินพุทรา
3.5) การจัดกิจกรรมฟนฟูปา ชายเลนบริเวณคลองกนปก ซึ่งเปนการ
ดําเนินงานรวมกันระหวางกลุมอนุรักษสงิ่ แวดลอมของนายจตุรัส เอีย่ มวรนิรนั ดรและกลุมอนุรกั ษ
สิ่งแวดลอมของพระอาจารยเข็ม
1.3.3 ปจจัยเงื่อนไขในการดํารงอยูของเครือขายการเรียนรู
จากการสัมภาษณ อดีตประธานชุมชน ประธานชุมชนคนปจจุบนั กรรมการพลังงาน
ชุมชน และสมาชิกชุมชน พบวา ปจจัยภายในทีเ่ อื้อตอการดํารงอยูของเครือขายการเรียนรูเรื่อง
พลังงานชุมชน มีดังนี้
1) ปจจัยเงื่อนไขภายในชุมชน
1.1) สมาชิกชุมชนมีความตระหนักถึงคุณคาของพลังงานทางเลือก ซึง่
นอกจากจะทําใหชุมชนมีไฟฟาใช สามารถประหยัดคาใชจายในครัวเรือนและเปนวิธกี ารที่ไมกอ
มลพิษตอสิ่งแวดลอม การนําพลังงานทางเลือกเขามาใชในชุมชนเปนปจจัยสําคัญทีท่ ําใหชุมชน
แหลมรุงเรืองเปนทีย่ อมรับจากสังคมภายนอกมากขึ้น และชวยเสริมสรางความสัมพันธอนั ดี
ระหวางสมาชิกชุมชนจนทําใหชุมชนมีความเขมแข็ง ตลอดจนตระหนักถึงความมีตัวตนของตน
ในการเปนสมาชิกชุมชนแหลมรุงเรือง นอกจากนี้ขอจํากัดของการใชพลังงานแสงอาทิตย ที่ตอง
ใชกระแสไฟฟาจากการชารตแบตเตอรี่ ชวยใหสมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรูในการใชปริมาณ
กระแสไฟฟาอยางพอเพียงกับความตองการพื้นฐานของมนุษยเทานัน้ เกิดการเรียนรูที่จะไมใช
ไฟฟาอยางฟุม เฟอย และจากขอจํากัดในการผลิตกระแสไฟฟาจากแบตเตอรี่ ทําใหสมาชิกชุมชน
ไมสามารถนําอุปกรณสรางความบันเทิงตางๆ อาทิ ตูเกมส ตูเพลงคาราโอเกะเขาสูชุมชนได ซึ่ง
สมาชิกชุมชนมีความเห็นวาสิ่งเหลานีเ้ ปนเครื่องมอมเมาเยาวชนอยางหนึง่ การไมนาํ อุปกรณ
เหลานี้เขาสูชมุ ชนจึงชวยลดปญหาเยาวชนได
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1.2) สมาชิกชุมชนมีความตระหนักถึงคุณคาของปาชายเลนจึงมีความ
จําเปนตองรักษาสมดุลของระบบนิเวศปาชายเลน รวมทั้งการรักษาความสะอาดบริเวณชายฝง
ทะเลดวย เนื่องจากสมาชิกชุมชนเกิดการตอยอดความคิดเรื่องแนวทางการพัฒนาชุมชนอยาง
ยั่งยืนนัน้ ไมสามารพัฒนาเฉพาะทางใดทางหนึง่ ได แตตองรวมพัฒนาชุมชนทัง้ การใชพลังงาน
ทางเลือกและการอนุรักษสิ่งแวดลอมควบคูกันไป โดยดําเนินการตางๆ รวมกัน ดวยเหตุนี้จงึ ทําให
กลุมพลังงานชุมชนและกลุมอนุรักษสงิ่ แวดลอมดํารงอยู
1.3) สมาชิกชุมชนมีความศรัทธาในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทําใหสมาชิกชุมชนแหลมรุงเรืองยังคงยึดมั่นไมนาํ ไฟฟาจากรัฐเขา
มาใชในชุมชนเพราะการใชพลังงานทางเลือกสอนใหสมาชิกในชุมชนตระหนักถึงคุณคาการใช
พลังงานอยางพอเพียง เพียงพอตอการดํารงชีวิต
2) ปจจัยเงื่อนไขภายนอกชุมชน
2.1) การสนับสนุนดานเทคโนโลยีพลังงานจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน เปนปจจัยที่มีความสําคัญในขั้นตอนนี้เนื่องจากเปนเทคโนโลยีที่คอนขาง
ซับซอนและมีราคาสูง สมาชิกชุมชนไมสามารถผลิตเองได
2.2) การสนับสนุนดานงบประมาณในการสรางศูนยการเรียนรูดานพลังงาน
ทางเลือกของชุมชน ถึงแมวา แนวคิดในการจัดสรางศูนยการเรียนรูดงั กลาวจะเริ่มจากสมาชิก
ชุมชน แตชุมชนก็ไมมกี ําลังทรัพยมากเพียงพอที่จะจัดตั้งศูนยการเรียนรูดังกลาวได จึงจําเปนตอง
อาศัยการสนับสนุนจากองคกรภายนอก
2.3) การทีช่ ุมชนเริ่มเปนที่รูจกั และไดรับการยอมรับจากสังคมภายนอก ใน
ฐานะชุมชนตนแบบดานการใชพลังงานทางเลือก เปนปจจัยหนึ่งทีท่ ําใหสมาชิกชุมชนมีความ
ตองการทีจ่ ะใชพลังงานทางเลือกดังกลาวตอไป
2.4) การไดรับผลประโยชนจากชุมชนแหลมรุงเรือง ทัง้ ดานองคความรูเกี่ยวกับ
พลังงานทางเลือก และการบริหารจัดการกลุมพลังงานชุมชน ที่สามารถนํากลับไปปฏิบัติไดจริงใน
ชุมชน เปนปจจัยสําคัญทีท่ าํ ใหกลุม เครือขายภายนอกชุมชน ยังคงดํารงความเปนเครือขายไว
และมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อสงผานความรูเหลานีส้ ูสังคมภายนอกอยางตอเนือ่ ง
เมื่อศึกษาพัฒนาการของเครือขายการเรียนรูชุมชนแหลมรุงเรืองสามารถแสดงเปน
แผนภาพไดดังหนาตอไป
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แผนภาพที่ 5เหตุการณสําคัญและกระบวนการเรียนรูของชุมชนแหลมรุงเรืองในชวงเกิดเครือขายการเรียนรู
พ.ศ.2525 เปนตนมา
กอตั้งชุมชนโดยการบุกรุก
ที่ดินของกรมธนารักษ ทํา
ใหไมไดรับการรับรองจาก
ทางราชการใหเปนชุมชน
สมาชิกชุมชนไมมีที่อยู
ถาวร และอยูอยางลําบาก
เพราะไมมีสาธารณูปโภค
ใดๆทั้งสิ้น

พ.ศ.2545

ปลายป 46

สถาบันพัฒนาองคกร
ชุมชน(พอช.)เห็นถึง
ปญหาดังกลาวจึงชักชวน
เขารวมโครงการบาน
มั่นคงเพื่อใหสมาชิกชุมชุน
มีที่อยูถาวรโดยใหเชา
ที่ดินของกรมธนารักษ
สงเสริมใหสมาชิกชุมชน
ออมเงินและบริหารจัด
การเงินออมแบบกลุม
สัจจะออมทรัพย

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชนเห็นถึง
ปญหาการขาดแคลนไฟฟาใชใน
ชุมชนจึงชักชวนใหชุมชนเขารวม
โครงการบานมั่นคงดานพลังงาน
ซึ่งเปนโครงการที่ทํารวมกับ
กระทรวงพลังงาน

(1) สมาชิกชุมชนเรียนรู
หลักการดําเนินงานตาม
โครงการบานมั่นคงและการ
บริหารจัดการเงินออมใน
รูปแบบกลุมสัจจะออมทรัพย
จากเจาหนาที่ของสถาบัน
พัฒนาองคกรชุมชนที่เขามา
อบรมใหความรู และจากการ
ปฏิบัติจริง

(2) การสรางความตระหนักถึงคุณคาของพลังงานทางเลือกแก
สมาชิกชุมชน โดยการจัดอบรมเรื่อง แนวทางพัฒนาพลังงาน
ชุมชนจากเจาหนาที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน เพื่อเชิญชวนสมาชิกชุมชนเขารวมโครงการบานมั่นคง
ดานพลังงาน (3) สมาชิกชุมชนใชกระบวนการกลุม (มติที่
ประชุม) ในการตัดสินใจรวมกันเพื่อกําหนดแนวทางการใช
พลังงานของชุมชน ระหวางการตอสายไฟฟาจากรัฐเขาสู
ชุมชนโดยตรงกับการใชพลังงานทางเลือก โดยสมาชิกชุมชน
นําปญหามาเปนฐานคิดประกอบการตัดสินใจ (4)
คณะกรรมการชุมชนใชวิธีเดินเคาะประตูตามบานเพื่อสรรหา
ตัวแทนชุมชนเขารวมการเดินทางศึกษาดูงานดานพลังงาน
ทางเลือก

(5) ตัวแทนชุมชนศึกษาดูงานการใช
พลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลมที่
ศูนยทดลองวิชากการพลังงานทดแทน
จ.ปทุมธานีในเดือนมกราคม 2547 ถือ
ไดวาเปนจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให
สมาชิกคนอื่นๆ เริ่มตระหนักถึง
ความสําคัญ ประโยชน และยอมรับการ
ใชพลังงานทางเลือกมากขึ้น
(6) ตัวแทนชุมชนเหลานั้นกลับมา
แบงปนประสบการณที่ไปศึกษาดูงาน
ใหแกสมาชิกชุมชนคนอื่นๆ เปนการชวย
เผยแพรความรูดานพลังงานทางเลือก
โดยตัวแทนชุมชนใชวิธีการที่หลากหลาย
ทั้งจากการบอกเลาปากตอปาก การ
สรุปผลในที่ประชุมของชุมชน และการ
จัดเวทีการเรียนรู

แสดง เหตุการณสําคัญของ
ชุมชน
แสดง กระบวนการเรียนรู
ของชุมชน
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แผนภาพที่ 6เหตุการณสําคัญและกระบวนการเรียนรูของชุมชนแหลมรุงเรืองในชวงขยายเครือขายการเรียนรู
ม.ค. 47
สมาชิกชุมชน
ใหความสนใจ
และยอมรับ
การใชพลังงาน
ทางเลือกมาก
ยิ่งขึ้น
(1)สมาชิกชุมชนรวมกันจัดตั้งกลุม
พลังงานชุมชนเพื่อใหสมาชิกชุมชนมี
บทบาทหนาที่ในการดําเนินการดาน
พลังงานอยางชัดเจน (2) สมาชิกชุมชน
ประชุมกลุมเพื่อคัดเลือกพลังงานที่
เหมาะสมกับชุมชนระหวางพลังงาน
แสงอาทิตยและพลังงานลม โดยใชการ
สั่งสมประสบการณในวิถีชีวิตของ
สมาชิกชุมชนมาเปนขอมูลประกอบใน
การตัดสินใจ และเลือกพลังงาน
แสงอาทิตย (3) สมาชิกชุมชนรวมกัน
สํารวจขอมูลการใชพลังงานของชุมชน
พบวาตองติดตั้งแผงโซลารเซล 2 ชุด

พ.ค. 47

พ.ศ. 2549

ติดตั้งแผง
โซลารเซลใน
ชุมชนจํานวน
2 ชุด

พ.ศ. 2549

ตอยอดองคความรูดวยการนํา
พลังงานทางเลือกในรูปแบบอื่นๆ
และอุปกรณประหยัดพลังงาน ไดแก
ตูอบพลังงานแสงอาทิตย เตาเผาขยะ
เตาอั้งโลประสิทธิภาพสูง มาทดลอง
ใชในชุมชน

(4) การเรียนรูวิธีการใชเทคโนโลยีพลังงาน
แสงอาทิตยในลักษณะของกระบวนการกลุมจาก
เจาหนาที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน (5) การเรียนรูดานการบริหาร
จัดการรายไดจากการใหบริการชารตแบตเตอรี่
เพื่อเปนเงินทุนสําหรับการซื้อแบตเตอรี่มา
จําหนายแกสมาชิกชุมชนในราคาที่ยอมเยากวา
ทองตลาด (6) การแลกเปลี่ยนเรียนรูผานวง
สนทนาในการสังสรรคของสมาชิกชุมชน ที่
เรียกวา “การเขาโรงเรียน”ซึ่งเปนการเรียนรูตาม
อัธยาศัย ทําใหเกิดแนวคิดนําพลังงานทางเลือก
อื่นๆมาทดลองใช

เกิดกลุม
อนุรักษ
สิ่งแวดลอม

(7)การเรียนรูวิธีการใชเทคโนโลยี
พลังงานในรูปแบบอื่นๆจาก
เจาหนาที่กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนฯ (8) สมาชิกชุมชนมีมติ
รวมกันใหจัดตั้งกลุมอนุรักษ
สิ่งแวดลอมเพื่อดูแล
สภาพแวดลอมในบริเวณชุมชน
โดยมีกิจกรรมตางๆ รวมกับกลุม
พลังงานชุมชน ในลักษณะของการ
เปนเครือขายการเรียนรูรวมกัน
ภายในชุมชน

พ.ศ. 2549
ชุมชนภายนอกใหความ
สนใจและเขามาศึกษาดู
งานอยางตอเนื่อง จาก
การประชาสัมพันธของ
สถาบันพัฒนาองคกร
ชุมชนและกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนฯ
(9) บุคคลและกลุมชุมชนภายนอกเขามาศึกษาดูงาน
และเริ่มตระหนักถึงประโยชนของการใชพลังงาน
ทางเลือกและการใชอุปกรณประหยัดพลังงาน (10)
ชุมชนในละแวกใกลเคียงเริ่มเขามาติดตอเปนเครือขาย
การเรียนรูดานพลังงานกับชุมชนแหลมรุงเรืองและมี
การดําเนินกิจกรรมตางๆรวมกัน ทั้งดานองคความรู
เกี่ยวกับพลังงาน และการบริหารจัดการในลักษณะ
ของกลุมพลังงาน (11) การถายทอดองคความรูโดย
ความรวมมือกันระหวางกลุมพลังงานชุมชน กลุม
อนุรักษสิ่งแวดลอมและชุมชนเครือขายการเรียนรูไปสู
สถาบันการศึกษา โดยการอบรมครูวิทยาศาสตรเพื่อ
นําเรื่องดังกลาวไปบูรณาการกับการจัดการเรียนการ
สอนแกเยาวชน
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แผนภาพที่ 7เหตุการณสําคัญและกระบวนการเรียนรูของชุมชนแหลมรุงเรืองในชวงการดํารงอยูข องเครือขายการเรียนรู

พ.ศ.2549
เกิดศูนยการเรียนรู
พลังงานทางเลือกใน
ชุมชน และทดลอง
ใชบานพลังงาน
แสงอาทิตย
(1) รวมกันหาวิธีการ
เผยแพรความรูอยาง
เปนรูปธรรมโดยการ
จัดตั้งศูนยการเรียนรู
พลังงานทางเลือก

พ.ศ.2550

พ.ศ.2551

กลุมอนุรักษสิ่งแวดลอม
ของชุมชนแหลมรุงเรือง
เขารวมเปนเครือขายกับ
กลุมอนุรักษสิ่งแวดลอม
จากชุมชนใกลเคียง ไดแก
กลุมของพระอาจารยเข็ม
เจาอาวาสวัดดอนศาลา

(2)เรียนรู และทดลองใช
บานพลังงานแสงอาทิตย

ทดลองผลิตกระแสไฟฟา
จากพลังงานลม เปน
ชุมชนแหงแรกของ
ประเทศที่ใชพลังงาน
ทางเลือกที่หลากหลาย
เพื่อผลิตกระแสไฟฟา เปน
ศูนยการเรียนรูดาน
พลังงานแบบครบวงจร

(3) เรียนรูถึง
คุณประโยชนของปา
ชายเลนและปลูกปา
ชายเลนรวมกัน
(4)เรียนรูการผลิต
กระแสไฟฟาจาก
พลังงานลม

พ.ศ.2551 -ปจจุบัน
สมาชิกชุมชนยังคงใชพลังงานทางเลือกเนื่องจากประโยชนที่
ไดรับจากการใชพลังงานทางเลือกนัน้ มีอยางเอนกอนันต
นอกเหนือจากการมีไฟฟาใชและประหยัดคาใชจายใน
ครัวเรือนแลว ชุมชนแหลมรุงเรืองยังเปนที่รูจักและไดรับการ
ยอมรับจากสังคมภายนอก และจากขอจํากัดดาน
กําลังไฟฟาจากแบตเตอรี่นี้เองที่เปนกลไกสําคัญในการชวย
ใหเยาวชนปลอดภัยจากอบายมุข เนื่องจากไมสามารถนําตู
เกมส และตูคาราโอเกะเขามาใชภายในชุมชนได
นอกจากนี้ยังมีอีกปจจัยหนึ่งคือความศรัทธาตอปชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพราะการใชพลังงานอยางพอเพียงเปน
การสนองพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวดังคํากลาวของประธานชุมชนที่วา
“แสงอาทิตยแมวาจะเปนทรัพยากรหมุนเวียนไมมีวันหมด
เราก็ตองใชอยางพอเพียง จะไดไมเกิดปญหาดังเชนการแยง
ชิงน้ําในจังหวัดระยองที่ตางคนตางใชมากเกินความพอดี
ของตน เราจึงเห็นไดวาน้ําก็เปนทรัพยากรหมุนเวียน
เชนเดียวกับแสงอาทิตยแตถาหากไมใชอยางพอเพียงปญหา
ความขัดแยงในสังคมก็เกิดขึ้น ดังนั้นเราจึงตองนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตกับการใชพลังงานของชุมชน ”

(5)เรียนรูการ
ใชพลังงาน
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง
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กรณีศึกษาที่ 2 ชุมชนหมูบ านแมกาํ ปอง
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของชุมชน
1.1 ขอมูลทัว่ ไปของชุมชน
จากการศึกษารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ เรื่องรูปแบบการจัดการทองเทีย่ วเชิงอนุรักษ
แบบยั่งยืน บานแมกําปอง หมูที่ 3 ตําบลหวยแกว กิง่ อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ประกอบกับการสัมภาษณอดีตผูใหญบาน พบวา
หมูบานแมกาํ ปอง มีอายุรว ม 200 ป โดยผูที่เขามาอาศัยอยูในชวงแรกของการตัง้ ชุมชน คือ พอ
อุย ซึง่ เปนคนจากบานดอกแดง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม อพยพมาครั้งแรกมาที่บา น
ปางโตน จากนั้นจึงโยกยายมาจนถึงที่ตั้งชุมชนหมูบา นแมกําปองในปจจุบัน สาเหตุที่ตองอพยพ
มานัน้ เพราะตองการมาทําสวนเมี่ยงหรือสวนชา สมัยกอนชาวลานนานิยมนําใบชามาทําเปน
เมี่ยงบริโภคกันจนกลายเปนวัฒนธรรม
เนื่องจากพืน้ ที่บริเวณดังกลาวเหมาะแกการปลูกเมีย่ งจึงมีคนบางสวนในพื้นที่ดอยสะเก็ด
ที่มีอาชีพปลูกเมี่ยงทําเมี่ยงอยูแลวอพยพมาปลูกชาทําเมี่ยงในบริเวณหมูบานแมกาํ ปอง ซึง่
หลังจากที่พออุยไดมาทําสวนชาแลว ก็มญ
ี าติพี่นองอพยพตามมาดวย จากนั้นจึงมีการขยาย
ชุมชนออกไปเรื่อยๆ สมาชิกชุมชนที่อยูโดยมากจึงเปนชาวลานนาพื้นที่แถบดอยสะเก็ด
จากการสัมภาษณสมาชิกชุมชน พบวา ในชวง พ.ศ. 2519 – 2522 เปนชวงทีเ่ กิด
เหตุการณพรรคคอมมิวนิสต ทําใหบริเวณหมูบานแมกาํ ปองกลายเปนพื้นที่สีชมพู เพราะมีกลุม
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหมและแถบภาคเหนือที่เขาปามาหลบซอนอยูในพืน้ ที่แถบนี้
และปะทะกับเจาหนาที่ภาครัฐ ในชวงป พ.ศ. 2521 แตสมาชิกชุมชนก็อยูกันอยางปกติไมไดมีการ
เขารวมกับพรรคคอมมิวนิสตแตอยางใด นักศึกษาบางคนก็ยงั เคยมาชวยสมาชิกชุมชนเก็บเมี่ยง
ภายหลังจากเหตุการณสงบ ชวงเวลาผานไปเปน 10 ป ยังมีบางคนกลับมาเที่ยวในหมูบานแมกาํ
ปอง
1.1.1 ขอมูลทางภูมศิ าสตร
จากการสังเกตสภาพชุมชนประกอบกับการสัมภาษณอดีตผูใหญบาน พบวา หมูบา น
แมกําปอง มีลกั ษณะพืน้ ที่สว นใหญเปนเขตภูเขา เนินเขา มีความสูงเฉลี่ยจากระดับน้ําทะเล
ประมาณ 1,300 เมตร มีปา ไมอุดมสมบูรณ เปนตนกําเนิดของแมนา้ํ ลําธาร มีสภาพอากาศที่เย็น
สบายตลอดป
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1.1.2 ขอมูลทางสังคมและวัฒนธรรม
1) ประชากรในหมูบาน
จากขอมูลในป พ.ศ. 2547 ที่ไดจากการสํารวจของผูใหญบานและคณะ พบวา
หมูบานแมกาํ ปอง มีประชากรทั้งหมด 418 คน เปนชาย 214 คน เปนหญิง 204 คน และ
จากการสัมภาษณอดีตผูใหญบานในเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 พบวาขอมูลดังกลาวมีการ
เปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีผูอพยพยายออกจากหมูบานจํานวน 4 คน ดังนัน้ จึงเหลือประชากรใน
หมูบานจํานวน 414 คน
2) การตั้งถิน่ ฐานบานเรือน
จากการสังเกตสภาพชุมชน พบวา สมาชิกในหมูบานแมกําปอง นิยมตั้งบานเรือน
ใกลๆ กัน อยูต ามที่ราบเนินเขาใกลแมนา้ํ ลําหวยเปนหยอมๆ ซึ่งสมาชิกชุมชน เรียกวา ปอก
หรือปาง และจากขอมูลพืน้ ฐานที่ไดจากการสัมภาษณอดีตผูใหญบาน พบวา มีทงั้ หมด 6 ปาง
รวม 128 หลังคาเรือน ดังนี้
1. กลุมปอก ปางนอก
มีบานเรือน 30 หลัง
2. กลุมปอก ปางกลาง
มีบานเรือน 19 หลัง
3. กลุมปอก ปางขอน
มีบานเรือน 19 หลัง
4. กลุมปอก ปางโตน
มีบานเรือน 15 หลัง
5. กลุมปอก ปางใน(1)
มีบานเรือน
9 หลัง
6. กลุมปอก ปางใน(2)
มีบานเรือน 36 หลัง
จากการสัมภาษณอดีตผูใหญบาน ผูใหญบานคนปจจุบนั พบวา ในอดีตสมาชิก
ชุมชนจะใชไมจากปาใกลๆ ในการสรางบานและนิยมปลูกบานเรือนเปนเรือนไมชนั้ เดียวใตถุนสูง
เพื่อใชสําหรับเก็บของ แตในปจจุบันเริ่มสรางเปนบานสองชั้น ไมเริ่มมีราคาแพงจึงมีการใชอิฐกอ
เปนฝาผนังแทนและหลังคามุงดวยกระเบือ้ งลอน รวมทัง้ มีการออกกฎ ระเบียบของชุมชนเรื่องการ
หามตัดไมขนาดใหญในบริเวณชุมชน ดังนั้น หากใครตองการจะสรางบานดวยไม จะตองนําไม
จากภายนอกเขามา
“ เราไมอนุญาตใหตัดตนไมใหญๆ เพราะถาตัดกันหมดแลว เดี๋ยวก็ไม
มีน้ํามาใชผลิตกระแสไฟฟา เดือดรอนกันหมด ใครจะสรางบานไมกต็ องซื้อไม
จากขางนอกเขามา”
(ผูใหญบานหมูบานแมกําปอง, สัมภาษณ, 31 มกราคม 2551)
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1.1.3 การปกครอง
จากการสัมภาษณอดีตผูใหญบานและผูใหญบานคนปจจุบันประกอบกับการสังเกต
สภาพชุมชน พบวา การปกครองของหมูบา นแมกาํ ปองจะมีผูใหญบา นเปนหัวหนาฝายปกครอง
และแตละปางจะมีหวั หนาปางเปนผูดูแลลูกบาน
1.1.4 ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
1) วัฒนธรรมและประเพณี
จากการศึกษารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ เรื่องรูปแบบการจัดการทองเทีย่ วเชิง
อนุรักษแบบยัง่ ยืน บานแมกาํ ปอง หมูท ี่ 3 ตําบลหวยแกว กิง่ อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ประกอบกับการสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกกรม
ของสมาชิกชุมชนและการสัมภาษณพระสงฆวัดแมกาํ ปอง พบวา วัฒนธรรมและประเพณีที่
หมูบานแมกาํ ปองไดทําการรักษาไว ไดแก ประเพณีสงกรานต การรดน้ําดําหัวผูใหญ การ
ทําบุญขึ้นบานใหม การแตงงาน การทําบุญศพ นอกจาก นี้ยงั มีประเพณีวนั สําคัญทางศาสนา
และการถวายทานตนเงินเดือนยี่เปง ทานสลากภัต การทอดผาปา ถวายผากฐิน ทานขันขาว
ใหม ทานขาวลนบาตร การเขาโสลานกรรม ปอยหลวง
2) ศาสนาและความเชื่อ
จากการสัมภาษณพระสงฆวดั แมกําปองและอดีตผูใหญบานประกอบกับการสังเกต
สภาพชุมชน พบวา สมาชิกชุมชนนับถือศาสนาพุทธ ภายในชุมชนมีวดั ประจําหมูบา นคือ วัดแม
กําปอง สรางในป พ.ศ.2473 สมาชิกชุมชนสวนใหญมีความเชื่อวาการทําบุญ การประกอบ
พิธีกรรมตางๆ การทําประโยชนใหผูอนื่ และสังคมในชวงที่ตนยังมีชวี ิตอยูจะสงผลใหตนเองไดรับ
ความสุขความสบาย ความมั่งมีทรัพยสนิ เงินทองในชาติหนา และทําใหตนเองไดรับความสุขทาง
ใจ มีความภูมิใจที่ไดชวยเหลือสังคมหรือผูอื่น ดังนัน้ สมาชิกชุมชนจึงมีความเชื่อวาการทําบุญ
เปนการกระทําที่ยงิ่ ใหญจะหาสิง่ ใดมาเสมอเหมือนไมได การเคารพนับถือผูใหญ ผูนอยจะเคารพ
นับถือผูใหญ และทุกคนจะนับถือบรรพบุรุษที่ลวงลับไปแลว ดังนัน้ ในวันสําคัญ ไดแก วันปใหม
เมือง วันเขาพรรษา วันเดือนสิบ-สองเปง ลูกหลานจะพากันไปวัดทําบุญถวายทานไปใหดวง
วิญญาณบรรพบุรุษของตนเอง นอกจากนี้ ยังใหความสําคัญการเคารพนับถือตอผูนาํ ชุมชน
ไดแก พระสงฆ กํานันผูใหญบาน ครูอาจารยในทองถิน่
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3) องคความรูและภูมิปญ
 ญาชาวบาน
3.1) เกษตรกรรม
จากการศึกษารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ เรื่องรูปแบบการจัดการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษแบบยัง่ ยืน บานแมกําปอง หมูที่ 3 ตําบลหวยแกว กิ่งอําเภอแมออน จังหวัด
เชียงใหม ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) และการสังเกตพฤติกรรมการทําสวน
เมี่ยงของสมาชิกหมูบา นแมกําปอง พบวา การตัดตนไม ลักษณะการตัดจะเหลือตอไมไวประมาณ
1 ฟุต เพื่อไมใหตนไมตายและแตกหนอใหม และจากการสัมภาษณผใู หญบาน พบวา ปจจุบัน
อนุญาตใหตัดเพียงตนไมขนาดเล็ก ไดแก ไมกาแฟ ไมชา เพื่อใชทาํ ฟนในครัวเรือนเทานั้น
นอกจากนีพ้ บวา การเก็บเมีย่ งของสมาชิกชุมชน จะไมเด็ดใบเมี่ยงทัง้ ใบ แตจะเก็บประมาณสอง
ในสามของใบเหลือไวเพื่อการเลี้ยงตน
3.2) อุตสาหกรรมและหัตถกรรม
จากการสัมภาษณสมาชิกชุมชน พบวา ในอดีตสมาชิกชุมชนนิยมมุง
หลังคาโดยแปนเกล็ดซึง่ กะเทาะออกมาจากตนไม และทําเกาอี้ไมไผ โดยนําเอาไมไผมาเปนวัสดุ
หลักและมัดดวยเสนหวาย ประกอบทุกอยางดวยมือ เปนสินคาหัตถกรรมของทองถิ่น แตจากการ
สังเกตของผูว จิ ัยพบวา ปจจุบันการมุงหลังคาดวยแปนเกล็ดหาชมไดยากในหมูบานเนือ่ งจาก
สมาชิกชุมชนไดเปลี่ยนมาใชหลังคากระเบื้องทัง้ หมด
3.3) การแพทยแผนไทย
จากการศึกษารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ เรื่องรูปแบบการจัดการทองเทีย่ ว
เชิงอนุรักษแบบยั่งยืน บานแมกําปอง หมูท ี่ 3 ตําบลหวยแกว กิง่ อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม
ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)ประกอบกับการสัมภาษณอดีตผูใหญบาน พบวา
การใชสมุนไพรรักษาโรคของสมาชิกหมูบา นแมกาํ ปอง สวนมากจะไดมาจากคนเฒาคนแกที่นาํ
พืชผักตางๆ มาทําเปนยาสมุนไพรเพื่อรักษาโรค เนื่องจากสมัยกอนการเดินทางไปพบแพทยเปน
สิ่งทีท่ ําไดยาก เพราะถนนอยูในสภาพทีท่ รุ กันดาร เดินทางลําบาก
การนวดแผนไทย มีการนวดอยู 2 แบบ ไดแก นวดฝาเทาและนวดตัว มีการ
นําน้ํามันมาใชในการนวดประคบตางๆ เหมาะสําหรับผูท ี่ตองการผอนคลาย แกอาการปวดเมื่อย
รางกาย
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การผลิตยาสมุนไพร มีการนํารากไม เปลือกไม ตนไม มาผสมกันแลวบด
เปนผงละเอียดเพื่อนํามารักษาโรค โดยมีการแบงใสบรรจุภัณฑและจําหนายในราคาถูก มีทั้งยา
รับประทาน ยาทา และยาประคบ
1.1.5 ขอมูลดานเศรษฐกิจ
1) การประกอบอาชีพ
จากการศึกษารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ เรื่องรูปแบบการจัดการทองเทีย่ วเชิง
อนุรักษแบบยัง่ ยืน บานแมกาํ ปอง หมูท ี่ 3 ตําบลหวยแกว กิง่ อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พบวา ในภาคการเกษตร คนในหมูบานแมกําปอง
ทั้งหมด มีอาชีพทําสวนเมีย่ งและสวนกาแฟ ไมมีการปลูกขาว เนื่องจากสภาพพืน้ ที่ไมเหมาะสม
และสมาชิกชุมชนไมตองการใหมีการตัดโคนตนไมทาํ ลายปาซึ่งเปนแหลงตนน้าํ ลําธาร สําหรับ
การทําสวนเมีย่ งนั้นสมาชิกชุมชนจะเก็บใบออนมานึ่งแลวนํา ไปมัดเปนกําๆ หมักใหมีรสชาติ แลว
จึงนําสงขายพอคา ในสวนของการทําสวนกาแฟ สมาชิกชุมชนจะเก็บผลผลิตเม็ดสดสงขายให
พอคาหรือโครงการหลวง แตจากการสัมภาษณ ผูใหญบาน พบวา คนในหมูบานแมกําปอง
ทั้งหมดมีอาชีพหลักคือการทําสวนเมี่ยงเพียงอยางเดียว และมีอาชีพเสริม ไดแก การปลูกกาแฟ
ซึ่งมีกลุม ผลิตกาแฟสําเร็จรูป การทองเทีย่ วเชิงอนุรักษแบบ Home Stay หมอนวด ซึ่งมีกลุมนวด
การแสดงดนตรีและฟอนรํา การจักสาน การทําหมอนใบชา และผูน ําเดินปา ซึ่งจากการ
สัมภาษณเจาหนาที่ของสหกรณไฟฟาพลังงานน้ําประจําหมูบา น พบวา กลุมทีท่ ํารายไดดี ไดแก
กลุมกาแฟ กลุมหมอนใบชา กลุม Home Stay กลุมหมอนวด กลุม ดนตรีและฟอนรํา กลุมผูน ํา
เดินปา สําหรับกลุมตีมีดและกลุมจักสาน หากจะใหมีความยั่งยืนตองมีการพัฒนาอยางเรงดวน
“กลุมจักสานยังพอไปได แตกลุมตีมีดไมนาจะไปรอด เพราะมีดเราตีเอง ใช
เอง ก็พอใชได แตถาจะทําขายคุณภาพตองดี สามารถแขงกับที่อนื่ ได”
(เจาหนาที่สหกรณไฟฟาพลังงานน้ําประจําหมูบา น, สัมภาษณ, 2 กุมภาพันธ 2551)
“ จะวากลุมตีมีดไมนาจะไปรอดก็คงใช เพราะชาวบานตีไวใชเอง บาง
ทีก็ตีใหนักทองเทีย่ วที่เขามาเที่ยวดู ไมไดทําเปนอุตสาหกรรมจริงๆจังๆ เพราะสวนใหญ
ก็ซื้อจากขางนอกมาใช”
(ผูใหญบาน, สัมภาษณ, 3 กุมภาพันธ 2551)
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2) ดานการลงทุน
จากการศึกษารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ เรื่องรูปแบบการจัดการทองเทีย่ วเชิง
อนุรักษแบบยัง่ ยืน บานแมกาํ ปอง หมูท ี่ 3 ตําบลหวยแกว กิง่ อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และการสังเกตพฤติกรรมการทําสวนเมี่ยงของสมาชิก
ชุมชน ประกอบกับการสัมภาษณสมาชิกชุมชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรทําสวนเมี่ยง พบวา การ
ปลูกสวนเมี่ยงสวนใหญสมาชิกชุมชนจะไมลงทุนในดานตัวเงิน แตจะใชแรงงานของครอบครัว ไม
ใชปุยวิทยาศาสตร ไมใชยาฆาแมลง ดังนั้นจึงเปนการลงทุนดานแรงงานทัง้ หมด เมื่อนําผลผลิต
จากเมีย่ งไปขายจึงมีรายไดเพียงพอแกการดํารงชีพตามอัตภาพ
การปลูกสวนกาแฟ สมาชิกชุมชนจะลงทุนในดานแรงงาน ปุย เมื่อเก็บผลผลิต
ขาย หักคาใชจายในการลงทุนแลวจะใหผลตอบแทนดีกวาการปลูกเมี่ยง
ปจจุบันความเจริญทางดานตางๆ ไดแก ไฟฟา ถนน ดีขึ้น สมาชิกชุมชนมี
ความตองการบริโภคสิ่งอํานวยความสะดวกมากขึน้ ทําใหคาใชจายตอครัวเรือนมากขึ้น สมาชิก
ชุมชนมีการศึกษาสูงขึ้น สงผลใหบางครอบครัวเริ่มมีหนีส้ ินจากการกูยมื มากยิ่งขึน้
1.1.6 ขอมูลดานการศึกษาและการใหบริการสาธารณะอื่นๆ
1) การศึกษา
จากการศึกษารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ เรื่องรูปแบบการจัดการทองเทีย่ วเชิง
อนุรักษแบบยัง่ ยืน บานแมกาํ ปอง หมูท ี่ 3 ตําบลหวยแกว กิง่ อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พบวา หมูบา นแมกําปองมีโรงเรียน 1 แหง คือโรงเรียน
วัดแมกําปองซึ่งกอตั้งในป พ.ศ.2490 เปดสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มี
นักเรียนประมาณ 60 คนทุกป แตจากการสัมภาษณผูใหญบานประกอบกับการสังเกตพฤติกรรม
การใชสถานทีบ่ ริเวณโรงเรียนของสมาชิกชุมชน พบวา โรงเรียนวัดแมกําปองไดปดทําการเรียน
การสอนตั้งแต ป 2549 และนักเรียนในหมูบ านแมกําปอง ไดยายไปเรียนที่โรงเรียนประจําตําบล
ปจจุบันพื้นที่ของโรงเรียนวัดแมกําปองไดถกู ใชเปนที่ทาํ การของสหกรณไฟฟาหมูบา นแมกําปอง
และที่ประชุมของหมูบา น สําหรับการศึกษานอกระบบ ในหมูบานไมมี แตหากใครสนใจจะเรียน
ตองเขาไปเรียนในตัวอําเภอหรือจังหวัด
2) เสนทางการคมนาคมและการติดตอกับภายนอก
จากการสังเกตสภาพชุมชน พบวา ถนนในหมูบ านแมกาํ ปองทั้งหมดเปนถนน
ลาด ยางและถนนคอนกรีต สามารถใชรถไดทุกประเภท ในอดีตการติดตอกับภายนอกตองใช
โทรศัพทจานดาวเทียม โทรศัพทมือถือสามารถรับสัญญาณไดเฉพาะบางจุด แตปจจุบันพบวา
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โทรศัพท มือถือทุกระบบสามารถรับสัญญาณไดทุกจุดของหมูบาน เนื่องจากมีการติดตั้งเสารับ
สัญญาณในหมูบานเมื่อตนเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2551 ในสวนของการใชไฟฟา คนในหมูบ านแม
กําปองทุกหลังคาเรือนใชไฟฟาจากระบบพลังงานน้าํ และระบบภูมิภาค
3) การสาธารณสุข
จากการศึกษารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ เรื่องรูปแบบการจัดการทองเทีย่ วเชิง
อนุรักษแบบยัง่ ยืน บานแมกาํ ปอง หมูท ี่ 3 ตําบลหวยแกว กิง่ อําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม ของ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกอบกับการสังเกตสภาพชุมชนของผูว ิจัย พบวา
ภายในหมูบานแมกําปอง ไมมีสถานีอนามัย แตมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)
และมีหนวยแพทยเคลื่อนที่เขามาตรวจรักษาอยูเปนประจํา มีการตอน้าํ ประปาจากภูเขาเขาใชทวั่
หมูบาน มีการสรางเตาเผาขยะประจําปางตางๆ ทุกบานมีสวมใช มีการใชเสียงตามสาย
ประชาสัมพันธถึงโรคภัยไขเจ็บตางๆ ใหสมาชิกชุมชนไดรับทราบอยางสม่ําเสมอ ปจจุบันทุกคนใน
หมูบานจะมีบตั รประกันสุขภาพ ไดแก บัตรผูสูงอายุ บัตรประกันสุขภาพเด็ก บัตรสามสิบบาท
รักษาทุกโรค
1.1.7 ขอมูลดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
1) ทรัพยากรธรรมชาติ
1.1) พื้นดิน
1.1.1) ลักษณะของพืน้ ดิน
จากการศึกษารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ เรื่องรูปแบบการจัดการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษแบบยัง่ ยืน บานแมกําปอง หมูที่ 3 ตําบลหวยแกว กิ่งอําเภอแมออน จังหวัด
เชียงใหม ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พบวา สภาพพื้นดินของหมูบ านเปนดิน
ภูเขามีหนิ ปะปนประมาณรอยละ 50 ดินชั้นบนจะมีเศษซากใบไมใบหญาสะสมอยูม ากจึงมีสีดาํ
รวนซุย ลึกประมาณ 1 ฟุต และชั้นลางเปนดินเหลืองแดงมีกอนหินปะปนทัง้ เล็กและใหญ จึง
สามารถปลูกพืชได พื้นที่ทาํ กินของสมาชิกชุมชนทัง้ หมดเปนเนินเขา ไหลเขา สมาชิกชุมชนจะใช
พื้นที่ทาํ กินสวนใหญปลูกสวนเมี่ยง สวนกาแฟ ซึ่งเปนพืชที่สามารถขึน้ ไดดีในพืน้ ทีท่ ี่มีอากาศเย็น
และมีความสูงตั้งแต 1,000-1,500 เมตรจากระดับน้าํ ทะเล ดังนั้นการทําสวนเมี่ยงและสวนกาแฟ
จึงเปนอาชีพทีเ่ หมาะสมกับสภาพภูมิประเทศของชุมชนแถบนี้ และจากการที่สมาชิกชุมชนไดใช
พื้นที่ทาํ สวนเมี่ยง สวนกาแฟ จึงตองมีการตัดตนไมที่ขึ้นหนาแนนปกคลุมสวนเหลานั้นทุกป
เพื่อใหโลงสะดวกตอการทํางานเก็บผลผลิต แตก็เหลือเพียงพอที่พืชทัง้ สองชนิดนัน้ จะใชเปนรม
เงารําไรได ปกติจะมีหญาปกคลุมตามหนาดินทั่วไป ปญหาเรื่องการพังทลายของหนาดิน
เนื่องจากการทําสวนจึงไมเกิดขึ้น ปจจุบนั สมาชิกชุมชนไดหันมาสนใจทําสวนกาแฟกันมากขึ้น
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และนิยมใชปยุ เคมีกนั อยางแพรหลาย ถาหากไมมีการใชปุยคอก ปูนขาวปรับสภาพดินสลับกันไป
ในอนาคตสภาพดินก็อาจเสือ่ มได
ปจจุบันมีการทําถนนและปรับใหกวางมากยิ่งขึน้ จึงทําใหไหลทางถูกรถ
ถากถางไมมีหญาขึ้น ในหนาฝนจึงถูกน้าํ ฝนกัดเซาะพังทลายเปนชวงๆ
1.1.2) การถือครองที่ดินและกรรมสิทธิ์
จากการศึกษารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ เรื่องรูปแบบการจัดการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษแบบยัง่ ยืน บานแมกําปอง หมูที่ 3 ตําบลหวยแกว กิ่งอําเภอแมออน จังหวัด
เชียงใหม ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พบวา พืน้ ที่อยูอาศัย พืน้ ทีท่ ํากินของ
สมาชิกชุมชนรอยละ 80 เปนที่ดนิ มีเอกสารสิทธิ์ ใบสค.1 และอีกรอยละ 20 ยังเปนที่ไมมีเอกสาร
สิทธิ์ใดๆ แตสมาชิกชุมชนไดเขาไปทํากินนานแลวและมีบางสวนเพิง่ เขาไปทําประโยชนใหม ตอไป
อาจเปนปญหาทางกฎหมายได จึงจําเปนที่ทางราชการและทางชุมชนจะตองรวมมือกันเพื่อแกไข
ปญหาดังกลาวอยางเรงดวน
นอกจากนีย้ ังมีกลุมบุคคล นายทุนจากภายนอกเขามาติดตอซื้อที่ดินของ
สมาชิกชุมชน สําหรับใชทาํ บานพักตากอากาศและทําสวน คิดเปนรอยละ 8 ของพื้นที่ทงั้ หมด
ดังนัน้ ผูน าํ และสมาชิกชุมชนจึงมีความเห็นวาอํานาจเงินของกลุมนายทุนหรือกลุม บุคคลเหลานี้
อาจจะกวานซือ้ ที่ดินของสมาชิกชุมชนไปหมดและอาจสรางปญหาเรือ่ งการบุกรุกพืน้ ที่ปา เพื่อการ
ทํากินเพิ่มขึ้นหรืออาจสรางปญหาตอกิจกรรมการทองเที่ยวของหมูบา นได
จากการสัมภาษณอดีตผูใหญบานพบวา ปจจุบันไดมีกลุมนายทุน
ชาวตางชาติ เขามาซื้อที่ทาํ ธุรกิจการทองเที่ยวใหบริการและไมใหความรวมมือกับชุมชนในการ
จายคาบํารุงชุมชนเขาสหกรณ ซึ่งทางชุมชนมีมาตรการตอบโตคือ สมาชิกชุมชนจะไมใหความ
รวมมือหรือใหความสะดวกกับแขกที่มาพักในทีพ่ ักของนายทุนตางชาติดังกลาว ไดแก การไมให
ขอมูลดานการทองเที่ยว หรือการไมใหขอมูลสําหรับผูท ี่เขามาทําวิจัย
1.2) ทรัพยากรน้ํา
1.2.1) แหลงน้ํา
จากการศึกษารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ เรื่องรูปแบบการจัดการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษแบบยัง่ ยืน บานแมกําปอง หมูที่ 3 ตําบลหวยแกว กิ่งอําเภอแมออน จังหวัด
เชียงใหม ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกอบกับการสังเกตพฤติกรรมของ
สมาชิกหมูบา นแมกําปอง พบวา การตั้งบานเรือนของคนในหมูบานแมกําปอง สวนใหญตั้งเรียง
รายอยูใกลกบั ลําหวยและตั้งอยูในเขตปาทีย่ ังคงความอุดมสมบูรณ ดังนั้นจึงมีแหลงน้ําสําหรับใช
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ในการบริโภคหลอเลี้ยงประชากรไดตลอดทั้งป สมาชิกชุมชนไดชวยกันตอประปาภูเขาเขามาใชใน
ครัวเรือนไดอยางสะดวกสบาย ไมมีการเก็บคาน้าํ แตมปี ญหาเรื่องน้าํ ขุนเปนตะกอนในชวงฝนตก
นอกจากนีย้ ังพบวา ในป 2547 ชุมชนประสบปญหาปริมาณของน้าํ ในลําหวยลดลงและคุณภาพ
ของน้ําที่ลดลง เนื่องจากปาไมที่อุดมสมบูรณเปนตนน้ําไดถูกสมาชิกชุมชนทยอยโคนลงเปน
จํานวนมาก เพื่อใชทาํ เปนบานเรือน ใชทําเปนสวนเมีย่ ง สวนกาแฟและมีการบุกรุกขยายพื้นทีท่ ํา
กินใหม และบางครัวเรือนไดปลอยน้ําที่ใชแลวทิ้งลงไปในลําหวยโดยตรง มีการทิง้ เศษขยะมูลฝอย
ลงในลําหวย
แตจากการสัมภาษณผูใหญบานและอดีตผูใหญบาน พบวา ปญหาเรื่อง
การขาดแคลนน้ําและปญหาเกี่ยวกับคุณภาพน้ําไดบรรเทาลงทําใหหมูบานแมกําปองไมขาด
แคลนน้ําที่จะนํามาผลิตกระแสไฟฟา น้ําไหลแรงตลอดป เนื่องจากมีการออกกฎระเบียบของ
ชุมชน และการลงโทษผูท ี่ฝา ฝนกฎระเบียบของชุมชนอยางเขมงวด ไดแก การไมใหความรวมมือ
และการชวยเหลือใดๆ กับผูท ี่กระทําผิดกฎระเบียบของชุมชน จากการที่สมาชิกชุมชนมีความ
ตองการในการใชน้ําบริโภคตลอดป และบางปเคยประสบปญหาน้ํามีนอยไมเพียงพอตอการผลิต
กระแสไฟฟา ทําใหสมาชิกชุมชนไดตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษและฟน ฟูแหลงน้ํา
เหลานั้นเอาไว โดยมีการดูแลรักษาปาไวไมใหถูกตัดทําลายจนเกินดุลของธรรมชาติและมีการ
ชวยกันปลูกปาเพิ่มเติม
1.3) ปาไมและปาชุมชน
1.3.1) ขอบเขตพื้นที่
จากการศึกษารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ เรื่องรูปแบบการจัดการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษแบบยัง่ ยืน บานแมกําปอง หมูที่ 3 ตําบลหวยแกว กิ่งอําเภอแมออน จังหวัด
เชียงใหม ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) ประกอบกับการสัมภาษณผใู หญบาน
พบวา พื้นที่ปา ไมในเขตหมูบ านแมกําปองที่เปนปาสงวนมีประมาณ 6 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ปา
ชุมชนมีประมาณ 1 ตารางกิโลเมตร และพืน้ ทีท่ ํากินปลูกสวนเมี่ยง สวนกาแฟ 6 ตารางกิโลเมตร
1.3.2) ลักษณะของทรัพยากรในปา
จากการศึกษารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ เรื่องรูปแบบการจัดการ
ทองเที่ยวเชิงอนุรักษแบบยัง่ ยืน บานแมกําปอง หมูที่ 3 ตําบลหวยแกว กิ่งอําเภอแมออน จังหวัด
เชียงใหม ของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) พบวา ลักษณะปาไมสวนใหญจึงเปนปา
เบญจพรรณ ปาดิบชื้น ตนไมทยอยกันผลัดใบตลอดป จึงทําใหปาไมมีใบเขียวชอุม ชุมชืน้
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อากาศเย็นสบายตลอดทัง้ ป ในปามีทรัพยากร ไดแก เห็ดปาตามฤดูกาล หนอไม น้ําผึง้ สมุนไพร
และสัตวปา ปจจุบันสัตวปา ไดถูกลาจนเกือบหมดหรือสูญพันธุไปแลว
1.2 ขอมูลพืน้ ฐานเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกของชุมชน
จากการสังเกตพฤติกรรมการใชพลังงานทางเลือกของสมาชิกหมูบา นแมกําปอง พบวา
การใชพลังงานทางเลือกในหมูบานแมกาํ ปอง ไดแก การใชพลังงานน้ําเพื่อผลิตกระแสไฟฟา โดย
ที่สมาชิกชุมชนไดรวมกันสรางฝาย ติดตั้งเครื่องผลิตกระแสไฟฟา และสรางโรงไฟฟาจํานวน 3
แหง โดยโรงที่ 1 สรางเมื่อ ป 2525 โรงที่ 2 สรางในป 2530 และโรงสุดทายสรางในป 2537
นอกจากนี้ ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2551 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
กระทรวงพลังงาน ไดนาํ เทคโนโลยีเทคโนโลยีดานพลังงาน ไดแก เตาอั้งโลประสิทธิภาพสูง เครื่อง
ผลิตน้ํามันไบโอดีเซล มาทดลองใชในชุมชน แตจากการสังเกตพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีดาน
พลังงานดังกลาวของสมาชิกหมูบานแมกาํ ปอง พบวา ไมมีการใชเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
ดังกลาว เนื่องปริมาณน้าํ มันพืช/สัตวเหลือใชภายในหมูบ านไมเพียงพอตอการผลิตน้ํามันไบโอ
ดีเซล และชุมชนมีกฎวาหามตัดไมจึงไมมไี มที่จะนํามาเผาถานใชกับเตาอั้งโลประสิทธิภาพสูง ทุก
ครัวเรือนยังคงใชแกสหุงตมเปนหลัก โดยทีอ่ ุปกรณพลังงานทดแทนตางๆถูกเก็บไวทโี่ รงเรียนวัดแม
กําปอง
1.3 ขอมูลพืน้ ฐานเกี่ยวกับเครือขายการเรียนรู
จากการสังเกตความสัมพันธของสมาชิกชุมชน เจาหนาที่ของรัฐและองคกรตางๆ ที่เขามา
มีสวนรวมในการพัฒนาพลังงานทางเลือกของชุมชน พบวา ในอดีตชุมชนหมูบานแมกําปองมี
เครือขายการเรียนรูเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานทางเลือก 2 ประเภทคือ เครือขายที่เปนชุมชน และ
เครือขายที่เปนหนวยงานทางราชการ ซึ่งเครือขายที่เปนชุมชน ไดแก หมูบานแมลาย และหมูบา น
ธารทอง ซึง่ ทัง้ สองชุมชนนี้ไดมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับชุมชนหมูบา นแมกําปองอยางตอเนื่อง
เกี่ยวกับการบริหารจัดการสหกรณไฟฟา การสรางฝายเพื่อผลิตกระแสไฟฟา ตั้งแตป พ.ศ.2530
แตหลังจากทีก่ ารไฟฟาไดขยายเขตพืน้ ทีบ่ ริการไฟฟาเขามาในป พ.ศ.2545 สมาชิกชุมชนใน
หมูบานแมลายทัง้ หมดและหมูบา นธารทองบางสวนไดหันไปใชไฟของการไฟฟาสวนภูมิภาคแทน
การเปนเครือขายการเรียนรูของทัง้ สองชุมชนจึงยุติลง ในปจจุบันเครือขายการเรียนรูของ
ชุมชนหมูบา นแมกําปองจึงเหลือเพียงแตเครือขายที่เปนหนวยงานในภาครัฐเทานั้น
ไดแก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน และกรม
สงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งเปนองคกรที่เขามาแลกเปลี่ยนเรียนรู
กับหมูบานแมกําปองอยูเปนประจําตอเนื่องจากอดีตถึงปจจุบนั
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ตอนที่ 2 กระบวนการเรียนรูและปจจัยเงื่อนไขในการพัฒนาพลังงานทางเลือกของชุมชน
จากการวิจยั พบวา หมูบา นแมกําปองใชระยะเวลาในการพัฒนาเครือขายการเรียนรู
ประมาณ 28 ป ตั้งแตปลายป 2524 - ปจจุบัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
2.1 ชวงการเกิดเครือขายการเรียนรู
จากการสัมภาษณ อดีตผูใหญบาน ผูใหญบานคนปจจุบนั เจาหนาที่สหกรณไฟฟาพลังน้าํ
ประจําหมูบาน และสมาชิกชุมชนที่มีสวนรวมในการสรางฝายผลิตกระแสไฟฟาและโรงไฟฟาของ
ชุมชน พบวา กระบวนการเกิดเครือขายการเรียนรูของหมูบานแมกําปองมีจุดเริ่มตนจากการเรียนรู
แนวคิดเกี่ยวกับการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานน้าํ ของพระครูเฉลิม กิตติสาโร โดยการบอกเลา
ขาวสารจากบุคคลภายนอกชุมชน ซึง่ การเรียนรูดังกลาวเปนรากฐานสําคัญในการพัฒนาการใช
พลังงานน้าํ เพือ่ ผลิตกระแสไฟฟาของหมูบา นแมกาํ ปองในเวลาตอมา หลังจากทราบขาวสาร
ดังกลาวพระครูเฉลิม กิตติสาโร ไดใหความสนใจกับแนวคิดดังกลาวเปนอยางยิง่ เนื่องจาก
สภาพภูมิศาสตรของหมูบานแมกําปองมีความเหมาะสมที่จะผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานน้าํ ได
เพราะชุมชนตัง้ อยูบริเวณดอยมอนลานซึง่ เปนแหลงตนน้าํ สายหนึ่งของแมน้ําแมปง ทานพระครู
จึงไดพยายามเผยแพรแนวคิดเรื่องการผลิตไฟฟาจากพลังงานน้ําใหแกสมาชิกชุมชน โดยการ
ประชาสัมพันธผานกิจกรรมทางศาสนา ไดแก การเทศนในวันสําคัญทางศาสนาและงานบุญ
ตางๆ ของสมาชิกชุมชน และการขอความรวมมือกับคณะกรรมการชุมชนในการชวยเผยแพร
ความรูดังกลาว ซึง่ คณะกรรมการชุมชนและสมาชิกชุมชนเห็นดวยกับการนําน้าํ มาผลิต
กระแสไฟฟา เนื่องจากหมูบา นแมกาํ ปองไมมีไฟฟาจากภาครัฐเขาถึง สมาชิกชุมชนจึงดําเนินชีวิต
ดวยความยากลําบาก
หลังจากที่พระครูเฉลิมไดแนวรวม สมาชิกชุมชนเริ่มคลอยตามแนวคิดดังกลาว สมาชิก
ชุมชนจึงรวมกันสืบหาชุมชนตัวอยางที่มกี ารผลิตกระแสไฟฟาพลังงานน้ํา พบวาชุมชนที่ผลิต
กระแสไฟฟาจากพลังงานน้าํ ในบริเวณใกลเคียงมีสองแหลง คือชุมชนหวยตองกับชุมชนทุงนคร
จังหวัดเชียงใหม สมาชิกชุมชนไดประชุมรวมกันเพื่อหาแนวทางการพัฒนาพลังงานน้าํ เพื่อผลิต
กระแสไฟฟา จึงมีมติรวมกันใหสง ตัวแทนชุมชนไปศึกษาดูงานที่ชุมชนหวยตองกับชุมชนทุงนคร
เพื่อเปรียบเทียบรูปแบบการใชของทั้งสองชุมชน เนื่องจากในขณะนัน้ สมาชิกชุมชนหมูบ านแมกาํ
ปองยังไมมีความรูเรื่องการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานน้าํ จึงไดเปดรับอาสาสมัครชุมชนที่มี
ความสนใจเรือ่ งดังกลาวเพือ่ เดินทางไปศึกษาดูงาน โดยอาสาสมัครเหลานั้นตองออกคาใชจายใน
การเดินทางเองทัง้ หมด มีอาสาสมัครรวมเดินทางไปทั้งหมด 10 คน จากการศึกษาดูงานในครั้งนัน้
ไดสงผลใหเกิดตัวแทนชุมชนดานการพัฒนาพลังงานทางเลือก ซึง่ จะมีบทบาทสําคัญในการขยาย
องคความรูดังกลาวไปสูสมาชิกชุมชน
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“ ...ตอนนั้นจะมีผูใหญบานซึ่งเสียชีวิตไปแลว กับทานเจาอาวาสวัดแม
กําปอง ซึ่งตอนนีท้ านอาพาธเปนโรคไตอยางหนักก็ไปจําพรรษาอยูดานลางมีความ
พยายามที่จะสืบหาดูวา มีทไี่ หนบางที่ผลิตไฟฟาใช ตอนนัน้ ก็จะมีทางสายของหมูบ าน
หวยตองและหมูบานทุงนครในเชียงใหมก็พากันไปดู โดยเจาอาวาสก็พาชาวบานและ
กรรมการหมูบา นไปดู เพราะชาวบานไมแนใจวาถาใชแลวมันจะสวางไหม น้ํามันเอามา
ผลิตไฟไดอยางไรก็พากันไปดู เมื่อไปดูแลวก็กลับมาคุยวาไฟฟาพลังงานน้ํานั้นดีเพราะ
แสงไฟก็สวางเหมือนกับทีเ่ ราเห็น...”
(อดีตผูใหญบาน, สัมภาษณ, 31 มกราคม 2551)
โดยสรุป กระบวนการเรียนรูในชวงการเกิดเครือขายการเรียนรูเริ่มจาก (1) การเรียนรู
แนวคิดการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานน้าํ ของพระครูเฉลิม กิตติสาโร โดยการบอกเลาจาก
บุคคลภายนอกชุมชน (2) สมาชิกชุมชนเรียนรูแนวคิดการผลิตไฟฟาจากพลังงานน้าํ โดยการ
บอกเลาของพระครูเฉลิม กิตติสาโร ผานกิจกรรมทางศาสนาตางๆ และคณะกรรมการชุมชน
(3) สมาชิกชุมชนรวมกันสืบหาชุมชนตัวอยางที่มกี ารผลิตกระแสไฟฟาพลังงานน้าํ ในบริเวณพืน้ ที่
ใกลเคียง (4) การประชุมรวมกันเพื่อหาแนวทางพัฒนาพลังงานน้าํ เพือ่ ผลิตกระแสไฟฟาของ
สมาชิกชุมชน (5) การศึกษาดูงานชุมชนตัวอยางที่ผลิตกระแสไฟฟาพลังงานน้าํ ของอาสาสมัคร
สมาชิกชุมชน
2.1.1 โครงสรางของการเกิดเครือขายการเรียนรู
จากการสังเกตของผูวิจัย พบวา ความสัมพันธระหวางสมาชิกชุมชนทีม่ ีสวนรวม
ในการพัฒนาพลังงานทางเลือกของชุมชนมีรูปแบบของการสรางเครือขายการเรียนรูในขั้นนี้เปน
แบบคนกับคน โดยเริ่มจากผูนํา( เจาอาวาสวัดแมกาํ ปอง)ที่เปนผูริเริ่มแนวคิดและถายทอด
แนวคิดการนําน้ํามาผลิตเปนกระแสไฟฟาใหกับสมาชิกคนอื่นๆในชุมชน
จากขอมูลดังกลาวขางตนสามารถสรุปไดวา การเกิดเครือขายพลังงานทางเลือก
ของหมูบา นแมกําปอง มีโครงสรางดังตอไปนี้
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แผนภาพที่ 8 โครงสรางของเครือขายพลังงานทางเลือกในชวงการเกิดเครือขายการเรียนรูของหมูบานแมกําปอง

เจาอาวาส
วัดแมกําปอง

ถายทอดแนวคิดการผลิต
กระแสไฟฟาจากพลังงานน้ํา

ถายทอดแนวคิดการผลิต
กระแสไฟฟาจากพลังงานน้ํา

สมาชิกชุมชน

กรรมการ
หมูบาน

ถายทอดแนวคิดการผลิต
กระแสไฟฟาจากพลังงานน้ํา
และประกาศหาแนวรวม

2.1.2 องคประกอบของกระบวนการเรียนรูในการเกิดเครือขายการเรียนรู
จากการสัมภาษณ อดีตผูใหญบาน ผูใหญบานคนปจจุบัน เจาหนาที่สหกรณไฟฟา
พลังน้ําฯ และสมาชิกชุมชนที่มีสวนรวมในการสรางฝายกั้นน้ําและโรงไฟฟาของชุมชน พบวา
องคประกอบของกระบวนการเรียนรูในขัน้ ตอนการเกิดเครือขายการเรียนรู มีรายละเอียดดังนี้
1) ฐานการเรียนรูของชุมชน ไดแก
1.1) พระครูเฉลิม กิตติสาโร เปนผูม ีบทบาทสําคัญในการเผยแพร
แนวความคิดการนําน้าํ มาผลิตกระแสไฟฟาสูชุมชน
1.2) คณะกรรมการชุมชน เปนผูสนับสนุนแนวความคิดเรื่องการผลิต
กระแสไฟฟาจากพลังน้ํา และชวยเผยแพรแนวคิดดังกลาวรวมกับพระครูเฉลิม
1.3) หมูบานหวยตองและหมูบานทุงนคร จังหวัดเชียงใหม ซึง่ เปนชุมชน
ตัวอยางในการนําพลังงานน้าํ มาผลิตกระแสไฟฟา เปนแหลงเรียนรูแกอาสาสมัครชุมชนของ
หมูบานแมกาํ ปอง
2) เนื้อหา/องคความรู ไดแก
2.1) ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับการนําน้าํ มาผลิตกระแสไฟฟา ซึง่ ไดรับจากการ
เผยแพรจากพระครูเฉลิม กิตติสาโร คณะกรรมการชุมชน
2.2) วิธีการผลิตกระแสไฟฟาพลังงานน้าํ ของหมูบานหวยตอง และหมูบาน
ทุงนคร จังหวัดเชียงใหม
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3) กิจกรรมการเรียนรู
3.1) การเผยแพรแนวคิดเรื่องการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังน้ํา โดยการเทศน
ตามงานบุญตางๆ ของชุมชน และการเชิญชวนใหคณะกรรมการชุมชนเขามาเปนแนวรวม ของ
พระครูเฉลิม กิตติสาโร
3.2) การบอกเลาของคณะกรรมการชุมชนเกี่ยวกับแนวคิดที่ไดจากพระครู
เฉลิม กิตติสาโร แกสมาชิกชุมชน จนทําใหแนวคิดดังกลาวกระจายไปทั่วชุมชน
3.3) การประชุมรวมกันเพื่อหาแนวทางพัฒนาพลังงานน้ํามาผลิตกระแสไฟฟา
ของสมาชิกชุมชน
3.4) การศึกษาดูงานการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานน้าํ ที่ชุมชนตัวอยาง
หมูบานหวยตอง และหมูบา นทุงนคร จังหวัดเชียงใหม ของอาสาสมัครชุมชน
2.1.3 ปจจัยเงื่อนไขในการเกิดเครือขายการเรียนรู
จากการสัมภาษณ อดีตผูใหญบาน ผูใหญบานคนปจจุบนั และเจาหนาที่สหกรณ
ไฟฟาพลังน้าํ ประจําหมูบาน พบวามีปจจัยเงื่อนไขที่สง ผลตอการเกิดเครือขาย ดังนี้
1) ปจจัยเงื่อนไขภายในชุมชน
1.1) หมูบานแมกําปองมีพระครูเฉลิม กิตติสาโร เจาอาวาสวัดแมกาํ ปอง ซึ่ง
ถือเปนผูน ําชุมชนแบบไมเปนทางการ เปนผูมีวิสยั ทัศนกวางไกล มีจิตสํานึกที่จะพัฒนาชุมชน
เพื่อใหสมาชิกชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทัง้ ๆ ทีห่ นาทีด่ ังกลาวพระสงฆไมมีความจําเปนที่จะตอง
ทําดังคํากลาวของผูใหญบานทีว่ า “ ปจจัยดานผูน ําก็มีผลเพราะทุกอยางจะเกิดขึ้นมาไดตองมีคน
คิดขึ้นมาคนหนึ่ง อยางเชนทานเจาอาวาส พอทานคิดแลวก็ตองมีการปรึกษาหาแนวรวมคือคนที่
จะรวมดวย ผูน ํานี้มหี ลายแบบบางคนเปนผูนาํ แบบเรื่อยๆ ไมกระตือรือรนอะไร เปนผูใหญบา นก็
เปนไปเรื่อยๆ ไมไดคิดหรือไมไดทําอะไรที่เปนสิ่งใหมๆเกิดขึ้นในชุมชน ถามวาชุมชนจะไปไดไหม
ก็ไปไดแตจะสูชุมชนที่ผูนาํ เขามีแนวคิดในการพัฒนาสิ่งใหมๆไมได เพราะถาผูน ําไมทําอะไร ก็จะ
ไมมีอะไรใหมขึ้นมา บางคนเปนทัง้ ผูนาํ ทางความคิดและทั้งการปฏิบัติผูนําเหลานี้สามารถทําให
ชุมชนพัฒนาได” (ผูใหญบาน, สัมภาษณ, 2 กุมภาพันธ 2551)
1.2) การที่พระสงฆเปนผูเผยแพรแนวคิด แนวคิดดังกลาวจึงไดรับการยอมรับ
และใหความรวมมือจากสมาชิกชุมชนภายในระยะเวลาสั้นๆ เนื่องจากสมาชิกชุมชนมีความเคารพ
เลื่อมใสศรัทธาตอพระสงฆรปู นั้นเปนทุนเดิมอยูแลว ประกอบกับสมาชิกชุมชนเปนพุทธศาสนิกชน
ที่มีจิตยึดมัน่ ในพระพุทธศาสนา และประกอบกิจกรรมทางศาสนาอยูเ สมอ
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1.3) การไมไดรับความเทาเทียมในการเขาถึงสาธารณูปโภคพื้นฐานของรัฐ
เปนสาเหตุหนึง่ ทีท่ ําใหสมาชิกชุมชนเกิดความตองการไฟฟาใช
1.4) จากทรัพยากรน้ําและสภาพภูมิประเทศของชุมชน ที่มีแนวโนมจะ
สามารถผลิตกระแสไฟฟาในชุมชน เปนแรงผลักดันอีกประการหนึง่ ที่ทาํ ใหสมาชิกชุมชนตองการ
เรียนรูการผลิตกระแสไฟฟาพลังน้ํา ซึง่ เปนองคความรูใหม
2) ปจจัยเงื่อนไขภายนอกชุมชน
2.1) ภาครัฐไมสามารถกระจายสาธารณูปโภคพื้นฐานเขาสูชุมชนได ทําให
สมาชิกชุมชนตองแสวงหากันเอง
2.2) การผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานน้าํ ของหมูบา นหวยตองและหมูบาน
ทงนคร ซึง่ มีสภาพภูมิประเทศและความอุดมสมบูรณของทรัพยากรน้าํ เชนเดียวกับหมูบานแมกาํ
ปอง เปนปจจัยเกื้อหนุนใหสมาชิกชุมชนมีความตองการจะพัฒนาชุมชนของตนเองใหทัดเทียมกับ
ชุมชนเหลานัน้ บาง
2.3) การสนับสนุนจากภาครัฐดวยแนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภคใหมๆ
ใหแกชุมชน นั่นคือ การผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานน้าํ โดยเฉพาะการสนับสนุนดาน
เทคโนโลยีและองคความรู
2.2 ชวงการขยายเครือขายการเรียนรู
จากการสัมภาษณ อดีตผูใหญบาน ผูใหญบานคนปจจุบนั เจาหนาที่สหกรณไฟฟาพลังน้าํ
ประจําหมูบานและสมาชิกชุมชน พบวา ภายหลังจากการศึกษาดูงานที่ชมุ ชนตัวอยางดานการ
ผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานน้าํ อาสาสมัครไดกลับมาขยายผลตอสมาชิกชุมชนวาน้ําสามารถ
นํามาผลิตกระแสไฟฟาไดจริง โดยการบอกเลาแบบปากตอปาก ดังที่สมาชิกชุมชนคนหนึง่ กลาว
วา “เรื่องน้ําผลิตกระแสไฟฟา ไดถูกบอกเลาตอกันในชุมชน จากคนหนึ่งไปสูคนหนึง่ จากบาน
หนึง่ ไปสูบานหนึง่ จากปอกหนึ่งไปสูปอกหนึ่ง จนทัว่ ทั้งชุมชน สมาชิกชุมชนเริ่มมีความตองการ
จะผลิตไฟฟาจากพลังงานน้าํ จึงไดเขามาปรึกษากับประธานชุมชนและพระครูเฉลิมซึ่งเปนศูนย
รวมทางจิตใจของสมาชิกชุมชน พระครูเฉลิมในฐานะของตัวแทนของชุมชน” (สมาชิกชุมชน,
สัมภาษณ, 2 กุมภาพันธ 2551)
หลังจากที่พระครูเฉลิมทราบความตองการของชาวบานทีต่ องการผลิตกระแสไฟฟาจาก
พลังงานน้าํ ใชเองในชุมชนจึงเดินทางมายืน่ หนังสือเพื่อขอความอนุเคราะหจากกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (ในขณะนัน้ คือสํานักงานนโยบายพลังงานแหงชาติ) ในการ
สนับสนุนการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานน้าํ แกหมูบานแมกําปอง กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
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และอนุรักษพลังงานอนุมัติโครงการดังกลาว โดยสนับสนุนดานองคความรูเกีย่ วกับการผลิต
กระแสไฟฟา เครื่องผลิตกระแสไฟฟา งบประมาณสําหรับสรางฝายกัน้ น้าํ และสงเจาหนาที่เขา
มาสํารวจศักยภาพของชุมชน พบวาหมูบา นแมกาํ ปองสามารถผลิตกระแสไฟฟาพลังงานน้ําได
เนื่องจากมีภูมปิ ระเทศที่เหมาะสม ทั้งปริมาณน้ําที่เพียงพอ และความลาดชันของพื้นที่ โดย
เจาหนาที่เสนอวาควรสรางฝายกัน้ น้าํ และโรงไฟฟาที่บริเวณปางนอก
“ ตอนนีท้ งั้ ทีห่ มูบานหวยตองและหมูบ า นทุงนครไมมีโครงการนี้แลว
ตอนนัน้ พอไปดูแลวก็ไดขอมูลที่จะไปติดตอก็คือ สํานักงานพลังงานแหงชาติ
ตอนนัน้ โครงการหลวงก็เขามาอยูในเขตพืน้ ที่ดว ยก็ไดรับคําแนะนําจากโครงการ
หลวงดวยวาจะไปติดตอที่ไหนอยางไร ตอนนัน้ ป พ.ศ. 2525 ที่ติดตอไปตนป
จริงๆแลวก็มีความเคลื่อนไหวตั้งแตป พ.ศ. 2524 แลวทีม่ ีความคิดกัน แตที่เริ่มไป
ดูกันก็คือในป พ.ศ. 2525 ทางกรมพลังงานก็ไดสงนายชางมาดูความลาด
ความชัน ความตางระดับของน้าํ ที่จะสามารถตั้งเครื่อง ตัง้ อุปกรณกั้นฝายวาจะ
สามารถทําตรงไหนได ซึ่งก็มีความเห็นวาน้ําก็มีเพียงพอ ความตางระดับของ
พื้นที่ก็ได” (เจาหนาที่สหกรณไฟฟาพลังงานน้าํ ของชุมชน, สัมภาษณ, 31 มกราคม
2551)
เมื่อไดสถานทีใ่ นการสรางโรงไฟฟาและฝายกั้นน้ําแลว สมาชิกชุมชนไดประชุมรวมกัน
เพื่อหาแนวทางในการสรางโรงไฟฟาและฝายกัน้ น้าํ ดังกลาว เพราะกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงานสนับสนุนเฉพาะเครื่องผลิตกระแสไฟฟา และจัดสรรงบประมาณสําหรับการ
ซื้อปูนเพื่อสรางฝายกั้นน้ํา สิ่งที่เหลือคือแรงงานกอสรางซึ่งชุมชนตองจัดหากันเอง สมาชิกชุมชน
ไดขอสรุปรวมกันวาจะเปนผูอ อกแรงรวมกันสรางโรงไฟฟาและฝายกั้นน้ํา เนื่องจากสมาชิกชุมชน
สวนใหญตระหนักถึงประโยชนที่จะไดรับรวมกัน
อยางไรก็ตาม การสรางโรงไฟฟาและฝายกั้นน้ําของหมูบ านแมกําปองตองเผชิญกับ
อุปสรรคประการหนึง่ กลาวคือ การวางทอจากฝายไปสูโรงไฟฟานัน้ ตองผานบริเวณที่ทาํ กินของ
สมาชิกชุมชนบางกลุม ทําใหบุคคลเหลานั้นไมพอใจ เพราะคิดวาการสรางโรงไฟฟาจะสงผลเสีย
ตอการทํามาหากินของตน พระครูเฉลิมจึงตองเขามาโนมนาวใจเพื่อใหบุคคลเหลานั้นตระหนักถึง
ประโยชนของสวนรวม ในทีส่ ุดสมาชิกชุมชนกลุมนัน้ จึงยินยอมใหมกี ารวางทอผานที่ทาํ กินของ
ตนเอง การกอสรางครั้งนีเ้ ริ่มขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ.2525 และมีเปาหมายใหแลวเสร็จทันจาย
ไฟฟาครั้งแรกในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2526 เนื่องจากสมาชิกชุมชนมีความสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว ที่ทรงมีพระราชดํารัสและพระราชทานพระราช
ทรัพยสว นพระองคในการจัดตั้งศูนยพัฒนาโครงการหลวงตีนตก ในป พ.ศ. 2524 เพื่อเปนแหลง

137
เรียนรูที่จะชวยพัฒนา สาธิตและสงเสริมอาชีพการเพาะเห็ดหอมและกาแฟพันธุอาราบิกาใหแก
ราษฎรในพืน้ ที่นอกเหนือจากการปลูกชาเมี่ยง สมาชิกชุมชนไดรวมกันปรึกษาหารือ แบงหนาที่
กันทํา และผลัดเปลี่ยนเวรกันมาสรางโรงไฟฟาและฝายอยางตอเนื่องทุกวัน โดยหมุนเวียนกันไป
ตาม “ปอก” (ชื่อเรียกกลุมยอยของหมูบา น) ในแตละปอกจะตองมีอยางนอย 10 แรง ทีม่ า
รวมกันกอสรางในแตละวัน สมาชิกชุมชนไดรวมแรงกอสราง ตั้งแตการขุดดินเพื่อวางทอสงน้ํา
จากฝายสูโรงไฟฟา การสกัดหินและการตักทรายในลําหวยเพื่อนํามาเปนวัสดุในการกอสรางฝาย
การตัดไมเพื่อนํามาสรางโรงไฟฟาและทําไมแบบในการสรางฝาย
“ จุดแรกที่ไดก็คือที่ทา ยหมูบ านที่ปางนอกดานลางเปนที่ตั้งฝาย
ตัวเครื่องก็อยูท ี่ในปจจุบนั นี้ ซึ่งตัวเครื่องกับที่ตัวฝายของโครงการที่ 1 และ 2 มี
ความตางระดับกันอยูท ี่ 50 เมตร เมื่อตรวจไดแลว ก็มสี วนหนึง่ ทีช่ าวบานตองมี
สวนรวมในการที่สราง ก็คือชาวบานตองมีสวนชวยสมทบหิน ทราย ไมแบบ
แรงงานและเสาไฟ เมื่อมาประชุมกันชาวบานก็เห็นดวย เชน หิน สมัยนัน้ รถยัง
ขึ้นมาลําบาก โครงการทั้งหมดใชหินในปา ลําหวย มาทุบดวยมือ กําหนดกัน
วาหลังคาละกีป่ บ เริ่มตนที่ 10 ปบ ไมพอก็เพิ่มเปน 20 ปบ เฉลี่ยเปนชวงไป
จนกวาจะสรางเสร็จ ทรายก็เหมือนกันก็ชว ยกันตักในลําหวยเชนกัน ตรงนี้
อาจจะเปนจุดตางกับที่อื่นเพราะที่นี่ไดทาํ ดวยใจ ดวยมือ ดวยแรงจริง ๆ โดนคอน
ทุบมือทุบอะไรตางๆเวลาสกัดหิน ชาวบานก็ยงั ไมยอมแพ บางครั้งวางแนวทอ
ตองผานหินใหญๆเมื่อระดับมันไมได ก็ตอ งสกัดหินออกใหไดเพื่อใหแนวทอลาด
เอียงลงไป ทัง้ หมดนี้ก็เปนความรวมมือของชาวบานทัง้ หมด งานนี้ถอื วาเปน
งานใหญและก็งานแรกที่ชาวบานรวมกลุมกันอยางเขมแข็ง รวมมือ รวมใจ
รวมคิดกันทํา จึงใชเวลาสราง 1 ป คือเริ่มสรางปลายปพ.ศ. 2525 โดยมี
เปาหมาย คือเปดใชใหจา ยไฟทันในวันที่ 5 ธันวาคม 2526 แตเลยไป 10 กวาวัน
เพราะขัดของในเรื่องเกีย่ วกับเทคนิคตางๆ”
(อดีตผูใหญบาน, สัมภาษณ, 31 มกราคม 2551)
ในระหวางการกอสรางดังกลาว สมาชิกชุมชนเริ่มเกิดกระบวนการเรียนรูเกี่ยวกับ
ศักยภาพการทํางานของสมาชิกชุมชน ซึง่ แตละคนไมมีประสบการณในการกอสรางมากอน จึง
ทําใหการกอสรางเปนไปอยางลาชา สมาชิกชุมชนจึงสรางขอตกลงรวมกันใหม โดยเพิ่มการสง
สมาชิกชุมชนในแตละปอกมาออกแรงเปนวันละ 20 คน และขยายเปน 30 คนในเวลาตอมา เปน
การเรียนรูแบบลองผิดลองถูก เนื่องจากสมาชิกชุมชนตองการกอสรางใหแลวเสร็จทันการจายไฟ
ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2526 ดังกลาวขางตน แตดวยปญหาในการดําเนินงานตางๆ การ
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กอสรางฝายกัน้ น้าํ และโรงไฟฟาจึงแลวเสร็จในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2526 ซึ่งลาชากวา
เปาหมาย 10 วัน
เมื่อหมูบา นแมกําปองมีโรงไฟฟาสําหรับผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานน้าํ แลว สมาชิก
ชุมชนไดรวมกันจัดตั้งกลุมบุคคลในรูปแบบของกลุมพลังงานชุมชนเพือ่ ดูแลโรงไฟฟาและจัดเก็บ
รายไดจากการใชไฟฟาของสมาชิกชุมชน โดยคิดอัตราหนวยละ 2 บาท และสรางขอตกลงอันเปน
มติรวมของชุมชน ที่แตละครัวเรือนหามใชหลอดไฟฟาเกิน 3 หลอด รายไดดังกลาวกลุมพลังงาน
ชุมชนไดนาํ มาเปนคาซอมบํารุงเครื่องผลิตกระแสไฟฟาและคาแรงของผูดูแลเครื่อง
สามปตอมา กลุมพลังงานชุมชนมีรายไดมากขึ้น สมาชิกชุมชนจึงหารือรวมกันเพื่อนําเงิน
ที่ไดจากการเรียกเก็บคากระแสไฟฟานั้นมาใชประโยชนในการพัฒนาหมูบาน แตเนื่องจากกลุม
ดังกลาวไมมีระบบการบริหารจัดการรายไดที่ดีพอ สมาชิกชุมชนจึงขอคําปรึกษาจากเจาหนาที่
โครงการหลวงตีนตก ซึ่งเจาหนาที่แนะนําใหเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการจากกลุม พลังงาน
ชุมชนมาเปนรูปแบบสหกรณ และสนับสนุนเจาหนาทีม่ าใหความรูแกสมาชิกชุมชนเกีย่ วกับการ
บริหารจัดการสหกรณ ตลอดจนขอดีของการเปนสหกรณ ไดแก 1) สหกรณสามารถนําเงินมา
ปลอยกูใหแกสมาชิก 2) สหกรณนาํ เงินไปลงทุนรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกชุมชนไปจําหนาย
ภายนอกชุมชน เพื่อนํากําไรของสหกรณมาปนผลใหแกสมาชิก 3) การบริหารจัดการสหกรณ
สามารถตรวจสอบไดอยางโปรงใส สมาชิกชุมชนจึงมีมติรวมกันใหกลุมพลังงานชุมชนเปลีย่ น
รูปแบบการบริหารและจดทะเบียนโดยใชชอื่ วาสหกรณไฟฟาพลังน้าํ โครงการหลวงหมูบานแมกาํ
ปอง ในป พ.ศ. 2529 และเก็บคาหุน ครัวเรือนละ 50 บาท ซึง่ สมาชิกชุมชนทุกครัวเรือนตองเปน
หุนสวน
“...ใชมาถึงป พ.ศ.2529 ตอนแรกการบริหารจัดการเปนกลุมเล็กๆไมเปนทางการ
ไดรับคากระแสไฟมาก็เปนคาจางใหกบั คนดูแลไป ตอนนั้นเก็บแบบเหมาจายครั้งละ 50
บาท มาทําบัญชีให คาใชจายก็จะเปนของคนคุมเครื่อง น้าํ มันไฮโดรลิก น้าํ มันจารบีเทา
นั้นเอง แตพอในป พ.ศ.2529 ไดจดทะเบียนเปนสหกรณ ไดแก สหกรณไฟฟาโครงการ
หลวงหมูบานแมกําปอง จํากัด ในปจจุบนั วันที่ 21 เมษายน 2529 ตอนนั้นก็มี
ขอกําหนดวาทุกคนที่ใชไฟตองเขารวมเปนสมาชิกสหกรณทั้งหมด ตองมีหนุ อยางนอย 1
หุน...” (อดีตผูใหญบาน, สัมภาษณ, 31 มกราคม 2551)
ในป พ.ศ.2530 ปริมาณการใชกระแสไฟฟาเพิ่มขึ้น ทําใหกระแสไฟฟาไมเพียงพอตอ
ความตองการของสมาชิกชุมชน สังเกตจากการที่กระแสไฟติดๆ ดับๆ เปนประจํา กลุมสหกรณ
ไฟฟาพลังงานน้ําฯ จึงไดสํารวจปริมาณการใชไฟฟาและอุปกรณไฟฟา พบวาแตละครัวเรือนมี
เครื่องใชไฟฟามากขึ้น จากเดิมที่เคยมีหลอดไฟฟาครัวเรือนละ 3 หลอด และโทรทัศน 1 เครื่องตอ
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3 ครัวเรือน กลายเปนทุกครัวเรือนมีโทรทัศนใช สมาชิกชุมชนจึงเกิดการเรียนรูว า ขอตกลงการใช
หลอดไฟฟาครัวเรือนละไมเกิน 3 หลอด ไมใชวิธีจาํ กัดปริมาณการใชไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ
เพราะสมาชิกชุมชนนําอุปกรณไฟฟาตางๆ เขามาใชเพิม่ มากขึน้ ในที่สุดจึงมีมติรวมกันใหสราง
โรงไฟฟาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลัง โดยขอความอนุเคราะหเครื่องผลิตกระแสไฟฟาจากกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน และวางทอสงน้าํ เพิ่มเติมจากฝายกัน้ น้าํ เดิมมาสูโรงไฟฟา
แหงใหม
ผลจากการสรางโรงไฟฟาแหงใหมทาํ ใหกระแสไฟฟาที่ผลิตไดเหลือใช สมาชิกชุมชนจึงมี
มติรวมกันที่จะจายกระแสไฟฟาใหแกหมูบ านใกลเคียง ไดแก หมูบานแมลายและหมูบานธาร
ทอง โดยมีขอตกลงวาสมาชิกชุมชนดังกลาวตองเขารวมเปนสมาชิกสหกรณไฟฟาพลังน้าํ ฯ โดย
ถือหุน อยางนอย 5 หุน หามใชหลอดไฟฟาเกิน 3 หลอด หามเพิ่มจํานวนเครื่องใชไฟฟาในแตละ
ครัวเรือนเชนเดียวกับสมาชิกหมูบา นแมกาํ ปอง และตองซื้อสิทธิ์ในการใชครัวเรือนละ 5,000 บาท
เนื่องจากชุมชนเครือขายเหลานี้ไมไดรวมออกแรงสรางโรงไฟฟา เหตุการณนี้จึงนับเปนจุดเริ่มตน
สําคัญของการขยายเครือขายการเรียนรูด านพลังงานไปสูกลุมภายนอกชุมชน โดยสมาชิกของ
ชุมชนเครือขายไดเขามาเรียนรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการสหกรณรวมกับสมาชิกของหมูบา นแมกาํ
ปอง
“ ป พ.ศ.2530 ไฟที่มีอยูไมคอยพอ คุมกันไมอยูในเรื่องของการใชไฟ
เพราะหลายบานเริ่มใชเครื่องใชไฟฟาตางๆ มาก ทําใหกระแสไฟฟาตกในตอน
หัวค่ํา จึงมีโครงการที่ 2 ตามมาในป พ.ศ.2530 นี้ เพิ่มเครื่องผลิตกระแสไฟฟา
อีกเครื่องหนึ่งซึ่งมีกาํ ลังการผลิต 20 กิโลวัตต พอเครื่องที่สองเขามาก็จายขยาย
เขตในการใชไปถึงหมูบานธารทองในปจจุบันทัง้ หมดเลย ก็คือหมูบา นแมกําปอง
ในอดีตทั้งหมดเลยตั้งแตหัวบาน ทายบาน”
(อดีตผูใหญบาน, สัมภาษณ, 31 มกราคม 2551)
โดยสรุป กระบวนการเรียนรูในชวงการขยายเครือขายการเรียนรูเริ่มจาก (1) การ
เผยแพรองคความรูท ี่ไดรับจากการศึกษาดูงานชุมชนตัวอยางที่ผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานน้าํ
จากอาสาสมัครชุมชนมาสูส มาชิกชุมชน ผานการบอกเลาประสบการณตอๆ กัน จากคนหนึ่งไปสู
คนหนึ่ง จากบานหนึง่ ไปสูบ านหนึง่ จากปอกหนึ่งไปสูปอกหนึ่ง จนทัว่ ทัง้ ชุมชน
(2) การรวมกลุมของสมาชิกชุมชนเพื่อแสดงเจตจํานงรวมกันที่จะผลิตกระแสไฟฟาใชภายใน
ชุมชน (3) การประชุมรวมกันเพื่อหาแนวทางในการสรางโรงไฟฟาและฝายกั้นน้ํา ไดขอสรุปวาจะ
แบงแรงงานไปสราง วันละ 10 คนหมุนเวียนกันไปตามปอก เพื่อใหทนั จายไฟครั้งแรกในวันที่ 5
ธันวาคม 2526 ภายหลังไดรับอนุมัติโครงการจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
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(4) เรียนรูวธิ กี ารสรางฝายกั้นน้ําเพื่อผลิตกระแสไฟฟา(5) การประชุมรวมกันเพื่อหาแนวทางใน
การสรางโรงไฟฟาและฝายกั้นน้ําอีกครั้ง ไดขอสรุปวาจะเพิ่มแรงงานไปสราง วันละ 20 คน 30 คน
ในที่สุดก็ไปสรางกันทั้งชุมชน เพื่อใหทันจายไฟครั้งแรกในวันที่ 5 ธันวาคม 2526 เปนการรวมพลัง
ครั้งใหญ(6)การจัดตั้งกลุมพลังงานชุมชนเพื่อดูแลโรงไฟฟาและจัดเก็บรายไดจากการใชไฟฟา 7)
การกําหนดขอตกลงรวมของชุมชนที่แตละครัวเรือนหามใชหลอดไฟฟาเกิน 3 หลอด(8) เรียนรูการ
บริหารงานแบบกลุมพลังงาน พบวา ไมมปี ระสิทธิภาพเพราะไมกฎระเบียบที่จะควบคุมการบริหาร
เงิน เพราะกลุม พลังงานไมใชนิติบุคคล จึงไมมีการตรวจสอบบัญชี และไมมีกฎระเบียบที่จะ
ควบคุมในการออกเงินกูใหกบั สมาชิกชุมชนได จึงไดไปปรึกษากับเจาหนาที่โครงการหลวงตีนตก
และไดรับคําแนะใหจดทะเบียนเปนสหกรณ (9) สมาชิกชุมชนเรียนรูขอดีของการบริหารงานใน
รูปแบบสหกรณ(10) สมาชิกชุมชนรวมเรียนรูการบริงานในรูปแบบสหกรณ เปนการเรียนรูที่เกิด
จากการปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน(11) รวมกันคนหาสาเหตุไฟฟาไมพอใช โดยสํารวจการใช
ไฟฟาในแตละครัวเรือน พบวา มีสาเหตุมาจากสมาชิกชุมชนฝาฝนขอตกลงเนื่องจากแตละ
ครัวเรือนนําเครื่องใชไฟฟา เชน โทรทัศน วิทยุ มาใชมากขึ้น มีมติรวมกันใหสรางโรงไฟฟาเพิม่ อีก 1
โรง(12) เรียนรูร วมกันเกี่ยวกับการดําเนินงานของระบบสหกรณและการผลิตกระแสไฟฟาจาก
พลังงานน้าํ ระหวางสมาชิกชุมชนหมูบานแมกําปองกับสมาชิกชุมชนหมูบานแมลายและหมูบาน
ธารทอง นอกจากนี้ยังกําหนดใหสมาชิกทั้ง 2 หมูบานใชไฟฟาไมเกินครัวเรือนละ 3 หลอด
2.2.1 โครงสรางของการขยายเครือขายการเรียนรู
จากการสังเกตของผูวิจัย พบวา ความสัมพันธระหวางสมาชิกชุมชน เจาหนาที่ของรัฐ
ที่เขามามีสวนรวมในการพัฒนาพลังงานทางเลือกของชุมชนมีรูปแบบของการสรางเครือขายการ
เรียนรูในขั้นนี้เปนแบบคนไปสูกลุม โดยมีการขยายจากผูที่ไดไปศึกษาดูงานที่หมูบา นหวยตอง
และหมูบานทุง นคร ไปสูสมาชิกคนอืน่ ๆในชุมชน เกิดเปนกลุมพลังงานทางเลือกของชุมชน โดยมี
เจาหนาที่จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ เขามามีบทบาทในการใหความรูเกี่ยวกับการสรางฝาย
กั้นน้ําเพื่อนํามาผลิตกระแสไฟฟา การสรางโรงไฟฟาและการบํารุงดูแลรักษาโรงไฟฟาพลังงานน้ํา
และเจาหนาทีจ่ ากกรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณเขามามีบทบาทในการให
ความรูเกีย่ วกับการจัดตั้งสหกรณ และการบริหารจัดการโรงไฟฟาในรูปแบบของสหกรณ
นอกจากนีย้ ังมีการขยายเครือขายการเรียนรูไปสูชุมชนใกลเคียงไดแก หมูบานแมลายและหมูบา น
ธารทอง
จากขอมูลดังกลาวในขางตนสามารถสรุปไดวาในชวงการขยายเครือขายการเรียนรู
จึงมี 3 องคกรที่มีความเกีย่ วของกัน คือ กลุมสมาชิกชุมชนหมูบานแมกําปอง กรมพัฒนา
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พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน และกรมสงเสริมสหกรณ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ
แผนภาพที่ 9 โครงสรางของเครือขายพลังงานทางเลือกในชวงการขยายเครือขายการเรียนรูของหมูบาน
แมกําปอง

กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนฯ

การขยายเครือขายการ
เรียนรูภายในชุมชน
พระครูเฉลิม, กรรมการ
หมูบาน,สมาชิกชุมชนที่
รวมศึกษาดูงาน

สนับสนุนเครื่องผลิต
กระแสไฟฟาและใหความรู
เกี่ยวกับการผลิตกระแสไฟฟา
พลังงานน้ํา รวมถึงการสราง
ฝายเพื่อปลอยน้ํา

กรมสงเสริมสหกรณ

ขยายแนวคิดการผลิตกระแสไฟฟา
พลังงานน้ํา
สมาชิกชุมชนคนอื่นๆ

หมูบานแมลาย

เกิดการรวมกลุมเพื่อรวมกันสราง
ฝายและโรงผลิตกระแสไฟฟาและ
เริ่มสรางโรงไฟฟา
หมูบานธารทอง

ใหความรูเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการไฟฟาพลังงานน้ําใน
รูปแบบสหกรณ

กลุมไฟฟาพลังงานน้ํา
หมูบานแมกําปอง
สมาชิกชุมชนมีมติรวมกันให
เปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการ

สหกรณไฟฟาพลังน้ําโครงการ
หลวงหมูบานแมกําปอง จํากัด

ขยายเครือขายการเรียนรูไปสูกลุมอื่นๆ
ภายนอกชุมชน โดยการขยายพื้นที่
ใหบริการไฟฟาพลังงานน้ํา
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2.2.2 องคประกอบของกระบวนการเรียนรูในการขยายเครือขายการเรียนรู
จากการสัมภาษณ อดีตประธานชุมชน ประธานชุมชนคนปจจุบนั กรรมการพลังงาน
ชุมชน และสมาชิกชุมชนที่ไดเขารวมกิจกรรมศึกษาดูงาน พบวา องคประกอบของกระบวนการ
เรียนรูในขั้นตอนการขยายเครือขายการเรียนรู มีรายละเอียดดังนี้
1) ฐานการเรียนรูของชุมชน ไดแก
1.1) อาสาสมัครชุมชนที่ไปศึกษาดูงาน ณ หมูบา นหวยตองและหมูบ านทุง
นครไดกลับมาขยายแนวคิดและองคความรูแกสมาชิกชุมชน
1.2) เจาหนาที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานเปนผูให
ความรูในการกอสรางโรงไฟฟา ฝายกัน้ น้าํ และการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานน้าํ ตลอดจน
การจัดตั้งกลุมพลังงานชุมชน
1.3) เจาหนาที่โครงการหลวงฯ เปนผูใหความรูเกีย่ วกับการบริหารจัดการกลุม
สหกรณ
1.4) โรงไฟฟาและฝายกั้นน้ําเปนแหลงเรียนรูที่สาํ คัญในการผลิตกระแสไฟฟา
พลังงานน้าํ
2) เนื้อหา/องคความรู ไดแก
2.1) ความรูเกีย่ วกับการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังน้ําที่ไดรับจากอาสาสมัคร
ชุมชน และเจาหนาที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
2.2) ความรูท ี่เกี่ยวกับกอสรางโรงไฟฟาและฝายกั้นน้ําทัง้ ที่ไดรับจากเจาหนาที่
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ และการสั่งสมประสบการณดวยตนเอง
2.3) ความรูเกีย่ วกับจัดตัง้ กลุมพลังงานชุมชนที่ไดรับจากเจาหนาทีก่ รมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
2.4) ความรูเกีย่ วกับการบริหารจัดการในรูปแบบของสหกรณที่ไดรับเจาหนาที่
โครงการหลวงฯ
2.5) ความรูเกีย่ วกับการสรางกฎระเบียบของชุมชน ในดานการจํากัดปริมาณ
อุปกรณไฟฟาในแตละครัวเรือน
2.6) การนํากระบวนการทางวิทยาศาสตรมาแกปญหาในชุมชน
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3) กิจกรรมการเรียนรู
3.1) การบอกเลาประสบการณแบบปากตอปากของอาสาสมัครชุมชนที่ไป
ศึกษาดูงานมาสูสมาชิกชุมชน
3.2) การสํารวจความเหมาะสมของพืน้ ทีช่ ุมชนในการจัดตั้งโรงไฟฟาและฝาย
กั้นน้ํารวมกับเจาหนาที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ
3.3) การรวมกันออกแรงของสมาชิกชุมชนเพื่อกอสรางโรงไฟฟาและฝายกัน้
น้ํา
3.4) การอบรมการใชเครื่องผลิตกระแสไฟฟาจากเจาหนาที่กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนฯ ภายหลังการกอตัง้ โรงไฟฟาเสร็จสิน้
3.5) การใชและการดูแลรักษาเครื่องผลิตกระแสไฟฟาของสมาชิกชุมชน
3.6) การจัดตั้งกลุมพลังงานชุมชนเพื่อทําหนาที่จา ยกระแสไฟฟา เรียกเก็บ
คาบริการไฟฟาจากสมาชิกชุมชน ตลอดจนการดูแลรักษาเครื่องผลิตกระไฟฟา
3.7) การประชุมรวมกันของสมาชิกชุมชนเพื่อหาแนวทางการใชกระแสไฟฟา
จากพลังน้ําอยางมีประสิทธิผล โดยการสรางขอตกลงรวมกัน ไดแก การจํากัดปริมาณอุปกรณ
ไฟฟาของแตละครัวเรือน
3.8) การอบรมเรื่องการบริหารจัดการกบุม ในรูปแบบสหกรณจากเจาหนาที่
โครงการหลวงฯ ซึง่ นํามาสูการปรับเปลี่ยนวิธีดําเนินงานของกลุมพลังงานน้ําในที่สุด
3.9) กิจกรรมการสํารวจปริมาณการใชไฟฟา และจํานวนอุปกรณไฟฟาในแต
ละครัวเรือน วาเปนไปตามขอตกลงหรือไม และเปนการตรวจสอบสมมติฐานสาเหตุของ
กระแสไฟฟาตกบอยครั้ง
3.10) การกอสรางโรงไฟฟาแหงที่สองเพื่อรองรับความตองการใช
กระแสไฟฟาทีข่ ยายตัวมากขึ้น ภายหลังจากการมีมติรว มของสมาชิกชุมชนแลว
3.11) การจําหนายกระแสไฟฟาที่เหลือใชใหแกชุมชนใกลเคียงเพื่อเปนการ
สรางรายไดใหแกกลุมสหกรณไฟฟาพลังน้าํ ฯ
3.12) การเขามารวมเรียนรูว ิธีการผลิตกระแสไฟฟาและการบริหารสหกรณ
ของชุมชนเครือขาย ในฐานะที่เปนสมาชิกของสหกรณไฟฟาพลังน้าํ ฯ
2.2.3 ปจจัยเงื่อนไขในการขยายเครือขายการเรียนรู
จากการสัมภาษณ อดีตผูใหญบาน ผูใหญบานคนปจจุบนั และเจาหนาที่สหกรณ
ไฟฟาพลังน้าํ ประจําหมูบาน พบวามีปจจัยเงื่อนไขที่สง ผลตอการขยายเครือขายการเรียนรู ดังนี้
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1) ปจจัยเงื่อนไขภายในชุมชน
1.1) ความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวการ
ทําใหสมาชิกชุมชนมีเปาหมายรวมกันในการกอสรางโรงไฟฟาและฝายกั้นน้ําถวายในวันที่ 5
ธันวาคม 2526 เนื่องจากความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวที่
ทรงพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคในการสรางศูนยพัฒนาโครงการหลวงตีนตก เปน
ปจจัยสําคัญทีท่ ําใหเกิดการวมกลุมของสมาชิกชุมชน และรวมแรงกันกอสรางโรงไฟฟาและฝาย
กั้นน้ําอยางตอเนื่อง
1.2) การคาดหวังจะไดรับผลประโยชนรว มกันของสมาชิกชุมชน ทําให
สมาชิกชุมชนรวมแรงรวมใจกันกอสรางโรงไฟฟาและฝายกั้นน้ําดวยความสมัครใจ ถึงแมวา จะทํา
ใหสมาชิกชุมชนบางกลุมเสียผลประโยชน ในทายที่สุดสมาชิกเหลานัน้ ก็ยอมเสียสละพื้นทีท่ ํากิน
เพื่อประโยชนตอสวนรวม
1.3) คุณลักษณะของสมาชิกชุมชนที่เปนผูยอมรับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ได
งาย มีความกระตือรือรนที่จะเรียนรูสิ่งใหมๆ อยูเสมอ ตลอดจนการตระหนักถึงประโยชนของ
สวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน ทําใหกระบวนการเรียนรูเรื่องพลังงานทางเลือกดําเนินไปอยาง
รวดเร็ว และมีการพัฒนาปรับปรุงวิธีการอยางตอเนื่อง จะเห็นไดจากการเปลี่ยนรูปแบบของกลุม
พลังงานชุมชนมาเปนกลุมสหกรณไฟฟาพลังน้ําและแนวคิดที่จะสรางรายไดเขาสูชมุ ชนในการเชิญ
ชวนชุมชนเขามาเปนเครือขายเพื่อใชกระแสไฟฟารวมกัน
2) ปจจัยเงื่อนไขภายนอกชุมชน
2.1) การสนับสนุนของเจาหนาที่ภาครัฐ คือ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน ในดานเทคโนโลยี วิธกี ารใชงาน และการบริหารจัดการกลุมพลังงานชุมชน เปน
ปจจัยสําคัญทีส่ ุดที่ทาํ ใหการผลิตกระแสไฟฟาใชในชุมชนประสบความสําเร็จ เนื่องจากสมาชิก
ชุมชนไมมกี ําลังทรัพยในการจัดหาเทคโนโลยีการผลิตกระแสไฟฟาเขามาใชในชุมชนดวยตนเอง
ไมมีประสบการณในการกอสรางโรงไฟฟาและฝายกัน้ น้าํ ไมมีความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
กลุมเพื่อใหเกิดประโยชนแกชุมชนอยางสูงสุด
2.3 ชวงการดํารงอยูของเครือขายการเรียนรู
จากการสัมภาษณ อดีตผูใหญบาน ผูใหญบานคนปจจุบนั และเจาหนาที่สหกรณไฟฟา
พลังน้ําประจําหมูบาน พบวา แมวา จะมีการสรางโรงไฟฟาขึ้นอีกสองแหง แตชุมชนก็ยงั ประสบกับ
ปญหาไฟตก จึงไดรวมกันหาสาเหตุดังกลาว โดยการสํารวจตามบานเรือน พบวาปญหาดังกลาว
มีสาเหตุมาจากการเพิ่มจํานวนของเครื่องใชไฟฟา ซึง่ เปนปญหาเดียวกันกับปญหาในอดีต ที่
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สมาชิกชุมชนไมสามารถแกไขได สมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรูวา การมีขอหามแตไมไดมีบทลงโทษ
อยางเด็ดขาด ไมสามารถชวยแกปญหาความตองการใชพลังงานอยางไมมีที่สนิ้ สุดได สมาชิก
ชุมชนทั้งหมูบา นแมกาํ ปอง หมูบา นแมลาย และหมูบา นธารทอง มีมติรวมกันในการสราง
โรงไฟฟาแหงที่สามขึน้ ในป พ.ศ.2537 โดยการขอสนับสนุนเครื่องผลิตกระแสไฟฟาจากกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงาน และรวมกันออกแรงเพื่อสรางโรงไฟฟาดังกลาว เปนการรวม
แลกเปลี่ยนเรียนรูแกสมาชิกของทัง้ สามชุมชน โดยใชเวลาสรางประมาณ 4 เดือนเทานั้น
เนื่องจากสมาชิกชุมชนหมูบ า นแมกาํ ปองเปนผูมีประสบการณในการสรางโรงไฟฟา อีกทั้งจํานวน
สมาชิกชุมชนที่รวมกันออกแรงมีมากขึน้ การกอสรางโรงไฟฟาจึงดําเนินไปอยางรวดเร็ว
“หลังจากที่ขยายไป แมลายและบานธารทองก็ไดใชไปจนถึง 2-3 ป ไฟก็ไมพอ
อีก ที่คุมไมไดก็เปนเรื่องของเครื่องใชไฟฟา เชน ตูเย็น ทีวี แตหลอดไฟถือเปนเรื่อง
เล็กนอยคุมได ทีวีจาก 2-3 บานมีเครื่องหนึ่งก็เพิ่มเขาเรือ่ ยๆ จนป พ.ศ.2537 ก็
มาสรางโครงการที่ 3 ขึ้นอีกเครื่องหนึง่ มีกําลังการผลิต 40 กิโลวัตต คราวนี้ก็
เหมือนเดิมคือ ตองมีการสมทบหิน ทราย รวมแรงกันอีกแตคราวนี้เปน 3
หมูบานที่ตองมารวมมือ รวมแรง รวมใจกันสรางโรงไฟฟา”
(อดีตผูใหญบาน, สัมภาษณ, 31 มกราคม 2551)
ในป พ.ศ.2538 การใชไฟฟาภายในกลุม เครือขายไฟฟาพลังงานน้ําทั้งสามชุมชนเกิด
ปญหาไฟฟาตกอีกครั้ง ในแตละวันสามารถจายไฟฟาไดเพียง 2-3 ชั่วโมงเทานั้น สมาชิกกลุม
เครือขายจึงรวมกันสํารวจหาสาเหตุเชนเดียวกับวิธีการในครั้งกอนๆ แตพบวาปริมาณการใชไฟฟา
และอุปกรณไฟฟายังคงเทาเดิม จึงรวมกันหาสาเหตุอีกครั้ง ในที่สุดก็พบวาปริมาณน้ําไมเพียงพอ
ตอการผลิตกระแสไฟฟาเนื่องจากเกิดไฟปาครั้งใหญบริเวณปาชุมชนทําใหปริมาณตนไมลดลง
ความสามารถในการกักเก็บน้ําในบริเวณปาตนน้ําจึงลดลงดวย
จากสาเหตุดังกลาวทําใหสมาชิกชุมชนตระหนักถึงความสําคัญของปามากขึ้น จึงมีการ
ประชุมรวมกันทั้งสามหมูบานในการหาแนวทางปองกันและแกปญหาไฟปา กลุม เครือขายมีมติ
รวมกันใหจัดวันรวมกันทําแนวปองกันไฟปาขึ้นเปนประจําทุกป ในชวงเดือนกุมภาพันธ และออก
กฎหามตัดตนไมในปาบริเวณชุมชน นอกจากประโยชนของการทําแนวปองกันไฟปารวมกัน ทีท่ าํ
ใหสมาชิกเครือขายทัง้ สามเรียนรูรวมกันวาการไมเกิดไฟปาทําใหมนี ้ําเพียงพอตอการผลิต
กระแสไฟฟา ยังมีผลพลอยไดที่ทําใหสมาชิกชุมชนคนพบองคความรูใหมในการจัดการกับปญหา
การทํากินของสมาชิกชุมชนอีกดวย นัน่ คือการคนพบวาปญหาราดําในเมี่ยงซึ่งมักจะเกิดในชวง
เดือนเมษายนนั้น มีความสัมพันธกับการเกิดไฟปา เนื่องจากในอดีตสมาชิกชุมชนไมสามารถเก็บ
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ใบเมี่ยงในชวงนี้ได เพราะเมือ่ นํามาใบเมี่ยงมาหมักก็จะเสียรสชาติ ปญหาดังกลาวไมสามารถ
แกไขไดมาเกือบสองรอยป ซึ่งความจริงแลวสมาชิกชุมชนไดคนพบวาราดํานั้นคือเขมาไฟที่เกิด
จากไฟปา หากทําแนวปองกันไฟปาแลว สมาชิกชุมชนก็จะสามารถทําเมี่ยงจําหนายไดตลอดทั้ง
ป เปนการเพิม่ รายไดใหแกครอบครัว
จากการจัดกิจกรรมทําแนวปองกันไฟปาทีก่ ระทําตอเนื่องทุกป ทําใหสภาพปาบริเวณ
หมูบานแมกาํ ปองมีความอุดมสมบูรณเพิม่ มากขึน้ นอกจากจะเปนปจจัยที่สง เสริมใหมีปริมาณ
น้ําเพียงพอตอการผลิตกระแสไฟฟาแลว สมาชิกชุมชนหมูบานแมกําปอง ไดริเริ่มพัฒนาการ
ทองเที่ยวของชุมชนโดยการจัดกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษในรูปแบบของโฮมสเตยทําให
สหกรณและสมาชิกชุมชนมีรายไดเฉลี่ยมากกวาหนึง่ ลานบาทตอป
ในป พ.ศ.2545 มีการตัดถนนและเดินสายไฟฟาผานหมูบานแมกําปอง ทําใหสมาชิก
ชุมชนหมูบา นแมลายและหมูบานธารทอง ยกเลิกการใชไฟฟาพลังงานน้าํ และถอนหุนจาก
สหกรณไปใชไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคแทน ในชวงนี้จงึ เปนเหตุการณทที่ ําใหการดํารงอยู
ของเครือขายการเรียนรูพ ลังงานทางเลือกจากภายนอกสิ้นสุดลง คงเหลือแตเครือขายการเรียนรู
ภายในชุมชนเทานั้น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานจึงเขามาดูแลโรงไฟฟาแหง
ที่สามแทน เนื่องจากหมูบา นแมกาํ ปองไมมีความจําเปนตองใชการผลิตกระแสไฟฟาจากโรงไฟฟา
แหงหนึง่ โดยเจาหนาที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานไดเขามาผลิต
กระแสไฟฟาเพื่อขายตอใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค และนํารายไดเขากรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน อยางไรก็ตาม สมาชิกชุมชนหมูบานแมกําปองไดเรียกรองใหคนื
โรงไฟฟาดังกลาวแกชุมชน เพราะสมาชิกชุมชนเปนผูรวมแรงรวมใจกันสรางดรงไฟฟาแหงนี้มา
จนกระทั่งในป พ.ศ.2551 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานจึงโอนเครือ่ งดังกลาว
ใหแกองคการบริหารสวนตําบลหวยแกว เนื่องจากมีความใกลชิดกับหมูบานแมกําปองมากที่สุด
และมอบหมายใหองคกรบริหารสวนตําบลนั้นดูแลรายไดจากการผลิตกระแสไฟฟาขายตอใหแก
การไฟฟาสวนภูมิภาค ซึ่งรายไดดังกลาวองคการบริหารสวนตําบลหักคาใชจายรอยละ 10 สวนที่
เหลือนําเขาสหกรณไฟฟาพลังงานน้ําฯ นอกจากนี้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงานไดสนับสนุนการใชพลังงานทางเลือกอื่นๆ เพิ่มเติมดวย ไดแก เตาอัง้ โลประสิทธิภาพสูง
และเครื่องผลิตน้ํามันไบโอดีเซล แตสมาชิกชุมชนไมไดใหความสนใจมากนัก เนื่องจากการใช
เทคโนโลยีพลังงานดังกลาวขัดตอกฎของชุมชน ที่หา มการตัดไมจากปาบริเวณชุมชน
โดยสรุป กระบวนการเรียนรูในชวงการดํารงอยูของเครือขายการเรียนรูเริ่มจาก
(1) รวมกันคนหาสาเหตุไฟฟาไมพอใช โดยสํารวจการใชไฟฟาในแตละครัวเรือน พบวา มีสาเหตุ
มาจากสมาชิกชุมชนฝาฝนขอตกลงเนื่องจากแตละครัวเรือนนําเครื่องใชไฟฟา อาทิ โทรทัศน วิทยุ
มาใชมากขึ้น ซึ่งเปนปญหาเดิมที่เคยเกิด จึงมีมติรวมกันใหสรางโรงไฟฟาโรงที่ 3
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(2) เรียนรูรวมกันจากการสรางโรงไฟฟาโรงที่ 3 ใชเวลาสรางไมนานเนื่องจากสมาชิกชุมชนเคยมี
ประสบการณการสรางโรงไฟฟามาแลวและจํานวนแรงงานมีมากขึ้น (3) รวมกันคนหาสาเหตุไฟฟา
ไมพอใชอีกครั้งโดยสํารวจการใชไฟฟาในแตละครัวเรือน พบวาจํานวนเครื่องใชไฟฟายังมีปริมาณ
เทาเดิม จึงรวมกันคนหาสาเหตุอีกครั้งพบวามีสาเหตุมาจากปริมาณน้าํ ที่ใชผลิตกระแสไฟฟามี
ปริมาณลดลง เนื่องจากเกิดไฟปาครั้งใหญทําใหสมาชิกชุมชนยิ่งตระหนักถึงคุณคาของปาตอการ
ดํารงชีวิต จึงมีมติรวมกันใหจัดกิจกรรมทําแนวปองกันไฟปาทุกป (4) สมาชิกชุมชนเรียนรู
ผลกระทบของการเกิดไฟปาที่มผี ลตอการเกิดราดําในใบเมี่ยง วาแทจริงแลวราดําในใบเมี่ยงก็คือ
เขมาควันที่เกิดจากไฟปานัน่ เอง เกิดองคความรูใหมที่เชื่อมโยงมาจากการใชไฟฟาพลังงานน้าํ
สมาชิกชุมชนจึงยิง่ ตระหนักถึงคุณคาของการใชไฟฟาพลังงานน้ําที่สามารถเชื่อมโยงไปสูองค
ความรูใหมๆใหกับชุมชน (5) เรียนรูการผลิตไบโอดีเซลจากการอบรมโดยเจาหนาทีจ่ ากกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนฯ (6) ทดลองผลิตไบโอดีเซลและทดลองใชเตาอั้งโลประสิทธิภาพสูง พบวา ชุมชน
ไมมีศักยภาพในการผลิตไบโอดีเซล และชุมชนไมเหมาะกับการใชเตาอั้งโลประสิทธิภาพสูง เพราะ
สมาชิกในชุมชนนิยมใชแกสหุงตม และชุมชนมีกฎขอหามวา หามตัดตนไมจึงไมมกี ารเผาถาน
เกิดขึ้นในชุมชน
2.3.1 โครงสรางของการดํารงอยูของเครือขายการเรียนรู
จากการสังเกตของผูวิจัย พบวา ความสัมพันธระหวางสมาชิกชุมชน เจาหนาที่ของรัฐ
และองคกรตางๆ ที่เขามามีสวนรวมในการพัฒนาพลังงานทางเลือกของชุมชนมีรูปแบบของการ
สรางเครือขายการเรียนรูในขั้นนี้เปนแบบกลุมไปสูกลุม มีกิจกรรมการเรียนรูรวมกันระหวางกลุม
สมาชิกชุมชนบานแมแมกําปอง กลุม สมาชิกชุมชนบานแมลายและกลุมสมาชิกชุมชนบานธารทอง
โดยมีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนเครื่องผลิต
กระแสไฟฟาเครื่องที่ 3 สนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกอืน่ ๆใหชุมชนทดลองใช และ
ประชาสัมพันธใหชุมชนอื่นๆ เขามาเรียนรูการบริหารจัดการไฟฟาของชุมชน นอกจากนีย้ ังมีกรม
สงเสริมสหกรณที่สงเจาหนาที่เขามาใหคาํ ปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้น
จากการบริหารจัดการในรูปแบบสหกรณ แตหลังจากทีก่ ารไฟฟาสวนภูมิภาคขยายพื้นที่บริการ
ไฟฟาเขามาในป 2545 กลุมสมาชิกชุมชนบานแมลายและกลุมสมาชิกชุมชนบานธารทองจึงไปใช
ไฟฟาของรัฐแทนการใชไฟฟาจากพลังงานน้ํา
จากขอมูลดังกลาวในขางตนสามารถสรุปไดวา การดํารงอยูของเครือขายพลังงาน
ทางเลือกของหมูบานแมกาํ ปองสามารถแบงไดออกเปน 2 ชวง คือ ชวงแรก ไดแก ชวงที่มหี มูบาน
แมลายและหมูบานธารทองเปนเครือขายการเรียนรู และชวงที่ 2 ไดแก ชวงที่มีหมูบา นแมลายและ
หมูบานธารทองออกจากการเปนเครือขายการเรียนรูเหลือเฉพาะเครือขายที่เปนหนวยงานของรัฐ
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ไดแก กรมสงเสริมสหกรณและกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ซึ่งโครงสราง
ในชวงการดํารงอยูของเครือขายการเรียนรู มีดังนี้
แผนภาพที่ 10 โครงสรางเครือขายพลังงานทางเลือกในชวงการดํารงอยูของเครือขายการเรียนรูของหมูบาน
แมกําปอง

กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนฯ
(1)สนับสนุนเครื่องผลิต
กระแสไฟฟาเครื่องที่ 3 ในป
2537 (2)สนับสนุนและให
ความรูเกี่ยวกับการใชเครื่อง
ผลิตไบโอดีเซล เตาอั้งโล
ประสิทธิภาพสูง (3)
ประชาสัมพันธการใชพลังงาน
น้ําของชุมชน

รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูและให
คําแนะในการบริหารจัดการ
สหกรณ

กรมสงเสริมสหกรณ

หมูบานแมลาย

กลุมสมาชิกสหกรณไฟฟาพลังน้ํา
โครงการหลวงหมูบานแมกําปอง
จํากัด ซึ่งเปนสมาชิกหมูบาน
แมกําปองทั้งหมด

(1) รวมกัน
สรางโรงไฟฟา
โรงที่ 3
(2) รวมกัน
วิเคราะหหา
สาเหตุของปญ
ไฟไมพอใช
(3) รวมกันทํา
แนวปองกันไฟ
ปา

หมูบานธารทอง
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2.3.2 องคประกอบของกระบวนการเรียนรูในการดํารงอยูของเครือขายการ
เรียนรู จากการสัมภาษณ อดีตประธานชุมชน ประธานชุมชนคนปจจุบัน กรรมการพลังงานชุมชน
และสมาชิกชุมชนที่ไดเขารวมกิจกรรมศึกษาดูงาน พบวา องคประกอบของกระบวนการเรียนรูใน
ขั้นตอนการขยายเครือขายการเรียนรู มีรายละเอียดดังนี้
1) ฐานการเรียนรูของชุมชน
1.1) พฤติกรรมการใชไฟฟาของสมาชิกชุมชนและกลุม ชุมชนเครือขาย ที่มี
ความตองการอยางไมจาํ กัด ทําใหสมาชิกชุมชนเกิดการเรียนรูแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการการ
ใชกระแสไฟฟาไดอยางเหมาะสม
1.2) บริเวณปาตนน้ําและทรัพยากรปาไมของชุมชน
2) เนื้อหา/องคความรู
2.1) ความตองการใชไฟฟาของสมาชิกชุมชนอยางไมมที ี่สิ้นสุด
2.2) คุณคาของปาตนน้าํ และทรัพยากรน้าํ
2.3) ความสัมพันธระหวางปากับวิถีชีวิตของสมาชิกชุมชน โดยเฉพาะการ
ประกอบอาชีพ จะเห็นไดจากความสัมพันธระหวางการเกิดไฟปากับปญหาราดําในเมี่ยง
3) กิจกรรมการเรียนรู
3.1) การสํารวจปริมาณการใชไฟฟา และอุปกรณไฟฟาของสมาชิกชุมชน
และชุมชนเครือขาย
3.2) การสรางขอตกลงรวมกัน เกี่ยวกับการใชพลังงานของชุมชน
3.3) การรวมกันทําแนวปองกันไฟปาของสมาชิกชุมชนและกลุมชุมชน
เครือขายภายนอก
2.3.3 ปจจัยเงื่อนไขในการดํารงอยูของเครือขายการเรียนรู
1) ปจจัยเงื่อนไขภายในชุมชน
1.1) การนํากระบวนการคิดทางวิทยาศาสตรมาชวยแกปญหาของชุมชน
โดยเฉพาะการหาสาเหตุของกระแสไฟฟาตก ซึง่ เริ่มจากการตั้งสมมติฐานสาเหตุทที่ ําให
กระแสไฟฟาตกมาจากปริมาณการใชที่เพิม่ ขึ้นของแตละครัวเรือน นําไปสูการแกปญ
 หาโดยการ
จัดสรางโรงไฟฟาเพิ่ม และเมื่อวิธีการดังกลาวยังไมสามารถแกไขปญหาได จึงเกิดการระดม
ความคิดของสมาชิกชุมชนเพื่อตั้งสมมติฐานใหม จนนําไปสูการคนพบสาเหตุที่แทจริงวามาจาก
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ไฟไหมปาครั้งใหญในรอบ 20 ป ที่สงผลใหปริมาณน้ําในบริเวณตนน้าํ ลดลงดวย สมาชิกชุมชนจึง
หาวิธีการแกไขปญหา โดยการจัดทําแนวกันไฟรวมกัน ซึ่งเปนการแกปญหาที่ตนเหตุ
1.2) ความตระหนักถึงคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ทั้งทรัพยากร
ปาไมและทรัพยากรน้ํา เปนปจจัยทีท่ ําใหเครือขายการเรียนรูของหมูบา นแมกาํ ปองยังคงดํารงอยู
และสงผลใหมกี ารขยายแนวคิดไปสูการพัฒนาชุมชนในลักษณะอื่นๆ กลาวคือ การพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศในรูปแบบของโฮมสเตย ซึง่ นอกจะไปการสรางรายไดสูชุมชนแลว ยังเปน
วิธีการสงผลองคความรูในการรักษาปาตนน้ํา และองคความรูเรื่องการผลิตไฟฟาจากพลังงานน้ํา
สังคมในวงกวางอีกดวย
2) ปจจัยเงื่อนไขภายนอกชุมชน
2.1) การขยายตัวดานสาธาณูปโภคพืน้ ฐานของรัฐ ที่นาํ ไฟฟาเขาสูชุมชน
เครือขายเปนปจจัยทีท่ ําใหชุมชนเครือขายถอนตัวจากการเปนเครือขายและเลิกใชกระแสไฟฟา
พลังน้ํารวมกับหมูบานแมกาํ ปอง เนื่องจากกระแสไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาคสามารถ
ตอบสนองความตองการของสมาชิกชุมชนเครือขายไดมากกวา เพราะกระแสไฟฟาจากการไฟฟา
สวนภูมิภาคไมมีปญหากระแสไฟฟาตก
2.2) การไดรับยกยองใหเปนชุมชนตนแบบดานการบริหารจัดการการผลิต
กระแสไฟฟาจากพลังงานน้าํ และมีบุคคลภายนอกเขามาศึกษาดูงานอยางตอเนื่อง ประกอบกับ
หมูบานแมกาํ ปองมีแนวทางการพัฒนาชุมชนทีห่ ลากหลาย ทัง้ ดานการผลิตกระแสไฟฟาจากพลัง
น้ํา และการทองเทีย่ วเชิงนิเวศในรูปแบบโฮมสเตย ทําใหสมาชิกชุมชนมีรายไดจากการจัด
กิจกรรมดังกลาว อันเปนแรงจูงใจในการดําเนินงานตอไป
2.3) การสนับสนุนเทคโนโลยีดานพลังงานจากภาครัฐนั้น ยังคงเปนปจจัยที่
สําคัญในขั้นตอนการดํารงอยูของเครือขายการเรียนรูของชุมชน เพราะสมาชิกชุมชนไมสามารถ
จัดหาเทคโนโลยีไดเอง
เมื่อศึกษาพัฒนาการของเครือขายการเรียนรูของหมูบา นแมกําปองสามารถแสดงเปน
แผนภาพไดดังหนาตอไป
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แผนภาพที่ 11 เหตุการณสําคัญและกระบวนการเรียนรูของหมูบา นแมกําปองในชวงเกิดเครือขายการเรียนรู
ม.ค. 25

ปลายป 24
ชุมชนไมมี
กระแสไฟฟา
ใช

เกิดแนวคิดผลิต
กระแสไฟฟาจาก
พลังงานน้ําในชุมชน

(1) การเรียนรูแนวคิดการ
ผลิตกระแสไฟฟาจาก
พลังงานน้ําของพระครู
เฉลิม กิตติสาโร โดยการ
บอกเลาจาก
บุคคลภายนอกชุมชน

สมาชิกชุมชน
ตองการผลิต
กระแสไฟฟา
จากพลังงาน
น้ํา

(2) สมาชิกชุมชนเรียนรู
แนวคิดการผลิตไฟฟาจาก
พลังงานน้ํา โดยการบอก
เลาของพระครูเฉลิม กิตติ
สาโร ผานกิจกรรมทาง
ศาสนาตางๆ และ
คณะกรรมการชุมชน

สงตัวแทนชุมชนไป
ศึกษาดูงานที่
หมูบานหวยตอง
และหมูบานทุงนคร
จังหวัดเชียงใหม

(3) สมาชิกชุมชนรวมกันสืบหา
ชุมชนตัวอยางที่มีการผลิต
กระแสไฟฟาพลังงานน้ําใน
บริเวณพื้นที่ใกลเคียง (4) การ
ประชุมรวมกันเพื่อหาแนวทาง
พัฒนาพลังงานน้ําเพื่อผลิต
กระแสไฟฟาของสมาชิกชุมชน

(5) การเรียนรูจากการศึกษาดูงาน
ชุมชนตัวอยางที่ผลิตกระแสไฟฟา
พลังงานน้ําของอาสาสมัครสมาชิก
ชุมชนพบวาน้ําสามารถนํามาผลิต
กระแสไฟฟาไดจริงและใหความสวาง
เหมือนไฟฟาทั่วๆไป

แสดง เหตุการณสําคัญของชุมชน
แสดง กระบวนการเรียนรู
ของชุมชน
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แผนภาพที่ 12 เหตุการณสําคัญและกระบวนการเรียนรูของหมูบา นแมกําปองในชวงขยายเครือขายการเรียนรู

ม.ค. 25

อาสาสมัครที่ไป
ศึกษาดูงานกลับมา
ขยายผลตอสมาชิก
ชุมชนวาน้ําสามารถ
นํามาผลิต
กระแสไฟฟาไดจริง

ธ.ค. 25

สมาชิกชุมชน
ตองการผลิต
กระแสไฟฟา
จากพลังงาน
น้ํา

(1) การเผยแพรองคความรูที่ไดรับ
จากการศึกษาดูงานชุมชนตัวอยางที่
ผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานน้ําจาก
อาสาสมัครชุมชนมาสูสมาชิกชุมชน
ผานการบอกเลาประสบการณตอๆ
กัน จากคนหนึ่งไปสูคนหนึ่ง จาก
บานหนึ่งไปสูบานหนึ่ง จากปอกหนึ่ง
ไปสูปอกหนึ่ง จนทั่วทั้งชุมชน

ขอความอนุเคราะหเครื่อง
ผลิตกระแสไฟฟาพลังงาน
น้ําจากกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนฯและ
ไดรับการอนุมัติ

(2) การรวมกลุม
ของสมาชิกชุมชน
เพื่อแสดง
เจตจํานงรวมกัน
ที่จะผลิต
กระแสไฟฟาใช
ภายในชุมชน

กลางป 26

เริ่มกอสราง
โรงไฟฟาพลังงาน
น้ําเพื่อใหทัน
จายไฟในวันที่ 5
ธันวาคม 2526

(3) การประชุมรวมกัน
เพื่อหาแนวทางในการ
สรางโรงไฟฟาและฝาย
กั้นน้ํา ไดขอสรุปวาจะ
แบงแรงงานไปสราง
วันละ 10 คนหมุนเวียน
กันไปตามปอก เพื่อให
ทันจายไฟครั้งแรกใน
วันที่ 5 ธันวาคม 2526

ธ.ค. 26

การสราง
โรงไฟฟาเปนไป
อยางลาชา มีแนว
โนมไมเสร็จทัน
จายไฟวันที่ 5
ธันวาคม 2526

(4)เรียนรูวิธีการ
สรางฝายกั้นน้ํา
เพื่อผลิต
กระแสไฟฟา

เกิดโรงไฟฟาแหง
แรกของชุมชน
ที่มาจาก
น้ําพักน้ําแรงของ
คนในชุมชน

(5) การประชุมรวมกัน
เพื่อหาแนวทางในการ
สรางโรงไฟฟาและฝายกั้น
น้ําอีกครั้ง ไดขอสรุปวา
จะเพิ่มแรงงานไปสราง วัน
ละ 20 คน 30 คน ในที่สุด
ก็ไปสรางกันทั้งชุมชน
เพื่อใหทันจายไฟครั้งแรก
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2526
เปนการรวมพลังครั้งใหญ

(6) การจัดตั้งกลุมพลังงาน
ชุมชนเพื่อดูแลโรงไฟฟาและ
จัดเก็บรายไดจากการใช
ไฟฟา (7) การกําหนด
ขอตกลงรวมของชุมชนที่แต
ละครัวเรือนหามใชหลอดไฟ
ฟาเกิน 3 หลอด
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เหตุการณสาํ คัญและกระบวนการเรียนรูของหมูบา นแมกําปองในชวงขยายเครือขายการเรียนรู(ตอ)

ธ.ค.26

พ.ศ. 2529

พ.ศ. 2530

บริหารงานแบบกลุมถึงป
2529 เงินที่ไดนํามาเปน
คาดูแลรักษาโรงไฟฟา
ไดแก คาน้ํามันจารบี และ
คาจางคนดูแลโรงไฟฟา
โดยเก็บคาไฟเหมาจาย
บานละ 50 บาท

จดทะเบียนเปน
สหกรณไฟฟาพลัง
น้ํา โครงการหลวง
หมูบานแมกําปอง

เกิดวิกฤตไฟฟา
ไมพอใช

(8) เรียนรูการบริหารงานแบบกลุม
พลังงาน พบวา ไมมีประสิทธิภาพเพราะ
ไมกฎระเบียบที่จะควบคุมการบริหารเงิน
เพราะกลุมพลังงานไมใชนิติบุคคล จึงไม
มีการตรวจสอบบัญชี และไมมี
กฎระเบียบที่จะควบคุมในการออกเงินกู
ใหกับสมาชิกชุมชนได จึงไดไปปรึกษา
กับเจาหนาที่โครงการหลวงตีนตกและ
ไดรับคําแนะใหจดทะเบียนเปนสหกรณ
(9) สมาชิกชุมชนเรียนรูขอดีของการ
บริหารงานในรูปแบบสหกรณ

10) สมาชิกชุมชนรวม
เรียนรูการบริงานใน
รูปแบบสหกรณ เปน
การเรียนรูที่เกิดจาก
การปฏิบัติจริงใน
ชีวิตประจําวัน

พ.ศ. 2530
- เกิดโรงไฟฟาโรงที่ 2 สรางเสร็จเร็วเนื่องจากไมตองสราง
ฝายใหม เพียงแตตอทอสงน้ําจากฝายเดิมเขาเครื่องผลิต
กระแสไฟฟาของโรงไฟฟาโรงที่ 2
- กระแสไฟฟาเหลือจึงจําหนายใหกับหมูบานขางเคียง ไดแก
บานแมลายและบานธารทอง เปนจุดเริ่มตนของการขยาย
เครือขายไปยังหมูบานขางเคียง และใหหมูบานทั้งสองเขา
รวมเปนสมาชิกสหกรณ

11) รวมกันคนหาสาเหตุ
ไฟฟาไมพอใช โดยสํารวจ
การใชไฟฟาในแตละ
ครัวเรือน พบวา มีสาเหตุมา
จากสมาชิกชุมชนฝาฝน
ขอตกลงเนื่องจากแตละ
ครัวเรือนนําเครื่องใชไฟฟา
เชน โทรทัศน วิทยุ มาใชมาก
ขึ้น มีมติรวมกันใหสราง
โรงไฟฟาเพิ่มอีก 1 โรง

12) เรียนรูรวมกันเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของระบบสหกรณและ
การผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงาน
น้ําระหวางสมาชิกชุมชนหมูบาน
แมกําปองกับสมาชิกชุมชนหมูบาน
แมลายและหมูบานธารทอง
นอกจากนี้ยังกําหนดใหสมาชิกทั้ง
2 หมูบานใชไฟฟาไมเกินครัวเรือน
ละ 3 หลอด
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แผนภาพที่ 13 เหตุการณสําคัญและกระบวนการเรียนรูของหมูบา นแมกําปองในชวงการดํารงอยูของเครือขายการเรียนรู

พ.ศ. 2537
เกิดวิกฤต
ไฟฟาไมพอใช

พ.ศ. 2537
เกิดโรงไฟฟา
โรงที่ 3

(1) รวมกันคนหาสาเหตุไฟฟาไม
พอใช โดยสํารวจการใชไฟฟาในแต
ละครัวเรือน พบวา มีสาเหตุมาจาก
สมาชิกชุมชนฝาฝนขอตกลงเนื่องจาก
แตละครัวเรือนนําเครื่องใชไฟฟา เชน
โทรทัศน วิทยุ มาใชมากขึ้น ซึ่งเปน
ปญหาเดิมที่เคยเกิด จึงมีมติรวมกัน
ใหสรางโรงไฟฟาโรงที่ 3
(2) เรียนรูรวมกันจากการสราง
โรงไฟฟาโรงที่ 3 ใชเวลาสรางไมนาน
เนื่องจากสมาชิกชุมชนเคยมี
ประสบการณการสรางโรงไฟฟา
มาแลวและจํานวนแรงงานมีมากขึ้น

พ.ศ. 2538

พ.ศ. 2539

เกิดวิกฤต
ไฟฟาไม
พอใช

เริ่มจัดกิจกรรม
ทําแนวปองกัน
ไฟปา

(3) รวมกันคนหาสาเหตุไฟฟาไม
พอใชอีกครั้งโดยสํารวจการใชไฟฟา
ในแตละครัวเรือน พบวาจํานวน
เครื่องใชไฟฟายังมีปริมาณเทาเดิม
จึงรวมกันคนหาสาเหตุอีกครั้งพบวามี
สาเหตุมาจากปริมาณน้ําที่ใชผลิต
กระแสไฟฟามีปริมาณลดลง
เนื่องจากเกิดไฟปาครั้งใหญทําให
สมาชิกชุมชนยิ่งตระหนักถึงคุณคา
ของปาตอการดํารงชีวิต จึงมีมติ
รวมกันใหจัดกิจกรรมทําแนวปองกัน
ไฟปาทุกป

พ.ศ. 2545

พ.ศ. 2545

พ.ศ. 2551

รัฐตัดถนนและนําไฟฟาของ
รัฐเขามาบริการในพื้นที่
ชุมชน หมูบานแมลายและ
หมูบานธารทอง เลิกใชไฟฟา
พลังงานน้ํา กระแสไฟฟาที่
ผลิตไดจากโรงไฟฟาโรงที่ 3
จึงเหลือ กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนฯจึงขอเครื่องผลิต
กระแสไฟฟาคืน

- กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนฯจําหนายไฟฟาจาก
เครื่องผลิตกระแสไฟฟาของ
โรงไฟฟาโรงที่ 3 ใหกับการ
ไฟฟาสวนภูมิภาค
- สมาชิกหมูบานแมกําปอง
พยายามขอคืนเนื่องจาก
โรงไฟฟาสรางจากแรงงาน
ของสมาชิกชุมชน

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯโอน
เครื่องไฟฟาใหกับ อบต.หวยแกว
ซึ่งหมูบานแมกําปองสังกัดอยู แต
รายไดจากการขายไฟฟารอยละ
90 จะมอบใหกับสหกรณไฟฟาฯ
แมกําปอง ที่เหลือมอบให อบต.
เปนคาดําเนินการ นอกจากนี้ กรม
พัฒนาพลังงานทดแทนยังไดนํา
เตาอั้งโลประสิทธิภาพสูงและ
เครื่องผลิตไบโอดีเซลมาทดลองใช
ชุมชน

(4) สมาชิกชุมชนเรียนรูผลกระทบของ
การเกิดไฟปาที่มีผลตอการเกิดราดําใน
ใบเมี่ยง วาแทจริงแลวราดําในใบเมี่ยงก็
คือ เขมาควันที่เกิดจากไฟปานั่นเอง เกิด
องคความรูใหมที่เชื่อมโยงมาจากการใช
ไฟฟาพลังงานน้ํา สมาชิกชุมชนจึงยิ่ง
ตระหนักถึงคุณคาของการใชไฟฟา
พลังงานน้ําที่สามารถเชื่อมโยงไปสูองค
ความรูใหมๆใหกับชุมชน

(5) เรียนรูการผลิตไบโอดีเซลจากการอบรมโดยเจาหนาที่จากกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนฯ
(6) ทดลองผลิตไบโอดีเซลและทดลองใชเตาอั้งโลประสิทธิภาพสูง พบวา
ชุมชนไมมีศักยภาพในการผลิตไบโอดีเซล และชุมชนไมเหมาะกับการใชเตา
อั้งโลประสิทธิภาพสูง เพราะสมาชิกในชุมชนนิยมใชแกสหุงตม และชุมชนมี
กฎขอหามวา หามตัดตนไมจึงไมมีการเผาถานเกิดขึ้นในชุมชน
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กรณีศึกษาที่ 3 ตําบลกุดน้ําใส อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน
ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐานของชุมชน
1.1 ขอมูลทัว่ ไปของชุมชน
1.1.1 ขอมูลทางภูมศิ าสตร
1) ที่ตั้ง ขนาดและพื้นที่
จากการศึกษารายงานโครงการจัดทําแผนพลังงานชุมชนสนองพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง ของเทศบาลตําบลกุดน้ําใส ประกอบกับการสัมภาษณ หัวหนาสํานัก
ปลัดเทศบาลตําบลกุดน้าํ ใส พบวาตําบลกุดน้ําใส อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแกน มีพื้นที่ 48
ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปนพื้นที่ 30,000 ไร แบงเขตการปกครองออกเปน 10 หมูบา น ไดแก
หมูที่ 1 ถึงหมูท ี่ 10 ซึ่งสอดคลองกับขอมูลของกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
จากการสังเกตสภาพชุมชน พบวา การคมนาคมทางบกเปนการคมนาคมที่
สะดวกที่สุด ถนนสายมิตรภาพเปนเสนทางหลักในการเขาสูเขตตําบลกุดน้ําใส สภาพผิวจราจร
ระหวางหมูบา นมีทงั้ ถนนลูกรังและลาดยาง สวนสภาพผิวจราจรภายในหมูบา นสวนใหญเปนถนน
คอนกรีต
2) ลักษณะภูมิประเทศ
จากการศึกษารายงานโครงการจัดทําแผนพลังงานชุมชนสนองพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลตําบลกุดน้าํ ใส ประกอบกับการสังเกตสภาพชุมชนของผูวิจัย พบวา
ภูมิประเทศของตําบลกุดน้ําใสมีลักษณะเปนที่ราบลุมสลับกับพืน้ ที่เนินในลักษณะลูกคลื่นลอนตื้น
มีลําน้าํ พองไหลผานพื้นที่บางสวนของตําบล และเปนเสนเขตแดน ดานทิศเหนือของตําบล มี
แหลงน้ําธรรมชาติหลายแหลงสําหรับการเกษตรและน้าํ ใชของหมูบา น
3) ลักษณะภูมิอากาศ
จากการศึกษารายงานโครงการจัดทําแผนพลังงานชุมชนสนองพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลตําบลกุดน้าํ ใส พบวาภูมอิ ากาศของตําบลกุดน้ําใส แบงไดเปน 3
ฤดู คือ
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3.1) ฤดูรอน เริ่มตั้งแตเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม อากาศจะรอนจัดในชวง
เดือนเมษายนของทุกป โดยมีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ 39.3 - 40.4 องศาเซลเซียสในระหวางป
พ.ศ. 2547-2549
3.2) ฤดูฝน เริม่ ตั้งแตเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม โดยมีปริมาณน้ําฝน 936.5
– 1,221.8 มม. และมีจาํ นวนวันที่ฝนตกประมาณ 93 -108 วัน/ป ในระหวางป พ.ศ. 2547-2549
3.3) ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ โดยทัว่ ไปสภาพ
อากาศจะหนาวเย็นและหนาวจัดในชวงเดือนธันวาคม-มกราคมของทุกป โดยมีอุณหภูมิต่ําสุด
ประมาณ 11.0 - 13.0 องศาเซลเซียสในระหวางป พ.ศ. 2547 – 2549
1.1.2 ขอมูลทางสังคม
1) ประชากร
จากการศึกษารายงานผลการสํารวจจํานวนประชากรในตําบลกุดน้าํ ใส พ.ศ.
2550 ของเทศบาลตําบลกุดน้ําใส พบวา มีจํานวนประชากรทัง้ สิ้น 7,764 คน ประกอบดวย
ประชากรชาย รอยละ 45.74 และหญิง รอยละ 54.26 โดยมีความหนาแนนเฉลีย่ 162 คนตอ
ตารางกิโลเมตร แตเมื่อผูวิจยั ศึกษาขอมูลพื้นฐานระดับหมูบานป พ.ศ. 2550 (กชช.2ค) ของ
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พบวาตําบลกุดน้ําใสมีจาํ นวนประชากรทั้งหมด 4,958
คน แบงเปนประชากรชายรอยละ 44.48 และประชากรหญิงรอยละ 55.52 (กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย, 2550)
2) อาชีพ
จากการศึกษารายงานผลการสํารวจอาชีพหลักของครัวเรือนในตําบลกุดน้ําใส
พ.ศ. 2550 ของเทศบาลตําบลกุดน้ําใส พบวา ประชากรสวนใหญมีรายไดหลักจากการรับจาง
ทั่วไป รอยละ 35.62 เกษตรกรรอยละ 27.49 และลูกจางของรัฐหรือบริษัทเอกชนรอยละ 23.26
แตจากการสัมภาษณเจาหนาที่เทศบาลตําบลกุดน้ําใสและขอมูลจากเว็บไซตของเทศบาลตําบล
กุดน้ําใสระบุตรงกันวาประชากรสวนใหญประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม
1.1.3 การปกครอง
จากการศึกษารายงานผลการสํารวจจํานวนประชากรในตําบลกุดน้าํ ใส พ.ศ. 2550
ของเทศบาลตําบลกุดน้าํ ใส พบวา ตําบลกุดน้ําใสมีการแบงพืน้ ทีก่ ารปกครองออกเปน 10
หมูบา น หมูที่ 1 มีจํานวนประชากร 1,424 คน หมูท ี่ 2 มีจํานวนประชากร 660 คน หมูท ี่ 3 มี
จํานวนประชากร 1,009 คน หมูที่ 4 มีจํานวนประชากร 512 คน หมูท ี่ 5 มีจํานวนประชากร
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378 คน หมูท ี่ 6 มีจํานวนประชากร 999 คน หมูที่ 7 มีจํานวนประชากร 714 คน หมูที่ 8 มี
จํานวนประชากร 1,337 คน หมูท ี่ 9 มีจํานวนประชากร 464 คน และหมูที่ 10 มีจํานวน
ประชากร 140 คน แตจากการศึกษาขอมูลของผูวิจัยจากขอมูลพื้นฐานระดับหมูบา นป พ.ศ. 2550
(กชช.2ค) ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวง มหาดไทยพบวา หมูท ี่ 1 มีจํานวนประชากร
1,062 คน หมูที่ 2 มีจํานวนประชากร 502 คน หมูท ี่ 3 มีจํานวนประชากร 305 คน หมูท ี่ 4 มี
จํานวนประชากร 438 คน หมูที่ 5 มีจํานวนประชากร 314 คน หมูท ี่ 6 มีจํานวนประชากร 709
คน หมูท ี่ 7 มีจํานวนประชากร 455 คน หมูที่ 8 มีจํานวนประชากร 800 คน หมูท ี่ 9 มีจํานวน
ประชากร 265 คน และหมูที่ 10 มีจํานวนประชากร 108 คน (กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย, 2550)
1.1.4 ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี
จากการสัมภาษณหัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบล ประกอบกับการสังเกตสภาพ
ชุมชนของผูว จิ ัย พบวา ประชากรสวนใหญในตําบลกุดน้ําใสนับถือศาสนาพุทธ มีวัดและสํานัก
สงฆ จํานวน 10 แหง และมีสภาวัฒนธรรมตําบล นอกจากนี้เทศบาลตําบลกุดน้าํ ใสไดจัดตั้งสวน
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ขึ้นมา เพื่อจัดทําแผนงานดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
และรับผิดชอบงานดานศาสนา วัฒนธรรมและดําเนินการอยางสม่ําเสมอ ไดแก การจัดตั้งศูนย
พัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน ทีว่ ัดแกนอุดม โดยจัดรถบริการรับสงฟรี การสงเสริมใหผูมีอายุ 6 ป
ขึ้นไป อนุรกั ษวัฒนธรรมประเพณี และการจัดตั้งหองสมุดชุมชน
1.1.5 ขอมูลดานเศรษฐกิจ
1) โครงสรางทางเศรษฐกิจ/รายได-รายจาย
จากการศึกษารายงานผลการสํารวจรายไดและรายจายโดยภาพรวมของครัวเรือน
ในตําบลกุดน้าํ ใส พ.ศ. 2550 ของเทศบาลตําบลกุดน้าํ ใส พบวา รายไดและรายจายของครัวเรือน
โดยเฉลี่ยอยูท ี่ 132,396 และ 106,750 บาทตอปตอครัวเรือนตามลําดับ โดยที่รายจายทั้งหมดของ
ครัวเรือนเปนรายจายดานพลังงานถึงรอยละ 32.40 ของรายจายทั้งหมดของครัวเรือน รองลงมา
เปนรายจายดานอาหารและเครื่องดื่มรอยละ28.06 รายจายดานการเกษตรรอยละ 11.70 และ
รายจายคาเลาเรียนบุตรรอยละ 10.54 ตามลําดับ โดยมีครัวเรือนจํานวนมากกวารอยละ 50 ที่มี
หนี้สนิ ในชวง 14,353 - 95,143 บาทตอครัวเรือน ซึ่งสาเหตุสําคัญของการกูย ืมลําดับแรก คือการ
ลงทุนทางการเกษตร และทีร่ องลงมาคือการบริโภคอุปโภคและการศึกษาของบุตร สวนการกูยมื

158
เพื่อใชหนี้แหลงทุนอื่น และการลงทุนเพื่อคาขายและประกอบกิจการมีความสําคัญคอนขางนอย
ที่สุด
ตารางที่ 6 ผลการสํารวจรายไดโดยภาพรวมของครัวเรือนในตําบลกุดน้ําใส
รายได
1. รับจางทัว่ ไป
2. งานประจํา
3. รายไดทางการเกษตร(ยังไมหักคาใชจา ย)
4. บุตรหลานสงให
5. อื่นๆ
รวม
รายไดโดยเฉลีย่ /ป/ครัวเรือน

จํานวนเงิน (บาท/ป)
14,878,472
22,875,080
15,215,996
4,154,600
4,704,560
61,828,708
132,396 บาท

ที่มา : รายงานผลการสํารวจรายไดโดยภาพรวมของครัวเรือนในตําบลกุดน้ําใส พ.ศ.2550

รอยละ
24.06
37.00
24.61
6.72
7.61
100
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ตารางที่ 7 ผลการสํารวจรายจายโดยภาพรวมของครัวเรือนในตําบลกุดน้ําใส
รายจาย
1. คาไฟฟา
2. คาน้ํามันรถยนต รถจักรยานยนต
3. คาเดินทาง
4. คาแกสหุงตม
5. คาฟน/ถาน
6. คาน้ําประปา
7. คาการจัดเก็บขยะ
8. คาอาหารและเครื่องดื่ม
9. คาเลาเรียนบุตร
10. การเกษตร
11. ของใชตางๆ
12. ทางสังคม
13. คารักษาพยาบาล
14. อื่นๆ
รวม
รายจายโดยเฉลี่ย/ป/ครัวเรือน

จํานวนเงิน (บาท/ป)
2,697,933
11,004,877
562,648
766,771
378,126
475,252
2,480
13,986,055
5,253,311
5,830,392
3,347,464
2,167,724
797,790
1,278,390
49,852,017
106,750 บาท

รอยละ
3.16
26.94
1.13
1.38
0.92
0.95
0.00
28.06
10.54
11.70
6.71
4.35
1.60
2.56
100

ที่มา : รายงานผลการสํารวจรายจายโดยภาพรวมของครัวเรือนในตําบลกุดน้ําใส พ.ศ.2550
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ตารางที่ 8 สาเหตุของการกูยืมโดยภาพรวมของครัวเรือนในตําบลกุดน้ําใส
สาเหตุของการกูยืม
สาเหตุที่ 1:การลงทุนทางการเกษตร
สาเหตุที่ 2: การบริโภคอุปโภค
สาเหตุที่ 3: การศึกษาของบุตร
สาเหตุที่ 4: สวนการกูยมื เพือ่ ใชหนี้แหลงทุนอืน่
สาเหตุที่ 5: การลงทุนเพื่อคาขายและประกอบกิจการ
สาเหตุที่ 6: อื่นๆ
รวม

จํานวน
ครัวเรือน
227
221
151
101
75
46
821

รอยละ
27.65
26.92
18.39
12.30
9.14
5.60
100

ที่มา : รายงานผลการสํารวจสาเหตุของการกูยืมโดยภาพรวมของครัวเรือนในตําบลกุดนําใส พ.ศ.2550
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2) การเกษตรกรรม
จากการสัมภาษณนักวิชาการเกษตรของเทศบาลตําบลกุดน้ําใส พบวา พืน้ ที่
ตําบลกุดน้าํ ใสเปนทีเ่ นินสลับที่ราบเปนลูกคลื่นลอนตืน้ สภาพดินเปนดินรวนปนกรวด บางจุด
เปนดินรวนปนทรายมีความอุดมสมบูรณต่ํา ระบายน้ําไดดี พื้นทีส่ วนใหญเปนเขตเกษตรน้ําฝน
มีพื้นที่บางสวนรับน้าํ จากโครงการชลประทาน จึงสามารถใชไดทั้งน้าํ ฝนและน้าํ ชลประทานทํา
การเกษตรไดตลอดทั้งป นอกนอกนี้ผูวิจยั ยังพบวา พืชทีค่ รัวเรือนสวนใหญเพาะปลูกประกอบดวย
ขาวนาป นาปรัง ออยโรงงานและมันสําปะหลัง การเลีย้ งสัตวสว นใหญ ไดแก ไกบาน โคเนื้อ
และสุกร โดยที่เกษตรกรหลายรายปรับเปลี่ยนรูปแบบการเกษตรจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่มกี าร
ใชสารเคมีแบบเขมขนมาเปนเกษตรผสมผสานแบบปลอดสารเคมีแทน และมีเกษตรกรหลายราย
ในตําบลกุดน้าํ ใสที่มีประสบการณมากพอที่จะเปนแหลงเรียนรู และเปนสมาชิกในเครือขาย
ปราชญอีสานและเกษตรกรรมแบบยั่งยืน ซึ่งเปนเครือขายทีป่ ระกอบดวยเครือขายยอยๆ มากมาย
ในพืน้ ที่ตา งๆของภาคอีสาน มีสมาชิกทีพ่ ึ่งตนเองไดประมาณ 10,000 ครอบครัวโดยยึดหลักการ
ทําเกษตรและดํารงชีวิตตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง (มูลนิธริ ักบานเกิด, 2550)
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ตารางที่ 9 ผลการสํารวจการเพาะปลูกของครัวเรือนในตําบลกุดน้ําใส
การเพาะปลูกพืช

ครัวเรือน

รอยละ

ขาวนาป
ขาวนาปรัง
ออยโรงงาน
มันสําปะหลัง
ถั่วเหลือง
ขาวโพดเลี้ยงสัตว
ขาวฟาง
ยางพารา
งา
อื่นๆ
รวม

264
65
54
21
8
3
3
2
1
46
467

56.531
13.919
11.563
4.497
1.713
0.642
0.642
0.428
0.214
9.850
100.00

จํานวนพืน้ ที่
(ไร)
7,348
312
4,263
103
33
6
0
0
6
412
12,513

ผลผลิต(กก./ป)
894,507
142,725
858,025
109,780
9,805
160
0
0
0
256,688
2,271,690

ที่มา : รายงานผลการสํารวจการเพาะปลูกของครัวเรือนในตําบลกุดน้ําใส พ.ศ. 2550
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ตารางที่ 10 ผลการสํารวจการเลี้ยงสัตวของครัวเรือนในตําบลกุดน้ําใส
การเลี้ยงสัตว
ไกบาน
โคเนื้อ
สุกร
ไกเนื้อ
ไกไข
กระบือ
แพะ
โคนม
อื่นๆ
รวม

จํานวนสัตวเลีย้ ง(ตัว)
3,343
707
285
103
65
29
20
5
510
5,067

จํานวนสัตวเลีย้ ง(รอยละ)
65.98
13.95
5.62
2.03
1.28
0.57
0.39
0.10
10.07
100

ที่มา : รายงานผลการสํารวจการเลี้ยงสัตวของครัวเรือนในตําบลตําบลกุดน้ําใส พ.ศ. 2550
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3) อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและการบริการ
จากการศึกษารายงานโครงการจัดทําแผนพลังงานชุมชนสนองพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียงของเทศบาลตําบลกุดน้าํ ใส ประกอบกับการสัมภาษณหัวหนาสํานัก
ปลัดเทศบาลตําบล นักวิชาการเกษตรของเทศบาลตําบลกุดน้ําใส พบวา ในป พ.ศ. 2534 ไดมีการ
คนพบแหลงแกสธรรมชาติในพืน้ ที่ตาํ บลกุดน้ําใส ประกอบกับการมีแหลงน้ําธรรมชาติไดแกลําน้ํา
พองทําใหพนื้ ที่ตําบลกุดน้ําใสและพื้นที่ขางเคียง เปนพื้นที่ทโี่ รงงานอุตสาหกรรมหลายแหงเขามา
จัดตั้งโรงงาน ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมระดับชาติที่เขามาตั้งในเขตตําบลกุดน้ําใส ไดแก
โรงงานผลิตเยือ่ กระดาษ 1 แหง ศูนยผลิตแกสธรรมชาติน้ําพอง (บอแกสธรรมชาติ 3 แหง) คลัง
เก็บน้าํ มัน 1 แหง ปมน้าํ มันขนาดใหญ 2 แหงโรงงานผลิตไฟฟา 1 แหง และบริษัทจําหนายแกส
ธรรมชาติ 1 แหง
สําหรับอุตสาหกรรมระดับทองถิ่นในตําบลกุดน้ําใส สวนใหญเปนกิจการขนาด
เล็กในลักษณะอุตสาหกรรมครัวเรือน เชนเดียวกับชุมชนทัว่ ไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไดแก
โรงสีและโรงแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร
สวนกิจการดานพาณิชยกรรมและบริการสวนหนึง่ ตั้งอยูในพืน้ ที่บริเวณใกลที่ตั้ง
โรงงานดังกลาวขางตน รวมทั้งหองเชาสําหรับคนงานตางถิน่ กิจการเหลานี้มหี ลายประเภท ไดแก
กิจการคาปลีก รานอาหาร รานคาบริการ รานซอมบํารุง อูรถ ปมน้าํ มัน
4) การทองเที่ยว
จากการสัมภาษณปลัดเทศบาล หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบล และ
นักวิชาการเกษตรของเทศบาลตําบลกุดน้าํ ใส พบวา ตําบลกุดน้ําใสไมไดเปนแหลงทองเทีย่ วที่
นักทองเที่ยวใหสนใจเนื่องจากวาที่ตงั้ ของตําบลกุดน้าํ ใสตั้งอยูใกลแหลงทองเทีย่ วทีส่ ําคัญหลาย
แหลงของจังหวัดขอนแกน ไดแก เขื่อนอุบลรัตน อุทยานแหงชาติน้ําพอง อุทยานแหงชาติภูเกา-ภู
พานคํา ฝายหนองหวาย แตจากการสังเกตพฤติกรรมในดานการการจัดการทองเทีย่ ว พบวา
เทศบาลตําบลกุดน้ําใสไดจดั กิจกรรมการทองเที่ยวขึ้นในตําบล ไดแก กิจกรรมการลองแพ ชม
ธรรมชาติสองขางลําน้ําพองจนถึงเหนือฝายหนองหวาย
1.1.6 ขอมูลดานการศึกษาและการใหบริการสาธารณะอื่นๆ
1) การศึกษา
จากการสัมภาษณปลัดเทศบาล หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบล และ
นักวิชาการเกษตรของเทศบาลตําบลกุดน้าํ ใส พบวา เทศบาลตําบลกุดน้ําใส ไดกาํ หนดยุทธ
ศาสตรการดําเนินงานพัฒนาดานการศึกษาไวเปนการเฉพาะ โดยมีเปาหมายตามยุทธศาสตร
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ดานการศึกษาหลายประการ ไดแก การสงเสริมการศึกษาในระบบสําหรับเด็ก 3-5 ขวบ การ
สงเสริมใหเด็กไดเรียนภาคบังคับทุกคนอยางมีประสิทธิภาพ การสงเสริมการศึกษานอกระบบ และ
ในพืน้ ที่ของตําบลกุดน้าํ ใสมีสถานศึกษา 7 แหง ไดแก ศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก 1 แหง และ โรงเรียน
ประถมศึกษา 6 แหง นอกจากนีย้ ังมีหองสมุดชุมชนประจําตําบลและที่อานหนังสือพิมพครบทั้ง
10 หมูบา น
2) การสาธารณสุข
จากการสัมภาษณปลัดเทศบาล หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบล และ
นักวิชาการเกษตรของเทศบาลตําบลกุดน้าํ ใส พบวา เทศบาลตําบลกุดน้ําใสไดกําหนดยุทธศาสตร
การดําเนินงานดานการสงเสริมสุขภาพอนามัยเปนการเฉพาะเชนกัน โดยมีเปาหมายตามยุทธ
ศาสตรดานสาธารณสุขหลายประการ ไดแก การสงเสริมสุขภาพของประชาชนใหแข็งแรง การ
ดูแลรักษาและใหบริการทางการแพทย การสงเสริมการกีฬาและแกไขปญหายาเสพติด ซึ่ง
หนวยงานบริการสําหรับสนับสนุนการดําเนินดังกลาวขางตน ในเขตเทศบาลตําบลกุดน้ําใส
ประกอบดวย สถานีอนามัย 1 แหง กองทุนยา 10 แหง ครบทั้ง 10 หมูบาน ศูนยกฬี าประจํา
ตําบลและศูนยกีฬาประจําหมูบานครบทัง้ 10 หมูบานและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบา น
3) การใหบริการสาธารณะอื่นๆ
จากการสัมภาษณปลัดเทศบาล หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบล และ
นักวิชาการเกษตรของเทศบาลตําบล พบวา บริการสาธารณะดานอื่นๆ ที่มกี ารใหบริการในเขต
ตําบลกุดน้าํ ใส ชี ไดแก บริการไฟฟา บริการประปา และบริการการสื่อสารซึ่งบริการดังกลาว
ขางตนครอบคลุมพื้นที่ตําบลกุดน้ําใสทั้งหมด นอกจากนี้ยงั มีบริการสาธารณะอืน่ ๆ ไดแก ศูนย
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 1 แหง บริการตํารวจชุมชน อาสาสมัคร และศูนยขอมูล
สิ่งแวดลอม 1 แหง
1.1.7 ขอมูลดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
จากการศึกษารายงานโครงการจัดทําแผนพลังงานชุมชนสนองพระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียงของเทศบาลตําบลกุดน้ําใส ประกอบกับการสังเกตสภาพชุมชนของผูวจิ ัย พบวา ขอมูล
ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอมของตําบลกุดน้ําใสมีรายละเอียดดังนี้
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1) พื้นที่ปา ไม
ในพืน้ ที่ตาํ บลกุดน้ําใสไมมพี ื้นที่ปาไมธรรมชาติ จะมีก็เพียงแตปา ชุมชนขนาดเล็ก
ซึ่งหมูบานขางเคียงเปนผูดูแลและใชประโยชน สําหรับการเลี้ยงโคกระบือ แหลงอาหารธรรมชาติ
ไดแก เห็ดตามฤดูกาลและเปนแหลงไมใชสอยเล็กนอย มีพื้นที่ปา ชุมชนทัง้ สิ้น 6 แหง อยูในพืน้ ที่
หมู 1 จํานวน 4 แหง และพืน้ ที่ของหมู 2 และหมู 5 จํานวน 2 แหง
2) แหลงน้ําธรรมชาติ
เนื่องจากภูมิประเทศของตําบลกุดน้ําใสมีลักษณะเปนทีร่ าบลุมสลับกับพื้นที่เนิน
ในลักษณะลูกคลื่นลอนตื้น มีลําน้าํ พองไหลผานพื้นที่บางสวนดานทิศเหนือของตําบล ใกลที่ตั้ง
ของอาคารควบคุมระบบชลประทานของเขื่อนอุบลรัตน และไมมีแหลงน้าํ ธรรมชาติขนาดใหญ
อื่นๆ มีแตแหลงน้าํ ธรรมชาติขนาดเล็กสําหรับการเกษตรและน้ําใชของหมูบานขางเคียง ซึ่งมี
จํานวนทั้งสิน้ 5 แหง อยูในพื้นที่หมูที่ 1 หมูที่ 2 หมูที่ 4 หมูที่ 7 และหมูที่ 8
3) แหลงน้าํ ที่สรางขึ้น
แหลงน้ําที่สรางขึ้นในพืน้ ที่ของเทศบาลตําบลกุดน้ําใสเปนแหลงน้าํ ขนาดเล็ก
ไดแกสระน้ํา บอน้ําตืน้ บอบาดาล เพื่อใชสําหรับการอุปโภคและบริโภคของสมาชิกชุมชน
4) ความเร็วลมเฉลี่ย
พื้นที่ตําบลกุดน้ําใสมีกระแสลมที่ระดับใกลพื้นดิน ซึ่งมีความเร็วคอนขางต่ํา
เชนเดียวกับพืน้ ที่อนื่ ๆ ของจังหวัดขอนแกน จากแผนที่ศกั ยภาพพลังงานลมในประเทศไทย โดย
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน รายงานวาความเร็วลมเฉลี่ยรายปของเขต
จังหวัดขอนแกน มีรายละเอียดดังนี้
ที่ระดับความสูง 10 เมตร มีความเร็วลมเฉลี่ย 0-2.8 เมตรตอวินาที หรือ 0-10.1
กิโลเมตรตอชั่วโมง
ที่ระดับความสูง 30 เมตร มีความเร็วลมเฉลี่ย 0-3.3 เมตรตอวินาที หรือ 0-11.9
กิโลเมตรตอชั่วโมง
ที่ระดับความสูง 50 เมตร มีความเร็วลมเฉลี่ย 0-3.6 เมตรตอวินาที หรือ 0-13.0
กิโลเมตรตอชั่วโมง
5) ทรัพยากรแสงอาทิตย
ปริมาณแสงอาทิตยที่ไดรับในแตละวัน โดยทั่วไปมีปริมาณประมาณ 11-12
ชั่วโมงตอวัน ซึ่งมีความเขมของพลังงานแสงอาทิตยในชวง 14.8 – 22.5 MJ/m2-day
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1.2 ขอมูลพืน้ ฐานเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกของชุมชน
จากการสังเกตพฤติกรรมการใชพลังงานทางเลือกของสมาชิกในตําบลกุดน้ําใส พบวา
พลังงานทางเลือกที่ใชในตําบลมีทั้งหมด 3 ชนิด ไดแก
1.2.1 พลังงานทางเลือกจากไบโอดีเซล เปนพลังงานทางเลือกชนิดแรกที่ชุมชน
เลือกใชโดยนําเขามาใชใน เดือนมิถนุ ายน พ.ศ.2549 แตไมประสบความสําเร็จในการขยาย
เครือขายเนื่องจากประสบปญหาในการรับซื้อน้ํามันพืช/สัตวใชแลวเนือ่ งจากตําบลกุดน้ําใสไม
สามารถใหราคาสูงกวาที่อื่น(มหาวิทยาลัยขอนแกน)ทําใหขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต
1.2.2 พลังงานทางเลือกจากชีวมวล เปนพลังงานทางเลือกชนิดตอมาที่ชมุ ชนเลือกใช
โดยนําเขามาใชในครั้งแรกในเดือนเมษายน พ.ศ.2550 แบงไดเปน เชือ้ เพลิงจากเศษไมและแกส
ชีวภาพจากมูลสัตว โดยเฉพาะเชื้อเพลิงจากเศษไมที่นาํ มาเผาเปนถานจากการเผาโดยเตาเผาถาน
200 ลิตรและมีการใชกนั มากที่สุดในชุมชนขยายเครือขายออกสูกลุม ภายนอกชุมชน แตการใช
แกสชีวภาพจากมูลสัตวใชเฉพาะบางครัวเรือนที่มกี ารเลี้ยงสัตวเทานัน้ ยังไมขยายทั่วชุมชน
1.2.3 การใชพลังงานทางเลือกจากพลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานทางเลือกชนิด
สุดทายทีท่ ดลองใชในชุมชน ไดแก การใชเตาอบพลังงานแสงอาทิตยในกลุมวิสาหกิจชุมชนที่มีการ
อบขนม ขาวเกรียบ เทานั้น เพราะในระดับครัวเรือนยังไมมีความจําเปนตองใช
1.3 ขอมูลพืน้ ฐานเกี่ยวกับเครือขายการเรียนรู
จากการสังเกตความสัมพันธของสมาชิกชุมชน เจาหนาที่ของรัฐและองคกรตางๆ ที่
เขามามีสว นรวมในการพัฒนาพลังงานทางเลือกของชุมชน ประกอบกับการสัมภาษณ ผูใหญบาน
อดีตสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ตัวแทนตําบลซึง่ เปนผูนาํ การใชพลังงานจากชีวมวล หัวหนา
สํานักปลัดเทศบาลตําบล นักวิชาการเกษตร พบวา เครือขายการเรียนรูของตําบลกุดน้ําใสมี 3
ประเภท คือ
1.3.1 องคกรภาครัฐ ไดแก โรงไฟฟาน้าํ พอง สํานักงานพลังงานภูมิภาคที่ 6
(ขอนแกน) ศูนยสาธิตและพัฒนาไบโอดีเซล มหาวิทยาลัยเชียงใหม สํานักวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยขอนแกน ศูนยทดลองวิชาการพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน จังหวัด
มหาสารคาม มีบทบาทสนับสนุนดานวิชาการ งบประมาณและเทคโนโลยีใหกับชุมชน
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1.3.2 องคกรภาคเอกชน ไดแก อาศรมพลังงาน สมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเปนองคกรพัฒนาเอกชน (NGO) ดําเนินงานเกี่ยวกับการเผยแพร ความรู
ขอมูลดานพลังงานยั่งยืนและพัฒนาเทคนิคเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมกับทองถิน่ โดยไดรับทุน
สนับสนุนโครงการจากกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน สํานักนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน (สมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม, 2550) และโรงงานกระดาษ ซึ่งเปนบริษัท
เอกชนที่เขามามีบทบาทในการพัฒนาพลังงานทางเลือกของชุมชนในดานการสนับสนุน
งบประมาณ
1.3.3 ชุมชนตางพื้นที่ ไดแก องคการบริหารสวนตําบลนาดี จังหวัดอุดรธานี
ตอนที่ 2 กระบวนการเรียนรูและปจจัยเงื่อนไขในการพัฒนาพลังงานทางเลือกของชุมชน
จากการวิจยั พบวา ตําบลกุดน้ําใสใชระยะเวลาในการพัฒนาเครือขายการเรียนรูประมาณ 3 ป
ตั้งแต พ.ศ. 2549 - ปจจุบัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 ชวงการเกิดเครือขายการเรียนรู
จากการสัมภาษณ อดีตสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ตัวแทนตําบลซึ่งเปนผูน าํ การใช
พลังงานจากชีวมวล หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบล นักวิชาการเกษตร พบวา เหตุการณที่
แสดงถึงการกอตัวของเครือขายที่เริ่มจากการสรางผูน ําดานพลังงานของชุมชน มีดงั นี้
กระบวนการเกิดเครือขายการเรียนรูของสมาชิกชุมชนตําบลกุดน้าํ ใสมีจุดเริ่มตนจาก
วิกฤตน้ํามันแพง ทําใหสมาชิกชุมชนซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนสวนใหญประสบปญหา
ตนทุนในการผลิตสูงขึ้น สมาชิกชุมชนกลุมเกษตรกรไดรวมตัวกันเพือ่ หาแนวทางแกไขปญหา
ดังกลาว โดยการขอความชวยเหลือจากองคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส (ภายหลังองคการ
บริหารสวนตําบลกุดน้ําใสถูกยกฐานะเปนเทศบาลตําบลกุดน้ําใส ในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2550)
นายกองคการบริหารสวนตําบล ในขณะนัน้ คือนายวิรัตน เย็นสบาย ไดตระหนักถึงความ
เดือดรอนของสมาชิกชุมชนจึงสงเจาหนาที่ไปรวมกับสมาชิกชุมชนเพื่อสํารวจสาเหตุทที่ ําใหตนทุน
การผลิตสูง โดยการสอบถามจากเกษตรกรภายในชุมชน ภายหลังการสํารวจพบวาเกษตรกรสวน
ใหญมีปญหาหลักๆ สองประการคือ ปญหาราคาน้าํ มันดีเซล และราคาปุยมรามีราคาสูง จึงได
รวมกันแสวงหาแนวทางการแกไขปญหา ไดขอสรุปรวมกันวา องคการบริหารสวนตําบลควรเปน
ผูผลิตน้ํามันไบโอดีเซลและปุยชีวภาพมาจําหนายแกกลุมเกษตรกรในราคาที่ยอมเยา นายก
องคการบริหารสวนตําบลจึงเจาหนาที่ไปศึกษาเรื่องการทําน้ํามันไบโอดีเซล ที่ศูนยสาธิตและ
พัฒนาไบโอดีเซล มหาวิทยาลัย เชียงใหม 7 คน เพื่อจะไดนําความรูทไี่ ดอบรมมาจัดทําศูนยการ
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เรียนรูพลังงานชุมชนไบโอดีเซลใหสมาชิกในตําบลกุดน้าํ ใสไดศึกษาเรียนรู และจําหนายน้ํามันไบ
โอดีเซลแกสมาชิกชุมชน เพือ่ ชวยลดคาใชจายของเกษตรกรในชุมชน โดยใชงบประมาณของ
เทศบาลตําบลกุดน้ําใสจํานวน 200,000 บาท
“การสงเจาหนาที่ไปอบรมและสรางเครื่องผลิตไบโอดีเซล เปนจุดเริ่มตนของการเกิด
พลังงานทางเลือกขึ้นในชุมชน เปนการสรางผูนาํ เพือ่ แกปญหาของชุมชนจาก
วิกฤตการณน้ํามันแพง”
(หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบล, สัมภาษณ, 25 ตุลาคม 2550)
ในชวงเวลาดังกลาวโรงไฟฟาน้าํ พองไดจัดทําโครงการชีววิถี โดยการเผยแพรความรูเรื่อง
การทําเกษตรอินทรีย การทําปุยชีวภาพ และการทําน้าํ หมักชีวภาพ องคการบริหารสวนตําบล
กุดน้ําใสจึงไดจัดตั้งโรงปุย โรงงานผลิตไบโอดีเซลและโรงสีขาว เพือ่ จําหนายปุยและน้ํามันไบโอ
ดีเซล และรับซื้อขาวกับน้ํามันใชแลวจากครัวเรือนแกเกษตรกรในชุมชน เปนการชวยเหลือ
เกษตรกรแบบครบวงจร
“ชวงนั้นก็เปนชวงเดียวกับทีโ่ รงไฟฟาน้าํ พองกําลังทําเรือ่ งชีววิถี ซึ่งเปนโครงการ
ที่ชวยใหชาวบานทําปุย น้าํ ใชกันเพื่อลดการใชสารเคมีและก็ทาํ ปุยอินทรียแบบปนเม็ดใน
เริ่มแรกที่โครงการชีววิถีเขามาจะเปนแบบใหชาวบานหมักเอง แตมันมีปญหาเวลาหวาน
จะเปนผงเปนขุย ทางองคการบริหารสวนตําบลจึงตั้งเปนโรงงานที่จะขายใหกับชาวบาน
ในราคาถูก ในป 2549 จึงเกิดโรงปุยขององคการบริหารสวนตําบล โรงสีขาว และก็
โรงงาน ผลิตไบโอดีเซล เพือ่ เปนการชวยเหลือเกษตรกรแบบครบวงจร ลดสารเคมี ลด
คาใชจายดานพลังงานไมตองไปซื้อน้ํามันแพง”
(นักวิชาการเกษตรเทศบาลตําบลกุดน้าํ ใส, สัมภาษณ, 25 ตุลาคม 2550)
“ที่ทาํ นี้ อบต.ไมไดกําไรแตทําไปเพื่อชวยเหลือชาวบาน ตั้งแตเริ่มทําก็จะรับ
ซื้อน้ํามันพืชใชแลวจากชาวบาน 10 บาทตอลิตร แตวาหลังจากที่ทาํ ไปแลว 1 ปก็ตองรับ
ซื้อเพิ่มเปน 12 บาทตอลิตรเพราะวามหาวิทยาลัยขอนแกน เขารับซือ้ ไปหมดเขาซือ้ 12
บาทตอลิตร เราก็เลยตองปรับราคาดวยเชนกัน แตตอนนี้เราตามเขาไมทันเพราะวาเขารับ
ซื้อไป 17 บาทแลว แตเราก็ยังซื้อ 12 บาทอยู เพราะวาเราขายลิตรละ 20 แตรับซื้อแพง
ขึ้น”
(หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลกุดน้าํ ใส, สัมภาษณ, 25 ตุลาคม 2550)
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หลังจากที่องคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใสไดดําเนินโครงการพลังงานไบโอดีเซลของ
ชุมชนมาไดระยะเวลาหนึง่ สงผลใหตําบลกุดน้ําใสเปนทีร่ ูจักของสังคมในฐานะชุมชนตนแบบการ
ผลิตไบโอดีเซลชุมชน สมาชิกชุมชนมีการใชน้ํามันไบโอดีเซลกันอยางกวางขวาง
ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2550 สํานักงานพลังงานภูมิภาคที่ 6 (ขอนแกน) รวมกับ
มหาวิทยาลัยขอนแกนไดมาชักชวนองคการบริหารสวนตําบลกุดน้าํ ใสเขารวมโครงการจัดทําแผน
พลังงาน 80 ชุมชนสนองพระราชดําริ “เศรษฐกิจพอเพียง” เพราะเห็นวาตําบลกุดน้ําใสเปนชุมชนที่
มีศักยภาพและมีความสนใจเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกอยูแลว และเริ่มจัดทําแผนพลังงานชุมชน
ในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2550
“ทางกระทรวงพลังงานเขาเห็นวาเรามีศักยภาพและมีความสนใจ พลังงานอยู
แลวจากการทําไบโอดีเซลใชในชุมชน ประมาณตนปเดือนมกราคมเขาก็มาติดตอใหเขา
รวมเปนชุมชนนํารองในโครงการจัดทําแผนพลังงาน 80 ชุมชนสนองพระราชดําริ
“เศรษฐกิจพอเพียง”
(นักวิชาการเกษตร, สัมภาษณ, 15 พฤศจิกายน 2550)
เมื่อองคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใสไดตกลงเขารวมโครงการจัดทําแผนพลังงาน 80
ชุมชนสนองพระราชดําริ “เศรษฐกิจพอเพียง” กับสํานักงานพลังงานภูมิภาคที่ 6 (ขอนแกน) และ
มหาวิทยาลัยขอนแกนแลว การดําเนินการในขั้นตอนแรก ไดแก การสรางผูนาํ ดานพลังงานใหกับ
ชุมชน โดยนําผูแทนชุมชนชุดแรก จํานวน 4 คนเขารวมอบรมผูชวยนักวางแผนและเขาศึกษาดู
งานที่ศนู ยวิชาการพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน จังหวัดมหาสารคาม เมือ่ วันที่ 5-7
มีนาคม พ.ศ. 2550 จากนั้นไดมีการคัดเลือกผูแทนชุมชนชุดที่สองอีกจํานวน 7 คน เพื่อเขารวม
ทัศนศึกษาดานพลังงานทดแทน และการอนุรักษพลังงานภายใตโครงการจัดทําแผนพลังงาน
ชุมชน สนองพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง ระหวางวันที่ 25 – 27 มีนาคม พ.ศ. 2550 ณ
โครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร อาศรมพลังงาน สมาคมเทคโนโลยีที่
เหมาะสม และโรงไฟฟาพลังน้าํ ลําตะคอง จังหวัดนครราชสีมา
หลังจากที่ตัวแทนชุมชนชุดที่สองกลับมาก็ไดนําความรูแ ละประสบการณที่ไดไปศึกษาดู
งานมาถายทอดตอๆ กัน โดยวิธีการบอกเลาแบบปากตอปาก ทําใหมีผูสนใจทีจ่ ะไปศึกษาเรียนรู
เกี่ยวกับพลังงานทางเลือกมากขึ้น โดยเฉพาะสมาชิกเครือขายปราชญอีสานซึง่ มีความตองการจะ
ไปศึกษาดูงานที่สวนจิตรลดาและอาศรมพลังงานบาง เนื่องจากแหลงการเรียนรูดังกลาวมีแหลง
การเรียนรูอนั เปนตนแบบของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงทีเ่ ครือขายปราชญอีสานดําเนินการอยู
สมาชิกเครือขายปราชญอีสานในตําบลกุดน้ําใสจึงปรึกษาหารือและชักชวนกันเพื่อไปศึกษาดูงาน
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โดยสามารถหาผูเขารวมศึกษาดูงานไดจํานวน 50 คน แลวมาปรึกษากับนักวิชาการเกษตรเพื่อทํา
เรื่องขอไปศึกษาดูงานเสนอตอนายกองคการบริหารสวนตําบล เมื่อไดรับการอนุมตั ิ จึงไดจัด
โครงการเพื่อไปศึกษาดูงานโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา และสมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม
อาศรมพลังงาน ในวันที่ 22-24 เมษายน 2550 โดยใชงบประมาณจากโรงไฟฟาน้าํ พองจํานวน
15,000 บาท งบศึกษาดูงานขององคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส จํานวน 54,500 บาท ที่เหลือ
ผูเขารวมศึกษาดูงานก็ชว ยกันสมทบคาใชจายเอง
“คนที่เขาไปดูงานที่สวนจิตรมาแลวก็มาคุยใหชาวบานฟงวามีบา นพลังงาน
แสงอาทิตย แกสชีวภาพ อะไรเหลานี้ ชาวบานอยากรูว าเปนยังไงเผื่อจะลองทําไดบาง ก็
มาคุยตอๆ กันวาเปนไปไดไหม หากจะพาคนอื่นๆ ไปดูดวย เพราะคนที่อยากไปก็เยอะ”
(สมาชิกชุมชน, สัมภาษณ, 27 ตุลาคม 2550)
จากการศึกษาดูงานที่สวนจิตรลดา และทีอ่ าศรมพลังงาน สมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ครั้งที่สอง ผูทไี่ ปศึกษาดูงานมีการสรุปบทเรียนและเสนอความเห็นที่สอดคลองกันวา แหลงเรียนรู
พลังงานทางเลือกที่สวนจิตรลดามีแตเทคโนโลยีที่ไกลเกินตัว สมาชิกชุมชนไมสามารถนํามา
ปฏิบัติในชุมชนได แตที่อาศรมพลังงาน ผูที่ไปศึกษาดูงานไดเรียนรูเกี่ยวกับเตาเผาถาน 200 ลิตร
ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่สามารถนํามาใชในชุมชนได เนื่องจากสอดคลองกับวิถีชวี ิตของสมาชิกชุมชน
ผูที่ไปศึกษาดูงานจึงมีมติรวมกันที่จะทดลองนําเตาเผาถาน 200 ลิตรมาใชในชุมชน จึงซื้อหนังสือ
ซื้อซีดีกลับมาทดลองในชุมชน
เมื่อกลับมาทีช่ ุมชน ตัวแทนชุมชนที่ไปศึกษาดูงานก็เริม่ นําความรูเกีย่ วกับเตาเผาถาน
200 ลิตร มาทดลองใชในครัวเรือนพบวาไดผลดีกวาการเผาถานแบบเดิม เนื่องจากใชเวลานอย
กวา และไมตอ งนําน้าํ มารดถานเหมือนแตกอน ไมขนาดเล็กทีเ่ กิดจากการตัดแตงกิ่งตนไมก็
สามารถนํามาเผาเปนถานได เปนการชวยลดการตัดไมขนาดใหญ การเรียนรูของตัวแทนชุมชน
จะมีบทบาทสําคัญในการเผยแพรองคความรูเรื่องการใชพลังงานทางเลือกสูชุมชน
โดยสรุป กระบวนการเรียนรูในชวงการเกิดเครือขายการเรียนรูเริ่มจาก
(1) สมาชิกกลุม เกษตรกรรวมกันหาแนวทางแกไขปญหาตนทุนการผลิตสูงและสํารวจหาสาเหตุ
หลักของปญหาตนทุนการผลิตมีราคาสูงรวมกับเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส โดย
การสอบถามจากเกษตรกรภายในชุมชนพบวาสาเหตุหลักมาจากน้ํามันและปุยมีราคาแพง
(2) สมาชิกกลุมเกษตรกรปรึกษาหารือรวมกันเพื่อแกไขปญหาโดยขอความอนุเคราะหจากนายก
องคการบริหารสวนตําบลใหผลิตน้ํามันไบโอดีเซลและปุยชีวภาพมาจําหนายแกเกษตรกรในชุมชน
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(3) เจาหนาที่ อบต. เขารับการอบรมเรื่องการผลิตน้ํามันไบโอดีเซลที่ ศูนยสาธิตและพัฒนาไบโอ
ดีเซล มหาวิทยาลัยเชียงใหม (4) เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลและสมาชิกชุมชนรวมกัน
จัดตั้งศูนยการเรียนรูเรื่องพลังงานทางเลือก เพื่อเปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับการผลิตเชือ้ เพลิงจากไบ
โอดีเซลและจําหนายแกสมาชิกชุมชน (5) เกษตรกรในชุมชนเรียนรูเกี่ยวกับการทําเกษตรอินทรีย
การทําปุยชีวภาพ และการทําน้ําหมักชีวภาพ ตามโครงการชีววิถี เมื่อเกษตรกรทดลองทําเอง
พบวา ปุยเมื่อหวานจะเปนขุย จึงรวมกันหาแนวทางแกปญ
 หากับ อบต. ไดขอสรุปวา ให อบต.
สรางโรงปุย อัดเม็ด(6)เจาหนาที่ อบต. เขารวมอบรมผูชว ยนักวางแผนพลังงาน และเขาศึกษาดูงาน
พลังงานทดแทนที่สวนจิตรลดา อาศรมพลังงานและโรงไฟฟาพลังน้าํ ลําตะคอง ในเดือน มี.ค. 50
(7) สมาชิกเครือขายปราชญอีสานซึง่ เปนเกษตรกรที่ทาํ เกษตรกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่
อยูในตําบลกุดน้ําใส ศึกษาดูงานดานพลังงานทางเลือกที่สวนจิตรลดาซึ่งเปนตนแบบแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงควบคูการศึกษาดูงานดานพลังงานทางเลือก ที่อาศรมพลังงาน สมาคม
เทคโนโลยีที่เหมาะสม จ. นครราชสีมา (8) รวมกันสรุปบทเรียนที่ไดจากการศึกษาดูงาน ไดขอสรุป
วา เทคโนโลยีพลังงานทางเลือกของสวนจิตรลดาเปนเทคโนโลยีที่ไกลเกินตัวชาวบานไมมี
ศักยภาพที่จะนํามาใชเองไดเนื่องจากใชงบประมาณในการลงทุนสูง แตจากการเรียนรูที่อาศรม
พลังงาน สมาชิกชุมชนไดเรียนรูเกีย่ วกับเตาเผาถาน 200 ลิตร ซึ่งเปนเทคโนโลยีทชี่ าวบานมี
ศักยภาพเพียงพอที่จะทําไดจึงซื้อซีดีและหนังสือเกีย่ วกับการสรางและใชเตาเผาถาน 200 ลิตรมา
ศึกษา (9) ตัวแทนชุมชนที่ไปศึกษาดูงานไดทดลองสรางเตาเผาถาน 200 ลิตรและใชแทนการใช
เผาถานแบบเดิมและพบวาไดผลดีกวาการเผาถานแบบเดิม
3.1.1 โครงสรางของการเกิดเครือขายการเรียนรู
ผลการวิเคราะหของผูวิจยั ที่ไดจากการสังเกตความสัมพันธของสมาชิกชุมชน
เจาหนาที่ของรัฐและองคกรตางๆ ที่เขามามีสวนรวมในการพัฒนาพลังงานทางเลือกของชุมชน
พบวา รูปแบบของการสรางเครือขายการเรียนรูในขัน้ นี้เปนแบบคนกับคน โดยมีศูนยสาธิตและ
พัฒนาไบโอดีเซล มหาวิทยาลัยเชียงใหมมบี ทบาทในการสนับสนุนเครื่องผลิตไบโอดีเซลและให
ความรูเกีย่ วกับการผลิตไบโอดีเซล นอกจากนีย้ ังมีสํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน
สํานักงานพลังงานภูมิภาคที่ 6 (ขอนแกน) สมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม อาศรมพลังงาน ศูนย
วิชาการพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานจังหวัดมหาสารคาม ซึง่ องคกรดังกลาวเปนเครือขาย
กันอยูแลว มีบทบาทในการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการวางแผนพลังงานชุมชนและเทคโนโลยี
พลังงานทางเลือกที่เหมาะสมกับชุมชน
จากขอมูลดังกลาวขางตน สามารถสรุปไดวาการเกิดเครือขายพลังงานทางเลือกของ
ตําบลกุดน้าํ ใสมีโครงสรางดังตอไปนี้
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แผนภาพที่ 14 โครงสรางของเครือขายพลังงานทางเลือกในชวงการเกิดเครือขายการเรียนรูของตําบลกุดน้ําใส
ตําบลกุดน้ําใส

ศูนยสาธิตและพัฒนาไบโอ
ดีเซล มหาวิทยาลัยเชียงใหม

สมาชิกชุมชนที่เปนเกษตรกร

นายกองคการบริหารสวนตําบล
สนับสนุนเครื่องผลิตไบโอ
ดีเซลและใหความรูเกี่ยวกับ
การผลิตไบโอดีเซล

สงเจาหนาที่
ไปอบรมการ
ผลิตไบโอดีเซล

สงเจาหนาที่ไป
อบรมตาม
โครงการ

เจาหนาที่ อบต.

ถายทอดประสบการณจากการดู
งานสวนจิตรลดา
แกนนําเครือขายปราชญอีสานใน
พื้นที่

ชักชวนหาแนวรวมไป
ศึกษาดูงานสวนจิตรลดา

สมาชิกคนอื่นๆในชุมชนที่เขารวม
ศึกษาดูงาน

ติดตอ
ให
ชุมชน
เขา
รวม
โครง
การ
จัดทํา
แผน
พลัง
งาน
ชุมชน

(1)สํานักวิจัยและ
พัฒนา
มหาวิทยาลัยขอน
แกน (2)
สํานักงาน
พลังงานภูมิภาค
ที่ 6 (ขอนแกน)
(3)สมาคม
เทคโนโลยีที่
เหมาะสม อาศรม
พลังงาน
(4)ศูนยวิชาการ
พลังงานทดแทน
และอนุรักษ
พลังงานจังหวัด
มหาสารคาม
มีบทบาทในการ
อบรมใหความรู
เกี่ยวกับการ
วางแผนพลังงาน
ชุมชนและ
เทคโนโลยี
พลังงาน
ทางเลือกที่
เหมาะสมกับ
ชุมชน
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3.1.2 องคประกอบของกระบวนการเรียนรูในการเกิดเครือขายการเรียนรู
จากการสัมภาษณ อดีตผูใหญบาน ผูใหญบานคนปจจุบัน เจาหนาที่สหกรณไฟฟา
พลังน้ําฯ และสมาชิกชุมชนที่มีสวนรวมในการสรางฝายกั้นน้ําและโรงไฟฟาของชุมชน พบวา
องคประกอบของกระบวนการเรียนรูในขัน้ ตอนการเกิดเครือขายการเรียนรู มีรายละเอียดดังนี้
1) ฐานการเรียนรูของชุมชน ไดแก
1.1) เกษตรกรที่ปลูกพืช ซึง่ ไดรับผลกระทบจากตนทุนการผลิตมีราคาสูง
1.2) ศูนยสาธิตและพัฒนาไบโอดีเซล มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่เจาหนาที่
องคการบริหารสวนตําบลไปศึกษาดูงาน
1.3) ศูนยการเรียนรูพลังงานทางเลือกของชุมชน
1.4) เจาหนาที่โรงไฟฟาน้าํ พองที่เขามาเผยแพรความรูเ กี่ยวกับเกษตรชีววิถี
แกสมาชิกชุมชน
1.5) เจาหนาที่ของสํานักงานพลังงานภูมภิ าคที่ 6 (จังหวัดขอนแกน) และ
มหาวิทยาลัยขอนแกน เปนผูที่วางแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผนพลังงานชุมชน
1.6) ศูนยการเรียนรูดานพลังงานทางเลือก สวนจิตรลดา และอาศรม
พลังงาน
1.7) วีซีดีเผยแพรวิธีการผลิตเตาเผาถาน 200 ลิตร
2) เนื้อหา/องคความรู ไดแก
2.1) สาเหตุทที่ ําใหตนทุนการผลิตมีราคาสูง ไดแก ราคาน้ํามันดีเซลและ
ราคาปุยที่สูงขึน้
2.2) วิธีการผลิตน้ํามันไบโอดีเซล ซึง่ สมาชิกชุมชนไดเรียนรูจากศูนยการ
เรียนรูชุมชน และจากเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบล
2.3) ความรูเกี่ยวกับการทําเกษตรอินทรีย การทําปุยชีวภาพ และการทําน้ํา
หมักชีวภาพ
2.4) วิธีการวางแผนพลังงานชุมชน
2.5) ความรูเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกที่ไดรับจากการศึกษาดูงานที่สวน
จิตรลดา
2.6) ความรูเกี่ยวกับการผลิตถานจากถัง 200 ลิตร ทีไ่ ดรับจากการศึกษาดู
งานที่อาศรมพลังงาน
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3) กิจกรรมการเรียนรู
3.1) การสํารวจสาเหตุหลักของปญหาตนทุนการผลิตมีราคาสูงรวมกัน
ระหวางสมาชิกกลุมเกษตรกรกับเจาหนาทีอ่ งคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใส โดยการสอบถาม
จากเกษตรกรภายในชุมชน
3.2) สมาชิกกลุมเกษตรกรปรึกษาหารือรวมกันเพื่อแกไขปญหาตนทุนการผลิต
มีราคาสูง
3.3) การอบรมเรื่องการทําน้ํามันไบโอดีเซล ที่ศนู ยสาธิตและพัฒนาไบโอดีเซล
มหาวิทยาลัยขอนแกน ของเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบล
3.4) การจัดตัง้ ศูนยการเรียนรูเรื่องพลังงานทางเลือก เพื่อเปนแหลงเรียนรูแก
สมาชิกชุมชน โดยความรวมมือระหวางเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกกลุม
เกษตรกรปลูกพืช
3.5) โครงการชีววิถีของโรงไฟฟาน้าํ พอง ที่ใหความรูเกีย่ วกับการทํา
เกษตรกรรมตามรูปแบบชีววิถี
3.6) การจัดตั้งโรงปุย และโรงสีขาว ในบริเวณศูนยการเรียนรูเรื่องพลังงาน
ทางเลือก เพือ่ จําหนายปุย รับซื้อขาวและน้ํามันใชแลวจากเกษตรกรในชุมชน
3.7) การเขารวมโครงการจัดทําแผนพลังงาน 80 ชุมชนสนองพระราชดําริ
“เศรษฐกิจพอเพียง” ขององคการบริหารสวนตําบล
3.8) การศึกษาดูงานที่สวนจิตรลดาของตัวแทนชุมชนซึง่ เปนเครือขายกลุม
ปราชญอีสาน
3.9) ตัวแทนชุมชนกลับมาทดลองใชการผลิตถานจากถัง 200 ลิตร โดยศึกษา
จากวีซีดี
2.1.3 ปจจัยเงื่อนไขในการเกิดเครือขายการเรียนรู
จากการสัมภาษณ ผูใหญบา น อดีตสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล หัวหนาสํานัก
ปลัดเทศบาลตําบล นักวิชาการเกษตร อดีตนายกองคการบริหารสวนตําบล และสมาชิกชุมชนที่ได
รวมกิจกรรมการเรียนรูดานการพัฒนาพลังงานทางเลือกของชุมชน พบวา ปจจัยเงือ่ นไขที่ทาํ ให
เกิดเครือขายการเรียนรู มีดงั นี้
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1) ปจจัยเงื่อนไขภายในชุมชน
1.1) สมาชิกชุมชนมีความตองการใชพลังงานทางเลือกอยางแทจริง เนื่องจาก
เกิดปญหาเศรษฐกิจขึ้นในชุมชน และแนวทางการใชพลังงานทางเลือกนี้สามารถชวยบรรเทา
ปญหาของสมาชิกชุมชนไดอยางเปนรูปธรรม และสอดคลองกับวิถีชวี ิตของสมาชิกชุมชนดวย
1.2) สมาชิกชุมชนมีการรวมกลุมกันอยูกอนแลว ไดแก เครือขายปราชญ
อีสาน ซึง่ กลุม ดังกลาวเกิดจากการรวมตัวกันโดยความสมัครใจของสมาชิกชุมชน ไมใชกลุมที่
แบงโดยผูนาํ ชุมชน เปนปจจัยสําคัญทีท่ ําใหกระบวนการเรียนรูตางๆ ตลอดจนการเผยแพรองค
ความรูเปนไปอยางรวดเร็ว
1.3) ความศรัทธาตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูห ัว ทําใหสมาชิกชุมชนอยากไปเรียนรูเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงที่สวนจิตรลดา อาจถือได
วาเปนจุดเปลีย่ นสําคัญที่ทาํ ใหเกิดการใชพลังงานทางเลือกจากชีวมวลในชุมชน
2) ปจจัยเงื่อนไขภายนอกชุมชน
2.1) การสนับสนุนดานองคความรูและเทคโนโลยีจากหนวยงานของภาครัฐทั้ง
ในหนวยงานสวนกลาง (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน) และสวนภูมิภาค
(สํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน และโรงไฟฟาน้าํ พอง) เปนปจจัยสําคัญที่ทําให
เกิดเครือขายการเรียนรูดานพัฒนางานทางเลือกขึน้ มาชุมชน เนื่องจากสมาชิกชุมชนขาดกําลัง
ทรัพยและความรูเกี่ยวกับพลังงานทางเลือก
3.2 ชวงการขยายเครือขายการเรียนรู
จากการสัมภาษณผูใหญบาน อดีตสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล หัวหนาสํานัก
ปลัดเทศบาลตําบล นักวิชาการเกษตร และสมาชิกชุมชนที่เขารวมกิจกรรมการเรียนรูดานการ
พัฒนาพลังงานทางเลือกของชุมชน พบวา มีเหตุการณทแี่ สดงถึงพฤติกรรมการรวมกลุมของ
สมาชิกชุมชนตําบลกุดน้าํ ใสอยางเขมแข็ง การรวมแกปญหา การเรียนรูรว มกัน ดังนี้
หลังจากที่ตัวแทนชุมชนที่ไปศึกษาดูงานที่โครงการสวนพระองคสวนจิตรลดาและอาศรม
พลังงานกลับมาและไดศึกษาทดลองทําเตาเผาถาน 200 ลิตรจากหนังสือและซีดีทซี่ ื้อจากอาศรม
พลังงาน พบวาเตาเผาถาน 200 ลิตร มีประสิทธิภาพสูงกวาการเผาถานแบบเดิม จึงเผาถานดวย
วิธีดังกลาวแทนการเผาถานแบบเดิมซึ่งสมาชิกชุมชนสวนใหญเผาถานกันเปนอาชีพเสริมอยูแลว
เนื่องจากมีเศษไมเหลือจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรจํานวนมาก ไดแก ไมยูคาลิปตัส
และตนมันสําปะหลัง จากการปรับเปลี่ยนวิธกี ารเผาถานดังกลาว ตัวแทนชุมชนเหลานั้นได
เผยแพรวิธกี ารดังกลาวไปสูเ พื่อนบานและกลุมเกษตรกรในละแวกใกลเคียง นอกจากนี้ผทู ี่สัญจร
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ไปมาไดเห็นการเผาถานโดยวิธีใหมก็มีความสนใจเชนกัน สมาชิกชุมชนคนอืน่ ๆ จึงตองการนํา
วิธีการดังกลาวไปใชบาง เพราะถัง 200 ลิตรมีราคาไมแพง สามารถหาซื้อไดงา ยในชุมชน แตสิ่ง
ที่สมาชิกชุมชนขาด ก็คือวิธีการเผาถานแบบใหม จึงไดเชิญตัวแทนชุมชนที่ทดลองทําเตาเผาถาน
200 ลิตร ไปสาธิตวิธกี ารทําที่บา นของตนเอง แตตัวแทนชุมชนที่มีความรูเรื่องดังกลาวมีจาํ นวน
นอย จึงไมเพียงพอตอกระแสความตองการของสมาชิกชุมชน ประกอบกับการไปสาธิตตามบาน
ทําใหตัวแทนชุมชนสูญเสียรายได สมาชิกชุมชนจึงปรึกษากับตัวแทนชุมชนทีม่ ีความรูเรื่อง
ดังกลาว ถึงความเปนไปไดที่จะจัดอบรมใหกับสมาชิกชุมชนคนอืน่ ๆทีส่ นใจ
ตัวแทนชุมชนเหลานั้นจึงปรึกษากับนักวิชาการเกษตร และเสนอใหองคการบริหารสวน
ตําบลจัดอบรมการผลิตถานดวยเตาเผาถาน 200 ลิตร นายกองคการบริหารสวนตําบลตระหนัก
ถึงความรูใหมที่ชุมชนจะไดรับ ประกอบกับชุมชนมีศนู ยการเรียนรูพ ลังงานทางเลือกอยูแลว การ
เรียนรูวิธกี ารผลิตถานแบบใหมจงึ เปนแนวทางการใชพลังงานทางเลือกอยางหนึ่ง ทีม่ าชวยเติม
เต็มองคความรูที่สมาชิกชุมชนจะไดรับจากแหลงการเรียนรูดังกลาว จึงไดอนุมัติโครงการสงเสริม
การผลิตถานดวยเตาเผาถาน 200 ลิตร และการใชประโยชนจากน้ําสมควันไม เพื่อถายทอด
ความรูใหกับผูท ี่สนใจในวันที่ 21 พฤษภาคม 2550 โดยเชิญตัวแทนชุมชนที่ไปศึกษาดูงานและ
ทดลองใชการผลิตถานแบบใหมจนไดผลสําเร็จมาเปนวิทยากรชุมชน เปนผูถ ายทอดองคความรู
แกสมาชิกชุมชน และขอความรวมมือจากมหาวิทยาลัยขอนแกนและเจาหนาทีจ่ ากอาศรม
พลังงานมาเปนวิทยากรเสริมเพื่อใหความรูเรื่องการเก็บและใชประโยชนจากน้าํ สมควันไม โดยมี
ผูเขารวมโครงการทัง้ หมด 84 คน โครงการดังกลาวเปนจุดเริ่มตนของการขยายเครือขายการ
เรียนรูแบบคนไปสูกลุม โดยองคการบริหารสวนตําบลไดจดั โครงการเพือ่ สนับสนุนการเรียนรูเรื่อง
พลังงานทางเลือกประเภทตางๆ อยางตอเนื่อง รายละเอียดของโครงการตางๆ ปรากฎใน
ภาคผนวก
ภายหลังจากการเขารวมโครงการสงเสริมการผลิตถานดวยถัง 200 ลิตร สมาชิกชุมชนให
ความสนใจเปนจํานวนมาก จึงไดมติรวมกันใหนาํ วิธกี ารเผาถานดังกลาวมาใชในชุมชน เนื่องจาก
เตาเผาถาน 200 ลิตร เปนเทคโนโลยีการผลิตถานที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถทําไดงาย ราคา
ตนทุนต่ํา ใชระยะเวลาสัน้ และสามารถเผาไมเล็กและเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรใหเปนถาน
ได ซึ่งเปนขอดีที่การผลิตถานแบบดั้งเดิมไมสามารถทําได นอกจากนีย้ ังสามารถเก็บน้ําสมควันไม
จากการเผาถานไปใชประโยชนในการเกษตรเพื่อปองกันศัตรูพืชได สมาชิกชุมชมจึงขอความ
อนุเคราะหจากองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งนายกฯ ไดจัดสรรงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการ
จํานวน 20,000 บาท โดยซื้อถัง 200 ลิตร มาแจกจายแกสมาชิกชุมชน โดยใหโควตา 3
ครอบครัวตอ 1 เตา และจากการสํารวจขอมูลความตองการของสมาชิกชุมชน พบวามีความ
ตองการทัง้ สิน้ 180 เตา แตเนื่องจากงบประมาณโครงการนํารองไมเพียงพอ สมาชิกชุมชนจึง
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จายเงินสบทบจํานวน 10,800 บาท นอกจากนี้ยังไดรับการสนับสนุนจากโรงงานผลิตเยื่อ
กระดาษจํานวน 16,000 บาทดวย สมาชิกชุมชนจึงเริม่ ผลิตถานดวยวิธกี ารใหมกนั อยาง
แพรหลายในชุมชน ทัง้ เพื่อใชภายในครัวเรือน และจําหนายเปนอาชีพเสริม มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางกันอยูตลอดเวลา จนกลายเปนกลุมเผาถานของตําบลกุดน้ําใส
การเรียนรูรวมกันของสมาชิกกลุมเผาถาน ไดทําใหเกิดผลิตภัณฑจากถานชนิดใหมๆ
ขึ้นมา เนื่องจากสมาชิกกลุม มีความรูเดิมวาถานสามารถดับกลิ่นอับในตูเย็นไดและเตาเผาถาน
200 ลิตรสามารถเผาถานที่เปนกิง่ ไมขนาดเล็กได จึงไดทดลองนําผลไมมาเผาเปนถาน ทําใหได
ถานที่มีรูปรางแปลกและสวยงาม สมาชิกกลุมจึงนํามาบรรจุหอใหสวยงามเพื่อจําหนายเปนรายได
เสริมนอกจากการเผาถานขายอีกทางหนึง่ ดวย
กลุมเผาถานเปนกลุมที่พฒ
ั นามาจากกลุม เกษตรกรปลูกพืช แตขณะเดียวกันภายในตําบล
กุดน้ําใสยังมีกลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวซงึ่ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับกลุม เกษตรกรปลูกพืชอยูเสมอ
เพราะตางก็เปนสมาชิกเครือขายปราชญอสี าน กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวของตําบลกุดน้ําใสทีน่ ําโดย
นายคําไส จันศรี สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลในขณะนั้น มีแนวคิดที่จะนํามูลสัตวมาผลิต
เปนพลังงานทางเลือก จึงไดจัดประชุมกลุม เกษตรกรเลีย้ งสัตวเพื่อรวมกันหาแนวทางการผลิตแกส
ชีวภาพ เนื่องจากสมาชิกมีความรูเกีย่ วกับประโยชนของมูลสัตวที่สามารถนํามาผลิตแกสได แต
ขาดองคความรูดานวิธกี ารผลิต สมาชิกกลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวจงึ ทําเรื่องติดตอขอความ
ชวยเหลือจากองคการบริหารสวนตําบล ในการหาแหลงเรียนรูเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว
องคการบริหารสวนตําบลไดใหความอนุเคราะหโดยการติดตอกับสํานักวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยขอนแกน ซึง่ กําลังทําโครงการเผยแพรการผลิตแกสชีวภาพใชในครัวเรือนอยูแลว
สํานักวิจัยและพัฒนาจึงจัดเจาหนาที่มาอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพรความรูดังกลาวแกสมาชิก
กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตว ณ บานของนายคําไส จันทรศรี โดยใชงบประมาณจากโครงการแผน
พลังงานชุมชนขององคการบริหารสวนตําบล จํานวน 10,000 บาท และมหาวิทยาลัยขอนแกน
จํานวน 50,000 บาท
ภายหลังจากจัดการอบรมการผลิตแกสชีวภาพในระดับครัวเรือน แนวคิดเกี่ยวกับการใช
พลังงานทางเลือกไดขยายไปสูกลุมอื่นๆ ของชุมชน นอกเหนือจากกลุมเกษตรกรปลูกพืชและ
กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตว เนือ่ งจากสมาชิกของกลุมวิสาหกิจชุมชน ซึ่งมีนางเกษร จันทรศรี ภรรยา
ของนายคําไส เปนประธานกลุม เริ่มตระหนักถึงประโยชนของการนําพลังงานทางเลือกเขามาใช
ในชุมชน จึงสนใจจะนําพลังงานทางเลือกประเภทอื่นๆ มาใชกับกลุม วิสาหกิจชุมชนซึ่งผลิตขาว
เกรียบจําหนายบาง นางเกษร จันทรศรี จึงปรึกษาหารือกับสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชน และขอ
ความอนุเคราะหจากองคการบริหารสวนตําบลเพื่อติดตอกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ ในการ
สรรหาพลังงานทางเลือกที่เหมาะสมกับกลุมวิสาหกิจชุมชน และเผยแพรองคความรูดานพลังงาน
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ทางเลือก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนไดสนับสนุนตูอบพลังงานแสงอาทิตยและสงเจาหนาที่มาให
ความรูแกกลุม วิสาหกิจชุมชนเพื่อนําเทคโนโลยีดงั กลาวมาผลิตขาวเกรียบจําหนาย โดยติดตั้ง
ตูอบพลังงานแสงอาทิตยในบริเวณบานของนางเกษร จันทรศรี ซึ่งเปนสถานที่ดําเนินงานของ
กลุมวิสาหกิจชุมชนอยูแลว
รวมระยะเวลาการขยายเครือขายการเรียนรู 5 เดือนตั้งแตเดือนพฤษภาคม ถึงเดือน
กันยายน 2550
โดยสรุป กระบวนการเรียนรูในชวงการขยายเครือขายการเรียนรูเริ่มจาก
(1) ตัวแทนชุมชนที่ผลิตถานแบบใหมเผยแพรวิธกี ารผลิตแกเพื่อนบานและกลุมเกษตรกรใน
ละแวกใกลเคียงที่สนใจ โดยการบอกเลาตอๆ กัน (2) สมาชิกชุมชนเชิญตัวแทนชุมชนทีม่ ีความรู
เรื่องการผลิตถานจากถัง 200 ลิตรไปสาธิตวิธีการผลิตที่บานของตนเอง (3) สมาชิกชุมชนเขารวม
การอบรมการผลิตถานจากถัง 200 ลิตร และการเก็บน้าํ สมควันไมจากวิทยากรชุมชนและวิทยากร
จากภายนอก (4) สมาชิกชุมชนนําวิธีการผลิตถานและเก็บน้าํ สมควันไมไปใชในครัวเรือน โดย
การสนับสนุนงบประมาณสวนหนึง่ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ (5)แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
สมาชิกในกลุม เผาถาน และการทดลองประยุกตวิธกี ารผลิต โดยนําผลไมแหงทีม่ ีเปลือกแข็งมา
เผาเปนถาน (6) เรียนรูวิธกี ารผลิตและทดลองผลิตแกสชีวภาพจากมูลสัตวในระดับครัวเรือนจาก
เจาหนาที่สาํ นักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกนเพื่อนํามาใชในกลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตว
(7) เรียนรูวิธกี ารใชตูอบพลังงานแสงอาทิตยเพื่อนํามาใชในกลุมวิสาหกิจชุมชน จากเจาหนาที่กรม
พัฒนาพลังงานทดแทนฯ
3.2.1 โครงสรางของการขยายเครือขายการเรียนรู
ผลการวิเคราะหของผูวิจยั ที่ไดจากการสังเกตความสัมพันธของสมาชิกชุมชน
เจาหนาที่ของรัฐและองคกรตางๆ ที่เขามามีสวนรวมในการพัฒนาพลังงานทางเลือกของชุมชน
พบวา รูปแบบของการสรางเครือขายการเรียนรูในขัน้ นี้เปนแบบคนไปสูก ลุม
จากขอมูลดังกลาวขางตน สรุปไดวาการขยายเครือขายพลังงานทางเลือกของตําบล
กุดน้ําใสมีโครงสรางดังนี้
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แผนภาพที่ 15 โครงสรางของเครือขายพลังงานทางเลือกในชวงการขยายเครือขายการเรียนรูของตําบลกุดน้ําใส
การขยายเครือขายภายในชุมชน
สมาชิกชุมชนที่เริ่มทดลอง
เผาถานจากถัง 200 ลิตร
ขยายแนวคิดโดยการสาธิต
สมาชิกชุมชนคนอื่นๆที่สนใจ
การเผาถานจากเตา 200 ลิตร
โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ

สบทบงบประมาณซื้อถัง
200 ลิตร

รวมกลุมกันเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
ภายในชุมชน

เกิดกลุมเผาถานจากถัง 200
ลิตรในชุมชน

สาธิต
การเก็บ
น้ําสม
ควันไม

ขยายแนวคิดการใชพลังงานทางเลือก

กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวทดลอง
ผลิตแกสชีวภาพระดับครัวเรือน

สาธิต
การผลิต
แกส
ชีวภาพ

ขยายแนวคิดการใชพลังงานทางเลือก

กลุมวิสาหกิจชุมชนทดลองใชตูอบ
พลังงานแสงอาทิตยอบขาวเกรียบ

สาธิตการใช
ตูอบ
พลังงาน
แสงอาทิตย

(1)สํานักวิจัยและ
พัฒนา
มหาวิทยาลัยขอน
แกน (2)
สํานักงาน
พลังงานภูมิภาค
ที่ 6 (ขอนแกน)
(3)สมาคม
เทคโนโลยีที่
เหมาะสม อาศรม
พลังงาน
(4)ศูนยวิชาการ
พลังงานทดแทน
และอนุรักษ
พลังงานจังหวัด
มหาสารคาม
มีบทบาทในการ
อบรมใหความรู
เกี่ยวกับการ
วางแผนพลังงาน
ชุมชนและ
เทคโนโลยี
พลังงาน
ทางเลือกที่
เหมาะสมกับ
ชุมชน
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3.2.2 องคประกอบของกระบวนการเรียนรูในการขยายเครือขายการเรียนรู
จากการสัมภาษณผูใหญบาน อดีตสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล หัวหนาสํานัก
ปลัดเทศบาลตําบล นักวิชาการเกษตร และสมาชิกชุมชนที่เขารวมกิจกรรมการเรียนรูดานการ
พัฒนาพลังงานทางเลือกของชุมชน พบวาองคประกอบของกระบวนการเรียนรูในการขยาย
เครือขายการเรียนรู มีดังนี้
1) ฐานการเรียนรูของชุมชน ไดแก
1.1) สื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อการเผยแพรความรูดานพลังงานทางเลือกใน
รูปแบบวิซีดีของอาศรมพลังงาน
1.2) ตัวแทนชุมชนที่มีความรูเกี่ยวกับวิธกี ารผลิตถานรูปแบบใหม
1.3) เจาหนาที่สํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน และเจาหนาที่
อาศรมพลังงาน ซึ่งเปนวิทยากรเสริมในการใหความรูแกสมาชิกชุมชน
1.4) เจาหนาที่กระมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ
2) เนื้อหา/องคความรู ไดแก
2.1) วิธีการผลิตถานจากถัง 200 ลิตร
2.2) การเก็บน้าํ สมควันไม
2.3) การผลิตถานดับกลิ่น ซึง่ เปนผลิตภัณฑที่ไดจากการประยุกตใชวิธกี ารเผา
ถานแบบใหม
2.4) การผลิตแกสชีวภาพจากมูลสัตวมาใชในระดับครัวเรือน
2.5) การใชตูอบพลังงานแสงอาทิตยในการประกอบอาหาร
2.6) การดําเนินงานของศูนยการเรียนรูชมุ ชน เพื่อเผยแพรองคความรูดาน
พลังงานทางเลือกสูชุมชนและบุคคลภายนอก
3) กิจกรรมการเรียนรู ไดแก
3.1) การทดลองผลิตถานจากถัง 200 ลิตร แทนการเผาถานแบบเดิม ของ
ตัวแทนชุมชน
3.2) การเผยแพรวิธีการผลิตแกกลุมเกษตรกรในละแวกใกลเคียง โดยการ
บอกเลาตอๆ กัน และการสาธิตวิธกี ารทํา
3.3) การอบรมวิธีการผลิตถานจากถัง 200 ลิตร และการเก็บน้าํ สมควันไม
จากวิทยากรซึง่ เปนตัวแทนชุมชนและวิทยากรจากภายนอก
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3.4) การแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสมาชิกในกลุมเผาถาน และการประยุกต
วิธีการผลิตเพือ่ สรางผลิตภัณฑใหม
3.5) การเรียนรูวิธกี ารผลิตแกสชีวภาพจากมูลสัตวในระดับครัวเรือนเพื่อ
นํามาใชในกลุม เกษตรกรเลีย้ งสัตว
3.6) การเรียนรูวิธกี ารใชตูอบพลังงานแสงอาทิตยเพื่อนํามาใชในกลุม
วิสาหกิจชุมชน
3.2.3 ปจจัยเงื่อนไขในการขยายเครือขายการเรียนรู
จากการสัมภาษณ ผูใหญบา น อดีตสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล อดีตนายก
องคการบริหารสวนตําบลตัวแทนตําบลซึง่ เปนผูน ําการใชพลังงานจากชีวมวล หัวหนาสํานัก
ปลัดเทศบาลตําบล และนักวิชาการเกษตร พบวา มีปจจัยเงื่อนไขที่สง ผลตอการขยายเครือขาย
การเรียนรู ดังนี้
1) ปจจัยเงื่อนไขภายในชุมชน
1.1) สมาชิกชุมชนตําบลกุดน้ําใสมีความสามารถในการจัดการความรูที่ไดรับ
มาประยุกตใชกับความรูเดิมซึ่งเปนภูมิปญญาทองถิ่นของตนเอง เปนการตอยอดความคิด ทําให
การนําพลังงานทางเลือกมาใชชุมชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
1.2) การรวมกลุมของเกษตรกรในรูปแบบของเครือขายปราชญอีสาน เปน
ปจจัยสําคัญทีท่ ําใหสมาชิกชุมชนตระหนักถึงผลประโยชนที่จะไดรับจากการใชพลังงานทางเลือก
รวมกัน จึงมีการขยายเครือขายการเรียนรูจ ากกลุม เกษตรกรปลูกพืชที่เรียนรูว ิธีการเผาถาน ไปสู
กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวเพื่อเรียนรูวิธกี ารผลิตแกสชีวภาพจากมูลสัตว
1.3) สมาชิกชุมชนมีกระบวนการคิดทีจ่ ะพัฒนาชุมชนอยูตลอดเวลา มีความ
ตื่นตัวที่จะเรียนรูแนวทางการใชพลังงานทางเลือกใหมๆอยูเสมอ จะเห็นไดจากความตองการใช
เทคโนโลยีพลังงานทางเลือกของกลุมวิสาหกิจชุมชน เชนเดียวกับกลุม อื่นๆ ในชุมชน
2) ปจจัยเงื่อนไขภายนอกชุมชน
2.1) การรวมกันสนับสนุนดานองคความรูแ ละดานงบประมาณ จาก
หนวยงานภายนอกหลายหนวยงาน ทั้งจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ สํานักวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยขอนแกน และโรงงานผลิตเยื่อประดาษซึง่ เปนสถานประการการที่อยูในบริเวณ
ชุมชน ทําใหเครือขายการเรียนรูในตําบลกุดน้ําใสเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
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3.3 ชวงการดํารงอยูของเครือขายการเรียนรู
จากการสัมภาษณ ผูใหญบา น อดีตสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ตัวแทนตําบลซึง่
เปนผูนาํ การใชพลังงานจากชีวมวล หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบล นักวิชาการเกษตร พบวา
เมื่อตําบลกุดน้ําใสเริ่มมีการใชพลังงานทางเลือกอยางหลากหลาย สมาชิกชุมชนกลุมตางๆ ทั้ง
กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตว กลุม เกษตรกรปลูกพืช และกลุม วิสาหกิจชุมชน และสมาชิกองคการ
บริหารสวนตําบลไดประชุมรวมกันเพื่อหาแนวทางการใชพลังงานทางเลือกในชุมชนอยางยั่งยืน ที่
ประชุมไดขอสรุปรวมกันวาควรมีการจัดตั้งศูนยการเรียนรูของชุมชนในบริเวณบานของสมาชิก
ชุมชนที่นาํ มาพลังงานทางเลือกประเภทตางๆ มาใชงานจริง เพื่อเปนแหลงเรียนรูแกสมาชิกชุมชน
และบุคคลภายนอก ทั้งแหลงเรียนรูในการผลิตถานจากถัง 200 ลิตร การผลิตแกสชีวภาพจากมูล
สัตวในระดับครัวเรือน การใชเทคโนโลยีตอู บพลังงานแสงอาทิตยเพื่อประกอบอาหาร และการใช
พลังงานทางเลือกประเภทอืน่ ๆ โดยการติดตอกับสมาชิกชุมชนเพื่อหาผูมีความพรอมจะจัดตั้งเปน
ศูนยการเรียนรูชุมชน หมูบา นละหนึ่งครัวเรือน โดยองคการบริหารสวนตําบลจะสนับสนุน
งบประมาณในการจัดตั้งศูนยการเรียนรูรอ ยละ 50 ของคาใชจายทั้งหมด สวนที่เหลือสมาชิกเปนผู
ออกคาใชจายเอง ซึ่งมีผเู ขารวมจัดตั้งศูนยการเรียนรูชมุ ชนจํานวน 10 ครัวเรือน จาก 10
หมูบาน สําหรับพลังงานทางเลือกอืน่ ๆ ทีก่ รมพัฒนาพลังงานทดแทนจัดสรรมาใหชุมชน และไม
มีอาสาสมัครนําไปจัดตั้งศูนยการเรียนรู องคการบริหารสวนตําบลไดนําอุปกรณดงั กลาวไป
เผยแพรที่ศนู ยการเรียนรูพ ลังงานทางเลือกในบริเวณทีท่ ําการขององคการบริหารสวนตําบล ไดแก
จักรยานสูบน้าํ เตาเผาขยะไรควัน และเตาปงไกประสิทธิภาพสูง
กิจกรรมการเรียนรูดานพลังงานทางเลือกตางๆ นัน้ เปนกิจกรรมการเรียนรูภายใต
โครงการจัดทําแผนพลังงาน 80 ชุมชนสนองพระราชดําริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งสมาชิกชุมชน
เปนผูเสนอความตองการในการใชพลังงานทางเลือกเอง สวนองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่
สงเสริมกิจกรรมการเรียนรู ติดตอหนวยงานที่เกีย่ วของ และจัดสรรงบประมาณที่ไดรับจากกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนฯ เพื่อใชในการจัดกิจกรรมตางๆ ตําบลกุดน้าํ ใสจึงไดรับการสนับสนุน
ดานเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯโดยตรง สวนการสนับสนุน
งบประมาณจัดสรรผานองคการบริหารสวนตําบล นอกจากการจัดโครงการดังกลาวขางตนแลว
องคการบริหารสวนตําบลไดจัดโครงการเกีย่ วกับการใชพลังงานทางเลือกอีกหลายโครงการ ไดแก
โครงการสงเสริมการใชเตาหุงตมประสิทธิภาพสูง โครงการสงเสริมการปลูกตนไมเพื่อสิ่งแวดลอม
และพลังงานทดแทน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทดแทนตนไมทนี่ ํามาเผาถาน และเปนการอนุรักษ
สิ่งแวดลอม โครงการแลกเปลี่ยนหลอดไฟ (หลอดไสแลกหลอดตะเกียบ) โครงการรณรงคการใช
ไฟฟาอยางประหยัด โครงการวันพลังงานตําบลกุดน้าํ ใส โครงการคายเยาวชนอนุรักษพลังงาน
และสิ่งแวดลอมซึ่งไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานพลังงานจังหวัดขอนแกน และ
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มหาวิทยาลัยขอนแกน โครงการอบรมการใชแกสหุงตมอยางประหยัดและปลอดภัย โครงการ
ออกหนวยประชาสัมพันธเคลื่อนที่เพื่อประชาสัมพันธการจัดทําแผนพลังงานชุมชนและรณรงคการ
ประหยัดพลังงาน นอกจากนี้สมาชิกของกลุมตางๆยังไดรวมกันจัดทําสื่อการเรียนรูใ นรูปแบบของ
วีซีดีเพื่อเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับการเผาถานจากการถัง 200 ลิตร การใชแกสชีวภาพจากมูล
สัตว และการใชเตาอบพลังงานแสงอาทิตย นอกจากนีส้ มาชิกกลุมพลังงานทางเลือกและองคการ
บริหารสวนตําบลไดรวมกันจัดทําละครเรื่อง “สีหนุมใหญ” เพื่อเผยแพรความรูเกีย่ วกับการใช
พลังงานทางเลือกประเภทตางๆ โดยถายทอดผานคลืน่ วิทยุชุมชน และโทรทัศนชุมชน ซึ่งละคร
ดังกลาวไดรับความสนใจจากสมาชิกชุมชนเปนอยางมาก เนื่องจากมีสมาชิกชุมชนเปนผูแสดง
และดําเนินเรือ่ งเองทั้งหมด ในลักษณะของละครกึ่งสารคดีที่ผูชมจะไดรับทั้งความรูแ ละความ
สนุกสนาน
เมื่อสมาชิกของกลุมตางๆ มาระดมความคิดเห็นรวมกัน หลังจากนําพลังงานทางเลือก
หลายประเภทเขามาใชในชุมชน สมาชิกมีความคิดเห็นรวมกันวาการผลิตถานดวยถัง 200 ลิตร
เปนเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับชุมชนมากที่สุด เพราะเปนเทคโนโลยีที่สมาชิกชุมชนสวน
ใหญมีศักยภาพในการจัดหามาใช นอกจากนีพ้ บวากลุมเผาถานเปนกลุมที่มีการขยายเครือขาย
การเรียนรูออกไปมากที่สุด และมีการขยายเครือขายไปสูกลุมพระสงฆในตําบลกุดน้ําใสดวย
สมาชิกกลุมเผาถานจึงไดรวมกันจัดทําเตาเผาถานเพื่อถวายแกวัดที่รว มเปนเครือขายนัน้ อยางไร
ก็ตามการเผาถานดวยถัง 200 ลิตรตองใชควบคูกับเตาอัง้ โลประสิทธิภาพสูง เพื่อเปนการประหยัด
พลังงานอยางสูงสุด แตเนื่องจากเตาอั้งโลประสิทธิภาพสูงเปนเทคโนโลยีที่ชุมชนตองซื้อจาก
ภายนอกจึงเกิดแนวความคิดที่จะผลิตใชกันเองในชุมชน
ดวยเหตุดงั กลาวสมาชิกชุมชนจึงไดรวมกันหาขอมูลเกีย่ วกับสถานทีท่ มี่ ีการปน เตาอัง้ โล
ประสิทธิภาพสูงเพื่อจําหนาย ผลการสํารวจพบวาแหลงที่ใกลที่สุด คือ ตําบลนาดี จังหวัด
อุดรธานี สมาชิกชุมชนจึงจัดทําโครงการเพื่อไปศึกษาดูงานการผลิตอุปกรณพลังงานทดแทนของ
ตําบลนาดี จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อไปศึกษาการปนเตาอัง้ โลประสิทธิภาพสูง
แลวนํากลับมาปนใชเองในชุมชน ภายหลังการศึกษาดูงานและสํารวจศักยภาพของตําบลกุดน้ํา
ใสรวมกันของสมาชิกชุมชน พบวาดินในพืน้ ที่ตาํ บลกุดน้าํ ใสไมสามารถนํามาปน เปนเตาอัง้ โล
ประสิทธิภาพสูงได สมาชิกจึงรวมกันหาแนวทางผลิตเตาอั้งโลใหม โดยไดขอสรุปวาการออกแบบ
และการประกอบโครงสรางเตาอั้งโลประสิทธิภาพสูงจะเปนหนาที่ของกลุมพลังงานทางเลือกตําบล
กุดน้ําใส แตการปนเตาจะเปนหนาที่ของกลุมอาชีพปนเตาอั้งโลของตําบลนาดี จึงติดตอขอเขา
รวมเปนกลุมเครือขายกับกลุมอาชีพดังกลาว ตั้งแตนนั้ มากลุมพลังงานทางเลือกตําบลกุดน้าํ ใสได
เปนเครือขายกับกลุมอาชีพปนเตาอัง้ โลของตําบลนาดี จนถึงปจจุบนั ซึ่งเปนเหตุการณแรกที่แสดง
ถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางเครือขายที่มีความตอเนื่อง นอกจากนี้องคการบริหารสวนตําบล
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ไดขยายแนวคิดดานพลังงานทางเลือกไปสูกลุมเยาวชน โดยจัดโครงการปลูกจิตสํานึกใน
สถานศึกษาเพื่อเปนการสรางจิตสํานึกดานการใชพลังงานทางเลือกแกเยาวชน โดยจัดประกวด
เรียงความเรื่องภาพฝนพลังงานยัง่ ยืนที่ตําบลกุดน้ําใส ซึ่งไดรับการสนับสนุนรางวัลจาก
ภาคเอกชน มหาวิทยาลัยขอนแกน และสํานักงานพลังงานจังหวัด ขั้นตอนการดํารงอยูของ
เครือขายการเรียนรูใชระยะเวลาประมาณ 1 เดือน เนื่องจากอยูในชวงแรกของในขั้นตอนการดํารง
อยูของเครือขายการเรียนรู
โดยสรุป กระบวนการเรียนรูในชวงการดํารงอยูของเครือขายการเรียนรูเริ่มจาก (1)
ประชุมรวมกับ อบต. เพื่อหาแนวทางการพัฒนาพลังงานทางเลือกในชุมชนใหมีความยัง่ ยืน ได
ขอสรุปวา ควรจัดตั้งศูนยการเรียนรูในบริเวณบานของสมาชิกชุมชนทีน่ ําพลังงานทางเลือก
ประเภทตางๆมาใชงานจริงเพื่อเปนแหลงเรียนรูใหกับคนภายในและภายนอกชุมชน คาใชจายใน
การจัดทําศูนยการเรียนรู อบต.จะสนับสนุนครึ่งหนึ่งที่เหลือเจาของศูนยการเรียนรูอ อกเอง
(2) สมาชิกชุมชนเรียนรูเกีย่ วกับพลังงานทางเลือกรูปแบบตางๆ เรียนรูผานศูนยการเรียนรูใน
ระดับหมูบานในครัวเรือนที่ใชงานจริง (3) สมาชิกชุมชนเรียนรูจากการเขารวมกิจกรรมสงเสริมการ
ใชพลังงานทางเลือกตางๆ ไดแกอบรม ศึกษาดูงาน ที่จัดเพิ่มเติมโดย อบต.กุดน้าํ ใส
(4) สมาชิกชุมชนจากกลุมพลังงานทางเลือกตางๆ มีมติรว มกันเพื่อจัดทําสื่อการเรียนรูเพื่อ
ประชาสัมพันธการใชพลังงานทางเลือกของชุมชนในรูปแบบวีซีดี (5) สมาชิกกลุมพลังงาน
ทางเลือกรวมกันจัดทําละครเรื่อง “สีหนุมใหญ” เพื่อเผยแพรความรูเกีย่ วกับการใชพลังงาน
ทางเลือกประเภทตางๆ โดยถายทอดผานคลื่นวิทยุชุมชน และโทรทัศนชุมชน
(6) สมาชิกของกลุมพลังงานทางเลือกตางๆ ระดมความคิดเพื่อประเมินการใชพลังงานทางเลือกที่
เหมาะสมกับชุมชนมากที่สุด พบวา เตาถาน 200 ลิตรเปนเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกที่ชุมชนมี
ศักยภาพมากที่สุด (7) การศึกษาดูงานการปนเตาอัง้ โลประสิทธิภาพสูง ที่ตําบลนาดี จังหวัด
อุดรธานี (8) การรวมกันสํารวจคุณสมบัติของดินในบริเวณตําบลกุดน้าํ ใสวามีความเหมาะสมจะ
ปนเตาอัง้ โลประสิทธิภาพสูงหรือไม (9) การจัดกิจกรรมสงเสริมการใชพลังงานทางเลือกแก
เยาวชนขององคการบริหารสวนตําบล โดยจัดประกวดเรียงความเรื่อง “ภาพฝนพลังงานยัง่ ยืนที่
ตําบลกุดน้าํ ใส” เพื่อสรางความตระหนักดานพลังงานใหกับเยาวชน
3.3.1 โครงสรางของการดํารงอยูของเครือขายการเรียนรู
ผลการวิเคราะหของผูวิจยั ที่ไดจากการสังเกตความสัมพันธของสมาชิกชุมชน
เจาหนาที่ของรัฐและองคกรตางๆ ที่เขามามีสวนรวมในการพัฒนาพลังงานทางเลือกของชุมชน
พบวา รูปแบบของการสรางเครือขายการเรียนรูในขัน้ นี้เปนแบบกลุมไปสูกลุม จากขอมูลดังกลาว
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ขางตน สามารถสรุปไดวาการดํารงอยูของเครือขายพลังงานทางเลือกของตําบลกุดน้ําใสมี
โครงสรางดังตอไปนี้
แผนภาพที่ 16 โครงสรางเครือขายพลังงานทางเลือกในชวงการดํารงอยูของเครือขายการเรียนรูของ
ตําบลกุดน้ําใส

1. สํานักวิจัยและ
พัฒนา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
2. สํานักงานพลังงาน
จังหวัดขอนแกน

อบต. กุดน้ําใส

กลุมเผาถานจาก
ถัง200ลิตร

ทําเตาเผาถาน
200ลิตรถวายวัด

กลุมพระสงฆ

1. รวมกันจัดทําศูนยการเรียนรู
พลังงานทางเลือกและสื่อการ
เรียนรูพลังงานทางเลือก
2. จัดประกวดเรียงความ
เยาวชน เรื่อง “ภาพฝนพลังงาน
ยั่งยืนในตําบลกุดน้ําใส”
3.ศึกษาดูงานกลุมปนเตา
ต.นาดี

กลุมวิสาหกิจ
ชุมชน

กลุมผลิตแกส
ชีวภาพจากมูล
สัตว

ขยายเครือขายไปสูกลุม
ภายนอกชุมชน

กลุมอาชีพปนเตา ตําบลนาดี
จังหวัดอุดรธานี

สนับสนุนของรางวัลใน
การประกวดเรียงความ
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3.3.2 องคประกอบของกระบวนการเรียนรูในการดํารงอยูของเครือขายการ
เรียนรู จากการสัมภาษณ ผูใหญบาน อดีตสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ตัวแทนตําบลซึ่งเปน
ผูนําการใชพลังงานจากชีวมวล หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบล นักวิชาการเกษตร พบวา
องคประกอบของกระบวนการเรียนรูในการดํารงอยูของเครือขายการเรียนรู มีดังนี้
1) ฐานการเรียนรูของชุมชน
1.1) ศูนยการเรียนรูดานพลังงานทางเลือกและศูนยการเรียนรูในระดับ
หมูบาน
1.2) สมาชิกกลุมพลังงานทางเลือกตางๆ
1.3) กลุมอาชีพปนเตาอั้งโล ตําบลนาดี จังหวัดอุดรธานี
2) เนื้อหา/องคความรู
2.1) ความรูเกี่ยวกับการใชพลังงานทางเลือกในรูปแบบตางๆ ที่ชุมชนได
ดําเนินการ
2.2) พฤติกรรมการใชพลังงานทางเลือกของชุมชน
2.3) ความรูเ กี่ยวกับการปน เตาอัง้ โลประสิทธิภาพสูง
3) กิจกรรมการเรียนรู
3.1) การจัดตั้งศูนยการเรียนรูชุมชน เพื่อเปนแหลงการเรียนรูในระดับหมูบาน
3.2) การจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อสงเสริมการใชพลังงานทางเลือกขององคการ
บริหารสวนตําบล
3.3) การผลิตสื่อการเรียนรูก ารใชพลังงานทางเลือกของชุมชนในรูปแบบวีซีดี
3.4) การจัดทําละครเพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับการใชพลังงานทางเลือก
ประเภทตางๆ โดยถายทอดผานคลืน่ วิทยุชุมชน และโทรทัศนชุมชน
3.5) การระดมความคิดเพือ่ ประเมินการใชพลังงานทางเลือกที่เหมาะสมกับ
ชุมชนมากที่สดุ
3.6) การศึกษาดูงานการปนเตาอั้งโลประสิทธิภาพสูง ทีต่ ําบลนาดี จังหวัด
อุดรธานี
3.7) การรวมกันสํารวจคุณสมบัติของดินในบริเวณตําบลกุดน้ําใสวามีความ
เหมาะสมจะปน เตาอัง้ โลประสิทธิภาพสูงหรือไม
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3.8) การจัดกิจกรรมสงเสริมการใชพลังงานทางเลือกแกเยาวชนขององคการ
บริหารสวนตําบล โดยจัดประกวดเรียงความเรื่องภาพฝนพลังงานยั่งยืนที่ตาํ บลกุดน้าํ ใส
3.3.3 ปจจัยเงื่อนไขในการดํารงอยูของเครือขายการเรียนรู
จากการสัมภาษณ ผูใหญบา น อดีตสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ตัวแทนตําบล
ซึ่งเปนผูน าํ การใชพลังงานจากชีวมวล หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบล นักวิชาการเกษตร พบวา
มีปจจัยที่สงผลตอการดํารงอยูของเครือขายการเรียนรูด ังตอไปนี้
1) ปจจัยเงื่อนไขภายในชุมชน
1.1) สมาชิกชุมชนไดรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมตางๆ จากองคการ
บริหารสวนตําบล จึงทําใหเครือขายการเรียนรูกลุมตางๆ ของชุมชนยังคงดํารงอยูได ทั้งการ
สนับสนุนในดานงบประมาณ การติดตอขอความรวมมือกับองคกรภายนอก และการ
ประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรความรูดังกลาวแกสมาชิกชุมชน
1.2) การไดรับผลประโยชนรว มกันระหวางกลุมเครือขายในตําบลกุดน้าํ ใสกับ
กลุมอาชีพปนเตา ตําบลนาดี เปนปจจัยที่เกื้อหนุนใหการเขารวมเปนเครือขายการเรียนรูระหวาง
กันยังคงดํารงอยู
1.3) การไมยดึ ติดกับรูปแบบของพลังงานทางเลือก เปนปจจัยที่ชว ยสงเสริมให
สมาชิกกลุมพลังงานทางเลือกตางๆ ไดเรียนรูวธิ ีการใชพลังงานทางเลือกทีห่ ลากหลายมากขึ้น จน
นําไปสูการคนหาพลังงานทางเลือกที่เหมาะสมกับชุมชนของตนเองมากที่สุด
2) ปจจัยเงื่อนไขภายนอกชุมชน
2.1) การสนับสนุนจากองคกรภายนอกในขั้นตอนนีล้ ดบทบาทลง เนื่องจาก
สมาชิกชุมชนมีความรูเรื่องการใชพลังงานทางเลือกแลว องคกรตางๆ จึงไมไดเขามาชวยเหลือมาก
นัก
เมื่อศึกษาพัฒนาการของเครือขายการเรียนรูตําบลกุดน้าํ ใสสามารถแสดงเปนแผนภาพไดดังหนา
ตอไป
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แผนภาพที่ 17เหตุการณสาํ คัญและกระบวนการเรียนรูของตําบลกุดน้าํ ใสในชวงเกิดเครือขายการเรียนรู

ตนป 49
เกิดวิกฤต
ตนทุนการผลิต
ทางการเกษตร
สูง

นายก อบต.เห็นชอบ
ดวยที่จะให อบต.
ผลิตไบโอดีเซล
จําหนายใหกับ
เกษตรกรในราคาถูก
จึงสงเจาหนาที่
อบต.ไปศึกษาการ
ผลิตไบโอดีเซล

(1) สมาชิกกลุมเกษตรกรรวมกันหา
แนวทางแกไขปญหาตนทุนการผลิตสูง
และสํารวจหาสาเหตุหลักของปญหา
ตนทุนการผลิตมีราคาสูงรวมกับ
เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลกุด
น้ําใส โดยการสอบถามจากเกษตรกร
ภายในชุมชนพบวาสาเหตุหลักมาจาก
น้ํามันและปุยมีราคาแพง (2) สมาชิก
กลุมเกษตรกรปรึกษาหารือรวมกันเพื่อ
แกไขปญหาโดยขอความอนุเคราะหจาก
นายกองคการบริหารสวนตําบลใหผลิต
น้ํามันไบโอดีเซลและปุยชีวภาพมา
จําหนายแกเกษตรกรในชุมชน

มิ.ย. 49
เกิดโรงงานผลิต
ไบโอดีเซลของชุมชน
โดย อบต. สนับสนุน
งบประมาณทั้งหมด

(3) เจาหนาที่ อบต. เขารับการ
อบรมเรื่องการผลิตน้ํามันไบโอ
ดีเซลที่ ศูนยสาธิตและพัฒนาไบโอ
ดีเซล มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(4) เจาหนาที่องคการบริหารสวน
ตําบลและสมาชิกชุมชนรวมกัน
จัดตั้งศูนยการเรียนรูเรื่องพลังงาน
ทางเลือก เพื่อเปนแหลงเรียนรู
เกี่ยวกับการผลิตเชื้อเพลิงจากไบ
โอดีเซลและจําหนายแกสมาชิก
ชุมชน

พ.ค. 49
โรงไฟฟาน้ําพอง
จัดทําโครงการ
ชีววิถี สนับสนุน
ใหเกษตรกรทํา
เกษตรอินทรีย

พ.ค. 49
เกิดโรงงานผลิต
ปุย โรงสีขาวของชุมชน
โดย อบต. สนับสนุน
งบประมาณทั้งหมดเพื่อ
ชวยเหลือเกษตรกรแบบ
ครบวงจร

(5) เกษตรกรในชุมชน
เรียนรูเกี่ยวกับการทํา
เกษตรอินทรีย การทําปุย
ชีวภาพ และการทําน้ํา
หมักชีวภาพ ตาม
โครงการชีววิถี เมื่อ
เกษตรกรทดลองทําเอง
พบวา ปุยเมื่อหวานจะ
เปนขุย จึงรวมกันหา
แนวทางแกปญหากับ
อบต. ไดขอสรุปวา ให
อบต. สรางโรงปุยอัดเม็ด

ม.ค. 50
กระทรวงพลังงานรวมกับ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ชักชวนใหชุมชนเขารวม
โครงการจัดทําแผนพลังงาน
80 ชุมชนสนองพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียงเนื่องจาก
เห็นวาชุมชนสนใจดาน
พลังงานทางเลือกเพราะ
ผลิตไบโอดีเซลใชเองใน
ชุมชน

(6)เจาหนาที่ อบต. เขารวม
อบรมผูชวยนักวางแผนพลังงาน
และเขาศึกษาดูงานพลังงาน
ทดแทนที่สวนจิตรลดา อาศรม
พลังงานและโรงไฟฟาพลังน้ํา
ลําตะคอง ในเดือน มี.ค. 50

แสดง เหตุการณสําคัญของตําบลกุดน้ําใส
แสดง กระบวนการเรียนรูของชุมชน
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เหตุการณสาํ คัญและกระบวนการเรียนรูของตําบลกุดน้าํ ใสในชวงเกิดเครือขายการเรียนรู(ตอ)

มี.ค. 50

เม.ย. 50

เจาหนาที่ อบต. ที่ไปศึกษาดูงานกลับมาถายทอดประสบการณใหกับ
สมาชิกชุมชนฟงโดยเฉพาะสมาชิกชุมชนที่เปนแกนนําเครือขายปราชญ
อีสานในพื้นที่ ดวยความศรัทธาตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่ง
สอดคลองกับสิ่งที่เครือขายปราชญอีสานไดยึดถือปฏิบัติ ทําใหสมาชิก
ในเครือขายดังกลาวติดตอหาแนวรวมไดจํานวน 50 คนเพื่อไปศึกษาดู
งานสวนจิตรลดาและอาศรมพลังงานโดยยื่นเรื่องเสนอตอ นายก อบต.
ถือไดวาเปนจุดสําคัญของการเกิดเครือขายการเรียนรู

(7) สมาชิกเครือขายปราชญอีสานซึ่งเปนเกษตรกรที่ทําเกษตรกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่อยูในตําบลกุดน้ํา
ใส ศึกษาดูงานดานพลังงานทางเลือกที่สวนจิตรลดาซึ่งเปนตนแบบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงควบคูการศึกษาดู
งานดานพลังงานทางเลือก ที่อาศรมพลังงาน สมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม จ. นครราชสีมา
(8) รวมกันสรุปบทเรียนที่ไดจากการศึกษาดูงาน ไดขอสรุปวา เทคโนโลยีพลังงานทางเลือกของสวนจิตรลดาเปน
เทคโนโลยีที่ไกลเกินตัวชาวบานไมมีศักยภาพที่จะนํามาใชเองไดเนื่องจากใชงบประมาณในการลงทุนสูง แตจาก
การเรียนรูที่อาศรมพลังงาน สมาชิกชุมชนไดเรียนรูเกี่ยวกับเตาเผาถาน 200 ลิตร ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่ชาวบานมี
ศักยภาพเพียงพอที่จะทําไดจึงซื้อซีดีและหนังสือเกี่ยวกับการสรางและใชเตาเผาถาน 200 ลิตรมาศึกษา
(9) ตัวแทนชุมชนที่ไปศึกษาดูงานไดทดลองสรางเตาเผาถาน 200 ลิตรและใชแทนการใชเผาถานแบบเดิมและ
พบวาไดผลดีกวาการเผาถานแบบเดิม
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แผนภาพที่ 18 เหตุการณสําคัญและกระบวนการเรียนรูของตําบลกุดน้าํ ใสในชวงขยายเครือขายการเรียนรู

พ.ค. 50
สมาชิกชุมชนคน
อื่นๆที่สัญจรไป
มาเห็นวิธีการเผา
ถานแบบใหมจึง
เกิดความสนใจ

พ.ค. 50

มิ.ย. 50

จํานวนผูที่สนใจการเผา
ถานจากเตาเผาถาน 200
ลิตรมีจํานวนมากขึ้น
ตัวแทนชุมชนจึงเสนอให
อบต. จัดอบรมเรื่องการ
สรางและใชเตาเผาถาน
200 ลิตร

(1) ตัวแทนชุมชนที่ผลิตถาน
แบบใหมเผยแพรวิธีการผลิตแก
เพื่อนบานและกลุมเกษตรกรใน
ละแวกใกลเคียงที่สนใจ โดย
การบอกเลาตอๆ กัน
(2) สมาชิกชุมชนเชิญตัวแทน
ชุมชนที่มีความรูเรื่องการผลิต
ถานจากถัง 200 ลิตรไปสาธิต
วิธีการผลิตที่บานของตนเอง

ก.ย. 50

เกิดกลุมเผาถานจาก
เตาเผาถาน 200 ลิตร
ซึ่งสมาชิกของกลุมสวน
ใหญเปนเกษตรกรปลูก
พืชจึงสามารถนําเศษ
ไมที่เหลือใชจาก
การเกษตรมาเผาเปน
ถาน

(3) สมาชิกชุมชนเขารวมการอบรม
การผลิตถานจากถัง 200 ลิตร
และการเก็บน้ําสมควันไมจาก
วิทยากรชุมชนและวิทยากรจาก
ภายนอก
(4) สมาชิกชุมชนนําวิธีการผลิต
ถานและเก็บน้ําสมควันไมไปใชใน
ครัวเรือน โดยการสนับสนุน
งบประมาณสวนหนึ่งจากกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนฯ

เกิดผลิตภัณฑของ
กลุม ไดแก ถาน
ผลไมที่มีรูปราง
แปลกสวยงามใชดับ
กลิ่นในตูเย็น

(5)แลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางสมาชิกในกลุม
เผาถาน และการ
ทดลองประยุกตวิธีการ
ผลิต โดยนําผลไมแหง
ที่มีเปลือกแข็งมาเผา
เปนถาน

ขยายแนวคิดการใช
พลังงานทางเลือก
ไปสูกลุมเกษตรกร
เลี้ยงสัตว จึงเกิด
แนวคิดที่จะนํามูล
สัตวมาผลิตแกส
ชีวภาพในครัวเรือน

ก.ย. 50
ขยายแนวคิดการใช
พลังงานทางเลือกไปสู
กลุมวิสาหกิจชุมชน จึง
เกิดแนวคิดที่จะนําตูอบ
พลังงานแสงอาทิตยมา
ใชอบขาวเกรียบซึ่งเปน
ผลิตภัณฑของกลุม

(6) เรียนรูวิธีการผลิตและทดลอง
ผลิตแกสชีวภาพจากมูลสัตวใน
ระดับครัวเรือนจากเจาหนาที่
สํานักวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยขอนแกนเพื่อนํามาใช
ในกลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตว

(7) เรียนรูวิธีการใชตูอบ
พลังงานแสงอาทิตยเพื่อ
นํามาใชในกลุมวิสาหกิจ
ชุมชน จากเจาหนาที่กรม
พัฒนาพลังงานทดแทนฯ
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ก.ย. 50

สมาชิกกลุมตางๆเกิด
แนวคิดที่จะจัดทําศูนย
การเรียนรูชุมชนดาน
พลังงานเนื่องจากเห็นวา
ชุมชนเริ่มมีการใชพลังงาน
ทางเลือกที่หลากหลาย

ก.ย. 50

เกิดศูนยการเรียนรูดาน
พลังงานทางเลือกครบ
ทั้ง 10 หมูบานใน
ชุมชน

(1) ประชุมรวมกับ อบต. เพื่อหาแนวทางการ
พัฒนาพลังงานทางเลือกในชุมชนใหมีความ
ยั่งยืน ไดขอสรุปวา ควรจัดตั้งศูนยการเรียนรู
ในบริเวณบานของสมาชิกชุมชนที่นําพลังงาน
ทางเลือกประเภทตางๆมาใชงานจริงเพื่อเปน
แหลงเรียนรูใหกับคนภายในและภายนอก
ชุมชน คาใชจายในการจัดทําศูนยการเรียนรู
อบต.จะสนับสนุนครึ่งหนึ่งที่เหลือเจาของศูนย
การเรียนรูออกเอง

พ.ย. 50

ต.ค. 50

สมาชิกกลุมตางๆเกิดแนวคิดที่
จะผลิตสื่อการเรียนรูเผยแพร
องคความรูดานพลังงาน
ทางเลือกในรูปแบบตางๆที่เปน
ของชุมชนเองและใชภาษาถิ่น
เพื่อใหงายตอการเขาใจของคน
ในชุมชน

(2) สมาชิกชุมชนเรียนรูเกี่ยวกับ
พลังงานทางเลือกรูปแบบตางๆ
เรียนรูผานศูนยการเรียนรูในระดับ
หมูบานในครัวเรือนที่ใชงานจริง
(3) สมาชิกชุมชนเรียนรูจากการ
เขารวมกิจกรรมสงเสริมการใช
พลังงานทางเลือกตางๆ ไดแก
อบรม ศึกษาดูงาน ที่จัดเพิ่มเติม
โดย อบต.กุดน้ําใส

- หลังจาก พบวา เตาถาน 200 ลิตรเปนเทคโนโลยีพลังงาน
ทางเลือกที่ชุมชนมีศักยภาพมากที่สุดซึ่งเทคโนโลยีดังกลาวควร
ใชรวมกับเตาอั้งโลประสิทธิภาพสูงเพือ่ ใหเกิดการประหยัด
พลังงาน แตชุมชนตองซื้อเตาอั้งโลประสิทธิภาพสูงจาก
ภายนอกจึงเกิดแนวคิดที่จะผลิตเตาอั้งโลประสิทธิภาพสูงใชเอง
ในชุมชน
- เกิดแนวคิดที่จะสรางความตระหนักดานพลังงานใหกับ
เยาวชนในชุมชน

(4) สมาชิกชุมชนจากกลุมพลังงานทางเลือกตางๆ มีมติ
รวมกันเพื่อจัดทําสื่อการเรียนรูเพื่อประชาสัมพันธการใช
พลังงานทางเลือกของชุมชนในรูปแบบวีซีดี (5) สมาชิก
กลุมพลังงานทางเลือกรวมกันจัดทําละครเรื่อง “สีหนุมใหญ”
เพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับการใชพลังงานทางเลือกประเภท
ตางๆ โดยถายทอดผานคลื่นวิทยุชุมชน และโทรทัศนชุมชน
(6) สมาชิกของกลุมพลังงานทางเลือกตางๆ ระดมความคิด
เพื่อประเมินการใชพลังงานทางเลือกที่เหมาะสมกับชุมชน
มากที่สุด พบวา เตาถาน 200 ลิตรเปนเทคโนโลยีพลังงาน
ทางเลือกที่ชุมชนมีศักยภาพมากที่สุด

พบวาดินในตําบลกุดน้ํา
ใสไมสามารถนํามาปน
เตาอั้งโลประสิทธิภาพสูง
จึงเกิดแนวคิดที่จะผลิต
โครงสรางของเตาเองและ
ใหกลุมปนเตา ต.นาดี ปน
เปนจุดเริ่มของการสราง
นวัตกรรมดานพลังงาน
ทางเลือกรวมกันระหวาง
ชุมชน

(7) การศึกษาดูงานการปนเตาอั้งโล
ประสิทธิภาพสูง ที่ตําบลนาดี จังหวัดอุดรธานี
(8) การรวมกันสํารวจคุณสมบัติของดินใน
บริเวณตําบลกุดน้ําใสวามีความเหมาะสมจะ
ปนเตาอั้งโลประสิทธิภาพสูงหรือไม
(9) การจัดกิจกรรมสงเสริมการใชพลังงาน
ทางเลือกแกเยาวชนขององคการบริหารสวน
ตําบล โดยจัดประกวดเรียงความเรื่อง “ภาพ
ฝนพลังงานยัง่ ยืนทีต่ ําบลกุดน้ําใส” เพื่อสราง
ความตระหนักดานพลังงานใหกับเยาวชน

บทที่ 5
โครงการพระราชดําริ : จุดเริ่มตนของพลังงานทางเลือก
การนําเสนอในบทนี้ผูวจิ ัยจะนําเสนอผลการวิจัยเปน 2 ตอน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 พระราชดํารัสและโครงการพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั
เกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานทางเลือก
1.1 พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวเกีย่ วกับการพัฒนาพลังงาน
ทางเลือก
1.1.1 พระราชดํารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
1.1.2 พระราชดํารัสเกี่ยวกับพลังงานทางเลือก
1.2 โครงการพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเกี่ยวกับการพัฒนาพลังงาน
ทางเลือก
1.2.1 โครงการผลิตน้ํามันแกสโซฮอล
1.2.2 โครงการผลิตน้ํามันดีโซฮอล
1.2.3 โครงการผลิตไบโอดีเซล
1.2.4 โครงการผลิตเชื้อเพลิงอัดแทง (แกลบอัดแทง)
ตอนที่ 2 พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่มผี ลตอการเกิด การขยายและ
การดํารงอยูของเครือขายการเรียนรูพ
 ลังงานทางเลือกของชุมชน
2.1 กรณีศึกษาตําบลกุดน้าํ ใส : สวนจิตรลดาที่มาของการเกิดเครือขายการเรียนรู
พลังงานทางเลือกของชุมชน
2.2 กรณีศึกษาหมูบานแมกําปอง : ศูนยพัฒนาโครงการหลวงตีนตก พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ชุมชนจึงคิดรวมพลังสรางโรงไฟฟาถวาย
2.3 กรณีศึกษาชุมชนแหลมรุงเรือง : ดํารงอยูดวยความศรัทธาตอปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
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ตอนที่ 1 พระราชดํารัสและโครงการพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั
เกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานทางเลือก
1.1 พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั เกี่ยวกับการพัฒนาพลังงานทางเลือก
1.1.1 พระราชดํารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
จากการรวบรวมขอมูลของผูวิจัย พบวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงมีพระ
ราชดํารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ดังนี้ ( เครือขายกาญจนาภิเษก, 2551)
“คนเราถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็
เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิด
วาทําอะไรก็ตอ งพอเพียง หมายความวา พอประมาณ ไมสุดโตง ไมโลภอยาง
มาก คนเราก็อยูเปนสุข”
(พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : ๔ ธันวาคม
๒๕๔๑)
“ใหปฏิบัตเิ พียงครึ่งเดียว คือไมตองทั้งหมด หรือ แมจะเศษหนึง่ สวนสีก่ ็
พอ หมายความวา ถาทําไดเศษหนึง่ สวนสีข่ องประเทศก็จะพอ ความหมายของ
เศรษฐกิจพอเพียง และทําไดเศษหนึง่ สวนสี่กพ็ อนัน้ ไมไดแปลวาเศษหนึ่งสวนสี่
ของพื้นที่ แตเศษหนึง่ สวนสีข่ องการกระทํา”
(พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : ๔ ธันวาคม
๒๕๔๑)
“ที่บอกวาพูดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อแปลแลวเปนภาษาอังกฤษก็ไม
เขาใจความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง ก็เลยบอกแลววา ถาไมเขาใจจะอธิบาย
ใหม ก็ไดอธิบายใหม เมื่อปที่แลว วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ ก็ไดอธิบาย ก็รูสึกวา
ไดอธิบายอยางแจมแจง ยืดยาว ก็ดูใครตอใครก็พยักหนาวาเออดี ทําไปทํามาก็
ถามกันวา จะทําอยางไรสําหรับเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจาอยูห ัว ก็มีการ
สัมมนากัน มีรายการวิทยุ ผูเชี่ยวชาญหลายคนถามกันไปถามกันมาวา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระเจาอยูห ัวนี่เปนอยางไร เขาบอกวา ....... ดี จะทําให
ประเทศชาติรอดพนจากวิกฤตการณได บางคนก็คัดคาน บอกวาไมดี ไมใชวาผูท ี่
กลาวถึง เศรษฐกิจพอเพียง เปนคลายๆ เปนทฤษฎีใหม จะนอยใจไมนอ ยใจ ดีใจ
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ที่ทา นผูท ี่เปนนักเศรษฐกิจ ผูที่เปนอาจารยเศรษฐกิจ เศรษฐศาสตรทมี่ ีชื่อเสียง
เขาอุตสาห อางถึงเอยถึงเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจาอยูหวั ถาเขาไมเห็นวาไม
ดี เขาไมพูดเลย ถาพูดเดี๋ยวหาวามาติเตียนพระเจาอยูห วั ไมดี ….. มีคนหนึ่งพูด
เปนดอกเตอร เขาพูดวา เศรษฐกิจพอเพียง นี่ภาษาอังกฤษวาอยางไร แหมคัน
ปากอยากจะพูดที่จริงที่คันปากที่จะพูดเพราะวาตอบแลว อยางที่เห็นในทีวี
รายการใหญ เขาพูดถามโนนถามนี่ เราดูแลวรําคาญเพราะวาตอบแลว ตอบ
เสร็จแลวก็ถามใหมเมื่อ ตอบอีกก็บอกวาทําไมพูด คราวนี้เราฟงเขา แลวเขาถาม
วาภาษาอังกฤษจะแปลเศรษฐกิจพอเพียงวาอยางไร ก็อยากจะตอบวา มีแลวใน
หนังสือ ในหนังสือไมใชหนังสือตําราเศรษฐกิจในหนังสือพระราชดํารัส ที่อุตสาห
พิมพ และนํามาปรับปรุงดูใหฟง ได และแปลเปนภาษาอังกฤษ เพราะวาคนทีฟ่ ง
ภาษาไทย บางทีไมเขาใจภาษาไทย ก็ตองแปลเปนภาษาอังกฤษ และเนนวา
เศรษฐกิจพอเพียง แปลวา Sufficiency Economy โดยเขียนเปนตัวหนาใน
หนังสือ เสร็จแลว เขาก็มาบอกวา คําวา Sufficiency Economy ไมมีในตํารา
เศรษฐกิจ จะมีไดอยางไร เพราะวาเปนทฤษฎีใหม เปนตําราใหม ถามีอยูในตํารา
ก็หมายความวาเรากอปปมา เราลอกเขามา เราไมไดลอก ไมอยูในตํารา
เศรษฐกิจ เปนเกียรติที่เขาพูดอยางที่เขาพูดอยางนีว้ า Sufficiency Economy
นั้นไมมีในตํารา การทีพ่ ูดวาไมมีในตํารานี่ ที่วา เปนเกียรตินั้นก็หมายความวา เรา
มีความคิดใหม โดยที่ทา นผูเ ชี่ยวชาญสนใจ ก็หมายความวา เราก็สามารถที่จะ
คิดอะไรได จะถูกจะผิดก็ชา งแตวาเขาสนใจ แลวก็ถา เขาสนใจ เขาก็สามารถทีจ่ ะ
ไปปรับปรุงหรือไปใชหลักการ เพื่อที่จะใหเศรษฐกิจของประเทศ และของโลก
พัฒนาดีขึ้น ..... เศรษฐกิจพอเพียงก็มีเปนขั้นๆ แตวาตอง ดูวา เศรษฐกิจพอเพียง
นี้ที่จะมาบอกวาใหพอเพียงเฉพาะตัวเอง ๑๐๐ % เปนสิ่งทีท่ ําไมได จะตองมีการ
แลกเปลี่ยน ตองมีการชวยกัน ถามีการชวยกันแลกเปลีย่ นไมใชเศรษฐกิจ
พอเพียงแลว แตวาพอเพียงในทฤษฎีหลวงนี้คือสามารถที่จะดําเนินงานได
เมืองไทยไมใชเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ไมไดตําหนิ ไมเคยพูด นี่เพิง่ พูดวันนี้ พูดเวลา
นี้ ขณะนี้วา ประเทศไทยไมใชเศรษฐกิจพอเพียงคอนขางจะแย เพราะวาจะทําให
ลมจม เศรษฐกิจพอเพียง ทีห่ มายถึงนี้ คือวา อยางคนทีท่ ําธุรกิจก็ยอมตองไปกู
เงิน เพราะวาธุรกิจหรือกิจการอุตสาหกรรมสมัยใหม คนเดียวไมสามารถที่จะ
รวบรวมทุนมาสรางกิจกรรมที่ใหญ เชนเรือ่ งเขื่อนปาสักคนเดียวทําไมได หรือแม
หนวยราชการหนวยเดียวทําไมได...........ถานับดูปน ี้นา จะมีความเสียหาย หมืน่
ลานไมตองเสีย และที่ไมตองเสียนี้กท็ ําใหเกิดมีผลผลิต โดยเฉพาะอยางเกษตร
เขาก็มีผลผลิตได แมจะปนี้ซงึ่ เขื่อนยังไมไดทํางาน ในดานชลประทาน ก็ทําให
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ปองกันไมใหมนี ้ําทวม ทําใหเกษตรกรเพาะปลูกได ก็เปนเงินหลายพันลาน
เหมือนกัน ฉะนั้นในปเดียว เขื่อนปาสักนี้ไดคุมแลว คุมคาที่ไดสราง 2 หมืน่ ลาน
นั้น …… ก็หมายความวากิจการเหลานี้ไมไดอยูในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง
แบบพื้นฐาน แตวาเปนเศรษฐกิจพอเพียงแบบกาวหนา ก็พอเพียงเพราะวาถาทํา
แลว คนอาจจะเกี่ยวของกับกิจการนี้มากมาย แตวา ทําใหสวนรวมไดรับประโยชน
และจะทําใหเจริญ ....... แตวาถากิจการทีท่ ําไมมนี โยบายที่แนวแน ทีส่ อดคลอง
กัน มัวแตทะเลาะกัน ไมสาํ เร็จ ก็ถือวาไมไดประโยชนจากกิจการที่คิด เมื่อไมมี
ประโยชน จากกิจการที่คิด ปานนี้เราจะจนลงไป เงินสองหมืน่ ลานที่ไปลงในการ
สรางนัน้ เงินสองหมืน่ ลานก็หมดไปแลว หมดไปโดยไมมีประโยชน หมดไปโดยได
ทําลาย เพราะวาเดือดรอน เกษตรกรเดือดรอน ชาวกรุงเดือดรอน ฉะนัน้ ก็ตองมี
เหมือนกันโครงการตางๆ หรือเศรษฐกิจที่ใหญที่ตองมีการสอดคลองกันดี ที่ไมใช
เพียงแตเหมือนทฤษฎีใหม ๑๕ ไร ๑๕ ไร แลวก็สามารถที่จะปลูกขาวพอกิน ไอนี่
มันใหญกวา แตอันนี้ก็เปนเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกันคือ คนที่ไมเขาใจวา
กิจการใหญๆ เหมือนสรางเขือ่ นปาสัก เขานึกวาเปนเศรษฐกิจ สมัยใหม เปน
เศรษฐกิจที่ไกลจากเศรษฐกิจพอเพียง นี่เราวัด ไดวา เปนเศรษฐกิจพอเพียง อันนี้
เปนตัวอยางในทางบวก...............เศรษฐกิจพอเพียงอีกอยางหนึ่งไมคอยอยาก
พูด เชนการแลก เปลี่ยนเงิน คาแลกเปลีย่ น นี่ไดพูดมา 2 ป บอกวาขอใหเงิน คา
ของเงิน จะสูงจะต่ําเทาไหร ก็ไมคอยขัดของ แตวาถาไมสมดุลมันไมดี”
(พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา: ๔ ธันวาคม
๒๕๔๒)
“แตวาเมื่อตะกี้ เมื่อเขามานี้ มีคนพูดแทน ก็หวังวาเปนการพูดแทน ของ
ประชาชนจริงๆ เพราะเคาบอกวาเคา พูดในนามของประชาชน คนไทย วาจะทํา
ตามเศรษฐกิจพอเพียง ของพระเจาอยูหวั อันนี้ไมทราบวาเคา รูเรื่องดีอยางไร ถึง
วาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระเจาอยูห ัวคืออะไร แตก็ ควรจะรู หรืออยางนอย
ที่สุด ทานผูใหญที่นงั่ อยู ขางในนี้ ก็นา จะรู นาจะเขาใจ เพราะวาจํานวนมากสวน
ใหญ ไดฟงพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียง และ ทฤษฎีใหมมาหลายตอหลายครั้ง แลว
ไมไดคัดคานวาใชไมได ทําไมได มีบางคนพูดบอกวา เศรษฐกิจพอเพียง นี้ไมถกู
ทําไมได ไมดี ไดยินคนเคาพูด แตวาสวนใหญบอกวาดี แตพวกสวนใหญที่บอก
วาดีนี้ เขาใจแคไหนก็ไมทราบ แตยังไงก็ตาม เศรษฐกิจพอเพียงนี้ ขอย้ําวา เปน
การทัง้ เศรษฐกิจ หรือ ความประพฤติ ทีท่ ําอะไรเพื่อใหเกิดผลโดยมีเหตุและผล
คือเกิดผลมันมาจากเหตุ ถาทําเหตุที่ดี ถาคิดใหดีใหผลที่ออกมา คือสิง่ ที่ติดตาม
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เหตุ การกระทํา ก็จะเปนการกระทําที่ดี และผลของการกระทํานั้น ก็จะเปนการ
กระทําที่ดี ดีแปลวามีประสิทธิผล ดีแปลวามีประโยชน ดีแปล วาทําใหมี
ความสุข”
(พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : ๔ ธันวาคม
๒๕๔๓)
“ทั้งหมดนีพ้ ูดอยางนี้ก็คือเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเอง เศรษฐกิจพอเพียงที่
ไดย้ําแลวย้ําอีกแปลเปนภาษาอังกฤษวา sufficiency economy ใครตอใครก็ ตอ
วา วาไมมี sufficiency economy แตวาเปนคําใหมของเราก็ไดกห็ มายความวา
ประหยัด แตไมใชขี้เหนียว ทําอะไร ดวยความอะลุม อลวย กัน ทําอะไรดวยเหตุ
และผล จะเปนเศรษฐกิจพอเพียง แลว ทุกคนจะมีความสุข แตพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียงนี้เปนสิ่งที่ ปฏิบัติยากทีส่ ุดเพราะวาคนหนึ่งนัง่ อยูทนี่ ี้ อีกคน
อยากจะนัง่ เกาอี้เดียวกัน นัง่ ไดไหม ไอนี่กพ็ ูดมามาหลายปแลว ก็แตละคนก็สนั่
หัววานั่งไมได เพราะวาเดือดรอนเบียดเบียน”
(พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : ๔ ธันวาคม
๒๕๔๓)
“เมืองไทยเนีย่ มีทรัพยากรดี ๆ ไมทําไมใช เดี๋ยวตองไปกูเงินอะไรที่ไหน
มา มาพัฒนาประเทศ จริงสุนัขฝรั่งก็ตองซือ้ มา ตองมี แตวาเรามีของทรัพยากรที่
ดี เราตองใช ไมใชสุนัขเทานัน้ อืน่ ๆ ของอืน่ หลายอยาง แลวก็ทนี่ ายกฯ พูดถึง
ทฤษฎีใหม พูดถึงเศรษฐกิจพอเพียง ไอเนีย่ เราไมไดซื้อจากตางประเทศ แตวา
เปนของพื้นเมือง แลวก็ไมได อาจจะอางวา เปนความคิดของพระเจาอยูหัว ไมใช
ทํามานานแลว ทัง้ ราชการ ทําราชการ ทัง้ พลเรือน ทั้งทหาร ทั้งตํารวจ ไดใช
เศรษฐกิจพอเพียงมานานแลว อยางตํารวจไปเปดโรงเรียนที่บนภูเขา ใชเศรษฐกิจ
พอเพียงแท โรงเรียนสรางโรงเรียนใชไมผุ ๆ พัง ๆ ก็ไปเลือกมา แลวก็คนที่เปนครู
ก็เปนตํารวจ ๒ คน ไดเลี้ยงดู สอนเด็ก ๑๐ คน ๑๕ คน แลวก็นอกจากเลี้ยงดู ยัง
เปนบุรุษพยาบาลดวย ดูผูทเี่ ปน เออ มาลาเรียตรวจเลือด ตํารวจพวกนี้เขาตรวจ
เลือดแลวก็เมือ่ เปนยังไง เขาก็สงผูท ี่ปว ย ชวยชีวิตเด็กและผูใหญมากมาย แต
อยางนี้ถือวา เถื่อน หาวาเถือ่ น หาวาตํารวจปาเนี่ย เขาเรียกวา ตํารวจปา พวก
ตํารวจชายแดนนี่ ตํารวจปา เขา คนอื่นในกรุง หาวาเปนตํารวจปา แตที่จริง
ตํารวจปาเนี่ยเขาชวยชีวิตคนมากมาย มากหลาย”
(พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : ๔ ธันวาคม
๒๕๔๕)
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“วิธีปลูกขาวไมเหมือนของเรา เราเพิ่งพบวิธีปลูกขาวในพรุ ทําให
นราธิวาสมีกินแลวขายได อันนีน้ ี้หมายความวา ตองสอนใหเด็กๆ มีจนิ ตนาการ
ตอนนี้ฝายมลายูเขาก็มีเทคโนโลยีสงู เราก็ชื่นชมรัฐบาลมาเลเซียเขาเกง มี
ความสามารถ ฉลาด แตตอนนัน้ เขาปลูกขาวไมเปน ตองเอาคนไทยไปสอน แตที่
เราสอนได จากคนทีม่ คี วามรูแลวเรียนเกีย่ วกับการเกษตร แลวมาพลิกแพลงให
สามารถทําใหดินมีผลิตผลได อันนี้เปนสิง่ สําคัญเกี่ยวของกับเศรษฐกิจ ความ
เปนอยู สามารถเลี้ยงตัวไดถึงมาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ทีก่ าวหนาไมใชเพียงแต
ปลูกพอกินอยางนั้น มันตองมีพอที่จะตั้งโรงเรียน แมแตศิลปะเกิดขึ้น
ประเทศชาติถอื วาประเทศไทยเจริญในทุกทาง ไมหิว มีกิน คือไมจน มีกิน มี
อาหารใจ หรืออะไรอื่นๆ ใหมากๆ”
(พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : ๔ ธันวาคม ๒๕๔๖)
“ความสะดวกจะสามารถสรางอะไรไดมาก นี่คือเศรษฐกิจพอเพียง
สําคัญวาตองรูจักขั้นตอน ถานึกจะทําอะไรใหเร็วเกินไปไมพอเพียง ถาไมเร็ว
ชาไปก็ไมพอเพียง ตองใหรูจักกาวหนา โดยไมทําใหคนเดือดรอน อันนี้เศรษฐกิจ
พอเพียงคงไดศึกษามาแลว เราพูดมาแลว ๑๐ ป ตองปฏิบัติดวย”
(พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : ๔ ธันวาคม
๒๕๔๖)
“.ทีพ่ ูดถึงเศรษฐกิจพอเพียง เพราะวาสมัยนี้เอะอะอะไรก็พอเพียงๆ ของ
พระเจาอยูหวั ทีน่ ี้พูดแลวเศรษฐกิจพอเพียง...คนก็บอกวา เศรษฐกิจพอเพียง มัน
ไมพอเพียง ความจริงมันพอเพียง ถาเราพอเพียง แตตวั เราไมยอมพอเพียง ที่มัน
ใชไมได เพราะคนเราไมพอเพียง ความสุขถาจะมีอยูแลว ก็คือพอเพียงนัน่ เอง
ถาคนเขาพอ เขามีความสุข เราก็มคี วามสุข ถาคนอยากไดโนนอยากไดนี่มาก
เราเห็นแลวมันไมพอเพียง เราก็ไมมีความสุข แตความสุขของคนแสดงออกมา
ดวยความพอเพียง สําคัญตรงนี้ ใหทาํ ตัวเองใหพอเพียง”
(พระบรมราโชวาทแกคณะเอกอัคราชทูตไทยเมื่อเวลา 16.44 น. 29
สิงหาคม 2550 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตําหนักจิตรลดา
รโหฐาน พระราชวังดุสิต)

199
จากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวในขางตน สามารถสรุปได
ดังนี้
(1) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางการดําเนินชีวิตแกประชาชนทุกระดับที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูมพี ระราชดํารัสแกพสกนิกร เพื่อใหพสกนิกรสามารถดําเนินชีวิตอยางมี
ความสุขในยุคโลกาภิวัตนได โดยที่ความพอเพียงนั้น หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล
รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอผลกระทบใดๆ อันเกิดจากความ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทัง้ นี้จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และความ
ระมัดระวังอยางเต็มที่ในการนําวิชาการตางๆมาใชในการวางแผนและดําเนินการทุกขั้นตอน
ขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพืน้ ฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักวิชาการ
และนักธุรกิจ ในทุกระดับ ใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และใหมีความรอบรูที่
เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความเพียร มีสติปญญา และความรอบคอบ เพื่อใหสมดุล
และพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และกวางขวาง ทั้งทางดานวัตถุ สังคม
สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี
(2) ความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจพอเพียงกับเกษตรทฤษฎีใหม เนื่องจากเกษตรทฤษฎี
ใหม คือแนวทางพัฒนาเกษตรกรรมอยางยั่งยืนทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวพระราชทานไว
และเกษตรทฤษฎีใหมนี้เองเปนตัวอยางซึง่ เปนรูปธรรมของการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงซึง่ เห็นเดนชัดที่สุด ทําใหคนสวนใหญเขาใจวา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใชไดเฉพาะใน
ภาคเกษตรเทานัน้
1.1.2 พระราชดํารัสเกี่ยวกับพลังงานทางเลือก
จากการรวบรวมขอมูลของผูวิจัย พบวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงมีพระ
ราชดํารัสเกี่ยวกับพลังงานทางเลือก ดังนี้ ( เครือขายกาญจนาภิเษก, 2551)
“นี่มาพูดถึงไฟฟาและพลังงานไฟฟาและพลังงานนี้ การไฟฟาตองใช
พลังงาน เพราะวาคาปนไฟฟาตองใชพลังงาน เพื่อใหมี พลังงานไฟฟา อันนี้ก็ทาํ
มานานแลว เวลาขาดแคลนเชื้อเพลิงก็บอกวาใหปด โทรทัศน ใหปดไฟแลวบอก
วาไดผลดี ความจริง เปดโทรทัศนไมเปนไร ถาน้ํามันเชือ้ เพลิงหมดแลว ก็ยังใช
เชื้อเพลิงอยางอื่นได มี แตตองประหยัด ตองหาวิธที ่จี ะทําให เชื้อเพลิง เกิดขึ้นมา
ใหม เชื้อเพลิงที่เรียกวาน้ํามันเชื้อเพลิงจะหมดภายในไมกี่ป หรือไมกสี่ ิบปก็หมด
ถาวาไป ๔๐ ปหมด เราก็จะอายุ ๑๑๘ นีเ่ รายังมีชีวิตอยูอีก ๒ ปนนั้ นะ เราก็จะ
ใชกาซโซฮอล หรือไมใชกาซโซฮอล กาซโซฮอลนี่ก็ไมมี เพราะกาซโซฮอล
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ใสแอลกอฮอลเพียงประมาณ ๑๐% ในระหวางที่จะถึงอายุ ๑๑๘ หาวิธีไดแลวที่
จะทําที่จริงเมือ่ ๒ ปกท็ ํา ทําไบโอดีเซล โดยใชน้ํามันปาลม ๑๐๐ เปอรเซ็นต
ไมใชเพียงน้าํ มันปาลม ๑๐ เปอรเซ็นต นายกฯก็ไดเห็น รถแลนมาใชน้ํามันปาลม
๑๐๐ เปอรเซ็นต เรายืนอยูท ี่รถคันหนึง่ เสร็จแลวก็มีรถอีกคันหนึ่งถอยหลังมา
ติดเครื่อง ไดยินเสียง บึง่ ๆๆ มา นั่นอะไร รถดีเซล รถใชนา้ํ มันดีเซล ๑๐๐
เปอรเซ็นต ๑๐๐เปอรเซ็นต น้ํามันปาลม นายกฯก็บอกวาหอมดี เราก็ถาม หอมดี
แลวไมเดือดรอน เพราะวานายกฯ ไมตองกลัวเปนแคนเซอร เพราะวานี่ไมเปน
มะเร็ง เราทําแลวก็หมายความวา เราไมเดือดรอน เมื่อเราอายุ ๑๑๘ ถาอยางไร
เราก็ใชนา้ํ มันปาลมของเราเองคนอื่นอาจจะไมได คนอื่นอาจจะไมมี แตวาเรามี
เพราะเราขวนขวายหาวิธที ี่จะทําเชื้อเพลิงทดแทนได ถาไมไดทําเชื้อเพลิงทดแทน
เราก็เดือดรอน เราก็เปนหวง แตเราไมตอง เปนหวง ถาคนอื่นเขาไมทาํ
เขาอาจจะไมมีน้ํามันไบโอดีเซลใช แตวาเรามี เราคือขาพเจาทําเอง คนอื่น
อาจจะไมมีก็ไมเปนไรก็เห็นแกตัว แตละคนถาเห็นแกตัวก็รูวาไมเปนไร เพราะแต
ละคนก็ตองพยายามที่จะหาพลังงานทดแทนทั้งนั้น
( พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให
คณะบุคคลตางๆเขาเฝาฯถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕
ธันวาคม ๒๕๔๘ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๘ เวลา ๑๖.๐๐ น)
“เขาบอกวาเดีย๋ วนีพ้ ลังงานปรมาณู เปนพลังงานที่สะอาดมาก ก็จริง
สะอาดที่สุด แตวาถาอันตรายก็อันตรายถึงตายทัง้ นัน้ ทานทูตนาจะไปถาม
ผูเชี่ยวชาญทีท่ ําเกี่ยวของกับพลังงาน แตการที่จะทําพลังงานที่ไมอันตราย
อยางไบโอดีเซล หรืออะไร ก็นาจะคิดทํา แตไบโอดีเซลมันนอย ก็ตอง
เศรษฐกิจพอเพียงนัน่ เอง คือเราไมไดพูดกันมาปหนึ่งแลว เกือบปทไี่ มไดพูดถึง
เศรษฐกิจพอเพียง”
(พระบรมราโชวาทแกคณะเอกอัคราชทูตไทยเมื่อเวลา 16.44 น. 29
สิงหาคม 2550 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตําหนักจิตรลดา
รโหฐาน พระราชวังดุสิต)
“เพราะวาอยูโรงพยาบาลนี่แย เกือบจะเปลี่ยนโรงพยาบาล เปลี่ยนไป
โรงพยาบาลทีอ่ ยูฝงนี้ ไปอยูฝ งโนน จะเปนบา แลวก็นึกไป ไปดูวาทําไมเปนบา
เปนบาเพราะน้ํามันจะทวม น้ําจะทวม น้ํามันขึ้นเลย ขึ้นไปขึ้นมา แลวใครมาบอก
วาน้ําจะทวม แตน้ําไมทว ม เพราะมีโครงการ มีโครงการที่พระประแดง แตถาพูด
ไปพูดมา เขาเอาเรือของกองทัพเรือ เขาสราง มีเรือใหญ เขาบอกวาใหไปเรือนี้ ก็

201
เลยเอาเรือนั้นมาจอด เรือสวยดวย ก็เลยร่ําลือกันใหญวาพรุงนีจ้ ะเสด็จฯ เรายัง
ไมไป เพราะวามีงาน มีงานตลอดป ตลอดทั้งเดือน ก็เลยตองปฏิเสธ เขาบอกวา
ไมใชพรุงนี้ มะรืนนี้สิไป บอกวาจะไป จะไปเยี่ยมโครงการที่พระประแดง บอกวา
ยังไมไป ไมเชือ่ แตทําไปทํามาก็เชื่อ เรือไมเอามาแลว ไมงั้นเอาเรือมาจอด ใหเรา
ไป เราก็เลยบอกวาเรือนี่ใชน้ํามัน เปลืองน้ํามันเหมือนกัน แตเราจะใชไบโอดีเซล
เขาบอกวาใชไมได ถาใชไมได เราไมไป แตเรือที่เปนเรือแท็กซี่ เขาใชไบโอดีเซล
ได เดี๋ยวนีก้ ําลังพัฒนาไบโอดีเซล เพราะวาถาใชดีเซล เปลือง แลวก็ดีเซลมันจะ
หมดโลกแลว แตไบโอดีเซลแบบฝรั่ง 10 เปอรเซ็นต หมายความวาไบโอเพียง 10
เปอรเซ็นต เราไมยอม เราจะใชไบโอดีเซล 100 เปอรเซ็นต หมายความวาดีเซล
แบบไบโอ แบบพืช ใช 100 เปอรเซ็นต อยางคราวกอนนีไ้ ป แลวก็นายกฯ ใช
ไบโอ 100 เปอรเซ็นต ไบโอ ใชน้ํามันแบบแกสโซฮอล 100 เปอรเซ็นต ไมใช 10
เปอรเซ็นต อยางที่เขาใช ขึน้ ภูเขา ขึ้นตรงเขื่อน ขึ้นชัน เขาก็ไปไดดี รถใชน้ํามัน
แกสโซฮอลแบบของเรา ก็ขนึ้ ไดดี แตวามาถึงนี้นอยหนอย ราคาถูกกวา ถูกกวา
ดีเซลเดี๋ยวนี้ ก็ใชดีเซลแบบแกสโซฮอล มาตอนนี้จะใชดีเซลแบบน้ํามันปาลม
น้ํามันปาลม 100 เปอรเซ็นต จะใชได ไมตองใชดีเซล สั่งมาจากเมืองแขก คือ ถา
เราใชดีเซลจากเมืองแขก อีกหนอยก็หมด อีกหนอยหมด เดี๋ยวนี้เขาก็มี เขาก็ไม
ใช แตจะเก็บเอาไวสําหรับมาขายใหเรา เราตองเสียแพงๆ เราจะใชไบโอดีเซล
แบบน้ํามันปาลมที่เราปลูกเอง เราปลูกเองอาจจะมีนอยหนอย ก็ใชนอย อยาไป
ฟุมเฟอยใชมากเกินไป น้าํ มันใชนอยๆ หนอย แตเราจะมีใช ปลูกตนปาลมแลว
มาทําเชื้อเพลิง ตนปาลม มาทอดปลา ทอดอะไรตางๆ ได แลวก็มาใสในรถดีเซล
ไดใชแลวก็ใชได มันวิ่งชาหนอย วิง่ ชาก็ไมเปนไรเราอยาเรงรีบ ชีวิตอยาใหเรงรีบ
มากเกินไป แตราคาก็ถูก ฉะนัน้ คือหลักวา ใชของราคาไมแพงเกินไป อาจจะไม
มีประสิทธิภาพเทากับไฮสปดดีเซล แตก็ไปได ก็ขอใหคิดวาทําอะไรตองประหยัด
คนก็วา ประหยัด ประหยัดดีกวาไมมีเลย ถาไมมี ถาไมมีดีเซลเราก็ตอ งไปซื้ออยูดี
เราไปซื้อก็มี 2 แหงที่เขาขายเปนสําคัญ ก็คือ ของแขก ของฝรั่ง ของฝรั่งก็คือ
อเมริกัน เขาไม ของอเมริกนั เขาไมคอยขาย เขาบอกเขาไมมี แทจริงเขามีเยอะ
แตวาเขาไมขาย เพราะวาเขาเก็บเอาไวมาขายใหเราแพงๆ ที่จริงน้ํามันจะเปน
ดีเซล หรือน้าํ มันเบนซิน มันราคาไมถึงที่เขาขายกัน จนกระทั่งเขาแย เพราะวา
เขาขายแพงเหลือเกินเลยขายไมได ขายไมออก บางทีตองลดราคา เราซื้อน้ํามัน
ราคาถูกของเราเอง ถูกกวาของฝรั่ง ของแขก แลวก็อาจจะคุณภาพกําลังนอยกวา
ดีเซลที่ขุดจากดิน แตที่จริงทีข่ ุดจากดินนั้นราคาไมนา จะแพงอยางนั้น แตเราก็
โลภอยากไดนา้ํ มันที่มกี ําลังก็เลยยอมเสียเงิน เสียเงิน ซึง่ เราควรจะไปใชอยางอืน่
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ฉะนัน้ การที่เราเสียรูทงั้ ฝรั่ง ทั้งแขก เสียเงินใหเขา ฝรั่งกับแขกเขาไดเงินเยอะๆ ก็
ไปซื้ออาวุธ เขาสลับสูรบกันเอง อิรักเขาก็มนี ้ํามันมาก แตวาเขาไมขาย เขาไม
ขายก็ขายไมไดไมมีโรงที่จะกลั่น ก็ขายใหเราแลวเราเอามากลัน่ แลวเราก็ขายให
แขก แตเขาซื้อในราคาถูก เขาขายในราคาแพง ไอนี่มนั ไมคอยถูกหลักของการคา
การคาที่รัฐบาลมีผูเชี่ยวชาญการคา ตองขายอะไรใหราคาแพง จะไดมีกําไร แลว
ซื้อราคาถูก แตเราทําตรงขาม เราซื้ออะไรราคาแพง ขายราคาถูก อยางนี้เราแย
เพราะเราไมมี ไมมีทาง ที่จะขายอะไรราคาแพง เพราะบอก อู. .เขาขาดทุน เวลา
ไปที่รานบอก ผมขาดทุน เปนเสียงภาษาแขก เสียงภาษาจีน ภาษาฝรั่ง เขาตอง
บอกเขาขาดทุน ถาเราขายในราคาแพง โห..มันแพงเกินไป แลวก็เลยซื้อไมได เขา
บอกเขาซื้อไมได เพราะวาเวลาจะซื้อเขา เขาก็ขายไมไดเขาขาดทุน ทีจ่ ริงเราคน
ไทยนี่เราใจดีเกินไป เรายอมขาดทุน ความจริงถาเราขายอะไรไมใหขาดทุน ซื้อ
อะไรไมใหขาดทุน เรารวย เมืองไทยนี่รวย แตวาเราใจดีเกินไป ตางประเทศเขา
บอกเขาขาดทุน ลงทายก็เชือ่ เขาไมดี เราขาดทุนไมได...
(พระราชดํารัสพระราชทานแกคณะบุคคลตางๆ ที่เขาเฝาฯ ถวายชัย
มงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตฯ วัน
อังคารที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐)
จากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวในขางตน สามารถนําปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตกับแนวทางการพัฒนาพลังงานทางเลือกอยางยัง่ ยืนดังนี้
แมวาพลังงานทางเลือกจะเปนพลังงานประเภทพลังงานหมุนเวียนใชแลวไมมีวนั หมดสิ้น
ก็ตองเนนการบริโภคอยางพอเพียงและเปนพลังงานที่มอี ยูในทองถิน่ เพื่อใหสามารถพึ่งตนเองดาน
พลังงานไดก เมื่อมากพอก็นาํ ไปแบงปนหรือขายตามศักยภาพ ตามโอกาส และสภาพแวดลอม
ของชุมชนแตละแหง เมื่อชุมชนสามารถพึ่งตนเองดานพลังงานไดแลวก็พรอมที่จะพัฒนาไปสูขั้น
ตอไป คือการรวมกลุมกันเพือ่ ประกอบกิจกรรมอื่นๆ อาทิ สหกรณ กลุม สวัสดิการ เปนตน

1.2 โครงการพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั เกีย่ วกับการพัฒนา
พลังงานทางเลือก
ปจจุบันวิกฤติพลังงานเชื้อเพลิงเปนเรื่องที่หลายประเทศในโลกตางก็ไดรับ
ผลกระทบไปตามๆ กัน ดังนั้น สิ่งที่หลายๆ ประเทศพยายามทําก็คือ หาพลังงานทางเลือกอืน่ มา
ทดแทน อาทิพลังงานชีวมวล พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานนิวเคลียร ไบโอดีเซล แกส
โซฮอล กาซ NGV ฯลฯ เพื่อชวยผอนหนักใหเปนเบา สําหรับประเทศไทย การใชพลังงานทดแทน
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จากพืช ดูจะเปนทางเลือกทีเ่ หมาะสมที่สดุ เพราะประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม และ
นับเปนโชคดีของชาวไทยที่มพี ระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ภูมิพลอดุลเดชเปนพระมหากษัตริย
พระองคมพี ระอัจฉริยภาพ มีพระปรีชาสามารถ มีสายพระเนตรทีย่ าวไกล พระองคทรงใหโครงการ
สวนพระองคสวนจิตรลดา ทําการศึกษา คิดคน ทดลอง ผลิตพลังงานทดแทนมากกวา 30 ปแลว
ดังเห็นไดจากโครงการดังตอไปนี้ (กระทรวงพลังงาน, 2550)
1.2.1 โครงการผลิตน้ํามันแกสโซฮอล
น้ํามันแกสโซฮอล หมายถึง น้ํามันเชื้อเพลิงที่ไดจากการผสมแอลกอฮอล
และน้ํามันเบนซิน งานทดลองน้าํ มันแกสโซฮอลเริ่มขึ้นเมื่อป พ.ศ.2528 เมื่อพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูห ัว เสด็จพระราชดําเนินทรงตรวจเยี่ยมโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดาและมีพระราช
กระแสรับสั่งใหดําเนินการศึกษาตนทุนการผลิตแอลกอฮอล (เอทิลแอลกอฮอลหรือเอทานอล)
จากออย ในป พ.ศ.2528 เพราะในอนาคตอาจเกิดภาวะน้ํามันขาดแคลนหรือราคาออยตกต่ําการ
นําออยมาแปรรูปเปนเอทานอล เพื่อใชเปนพลังงานทดแทน จึงเปนแนวทางหนึง่ ทีจ่ ะแกปญหานีไ้ ด
และไดพระราชทานพระราชทรัพยสว นพระองคจํานวน 925,000 บาท เปนเงินทุนวิจยั ใชในการ
ดําเนินงาน เพือ่ ใชสรางอาคารและอุปกรณในการทดลอง
วันที่ 9 พฤษภาคม 2529 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั พรอมดวย
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดอาคารโครงการ
คนควาน้ํามันเชื้อเพลิงและเริ่มผลิตเอทานอลจากออยเริม่ ผลิตเอทิลแอลกอฮอล 91% แตตนทุน
การผลิตยังสูงอยูมาก โครงการสวนพระองคสวนจิตรลดาไดมีการปรับปรุงและพัฒนามาอยาง
ตอเนื่อง จนกระทั่งป พ.ศ. 2533 ไดรับการสนับสนุนจากบริษัท สุราทิพย จํากัด ทําการปรับปรุงหอ
กลั่นแอลกอฮอลใหสามารถกลั่นแอลกอฮอลที่ความบริสุทธิ์ 95% ได ในอัตรา 5 ลิตรตอชั่วโมง
วัสดุที่ใชหมักคือ กากน้ําตาล ซึ่งบริษทั สุราทิพย จํากัด นอมกลาฯ ถวาย
ในเดือนตุลาคม 2537 โครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา รวมกับบริษทั
สุราทิพย จํากัดไดขยายกําลังการผลิตแอลกอฮอล เพื่อใหมีปริมาณเพียงพอตอการนําไปผสมกับ
น้ํามันเบนซินในอัตราสวนเอทานอลตอเบนซินเทากับ 1:4 เชื้อเพลิงผสมที่ไดเรียกวา น้ํามันแกส
โซฮอล น้าํ มันแกสโซฮอลที่ผลิตไดนั้นถูกนําไปใชเปนน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับรถยนตทุกคันของ
โครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา ที่ใชนา้ํ มันเบนซิน ทดแทนการเติมน้ํามันเบนซิน โครงการนี้เปน
หนึง่ ในโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลวโรกาสที่เสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 50 ป
ของสํานักพระราชวัง
วันที่ 10 พฤษภาคม 2538 สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดโรงงานผลิตเอทานอลเปนเชื้อเพลิงที่บริษัท สุราทิพย จํากัด
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(ปจจุบันคือกลุมบริษัท 43) นอมเกลาฯ ถวาย และดําเนินการกลั่นตลอดมาจนถึงปจจุบัน กําลัง
การผลิตหอกลั่น 25 ลิตรตอชั่วโมง คิดเปนตนทุนการผลิตแบบธุรกิจทั่วไป 32 บาทตอลิตร ถาคิด
ตนทุนการผลิตแบบยกเวนตนทุนคงที่ราคา 12 บาทตอลิตร ทําการผลิต 4 ครั้งตอเดือน)
ไดเอทานอลประมาณ 900 ลิตรตอการกลั่น 1 ครั้ง ใชกากน้ําตาลความหวานรอยละ 49
โดยน้าํ หนักครัง้ ละ 3,640 กิโลกรัม น้าํ กากสา (น้ําเสียจากหอกลัน่ ) สวนหนึ่งจะใชรดกองปุยหมักที่
โรงงานผลิตปุย อินทรียของโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา
วันที่ 16 พฤษภาคม 2539 การปโตรเลียมแหงประเทศไทยไดนอมเกลาฯ
ถวายสถานีบริการแกสโซฮอลเพื่อใหความสะดวกกับรถยนตที่ใชแกสโซฮอลเพื่อใหความสะดวก
กับรถยนตที่ใชแกสโซฮอลในโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดาและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จพระราชดําเนินทรงเปดสถานีบริการแกสโซฮอลดังกลาว
วันที่ 9 พฤษภาคม 2540 โครงการสวนพระองค รวมกับการปโตรเลี่ยม
แหงประเทศไทยและสถาบันวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ดําเนินการปรับปรุง
คุณภาพของเอทานอลที่ใชเติมรถยนต โดยโครงการสวนพระองคฯ สงเอทานอลที่มคี วามบริสุทธิ์
รอยละ 95 ไปกลั่นซ้าํ เปนเอทานอลทีม่ ีความบริสุทธิ์รอยละ 99.5 ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงประเทศไทย แลวนํากลับมาผสมกับน้ํามันเบนซินธรรมดาในอัตราสวน 1:9 ได
แกสโซฮอลทมี่ ีคาออกเทนเทียบเทาน้ํามันเบนซิน 95 เปดจําหนายแกประชาชนทีส่ ถานีบริการ
น้ํามัน ปตท.สาขาสํานักงานใหญ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ น้ํามันปโตรเลียมซึ่งเปนสาร
ไฮโดรคารบอนเผาไหมอยางไรก็จะมีสารเผาไหมไมหมด (Unburnt) เหลืออยูจากการเผาไหม
อาทิ คารบอนมอนอกไซด (Carbon Monoxide) ในปริมาณสูงซึง่ เปนมลพิษ แตในเอทานอลแมวา
จะมีสัดสวนเพียงแค 10% ในแกสโซฮอลก็สามารถลดมลพิษไดมาก เนื่องจากในเอทานอลมี
ออกซิเจน (Oxygen) เปนสวนประกอบออกซิเจนจะชวยในการเผาไหมใหสมบูรณ ซึ่งเปนขอ
ไดเปรียบ เอทานอลจึงเปนทัง้ สารชวยในการเผาไหมและสารเพิ่มคาออกเทน (Octane Engancer)
อีกดวย
1.2.2 โครงการผลิตน้ํามันดีโซฮอล
น้ํามันดีโซฮอล หมายถึง น้าํ มันเชื้อเพลิงที่ไดจากการผสมน้ํามันดีเซล
เอทานอล และสารที่จาํ เปน สามารถใชเปนเชื้อเพลิงใหกับรถยนตเครือ่ งยนตดีเซลได โดยโครงการ
สวนพระองคสวนจิตรลดารวมมือกับการปโตรเลียมแหงประเทศไทยอีกครั้ง ในป พ.ศ.2541
เพื่อทดลองผลิตน้ํามันดีโซฮอลโดยทดลองผสมเอทานอลที่มีความบริสุทธิ์รอยละ 95 กับน้าํ มัน
ดีเซล และสารอิมัลซิไฟเออร ในอัตราสวน 14:95:1 สามารถนําดีโซฮอลนี้ไปใชเปนน้าํ มันเชื้อเพลิง
สําหรับรถยนตเครื่องยนต ดีเซล รถกระบะ รถแทรกเตอรของโครงการสวนพระองคฯ ผลการ
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ทดลองพบวา น้ํามันดีโซฮอลสามารถใชเปนเชื้อเพลิงไดดีพอสมควรและสามารถลดควันดําไดถึง
รอยละ 50
อนึ่ง สารอิมัลซิไฟเออร คือ สารที่มีคุณสมบัติทําใหแอลกอฮอลกับน้าํ มันดีเซลผสมเขากันโดยไม
แยกชั้น ซึ่งประกอบดวยสาร PEOPS และ SB 407
ขั้นตอนการผลิตน้ํามันดีโซฮอลที่โครงการสวนพระองคสวนจิตรลดา มี
ดังนี้ ขัน้ ตอนที่ 1 นําน้ํามันดีเซล จํานวน 419 ลิตร ใสลงในถังผสมแลวเติมสารอิมัลซิไฟเออรชนิด
ที่ 1 (SB 407) จํานวน 4.2 ลิตร เดินเครื่องสูบหมุนเวียนเปนเวลา 10นาที ขั้นตอนที่ 2 นําเอทานอล
ที่มีความบริสทุ ธิ์รอยละ 95 โดยปริมาตร จํานวน 67 ลิตร ใสลงในถังผสมเติมสารอิมัลซิไฟเออร
ชนิดที่ 2 (PEOPS) จํานวน 4.3 กิโลกรัม เดินเครื่องสูบหมุนเวียน เปนเวลา 2 ชั่วโมง
1.2.3 โครงการผลิตไบโอดีเซล
โครงการไบโอดีเซลเปนอีกหนึ่งโครงการที่เกิดจากพระราชดําริใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั และไดรับความสนใจเปนอยางมากในปจจุบันก็คือ โครงการผลิต
ไบโอดีเซล เริ่มขึ้นเมื่อป พ.ศ.2528 พระองคมีพระราชดําริใหมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรสราง
โรงงานสกัดน้าํ มันปาลมขนาดเล็กที่สหกรณนิคมอาวลึก จังหวัดกระบี่ และทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ ใหสรางโรงงานสกัดน้ํามันปาลมบริสุทธิ์ขนาดเล็กกําลังผลิตวันละ 110 ลิตร ที่ศนู ย
การศึกษาพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริจงั หวัดนราธิวาสและมีพระราชกระแสรับสั่ง
ใหกองงานสวนพระองควิจัยและพัฒนา พรอมทั้งทดลองใชนํามันปาลมกับเครื่องยนตดีเซลของ
กองงานสวนพระองค ที่วงั ไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรขี ันธ ในป พ.ศ.2543 ซึ่งสามารถใชงานไดดี
ไมสงผลเสียตอเครื่องยนตไดผลเปนทีน่ าพอใจ
น้ํามันปาลมกลั่นบริสุทธิ์ (R.B.D. Palm Olein) เปนน้าํ มันที่สกัดจากผล
ปาลมตามกรรมวิธีสะอาด ใชปรุงอาหารรับประทานได ดวยคุณสมบัติพิเศษนี้จงึ นํามาใชกับ
เครื่องยนตดีเซลที่มีระบบสงน้าํ มันเชื้อเพลิง และระบบฉีดน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีปมและหัวฉีดน้ํามันที่
ผลิตมาดวยงานละเอียด จากผลการทดลองพบวา ไมมผี ลกระทบใดๆ ในทางลบกับเครื่องยนต
ดีเซล น้าํ มันปาลมกลัน่ บริสุทธิ์รอยละ 100 โดยปริมาตรสามารถใชเปนน้าํ มันเชื้อเพลิงสําหรับ
เครื่องยนตดีเซล โดยไมตองผสมกับน้ํามันเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ หรืออาจใชผสมกับน้าํ มันดีเซลใน
สัดสวนน้ํามันปาลมตอน้าํ มันดีเซลนอย ตัง้ แตรอยละ 0.01 ไปจนถึง 99.99 ก็ไดเชนกัน การใช
น้ํามันปาลมกลั่นบริสุทธิท์ ําใหเพิม่ กําลังแรงบิดใหกับเครือ่ งยนต ลดมลพิษในไอเสียของเครื่องยนต
เพิ่มการหลอลืน่ ทําใหเครื่องยนตมีอายุการใชงานไดนาน ประหยัดเงินตราในการนําเขาน้ํามัน
เชื้อเพลิงดีเซลไดบางสวน ชวยเหลือเกษตรกร นอกจากนี้ ยังเปนทางเลือกใหมในการใชน้ํามัน
เชื้อเพลิงที่สามารถปลูกทดแทนได
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จากผลสําเร็จดังกลาว วันที่ 9 เมษายน 2544 พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูห ัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหนายอําพล เสนานรงค องคมนตรี เปนผูแทนพระองคยนื่
จดสิทธิบัตร ณ กรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย ในพระปราภิไธยของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวั ชื่อที่แสดงถึงการประดิษฐคือ "การใชน้ํามันปาลมกลั่นบริสุทธิ์เปนน้าํ มันเชื้อเพลิง
เครื่องยนตดีเซล" สิทธิบัตรเลขที่ 10764
1.2.4 โครงการผลิตเชื้อเพลิงอัดแทง (แกลบอัดแทง)
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั มีพระราชดําริตั้งแตป พ.ศ.2518 วา
แกลบที่ไดจากการสีขาว นอกจากจะนําไปเปนอาหารสัตว และทําเปนปุยแลวควรจะนํามาทําเปน
เชื้อเพลิงดวย เพื่อเปนการนําเศษวัสดุเหลือใชมาสรางประโยชนอกี ทัง้ ยังเปนการชวยอนุรักษปา ไม
และสภาพแวดลอมอีกทางหนึง่ ดังนัน้ ในป พ.ศ.2523 โครงการสวนพระองคสวนจิตรลดาจึง
รวมกับสภาบันวิจยั วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ศึกษา วิจัย ทดลองนําแกลบ
จากการสีขาวในสวนจิตรลดามาอัดเปนแทงและแปรสภาพใหเปนเชื้อเพลิง ซึ่งเปนชวงแรกเมื่อ
นําแกลบอัดแทงไปใชงานพบวามีควันมาก ดังนั้นเพื่อกําจัดควันใหหมดไป จึงไดทาํ การปรับปรุง
ใหแกลบอัดแทงกลายเปนถานแกลบอัดแทง ซึ่งนอกจากจะไมมีควันแลว ยังใหความรอนมากกวา
แกลบอัดแทงอีกดวย และดวยพระปรีชาสามารถ พระอัจฉริยภาพดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เปนทีป่ ระจักษแกสายตาของคนทั่วโลก ทางคณะผูจัดงานบรัสเซลสยูเรกา (BRUSSELS
EUREKA) ณ กรุงบรัสเซลส ประเทศเบลเยียม จึงทูลเกลาฯ ถวายรางวัลสิ่งประดิษฐดีเดนแด
พระองค ในป พ.ศ.2543 จํานวน 5 รางวัล จากผลงาน "กังหันชัยพัฒนา" ไดแก
1.รางวัลสิง่ ประดิษฐดีเดนระดับโลก (เหรียญรางวัล Prix OMPI :
Organisation Mondiale DeLa Propriete Intelietuelle) และเงินรางวัลจํานวน 2,000 เหรียญ
ดอลลารสหรัฐฯ
2.รางวัลสรรเสริญพระอัจฉริยภาพแหงการใชเทคโนโลยีอยางมี
ประสิทธิภาพ (เหรียญรางวัล Gold Medal with Mention)และประกาศนียบัตรเกียตินิยมจาก
บรัสเซลส ยูเรกา
3.รางวัลผลงานประดิษฐดีเดนสูงสุด (ถวยรางวัล Grand Prix
International L International Grand Prize)
4.รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐดเี ดน (ถวยรางวัล Minister J.CHABERT :
Minister of Economy of Brussels Capital Region)
5.รางวัลสรรเสริญพระอัจฉริยภาพดานการประดิษฐ (ถวยรางวัล
Yugosiavia)
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ตอมาในป พ.ศ.2544 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว ไดรับการทูลเกลาฯ
ถวายรางวัลจากบรัสเซลสยเู รกาอีกครั้ง จากผลงาน 3 ชิ้น ไดแก "ทฤษฎีใหม (The New Theory)"
น้ํามันไบโอดีเซลสูตรสกัดจากน้าํ มันปาลม (Palm Oil Formula)" และ "ฝนหลวง" (Royal Rain
Making)" รวมทั้งสิน้ 5 รางวัล ไดแก
1.รางวัล D' Un Concept Nouveau de Development de la
Thailande พรอมถวยรางวัลทําดวยเงิน โดยคณะกรรมการตัดสินไดลงมติเห็นชอบทูลเกลาฯ ถวาย
รางวัลเทิดพระเกียรติคุณเปนกรณีพิเศษแกผลงานประดิษฐคิดคนทัง้ 3 ผลงานซึง่ เปนผลงานที่เกิด
จากแนวคิดใหมในการพัฒนาประเทศไทย
2.รางวัลสรรเสริญพระอัจฉริยภาพแหงการใชเทคโนโลยีอยางมี
ประสิทธิภาพ (Gold Medal with Mention) พรอมประกาศเกียรติคุณเทิดพระเกียรติ จํานวน 3
รางวัล ใหแกผลงานประดิษฐคิดคน "โครงการน้าํ มันไบโอดีเซล สูตรสกัดจากน้ํามันปาลม"
"โครงการทฤษฎีใหม" และ "โครงการฝนหลวง"
3.ถวยรางวัล SPECIAL PRIX for His Majesty The King of Thailand
พรอมประกาศนียบัตรมอบใหผลงานประดิษฐคิดคนทฤษฎีใหม ปาลมน้ํามัน ฝนหลวง และ
ประกาศนียบัตร Honored Member ofBACCI โดยเปนรางวัลจาก Bulgarina American
Chamber of Commercial and Industry (BACCI)
จากโครงการพระราชดําริดา นพลังงานในขางตนสามารถสรุปไดวา พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูห ัวทรงทุมเทพระวรกายเพื่อคนควา ศึกษา วิจยั ดานพลังงานทดแทนภายในสวนจิตรลดา
เปนระยะเวลาอยางตอเนื่อง เพื่อตองการใหพสกนิกรชาวไทยสามารถพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืนจึง
นับเปนโชคดีของชาวไทยที่มพี ระองคเปนพระมหากษัตริย
ตอนที่ 2 พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ปจจัยสําคัญตอการเกิด
การขยายและการดํารงอยูของเครือขายการเรียนรูพ
 ลังงานทางเลือกของชุมชน
2.1 กรณีศกึ ษาตําบลกุดน้ําใส : สวนจิตรลดาทีม่ าของการเกิดเครือขายการ
เรียนรูพลังงานทางเลือกของชุมชน
ปจจัยสําคัญทีท่ ําใหเกิดเครือขายการเรียนรูพ ลังงานทางเลือกของตําบลกุดน้ําใสคือ
ความศรัทธาตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั เนื่องจากเกษตรกรใน
พื้นที่ตําบลกุดน้ําใสสวนใหญเปนสมาชิกเครือขายปราชญอีสาน ซึ่งเปนเครือขายทีเ่ รียนรูเกี่ยวกับ
การทําเกษตรทฤษฎีใหมและดําเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สังเกตไดจากพฤติกรรม
การดํารงชีวิตของแกนนําเครือขายปราชญอีสานในพืน้ ที่ ไดแก นายสมนึก เสือพิมพา ที่มีการ
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จัดการที่ดนิ ประมาณ 100 ตารางวา บริเวณบานของตนเอง เพื่อจัดทําศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงใหกับคนชุมชนที่สนใจ โดยภายในบริเวณบานของนายสมนึก จะจัดสรรเปนบอเลี้ยงปลา
ดุกขนาดเล็กแตสามารถเลีย้ งไดประมาณ 500 ตัว บอเลีย้ งกบขนาดเล็กมีกบประมาณ 500 ตัว
“ในตอนแรกหลายคนก็เขาใจวา การทําเกษตรทฤษฎีใหมจะตองมีที่ดนิ 15 ไร จึง
จะทําได แตหลังจากที่ไดไปศึกษาดูงานเกษตรกรที่อื่นจึงรูวา การทําเกษตรทฤษฎีใหมไม
ตองใชพื้นที่เยอะก็ได สามารถใชพื้นที่รอบๆบริเวณบานมาทําก็ได อยูท ี่การจัดสรรทีด่ ิน
ที่วา จะใชประโยชนอยางไรใหมันคุม คาที่สดุ ทั้งปลาทัง้ กบที่เหลือจากกินในครอบครัวก็
เอาไปขายไมเอากําไรเยอะ เอาแคพออยูไดบางสวนก็เอามาแจกจายเพื่อนบานบาง พอ
คนอื่นเห็นเราใชพื้นที่นอยๆทําไดเขาก็อยากทําบางทําใหมีคนเขามาศึกษาอยูเ รื่อยๆ อบต.
ก็มาสนับสนุน จึงเกิดศูนยการเรียนรูทงั้ เศรษฐกิจพอเพียงและการเผาถานจากถัง 200
ลิตร”
(สมนึก เสือพิมพา, สัมภาษณ, 25 พฤศจิกายน 2550)
นอกจากนายสมนึก เสือพิมพา ยังมีแกนนําเกษตรกรในพืน้ ที่อกี คนหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญ
ในการขับเคลือ่ นการเรียนรูป รัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหกับสมาชิกชุมชน คือ นายสุบรรณ สิมาชัย
ผูใหญบานฟากพอง
จากการสัมภาษณนกั วิชาการเกษตร และหัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลกุดน้าํ ใส
พบวา นายสุบรรณ ไดมอบที่ดินจํานวน 15 ไร เพื่อสรางเปนแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงใหกบั
คนในชุมชน และจากการสังเกตของผูวิจยั พบวา ในพืน้ ที่ 15 ไร ไดมีการจัดการที่ดินไวสําหรับ
เลี้ยงปลา ปลูกขาว ปลูกพืชหมุนเวียนและทําเกษตรแบบผสมผสาน บริเวณรอบทีด่ ินจะปลูกตน
ยูคาลิปตัสเพือ่ ขายใหกับโรงงานกระดาษ เศษไมที่เหลือจากการขายก็จะถูกนํามาเผาเปนถานโดย
ใชเตาเผาถานจากถัง 200 ลิตร นอกจากนีย้ ังจัดสรรที่ดินไวสําหรับเลีย้ งสัตวแบบผสมผสาน ไดแก
ไกบาน หมู หาน และเปด
จากการนอมนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวมาใช
ไมเพียงแตทําใหตําบลกุดน้าํ ใสเปนที่รูจักภายในประเทศในฐานะชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนเทานัน้
จากการสัมภาษณนักวิชาการเกษตร หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลกุดน้ําใส ประกอบกับการ
สังเกตของผูว จิ ัย พบวา ตําบลกุดน้ําใสยังเปนที่สถานศึกษาดูงานเกีย่ วกับการทําเกษตรกรรมยั่งยืน
ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียงเพียงแหงเดียวของประเทศไทยที่คณะเกษตร มหาวิทยาลัย
โตเกียว ประเทศญี่ปุน เลือกเปนสถานทีศ่ ึกษาดูงาน
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สิ่งเหลานี้ยอมแสดงใหเห็นวาสมาชิกชุมชนมีความตระหนักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู
แลว ดังนั้นเมือ่ กระทรวงพลังงานเขามาชักชวนใหชุมชนเขารวมโครงการจัดทําแผนพลังงานชุมชน
สนองพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนจึงตกลงทันทีเนื่องจากสอดคลองกับความสนใจของ
สมาชิกชุมชนจึงถือไดวาเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาพลังงานทางเลือกของชุมชนในดานพลังงาน
จากชีวมวล นอกจากนี้จุดเปลี่ยนที่สําคัญอีกจุดหนึ่งคือ การบอกเลาประสบการณการศึกษาดูงาน
ที่สวนจิตรลดาและอาศรมพลังงานของเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลกุดน้ําใสสูสมาชิก
เครือขายปราชญอีสาน ทําใหสมาชิกชุมชนที่เปนสมาชิกเครือขายเครือขายปราชญอีสานตองการ
จะไปศึกษาดูงานที่สวนจิตรลดาบาง เพราะสวนจิตรลดาคือตนแบบของการทําเกษตรทฤษฎีใหม
ซึ่งสอดคลองกับวิถกี ารทําเกษตรกรรมของคนในชุมชน ดังนัน้ จึงรวมกันหาแนวรวมเพื่อทําเรื่อง
เสนอตอนายกองคการบริหารสวนตําบล ขออนุมัติใชงบศึกษาดูงานขององคการบริหารสวนตําบล
แตงบศึกษาดูงานไมเพียงพอทําใหผทู ี่ตองการไปศึกษาดูงานยินดีที่จะออกคาใชจายเอง
2.2 กรณีศึกษาหมูบา นแมกําปอง : ศูนยพัฒนาโครงการหลวงตีนตก พัฒนา
คุณภาพชีวิต ชุมชนจึงคิดรวมพลังสรางโรงไฟฟาถวาย
จากการวิจยั พบวา ปจจัยสําคัญที่ทําใหคนในชุมชนรวมแรงรวมใจกันสรางโรงไฟฟาโรง
แรกของชุมชนเนื่องจากวา สมาชิกชุมชนสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูห ัวที่มีอยูอยางเอนกอนันตตอพสกนิกรชาวหมูบา นแมกําปอง จึงไดรวมแรงรวมใจกันสราง
โรงไฟฟาใหทนั กําหนดจายไฟครั้งแรกในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ซึ่งเปนวันคลายวันพระราช
สมภพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั
จากการศึกษาขอมูลของสํานักราชเลขาธิการ เครือขายกาญจนาภิเษก ประกอบกับการ
สัมภาษณสมาชิกชุมชน และสมาชิกตําบลหวยแกว พบวา
ในป 2524 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ไดพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองค
จํานวน 300,000 บาทเพื่อเปนทุนเริ่มตนในการกอสรางศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวงตีนตก โดยสนอง
พระราชดําริในอันที่จะชวยพัฒนา สาธิต และสงเสริมอาชีพการเพาะเห็ดหอมและกาแฟพันธุ
อารบิกาใหแกราษฎรในพืน้ ที่นอกเหนือจากการปลูกชาเมี่ยง เพราะใชพื้นที่ไมมากและบริเวณนีม้ ี
ไมกอซึ่งเปนวัสดุที่ใชเพาะเห็ดหอมอยูเปนจํานวนมาก
กอนที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวจะพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคเพื่อ
กอสรางศูนยพัฒนาโครงการหลวงตีนตก พระองคเคยเสด็จในพืน้ ที่ตาํ บลหวยแกวมาแลว ดังคํา
กลาวของสมาชิกตําบลหวยแกวคนหนึง่ ทีก่ ลาวไววา “ตอนนัน้ ไมรูวาพระเจาอยูห ัวเสด็จและไม
แนใจวาคนทีเ่ ห็นใชพระเจาอยูหัวหรือเปลาเพราะการแตงกายไมเหมือนกับที่เราคิดเอาไววา พระ
เจาแผนดินตองแตงตัวพิเศษกวาคนธรรมดา แตเมื่อกลับดูในรูปแลวจึงคิดวานาจะใชพระเจาอยูหวั
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จริงๆ ตอนนัน้ เหมือนกับวาพระองคมาสํารวจพืน้ ที่ในตําบล” (สมาชิกตําบลหวยแกว, สัมภาษณ,
2 กุมภาพันธ 2551) ซึ่งขอมูลดังกลาวสอดคลองกับขอมูลของสํานักราชเลขาธิการซึ่งระบุไววา
วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2523 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงขับรถยนตพระทีน่ ั่งออกจากพระ
ตําหนักภูพงิ คราชนิเวศนไปทอดพระเนตรโครงการกอสรางทาง สายบานตะไคร บานหวยแกว เปน
การทรงงานภาคสนาม ทรงทอดพระเนตรแผนที่แสดงแนวถนนระหวางหมูบา นสหกรณ บานหวย
แกว ตําบลหวยแกว ถึงบานแมตะไครตําบลทาเหนือ เปนระยะทาง 17 กิโลเมตร
หลังจากที่ถนนสรางเสร็จจึงมีโครงการหลวงตามมา ชาวบานที่เรียนรูก ารเพาะเห็ดหอม
และการปลูกกาแฟจากโครงการหลวงสามารถนําผลผลิตออกไปจําหนายที่ตลาดไดอยางสะดวก
ตางจากอดีตที่เสนทางคอนขางทุรกันดาร
หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวเสด็จที่บานหวยแกว ตําบลหวยแกว และมี
โครงการหลวงเกิดขึ้นในตําบลหวยแกวแลว ขอมูลจากศูนยพัฒนาโครงการหลวงตีนตก ยังไดระบุ
วา ในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2525 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวไดเสด็จเยี่ยมศูนยพัฒนาโครงการ
หลวงตีนตกซึง่ อยูหา งจากหมูบานแมกําปองเพียง 2 กิโลเมตรเพื่อสอบถามการดําเนินงานของศูนย
ดังกลาว และในวันที่ 5 มีนาคม 2525 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวไดเสด็จพระราชดําเนินที่
หมูบานแมกาํ ปองเพื่อเยี่ยมราษฎรในพืน้ ที่ โดยกอนที่จะเสด็จพระราชดําเนินทรงพระราชทาน
หนวยแพทยเคลื่อนที่มารักษาและตรวจสุขภาพใหกับสมาชิกชุมชนหมูบานแมกําปอง ทําให
พสกนิกรบานแมกําปองยิ่งทราบซึง่ ในพระมหากรุณาธิคุณที่มีตอพสกนิกรบานแมกําปองอยาง
ใหญหลวง
จากการสัมภาษณอดีตผูใหญบานประกอบกับการศึกษารายงานพระราชกรณียกิจของ
สํานักราชเลขาธิการ พบวา ในการเสด็จพระราชดําเนินครั้งนั้น ทรงเสด็จมาทีว่ ัดแมกําปอง จากนัน้
ทรงสํารวจบริเวณรอบชุมชนและทรงปรารภกับเจาอาวาสวัดแมกําปองและกรรมการหมูบานทีม่ า
รับเสด็จวา “ทีน่ ี่นา้ํ อุดมสมบูรณดีนาจะผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานน้าํ ได” หลังจากนั้นจึงมีการ
สํารวจพืน้ ที่หมูบานแมกําปองโดยเจาหนาที่จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานก็
พบวาพืน้ ทีม่ ีความเหมาะสมสามารถผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานไดจริงตามพระราชปรารภ ดวย
เหตุนี้เองไดแสดงถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ดังที่สมาชิกชุมชนคนหนึ่ง
ไดกลาวไววา “พระองคทรงเปนอัจฉริยะแคเดินดูพื้นที่ไมนาน ไมไดเอาเครื่องมือมาวัด ก็รูแลววา
ชุมชนสามารถผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานน้าํ ได” (สมาชิกชุมชน, สัมภาษณ, 3 กุมภาพันธ
2551)
ดวยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวที่มีตอสมาชิกชุมชนหมูบ า นแม
กําปอง โดยเริม่ ตั้งแตการสรางถนนใหบริเวณดานลางชุมชนเพื่อใหชาวบานสามารถนําผลผลิต
ออกมาจําหนายไดอยางสะดวก การพระราชทานพระราชทรัพยสว นพระองคสรางศูนยศึกษาและ
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พัฒนาโครงการหลวงตีนตกและทรงติดตามการดําเนินงานชวยเหลือดานการพัฒนาอาชีพของ
พสกนิกรโดยรอบศูนยอยูมิไดขาด และการเสด็จเยี่ยมราษฎรหมูบานแมกําปองอยางเปนทางการ
ทําใหสมาชิกชุมชนรูวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวทรงหวงใยพวกเขาเกิดความสํานึกในพระ
มหากรุณาธิคณ
ุ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัวจึงไดรวมแรงรวมใจกันสรางโรงไฟฟาถวายให
ทันกําหนดจายไฟครั้งแรกในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2546
2.3 กรณีศึกษาชุมชนแหลมรุงเรือง : ดํารงอยูดวยความศรัทธาตอปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
จากการสัมภาษณประธานชุมชนและสมาชิกชุมชนพบวา ปจจัยสําคัญที่ทาํ ใหสมาชิก
ชุมชนแหลมรุงเรืองยังคงใชไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยเนื่องจากความศรัทธาตอปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว ดังคํากลาวของประธานชุมชนและสมาชิก
ชุมชนที่วา “การไมนําไฟฟาเขามาในชุมชนมิใชวา เราไมอยากใหชุมชนพัฒนาแตชุมชนเราก็ไมได
หยุดนิง่ ที่จะใหพลังงานทดแทนชดเชยสิ่งที่ชุมชนเราขาดหายไป แตไมใชวาใหใชจนเหลือเฟอ เรา
ตองใชอยางพอเพียงและรูจักแบงปน ตอนนีน้ ้ําระยองขาดเพราะอะไร เพราะคนเราไมรูจักใชกัน
อยางพอเพียงและแบงปนซึง่ กันและกัน ดังนัน้ ใครวาเราลาหลังไมพัฒนาเพราะไมมีไฟฟาเราก็ไม
สนใจเพราะเราเองมองวาเราพัฒนา เขามองดานวัตถุแตเรามองดานจิตใจมากกวา และคิดวา
ชุมชนมีการพัฒนาอยูตลอดเวลา” (ประธานชุมชน, สัมภาษณ, 26 เมษายน 2550)
นอกจากนี้สมาชิกชุมชนคนหนึง่ ยังไดกลาวอีกวา “เราไมเอาไฟฟาเขามาก็ดีจะไดไมตอง
เดือดรอน คนภายนอกอาจมองวาเราเดือดรอนเพราะไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่เรามีมันไม
สามารถที่จะดูทีวี ฟงวิทยุได แตเรามองวามันทําใหเราไมฟุมเฟอย ใชพลังงานเทาทีพ่ อเพียงกับ
การดําเนินชีวติ เพราะชีวิตชาวประมงไมมอี ะไรมาก ตีสอี่ อกเรือ กลับมา 5 โมงเย็น 2 ทุมก็เริ่ม
นอนไมมีเวลาที่จะดูอะไรมาก ใชเพียงแคแสงสวางก็พอ” (สมาชิกชุมชน, สัมภาษณ, 26 เมษายน
2550)
ดังนัน้ จากคําพูดของประธานชุมชนและสมาชิกชุมชนสามารถสรุปไดวาการใชพลังงาน
ของสมาชิกชุมชนแหลมรุงเรืองสอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังพระราชดํารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทีว่ า
“คนเราถาพอในความตองการ ก็มีความโลภนอย เมื่อมีความโลภนอยก็
เบียดเบียนคนอื่นนอย ถาทุกประเทศมีความคิด อันนี้ไมใชเศรษฐกิจ มีความคิดวาทํา
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อะไรก็ตองพอเพียง หมายความวา พอประมาณ ไมสุดโตง ไมโลภอยางมาก คนเราก็อยู
เปนสุข”
(พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑)
ดังนัน้ จึงสรุปไดวา เปนโชคดีของปวงชนชาวไทยที่มีครูดานการพัฒนาทีย่ ั่งยืน คือ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งไดรับการยกยองวาเปนพระบิดาแหงการพัฒนา
พลังงานไทย พระองคทรงคนควา ทดลองดานพลังงานทางเลือกที่โครงการสวนพระองคสวน
จิตรลดาตั้งแตชวงที่ยงั ไมปรากฏแนวโนมที่จะเกิดวิกฤติการณดานพลังงาน และปฏิบัติตนเปน
แบบอยางในดานการใชพลังงานอยางพอเพียง
โดยทัว่ ๆไปแลวพระราชวังจะเปนเขตหวงหาม ผูใดจะละเมิดเขาไปโดยมิไดรับอนุญาต
ไมได แตพระมหากษัตริยพระองคนที้ รงสรางพระราชวังใหเปนโรงเรียนที่ประชาชนทุกคนไมวาจะ
รวยหรือจนสามารถเขามาศึกษาเรียนรูเกีย่ วกับพลังงานทางเลือก การทําเกษตรทฤษฎีใหมและ
เศรษฐกิจพอเพียงไดทั้งสิน้ ซึ่งไมมีกษัตริยอ งคใดในโลกที่ปฏิบัติเชนนี้ เนื่องจากพระองคตองการ
ใหพสกนิกรชาวไทยมีความสุข สามารถพึง่ ตนเองไดอยางยั่งยืน และขอคนพบที่สําคัญที่สุดที่ได
จากงานวิจยั ฉบับนี้คือ พระมหากษัตริยไทยกับพสกนิกรของพระองคไมมีชองวางระหวางกันและ
ถือไดวาโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดานี้เองทีเ่ ปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาพลังงานทางเลือก
รูปแบบตางๆในประเทศไทย

บทที่ 6
แนวทางการพัฒนาเครือขายการเรียนรูเพื่อพัฒนาพลังงานทางเลือกของชุมชน
การนําเสนอในบทนี้มวี ัตถุประสงคเพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนาเครือขายการเรียนรูที่
ผานการตรวจสอบจากผูท รงคุณวุฒิ โดยผูว ิจัยไดยกรางแนวทางการพัฒนาเครือขายการเรียนรู
เพื่อพัฒนาพลังงานทางเลือกของชุมชน เสนอตอผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน เพื่อขอความเห็นชอบ
และคําชี้แนะ
ผลการศึกษา พบวา แนวทางการพัฒนาเครือขายการเรียนรูเพื่อพัฒนาพลังงานทางเลือก
ของชุมชนที่ผทู รงคุณวุฒมิ คี วามเห็นตรงกันไมนอยกวา 2 ใน 3 คน สามารถแบงเปนแนวทางใน 3
ขั้นตอน คือ แนวทางการพัฒนาการสรางเครือขายการเรียนรู การพัฒนาการขยายเครือขายการ
เรียนรู และการพัฒนาเพื่อการดํารงอยูของเครือขายการเรียนรู มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. การสรางเครือขายการเรียนรู
1.1 วิธกี ารสรางเครือขายการเรียนรู
เริ่มจากการสรางความตระหนักใหแกสมาชิกชุมชนโดยมีผูนําที่อาจ
เปนไดทั้งสมาชิกชุมชนหรือคนภายนอกทีม่ ีความสามารถในการเชื่อมโยงการใชพลังงานทางเลือก
กับปญหาของชุมชนและวิกฤติดานพลังงานและสิง่ แวดลอม เพราะการสรางความตระหนักดาน
พลังงานทางเลือกไมควรเริ่มดวยการชี้นาํ ประเด็นปญหาดานพลังงานทางเลือกโดยตรงเพราะ
สมาชิกชุมชนยังคิดวา ปญหาเรื่องพลังงานเปนปญหาไกลตัว จึงควรเริ่มจากประเด็นปญหาที่อยู
ใกลตัวของชาวบานแลวเชื่อมโยงมาสูว ิธีการแกปญหาดังกลาวดวยการใชพลังงานทางเลือก และ/
หรือการประหยัดพลังงาน การจัดกิจกรรมการเรียนรูในขั้นตอนนี้จะตองเปนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูในดานการพัฒนาคนเพื่อสรางผูน าํ ดานพลังงานใหกับชุมชน ไดแก กิจกรรมการทัศนศึกษา
ดานพลังงานทางเลือกในสถานทีท่ ี่มีการใชงานจริงและการเขารับการอบรมความรูเรื่องพลังงาน
ทางเลือก การประหยัดพลังงาน และการบริหารจัดการพลังงานของชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ
เพื่อใหตัวแทนที่เขารวมกิจกรรมเปนผูนาํ ทีม่ ีความรูเรื่องพลังงานทางเลือก และสามารถเลือกใช
พลังงานทางเลือกไดอยางเหมาะสมกับชุมชน
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1.2 ปจจัยที่ตองพิจารณา/ควรคํานึงถึงในการสรางเครือขายการเรียนรู
1.2.1 ปจจัยภายใน ไดแก (1) ผูนําชุมชนตองสนับสนุนใหเกิดการใช
พลังงานทางเลือกในชุมชนอยางแทจริง บทบาทหลักของผูนาํ ชุมชนในขั้นตอนการสรางเครือขาย
การเรียนรูคือการเผยแพรแนวความคิดเรือ่ งการใชพลังงานทางเลือกสูสมาชิกชุมชนดวยวิธีการ
ตางๆ (2) ผูนาํ ชุมชนอาจเปนไดทั้งผูน ําชุมชนแบบเปนทางการและไมเปนทางการ แตทั้งนี้ตอง
เปนผูที่ไดรับการยอมรับจากสมาชิกชุมชน มีความสามารถในการโนมนาวใจสมาชิกชุมชนสูง เปน
ผูมีวิสัยทัศนกวางไกล และพรอมที่จะเสียสละประโยชนสวนตน (3) การสรางความตระหนักผาน
การขัดเกลาทางสังคมมีหลายวิธีขึ้นอยูก บั บริบทของชุมชน ไดแก (1) ในกรณีที่สมาชิกชุมชนยังไม
เกิดความตระหนักถึงคุณประโยชนของการใชพลังงานทางเลือก การสรางผูนาํ ชุมชนมี
ความสําคัญอยางยิ่ง และจําเปนตองสรางผูนําชุมชนหลายคน เพื่อชวยเผยแพรแนวคิดสูสมาชิก
ชุมชน จนทําใหเกิดการยอมรับและตระหนักถึงคุณคาของพลังงานทางเลือกในที่สุด (2)ในกรณีที่
สมาชิกชุมชนเกิดความตระหนักถึงคุณประโยชนของการใชพลังงานทางเลือกแลว การสรางผูน ํา
ชุมชนยังคงมีความสําคัญ แตไมจําเปนตองมีหลายคน เนื่องจากบทบาทหลักของผูนําชุมชนใน
ขั้นนี้ คือติดตอประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของกับสมาชิกชุมชน เพื่อใหการสราง
เครือขายการเรียนรูเปนไปอยางราบรื่น
1.2.2 ปจจัยภายนอก ไดแก (1) การสนับสนุนดานองคความรูจาก
องคกรภายนอก โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรูในเรื่องตางๆ เปนปจจัยสําคัญที่ควรคํานึงถึง
เนื่องจากแนวคิดการใชพลังงานทางเลือกเปนเรื่องใหมสาํ หรับสังคมไทย สมาชิกชุมชนจึงไมมี
ความรูในเรื่องดังกลาว ตองอาศัยการสนับสนุนจากองคกรภายนอก (2) การสนับสนุน
งบประมาณจากองคกรภายนอกสําหรับชุมชนที่ขาดแคลนงบประมาณในการดําเนินการ เปน
ปจจัยทีม่ ีความสําคัญเชนกัน เนื่องจากเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกมีราคาคอนขางสูง และ
อุปกรณบางชนิดไมสามารถหาซื้อไดตามทองตลาด
2. การขยายเครือขายการเรียนรู
2.1 วิธกี ารขยายเครือขายการเรียนรู ประกอบดวย วิธีการพัฒนาคน วิธีการ
สงเสริมการใชเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก และวิธีการสงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
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2.1.1 วิธีการพัฒนาคน มีเปาหมายของการพัฒนาเพือ่ เผยแพรองค
ความรูดานพลังงานและสรางความตระหนักสูสมาชิกชุมชน จนเกิดการรวมกลุม ของสมาชิกชุมชน
ดําเนินการไดดวย (1) การเปดเวทีการเรียนรูใหผูแทนชุมชนที่ไปศึกษาดูงานมีโอกาสถายทอด
ความรูและประสบการณจากการศึกษาดูงานหรือการอบรม (2) การบอกเลาแบบปากตอปากเพื่อ
เผยแพรแนวคิดเรื่องพลังงานไปสูชุมชน (3) การอบรมเสริมโดยองคกรภาครัฐหรือองคกรพัฒนา
เอกชนที่เกีย่ วของ หากมีสมาชิกชุมชนใหความสนใจมากควรจัดใหมีการทัศนศึกษาดานพลังงาน
เพิ่มเติมใหกับผูที่สนใจ (4) การประชาสัมพันธแนวคิดเรือ่ งพลังงานทางเลือกโดยใชรปู แบบตางๆ
ไดแก การจําหนาย/แจกจายวิดีทัศนที่สมาชิกชุมชนทําขึ้นเอง การผลิตละครชุมชนโดยสมาชิก
ชุมชน
2.1.2 วิธีการสงเสริมการใชเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก
ดําเนินการไดโดยการนําเทคโนโลยีจากการศึกษาดูงานในขั้นตอนแรกมาใชงานจริงในชุมชน
2.1.3 วิธีการสงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
ดําเนินการไดดวยการจัดตั้งคณะกรรมการพลังงานของชุมชนเพื่อบริหารจัดการโดยเนนการมีสวน
รวมของสมาชิกชุมชน นอกจากหนาที่ดงั กลาวแลวคณะกรรมการพลังงานของชุมชนควรมีบทบาท
สําคัญในการสงเสริมใหสมาชิกชุมชนใชพลังงานทางเลือกอยางพอเพียงควบคูกับการประหยัด
พลังงาน
2.2 ปจจัยที่ตองพิจารณา/ควรคํานึงถึงในการขยายเครือขายการเรียนรู
2.2.1 ปจจัยภายใน ไดแก (1) การสนับสนุนการอบรมหรือศึกษาดูงาน
ใหกับสมาชิกชุมชนเพิ่มเติมโดยผูนาํ ชุมชน (2) การไดรับผลประโยชนโดยตรงและเปนรูปธรรมของ
สมาชิกชุมชน ไดแก การมีไฟฟาใชและการประหยัดคาใชจายดานพลังงาน (3) การสนับสนุนจาก
สมาชิกชุมชน ทั้งการสนับสนุนงบประมาณ แรงงาน โดยไมหวังพึง่ การชวยเหลือจากภายนอกเพียง
อยางเดียว (4) ความสัมพันธของสมาชิกชุมชนที่เปนแบบปฐมภูมิซึ่งเปนแบบเครือญาติ หรือมี
อาชีพเดียวกัน (5) การใชกระบวนการกลุม ในการบริหารจัดการ ไดแก การเปดโอกาสใหสมาชิก
ชุมชนมีสว นรวมในการเสนอความคิดดานพลังงานของชุมชนและการเลือกคณะกรรมการพลังงาน
ของชุมชน
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2.2.2 ปจจัยภายนอก ไดแก (1) การสนับสนุนองคความรูดานพลังงาน
ทางเลือกและการอนุรักษพลังงานจากองคกรภายนอก (2) การสนับสนุนงบประมาณและ
เทคโนโลยีดานพลังงานจากองคกรภายนอก
ในขั้นตอนการขยายเครือขายนี้ ผูเ ชี่ยวชาญทานหนึ่งไดมีขอเสนอแนะที่ตางกับ
ผูเชี่ยวชาญคนอื่นๆ วา การขยายเครือขายนัน้ ในกรณีที่หนึ่งชุมชนมีองคความรูห ลายดาน เราควร
แยกประเด็นของเครือขายพลังงานทางเลือกออกจากเครือขายอื่นๆหรือไม หรือถาไมแยกควรจะคิด
ตอไปวา ในแตละสวนจะชวยกันเกื้อกูลไดอยางไร กลาวคือผลผลิตของแตละกลุมจะชวยสงเสริม
กลุมอื่นๆในชุมชนแบบไหน เชน กลุมเผาถานที่เกาะเกี่ยวกับกลุม เกษตรทางเลือก กลุมเกษตร
ทางเลือกเกาะเกี่ยวกับกลุมทองเที่ยวเชิงอนุรักษ แลวรวมกันจัดกิจกรรม เชน กิจกรรมการ
ทองเที่ยวดานเกษตรทางเลือกและพลังงานทดแทน เปนตน ไมจําเปนตองเนนวาจะตองขยายไปสู
รูปแบบกลุมพลังงานทางเลือกแตเพียงอยางเดียว อาจจะตองจัดตั้งคณะกรรมการกลางระหวาง
กลุมเพื่อคอยประสานงานและจัดการสงเสริมกระบวนการเรียนรูตางๆ ที่ผวู ิจัยเสนอ
3. การดํารงอยูของเครือขายการเรียนรู
3.1 วิธกี ารพัฒนาเพื่อการดํารงอยูของเครือขายการเรียนรู เปนการพัฒนา
3 ดานตอเนื่องจากขั้นการขยายเครือขายการเรียนรู ไดแก ดานการพัฒนาคน การสงเสริมการใช
เทคโนโลยีพลังงานทางเลือก และการสงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
3.1.1 วิธีการพัฒนาคน ดําเนินการไดดวยการเปดเวทีการเรียนรูใหสมาชิก
ชุมชนที่มปี ระสบการณดานพลังงานทางเลือกไดมีโอกาสถายทอดความรูและประสบการณอยาง
ตอเนื่องทั้งภายในและภายนอกชุมชนเพือ่ ขยายกลุมใชพลังงานทางเลือกไปยังกลุม อื่นที่อยู
ภายนอกชุมชน การอบรมเสริมโดยองคกรภาครัฐหรือองคกรพัฒนาเอกชนเกี่ยวกับการนํา
เทคโนโลยีพลังงานทางเลือกประเภทอื่นๆมาใชในชุมชน และการตั้งศูนยการเรียนรูพ ลังงาน
ทางเลือกของชุมชน
สําหรับวิธีการพัฒนาในดานการพัฒนาคน ผูเชี่ยวชาญทัง้ 3 ทานมีความเห็น
ตรงกันวาการจัดเวทีเปนหัวใจสําคัญในการกระตุนใหงานเครือขายเขมแข็งมีการแลกเปลี่ยนและมี
แนวทางการทํางานที่ชัดเจน นอกจากนี้ผเู ชี่ยวชาญทานหนึง่ ไดเสนอแนะวา การพัฒนาคนตอง
รวมถึงการพัฒนาทักษะดานการเปนวิทยากรใหกับสมาชิกชุมชนดวย เพราะผูน ําดานพลังงานของ

217
ชุมชนโดยเฉพาะผูนาํ ที่ไมเปนทางการ สวนใหญจะเปนผูที่มีความรูและประสบการณการใช
พลังงานทางเลือกในระดับดีมาก แตขาดทักษะในดานการถายทอดความรู
3.2.2 วิธีการสงเสริมการใชเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก ดําเนินการไดดวย
การสงเสริมใหมีการนําเทคโนโลยีดานพลังงานประเภทอื่นๆมาใชงานจริงในชุมชน เพื่อเปนการ
ปอนงานใหกลุมมีงานทําและพัฒนาทางความคิดและเทคโนโลยีไปตอเนื่อง
3.2.3 วิธีการสงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ ดําเนินการไดดวย
การสงเสริมใหมีการใชพลังงานทางเลือกอยางพอเพียงควบคูกับการประหยัดพลังงาน การ
ประชาสัมพันธการใชพลังงานทางเลือกผานสื่อตางๆสําหรับชุมชนที่มศี ักยภาพ ไดแก การ
ประชาสัมพันธผานวิทยุชุมชนหรือโทรทัศนชุมชนในรูปแบบละครเสียงหรือละครชุมชน และการ
สงเสริมใหมกี ารบริหารจัดการพลังงานทางเลือกของชุมชนในรูปแบบกระบวนการกลุมอยาง
ตอเนื่อง ไดแก การใหสมาชิกชุมชนมีสวนรวมในการเลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณพลังงานหรือ
คณะกรรมการพลังงานของชุมชน และมีสว นรวมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาพลังงาน
ทางเลือกของชุมชน
3.2 ปจจัยที่ตองพิจารณา/ควรคํานึงถึงในการดํารงอยูของเครือขายการเรียนรู
3.2.1 ปจจัยภายใน ไดแก (1) การสนับสนุนการพัฒนาพลังงานทางเลือกที่มี
อยูแลวและการนําเทคโนโลยีชนิดอื่นๆ เขามาใชในชุมชนอยางตอเนื่องโดยผูน ําชุมชน (2) การ
ไดรับผลประโยชนโดยตรงและเปนรูปธรรมของสมาชิกชุมชน (3) การสนับสนุนงบประมาณ
แรงงาน ในการพัฒนาพลังงานทางเลือกของชุมชนโดยไมหวังพึง่ การชวยเหลือจากภายนอกหรือ
จากภาครัฐเพียงอยางเดียวจากสมาชิกชุมชน (4) ความสัมพันธของสมาชิกชุมชนที่เปนแบบเครือ
ญาติ และ (5) การใชกระบวนการกลุมในการบริหารจัดการ ไดแก การเปดโอกาสใหสมาชิกชุมชน
มีสวนรวมในการเสนอความคิดเกี่ยวกับโครงการดานพลังงานของชุมชน (6) การไดรับ
ผลประโยชนโดยตรงและเปนรูปธรรมของกลุมที่เขารวมเปนเครือขายและการมีอาณาเขตของ
ชุมชนใกลกัน
ผูเชี่ยวชาญทานหนึง่ มีความคิดเห็นวา การการนําเทคโนโลยีชนิดอื่นๆ เขามาใช
ในชุมชนอยางตอเนื่องเปนปจจัยที่สาํ คัญทีส่ ุดในการดํารงอยูของเครือขายการเรียนรูเ พราะถือวา
เปนการปอนงานใหกลุมหรือเครือขายมีงานทําและพัฒนาทางความคิดและเทคโนโลยีอยู
ตลอดเวลา ในขณะที่ผูเชี่ยวชาญอีก 2 ทาน มีความเห็นรวมกันวาปจจัยที่สําคัญที่สดุ ในการดํารง
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อยูของเครือขาย ไดแก การไดรับผลประโยชนโดยตรงและเปนรูปธรรมของกลุมที่เขารวมเปน
เครือขาย เชน การตองใชทรัพยากรรวมกัน การพัฒนาจนสามารถทําใหสมาชิกชุมชนเกิดอาชีพ
ดานพลังงานทางเลือกได เปนตน ดังนัน้ ผูนําจึงมีบทบาทสําคัญในการชี้ใหเห็นประโยชนที่สมาชิก
ของกลุมจะไดรับจากการเขารวมเปนเครือขาย เมื่อสมาชิกเห็นประโยชนจากการเขารวมเปน
เครือขายแลว การสนับสนุนจากสมาชิกเพือ่ ใหเครือขายดํารงอยูก็จะตามมา
3.2.2 ปจจัยภายนอก ไดแก การสนับสนุนองคความรูดานพลังงานทางเลือก
และการอนุรักษพลังงานจากองคกรภายนอก การสนับสนุนงบประมาณจากองคกรภายนอก และ
การสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกอื่นๆใหกับชุมชนไดทดลองใชจากองคกรภายนอก
เมื่อนําบริบททางสังคมของแตละชุมชนมาเปนเกณฑในการจําแนก สามามารถนําเสนอ
แนวทางการพัฒนาเครือขายการเรียนรูพ ลังงานทางเลือกไดดังนี้
1. แนวทางการพัฒนาเครือขายการเรียนรูพลังงานทางเลือก จําแนกตามระดับ
ความตระหนักของสมาชิกชุมชน
1.1 กอนการสรางเครือขายในกรณีที่สมาชิกชุมชนยังไมมีความตระหนักถึง
คุณประโยชนของการใชพลังงานทางเลือก การสรางผูน าํ ชุมชนมีความสําคัญอยางยิ่ง และ
จําเปนตองสรางผูน ําชุมชนหลายคน เพือ่ ชวยเผยแพรแนวคิดสูสมาชิกชุมชน จนทําใหเกิดการ
ยอมรับและตระหนักถึงคุณคาของพลังงานทางเลือกในทีส่ ุด
1.2 ในกรณีทสี่ มาชิกชุมชนตระหนักถึงคุณประโยชนของการใชพลังงาน
ทางเลือกแลว และมีแนวโนมที่สมาชิกชุมชนในรุน ตอไปจะมีความตระหนักในคุณประโยชนของ
การใชพลังงานทางเลือก ซึง่ แนวโนมดังกลาวสามารถพิจารณาโดยนําการไดรับประโยชนจากการ
ใชพลังงานทางเลือก และการประกอบอาชีพของสมาชิกชุมชนมาเปนขอมูลประกอบ ดัง
กรณีศึกษา หมูบานแมกําปองที่สมาชิกชุมชนมีความตระหนักเรื่องถึงคุณคาของทรัพยากรน้ําและ
ปาไมทนี่ าํ มาผลิตกระแสไฟฟาใช เนื่องจากไดรับผลประโยชนจากการใชพลังงานน้าํ อยางเปน
รูปธรรม ผูนาํ ชุมชนอาจไมมีบทบาทสําคัญเทากับการสงผานแนวคิดและความตระหนักในเรื่อง
ดังกลาวสูสมาชิกชุมชนรุนตอไป โดยผานสถาบันครอบครัว สถาบันทางศาสนา เนื่องจาก
หมูบานแมกาํ ปองมีความสัมพันธทางสังคมแบบปฐมภูมิ สมาชิกชุมชนประกอบอาชีพเดียวกัน มี
ความสัมพันธกันในระดับเครือญาติ สมาบันทางศาสนาและครอบครัวจึงมีบทบาทหลักในการขัด
เกลาสมาชิกชุมชน
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1.3 ในกรณีทสี่ มาชิกชุมชนยังไมเกิดความตระหนักในคุณประโยชนของการใช
พลังงานทางเลือก และสมาชิกชุมชนสวนใหญประกอบอาชีพที่ตองเดินทางออกไปทํางานนอก
ชุมชน เชน อาชีพประมง สถาบันหลักทีท่ าํ หนาที่สงผานแนวความคิดดังกลาว อาจไมใชสถาบัน
ครอบครัว หรือสถาบันศาสนา แตตองเปนแหลงเรียนรูภ ายในชุมชน ที่สมาชิกชุมชนสามารถทํา
กิจกรรมรวมกันเพื่อสรางความตระหนักในการใชพลังงานทางเลือกได ดังกรณีศึกษา ชุมชน
แหลมรุงเรือง ที่สรางศูนยการเรียนรูเรื่องพลังงานทางเลือกเปนตัวสงผานแนวคิดดังกลาว
2. แนวทางการพัฒนาเครือขายการเรียนรูพลังงานทางเลือก จําแนกตามขนาดของชุมชน
2.1 ในกรณีทชี่ ุมชนมีขนาดเล็ก (ไมเกิน 60 ครัวเรือน) วิธีการเผยแพรแนวคิดเรื่อง
พลังงานทางเลือกสามารถทําไดหลายวิธี ไดแก (1) วิธกี ารบอกเลาแบบปากตอปาก (2) วิธีการ
เดินเคาะประตูตามบาน (3) การประชุมกลุมสมาชิกชุมชน ซึง่ แนวทางที่ผูเชี่ยวชาญเสนอวามี
ความเหมาะสมกับขนาดของชุมชนเล็กมากที่สุด คือ วิธกี ารเดินเคาะประตูตามบาน
2.2 ในกรณีทชี่ ุมชนมีขนาดกลาง (ไมเกิน 150 ครัวเรือน) วิธีการที่เหมาะสมสําหรับการ
สรางเครือขายการเรียนรูมากที่สุด คือ การเผยแพรผานการจัดกิจกรรมตางๆ ของชุมชน (ดังเชน
กรณีศึกษาหมูบ านแมกําปอง ที่เจาอาวาสซึ่งเปนผูน าํ ชุมชนตองเผยแพรแนวคิดเรื่องการผลิต
กระแสไฟฟาจากพลังน้ําผานการจัดกิจกรรมทางศาสนาและงานบุญตางๆ
2.3 ในกรณีทชี่ ุมชนมีขนาดใหญ วิธีการทีเ่ หมาะสมสําหรับการสรางเครือขายการเรียนรู
มากที่สุด คือ การจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพรแนวคิดเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกโดยตรง ไดแก การ
เรียนรูจากการเขาศึกษาดูงาน การจัดอบรม และการประชาสัมพันธผา นสื่อชุมชนประเภทตางๆ
อาทิ โทรทัศนชุมชน และวิทยุชุมชน
3.แนวทางการพัฒนาเครือขายการเรียนรูพลังงานทางเลือก จําแนกตามประสบการณการ
เปนสมาชิกเครือขายของสมาชิกชุมชน
3.1 ในกรณีทสี่ มาชิกชุมชนเปนเครือขายการเรียนรูดานอื่นๆ กันอยูกอนแลว (ดังเชน
กรณีศึกษาตําบลกุดน้ําใส ที่สมาชิกชุมชนเปนเครือขายปราชญอีสาน) การสรางกระบวนการ
กลุมของสมาชิกชุมชน จึงไมใชปจจัยสําคัญลําดับแรกๆ เนื่องจากการรวมกลุมของสมาชิกชุมชน
ทําใหชมุ ชนมีความเขาใจทักษะการแกไขปญหาโดยใชกระบวนการกลุมเปนพื้นฐานอยูกอนแลว
ทําใหปญหาจากการรวมกลุม เพื่อสรางเครือขายการเรียนรูลดนอยลง อีกทัง้ ปจจัยดังกลาวชวยให
การสรางเครือขายการเรียนรูด ําเนินไปอยางรวดเร็ว
3.2 ในกรณีทสี่ มาชิกชุมชนไมเคยเขารวมเปนสมาชิกเครือขายใดๆ จําเปนที่จะตองให
ความรูเกีย่ วกับการบริหารจัดการกลุม โดยจัดการอบรมแกสมาชิกชุมชนรวมกันจากวิทยากรที่มี
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ประสบการณ ผูนาํ ชุมชนและเจาหนาทีจ่ ากภาครัฐหรือองคกรภายนอกตองเปนผูสง เสริมความรู
ความเขาใจในเรื่องดังกลาวควบคูไปกับวิธีการใชพลังงานทางเลือก เนื่องจากการพัฒนาเครือขาย
การเรียนรูเพื่อพัฒนาพลังงานทางเลือกดังกลาว ตองสงเสริมทั้งดานองคความรูเกี่ยวกับพลังงาน
ทางเลือก และการบริหารจัดการกลุมควบคูกันไป

บทที่ 7
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจยั ครั้งนีม้ ีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหกระบวนการเรียนรู ปจจัยเงื่อนไข และนําเสนอ
แนวทางการพัฒนาเครือขายการเรียนรูเพื่อพัฒนาพลังงานทางเลือกของชุมชน โดยผูวิจัยไดขอให
ผูทรงคุณวุฒคิ ัดเลือกชุมชนที่ประสบความสําเร็จ 3 ชุมชน เปนชุมชนที่ใชพลังงานแสงอาทิตย
พลังงานจากชีวมวล และพลังงานน้ํา ผูวิจยั ใชวิธีการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยทําการวิจยั ภาคสนาม
และเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสัมภาษณ การสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม สวน
แนวทางการพัฒนาเครือขายการเรียนรูเพื่อพัฒนาพลังงานทางเลือกของชุมชนไดรับการตรวจสอบ
จากผูท รงคุณวุฒิผลการวิจยั การศึกษากรณีศึกษาเครือขายการเรียนรูเ พื่อพัฒนาพลังงาน
ทางเลือกของชุมชน ทัง้ 3 กรณีศึกษา สามารถสรุป ไดดังนี้
1. ผลการวิเคราะหกระบวนการเรียนรูในการพัฒนาพลังงานทางเลือกของชุมชน
1.1 กรณีศกึ ษาที่ 1 ชุมชนแหลมรุง เรือง เครือขายการเรียนรูคือ ชุมชน
ภายนอกและภาครัฐที่มีสวนรวมกับกิจกรรมการเรียนรูข องชุมชนแหลมรุงเรืองอยางตอเนื่องไมใช
เพียงแตเขามาศึกษาดูงานเพียงครัง้ คราว
1.1.1 การเกิดเครือขายการเรียนรู
กระบวนการเรียนรูในชวงการเกิดเครือขายการเรียนรูเริ่มจาก (1) สมาชิก
ชุมชนเรียนรูหลักการดําเนินงานตามโครงการบานมัน่ คงและการบริหารจัดการเงินออมในรูปแบบ
กลุมสัจจะออมทรัพยจากเจาหนาที่ของสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนที่เขามาอบรมใหความรู และ
จากการปฏิบัติจริง (2) การสรางความตระหนักถึงคุณคาของพลังงานทางเลือกแกสมาชิกชุมชน
โดยการจัดอบรมเรื่อง แนวทางพัฒนาพลังงานชุมชนจากเจาหนาทีก่ รมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน เพื่อเชิญชวนสมาชิกชุมชนเขารวมโครงการบานมั่นคงดานพลังงาน
(3) สมาชิกชุมชนใชกระบวนการกลุม (มติที่ประชุม) ในการตัดสินใจรวมกันเพื่อกําหนดแนวทาง
การใชพลังงานของชุมชน ระหวางการตอสายไฟฟาจากรัฐเขาสูชุมชนโดยตรงกับการใชพลังงาน
ทางเลือก โดยสมาชิกชุมชนนําปญหามาเปนฐานคิดประกอบการตัดสินใจ
(4) คณะกรรมการชุมชนใชวิธีเดินเคาะประตูตามบานเพื่อสรรหาตัวแทนชุมชนเขารวมการเดินทาง
ศึกษาดูงานดานพลังงานทางเลือก (5) ตัวแทนชุมชนศึกษาดูงานการใชพลังงานแสงอาทิตยและ
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พลังงานลมทีศ่ ูนยทดลองวิชากการพลังงานทดแทน จ.ปทุมธานี ในเดือนมกราคม 2547 ถือไดวา
เปนจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทาํ ใหสมาชิกคนอื่นๆ เริ่มตระหนักถึงความสําคัญ ประโยชน และยอมรับ
การใชพลังงานทางเลือกมากขึ้น (6) ตัวแทนชุมชนเหลานัน้ กลับมาแบงปนประสบการณที่ไปศึกษา
ดูงานใหแกสมาชิกชุมชนคนอื่นๆ เปนการชวยเผยแพรความรูดานพลังงานทางเลือก โดยตัวแทน
ชุมชนใชวิธีการที่หลากหลาย ทั้งจากการบอกเลาปากตอปาก การสรุปผลในที่ประชุมของชุมชน
และการจัดเวทีการเรียนรู
1.1.2 การขยายเครือขายการเรียนรู
กระบวนการเรียนรูในชวงการขยายเครือขายการเรียนรูเริ่มจาก
กระบวนการเรียนรูในชวงการขยายเครือขายการเรียนรูเริ่มจาก (1) การจัดตั้งกลุมพลังงานชุมชน
เพื่อใหสมาชิกชุมชนมีบทบาทหนาที่ในการดําเนินการดานพลังงานอยางชัดเจน (2) สมาชิกชุมชน
รวมกันคัดเลือกพลังงานที่เหมาะสมกับชุมชนระหวางพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลม โดยใช
การสั่งสมประสบการณในวิถีชีวิตของสมาชิกชุมชนมาเปนขอมูลประกอบในการตัดสินใจ
(3) การสํารวจขอมูลการใชพลังงานของชุมชน ซึ่งสมาชิกกลุมพลังงานเปนผูรวบรวมขอมูลโดย
การเดินสํารวจในแตละครัวเรือน และประชาสัมพันธการใชพลังงานแสงอาทิตยซึ่งเปนแนวทางที่
ไดรับการคัดเลือกจากสมาชิกชุมชน (4) การเรียนรูวิธกี ารใชเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกและการ
ใชอุปกรณประหยัดพลังงานในลักษณะของกระบวนการกลุมจากเจาหนาทีก่ รมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน (5) การเรียนรูดานการบริหารจัดการรายไดจากการใหบริการชารต
แบตเตอรี่เพื่อเปนเงินทุนสําหรับการซื้อแบตเตอรี่มาจําหนายแกสมาชิกชุมชนในราคาที่ยอมเยา
กวาทองตลาด (6) การแลกเปลี่ยนเรียนรูผ านวงสนทนาในการสังสรรคของสมาชิกชุมชน
ที่เรียกวา “การเขาโรงเรียน” ซึ่งเปนการเรียนรูตามอัธยาศัย ทําใหเกิดแนวคิดนําพลังงานทางเลือก
อื่นๆมาทดลองใช (7) การตอยอดการเรียนรูเรื่องพลังงานทางเลือกของสมาชิกชุมชน โดยการนํา
พลังงานทางเลือกประเภทอืน่ ๆ เขามาทดลองใชในชุมชนและเรียนรูวธิ ีการใชเทคโนโลยีพลังงานใน
รูปแบบอื่นๆจากเจาหนาที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ (8) สมาชิกชุมชนมีมติรว มกันใหจัดตั้ง
กลุมอนุรักษสงิ่ แวดลอมเพื่อดูแลสภาพแวดลอมในบริเวณชุมชน โดยมีกิจกรรมตางๆ รวมกับกลุม
พลังงานชุมชน ในลักษณะของการเปนเครือขายการเรียนรูรวมกันภายในชุมชน (9) บุคคลและ
กลุมชุมชนภายนอกเขามาศึกษาดูงานและเริ่มตระหนักถึงประโยชนของการใชพลังงานทางเลือก
และการใชอุปกรณประหยัดพลังงาน (10) ชุมชนในละแวกใกลเคียงเริ่มเขามาติดตอเปนเครือขาย
การเรียนรูดานพลังงานกับชุมชนแหลมรุงเรืองและมีการดําเนินกิจกรรมตางๆรวมกัน ทัง้ ดานองค
ความรูเกีย่ วกับพลังงาน และการบริหารจัดการในลักษณะของกลุมพลังงาน (11) การถายทอด
องคความรูโดยความรวมมือกันระหวางกลุมพลังงานชุมชน กลุมอนุรักษสิ่งแวดลอมและชุมชน
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เครือขายการเรียนรูไปสูสถาบันการศึกษา โดยการอบรมครูวิทยาศาสตรเพื่อนําเรื่องดังกลาวไป
บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนแกเยาวชน
1.1.3 การดํารงอยูของเครือขายการเรียนรู
กระบวนการเรียนรูในชวงการดํารงอยูของเครือขายการเรียนรูเริ่มจาก (1)
รวมกันหาวิธกี ารเผยแพรความรูอยางเปนรูปธรรมโดยการจัดตั้งศูนยการเรียนรูพลังงานทางเลือก
(2) เรียนรูและทดลองใชบานพลังงานแสงอาทิตย (3) เรียนรูถงึ คุณประโยชนของปาชายเลนและ
ปลูกปาชายเลนรวมกัน (4) เรียนรูการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานลม (5) เรียนรูการใชพลังงาน
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
1.2 กรณีศึกษาที่ 2 ชุมชนหมูบานแมกําปอง เครือขายการเรียนรูค ือ หมูบา น
ภายนอกและภาครัฐที่มีสวนรวมกับกิจกรรมการเรียนรูข องชุมชนแหลมรุงเรืองอยางตอเนื่องไมใช
เพียงแตเขามาศึกษาดูงานเพียงครัง้ คราว ซึ่งมีลักษณะเชนเดียวกันกับชุมชนแหลมรุงเรือง
1.2.1 การเกิดเครือขายการเรียนรู
กระบวนการเรียนรูในชวงการเกิดเครือขายการเรียนรูเริ่มจาก (1) การ
เรียนรูแนวคิดการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานน้ําของพระครูเฉลิม กิตติสาโร โดยการบอกเลา
จากบุคคลภายนอกชุมชน (2) สมาชิกชุมชนเรียนรูแนวคิดการผลิตไฟฟาจากพลังงานน้าํ โดยการ
บอกเลาของพระครูเฉลิม กิตติสาโร ผานกิจกรรมทางศาสนาตางๆ และคณะกรรมการชุมชน
(3) สมาชิกชุมชนรวมกันสืบหาชุมชนตัวอยางที่มกี ารผลิตกระแสไฟฟาพลังงานน้าํ ในบริเวณพืน้ ที่
ใกลเคียง (4) การประชุมรวมกันเพื่อหาแนวทางพัฒนาพลังงานน้าํ เพือ่ ผลิตกระแสไฟฟาของ
สมาชิกชุมชน (5) การศึกษาดูงานชุมชนตัวอยางที่ผลิตกระแสไฟฟาพลังงานน้ําของอาสาสมัคร
สมาชิกชุมชน
1.2.2 การขยายเครือขายการเรียนรู
กระบวนการเรียนรูในชวงการขยายเครือขายการเรียนรูเริ่มจาก (1) การ
เผยแพรองคความรูท ี่ไดรับจากการศึกษาดูงานชุมชนตัวอยางที่ผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานน้าํ
จากอาสาสมัครชุมชนมาสูส มาชิกชุมชน ผานการบอกเลาประสบการณตอๆ กัน จากคนหนึ่งไปสู
คนหนึ่ง จากบานหนึง่ ไปสูบ านหนึง่ จากปอกหนึ่งไปสูปอกหนึ่ง จนทัว่ ทัง้ ชุมชน (2) การรวมกลุม
ของสมาชิกชุมชนเพื่อแสดงเจตจํานงรวมกันที่จะผลิตกระแสไฟฟาใชภายในชุมชน (3) การประชุม
รวมกันเพื่อหาแนวทางในการสรางโรงไฟฟาและฝายกั้นน้ํา ไดขอสรุปวาจะแบงแรงงานไปสราง
วันละ 10 คนหมุนเวียนกันไปตามปอก เพือ่ ใหทนั จายไฟครั้งแรกในวันที่ 5 ธันวาคม 2526
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ภายหลังไดรับอนุมัติโครงการจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (4) เรียนรู
วิธีการสรางฝายกัน้ น้าํ เพื่อผลิตกระแสไฟฟา (5) การประชุมรวมกันเพือ่ หาแนวทางในการสราง
โรงไฟฟาและฝายกัน้ น้าํ อีกครั้ง ไดขอสรุปวาจะเพิ่มแรงงานไปสราง วันละ 20 คน 30 คน ในที่สดุ
ก็ไปสรางกันทัง้ ชุมชน เพื่อใหทนั จายไฟครั้งแรกในวันที่ 5 ธันวาคม 2526 เปนการรวมพลังครั้ง
ใหญ(6)การจัดตั้งกลุมพลังงานชุมชนเพื่อดูแลโรงไฟฟาและจัดเก็บรายไดจากการใชไฟฟา
(7) การกําหนดขอตกลงรวมของชุมชนที่แตละครัวเรือนหามใชหลอดไฟฟาเกิน 3 หลอด
(8) เรียนรูการบริหารงานแบบกลุมพลังงาน พบวา ไมมปี ระสิทธิภาพเพราะไมกฎระเบียบที่จะ
ควบคุมการบริหารเงิน เพราะกลุมพลังงานไมใชนิติบุคคล จึงไมมีการตรวจสอบบัญชี และไมมี
กฎระเบียบที่จะควบคุมในการออกเงินกูใหกับสมาชิกชุมชนได จึงไดไปปรึกษากับเจาหนาที่
โครงการหลวงตีนตกและไดรับคําแนะใหจดทะเบียนเปนสหกรณ (9) สมาชิกชุมชนเรียนรูขอดีของ
การบริหารงานในรูปแบบสหกรณ (10) สมาชิกชุมชนรวมเรียนรูการบริงานในรูปแบบสหกรณ เปน
การเรียนรูท ี่เกิดจากการปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน (11) รวมกันคนหาสาเหตุไฟฟาไมพอใช
โดยสํารวจการใชไฟฟาในแตละครัวเรือน พบวา มีสาเหตุมาจากสมาชิกชุมชนฝาฝนขอตกลง
เนื่องจากแตละครัวเรือนนําเครื่องใชไฟฟา เชน โทรทัศน วิทยุ มาใชมากขึ้น มีมติรวมกันใหสราง
โรงไฟฟาเพิ่มอีก 1 โรง (12) เรียนรูรวมกันเกี่ยวกับการดําเนินงานของระบบสหกรณและการผลิต
กระแสไฟฟาจากพลังงานน้าํ ระหวางสมาชิกชุมชนหมูบา นแมกําปองกับสมาชิกชุมชนหมูบ าน
แมลายและหมูบานธารทอง นอกจากนี้ยงั กําหนดใหสมาชิกทั้ง 2 หมูบ านใชไฟฟาไมเกินครัวเรือน
ละ 3 หลอด
1.2.3 การดํารงอยูของเครือขายการเรียนรู
กระบวนการเรียนรูในชวงการดํารงอยูของเครือขายการเรียนรูเริ่มจาก
(1) รวมกันคนหาสาเหตุไฟฟาไมพอใช โดยสํารวจการใชไฟฟาในแตละครัวเรือน พบวา มีสาเหตุ
มาจากสมาชิกชุมชนฝาฝนขอตกลงเนื่องจากแตละครัวเรือนนําเครื่องใชไฟฟา อาทิ โทรทัศน วิทยุ
มาใชมากขึ้น ซึ่งเปนปญหาเดิมที่เคยเกิด จึงมีมติรวมกันใหสรางโรงไฟฟาโรงที่สาม (2) เรียนรู
รวมกันจากการสรางโรงไฟฟาโรงที่ 3 ใชเวลาสรางไมนานเนื่องจากสมาชิกชุมชนเคยมี
ประสบการณการสรางโรงไฟฟามาแลวและจํานวนแรงงานมีมากขึ้น (3) รวมกันคนหาสาเหตุไฟฟา
ไมพอใชอีกครั้งโดยสํารวจการใชไฟฟาในแตละครัวเรือน พบวาจํานวนเครื่องใชไฟฟายังมีปริมาณ
เทาเดิม จึงรวมกันคนหาสาเหตุอีกครั้งพบวามีสาเหตุมาจากปริมาณน้าํ ที่ใชผลิตกระแสไฟฟามี
ปริมาณลดลง เนื่องจากเกิดไฟปาครั้งใหญทําใหสมาชิกชุมชนยิ่งตระหนักถึงคุณคาของปาตอการ
ดํารงชีวิต จึงมีมติรวมกันใหจัดกิจกรรมทําแนวปองกันไฟปาทุกป (4) สมาชิกชุมชนเรียนรู
ผลกระทบของการเกิดไฟปาที่มผี ลตอการเกิดราดําในใบเมี่ยง วาแทจริงแลวราดําในใบเมี่ยงก็คือ
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เขมาควันที่เกิดจากไฟปานัน่ เอง เกิดองคความรูใหมที่เชื่อมโยงมาจากการใชไฟฟาพลังงานน้าํ
สมาชิกชุมชนจึงยิง่ ตระหนักถึงคุณคาของการใชไฟฟาพลังงานน้ําที่สามารถเชื่อมโยงไปสูองค
ความรูใหมๆใหกับชุมชน (5) เรียนรูการผลิตไบโอดีเซลจากการอบรมโดยเจาหนาทีจ่ ากกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนฯ (6) ทดลองผลิตไบโอดีเซลและทดลองใชเตาอั้งโลประสิทธิภาพสูง พบวา ชุมชน
ไมมีศักยภาพในการผลิตไบโอดีเซล และชุมชนไมเหมาะกับการใชเตาอั้งโลประสิทธิภาพสูง เพราะ
สมาชิกในชุมชนนิยมใชแกสหุงตม และชุมชนมีกฎขอหามวา หามตัดตนไมจึงไมมกี ารเผาถาน
เกิดขึ้นในชุมชน
1.3 กรณีศึกษาที่ 3 ชุมชนตําบลกุดน้าํ ใส เครือขายการเรียนรูของตําบลกุดน้าํ
ใส คือ ความสัมพันธระหวางกลุมตางๆ ที่อยูภายในชุมชนหรือภายนอกชุมชนที่มีลกั ษณะของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันอยางตอเนือ่ ง นอกจากนีย้ ังรวมถึงความสัมพันธกับหนวยงานใน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ที่มีบทบาทในการสนับสนุนองคความรู งบประมาณ และ
เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาพลังงานของชุมชนอยางตอเนื่อง ซึง่ ตางจากความหมายของเครือขายการ
เรียนรูของชุมชนแหลมรุง เรืองและหมูบา นแมกําปอง
1.3.1 การเกิดเครือขายการเรียนรู
กระบวนการเรียนรูในชวงการเกิดเครือขายการเรียนรูเริ่มจาก (1) สมาชิก
กลุมเกษตรกรรวมกันหาแนวทางแกไขปญหาตนทุนการผลิตสูงและสํารวจหาสาเหตุหลักของ
ปญหาตนทุนการผลิตมีราคาสูงรวมกับเจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลกุดน้าํ ใส โดยการ
สอบถามจากเกษตรกรภายในชุมชนพบวาสาเหตุหลักมาจากน้ํามันและปุยมีราคาแพง
(2) สมาชิกกลุมเกษตรกรปรึกษาหารือรวมกันเพื่อแกไขปญหาโดยขอความอนุเคราะหจากนายก
องคการบริหารสวนตําบลใหผลิตน้ํามันไบโอดีเซลและปุยชีวภาพมาจําหนายแกเกษตรกรในชุมชน
(3) เจาหนาที่ อบต. เขารับการอบรมเรื่องการผลิตน้ํามันไบโอดีเซลที่ ศูนยสาธิตและพัฒนาไบโอ
ดีเซล มหาวิทยาลัยเชียงใหม (4) เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลและสมาชิกชุมชนรวมกัน
จัดตั้งศูนยการเรียนรูเรื่องพลังงานทางเลือก เพื่อเปนแหลงเรียนรูเกี่ยวกับการผลิตเชือ้ เพลิงจากไบ
โอดีเซลและจําหนายแกสมาชิกชุมชน (5) เกษตรกรในชุมชนเรียนรูเกีย่ วกับการทําเกษตรอินทรีย
การทําปุยชีวภาพ และการทําน้ําหมักชีวภาพ ตามโครงการชีววิถี เมื่อเกษตรกรทดลองทําเอง
 หากับ อบต. ไดขอสรุปวา ให อบต.
พบวา ปุยเมื่อหวานจะเปนขุย จึงรวมกันหาแนวทางแกปญ
สรางโรงปุย อัดเม็ด (6) เจาหนาที่ อบต. เขารวมอบรมผูช วยนักวางแผนพลังงาน และเขาศึกษาดู
งานพลังงานทดแทนที่สวนจิตรลดา อาศรมพลังงานและโรงไฟฟาพลังน้าํ ลําตะคอง ในเดือน มี.ค.
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(7) สมาชิกเครือขายปราชญอีสานซึง่ เปนเกษตรกรที่ทาํ เกษตรกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่
อยูในตําบลกุดน้ําใส ศึกษาดูงานดานพลังงานทางเลือกที่สวนจิตรลดาซึ่งเปนตนแบบแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงควบคูการศึกษาดูงานดานพลังงานทางเลือก ที่อาศรมพลังงาน สมาคม
เทคโนโลยีที่เหมาะสม จ. นครราชสีมา (8) รวมกันสรุปบทเรียนที่ไดจากการศึกษาดูงาน ไดขอสรุป
วา เทคโนโลยีพลังงานทางเลือกของสวนจิตรลดาเปนเทคโนโลยีที่ไกลเกินตัวชาวบานไมมี
ศักยภาพที่จะนํามาใชเองไดเนื่องจากใชงบประมาณในการลงทุนสูง แตจากการเรียนรูที่อาศรม
พลังงาน สมาชิกชุมชนไดเรียนรูเกีย่ วกับเตาเผาถาน 200 ลิตร ซึ่งเปนเทคโนโลยีทชี่ าวบานมี
ศักยภาพเพียงพอที่จะทําไดจึงซื้อซีดีและหนังสือเกีย่ วกับการสรางและใชเตาเผาถาน 200 ลิตรมา
ศึกษา (9) ตัวแทนชุมชนที่ไปศึกษาดูงานไดทดลองสรางเตาเผาถาน 200 ลิตรและใชแทนการใช
เผาถานแบบเดิมและพบวาไดผลดีกวาการเผาถานแบบเดิม
1.3.2 การขยายเครือขายการเรียนรู
กระบวนการเรียนรูในชวงการขยายเครือขายการเรียนรูเริ่มจาก
(1) ตัวแทนชุมชนที่ผลิตถานแบบใหมเผยแพรวิธกี ารผลิตแกเพื่อนบานและกลุมเกษตรกรใน
ละแวกใกลเคียงที่สนใจ โดยการบอกเลาตอๆ กัน (2) สมาชิกชุมชนเชิญตัวแทนชุมชนทีม่ ีความรู
เรื่องการผลิตถานจากถัง 200 ลิตรไปสาธิตวิธีการผลิตที่บานของตนเอง (3) สมาชิกชุมชนเขารวม
การอบรมการผลิตถานจากถัง 200 ลิตร และการเก็บน้าํ สมควันไมจากวิทยากรชุมชนและวิทยากร
จากภายนอก (4) สมาชิกชุมชนนําวิธีการผลิตถานและเก็บน้าํ สมควันไมไปใชในครัวเรือน โดย
การสนับสนุนงบประมาณสวนหนึง่ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ (5)แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
สมาชิกในกลุม เผาถาน และการทดลองประยุกตวิธกี ารผลิต โดยนําผลไมแหงทีม่ ีเปลือกแข็งมา
เผาเปนถาน (6) เรียนรูวิธกี ารผลิตและทดลองผลิตแกสชีวภาพจากมูลสัตวในระดับครัวเรือนจาก
เจาหนาที่สาํ นักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกนเพื่อนํามาใชในกลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตว
(7) เรียนรูวิธกี ารใชตูอบพลังงานแสงอาทิตยเพื่อนํามาใชในกลุมวิสาหกิจชุมชน จากเจาหนาที่กรม
พัฒนาพลังงานทดแทนฯ
1.3.3 การดํารงอยูของเครือขายการเรียนรู
กระบวนการเรียนรูในชวงการดํารงอยูของเครือขายการเรียนรูเริ่มจาก
(1) ประชุมรวมกับ อบต. เพือ่ หาแนวทางการพัฒนาพลังงานทางเลือกในชุมชนใหมคี วามยัง่ ยืน ได
ขอสรุปวา ควรจัดตั้งศูนยการเรียนรูในบริเวณบานของสมาชิกชุมชนทีน่ ําพลังงานทางเลือก
ประเภทตางๆมาใชงานจริงเพื่อเปนแหลงเรียนรูใหกับคนภายในและภายนอกชุมชน คาใชจายใน
การจัดทําศูนยการเรียนรู อบต.จะสนับสนุนครึ่งหนึ่งที่เหลือเจาของศูนยการเรียนรูอ อกเอง
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(2) สมาชิกชุมชนเรียนรูเกีย่ วกับพลังงานทางเลือกรูปแบบตางๆ เรียนรูผานศูนยการเรียนรูใน
ระดับหมูบานในครัวเรือนที่ใชงานจริง (3) สมาชิกชุมชนเรียนรูจากการเขารวมกิจกรรมสงเสริมการ
ใชพลังงานทางเลือกตางๆ ไดแกอบรม ศึกษาดูงาน ที่จัดเพิ่มเติมโดย อบต.กุดน้าํ ใส
(4) สมาชิกชุมชนจากกลุมพลังงานทางเลือกตางๆ มีมติรวมกันเพื่อจัดทําสื่อการเรียนรูเพื่อ
ประชาสัมพันธการใชพลังงานทางเลือกของชุมชนในรูปแบบวีซีดี (5) สมาชิกกลุมพลังงาน
ทางเลือกรวมกันจัดทําละครเรื่อง “สีหนุมใหญ” เพื่อเผยแพรความรูเกีย่ วกับการใชพลังงาน
ทางเลือกประเภทตางๆ โดยถายทอดผานคลื่นวิทยุชุมชน และโทรทัศนชุมชน
(6) สมาชิกของกลุมพลังงานทางเลือกตางๆ ระดมความคิดเพื่อประเมินการใชพลังงานทางเลือกที่
เหมาะสมกับชุมชนมากที่สุด พบวา เตาถาน 200 ลิตรเปนเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกที่ชุมชนมี
ศักยภาพมากที่สุด (7) การศึกษาดูงานการปนเตาอัง้ โลประสิทธิภาพสูง ที่ตําบลนาดี จังหวัด
อุดรธานี (8) การรวมกันสํารวจคุณสมบัติของดินในบริเวณตําบลกุดน้าํ ใสวามีความเหมาะสมจะ
ปนเตาอัง้ โลประสิทธิภาพสูงหรือไม (9) การจัดกิจกรรมสงเสริมการใชพลังงานทางเลือกแก
เยาวชนขององคการบริหารสวนตําบล โดยจัดประกวดเรียงความเรื่อง “ภาพฝนพลังงานยัง่ ยืนที่
ตําบลกุดน้าํ ใส” เพื่อสรางความตระหนักดานพลังงานใหกับเยาวชน
2. ผลการวิเคราะหปจจัยเงื่อนไขในการพัฒนาพลังงานทางเลือกของชุมชน
ปจจัยเงื่อนไขในขั้นตอนการเกิด การขยาย และการดํารงอยูของเครือขายการ
เรียนรู ประกอบดวยปจจัยเงื่อนไขภายในชุมชน และปจจัยเงื่อนไขภายนอกชุมชน สามารถสรุป
ไดดังนี้
2.1 กรณีศึกษาที่ 1 ชุมชนแหลมรุง เรือง
2.1.1 ปจจัยเงื่อนไขในขั้นตอนการเกิดเครือขายการเรียนรู มีดังนี้
ปจจัยเงื่อนไขภายในชุมชน ไดแก (1) การมีวิสยั ทัศนของผูนาํ ชุมชน
(2) ผูนําชุมชนมีความกลาทีจ่ ะเปนผูน ําในการเปลี่ยนแปลงความคิดของสมาชิกชุมชน
(3) สมาชิกชุมชนมีจิตสํานึกรักชุมชนของตนเองเปนพื้นฐานอยูก อนแลว (4) ความสัมพันธทาง
สังคมแบบปฐมภูมิ (Primary relationship) ปจจัยเงือ่ นไขภายนอกชุมชน ไดแก การ
สนับสนุนจากหนวยงานของภาครัฐ (1) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน
กระทรวงพลังงาน สนับสนุนความรูเกี่ยวกับพลังงานทางเลือก การใชอุปกรณประหยัดพลังงาน
และงบประมาณในการศึกษาดูงาน (2) สถาบันพัฒนาองคชมุ ชน สนับสนุนทั้งดานงบประมาณ

228
ในการสรางทีอ่ ยูอาศัยและการบริหารจัดการกลุมสัจจะออมทรัพยหรือสหกรณเครดิตยูเนียนชุมชน
แหลมรุงเรือง
2.1.2 ปจจัยเงื่อนไขในขั้นตอนการขยายเครือขายการเรียนรู มีดังนี้
ปจจัยเงื่อนไขภายในชุมชน ไดแก (1) ความสามารถของสมาชิกกลุม
พลังงานในการโนมนาวใจสมาชิกชุมชนใหเขารวมกิจกรรมดานพลังงาน (2) ขนาดของชุมชนซึง่
เปนชุมชนขนาดเล็ก มีสมาชิกชุมชนอาศัยอยูเพียง 65 ครัวเรือน การติดตอสัมพันธเพื่อเผยแพร
ความรู และการจัดกิจกรรมตางๆ จึงทําไดอยางสะดวกและรวดเร็ว (3) สมาชิกชุมชนมีพื้นฐานการ
บริหารจัดการแบบกลุม ปจจัยเงื่อนไขภายนอกชุมชน ไดแก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงานยังคงสนับสนุนทั้งดานองคความรูและเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก แตตอมาเมือ่
สมาชิกชุมชนเริ่มมีความรูความเขาใจการใชพลังงานทางเลือกมากขึ้น จนสามารถเปนผูถายทอด
ความรูดังกลาวแกผูอื่นได กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานจึงไดเปลีย่ นมา
สนับสนุนการเรียนรูดานพลังงานทางเลือกที่ชุมชนแหลมรุงเรือง โดยการประชาสัมพันธใหบุคคล
และกลุมชุมชนภายนอกเขามาเรียนรูในชุมชนแหลมรุงเรือง นอกจากนี้การประชาสัมพันธ
โครงการบานมั่นคงดานพลังงานของสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน เปนอีกปจจัยหนึง่ ทีท่ ําใหให
บุคคลภายนอกเขามาศึกษาดูงาน จนทําใหชุมชนแหลมรุงเรืองเปนที่รจู ักในวงกวางมากขึ้น
2.1.3 ปจจัยเงื่อนไขในขั้นตอนการดํารงอยูของเครือขายการเรียนรู มีดงั นี้
ปจจัยเงื่อนไขภายในชุมชน ไดแก (1) สมาชิกชุมชนมีความตระหนักถึง
คุณคาของพลังงานทางเลือกมากกวาการมีไฟฟาใช (2) สมาชิกชุมชนเกิดการตอยอดความคิด
เรื่องแนวทางการพัฒนาชุมชนอยางยัง่ ยืนนั้นไมสามารถพัฒนาเฉพาะทางใดทางหนึง่ ได จึงรวม
พัฒนาทั้งการใชพลังงานทางเลือกและการอนุรักษสิ่งแวดลอมควบคูกนั ไป (3) สมาชิกชุมชนยึดมัน่
ที่จะใชพลังงานอยางพอเพียงเนื่องจากศรัทธาในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวั ปจจัยเงื่อนไขภายนอกชุมชน ไดแก (1) การสนับสนุนดานเทคโนโลยีพลังงาน
จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (2) การสนับสนุนดานงบประมาณในการ
สรางศูนยการเรียนรูดานพลังงานทางเลือกของชุมชนจากองคกรภายนอก (3) การที่ชุมชนเริ่มเปน
ที่รูจักและไดรับการยอมรับจากสังคมภายนอก ในฐานะชุมชนตนแบบดานการใชพลังงาน
ทางเลือก (4) การไดรับผลประโยชนจากชุมชนแหลมรุงเรือง
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2.2 กรณีศึกษาที่ 2 ชุมชนหมูบานแมกําปอง
2.2.1 ปจจัยเงื่อนไขในขั้นตอนการเกิดเครือขายการเรียนรู มีดังนี้
ปจจัยเงื่อนไขภายในชุมชน ไดแก (1) พระครูเฉลิม กิตติสาโร เจาอาวาส
วัดแมกําปอง ซึ่งถือเปนผูนาํ ชุมชนแบบไมเปนทางการ เปนผูมีวิสยั ทัศนกวางไกล มีจิตสํานึกที่จะ
พัฒนาชุมชน (2) การทีพ่ ระสงฆเปนผูเผยแพรแนวคิด แนวคิดดังกลาวจึงไดรับการยอมรับ และ
ใหความรวมมือจากสมาชิกชุมชนภายในระยะเวลาสัน้ ๆ เนื่องจากสมาชิกชุมชนมีความเคารพ
เลื่อมใสศรัทธาตอพระสงฆรปู นั้นเปนทุนเดิมอยูแลว (3) การไมไดรับความเทาเทียมในการเขาถึง
สาธารณูปโภคพื้นฐานของรัฐเปนสาเหตุหนึง่ ทีท่ ําใหสมาชิกชุมชนเกิดความตองการไฟฟาใช
(4) จากทรัพยากรน้ําและสภาพภูมิประเทศของชุมชน ที่มีแนวโนมจะสามารถผลิตกระแสไฟฟา
ในชุมชน เปนแรงผลักดันอีกประการหนึง่ ที่ทาํ ใหสมาชิกชุมชนตองการเรียนรูการผลิตกระแสไฟฟา
พลังน้ํา ซึง่ เปนองคความรูใหม ปจจัยเงื่อนไขภายนอกชุมชน ไดแก (1) ภาครัฐไมสามารถ
กระจายสาธารณูปโภคพื้นฐานเขาสูชุมชนได ทําใหสมาชิกชุมชนตองแสวงหากันเอง (2) การผลิต
กระแสไฟฟาจากพลังงานน้าํ ของหมูบา นหวยตองและหมูบานทงนคร ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศและ
ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรน้ําเชนเดียวกับหมูบานแมกําปอง เปนปจจัยเกื้อหนุนใหสมาชิก
ชุมชนมีความตองการจะพัฒนาชุมชนของตนเองใหทัดเทียมกับชุมชนเหลานั้นบาง (3) การ
สนับสนุนจากภาครัฐดวยแนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภคใหมๆ ใหแกชุมชน นัน่ คือ การผลิต
กระแสไฟฟาจากพลังงานน้าํ โดยเฉพาะการสนับสนุนดานเทคโนโลยีและองคความรู
2.2.2 ปจจัยเงื่อนไขในขั้นตอนการขยายเครือขายการเรียนรู มีดังนี้
ปจจัยเงื่อนไขภายในชุมชน ไดแก (1) ความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมาชิกชุมชนมีเปาหมายรวมกันในการกอสรางโรงไฟฟาและ
ฝายกัน้ น้าํ ถวาย โดยมีการกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานอยางชัดเจนเพื่อใหทันจายไฟในวันที่ 5
ธันวาคม 2526 เปนปจจัยสําคัญที่ทาํ ใหเกิดการรวมกลุม ของสมาชิกชุมชน และรวมแรงกัน
กอสรางโรงไฟฟาและฝายกัน้ น้าํ อยางตอเนื่อง (2) การคาดหวังจะไดรับผลประโยชนรวมกันของ
สมาชิกชุมชน (3) คุณลักษณะของสมาชิกชุมชนที่เปนผูยอมรับการเปลี่ยนแปลงตางๆ ไดงา ย มี
ความกระตือรือรนที่จะเรียนรูสิ่งใหมๆ อยูเ สมอ ตลอดจนการตระหนักถึงประโยชนของสวนรวม
มากกวาประโยชนสว นตน ปจจัยเงื่อนไขภายนอกชุมชน ไดแก การสนับสนุนจากกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ในดานเทคโนโลยี วิธีการใชงาน และการบริหารจัดการกลุม
พลังงานชุมชน
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2.2.3 ปจจัยเงื่อนไขในขั้นตอนการดํารงอยูของเครือขายการเรียนรู มีดังนี้
ปจจัยเงื่อนไขภายในชุมชน ไดแก (1) การนํากระบวนการคิดทางวิทยาศาสตรมาชวย
แกปญหาของชุมชน โดยเฉพาะการหาสาเหตุของกระแสไฟฟาตก (2) ความตระหนักถึงคุณคา
ของทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ทัง้ ทรัพยากรปาไมและทรัพยากรน้ํา ปจจัยเงื่อนไขภายนอก
ชุมชน ไดแก (1) การขยายตัวดานสาธาณูปโภคพื้นฐานของรัฐ ทีน่ ําไฟฟาเขาสูชุมชนเครือขาย
เปนปจจัยทีท่ าํ ใหชุมชนเครือขายถอนตัวจากการเปนเครือขายและเลิกใชกระแสไฟฟาพลังน้าํ
รวมกับหมูบานแมกําปอง (2) การไดรับยกยองใหเปนชุมชนตนแบบดานการบริหารจัดการการ
ผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานน้าํ และมีบคุ คลภายนอกเขามาศึกษาดูงานอยางตอเนื่อง
ประกอบกับหมูบานแมกําปองมีแนวทางการพัฒนาชุมชนทีห่ ลากหลาย ทั้งดานการผลิต
กระแสไฟฟาจากพลังน้ํา และการทองเทีย่ วเชิงนิเวศในรูปแบบโฮมสเตย ทําใหสมาชิกชุมชนมี
รายไดจากการจัดกิจกรรมดังกลาว อันเปนแรงจูงใจในการดําเนินงานตอไป (3) การสนับสนุน
เทคโนโลยีดานพลังงานจากภาครัฐนั้น ยังคงเปนปจจัยที่สําคัญในขัน้ ตอนการดํารงอยูของ
เครือขายการเรียนรูของชุมชน เพราะสมาชิกชุมชนไมสามารถจัดหาเทคโนโลยีไดเอง
2.3 กรณีศึกษาที่ 3 ชุมชนตําบลกุดน้าํ ใส
2.3.1 ปจจัยเงื่อนไขในขั้นตอนการเกิดเครือขายการเรียนรู มีดังนี้
ปจจัยเงื่อนไขภายในชุมชน ไดแก (1) สมาชิกชุมชนมีความตองการใช
พลังงานทางเลือกอยางแทจริง เนื่องจากเกิดปญหาเศรษฐกิจขึ้นในชุมชน และแนวทางการใช
พลังงานทางเลือกนี้สามารถชวยบรรเทาปญหาของสมาชิกชุมชนไดอยางเปนรูปธรรมและ
สอดคลองกับวิถีชีวิตของสมาชิกชุมชนดวย (2) สมาชิกชุมชนมีการรวมกลุมกันอยูกอ นแลว ไดแก
เครือขายปราชญอีสาน เปนปจจัยสําคัญที่ทาํ ใหกระบวนการเรียนรูตา งๆ ตลอดจนการเผยแพร
องคความรูเปนไปอยางรวดเร็ว (3) ความศรัทธาในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวั ทําใหสมาชิกชุมชนเกิดความตองการไปศึกษาดูงานสวนจิตรลดาและรวมสมทบ
คาใชจายเอง ปจจัยเงื่อนไขภายนอกชุมชน ไดแก การสนับสนุนดานองคความรูและ
เทคโนโลยีจากหนวยงานของภาครัฐทั้งในหนวยงานสวนกลาง (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษพลังงาน) และสวนภูมิภาค (สํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน และโรงไฟฟา
น้ําพอง)
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2.3.2 ปจจัยเงื่อนไขในขั้นตอนการขยายเครือขายการเรียนรู มีดังนี้
ปจจัยเงื่อนไขภายในชุมชน ไดแก (1) สมาชิกชุมชนตําบลกุดน้าํ ใสมี
ความสามารถในการจัดการความรูที่ไดรับมาประยุกตใชกับความรูเดิมซึ่งเปนภูมิปญญาทองถิ่น
ของตนเอง เปนการตอยอดความคิด ทําใหการนําพลังงานทางเลือกมาใชชุมชนมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น (2) การรวมกลุมของเกษตรกร ในรูปแบบของเครือขายปราชญอีสาน เปนปจจัยสําคัญที่
ทําใหสมาชิกชุมชนตระหนักถึงผลประโยชนที่จะไดรับจากการใชพลังงานทางเลือกรวมกัน จึงมี
การขยายเครือขายการเรียนรูจากกลุมเกษตรกรปลูกพืชที่เรียนรูวิธีการเผาถาน ไปสูกลุมเกษตรกร
เลี้ยงสัตวเพื่อเรียนรูวิธกี ารผลิตแกสชีวภาพจากมูลสัตวอยางรวดเร็ว (3) สมาชิกชุมชนมี
กระบวนการคิดที่จะพัฒนาชุมชนอยูตลอดเวลา มีความตื่นตัวที่จะเรียนรูแนวทางการใชพลังงาน
ทางเลือกใหมๆ อยูเสมอ ปจจัยเงื่อนไขภายนอกชุมชน ไดแก การรวมกันสนับสนุนดานองค
ความรูและดานงบประมาณ จากหนวยงานภายนอกหลายหนวยงาน ทั้งจากกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนฯ สํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน และโรงงานผลิตเยื่อประดาษซึ่งเปน
สถานประการการที่อยูในบริเวณชุมชน ทําใหเครือขายการเรียนรูในตําบลกุดน้าํ ใสขยายอยาง
รวดเร็ว
2.3.3 ปจจัยเงื่อนไขในขั้นตอนการดํารงอยูของเครือขายการเรียนรู มีดงั นี้
ปจจัยเงื่อนไขภายในชุมชน ไดแก (1) สมาชิกชุมชนไดรับการสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมตางๆ จากองคการบริหารสวนตําบล จึงทําใหเครือขายการเรียนรูกลุมตางๆ ของชุมชน
ยังคงดํารงอยูไ ด (2) การไดรับผลประโยชนรวมกันระหวางกลุมเครือขายในตําบลกุดน้ําใสกับ
กลุมอาชีพปนเตา ตําบลนาดี (3) การไมยดึ ติดกับรูปแบบของพลังงานทางเลือก เปนปจจัยที่ชวย
สงเสริมใหสมาชิกกลุม พลังงานทางเลือกตางๆ ไดเรียนรูวิธีการใชพลังงานทางเลือกทีห่ ลากหลาย
มากขึ้น ปจจัยเงื่อนไขภายนอกชุมชน ไดแก การสนับสนุนจากองคกรภายนอกแตในขั้นตอนนี้
ลดบทบาทลง เนื่องจากสมาชิกชุมชนมีความรูเรื่องการใชพลังงานทางเลือกแลว องคกรตางๆ จึง
ไมไดเขามาชวยเหลือมากนัก
เมื่อวิเคราะหกระบวนการเรียนรูและปจจัยเงื่อนไขในการพัฒนาพลังงานทางเลือกของ
ชุมชน สามารถนํามาเปรียบเทียบไดดังตารางในหนาถัดไป
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ตารางที่ 11 แสดงการเปรียบเทียบกระบวนการเรียนรูของชุมชนในชวงการเกิดเครือขายการเรียนรู
ชุมชนแหลมรุงเรือง
หมูบานแมกาํ ปอง
(1) สมาชิกชุมชนเรียนรูหลักการดําเนินงานตามโครงการบานมั่นคง
และการบริหารจัดการเงินออมในรูปแบบกลุมสัจจะออมทรัพย
(2) การสรางความตระหนักถึงคุณคาของพลังงานทางเลือกแกสมาชิก
ชุมชน โดยการจัดอบรมเรื่อง แนวทางพัฒนาพลังงานชุมชน
(3) สมาชิกชุมชนใชกระบวนการกลุม (มติที่ประชุม) ในการตัดสินใจ
รวมกันเพื่อกําหนดแนวทางการใชพลังงานของชุมชน
(4) คณะกรรมการชุมชนใชวิธีเดินเคาะประตูตามบานเพื่อสรรหา
ตัวแทนชุมชนเขารวมการเดินทางศึกษาดูงานดานพลังงานทางเลือก
(5) ตัวแทนชุมชนศึกษาดูงานการใชพลังงานแสงอาทิตยและพลังงาน
ลม
(6) ตัวแทนชุมชนเหลานั้นกลับมาบอกเลาประสบการณที่ไปศึกษาดู
งานใหแกสมาชิกชุมชนคนอื่นๆ

(1) การเรียนรูแนวคิดการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานน้ําของพระครู
เฉลิม กิตติสาโร โดยการบอกเลาจากบุคคลภายนอกชุมชน
(2) สมาชิกชุมชนเรียนรูแนวคิดการผลิตไฟฟาจากพลังงานน้ํา โดย
การบอกเลาของพระครูเฉลิม กิตติสาโร ผานกิจกรรมทางศาสนาตางๆ
และคณะกรรมการชุมชน
(3) สมาชิกชุมชนรวมกันสืบหาชุมชนตัวอยางที่มีการผลิตกระแสไฟฟา
พลังงานน้ําในบริเวณพื้นทีใ่ กลเคียง
(4) การประชุมรวมกันเพื่อหาแนวทางพัฒนาพลังงานน้ําเพื่อผลิต
กระแสไฟฟาของสมาชิกชุมชน
(5) การศึกษาดูงานชุมชนตัวอยางที่ผลิตกระแสไฟฟาพลังงานน้ําของ
อาสาสมัครสมาชิกชุมชน

ตําบลกุดน้าํ ใส
(1) สมาชิกกลุมเกษตรกรรวมกันหาแนวทางแกไขปญหาตนทุนการ
ผลิตสูงและสํารวจหาสาเหตุหลักของปญหา
(2) สมาชิกกลุมเกษตรกรปรึกษาหารือรวมกันเพื่อแกไขปญหาโดยขอ
ความอนุเคราะหจากนายกองคการบริหารสวนตําบลใหผลิตน้ํามันไบ
โอดีเซลและปุยชีวภาพมาจําหนายแกเกษตรกรในชุมชน
(3) เจาหนาที่ อบต. เขารับการอบรมเรื่องการผลิตน้ํามันไบโอดีเซลที่
ศูนยสาธิตและพัฒนาไบโอดีเซล มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(4) รวมกันจัดตั้งศูนยการเรียนรูเรื่องไบโอดีเซล
(5) เกษตรกรในชุมชนเรียนรูและทดลองเกี่ยวกับการทําเกษตรอินทรีย
ตามโครงการชีววิถี
(6)เจาหนาที่ อบต. เขารวมอบรมผูชวยนักวางแผนพลังงาน และเขา
ศึกษาดูงานพลังงานทดแทนที่สวนจิตรลดา อาศรมพลังงานและ
โรงไฟฟาพลังน้ําลําตะคอง ในเดือน มี.ค. 50
(7) สมาชิกเครือขายปราชญอีสานซึ่งเปนเกษตรกรที่ทําเกษตรกรรม
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงทีอ่ ยูในตําบลกุดน้ําใส ศึกษาดูงานดาน
พลังงานทางเลือกที่สวนจิตรลดาซึ่งเปนตนแบบแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงควบคูการศึกษาดูงานดานพลังงานทางเลือก ที่อาศรมพลังงาน
สมาคมเทคโนโลยีที่เหมาะสม จ. นครราชสีมา
(8) รวมกันสรุปบทเรียนที่ไดจากการศึกษาดูงาน
(9) ทดลองสรางเตาเผาถาน 200 ลิตรและใชแทนการใชเผาถาน
แบบเดิม
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ตารางที่ 12 แสดงการเปรียบเทียบกระบวนการเรียนรูของชุมชนในชวงการขยายเครือขายการเรียนรู
ชุมชนแหลมรุงเรือง
หมูบานแมกาํ ปอง
(1) การจัดตั้งกลุมพลังงานชุมชนเพื่อใหสมาชิกชุมชนมีบทบาทหนาที่
ในการดําเนินการดานพลังงานอยางชัดเจน
(2) สมาชิกชุมชนรวมกันคัดเลือกพลังงานที่เหมาะสมกับชุมชนระหวาง
พลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลม
(3) สํารวจขอมูลการใชพลังงานของชุมชน
(4) การเรียนรูวิธีการใชเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกและการใช
อุปกรณประหยัดพลังงาน
(5) การเรียนรูดานการบริหารจัดการรายไดจากการใหบริการชารต
แบตเตอรี่
(6) การเรียนรูผานวงสนทนาในการสังสรรคของสมาชิกชุมชน ที่
เรียกวา “การเขาโรงเรียน” ซึ่งเปนการเรียนรูตามอัธยาศัย ทําใหเกิด
แนวคิดนําพลังงานทางเลือกอื่นๆมาทดลองใช
(7) การตอยอดการเรียนรูเรื่องพลังงานทางเลือกของสมาชิกชุมชน
โดยการนําพลังงานทางเลือกประเภทอื่นๆ เขามาทดลองใชในชุมชน
(8) สมาชิกชุมชนมีมติรวมกันใหจัดตั้งกลุมอนุรักษสิ่งแวดลอมเพื่อดูแล
สภาพแวดลอมในบริเวณชุมชน
(9) บุคคลและกลุมชุมชนภายนอกเขามาศึกษาดูงาน
(10) ชุมชนในละแวกใกลเคียงเริ่มเขามาติดตอเปนเครือขายการเรียนรู
(11) รวมกันถายทอดองคความรูโดยความรวมมือกันระหวางกลุม
พลังงานชุมชน กลุมอนุรักษสิ่งแวดลอมและชุมชนเครือขายการเรียนรู
ไปสูสถาบันการศึกษา

(1) การเผยแพรองคความรูที่ไดรับจากการศึกษาดูงานชุมชนตัวอยางที่
ผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานน้ําจากอาสาสมัครชุมชนมาสูสมาชิก
ชุมชน
(2) การรวมกลุมของสมาชิกชุมชนเพื่อแสดงเจตจํานงรวมกันที่จะผลิต
กระแสไฟฟาใชภายในชุมชน
(3) ประชุมรวมกันเพื่อหาแนวทางในการสรางโรงไฟฟาและฝายกั้นน้ํา
(4) เรียนรูวิธีการสรางฝายกั้นน้ําเพื่อผลิตกระแสไฟฟา
(5) ประชุมรวมกันเพื่อหาแนวทางในการสรางโรงไฟฟาและฝายกั้นน้ํา
เพื่อใหทันจายไฟครั้งแรกในวันที่ 5 ธันวาคม 2526
(6)การจัดตั้งกลุมพลังงานชุมชนเพื่อดูแลโรงไฟฟาและจัดเก็บรายได
จากการใชไฟฟา
(7) การกําหนดขอตกลงรวมของชุมชนที่แตละครัวเรือนหามใชหลอดไฟ
ฟาเกิน 3 หลอด
(8) เรียนรูการบริหารงานแบบกลุมพลังงาน
(9) สมาชิกชุมชนเรียนรูขอดีของการบริหารงานในรูปแบบสหกรณ
(10) สมาชิกชุมชนรวมเรียนรูการบริงานในรูปแบบสหกรณ เปนการ
เรียนรูที่เกิดจากการปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน
(11) รวมกันคนหาสาเหตุไฟฟาไมพอใช
(12) เรียนรูการดําเนินงานของระบบสหกรณและการผลิตกระแสไฟฟา
จากพลังงานน้ําระหวางสมาชิกชุมชนหมูบานแมกําปองกับสมาชิก
ชุมชนหมูบานแมลายและหมูบานธารทอง

ตําบลกุดน้าํ ใส
(1) ตัวแทนชุมชนที่ผลิตถานแบบใหมเผยแพรวิธีการผลิตแกเพื่อนบาน
และกลุมเกษตรกรในละแวกใกลเคียงที่สนใจ โดยการบอกเลาตอๆ กัน
(2) สมาชิกชุมชนเชิญตัวแทนชุมชนที่มีความรูเรื่องการผลิตถานจาก
ถัง 200 ลิตรไปสาธิตวิธีการผลิตที่บานของตนเอง
(3) สมาชิกชุมชนเขารวมการอบรมการผลิตถานจากถัง 200 ลิตร และ
การเก็บน้ําสมควันไมจากวิทยากรชุมชนและวิทยากรจากภายนอก
(4) สมาชิกชุมชนเรียนรูวิธีการผลิตถานและเก็บน้ําสมควันไมจากการ
ใชในครัวเรือน
(5)แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสมาชิกในกลุมเผาถาน และการทดลอง
ประยุกตวิธีการผลิต โดยนําผลไมแหงที่มีเปลือกแข็งมาเผาเปนถานเกิด
ผลิตภัณฑดับกลิ่นอับในตูเย็น
(6) เรียนรูวิธีการผลิตและทดลองผลิตแกสชีวภาพจากมูลสัตวในระดับ
ครัวเรือนจากเจาหนาที่สํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน
เพื่อนํามาใชในกลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตว
(7) เรียนรูวิธีการใชตูอบพลังงานแสงอาทิตยเพื่อนํามาใชในกลุม
วิสาหกิจชุมชน จากเจาหนาที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ
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ตารางที่ 13 แสดงการเปรียบเทียบกระบวนการเรียนรูของชุมชนในชวงการดํารงอยูข องเครือขายการเรียนรู
ชุมชนแหลมรุงเรือง
หมูบานแมกาํ ปอง
(1) รวมกันหาวิธีการเผยแพรความรูอยางเปนรูปธรรมโดยการจัดตั้ง
ศูนยการเรียนรูพลังงานทางเลือก
(2) เรียนรูและทดลองใชบานพลังงานแสงอาทิตย
(3) เรียนรูถึงคุณประโยชนของปาชายเลนและปลูกปาชายเลนรวมกัน
(4) เรียนรูการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานลม
(5) เรียนรูการใชพลังงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(1) รวมกันคนหาสาเหตุไฟฟาไมพอใช โดยสํารวจการใชไฟฟาในแตละ
ครัวเรือน
(2) เรียนรูรวมกันจากการสรางโรงไฟฟาโรงที่ 3
(3) รวมกันคนหาสาเหตุไฟฟาไมพอใชอีกครั้งโดยสํารวจการใชไฟฟาใน
แตละครัวเรือน พบวาจํานวนเครื่องใชไฟฟายังมีปริมาณเทาเดิม จึง
รวมกันคนหาสาเหตุอีกครั้งพบวามีสาเหตุมาจากปริมาณน้ําที่ใชผลิต
กระแสไฟฟามีปริมาณลดลง เนื่องจากเกิดไฟปาครั้งใหญทําใหสมาชิก
ชุมชนยิ่งตระหนักถึงคุณคาของปาตอการดํารงชีวิต
(4) สมาชิกชุมชนเรียนรูผลกระทบของการเกิดไฟปาที่มีผลตอการเกิด
ราดําในใบเมี่ยง วาแทจริงแลวราดําในใบเมี่ยงก็คือ เขมาควันที่เกิดจาก
ไฟปานั่นเอง
(5) เรียนรูการผลิตไบโอดีเซลจากการอบรมโดยเจาหนาที่จากกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนฯ
(6) ทดลองผลิตไบโอดีเซลและทดลองใชเตาอั้งโลประสิทธิภาพสูง
พบวา ชุมชนไมมีศักยภาพในการผลิตไบโอดีเซล และชุมชนไมเหมาะ
กับการใชเตาอั้งโลประสิทธิภาพสูง เพราะสมาชิกในชุมชนนิยมใชแกส
หุงตม และชุมชนมีกฎขอหามวา หามตัดตนไมจึงไมมีการเผาถาน
เกิดขึ้นในชุมชน

ตําบลกุดน้าํ ใส
(1) ประชุมรวมกับ อบต. จัดตั้งศูนยการเรียนรูในบริเวณบานของ
สมาชิกชุมชนที่นําพลังงานทางเลือกประเภทตางๆมาใชงานจริง
(2) สมาชิกชุมชนเรียนรูเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกรูปแบบตางๆ
เรียนรูผานศูนยการเรียนรูในระดับหมูบานในครัวเรือนที่ใชงานจริง
(3) สมาชิกชุมชนเรียนรูจากการเขารวมกิจกรรมสงเสริมการใชพลังงาน
ทางเลือกตางๆ ไดแกอบรม ศึกษาดูงาน ที่จัดเพิ่มเติมโดย อบต.
(4) สมาชิกชุมชนจากกลุมพลังงานทางเลือกตางๆ มีมติรวมกันเพื่อ
จัดทําสื่อการเรียนรูเพื่อประชาสัมพันธการใชพลังงานทางเลือกของ
ชุมชนในรูปแบบวีซีดี
(5) สมาชิกกลุมพลังงานทางเลือกรวมกันจัดทําละครเรื่อง “สีหนุม
ใหญ” เพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับการใชพลังงานทางเลือกประเภท
ตางๆ โดยถายทอดผานคลื่นวิทยุชุมชน และโทรทัศนชุมชน
(6) สมาชิกของกลุมพลังงานทางเลือกตางๆ ระดมความคิดเพื่อ
ประเมินการใชพลังงานทางเลือกที่เหมาะสมกับชุมชน
(7) ศึกษาดูงานการปนเตาอั้งโลประสิทธิภาพสูง ที่ตําบลนาดี จังหวัด
อุดรธานี
(8) การรวมกันสํารวจคุณสมบัติของดินในบริเวณตําบลกุดน้ําใส
(9) การจัดกิจกรรมสงเสริมการใชพลังงานทางเลือกแกเยาวชน โดยจัด
ประกวดเรียงความเรื่อง “ภาพฝนพลังงานยั่งยืนที่ตําบลกุดน้ําใส”
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ตารางที1่ 4 แสดงการเปรียบเทียบปจจัยเงื่อนไขในการพัฒนาพลังงานทางเลือกของชุมชนในชวงการเกิดเครือขายการเรียนรู
ชุมชนแหลมรุงเรือง
หมูบานแมกาํ ปอง
ปจจัยเงื่อนไขภายในชุมชน ไดแก
(1) การมีวิสัยทัศนของผูนําชุมชน
(2) ผูนําชุมชนมีความกลาที่จะเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงความคิด
ของสมาชิกชุมชน
(3) สมาชิกชุมชนมีจิตสํานึกรักชุมชนของตนเองเปนพืน้ ฐานอยูกอน
แลว
(4) ความสัมพันธทางสังคมแบบปฐมภูมิ (Primary relationship)
ปจจัยเงื่อนไขภายนอกชุมชน ไดแก
(1) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวง
พลังงาน สนับสนุนความรูเกี่ยวกับพลังงานทางเลือก การใชอุปกรณ
ประหยัดพลังงานและงบประมาณในการศึกษาดูงาน
(2) สถาบันพัฒนาองคชุมชน สนับสนุนทั้งดานงบประมาณในการ
สรางที่อยูอาศัยและการบริหารจัดการกลุมสัจจะออมทรัพยหรือ
สหกรณเครดิตยูเนียนชุมชนแหลมรุงเรือง

ปจจัยเงื่อนไขภายในชุมชน ไดแก
(1) ผูนําชุมชนแบบไมเปนทางการ เปนผูมีวิสัยทัศนกวางไกล
(2) สมาชิกชุมชนมีความเคารพ เลื่อมใสศรัทธาตอพระสงฆรูปนั้นเปน
ทุนเดิมอยูแลว
(3) การไมไดรับความเทาเทียมในการเขาถึงสาธารณูปโภคพื้นฐานของ
รัฐเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหสมาชิกชุมชนเกิดความตองการไฟฟาใช
(4) จากทรัพยากรน้ําและสภาพภูมิประเทศของชุมชน ที่มีแนวโนมจะ
สามารถผลิตกระแสไฟฟาในชุมชน เปนแรงผลักดันอีกประการหนึ่งที่
ทําใหสมาชิกชุมชนตองการเรียนรูการผลิตกระแสไฟฟาพลังน้ํา
ปจจัยเงื่อนไขภายนอกชุมชน ไดแก
(1) ภาครัฐไมสามารถกระจายสาธารณูปโภคพื้นฐานเขาสูชุมชนได
ทําใหสมาชิกชุมชนตองแสวงหากันเอง
(2) การผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานน้ําของหมูบานหวยตองและ
หมูบานทงนคร ซึ่งมีสภาพภูมิประเทศและความอุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรน้ําเชนเดียวกับหมูบานแมกําปอง เปนปจจัยเกื้อหนุนให
สมาชิกชุมชนมีความตองการจะพัฒนาชุมชนของตนเองใหทัดเทียมกับ
ชุมชนเหลานั้นบาง
(3) การสนับสนุนจากภาครัฐดวยแนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภค
ใหมๆ ใหแกชุมชน นั่นคือ การผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานน้ํา
โดยเฉพาะการสนับสนุนดานเทคโนโลยีและองคความรู

ตําบลกุดน้าํ ใส

ปจจัยเงื่อนไขภายในชุมชน ไดแก
(1) สมาชิกชุมชนมีความตองการใชพลังงานทางเลือกอยางแทจริง
เนื่องจากเกิดปญหาเศรษฐกิจขึ้นในชุมชน และแนวทางการใชพลังงาน
ทางเลือกนี้สามารถชวยบรรเทาปญหาของสมาชิกชุมชนไดอยางเปน
รูปธรรม และสอดคลองกับวิถีชีวิตของสมาชิกชุมชนดวย
2) สมาชิกชุมชนมีการรวมกลุมกันอยูกอนแลว ไดแก เครือขาย
ปราชญอีสาน เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหกระบวนการเรียนรูตางๆ
ตลอดจนการเผยแพรองคความรูเปนไปอยางรวดเร็ว
(3) ความศรัทธาในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทําใหสมาชิกชุมชนเกิดความตองการไปศึกษาดูงานสวน
จิตรลดาและรวมสมทบคาใชจายเอง
ปจจัยเงื่อนไขภายนอกชุมชน ไดแก การสนับสนุนดานองคความรู
และเทคโนโลยีจากหนวยงานของภาครัฐทั้งในหนวยงานสวนกลาง
(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน) และสวนภูมิภาค
(สํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแกน และโรงไฟฟาน้ําพอง)
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ตารางที1่ 5 แสดงการเปรียบเทียบปจจัยเงื่อนไขในการพัฒนาพลังงานทางเลือกของชุมชนในชวงการขยายเครือขายการเรียนรู
ชุมชนแหลมรุงเรือง
หมูบานแมกาํ ปอง
ปจจัยเงื่อนไขภายในชุมชน ไดแก
(1) ความสามารถของสมาชิกกลุมพลังงานในการโนมนาวใจสมาชิก
ชุมชนใหเขารวมกิจกรรมดานพลังงาน
(2) ขนาดของชุมชนซึ่งเปนชุมชนขนาดเล็ก มีสมาชิกชุมชนอาศัยอยู
เพียง 65 ครัวเรือน การติดตอสัมพันธเพื่อเผยแพรความรู และการจัด
กิจกรรมตางๆ จึงทําไดอยางสะดวกและรวดเร็ว
(3) สมาชิกชุมชนมีพื้นฐานการบริหารจัดการแบบกลุม
ปจจัยเงื่อนไขภายนอกชุมชน ไดแก กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงานยังคงสนับสนุนทัง้ ดานองคความรูและเทคโนโลยี
พลังงานทางเลือก แตตอมาเมื่อสมาชิกชุมชนเริ่มมีความรูความเขาใจ
การใชพลังงานทางเลือกมากขึ้น จนสามารถเปนผูถายทอดความรู
ดังกลาวแกผูอื่นได กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานจึง
ไดเปลี่ยนมาสนับสนุนการเรียนรูดานพลังงานทางเลือกที่ชุมชนแหลม
รุงเรือง โดยการประชาสัมพันธใหบุคคลและกลุมชุมชนภายนอกเขามา
เรียนรูในชุมชนแหลมรุงเรือง นอกจากนี้การประชาสัมพันธโครงการ
บานมั่นคงดานพลังงานของสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน เปนอีกปจจัย
หนึ่งที่ทําใหใหบุคคลภายนอกเขามาศึกษาดูงาน จนทําใหชุมชนแหลม
รุงเรืองเปนที่รูจักในวงกวางมากขึ้น

ปจจัยเงื่อนไขภายในชุมชน ไดแก
(1) ความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว สมาชิกชุมชนมีเปาหมายรวมกันในการกอสรางโรงไฟฟาและ
ฝายกั้นน้ําถวาย โดยมีการกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานอยาง
ชัดเจนเพื่อใหทันจายไฟในวันที่ 5 ธันวาคม 2526 เปนปจจัยสําคัญที่ทํา
ใหเกิดการรวมกลุมของสมาชิกชุมชน และรวมแรงกันกอสรางโรงไฟฟา
และฝายกั้นน้ําอยางตอเนื่อง
(2) การคาดหวังจะไดรับผลประโยชนรวมกันของสมาชิกชุมชน
(3) คุณลักษณะของสมาชิกชุมชนที่เปนผูยอมรับการเปลี่ยนแปลงตางๆ
ไดงาย มีความกระตือรือรนที่จะเรียนรูสงิ่ ใหมๆ อยูเสมอ ตลอดจนการ
ตระหนักถึงประโยชนของสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
ปจจัยเงื่อนไขภายนอกชุมชน ไดแก การสนับสนุนจากกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ในดานเทคโนโลยี วิธีการใชงาน
และการบริหารจัดการกลุมพลังงานชุมชน

ตําบลกุดน้าํ ใส

ปจจัยเงื่อนไขภายในชุมชน ไดแก
(1) สมาชิกชุมชนตําบลกุดน้ําใสมีความสามารถในการจัดการความรูที่
ไดรับมาประยุกตใชกับความรูเดิมซึ่งเปนภูมิปญญาทองถิ่นของตนเอง
เปนการตอยอดความคิด ทําใหการนําพลังงานทางเลือกมาใชชุมชนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
(2) การรวมกลุมของเกษตรกร ในรูปแบบของเครือขายปราชญอีสาน
เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหสมาชิกชุมชนตระหนักถึงผลประโยชนที่จะ
ไดรับจากการใชพลังงานทางเลือกรวมกัน จึงมีการขยายเครือขายการ
เรียนรูจากกลุมเกษตรกรปลูกพืชที่เรียนรูวิธีการเผาถาน ไปสูกลุม
เกษตรกรเลี้ยงสัตวเพื่อเรียนรูวิธีการผลิตแกสชีวภาพจากมูลสัตวอยาง
รวดเร็ว
(3) สมาชิกชุมชนมีกระบวนการคิดที่จะพัฒนาชุมชนอยูตลอดเวลา มี
ความตื่นตัวที่จะเรียนรูแนวทางการใชพลังงานทางเลือกใหมๆ อยูเสมอ
ปจจัยเงื่อนไขภายนอกชุมชน ไดแก การรวมกันสนับสนุนดานองค
ความรูและดานงบประมาณ จากหนวยงานภายนอกหลายหนวยงาน
ทั้งจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ สํานักวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยขอนแกน และโรงงานผลิตเยื่อประดาษซึ่งเปนสถาน
ประการการที่อยูในบริเวณชุมชน ทําใหเครือขายการเรียนรูในตําบลกุด
น้ําใสขยายอยางรวดเร็ว
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ตารางที1่ 6 แสดงการเปรียบเทียบปจจัยเงื่อนไขในการพัฒนาพลังงานทางเลือกของชุมชนในชวงการดํารงอยูของเครือขายการเรียนรู
ชุมชนแหลมรุงเรือง
หมูบานแมกาํ ปอง
ตําบลกุดน้าํ ใส
ปจจัยเงื่อนไขภายในชุมชน ไดแก
(1) สมาชิกชุมชนมีความตระหนักถึงคุณคาของพลังงานทางเลือก
มากกวาการมีไฟฟาใช
(2) สมาชิกชุมชนเกิดการตอยอดความคิดเรื่องแนวทางการพัฒนา
ชุมชนอยางยั่งยืนนัน้ ไมสามารถพัฒนาเฉพาะทางใดทางหนึ่งได จึง
รวมพัฒนาทั้งการใชพลังงานทางเลือกและการอนุรักษสิ่งแวดลอม
ควบคูกันไป
(3) สมาชิกชุมชนยึดมั่นที่จะใชพลังงานอยางพอเพียงเนื่องจากศรัทธา
ในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ปจจัยเงื่อนไขภายนอกชุมชน ไดแก
(1) การสนับสนุนดานเทคโนโลยีพลังงานจากกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน
(2) การสนับสนุนดานงบประมาณในการสรางศูนยการเรียนรูดาน
พลังงานทางเลือกของชุมชนจากองคกรภายนอก
(3) การที่ชุมชนเริ่มเปนที่รูจักและไดรับการยอมรับจากสังคมภายนอก
ในฐานะชุมชนตนแบบดานการใชพลังงานทางเลือก
(4) การไดรับผลประโยชนจากชุมชนแหลมรุงเรือง

ปจจัยเงื่อนไขภายในชุมชน ไดแก
(1) การนํากระบวนการคิดทางวิทยาศาสตรมาชวยแกปญหาของชุมชน
โดยเฉพาะการหาสาเหตุของกระแสไฟฟาตก
(2) ความตระหนักถึงคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ทั้ง
ทรัพยากรปาไมและทรัพยากรน้ํา
ปจจัยเงื่อนไขภายนอกชุมชน ไดแก
(1) การขยายตัวดานสาธาณูปโภคพื้นฐานของรัฐ ที่นําไฟฟาเขาสู
ชุมชนเครือขายเปนปจจัยที่ทําใหชุมชนเครือขายถอนตัวจากการเปน
เครือขายและเลิกใชกระแสไฟฟาพลังน้ํารวมกับหมูบานแมกําปอง
(2) การไดรับยกยองใหเปนชุมชนตนแบบดานการบริหารจัดการการ
ผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานน้ํา และมีบุคคลภายนอกเขามาศึกษาดู
งานอยางตอเนื่อง ประกอบกับหมูบานแมกําปองมีแนวทางการพัฒนา
ชุมชนที่หลากหลาย ทั้งดานการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังน้ํา และ
การทองเที่ยวเชิงนิเวศในรูปแบบโฮมสเตย ทําใหสมาชิกชุมชนมีรายได
จากการจัดกิจกรรมดังกลาว อันเปนแรงจูงใจในการดําเนินงานตอไป
(3) การสนับสนุนเทคโนโลยีดานพลังงานจากภาครัฐนั้น ยังคงเปน
ปจจัยที่สําคัญในขั้นตอนการดํารงอยูของเครือขายการเรียนรูของชุมชน
เพราะสมาชิกชุมชนไมสามารถจัดหาเทคโนโลยีไดเอง

ปจจัยเงื่อนไขภายในชุมชน ไดแก
(1) สมาชิกชุมชนไดรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมตางๆ จากองคการ
บริหารสวนตําบล จึงทําใหเครือขายการเรียนรูกลุมตางๆ ของชุมชน
ยังคงดํารงอยูได
(2) การไดรับผลประโยชนรวมกันระหวางกลุมเครือขายในตําบลกุดน้ํา
ใสกับกลุมอาชีพปนเตา ตําบลนาดี
(3) การไมยึดติดกับรูปแบบของพลังงานทางเลือก เปนปจจัยที่ชวย
สงเสริมใหสมาชิกกลุมพลังงานทางเลือกตางๆ ไดเรียนรูวิธีการใช
พลังงานทางเลือกที่หลากหลายมากขึ้น
ปจจัยเงื่อนไขภายนอกชุมชน ไดแก การสนับสนุนจากองคกร
ภายนอกแตในขั้นตอนนี้ลดบทบาทลง เนื่องจากสมาชิกชุมชนมีความรู
เรื่องการใชพลังงานทางเลือกแลว องคกรตางๆ จึงไมไดเขามา
ชวยเหลือมากนัก
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3. การนําเสนอแนวทางการพัฒนาเครือขายการเรียนรูเพื่อพัฒนาพลังงาน
ทางเลือกของชุมชน
จากการวิเคราะหกระบวนการเรียนรูและปจจัยเงื่อนไขในการพัฒนาพลังงาน
ทางเลือกของชุมชน สามารถแบงแนวทางการพัฒนาเครือขายการเรียนรูเพื่อพัฒนาพลังงาน
ทางเลือกของชุมชนไดเปน 3 ขั้น ไดแก การสรางเครือขายการเรียนรู การขยายเครือขายการเรียนรู
และการดํารงอยูของเครือขายการเรียนรู โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
3.1 การสรางเครือขายการเรียนรู
3.1.1 วิธีการสรางเครือขายการเรียนรู เริ่มจากการสรางความ
ตระหนักใหชมุ ชนโดยมีผูนาํ ที่อาจเปนไดทั้งสมาชิกชุมชนหรือคนภายนอกที่มีความสามารถในการ
เชื่อมโยงการใชพลังงานทางเลือกกับปญหาของชุมชนและวิกฤติดานพลังงานและสิง่ แวดลอม การ
จัดกิจกรรมการเรียนรูตองเปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูในดานการพัฒนาคนเพื่อสรางผูนาํ ดาน
พลังงาน ไดแก กิจกรรมการทัศนศึกษาดานพลังงานทางเลือกในสถานทีท่ ี่มีการใชงานจริงและการ
เขารับการอบรมความรูเกีย่ วกับพลังงานทางเลือก การประหยัดพลังงาน และการบริหารจัด
การพลังงานของชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อสรางผูน ําที่มีความรู และสามารถเลือกใชพลังงาน
ทางเลือกที่เหมาะสมกับชุมชน
3.1.2 ปจจัยที่ตองพิจารณา/ควรคํานึงถึงในการสรางเครือขายการ
เรียนรู มีดังนี้ ปจจัยภายใน ไดแก (1) ผูนําชุมชนสนับสนุนใหเกิดการใชพลังงานทางเลือกใน
ชุมชน (2) ผูนาํ ชุมชนตองไดรับการยอมรับจากสมาชิกชุมชน มีความสามารถในการโนมนาวใจ
วิสัยทัศนกวางไกล และเสียสละประโยชนสวนตน 3) การสรางความตระหนักผานการขัดเกลา
ทางสังคมมีหลายวิธีขึ้นอยูก ับบริบทของชุมชน ปจจัยภายนอก ไดแก (1) การสนับสนุนดานองค
ความรูจากองคกรภายนอกซึ่งเปนองคความรูที่ไดจากการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู และ (2) การ
สนับสนุนงบประมาณจากองคกรภายนอกสําหรับชุมชนที่ขาดแคลนงบประมาณในการดําเนินการ
3.2 การขยายเครือขายการเรียนรู
3.2.1 วิธีการขยายเครือขายการเรียนรู ประกอบดวย (1) วิธีการ
พัฒนาคน ซึง่ มีเปาหมายเพือ่ สรางการรวมกลุมของสมาชิกชุมชน โดยการเปดเวทีการเรียนรูให
ผูแทนชุมชนทีไ่ ปศึกษาดูงานถายทอดความรูและประสบการณแกสมาชิกชุมชน อาจมีการอบรม
เสริมโดยองคกรภาครัฐหรือองคกรพัฒนาเอกชนที่เกีย่ วของ หากมีสมาชิกชุมชนใหความสนใจ
ควรจัดใหมีการทัศนศึกษาดานพลังงานเพิม่ เติม การสงเสริมการใชเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก
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และการสงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ (2) วิธีการสงเสริมการใชเทคโนโลยีพลังงาน
ทางเลือก โดยนํามาใชงานจริงในชุมชน (3) วิธีการสงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
โดยจัดตั้งคณะกรรมการพลังงานของชุมชนเพื่อบริหารจัดการเนนการมีสวนรวมของสมาชิกชุมชน
3.2.2 ปจจัยที่ตองพิจารณา/ควรคํานึงถึงในการขยายเครือขายการ
เรียนรู มีดังนี้ ปจจัยภายใน ไดแก (1) การสนับสนุนการอบรมหรือศึกษาดูงานใหกบั สมาชิก
ชุมชน (2) การไดรับผลประโยชนโดยตรงและเปนรูปธรรม (3) การสนับสนุนดานงบประมาณ
แรงงาน โดยไมหวังพึง่ การชวยเหลือจากภายนอกเพียงอยางเดียว (4) ความสัมพันธของสมาชิก
ชุมชนที่เปนแบบเครือญาติ หรือมีอาชีพเดียวกัน และ (5) การใชกระบวนการกลุมในการบริหาร
จัดการ ปจจัยภายนอก ไดแก การสนับสนุนองคความรู งบประมาณ และเทคโนโลยีดาน
พลังงานจากองคกรภายนอก
3.3 การดํารงอยูของเครือขายการเรียนรู
3.3.1 วิธีการพัฒนาเพื่อการดํารงอยูข องเครือขายการเรียนรู เปน
การพัฒนา 3 ดานตอเนื่องจากขั้นการขยายเครือขายการเรียนรู ไดแก การพัฒนาคน โดยการเปด
เวทีการเรียนรูใหแกคนภายในและภายนอกชุมชนเพื่อขยายกลุมใชพลังงานทางเลือกไปยังกลุม อื่น
ที่อยูภายนอกชุมชน การอบรมเสริมโดยองคกรภายนอกเกี่ยวกับการนําเทคโนโลยีพลังงาน
ทางเลือกประเภทอื่นๆมาใชในชุมชน และการตั้งศูนยการเรียนรูพลังงานทางเลือกของชุมชน การ
สงเสริมการใชเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกประเภทอื่นๆ มาใชงานจริงในชุมชน และสงเสริมการ
ใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยสงเสริมใหมีการใชพลังงานทางเลือกอยางพอเพียงควบคูกับ
การประหยัดพลังงาน การประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ ไดแก วิทยุชุมชนหรือโทรทัศนชุมชนใน
รูปแบบละครเสียงหรือละครชุมชน และการสงเสริมการบริหารจัดการในรูปแบบกระบวนการกลุม
อยางตอเนื่อง
3.3.2 ปจจัยที่ตองพิจารณา/ควรคํานึงถึงในการดํารงอยูของ
เครือขายการเรียนรู มีดังนี้ ปจจัยภายใน ไดแก (1) ผูนําชุมชนสนับสนุนการพัฒนาพลังงาน
ทางเลือกอยางตอเนื่อง (2) การไดรับผลประโยชนโดยตรงและเปนรูปธรรมของสมาชิกชุมชน
(3) การสนับสนุนงบประมาณ แรงงานของสมาชิกชุมชนโดยไมหวังพึ่งการชวยเหลือจากภายนอก
หรือจากภาครัฐเพียงอยางเดียว (4) ความสัมพันธของสมาชิกชุมชนที่เปนแบบเครือญาติ และ
(5) การใชกระบวนการกลุมในการบริหารจัดการ (6) การไดรับผลประโยชนโดยตรงและเปน
รูปธรรมของกลุมที่เขารวมเปนเครือขายและการมีอาณาเขตของชุมชนใกลกนั ปจจัยภายนอก
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ไดแก การสนับสนุนจากองคกรภายนอกในดาน องคความรูดานพลังงานทางเลือกและการ
อนุรักษพลังงาน งบประมาณ และการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกอืน่ ๆใหกับชุมชนได
ทดลองใช
เมื่อนําบริบททางสังคมของแตละชุมชนมาเปนเกณฑในการจําแนก สามามารถนําเสนอ
แนวทางการพัฒนาเครือขายการเรียนรูพ ลังงานทางเลือกไดดังนี้
1. แนวทางการพัฒนาเครือขายการเรียนรูพลังงานทางเลือก จําแนกตามระดับ
ความตระหนักของสมาชิกชุมชนกอนเกิดเครือขายการเรียนรู
1.1 กอนการสรางเครือขายในกรณีที่สมาชิกชุมชนยังไมมีความตระหนักถึงการ
ใชพลังงานทางเลือก สรางผูนําชุมชนหลายคน เพื่อชวยเผยแพรแนวคิดสูสมาชิกชุมชน
1.2 ในกรณีทสี่ มาชิกชุมชนตระหนักถึงคุณประโยชนของการใชพลังงาน
ทางเลือกแลว และมีแนวโนมที่สมาชิกชุมชนในรุน ตอไปจะมีความตระหนัก ควรสงผานแนวคิด
และความตระหนักในเรื่องดังกลาวสูสมาชิกชุมชนรุน ตอไป โดยผานสถาบันครอบครัว สถาบัน
ทางศาสนา ทัง้ นี้จองพิจารณาจากความสัมพันธทางสังคมแบบปฐมภูมิดวย
1.3 ในกรณีทสี่ มาชิกชุมชนยังไมเกิดความตระหนัก และประกอบอาชีพที่ตอง
ทํางานนอกชุมชน เชน อาชีพประมง สถาบันหลักทีท่ าํ หนาที่สงผานแนวความคิดตองเปนแหลง
เรียนรูภายในชุมชน ที่สมาชิกชุมชนสามารถทํากิจกรรมรวมกันได เชน ศูนยการเรียนรูชุมชน
2. แนวทางการพัฒนาเครือขายการเรียนรูพลังงานทางเลือก จําแนกตามขนาด
ของชุมชน
2.1 ในกรณีทชี่ ุมชนมีขนาดเล็ก (ไมเกิน 60 ครัวเรือน) วิธีการเผยแพรแนวคิด
เรื่องพลังงานทางเลือกที่เหมาะสมมากทีส่ ุด คือ วิธีการเดินเคาะประตูตามบาน
2.2 ในกรณีทชี่ ุมชนมีขนาดกลาง (ไมเกิน 150 ครัวเรือน) วิธีการที่เหมาะสม
มากที่สุด คือ การเผยแพรผา นการจัดกิจกรรมตางๆ ของชุมชน (ดังเชนกรณีศึกษาหมูบานแมกํา
ปอง ที่เจาอาวาสซึง่ เปนผูน าํ ชุมชนตองเผยแพรแนวคิดเรื่องการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังน้าํ ผาน
การจัดกิจกรรมทางศาสนาและงานบุญตางๆ
2.3 ในกรณีทชี่ ุมชนมีขนาดใหญ วิธีการทีเ่ หมาะสมสําหรับการสรางเครือขาย
การเรียนรูมากที่สุด คือ การจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพรแนวคิดเกีย่ วกับพลังงานทางเลือกโดยตรง
ไดแก การเรียนรูจากการเขาศึกษาดูงาน การจัดอบรม และการประชาสัมพันธผา นสื่อชุมชน
ประเภทตางๆ อาทิ โทรทัศนชุมชน และวิทยุชุมชน
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3. แนวทางการพัฒนาเครือขายการเรียนรูพลังงานทางเลือก จําแนกตาม
ประสบการณการเปนสมาชิกเครือขายของสมาชิกชุมชน
3.1 ในกรณีทสี่ มาชิกชุมชนเปนเครือขายการเรียนรูดานอื่นๆ กันอยูกอนแลว การ
สรางกระบวนการกลุมของสมาชิกชุมชน จึงไมใชปจจัยสําคัญลําดับแรกๆ เนื่องจากการรวมกลุม
ของสมาชิกชุมชนทําใหชุมชนมีความเขาใจทักษะการแกไขปญหาโดยใชกระบวนการกลุมเปน
พื้นฐานอยูกอนแลว
3.2 ในกรณีทส่ี มาชิกชุมชนไมเคยเขารวมเปนสมาชิกเครือขายใดๆ จําเปนที่
จะตองใหความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการกลุม โดยจัดการอบรมแกสมาชิกชุมชนรวมกันเพื่อ
สงเสริมความรูความเขาใจในเรื่องดังกลาวควบคูไปกับวิธีการใชพลังงานทางเลือก
อภิปรายผลการวิจัย
จากขอคนพบที่ไดจากงานวิจัย นํามาอภิปรายผลไดดังตอไปนี้
1. ความศรัทธาตอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห ัว
เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเครือขายการเรียนรูดานพลังงานทางเลือกเกิด ขยายและดํารงอยู ดังเชน
กรณีศึกษาตําบลกุดน้ําใสเครือขายการเรียนรูเกิดขึ้นไดเพราะสามาชิกชุมชนศรัทธาตอปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงจึงรวมกลุม เพื่อไปศึกษาดูงานโครงการสวนพระองคสวนจิตรลดาและเปนที่มา
ของการเริ่มตนการใชพลังงานชีวมวลในชุมชน กรณีศึกษาหมูบานแมกําปองเครือขายการเรียนรู
ขยายไดเนื่องจากสมาชิกชุมชนนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตกับการใชพลังงานน้ําผลิต
กระแสไฟฟาของชุมชน เพราะเมื่อกระแสไฟฟาจากพลังงานน้าํ เหลือเพียงพอตอการใชในชุมชน
แทนที่สมาชิกหมูบานแมกาํ ปองจะนําเครือ่ งใชไฟฟามาใชเพิ่มกลับมีจติ สํานึกที่จะแบงปนไฟฟาให
ชุมชนใกลเคียงจึงเกิดการขยายเครือขายการเรียนรูไปสูช ุมชนภายนอก และกรณีชมุ ชนแหลม
รุงเรืองเครือขายการเรียนรูพ ลังงานทางเลือกดํารงอยูไดเพราะสมาชิกชุมชนมีจิตสํานึกที่จะใช
พลังงานอยางพอเพียงแกการดําเนินชีวิตจึงไมนาํ ไฟฟาจากภาครัฐเขามาใชในชุมชนเพราะจะ
กอใหเกิดการนําอุปกรณเครื่องใชไฟฟาทีไ่ มจําเปนเขามาใชในชุมชน
2. ชุมชนที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนาพลังงานทางเลือก เปนชุมชนทีน่ ํา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตเขากับการใชพลังงานในชุมชน เนนการบริโภคอยาง
พอเพียงพอใชในชุมชนและเปนพลังงานทีม่ ีอยูในทองถิน่ เพื่อใหสามารถพึง่ ตนเองดานพลังงาน
ไดก เมื่อมากพอก็นาํ ไปแบงปนหรือขายตามศักยภาพ ตามโอกาส และสภาพแวดลอมของชุมชน
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แตละแหง เมือ่ ชุมชนสามารถพึ่งตนเองดานพลังงานไดแลวก็พรอมทีจ่ ะพัฒนาไปสูข ั้นตอไป คือ
การรวมกลุม กันเพื่อประกอบกิจกรรมอื่นๆ อาทิ สหกรณ กลุมสวัสดิการ ดังเชนหมูบา นแมกาํ ปอง
เมื่อไฟฟาเหลือเพียงพอตอความตองการของคนในชุมชนก็นําไปแบงปนใหหมูบา นขางเคียง และมี
การบริหารจัดการในรูปแบบสหกรณไฟฟาพลังงานน้าํ หรือชุมชนแหลมรุงเรืองทีบ่ ริหารจัดการใน
รูปแบบกลุมพลังงานซึง่ เปนกลุมสวัสดิการของคนในชุมชน เงินที่ไดจากการเก็บคาชารตไฟฟาจะ
นํามาเปนกองทุนหมุนเวียนเพื่อซื้อแบตเตอรี่มาจําหนายใหกับสมาชิกชุมชนในราคาถูก
3. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเปนครูของการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ทรงคนควา
ทดลองดานพลังงานทางเลือกตั้งแตชวงทีย่ ังไมปรากฏแนวโนมที่จะเกิดวิกฤติการณดานพลังงาน
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางในดานการใชพลังงานอยางพอเพียง และนําองคความรูท ี่ไดจากการศึกษา
ของพระองคมาเผยแพรตอพสกนิกร ทรงสรางพระราชวังใหเปนโรงเรียนที่ประชาชนทุกคนไมวาจะ
จนหรือรวยสามารถเขามาศึกษาเรียนรูเกีย่ วกับพลังงานทางเลือกและเศรษฐกิจพอเพียงได ซึ่งไมมี
กษัตริยองคใดในโลกที่ปฏิบัติเชนนี้ เนื่องจากพระองคตองการใหพสกนิกรชาวไทยมีความสุข
สามารถพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน และขอคนพบที่สําคัญที่สุดที่ไดจากงานวิจัยฉบับนี้คือ
พระมหากษัตริยไทยกับพสกนิกรของพระองคไมมีชองวางระหวางกัน
4. ความตอเนือ่ งของการสนับสนุนจากภาครัฐเปนปจจัยสําคัญที่ทาํ ใหชุมชนเกิด
การเรียนรูดานพลังงานทางเลือกอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะการสนับสนุนเทคโนโลยีดานพลังงาน
จากภาครัฐนัน้ ยังคงเปนปจจัยที่สาํ คัญในขั้นตอนการดํารงอยูของเครือขายการเรียนรูของชุมชน
เพราะสมาชิกชุมชนไมสามารถจัดหาเทคโนโลยีไดเอง
5. การพัฒนาไบโอดีเซลจะสําเร็จไดตองพัฒนาอยางพอเพียงมีนอยก็ใชนอย ดัง
พระบรมราโชวาทแกคณะเอกอัคราชทูตไทย วันที่ 29 สิงหาคม 2550 ณ ศาลาดุสิดาลัย พระ
ตําหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต ที่วา ...การที่จะทําพลังงานทีไ่ มอันตราย อยางไบโอดีเซล
หรืออะไร ก็นา จะคิดทํา แตไบโอดีเซลมันนอย ก็ตองเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเอง... ซึ่ง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ทรงทดลองปลูกสบูดําเพื่อนํามาเปนวัตถุดิบผลิตไบโอดเซลในพืน้ ที่
ภาคอีสานและภาคเหนือพบวามีความเหมาะสม โดยทรงแนะนําใหปลูกไวตามหัวไรปลายนาและ
ใชอยางพอเพียงไมไดทรงแนะนําใหปลูกในเชิงธุรกิจ แตจากการวิจยั พบวา ปจจุบันเกษตรกรใน
พื้นที่ภาคอีสานเริ่มมีการปลูกปาลมน้ํามัน โดยปลูกเชิงธุรกิจ ซึ่งปาลมน้ํามันเปนพืชที่ไมไดมีถิ่น
กําเนิดอยูในประเทศไทย ดังนั้นการบํารุงเพื่อใหไดผลผลิตดีจึงตองใชปุยเคมีในปริมาณมาก
เนื่องจากวาปาลมน้าํ มันเปนพืชที่ตองการน้ํามาก ดังนัน้ พืน้ ทีท่ ี่มีความเหมาะสมจึงไดแก พื้นที่ทมี่ ี
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น้ําอุดมสมบูรณซึ่งเปนพืน้ ทีป่ ลูกขาวนั่นเอง สิง่ เหลานีเ้ ปนปจจัยสําคัญที่ทาํ ใหเกิดปญหาราคาขาว
แพงในปจจุบนั พื้นที่ปลูกขาวลดลงเพราะถูกนําไปปลูกปาลมน้ํามัน
6. ลักษณะกระบวนการเรียนรูของชุมชนที่ประสบความสําเร็จในการพัฒนา
พลังงานทางเลือกของชุมชนเปนกระบวนการเรียนรูท ี่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของมนุษย ไดแก การ
ลองผิดลองถูกทดลองใชพลังงานทางเลือกหลายๆประเภทวามีความเหมาะสมกับชุมชนหรือไม
การลงมือกระทําจริง นําเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกที่ไดจากการศึกษาดูงานมาใชงานจริงใน
ชุมชน เมื่อใชแลวไดผลดีจึงสาธิตวิธกี ารโดยการบอกเลา หรือสรางองคความรูไวเปนลายลักษณ
อักษร เชน แผนวิดทิ ัศน ละครชุมชน หรือการจัดทําศูนยการเรียนรูพ ลังงานทางเลือกของชุมชน
นอกจากนีก้ ระบวนการเรียนรูอีกวิธหี นึ่งไดแก ครูพักลักจํา เปนการแอบลองทําดูตามแบบอยางที่
ไดเฝาสังเกตอยูเงียบๆ แลวรับเอามาเปนวิธีการของตนเองเมื่อสามารถทําไดจริง(เอกวิทย ณ ถลาง
,2540) ดังเชนกรณีศึกษาตําบลกุดน้ําใสทีส่ มาชิกชุมชนบางคนแอบดูวิธีการเผาถานของสมาชิก
คนอื่นๆแลวนําทดลองปรับปรุงวิธีการเผาเปนวิธีการของตนเอง
7. การสรางผูน ํารุนใหมดานพลังงานทางเลือกไมจําเปนตองสราง ถาสมาชิก
ชุมชนมีความตระหนักดีอยูแ ลวความรูน ั้นก็สามารถสงผานสถาบันอื่นๆในสังคม เชนหมูบ านแมกาํ
ปอง สมาชิกมีความตระหนักถึงความสําคัญของการใชพลังงานน้าํ ดีอยูแลว การสงผานความรู
ดานพลังงานทางเลือกไปสูผ ูนํารุนตอไปจึงสามารถทําไดโดยผานทางสถาบันครอบครัว ตางจาก
ชุมชนแหลมรุงเรืองและตําบลกุดน้ําใสทีต่ องสรางศูนยการเรียนรูเพื่อสงผานองคความรูดาน
พลังงานไปสูผูนํารุนตอไป
8. เครือขายการเรียนรูกรณีศึกษาที่ 1 หมูบ านแมกําปอง จังหวัดเชียงใหม
เครือขายการเรียนรูกรณีศึกษาที่ 2 ตําบลกุดน้ําใส จังหวัดขอนแกน และเครือขายการเรียนรู
กรณีศึกษาที่ 3 ชุมชนแหลมรุงเรือง จังหวัดระยอง เครือขายการเรียนรูทงั้ 3 เครือขายเปน
เครือขายการเรียนรูที่มีระดับการปกครองทีแ่ ตกตางกัน ทั้งระดับชุมชน ระดับหมูบา น และระดับ
ตําบล นอกจากนีก้ รณีศึกษาแตละแหงยังมีลักษณะทางภูมิศาสตรที่แตกตางกัน การใชพลังงาน
ทางเลือกจึงแตกตางกันดวย โดยเครือขายการเรียนรูกรณีศึกษาที่ 1 หมูบานแมกาํ ปอง จังหวัด
เชียงใหม ตัง้ อยูบนดอยซึง่ เปนแหลงตนน้ํา จึงเหมาะสมทีจ่ ะผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานน้ํา
เครือขายการเรียนรูกรณีศึกษาที่ 2 ตําบลกุดน้ําใส จังหวัดขอนแกน พืน้ ที่เปนที่ราบลุมเหมาะแก
การทําการเกษตรกรรม ปลูกพืช เลี้ยงสัตว และชาวบานสวนใหญเปนเกษตรกร จึงเหมาะสมที่จะ
ใชพลังงานทางเลือกจากชีวมวล และเครือขายการเรียนรูก รณีศึกษาที่ 3 ชุมชนแหลมรุงเรือง
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จังหวัดระยอง เปนชุมชนที่ตงั้ อยูบนหาดทราย ริมทะเลลักษณะของดินเปนดินทรายไมอุมน้าํ ไม
สามารถทําการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตวได แตเนื่องจากมีแสงแดดเพียงพอ และมีลมทะเลที่พัดผาน
จึงเหมาะสมทีจ่ ะใชพลังงานทางเลือกจากพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานลมเพื่อผลิต
กระแสไฟฟาใชในชุมชน
9. ประชาชนในหมูบ านแมกาํ ปองและตําบลกุดน้ําใสสวนใหญประกอบอาชีพ
ใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม แตชุมชนแหลมรุงเรืองประชาชนในชุมชนสวนใหญประกอบอาชีพ
ประมง ดังนัน้ ในแตละกรณีศึกษาสมาชิกชุมชนจึงมีวถิ ชี ีวิตที่คลายคลึงกัน ประชาชนในแตละ
กรณีศึกษาจะมีวัฒนธรรมและประเพณีเดียวกันและมีความสัมพันธใกลชดิ กัน หมูบ านแมกําปอง
สมาชิกชุมชนสวนใหญเปนเครือญาติกันทีอ่ พยพตามกันมาจากดอยสะเก็ด ชุมชนแหลมรุงเรืองก็
เปนเครือญาติที่อพยพตามกันมาจาก ตําบลกะพง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง อําเภอแกลง
จังหวัดระยองและจังหวัดใกลเคียง แตตําบลกุดน้ําใสประชาชนสวนใหญเปนคนในพื้นที่ดั้งเดิม
ไมไดมีการอพยพมาจากที่อนื่ ดังนัน้ สมาชิกชุมชนจึงมีความสัมพันธแบบปฐมภูมิ(Primary
Relationship) จึงเปนปจจัยสําคัญที่ทาํ ใหเกิดเครือขาย การขยายเครือขยายและการดํารงอยูของ
เครือขาย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สนธยา พลศรี (2550 : 258) ทีว่ า ความสัมพันธแบบปฐม
ภูมิเปนความสัมพันธแบบสวนตัวหรือไมเปนทางการ เชน มีวัฒนธรรมและประเพณีเดียวกัน มี
ความสัมพันธแบบเครือญาติ ความสัมพันธแบบเพื่อนสนิท เปนตน ซึ่งเปนสิง่ ยึดโยงสมาชิกไว
ดวยกันอยางเหนียวแนน และเปนหัวใจของการรวมกันเปนเครือขาย
10. องคประกอบของเครือขายการเรียนรู วิมลลักษณ ชูชาติ (2540) ไดศึกษา
เครือขายการเรียนรูสําหรับการอนุรักษทรัพยากรปาไม พบวา มี 4 องคประกอบคือ คน ความรู
ทรัพยากรและกระบวนการเรียนรู นอกจากนี้ สุพจน แสงเงิน (2545) ไดศึกษา เครือขายการเรียนรู
การจัดการทรัพยากรเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนสาคลี พบวา มี 3 องคประกอบคือ องคกรชุมชน
ผูนําชุมชน และกระบวนการเรียนรูของชุมชน แตจากผลการวิจยั พบวา เครือขายการเรียนรูเพื่อ
การพัฒนาพลังงานทางเลือกของชุมชน มี 5 องคประกอบ คือ คน ความรู ทรัพยากร กระบวนการ
เรียนรูของชุมชน และผลประโยชนที่ไดจากการเขารวมเปนเครือขาย
11. จากการศึกษาพบวาชุมชนแหลมรุง เรืองและหมูบา นแมกําปองนําพลังงาน
ทางเลือกเขาไปใชในชุมชน เนื่องจากชุมชนไมมีไฟฟาใช ในขณะที่ตําบลกุดน้ําใสใชพลังงาน
ทางเลือกเพื่อชวยประหยัดคาใชจายในครัวเรือนและเปนการลดตนทุนในการประกอบอาชีพ ซึง่
สอดคลองกับขอเสนอของผูเ ชี่ยวชาญทีว่ า “การพัฒนาพลังงานทางเลือกของชุมชนในปจจุบนั ไม
ควรนําประเด็นดานพลังงานมาเปนจุดเริม่ ตนในการชักชวนใหชุมชนเขารวมใชพลังงานทางเลือก
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เนื่องจากปญหาดานวิกฤติพลังงานของสังคมโลกยังคงเปนปญหาที่ไกลตัวในมุมมองของสมาชิก
ชุมชน ควรเริม่ จากปญหาใกลตัว แลวเชือ่ มโยงไปสูปญ
 หาดานพลังงาน”
12. จากผลการวิจัยพบวา การดํารงอยูของเครือขายการเรียนรูมีปจจัยที่สําคัญ
ที่สุดคือ การไดรับผลประโยชนโดยตรงและเปนรูปธรรมของกลุมหรือองคกรที่เขารวมเปนเครือขาย
ดังเชนกรณีศึกษาหมูบา นแมกําปอง ที่กลุม ชาวบานหมูบ านแมอายและหมูบา นธารธารา ถอนตัว
ออกจากการเปนเครือขายกับหมูบานแมกาํ ปองก็เพราะวาไมมีความจําเปนที่ตองใชทรัพยากร
รวมกัน ไดแก การใชโรงไฟฟาพลังงานน้าํ รวมกัน เนื่องจากวาการไฟฟาสวนภูมภิ าคไดขยายพื้นที่
บริการไฟฟาเขามาสูห มูบานดังกลาว
13. สาเหตุที่ตาํ บลกุดน้าํ ใสมีระยะเวลาตัง้ แตการเกิดเครือขายการเรียนรูถึงการ
ดํารงอยูของเครือขายการเรียนรูเร็วกวาชุมชนอืน่ ๆ เนื่องจากตําบลกุดน้ําใสมีสื่อในการ
ประชาสัมพันธเปนของชุมชนเอง ไดแก วิทยุชุมชน และโทรทัศนชุมชน และการประชาสัมพันธ
โครงการดานพลังงานของชุมชนไดทาํ ในรูปแบบละครเสียงผานทางวิทยุชุมชนและละครโทรทัศน
ผานทางโทรทัศนของชุมชน หากชุมชนอื่นๆที่สนใจจะพัฒนาเครือขายการเรียนรูในดานพลังงาน
หรือดานอืน่ ๆ ก็สามารถนําวิธีการประชาสัมพันธดังกลาวไปใชไดตามศักยภาพของชุมชน
14. หากตองการพัฒนาเครือขายการเรียนรูด านพลังงานทางเลือกชุมชนให
ประสบผลสําเร็จเร็วขึ้น ควรหาหนวยงานอื่นๆ นอกจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ เชน
สถาบันอุดมศึกษาในทองถิน่ องคกรธุรกิจในชุมชน เขามาสนับสนุน องคความรู งบประมาณ
และเทคโนโลยี และรวมเรียนรูกับชุมชนดวย
15. การพัฒนาจากสวนกลางสูชุมชนตองศึกษาถึงความตองการของชุมชนกอน
ดังเชนกรณีศึกษาหมูบา นแมกําปอง รัฐนําเตาอั้งโลประสิทธิภาพสูงมาใหชุมชนใชแตชุมชนไมใช
เนื่องจากชุมชนมีกฎวาหามตัดไม หรือดังเชนการนําไฟฟาของรัฐเขามาสูชุมชนซึง่ ดูเหมือนจะเปน
การอํานวยความสะดวกดานสาธารณูปโภคใหกับชุมชนแตก็ทาํ ใหเครือขายการเรียนรูของชุมชน
บางเครือขายถอนตัวออกไปเพื่อใชไฟฟาของรัฐแทน
16. นโยบายการสนับสนุนใหชุมชนผลิตไบโอดีเซลใชเองของรัฐตองมีมาตรการ
ควบคุมราคารับซื้อน้ํามันพืชใชแลวเนื่องจากแตละชุมชนมีความสามารถในการรับซื้อไมเทากันทํา
ใหชุมชนที่ไมสามารถแขงขันไดขาดแคลนวัตถุดิบที่ใชในการผลิตผลอาจจะรายแรงถึงขึน้ หยุดการ
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ผลิต ทําใหไมมีการขยายองคความรูหรือศึกษาอยางตอเนื่องเกี่ยวกับการผลิตไบโอดีเซล ดังเชน
กรณีตําบลกุดน้ําใสที่มหาวิทยาลัยขอนแกนมีนโยบายผลิตไบโอดีเซลดวยเชนกัน อบต.กดน้าํ ใส
สามารถรับซื้อน้ํามันพืชใชแลวไดในราคาลิตรละ 12 บาท ในขณะที่มหาวิทยาลัยขอนแกนรับซื้อ
ลิตรละ 17 บาท ทําใหชาวบานนําน้ํามันพืชไปขายใหกับมหาวิทยาลัยขอนแกนแทน จึงขาดแคลน
วัตถุดิบในการผลิต
17. การเขาถึงเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก ที่รัฐใชมกั ใชวิธีการนําตัวแทนชุมชน
ไปศึกษาดูงานในสถานที่ใชงานจริง แตจากการวิจัย พบวา ภาครัฐสามารถใชวธิ ีการสนับสนุนสื่อ
การเรียนรูท ี่ชมุ ชนสามารถเรียนรูไดเองและเขาถึงไดงาย เชน สื่ออิเล็กทรอนิคสเปนตน นอกจากนี้
การผลิตละครกึ่งสารคดีก็เปนแนวทางหนึง่ ที่ชว ยสงเสริมการเรียนรูเกีย่ วกับพลังงานทางเลือกอีก
ดวย
18. ชุมชนที่มขี นาดตางกัน ความหมายของเครือขายการเรียนรูยอมตางกันดวย
ดังเชน กรณีทเี่ ปนชุมชนขนาดใหญเชน ตําบลกุดน้าํ ใส เครือขายการเรียนรูจะรวมถึงความสัมพันธ
ระหวางกลุมตางๆทีม่ ีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานพลังงานทางเลือกซึง่ กันและกันภายในชุมชนดวย
ในขณะที่เครือขายการเรียนรูข องชุมชนขนาดเล็ก ไดแก ตําบลกุดน้าํ ใสและหมูบานแมกําปอง
เครือขายการเรียนรูที่เปนชุมชนจะหมายถึงชุมชนภายนอกอยางเดียว แตสิ่งทีท่ ั้ง 3 ชุมชน
เหมือนกันคือ กลุมหรือองคกรที่ถือวาเปนเครือขายการเรียนรูของชุมชนจะตองมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับชุมชนในการพัฒนาพลังงานทางเลือกอยางตอเนื่องไมใชเพียงแคเขามาศึกษาดูงานเพียง
ครั้งคราวเทานั้น
ขอเสนอแนะ
1. ระดับนโยบาย ควรดําเนินการดังนี้
1.1 ควรมีนโยบายดานการสงเสริมการเรียนรูในรูปแบบเครือขายการเรียนรูที่จะ
นําไปสูความเขาใจของประชาชนในการสนับสนุนการใชพลังงานหมุนเวียน (Renewable
Energy) เพราะปจจุบันนโยบายดานพลังงานของชาติมเี พียงแตนโยบายดานการวิจยั และพัฒนา
เทคโนโลยีพลังงานทางเลือกเทานัน้
1.2 สนับสนุนใหผูมีประสบการณดานพลังงานทางเลือกของชุมชนไดมีโอกาสใน
การถายทอดภูมิปญญาดานพลังงานของตนสูการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ มิใชมี
โอกาสในการถายทอดเฉพาะการศึกษาตามอัธยาศัยดังที่เปนอยูในปจจุบนั เทานั้น
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1.3 จัดใหมีการวิจัยและพัฒนาองคความรูด านการบริหารจัดการพลังงาน
ทางเลือกของชุมชน โดยเนนใหเกิดการผสมผสานระหวางความรูที่เปนวิทยาการสมัยใหมกับภูมิ
ปญญาทองถิน่ เขาดวยกัน
1.4 การสนับสนุนใหชุมชนมีการผลิตน้ํามันไบโอดีเซลขึ้นในชุมชน ควรคํานึงถึง
การแขงขันระหวางชุมชนทีจ่ ะมีขึ้นในอนาคตดวย เนื่องจากศักยภาพในการรับซื้อวัตถุดิบที่จะ
นํามาผลิตเปนน้าํ มันไบโอดีเซลของแตละชุมชนตางกัน ชุมชนที่มีศกั ยภาพต่ําไมสามารถรับซื้อใน
ราคาที่สงู ไดกจ็ ะขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต ทําใหการพัฒนาพลังงานดานไบโอดีเซลของชุมชน
ไมเปนไปอยางตอเนื่อง
2. ระดับองคกรสนับสนุน ไดแก องคกรภาครัฐ องคกรภาคเอกชน องคกรภาคธุรกิจ
และองคกรวิชาการ
2.1 องคกรภาครัฐ ควรมีบทบาทหนาที่ในการสนับสนุนดานวิชาการ เทคโนโลยี
หรือดานงบประมาณใหกับชุมชน เพื่อใหชมุ ชนสามารถดําเนินกิจกรรมการเรียนรูไดเองภายใน
ชุมชน
2.2 องคกรภาคเอกชน ควรทําหนาทีช่ วยเหลือและรวมดําเนินการพัฒนาพลังงาน
ทางเลือกไปพรอมกับชุมชน ในลักษณะรวมคิด รวมทํา รวมวางแผน และสนับสนุนใหชุมชน
สามารถพึ่งตนเองดานพลังงานได
2.3 องคกรภาคธุรกิจ ควรทําหนาที่ในการสนับสนุนงบประมาณในการจัด
กิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาพลังงานทางเลือกของชุมชน โดยมิหวังแตการใช
ทรัพยากรของชุมชนเพียงอยางเดียว
2.4 องคกรวิชาการ ควรมีหนาที่ในการศึกษาวิจยั เพื่อพัฒนาองคความรูดาน
พลังงานทางเลือกใหมๆ รวมกับชุมชน
3. ระดับชุมชน ควรดําเนินการดังนี้
3.1 สงเสริมกิจกรรมของชุมชนทีเ่ กี่ยวของกับการพัฒนาพลังงานทางเลือกในดาน
การพัฒนาบุคคลากรดานพลังงานทางเลือก การพัฒนาในดานเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกและ
การพัฒนาในดานการประหยัดพลังงานควบคูกับ
3.2 สงเสริมใหเกิดการถายทอดองคความรูจากผูท ี่มีประสบการณดานพลังงาน
ทางเลือกของชุมชนใหกับคนภายในชุมชน และประสานกันเปนเครือขายการเรียนรูร วมกันกับ
ภายนอกชุมชน
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3.3 สนับสนุนใหเกิดการเก็บรวบรวมขอมูลการใชพลังงานทางเลือกของชุมชน
อยางตอเนื่อง เพื่อนํามาเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาพลังงานทางเลือกของชุมชนตอไป รวมทัง้
เผยแพรขอมูลดังกลาวออกสูอ งคกรเครือขายที่อยูภายนอกชุมชน
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การใชพลังงานทางเลือกในกรณีศึกษาตางๆ
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รูปที่ 1 การสาธิตการผลิตไบโอดีเซลของตําบลกุดน้าํ ใส

รูปที่ 2 การสาธิตการใชตูอบพลังงานแสงอาทิตยของตําบลกุดน้ําใส
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รูปที่ 3 สมาชิกตําบลกุดน้าํ ใสศึกษาดูงานกลุมอาชีพปนเตาอั้งโล ต.นาดี
จ.อุดรธานี

รูปที่ 4 การประชาสัมพันธใหความรูดานพลังงานแกสมาชิกชุมชนในพืน้ ที่
ต.กุดน้าํ ใส
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รูปที่ 5 การประชุมรวมกันของสมาชิกชุมชนแหลมรุง เรือง

รูปที่ 6 สมาชิกชุมชนแหลมรุงเรืองรวมกับกลุมอนุรักษสงิ่ แวดลอมของ
พระอาจารยเข็มปลูกปาชายเลนบริเวณชุมชน

261

รูปที่ 7 เตาเผาถาน 200 ลิตร ที่ใชงานจริงในตําบลกุดน้ําใส

รูปที่ 8 นายสมนึก เสือพิมพา อธิบายการทําเกษตรทฤษฎีใหมตามแนว
พระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
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รูปที่ 9 ถานที่ไดจากการเผาโดยเตาเผาถาน 200 ลิตร

รูปที่ 10 ถังหมักแกสชีวภาพระดับครัวเรือนที่ใชในตําบลกุดน้ําใส

263

รูปที่ 11 เปลวไฟที่ไดจากแกสชีวภาพ

รูปที่ 12 ตูอบพลังงานแสงอาทิตยที่ใชในตําบลกุดน้ําใส
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รูปที่ 13 ขาวเกรียบที่อบจากตูอบพลังงานแสงอาทิตย

รูปทึ่ 14 สภาพปาไมทยี่ ังสมบูรณของหมูบา นแมกาํ ปอง
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รูปที่ 15 น้ําตกภายในหมูบา นแมกาํ ปอง

รูปที่ 16 เครื่องผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานน้าํ ของหมูบ านแมกําปอง
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รูปที่ 17 โรงผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานน้าํ ของหมูบา นแมกาํ ปอง

รูปที่ 18 เครื่องผลิตไบโอดีเซลที่มีการทดลองใชภายในหมูบานแมกาํ ปอง
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รูปที่ 19 อุปกรณประหยัดพลังงานที่มีการทดลองใชในหมูบ านแมกําปอง

รูปที่ 20 แผงโซลาเซลลสําหรับผลิตกระแสไฟฟาในชุมชนแหลมรุง เรือง
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รูปที่ 21 แบตเตอรี่ที่คนในชุมชนแหลมรุง เรืองนํามาชารตไฟฟา

รูปที่ 22 เตาเผาขยะของชุมชนแหลมรุง เรือง
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รูปที่ 23 การสาธิตการนึง่ อาหารจากเตาเผาขยะ
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รายชื่อผูใหขอมูล
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รายชื่อผูใหขอ มูลกรณีศกึ ษาที่ 1 ชุมชนแหลมรุง เรือง
ผูใหขอมูลหลัก
1. นายสมหมาย ศรีวิชัย
2. นายจตุรัส เอี่ยมวรนิรันดร
3. นายวิรัช สมมาตร
4.นายธรรมสรณ ตันกายา
ผูใหขอมูลทัว่ ไป
1. นายชัชชัย สิงหกุล
2. นายกอบชัย สิทธิวงษ
3. นายเอกพงษ สูประภา
4. นางสุรนิ ทร จันทรคุณ
5. นายอรวรรณ สิงหกุล
6. นายทองขาว เที่ยงตรง
7. นายบุญชู เที่ยงไฮ
8. นางเฉลา ทิพยอุบล
9. นายสําเริง พวงสะอาด
10. นายเลอพงษ พิกุลแยม

อดีตประธานชุมชน
ประธานชุมชน
กรรมการพลังงานชุมชน
อดีตพลังงานจังหวัดระยอง
สมาชิกชุมชน
สมาชิกชุมชน
สมาชิกชุมชน
สมาชิกชุมชน
สมาชิกชุมชน
สมาชิกชุมชน
สมาชิกชุมชน
สมาชิกชุมชน
สมาชิกชุมชน
สมาชิกชุมชน

รายชื่อผูใหขอ มูลกรณีศกึ ษาที่ 2 หมูบา นแมกาํ ปอง
ผูใหขอมูลหลัก
1. นายพรหมมินทร พวงมาลา
2. นายประทีป นงยา
3. นายสมศักดิ์ พวงเรือนแกว
ผูใหขอมูลทัว่ ไป
1. นายสุเทพ กิตติคุณ
2. นายถาวร กิ้งแกว
3. นายบุญเลิศ ไทยกรณ
4. นางลัดดา ไทยกรณ
5. นายโนย ทิพยมหาวัน

อดีตผูใหญบาน
เจาหนาที่สหกรณไฟฟา
ผูใหญบาน
สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลหวยแกว
สมาชิกชุมชน
สมาชิกชุมชน
สมาชิกชุมชน
สมาชิกชุมชน
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6. นางสาวสุกัญญา พวงมาลา สมาชิกชุมชน
7. นายถาวร เพราะสําเนียง สมาชิกชุมชน
รายชื่อผูใหขอ มูลกรณีศกึ ษาที่ 3 ตําบลกุดน้าํ ใส
ผูใหขอมูลหลัก
1. นายเชษฐ อัครจรรยา
2. นางสาววรัชยา สําราญใจ
3. นายสมนึก เสือพิมพา
4. นางเกษร จันศรี
5. นายคําไส จันศรี
ผูใหขอมูลทัว่ ไป
1. นางโฮม สิงหบัว
2. นายสําลี กรุงภูเวช
3. นายสุรินทร แสงไทยทวีกลุ
4. นางอุไร เนตรพนา
5. นายบุญมาก มณีใส
6. นายเสมอ ทองโคตร
7. นายวิรัตน เย็นสบาย
8. นายวชร เพรงมา
9. นายปน ทอง คําพิมพ
10.นายสุบรรณ สิมาชัย

หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลกุดน้าํ ใส
นักวิชาการเกษตร
ผูใหญบาน
ผูนําดานการใชพลังงานจากชีวมวล
อดีตสมาชิกองคการบริหารตําบลกุดน้าํ ใส
สมาชิกชุมชน
สมาชิกชุมชน
พลังงานจังหวัดขอนแกน
สมาชิกชุมชน
สมาชิกชุมชน
สมาชิกชุมชน
อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลกุดน้าํ ใส
ปลัดเทศบาลตําบลกุดน้าํ ใส
สมาชิกชุมชน
ผูใหญบานและสมาชิกชุมชน
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ผลการสํารวจขอมูลพื้นฐานดานการใชพลังงานของชุมชนแหลม
รุงเรือง
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ชุมชนแหลมรุง เรืองไมมีไฟฟาใช ตองอาศัยกระแสไฟจากแบตเตอรี่ ซึง่ เสียคาชารต
แบตเตอรี่ที่ชารตจากภายนอก ครั้งละ 35 บาท โดยมีจํานวนครัวเรือนที่อาศัยการชารตแบตเตอรี่
นอกชุมชน รอยละ 61.29 ครัวเรือนที่อาศัยเครื่องปนไฟ รอยละ 8.06 และครัวเรือนที่อาศัยเครื่อง
ปนไฟตอจากเครื่องผูอื่น รอยละ 30.65 และจากการสํารวจขอมูลภายในครัวเรือนพบวา สมาชิก
ชุมชนจะใชกระแสไฟดวยหลอดกลมและหลอดฟลูออเรสเซนตประมาณ 1-2 จุด ตอครัวเรือน
และบางครัวเรือนมีการใชกระแสไฟเพื่อดูโทรทัศน ฟงเพลง โดยการใชกระแสไฟปริมาณดังกลาว
จะใชแบตเตอรี่ได 2-3 วันเทานั้น
การใชเตาแกสหุงตม พบวามีการใชแกสหุงตมจํานวน 52 เตา ใชถงั น้ําหนัก 52
กิโลกรัม รอยละ 91.30 คาใชจายแกสหุงตมเฉลี่ยเดือนละ 201 บาทตอครัวเรือน
การใชเตาอั้งโล พบวามีการใชเตาอั้งโลจาํ นวน 46 เตา ใชถานเปนเชือ้ เพลิง
รอยละ 95.77 และใชไมเปนเชื้อเพลิง รอยละ 4.23 คาใชจายถานหุงตมเฉลี่ย 108 บาทตอ
ครัวเรือน
การใชนา้ํ มันเชื้อเพลิง พบวามีการใชรถจักรยานยนต จํานวน 41 คัน และ
รถยนตจํานวน 6 คัน มีปริมาณการใชน้ํามันดีเซล 19,382 ลิตรตอเดือน และปริมาณการใชน้ํามัน
เบนซิน 2,657 ลิตรตอเดือน โดยคาใชจา ยในการเติมน้ํามันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 21,415 บาทตอเดือน
จํานวนเรือที่ใชมีทงั้ หมด 52 ลํา คาใชจายในการเติมน้าํ มันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ย 5,023 ตอลําตอ
เดือน เปนเงิน 261,196 ตอเดือน
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1) โครงการศึกษาดูงานปราชญชาวบาน คุณพอบุญเต็ม ไชยลา และศูนย
ทดลองวิชาการพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน จังหวัดมหาสารคาม ภายใตโครงการเกษตร
ชีววิถี โดยจัดเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2550 มีผูเขารวมโครงการ 80 คน เพื่อทัศนศึกษาดานเกษตร
พอเพียง และดานพลังงานทดแทน การอนุรักษพลังงาน โดยไดรับเงินสนับสนุนจากบริษทั ผลิต
เยื่อกระดาษ จํานวน 10,000 บาท และเทศบาลตําบลชีวมวล จํานวน 10,800 บาท รวมทัง้ สิ้น
20,800 บาท ทั้งนี้ เจาหนาที่จากบริษัทผลิตเยื่อกระดาษ โรงไฟฟาน้าํ พอง และบริษัทจําหนาย
แกสธรรมชาติไดรวมเดินทางไปศึกษาดูงานตามโครงการดวย
2) โครงการคายเยาวชนอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม เปนโครงการที่
จัดโดยเทศบาลตําบลชีวมวลรวมกับสํานักงานพลังงานจังหวัดขอนแกน และ
มหาวิทยาลัยขอนแกน มีเยาวชนเขารวมจํานวน 60 คน จากโรงเรียน 6 โรงเรียน โดยไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยขอนแกน
3) โครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรูชุมชน เทศบาลตําบลชีวมวลไดจัดทํา
โครงการจัดตัง้ ศูนยการเรียนรูชุมชนเพื่อเปนแหลงศึกษาคนควาความรูเรื่องพลังงาน ไดแก
เตาเผาถาน 200 ลิตร จักรยานสูบน้าํ เตาเผาขยะไรควัน เตาปง ไกประสิทธิภาพสูง เตาหุงตม
ประสิทธิภาพสูง ตูอบพลังงานแสงอาทิตย บอหมักแกสชีวภาพระดับครัวเรือน และการวิจยั ลด
ระยะเวลาการตกตะกอนของน้าํ สมควันไม ซึง่ มีผูรับผิดชอบ มีแบบแปลนของเทคโนโลยีแตละ
ประเภท และมีการใชงานจริง
4) โครงการสงเสริมการผลิตแกสชีวภาพจากมูลสัตวในระดับครัวเรือน
เปนการอบรมเชิงปฏิบัติการในพืน้ ที่เทศบาลตําบลชีวมวล ซึ่งเลีย้ งหมูจํานวน 12-30 ตัว โดยใช
งบประมาณจากโครงการแผนพลังงานชุมชน จํานวน 10,000 บาท และมหาวิทยาลัยขอนแกน
สนับสนุน 50,000 บาท รูปแบบของถังหมักแกสชีวภาพ ใชถัง 200 ลิตร เปนอุปกรณหลัก
เหมาะสมกับการใชในครัวเรือน ใชงบประมาณเพียง 2,400 บาทเทานัน้
5) โครงการศึกษาดูงานพลังงานทดแทนของตําบลนาดี จังหวัดอุดรธานี
เปนการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการของกลุมอาชีพพลังงานทางเลือก ไดแก กลุม อาชีพ
ปนเตาหุงตมประสิทธิภาพสูง ผูรวมศึกษาดูงานพบวาดินในเขตพืน้ ที่ตําบลชีวมวลไมมีคุณสมบัติ
เหมาะสมตอการปนเตาหุงตมประสิทธิภาพสูง
6) โครงการปลูกจิตสํานึกในสถานศึกษา จัดโดยเทศบาลตําบลชีวมวล
เพื่อเปนการปลูกจิตสํานึกในสถานศึกษา โดยจัดประกวดเรียงความเรื่องภาพฝนพลังงานยั่งยืนที่
ตําบลชีวมวล แบงเกณฑตดั สิน 3 ชวงชัน้ มีนกั เรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลชีวมวลเขารวม
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จํานวน 6 โรงเรียน ไดรับการสนับสนุนรางวัลจากภาคเอกชน มหาวิทยาลัยขอนแกน และ
สํานักงานพลังงานจังหวัด

7) โครงการจัดทําเตาเผาถาน 200 ลิตร ซึ่งเปนโครงการตอเนื่องจาก
โครงการจัดอบรมการทําเตาเผาถาน 200 ลิตร เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2550 ที่คนในตําบล
ชีวมวลที่เขารวมอบรมมีความเห็นวา เตาเผาถาน 200 ลิตร เปนเทคโนโลยีการผลิตถานที่มี
ประสิทธิภาพสูง สามารถทําไดงาย มีขนาดเหมาะสมกับการผลิตถานไวใชในครัวเรือน
สามารถเผาไมเล็กและเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรใหเปนถานได และใชระยะเวลาการ
เผาถานไมนาน นอกจากนีย้ ังสามารถเก็บน้ําสมควันไมจากการเผาถานไปใชประโยชนใน
การเกษตรได จึงไดลงมติวาใชงบจากโครงการนํารองจํานวน 20,000 บาท เพื่อซื้อถัง 200
ลิตร โดยใหโควตา 3 ครอบครัวตอ 1 เตา และจากการสํารวจขอมูลความตองการของสมาชิก
ชุมชน พบวามีความตองการทั้งสิน้ 180 เตา เนื่องจากงบประมาณโครงการนํารองไม
เพียงพอ สมาชิกชุมชนจึงจายเงินสบทบอุปกรณอื่นๆ จํานวน 10,800 บาท และไดรับการ
สนับสนุนจากโรงงานผลิตเยือ่ กระดาษจํานวน 16,000 บาท
8) โครงการสงเสริมการปลูกตนไมเพื่อสิง่ แวดลอมและพลังงานทดแทน
วัตถุประสงคเพื่อทดแทนตนไมที่นาํ มาเผาถาน และเปนการอนุรักษสิ่งแวดลอม สมาชิก
ชุมชนเสนอใหเทศบาลนํากลาไมมาแจกจาย เทศบาลจึงขอความอนุเคราะหกลาไมจากศูนย
เพาะชํากลาไม จังหวัดขอนแกน และมหาสารคาม จํานวน 2,000 ตน เพื่อแจกจายใหกับ
ประชาชน ในวันที่ 15 สิงหาคม 2550
9) โครงการวันพลังงานตําบลชีวมวลเปนโครงการที่จดั ขึ้นโดยเทศบาล
ตําบลชีวมวล ในวันที่ 15 สิงหาคม 2550 ผูเขารวมประกอบดวยครู นักเรียน ประชาชนทัว่ ไป ผูน ํา
ชุมชนและภาคเอกชน จํานวน 601 คน งบประมาณในการดําเนินการประกอบดวย สํานักงาน
พลังงานภูมิภาคที่ 6 สนับสนุนรางวัล และชุดสาธิตเทคโนโลยี ฝายวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ขอนแกน และภาคเอกชนในพืน้ ที่ สนับสนุนของรางวัล ชุดนิทรรศการ และชุดสาธิตเทคโนโลยี
กิจกรรมภายในงาน ไดแก การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกของชุมชน การสาธิต
ตัวอยางเทคโนโลยีพลังงานทางเลือก การตอบปญหาชิงรางวัล การจัดขบวนจักรยานรณรงค
ประหยัดพลังงาน และการสนับสนุนโครงการนํารองตางๆ
10) โครงการสงเสริมการใชเตาหุงตมประสิทธิภาพสูง จากการศึกษาดู
งานที่ศนู ยทดลองวิชาการพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 12
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มิถุนายน 2550 ผูเขารวมโครงการสนใจเตาหุงตมประสิทธิภาพสูง และซื้อมาทดลองใช 65 เตา
ราคาเตาละ 150 บาท พบวาเตามีประสิทธิภาพดีมากจึงเสนอใหเทศบาลจัดหาเตานี้มาใชใน
ครัวเรือน โดยเทศบาลไดจัดหาเตามาจําหนายในราคาต่าํ กวาทุน มีผสู นใจซื้อจํานวน 400 เตา
จํากัดครอบครัวละ 1 เตา ราคาเตาละ 100 บาท และใชงบประมาณจากโครงการนํารอง
20,000 บาท
11) โครงการแลกเปลี่ยนหลอดไฟ (หลอดไสแลกหลอดตะเกียบ)
เทศบาลตําบลชีวมวลไดจัดทําโครงการนี้ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2550 มีผูเขารวมโครงการ
406 คน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมกิจกรรมประชาสัมพันธดานพลังงานในดานการมีสว นรวม
ของคนในเขตพื้นที่ตําบลชีวมวล ลดคาใชจายในครัวเรือนและขยายผลอยางตอเนื่อง โดยไดรับ
การสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลจํานวน 3,725 บาท และโรงงานผลิตเยื่อกระดาษ
จํานวน 50,000 บาท
12) โครงการรณรงคการใชไฟฟาอยางประหยัด เปนโครงการที่
เทศบาลตําบลชีวมวลรวมกับโรงไฟฟาน้าํ พอง ออกหนวยประชาสัมพันธใหความรูด านการ
ประหยัดพลังงานในเขตพืน้ ที่ตําบลชีวมวล
13) โครงการอบรมการใชแกสหุงตมอยางประหยัดและปลอดภัย
เทศบาลรวมกับสํานักงานพลังงานจังหวัดและมหาวิทยาลัยของแกน ไดจัดทําโครงการอบรมการ
ใชแกสหุงตมอยางประหยัดและปลอดภัย โดยเชิญวิทยากรจากคลังแกสปโตรเลียม ปตท. มี
ประชาชนเขารวมจํานวน 111 คน มหาวิทยาลัยขอนแกนสนับสนุนงบประมาณจํานวน 4,400
บาท
14) โครงการออกหนวยประชาสัมพันธเคลื่อนที่ เทศบาลตําบลชีวมวล
จัดโครงการออกหนวยประชาสัมพันธเคลื่อนที่เพื่อประชาสัมพันธการจัดทําแผนพลังงานชุมชน
และรณรงคการประหยัดพลังงาน โดยฉายวิดีโอประหยัดพลังงานในลักษณะการแสดงละคร ที่จัด
ขึ้นโดยคนภายในชุมชนเองทั้ง 10 หมูบา น นอกจากนีม้ ีการจัดปายประชาสัมพันธเกี่ยวกับ
โครงการดานพลังงานตางๆ ของชุมชนและการประหยัดพลังงาน

279

ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
นายสุริชาติ จงจิตต เกิดเมือ่ วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2525 สําเร็จการศึกษาครุศาสตร
บัณฑิต สาขา มัธยมศึกษา วิชาเอกวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เมื่อปการศึกษา 2547 และไดเขาศึกษาตอในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
พัฒนาศึกษา ภาควิชา นโยบาย การจัดการ และความเปนผูนาํ ทางการศึกษา คณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อปการศึกษา 2548

