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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาแนวคิดการใช้พลังงานทดแทนของกลุ่มชาติ
พันธุ์ อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และ 2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการใช้พลังงานทดแทน
ของกลุ่ มชาติ พั นธุ์ อ าเภอแม่ อาย จั งหวั ดเชี ยงใหม่ การวิจั ยครั้ งนี้ เป็ น การวิ จั ยเชิ งคุ ณ ภาพ
รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้ให้ข้อมูลสาคัญ คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่โครงการ
บ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดาริ (ดอยฟ้าห่มปก) ผลการวิจัย พบว่า 1) แนวคิดและการจัดการ
ในพื้นที่พลังงานน้าจึงเป็นทางเลือกที่สาคัญที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่เพราะเป็นแหล่งน้า การ
ที่มีทรัพยากรน้า ในการอาศัยน้ายังสามารถใช้เป็นแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็น
อย่างดี นอกจากนี้การใช้พลังงานทดแทนจากพลังงานน้า จะเป็นกลวิธีหนึ่งของในการมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 2) ปัญหาและอุปสรรค พบว่า ขาดการทาประชาพิจารณ์สารวจ
ความต้องการประชาชนการให้องค์ความรู้และวิธีบารุงรักษา การซ่อมบารุงโรงไฟฟ้าพลังงานน้า
นอกจากนี้ยังเกิดจากปัญหาทางธรรมชาติที่เกิดจากปริมาณน้าฝนที่ตกชุกในช่วงฤดูฝน จะเกิดการ
สะสมตะกอน ทราย หิน หน้าฝายและส่งต่อแรงดันน้า ส่งผลให้ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ ตลอดจน
การเก็บรอบรวมข้อมูล การติดตาม ประเมินผลที่ไม่ต่อเนื่องและไม่มีการบักทึกเป็นหลักฐานที่
ชัดเจนในการใช้พลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน
คาสาคัญ: พลังงานทดแทน; กลุ่มชาติพันธุ;์ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Abstract
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This paper is aimed to 1) study the ethnic group’s attitudes towards
using the renewable energy in Maeai, Chiang Mai Province, and 2) study
problems and obstacles of the renewable energy usage of the ethnic group in
Maeai, Chiang Mai Province. This qualitative research gathered information
through in-depth interview from key informants living in the area of the Royal
Project: “Small House in the Woods” (Doi fah Hompok). The results revealed
that: 1) The idea and the organization of the hydro-energy is counted a critical
alternative appropriate to the local context since it is the water source. Having
the water resource for living, it can be used as a way to well conserve the
natural resources. In addition, using the renewable hydro-energy is a
mechanism of participating in the natural resource conservation. 2) The
problems and obstacles have disclosed that there is absence of public opinions,
the surveys on the needs of people, educating the knowledge and
maintenance, and the maintenance of the hydro-power plant. In addition, it
rises from the natural problem on the density of rainfall during rainy season
when dregs, sands, and gravels are gathered before the dikes which affect the
water pressure, which fail to produce hydro-power. Problems and obstacles also
include the inconsistence of data collection, follow-up and evaluation and
unclear evidence records of sustainable uses of renewable energy as well.
Keywords: renewable energy; ethnic groups; stakeholders
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บทนา

พลังงานทดแทน คือ พลังงานที่กาลังจะถูกนามาใช้ทดแทนพลังงานแบบเดิมหรือเป็น
พลังงานที่เป็นทางเลือกใหม่นอกเหนือจากที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน เนื่องจากว่าพลังงานที่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบันกาลังจะหมดไปในอนาคตอันใกล้นี้หรือเพราะมีมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมมากจนเกินไป และ
นามาซึ่งภาวะปัญหาโลกร้อน พลังงานที่ใช้ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นพลังงานที่ได้จากฟอสซิล เช่น
ถ่านหิน, ปิโตรเลียม และ แก๊สธรรมชาติ ซึ่งปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณมหาศาล และมี
มลพิษค่อนข้างสูง อีกทั้งยังมีความผันผวนไม่แน่นอนตามสภาพเศรษฐกิจโลก และถือเป็นตัวการ
หนึ่งของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จานวนมหาศาลซึ่งเป็นสาเหตุของสภาวะโลกร้อน
ดังนั้นในการบริหารจัดการการใช้พลังงานต้องคานึงถึงปัจจัยในหลายๆ ส่วน ทั้งความต้องการ
ราคา ปริมาณ นโยบายด้านพลังงาน เป็นต้น (ThaiBiotech.info, 2561) แต่พลังงานทดแทนซึ่ง
เป็นพลังงานที่สะอาดไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นแหล่งพลังงานที่มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น
พลังงานลม แสงอาทิตย์ ชีวมวล และอื่นๆ (พรวิวาห์ กึกก้อง, 2561)
การพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อบรรเทาการพึ่งพิงน้ามันจึงจาเป็นต้องคานึงถึงเงื่อนไข
และข้อจากัดในการพัฒนาพลังงานทดแทนแต่ละประเภทให้เหมาะสมกับพื้นที่และมีการแนวคิด
การจั ด การพลั งงานต้ อ งท าอย่ างยั่ งยื น ต้ อ งค านึ งถึ งในหลายๆ ด้ าน เศรษฐกิ จ สั งคม และ
สิ่งแวดล้อม และต้องสอดคล้องกับสังคมวัฒนธรรมศักยภาพของชุมชน รวมถึงการใช้พลังงานใน
กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่ อาศัยอยู่ดั้งเดิม และอพยพเข้ามาภายหลังที่อยู่ใ กล้เคียงกันย่อมมีการ
ติดต่อกันทาให้เกิดการผสมผสานทางสังคม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่ง
บางส่วนของวัฒนธรรมได้เข้ามามีอิทธิพลในสังคมไทย (พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺ โต,
2560) การพัฒนาการผลิตไฟฟ้าพลังน้า ทุกโครงการ เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าทั่วประเทศก็ส่งผล
ให้ ก ารน าเข้ า ของพลั ง งานที่ ล ดลงท าให้ ค่ า ใช่ จ่ า ยในด้ า นพลั ง งานประเทศลดลง และใช้
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเป็นหลัก เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีอย่างยั่งยืน (อุ่น
เรือน เล็กน้อย, 2560) ซึ่งมีความจาเป็นต่อการแก้ปัญหาสังคมไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
(สุภัฐวิทย์ ธารชัย, 2560) รวมถึงการบริหารที่เน้นการมีส่วนร่วมของกรรมการ ภาคประชาชน มี
ประเด็นสาคัญที่ยังเป็นปัญหาหรือจุดอ่อนในด้านการกาหนดแผนงาน ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิผล
ของการจัด สรรงบประมาณและในด้านการมีส่วนร่วมในชุม ชน (สุ ธน จิตร์มั่น , 2561) การ
ดาเนินการติดตั้งพลังงานทดแทนในรูปแบบที่ต่างกันตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ หรือ
ความต้องการของแต่ละแห่ง (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2560)
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ปัญหาและอุปสรรคของการผลิตหรือใช้พลังงาน
หมุนเวียนมีประเด็นสาคัญคือ การขาดการวิเคราะห์วัตถุดิบและทรัพยากรเพื่อผลิตพลังงานใน
ชุมชน และความต้องการของชุมชน ส่งผลให้การเลือกเทคโนโลยีเพื่อผลิตพลังงานหมุนเวียนที่ไม่
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เหมาะสมกับชุมชน ประชาชนในชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจในการผลิตพลั งงานใช้เองจาก
พลังงานหมุนเวียน ซึ่งแนวทางในการบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียนเพื่อผลิตพลังงานใช้ในระดับ
ชุมชนและครัวเรือนให้เกิดความยั่งยืน สาหรับชุมชน คือ การวิเคราะห์พลังงานหมุนเวียนที่มีใน
ชุมชนในด้านปริมาณ คุณภาพ และบริบทของชุมชน การเลือกพลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสมกับ
ชุมชน การผลิตหรือการใช้พลังงานจากพลังงานหมุนเวียน การบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียน
และการติดตามประเมินผล สาหรับครัวเรือน (วิสาขา ภู่จินดา, 2556) แต่ทั้งนี้เมื่อนาพลังงาน
หมุนเวียนมาใช้ในพื้นที่ส่วนใหญ่ลดค่าขนส่งลง เพราะมีการเลือกใช้วัตถุดิบที่อยู่ภายในชุมชนมา
ผลิตพลังงาน ซึ่งสนับสนุนกับแนวคิดว่าที่ให้ความสาคัญกับวัตถุดิบที่นามาผลิตพลังงานต้องอยู่
ใกล้แหล่งผลิต (ณิชยารัตน์ พาณิชย์, 2557) ตลอดจนมีมาตรการทางสังคมของภาคประชาชน
ที่มีการบูรณาการภูมิปั ญญาท้องถิ่นกับการจัดการและบริหารอย่างเหมาะสม (สหัทยา วิเศษ
และชัยวัฒน์ จันธิมา, 2559)
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาที่ เกี่ยวข้องกับสภาพการใช้แ ละการจัดการพลังงาน
ทดแทนในเขตอาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงการศึกษาแนวคิดการจัดพลังงานทดแทน
ของชุมชนในการสร้างพลังงานทดแทนเพื่อใช้แก้ปัญหาพลังงานไฟฟ้าที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่ง
ชุมชนโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ (ดอยฟ้าห่มปก) พร้อมทั้งศึกษาปัญ หาอุปสรรคและแนว
ทางการใช้พลังงานทดแทน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคมที่
ยั่งยืนสืบต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาแนวคิดกระบวนการการใช้พลังงานทดแทนของกลุ่มชาติพันธุ์ อาเภอแม่
อาย จังหวัดเชียงใหม่
2. เพื่อศึกษาปัญหา และอุปสรรคการใช้พลั งงานทดแทนของกลุ่มชาติพันธุ์ อาเภอแม่
อาย จังหวัดเชียงใหม่

วิธีดาเนินการวิจัย

การวิ จั ย ในครั้ งนี้ เป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative research) โดยผู้ วิ จั ย ได้
ศึกษาเอกสารและแนวคิดเกี่ยวกับงานวิจัย การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากนั้น
ผู้วิจัยได้นาข้อมูลเชิงคุณภาพมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและพรรณนา โดยผู้วิจัยได้ใช้วิธีการ
ศึกษาวิจัย ดังนี้
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1. ผู้ศึกษาได้ศึกษาและค้นคว้าเอกสาร และรายงานการวิจัย ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี
และวรรณกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาเป็นแนวทางในการศึกษาการใช้พลังงานทดแทนใน
กลุ่มชาติพันธุใ์ นสังคมไทยอย่างยั่งยืน
2. ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์เชิงลึก โดยผู้ให้ข้อมูลสาคัญ คือ เจ้าหน้าที่กองทัพภาคที่ 3
เจ้าหน้าที่หัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยาน 1 คน เจ้าหน้าที่นักวิชาการป่าไม้ 1 คน เจ้าหน้าที่หัวหน้า
นักเกษตร 2 คน หัวหน้าครัวเรือน 14 คน รวม 19 คน เพื่อขออนุญาตให้ความอนุเคราะห์การ
สัมภาษณ์เชิงลึก
การเก็บรวบรวมข้อมูล
1. ท าหนั ง สื อ ขอความอนุ เคราะห์ ในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากผู้ อ านวยการ
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย เพื่อขออนุญาตเข้าทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญ
2. ประสานขอความร่วมมือจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสาคัญที่เลือกไว้คือ เจ้าหน้าที่กองทัพ
ภาคที่ 3 เจ้าหน้าที่หัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยาน เจ้าหน้าที่นักวิชาการป่าไม้ เจ้าหน้าที่หัวหน้านัก
เกษตร และหั วหน้ าครัวเรือ น รวม 19 คน หลั งจากนั้ น ผู้ วิจั ย ได้ รวบรวมข้ อ มู ล ที่ ได้ ม าจาก
การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่มเฉพาะนามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
และพรรณนา เพื่อขออนุญาตให้ความอนุเคราะห์การสัมภาษณ์เชิงลึก
3. เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ ต ลอดถึ ง ขออนุ ญ าตท าการจดบั น ทึ ก
บันทึกเสียง และภาพ ในการลงเก็บข้ อมูลภาคสนาม ตั้งแต่ก่อนเข้าสนาม ระหว่าง หลัง ออก
จากสนามการวิจัย และทาการจัดแฟ้มข้อมูลเพื่อให้พร้อมในการที่จะวิเคราะห์ต่อไป
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยดาเนินการสังเคราะห์เอกสารเกี่ยวกับพลังงานทดแทนที่เกิดจากการบริหาร
ทรัพยากรในชุมชนรวมทั้งการลงพื้นที่ เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก เรียบร้อยแล้ว จึงนา
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา การสังเคราะห์เนื้อหา ข้อมูลที่สอดคล้องกัน เพื่อค้นหาความ
สอดคล้องเกี่ยวกับการใช้พลังงานทดแทนและนาเสนอองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ “การใช้พลังงาน
ทดแทนของกลุ่มชาติพันธุ์ อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่” โดยนาเสนอเป็นความเรียง ตาราง
ซึ่งดาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
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ผลการวิจัย

1. แนวคิ ดและกระบวนการใช้ พลั งงานทดแทนของกลุ่ มชาติ พั นธุ์ อ าเภอแม่ อาย
จังหวัดเชียงใหม่
บ้านเล็กในป่าใหญ่ (ดอยฟ้าห่มปก) อาชีพหลักคือการทาไร่กาแฟ ถ้าไฟดับเศรษฐกิจก็อยู่
ไม่ได้แต่บางคนก็มีเครื่องปั้นไฟในการโม่กาแฟเป็นทางออกในชุมชน ส่วนการบริหารจัดการพลังงาน
ทดแทนจากพลังงานน้า ขึ้นกับหน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริมสนับสนุนพลังน้าขนาดเล็ก พลังงาน
ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพียงต่อความต้องการในชุมชนแล้ว ดีก่อนเก่ามาก พลังงานน้าเป็นพลังงานที่ไม่
ทาลายสิ่งแวดล้อมในชุมชนไม่มีความต้องการพลังงานอื่น พลังงานทดแทนที่ใช้อยู่ปัจจุบันก็เพียงพอ
ต่อการใช้ในครัวเรือน ไม่มีความต้องการเพิ่มเติมแนวคิดความต้องการพลังงานทดแทนพลังงานที่ใช้
อยู่เพียงพออยู่แล้ว เพราะส่วนใหญ่การใช้พลังงานทดแทนขึ้นอยู่กับหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบ
ชาวบ้านไม่มีแนวคิดหรือต้องการที่จะนาพลังงานอื่นมาใช้ เพราะพลังงานที่มีอยู่ก็ดีมากแล้ว แนวคิด
และกระบวนการใช้พลังงานทดแทนของกลุ่มชาติพั นธุ์ การบริหารจัดการพลังงานทดแทนจาก
พลั งงานน้ าขึ้ น กั บ หน่ วยงานภาครั ฐในการส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น พลั งน้ าขนาดเล็ ก และใช้ ผลิ ต
กระแสไฟฟ้าพลังน้ายังก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ลดการเกิดไฟป่า สามารถป้องกันน้าท่วม ใช้
เป็นแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค และบริโภค เพื่อการเกษตร และอยู่อาศัยของสัตว์และพืชน้า สาหรับ
การผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตพลังงานทดแทนในแต่พื้นที่โดยมีการนาเอาวิถีชีวิต
ความเชื่อมาช่วยผลักดันการผลิตแล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ และการนาพลังงานทดแทน
มาใช้ในพื้นที่ รวมถึงฝายชะลอน้าในชุมชนโดยวิทยากรในด้านพลังงานทดแทน และการผลิตพลังน้า
ในพื้นที่นั้นเกิดจากพลังงานทดแทนที่มีอยู่ในพื้นที่และเทคโนโลยีที่นามาผสมผสานให้เหมาะสมตาม
สภาพพื้นที่
2. ปัญหา และอุปสรรคพบว่าในการใช้พลังงานทดแทน ของกลุ่มชาติพันธุ์ อาเภอแม่
อาย จังหวัดเชียงใหม่
ผลการวิจัย พบว่า สภาพการใช้พลังงานทดแทนในกลุ่มชาติพันธุ์ส่วนใหญ่ใช้พลังงานน้า
รองลงมาคือพลังงานแสงอาทิตย์จากแผงโซล่าเซลล์ ใช้ในครัวเรือน เช่น โม่กาแฟสด สภาพการ
นามาใช้ประโยชน์ในครัวเรือน ไฟส่องสว่าง ไฟสนาม และใช้ในทางการเกษตรเป็นการใช้ทรัพยากร
อยู่ในชุมชน เพื่อทดแทนการใช้พลังงานที่ไม่สามารถเข้าถึงในชุมชน ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและ
การจัดหาไฟฟ้าให้ประชาชนชนบทห่างไกล ซึ่งไฟฟ้าสายหลักของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังเข้าไม่ถึง
รวมทั้งการขยายไฟฟ้าถึงชนบท แต่ยังพบว่ากระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ไม่เพียงพอเพื่อแจกจ่ายได้อย่าง
สม่ าเสมอในบางพื้ นที่ แต่ อย่ างไรก็ ตามชุ มชนก็ มี ไฟฟ้ าใช้ เพราะมี โรงไฟฟ้ าขนาดเล็ กในชุ มชน
สามารถนาเสนอได้ดังนี้
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1) การมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดการยังมีไม่มากนักส่วนใหญ่จะเป็นหน้าที่ของ
ระดับเจ้าหน้าที่เท่านั้น เมื่อโครงการขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะในขั้นการวางแผน
โครงการท าให้การเนินโครงการนั้นไม่สนองตอบความต้องการที่แท้จริงของชุมชน และปริมาณ
พลังงานที่ชุมชนต้องการอีกทั้งไม่สอดคล้องกับศักยภาพในด้านต่ างๆ และวิถีของชุมชน ซึ่งการ
ดาเนินการไม่ก่อให้เกิดความอย่างยั่งยืน
2) ชุ มชนไม่ สามารถจั ดการบ ารุ งรั กษาอุ ปกรณ์ ได้ อย่ างมี ประสิ ทธิ ภาพ เนื่ องจาก
เทคโนโลยีที่ไม่สอดคล้องกับความรู้ความสามารถในการดูแลรักษาของคนในชุมชน ดังนั้นการนา
เทคโนโลยีที่ใช้จึงไม่สอดคล้องกับความต้องการชาวบ้าน และศักยภาพของชุมชน อีกทั้งชุมชนไม่มี
การจัดการด้านงบประมาณ ที่เพียงพอสามารถนามาใช้ซ่อมแซมบารุงรักษาอุปกรณ์เองได้
3) ความเหมาะสมกับภูมิประเทศ ภูมิอากาศ การผลิตพลังงานน้าไฟฟ้าดับบ่อยในฤดู
ฝนเพราะมีน้าที่มากเกินไป มีกรวด ทราย เต็มหน้าฝายทาให้แรงดันการผลิตกระแสไฟฟ้าไม่คงที่ทา
ให้ไฟฟ้าดับ อยากให้มีการสอนเรื่องเกี่ยวกับการซ่อมเครื่องเบื้องต้นให้กับชุมชน จะทาให้ชุมชน
พึ่งตนเองได้

องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย

การใช้พลังงานทดแทนในกลุ่มชาติพันธุ์ อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
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อภิปรายผลการวิจัย

ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 1 พบว่า การก่อสร้างโรงไฟฟ้าขนาดเล็กสาหรับเก็บกักน้า
เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าไว้ใช้ในชุมชน หน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริมสนับสนุนพลังน้าขนาดเล็ก
และนอกจากจะใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ายังใช้ประโยชน์ได้อีกมาก สามารถป้องกันน้าท่วมลด
การเกิดไฟป่าใช้เป็นแหล่งน้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค เพื่อการเกษตรรวมถึงเป็นแหล่งขยายพันธุ์
และอยู่ อาศั ยของสั ตว์และพื ชน้ าการน าพลั งงานมาใช้ ต้ อ งมี ค วามเหมาะสมกั บ ภู มิ ป ระเทศ
ภูมิอากาศเอื้ออานวยในการติดตั้งระบบพลังน้าเพราะป่ายังค่อนข้างสมบูรณ์ปริมาณน้าห้ว ยก็มี
เยอะเหมาะสมกับผลิตพลังน้าแต่การใช้ไฟฟ้าดับบ่อยในฤดูฝนทั้งนี้อาจเป็นเพราะมีน้าที่มาก
เกินไป มีกรวด ทราย เต็มหน้าฝายทาให้แรงดันการผลิตกระแสไฟฟ้าไม่คงที่ทาให้ไฟฟ้าดับและ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนอย่างคุ้มค่าไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม มีการปลูกป่าซึ่งสอดคล้อง
งานวิจัย (ณิชยารัตน์ พาณิชย, 2557) ปัจจัยทางภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ซึ่งในภาพรวมของทั้ง
ประเทศให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ การเลื อ กใช้ พ ลั ง งานระดั บ ต่ า ถึ งปานกลาง เนื่ อ งจากพลั ง งาน
หมุนเวียนบางประเภทที่แต่ละพื้นที่เลือกใช้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับภูมิประเทศและภูมิอากาศ ซึ่งชุมชน
ต้นแบบของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้นั้นมีการเลือกใช้พลังงานน้าในพื้นที่เพราะ
ชุมชนดังกล่าวมีแม่น้า และน้าตกภายในพื้นที่ส่วนในด้านการขนส่งนั้นจากแบบสอบถามมีผลต่อ
การเลือกสนับสนุนพลังงานแต่ละประเภทต่า แต่ทั้งนี้เมื่อนาพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในพื้นที่ส่วน
ใหญ่ลดค่าขนส่งลง เพราะมีการเลือกใช้วัตถุดิบที่อยู่ภายในชุมชนมาผลิตพลังงาน ซึ่งสนับสนุน
กับแนวคิดว่าที่ให้ความสาคัญกับวัตถุดิบที่นามาผลิตพลังงานต้องอยู่ใกล้แหล่งผลิต ซึ่งสอดคล้อง
รายงานการวิจัย (รัฐฐาน์ ฤทธิเกริกไกร, 2552) เพื่อดาเนินการวางแผนอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบดาเนินการทั้ งหมดของโครงการจาเป็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์
พลังงานเป็นอย่างดี และต้องรวบรวมมาตรฐานและข้อกาหนดต่างๆ ในการอนุรักษ์พลังงานของ
อุปกรณ์แต่ละประเภท เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกาหนด และดาเนินการอนุรักษ์พลังงาน เมื่อ
วางแผนอนุรักษ์พลังงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็นาไปปฏิบัติโดยมีการตรวจสอบและปฏิบัติการแก้ไข
ซึ่งต้องมีการตรวจวัดการใช้พลังงานที่ถูกต้อง (เจ้าหน้าที่ป่าไม้, 2561) การพัฒนาทางหน่วยงานก็
ได้ไปมีเข้าไปส่วนร่วมกับชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่เกษตรโครงการพระราชดาริ ปกติมีก็
การพัฒนาเดือนละ 1 ครั้งในการจัดการพลังงานทดแทนในเรื่องการดูแลและบารุงรักษามีการจัด
เวรดูแล (เจ้าหน้าที่หัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยาน, 2561) ซึ่งสอดคล้องรายงานการวิจัย ทศพนธ์
นรทั ศน์ (2560) ได้ กล่ าวว่า “เศรษฐกิ จพอเพี ยง” ที่ มุ่ งเน้ นการลดรายจ่ายเพิ่ มรายได้ ชุ มชน
สามารถพึ่งพาตนเองด้านพลังงานได้อย่างยั่งยืน โดยใช้เทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสมเป็นเครื่องมือ
การวางแผนพลังงานระดับชุมชน จะมุ่งเน้นกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาคมในการ
จัดการพลังงาน สิ่งแวดล้อม และแผนงบประมาณในท้องถิ่นของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
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ในอนาคต โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้เพื่อทาความเข้าใจในเรื่องพลังงาน ศึกษาเทคโนโลยีพลังงาน
ทางเลือกรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลในชุมชน แล้วนามาประเมินผลกระทบของระบบพลังงานใน
อนาคตได้จากนั้นจึงร่วมกันวางแผนปฏิบัติการในการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในชุมชน
โดยคนในชุมชนนั่นเอง
ผลจากการวิจัยวัตถุประสงค์ที่ 2 พบว่าปัญหา และอุปสรรคพบว่าในการใช้พลังงาน
ทดแทน ของกลุ่มชาติพันธุ์ อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่เกิดจากปัญหาที่ประชาชนไม่สามารถ
แก้ไขและตรวจสอบความชารุดเบื้องต้นก่อนได้ด้วยตนเอง ไฟฟ้าจากพลังงานน้าต้องมีความรู้ความ
เข้าใจในระบบการดูแลการบารุงรักษาระบบการผลิตพลังน้ามันค่อนข้างยุ่งยาก การนาเทคโนโลยี
ที่ใช้จึงไม่สอดคล้องกับความต้องการชาวบ้าน และศักยภาพของชุมชน การประเมินผลในปัจจุบัน
ไม่ได้มุ่งเน้นนาผลที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการจัดการ และการดูแลการจัดการพลังงานชุมชนเป็น
หน่ วยงานที่ มาจากส่ วนกลาง ท าได้ ค่ อนข้ างล าบากและมี ขั้ นตอนที่ ยุ่ งยาก ท าให้ การสื่อสาร
ระหว่างหน่วยงานที่ดูแลและประชาชนในชุมชนขาดประสิทธิภาพ การแก้ไขปัญหาหรือการนา
เทคโนโลยีไปใช้ในชุมชน จึงค่อนข้างช้าสอดคล้องงานวิจัย (วิสาขา ภู่จินดา, 2556) โดยพบว่า
ปั ญ หาและอุ ปสรรคของการผลิ ตหรือใช้ พ ลั งงานหมุ นเวียนมี ประเด็ นส าคั ญ คื อ การขาดการ
วิเคราะห์วัตถุดิบและทรัพยากรเพื่อผลิตพลังงานในชุมชน และความต้องการของชุมชน ส่งผลให้
การเลือกเทคโนโลยีเพื่อผลิตพลังงานหมุนเวียนที่ไม่เหมาะสมกับชุมชน ประชาชนในชุมชนขาด
ความรู้ความเข้าใจในการผลิตพลังงานใช้เองจากพลังงานหมุนเวียน ซึ่งแนวทางในการบริหารจัด
การพลังงานหมุนเวียนเพื่อผลิตพลังงานใช้ในระดับชุมชนและครัวเรือนให้เกิดความยั่งยืน สาหรับ
ชุมชน คือ การวิเคราะห์พลังงานหมุนเวียนที่มีในชุมชนในด้านปริมาณ คุณภาพ และบริบทของ
ชุมชน การเลือกพลังงานหมุนเวียนที่เหมาะสมกับชุมชน การผลิตหรือการใช้พลังงานจากพลังงาน
หมุนเวียน การบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียน และการติดตามประเมินผล สาหรับครัวเรือน

ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ มีข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะในนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1) เพื่ อภาครัฐและประชาชนในการรั กษาพื้ นที่ ป่ าและอนุ รักษ์ ต้ นน้ า ให้ ชุ มชนมี
บทบาทหน้าที่ในการรักษาและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าในชุมชนตามกฎเกณฑ์ที่กาหนดร่วมกัน
2) ภาครัฐร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนคนในท้องถิ่นเกิดความสามัคคีและรักษาความ
สามัคคีไว้เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
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3) ผู้นาปลูกฝังจิตสานึก ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ของพลังงานทดแทนที่ใช้อยู่ในชุมชน
และผลเสี ยเพื่ อให้ เกิ ดความรั กความหวงแหนและการอนุ รั กษ์ ป่ าไม้ และแหล่ งต้ น น้ าที่ เป็ น
แหล่งกาเนิดของพลังงานในชุมชน

สรุป

ปัจจุบันได้มีความพยายามศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนในรูปแบบต่าง ๆ
ให้สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้สะดวก และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน และ
ช่วยลดค่าใช้จ่าย โดยการพึ่งพาพลังงานจากแหล่งในท้องถิ่น สามารถผลิตและใช้พลังงานอย่างยั่งยืน
ซึ่งจะเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยลดการทาลายทรัพยากรที่กาลังเกิดขึ้นอย่างมากมาย และรุนแรงใน
ปัจจุบัน ช่วยรักษาสมดุลของธรรมชาติ เชื่อว่าพลังงานทดแทนจะเป็นหนทางหนึ่งของการแก้ไข
วิกฤตการณ์ด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อมได้
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