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บทคัดย่อ
บทความเรื่องการจั ด การพลังงานชุ ม ชนอย่ างยั่ งยื น มี วัต ถุป ระสงค์เพื่ อศึกษากระบวนการ
จัดการพลังงานชุมชนของตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ศึกษาองค์ประกอบความสำเร็จใน
การจัดการพลังงานชุมชนของตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน และศึกษาปัญหา/อุปสรรคใน
กระบวนการจัด การพลังงานชุม ชน โดยศึกษาตามแนวทางการวิจั ยเชิงคุณ ภาพ ใช้ วิธีการศึกษาโดย
การศึกษาเอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก สังเกตแบบมีส่วนร่วม/ไม่มีส่วนร่วม โดยมีผู้ให้ข้อมูลสำคัญทั้งสิ้น
จำนวน 15 คน การตรวจสอบข้อ มู ล โดยใช้ วิ ธี การตรวจสอบสามเส้ า การวิ เคราะห์ ข้ อมู ล ใช้ วิ ธี ก าร
วิเคราะห์เนื้อหา ตีความโดยยึดหลักการเทียบเคียงกับแนวคิดทฤษฎีควบคู่กับบริบทของสังคม วัฒนธรรม
สภาพเศรษฐกิจของชุมชนที่ศึกษา
ผลการศึกษาในภาพรวมพบว่า พลังงานชุมชนจะยั่งยืน สิ่งสำคัญคือการบริหารจัดการพลังงาน
ชุมชนเพื่อก่อให้เกิดพลังงานอย่างยั่งยืนได้นั้น ควรสร้ างแนวทางการบริหารจัดการพลังงานชุมชนอย่าง
เป็นรูปธรรมและเห็นผลในเชิงประจักษ์ โดยอาศัยกระบวนการทั้ง 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน การจัด
องค์กร การชี้นำ (ภาวะผู้นำและการจูงใจ) และการควบคุมองค์กร นอกจากกิจกรรมหลักทางการจัดการ
ทั้ง 4 ขั้นตอนนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่ช่ว ยสนับสนุนกระบวนการจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เช่น การตัดสินใจ การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารกลุ่ม และ
การจัดการสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ เป็นต้น ทั้งนี้ กิจกรรมการจัดการหลักและกิจกรรมที่สนับสนุน
การจัด การจะก่อให้ เกิ ด การจั ดการพลังงานได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังต้ องอาศัยการสนั บ สนุ น จาก
ทุ กฝ่ าย ทั้ งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน การมี ส่ วนร่ว มของชาวบ้ า นในชุ ม ชน ตลอดจนแผน
พลังงานชุมชนที่ชาวบ้านร่วมกันสร้างขึ้น ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดทิศทางการพัฒนาพลังงานและเกิดการ
จัดการพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืน
คำสำคัญ พลังงาน พลังงานชุมชน การจัดการ
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The Sustainable Community Energy Management:
A Case Study of Nalueng Community in Wiangsa
District of Nan Province.
Suleekorn Supana

Abstract
This research aims at; 1) to study the process of The Sustainable Community Energy
Management with A Case Study of Nalueng Community in Wiangsa District of Nan Province;
2) to analyze the achievement conditions for sustainable community energy management in
Nalueng Community; and 3) to examine the problems and obstacles to the sustainable
community energy management.
The research data collecting and analyzing is based on qualitative research methodology
comprising of documentary review, in-depth interview, non-participant observation and focus
group. Methodological triangulation was employed for guarding against researcher bias
and checking out accounts from different informants. Regarding on data analysis, the
research made use of content analysis, data categorizing and interpreting, and logical
analysis to seek for the linkage between the concepts, theories, relevant researches, and the
targeted community context, including its societal, cultural and economic conditions.
The research found that the sustainable community energy depended on its concrete
management that could lead to pragmatic outcomes. This could be accomplished through the
four steps in the management processes: planning, organizing, leading (leadership and motivation)
and controlling. Besides, methods for supporting the efficient and effective management processes
were for examples decision-making, strategic management, human resource management, group
management and the management of international environment. However, there were both
internal and external factors leading to the sustainable community energy management.
External factors should be supported from both public and private sectors, including Tambon
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Nalueng Administrative Organization, and the provincial energy office. Regarding on internal
factors, these were community residents’ participations, and community energy plan which was
made by the community residents and would become determinant for the energy development
direction of the community.
Keyword: Community Energy, Sustainable Management, Sustainable Community Energy
Management
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บทนำ
จากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงทางกระบวนการพัฒนามิตติ ่าง ๆ ของโลกในปัจจุบัน พลังงานถือเป็น
หนึ่งในปัจจัยพื้นฐานที่มนุษย์จำเป็นต้องใช้ในการดำรงชีวิต ตลอดจนเป็นกลไกที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการ
พัฒนาประเทศทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เนื่องจากจำเป็นต้องใช้พลังงานในกระบวนการทางด้าน
อุตสาหกรรม คมนาคมขนส่ง ตลอดจนภาคเกษตรกรรมสมัยใหม่ และอื่นๆ (Ministry of Energy, 2013)
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีความสมบูรณ์ของพืชผลทางการเกษตร มีสภาพภูมิประเทศและ
สภาพภูมิอากาศที่เอื้ออำนวยทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานทางเลือกที่มีภายในประเทศ เช่น
วัสดุเหลือใช้จากทางการเกษตร ได้แก่ ซังข้าวโพด แกลบ น้ำมันปาล์ม หรือพลังงานหมุนเวียนต่างๆ ได้แก่
พลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ พลังงานชีวมวล ทั้งนี้เป็นทางเลือกที่จะทำให้ประเทศสามารถผลิต
พลังงานใช้ได้เอง โดยเฉพาะภายในชุมชนเป็นการผลิตพลังงานไว้ใช้เองจากวัสดุและทรัพยากรธรรมชาติที่
มีอยู่ในแหล่งชุมชน ผลิตพลังงานจากภูมิปัญญาดัhงเดิมของชุมชน ทำให้ชุมชนสามารถที่จะผลิตพลังงาน
ไว้ใช้เองในครัวเรือนและสามารถผลิตพลังงานขาย ช่วยสร้างงานให้เกิดขึ้นในชุมชนส่งผลถึงการลดหนี้สิน
ครัวเรือนได้ (Phoochinda, W., 2009)
ทั้งนี้อันเนื่องจากแต่ละชุมชนมีโครงสร้างพื้น ฐาน สภาพแวดล้อมและวัตถุดิบที่ จะนำมาแปลง
สภาพเป็นพลังงานเพื่อใช้งานในชุมชนที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นแต่ละชุมชนจำเป็นต้องพิจารณาว่ามี
อะไรบ้างที่เป็ นศั กยภาพและเพี ยงพอที่ จะนำมาผลิ ตเป็น พลังงานเพื่ อใช้ ชุมชนของตนเองได้ ส ำหรับ
องค์ การบริห ารส่ ว นตำบลนาเหลื อง อำเภอเวี ย งสา จั งหวัด น่ าน เป็ น อี กหนึ่ งตั ว อย่ างของชุ ม ชนที่ มี
ความเข้ม แข็งด้ านการบริหารจัด การพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยเน้ น ความร่วมมือของคนในชุ มชน
รวมถึงการปลูกฝังให้คนในชุมชนร่วมกันบริหารจัดการพลังงานในพื้นที่ควบคู่ไปกับการดู แลสิ่งแวดล้อม
และนอกจากพลังงานชีวมวลจะมีพลังงานจากภูมิปัญญาดั่งเดิมของชุมชน ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้
เกิดพลังงานรูปแบบใหม่จนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
จากความสำคัญดังกล่าว บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการศึกษากระบวนการจัดการพลังงาน
ชุมชน ศึกษาองค์ประกอบความสำเร็จในการจัดการพลังงานชุมชน รวมทั้งศึกษาปัญหาและอุปสรรค์ใน
กระบวนการจัดการพลังงานชุมชน เพื่อให้เกิดการจัดการพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป
บทความนี้ จ ะนำเสนอเป็ น 5 ส่ ว น ส่ ว นที่ 1 เป็ น การนำเสนอให้ เห็ น ความสำคั ญ ของการ
จัดการพลังงานชุมชนอย่างยั่ง ยืน ในส่วนที่ 2 เป็นการทบทวนแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นพลังงานชุมชน ส่วนที่ 3 นำเสนอวิธีการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล
ส่วนที่ 4 จะเป็นการนำเสนอผลการศึกษากระบวนการจัดการพลังงานชุมชน องค์ประกอบความสำเร็จใน
การจัดการพลังงานชุมชน รวมถึงปัญหา/อุปสรรคในกระบวนการจัดการพลังงาน และส่วนสุดท้ายจะเป็น
การสรุปผลและข้อเสนอแนะ
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วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อศึกษากระบวนการจัดการพลังงานชุมชนของตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
องค์ ป ระกอบความสำเร็ จ ในการจั ด การพลั ง งานชุ ม ชน และปั ญ หา/อุ ป สรรค ในกระบวนการ
จัดการพลังงานชุมชน

ทบทวนวรรณกรรม
การทบทวนวรรณกรรมของบทความชิ้นนี้ จะนำเสนอแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน หลักการ
จัดการ การจัดการพลังงานชุมชนที่ยั่งยืน ตลอดจนงานวิจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง
Energy World (2010) ได้ให้ความหมาย พลังงาน คือความสามารถในการทำงานหรือทำให้เกิด
งาน (The Ability to Do Work) ผลการทำงานของแรงนั้นทำให้วัตถุหรือสิ่งใดๆ เคลื่อนที่
สำหรับ แนวคิ ด การจั ด การ Suksriwong, S. (2007) อธิ บ ายว่ า เป็ น การทำงานให้ ส ำเร็จ ตาม
วัตถุป ระสงค์ขององค์การ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ทางการจัดการ รวมถึงกิจกรรมหลัก 4 ประการ ได้แก่
1) การวางแผน (Planning) เป็นกระบวนการทางการบริหารขั้นตอนแรกของการเริ่มต้นการทำงานต่างๆ
2) การจัด องค์การ (Organizing) คือการจัด บุ คลากร แบ่ งแผนกงาน และจัด สรรทรัพ ยากรต่ างๆ ให้
เหมาะสมสอดคล้องกับแผนงาน 3) การชี้นำ (Leading) ประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญ คือ ภาวะผู้นำและ
การจูงใจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการชักจูงหรือกระตุ้นให้ ผู้อื่นทำงานได้เต็มที่ ตามความรู้ความสามารถ และ
4) การควบคุมองค์การ (Controlling) เป็นการควบคุมองค์การให้การดำเนินงานต่างๆ ภายในองค์การให้
เป็นไปตามแผนงาน และนอกจากกิจกรรมหลักทางการจัดการ 4 ประการข้างต้นแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ
ที่ช่วยสนั บสนุน กระบวนการจัดการให้ เป็น ไปอย่างมีประสิท ธิภาพ ได้แก่ การตัดสิ นใจในการบริหาร
จั ด การ การจั ด การเชิ ง กลยุ ท ธ์ การจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การบริ ห ารกลุ่ ม และการจั ด การใน
สภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ
ขณะที่ Griffin, (1999) อธิบ ายว่ า การจั ด การ คือการรวมกิจ กรรมที่ เกิด ขึ้น ในองค์การ ได้ แก่
การวางแผนและการตัดสินใจ การจัดองค์การ การสั่งการ และการควบคุม ที่มุ่งเน้นในการจัดการด้ าน
ทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรมนุษย์ การเงิน การปฏิบัติ และข้อมูลสารสนเทศ โดยบรรลุผลวัตถุประสงค์
หรือเป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การจั ดการพลั งงาน คื อขั้ นตอนในการใช้ พลั งงานอย่ างระมั ดระวั งเพื่ อลดค่าใช้ จ่ ายด้ านพลั งงาน
การลงทุนที่ต่ำและง่าย โดยที่การจัดการพลังงานจะมีทั้งทางด้านเทคนิคและการบริหารจัดการ เพื่อหาวิธีและ
โอกาสในการประหยัดพลังงานที่เหมาะสม (Dincer and Rosen, 2007: 5 & Phoochinda, W., 2012)
สำหรับประเทศไทย กระทรวงพลังงาน ได้ดำเนินโครงการสนับสนุนการวางแผนจัดการพลังงาน
ระดั บ ท้ องถิ่น (Local Energy Plan: LEP) ขึ้น ตั้ งแต่ ปี พ.ศ. 2549 โดยมี เป้ าหมายสำคัญ คือ การเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พ ลั งงานของประเทศและพั ฒ นาพลังงานอย่ างมี ดุ ล ยภาพควบคู่กับ การอนุ รักษ์
สิ่ ง แวดล้ อ มและการมี ส่ ว นร่ว มของภาคประชาสั ง คม โดยมี อ งค์ การปกครองส่ วนท้ องถิ่น เป็ น กลไก
ประสานงานหลัก
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การวางแผนพลังงานชุมชน คือ กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาคมในการจัดการด้าน
พลังงาน สิ่งแวดล้อม และแผนงบประมาณในท้องถิ่นของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคต
โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้เพื่ อทำความเข้าใจเรื่องของพลังงาน ศึกษาเทคโนโลยีพ ลังงานทางเลือก
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลในชุมชน แล้วนำมาประเมินหรือคาดการณ์ผลกระทบของระบบพลังงานใน
อนาคตได้ จากนั้นจึงมีการร่วมกันวางแผนปฏิบัติการในการจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยคนใน
ชุมชนนั้นเอง
การวางแผนพลั ง งานชุ ม ชน จะประกอบไปด้ ว ย 2 ช่ ว งหลั ก ได้ แก่ ช่ ว งแรก คือการวางแผน
พลังงาน (Planning Process) เป็นช่วงเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยี รวมทั้งสร้างศักยภาพ
ของชุมชนในการเรียนรู้เรื่องพลังงานและการวางแผน ผลลัพธ์ที่ได้จะเกิดแผนทางเลือกต่างๆ แล้วนำแผน
ทางเลือกต่างๆ เหล่านี้เข้าสู่เวทีประชาคมเพื่อช่วยการตัดสินใจว่าจะเลือกแผนพลังงาน จากนั้นประชาคม
จะร่วมกันลงรายละเอียดกิจกรรมที่นำไปสู่การปฏิบัติที่ เป็นรูปธรรมหรือแผนปฏิบัติการ (Action Plan)
และช่วงที่สอง เป็นการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan Implementation) โดยช่วงนี้เป็น
ช่วงของการนำแผนปฏิบัติการมาใช้จริงในชุมชนและเป็นขั้นตอนสำคัญ ที่ต้องอาศัยพลังประชาชนใน
การผลักดันและขับเคลื่อนงานให้เกิดความต่อเนื่อง การวางแผนพลังงานจะมีการดำเนินงานอยู่ 2 ช่วงคือ
ช่วงทำแผนพลั งงาน และช่ วงดำเนิ น งานตามแผนและติ ดตามประเมิ น ผล โดยขั้นตอนในการดำเนิ น
โครงการวางแผนพลังงานชุมชนนั้นมีอยู่ 10 ขั้นตอน ดังนี้ 1) สร้างความเข้าใจร่วมกันกับชุมชน 2) สร้าง
ทีมคณะทำงานพลังงานชุมชน 3) เก็บข้อมูลพลังงานในพื้นที่ โดยการสำรวจข้อมูลด้านพลังงานในระดับ
ชุม ชน 4) ประมวลผลข้อมูล จัด ทำสถานการณ์ พ ลั งงาน 5) สะท้ อนข้อมู ลคืน สู่ ชุม ชน 6) ศึกษาดู งาน
เทคโนโลยี พ ลั งงานที่ ยั่ ง ยื น 7) ประชุ ม ระดมความคิ ด เห็ น และจั ด ทำแผนพลั ง งานชุ ม ชน 8) รับ ฟั ง
ความคิดเห็นของแผนจากประชาชนเพื่อให้เกิดการยอมรับแผนพลังงานชุมชน 9) ปฏิบัติตามแผนพลังงาน
ชุมชนและทำให้เกิดวิทยากรด้านพลังงานในชุมชน 10) สรุปบทเรียนการทำงานร่วมกันตลอดจนร่วมกัน
ประเมินปัญหาอุปสรรค ผลที่เกิดขึ้น ผลกระทบและผลที่ได้รับ พร้อมวางแนวทางทำงานในปีต่อ ๆ ไป
จะเห็ น ได้ ว่ า การวางแผนพลั ง งานชุ ม ชนนั้ น เน้ น การมี ส่ ว นร่ ว มของคนในชุ ม ชนในการจั ด
การพลั ง งานโดยใช้ เทคโนโลยี ที่ เหมาะสมตามศั ก ยภาพของชุ ม ชน เพื่ อ ให้ เกิ ด การใช้ พ ลั ง งานที่ มี
ประสิ ท ธิภ าพและยั่ งยื น จากรายงานติ ด ตามประเมิ น ผลโครงการจั ด ทำแผนพลั งงานในระดั บ ชุ ม ชน
(Energy Policy and Planning office (EPPO) Ministry of Energy, 2009: 22-25)
จากการทบทวนแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์กับการจัดการพลังงานชุมชนที่จะ
นำไปสู่การยั่งยืนประกอบด้วย
พลังงานทางเลือกหรือพลังงานหมุนเวียนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในระดับชุมชนได้แ ถบทุกชนิด
ไม่ว่าจะเป็นพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล พลังงานน้ำ และพลังงานหมุนเวียนบาง
ชนิ ดนั้ น อาจจะมี กระบวนการหรือการใช้ เทคนิ ค เฉพาะ จึ งจำเป็ น ต้ องอาศัย ความร่ว มมื อของชุ ม ชน
ครัวเรือน และผู้รู้ ทั้งนี้ ต้องมีความสอดคล้องกับบริบทของชุมชนร่วมถึงตอบสนองความต้องการของคน
ในชุ ม ชน ดั งนั้ น การบริหารจั ด การพลั งงานเป็ น สิ่ งสำคัญ ประการหนึ่ งในการสร้างประสิ ท ธิภาพของ
พลังงานชุมชน ขณะที่งานวิจัยต่างประเทศ พบว่า หลายองค์การและภาครัฐในประเทศที่พัฒนาแล้วมีการ
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ได้รับการสนับสนุนในการสร้างพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืน การให้ความสำคัญกับพื้นที่ ขาดแคลนพลังงาน
และปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนั้นๆ จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า การศึกษารูปแบบใน
การบริหารจัดการพลังงานชุมชน เน้นการสร้างความรู้ สร้างความตระหนักและเน้นการมีส่วนร่วม และ
แนวทางการบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน ควรเริ่มจากครอบครัวแล้วขยายต่อไปใน
ชุ ม ชน แล้ ว ค่ อ ยขยายต่ อ ไปเรื่อ ยๆ ในพื้ น ที่ ใกล้ เคี ย งหรือ เครื อ ข่ า ย ให้ ป ระชาชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ว ม
ทุกขั้นตอน อีกทั้งต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนเพื่อ
สร้างความเข้มแข็ง และควรใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนอย่างแท้จริง

วิธีการวิจัย
การศึ กษาในครั้งนี้ ยึ ด แนวทางการวิ จั ย เชิ งคุ ณ ภาพ (Qualitative Research) โดยได้ ก ำหนด
แนวทางศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อได้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง รอบด้านและครอบคลุมในทุกมิติด้วย
การศึกษาเอกสาร (Documentary Study) การสัมภาษณ์ (In-depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ
จำนวน 15 คน การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant Observation) เช่น สังเกตการทำงาน
ของกลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชน (มะไฟจีนอบแห้งจากพลังงานแสงอาทิตย์) และการประชุมกลุ่ม (Focus
Group) ทำการตรวจสอบข้อมูลโดยใช้วิธีการตรวจสอบสามเส้า (Triangulation) โดยการตรวจสอบความ
สอดคล้องของข้อมูลที่ได้รวบรวมด้วยวิธีการต่างๆ โดยการเปรียบเทียบผลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญแต่ละคนว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกัน รวมทั้งเปรียบเทียบข้อมูลสำคัญจากผล
การสังเกตควบคู่ไปกับเอกสารและงานวิจั ยต่างๆ เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล ทั้งนี้การตรวจสอบ
ข้อมูลดำเนินการไปพร้อมๆ กับการเก็บข้อมูล โดยการตรวจสอบทันทีหรือในระยะเวลาที่ไล่เลี่ยกัน เพื่อ
จะทำให้ทราบว่าข้อมูลที่ได้มานัน้ เป็นความจริงหรือไม่ จนข้อมูลนั้นเป็นจริงมากที่สุดในทางปฏิบัติ สำหรับ
วิธีในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) โดยดำเนินการพร้อมกับขั้นตอน
การรวบรวมข้อมูล นำผลการสัมภาษณ์เชิงลึกของพลังงานจังหวัด ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
จากการสังเกต และได้นำข้อมูลที่รวบรวมมาจัดหมวดหมู่ตามหัวข้อ ทำการวิเคราะห์หาความสอดคล้อง
ของเนื้ อ หา ตี ค วามโดยยึ ด หลั ก ตรรกะและเที ย บเคี ย งกั บ แนวคิ ด ทฤษฎี ค วบคู่ กั บ บริ บ ทของสั ง คม
วัฒนธรรม สภาพเศรษฐกิจ ของชุมชนที่ศึกษาโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
สำหรับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แบ่งการสัมภาษณ์เจาะลึกออกเป็น 4 กลุ่ม โดยใช้เกณฑ์การพิจารณา
จากการเป็นผู้นำของหน่วยงานภาครัฐ ผู้นำชุมชน กลุ่มพลังงานชุมชน และชาวบ้านที่มีบทบาทสำคัญใน
ชุมชน จำนวน 15 คน ได้แก่
1) การสัมภาษณ์ พลังงานจังหวัดน่าน มีผู้ให้ข้อมูลจำนวน 4 คน ได้แก่ พลังงานจังหวัดน่าน
นักวิชาการพลังงานชำนาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และวิศวกรปฏิบัติการ
2) การสัมภาษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มีผู้ให้ข้อมูล
จำนวน 4 คน ได้แก่ ปลัด อบต.นาเหลือง นายกอบต.นาเหลือง รองนายกอบต.นาเหลือง
และเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนอบต.นาเหลือง
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3) การสัมภาษณ์คณะกรรมการพลังงานชุมชนหรื อกลุ่มพลังงานชุมชน (อาสาสมัครพลังงาน
ชุมชน (อส.พน.) มีผู้ให้ข้อมูลจำนวน 4 คน ได้แก่ ประธาน อส.พน. รองประธาน อส.พน.
เลขานุการ อส.พน. และสมาชิก อส.พน.
4) การสัมภาษณ์หัวหน้าครัวเรือนและชาวบ้านที่มีส่วนร่วมในชุมชน มีผู้ให้ข้อมูลจำนวน 3 คน
ได้แก่ ประธานวิสาหกิจชุมชน และประชาชนในชุมชนนาเหลือง

ผลการศึกษา
1. กระบวนการจัดการพลังงานชุมชนของตำบลนาเหลือง
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่านร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลือง ได้จัดทำโครงการเพิ่ม
สมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานแบบครบวงจรในชุมชนระดับตำบลขึ้น เริ่มตั้งแต่ปี 2556 โดยได้
เล็งเห็นความสำคัญด้านพลังงานในระดับชุมชน
1.1 การวางแผน (Planning)
เป็น การกำหนดเป้าหมายและวิธีการ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งจะพบว่าการวางแผนเป็ น
กระบวนการที่ สำคั ญ ยิ่ งต่ อการบริหาร และแผนจะเป็ น เครื่องชี้ให้ เห็ น ถึงเป้ าหมายขององค์การหรือ
หน่ วยงาน ตลอดจนระบุ ถึงวิธีที่ บรรลุ เป้าหมายนั้ น ด้วย องค์การบริหารส่ วนตำบลนาเหลือง ซึ่ งเป็ น
หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นรากฐานสำคัญของการ
พัฒนาประเทศชาติ สร้างความเจริญให้เกิดแก่ชุมชนในชนบท ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและ
การเมือง จึงจำเป็นต้องมีแผนและใช้แผนเป็นเครื่องมือในการนำองค์การไปสู่เป้าหมายตามความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่นและเกิดจากความต้องการของคนในชุมชนและในท้องถิ่นนั้นจริงๆ นั่นเอง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลืองจึงได้จัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) เพื่อเป็น
แนวทางในการพั ฒ นาและการประสานแผน โดยมี กระบวนการ ขั้น ตอน เนื้ อ หาสาระ ระยะเวลา
สอดคล้ องกับ แผนชุ ม ชน แผนยุ ท ธศาสตร์การพั ฒ นาตำบล ในประเด็ น นี้ (นางสาวจิรพั ช ร อิ น ผ่ อง ,
สัมภาษณ์, 2560) รองนายก อบต.นาเหลือง กล่าวไว้ว่า
“ในการจัดทำแผน 3 ปี ของ อบต.นาเหลือง มีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งโครงการพลังงาน
ชุมชน เป็นโครงการหนึ่งที่ถูกระบุไว้ในแผนงานของทาง อบต.นาเหลือง สำหรับโครงการ
พลั งงานชุ ม ชนนี้ ถูกจั ด ให้ อยู่ในส่ วนของแผนพั ฒ นามี ความครอบคลุ มทั้ ง 5 ด้า น คือ
พลั ง งานทดแทน อนุ รัก ษ์ พ ลั ง งาน พั ฒ นาบุ ค ลาด้ า นพลั ง งาน ฟื้ น ฟู ธ รรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม และการบูรณาการในมิติอื่นๆ ร่วมกับชุมชน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้
ทางด้านพลังงานให้คนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงเข้ามาศึกษาดูงานได้ ตลอดจนขยาย
ผลไปในระดับจังหวัดและผลักดันไปสู่ประเทศต่อไป”
ดั งนั้ น การวางแผนจึ งเป็ น ขั้ น ตอนหนึ่ งในกระบวนการจั ด การที่ จะช่ วยกำหนดเป้ าหมายการ
ดำเนินงานและวิธีการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ รวมถึงเป็นกระบวนการในการกำหนดเป้าหมายไว้ใน
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อนาคต โดยการกำหนดนโยบายและขั้นตอนของการทำงานไว้อย่างชัดเจน วัตถุประสงค์ที่แน่นอน แล้ วหา
ผู้รับผิดชอบปฏิบัติงานนั้น ๆ ทั้งนี้การวางแผนการปฏิบัติงานจะช่วยให้งานหรือกิจกรรมนั้น ๆ สำเร็จลุล่วง
ตามเป้าหมาย อีกทั้งยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย เวลา และยังง่ายต่อการควบคุมและดำเนินงานอีกด้วย
1.2 การจัดองค์การ (Organizing)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลือง พลังงานจังหวัดน่าน รวมถึงชุมชนนาเหลือง ได้ดำเนินการ
จัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น คน ตำแหน่งงานด้านพลังงาน เพื่อให้เหมาะสมกับแผนงานตลอดจน
ความสอดคล้องกับส่วนต่าง ๆ เพื่ อให้โครงการพลังงานชุม ชนนาเหลือง โดย อบต.นาเหลือง ร่วมกับ
พลังงานจังหวัดน่าน และชุมชนนาเหลือง สามารถดำเนินการตามแผนให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่กำหนด ทั้งนี้ การวางแผนและการจัดองค์การข้างต้น จัดได้ว่าอยู่ในส่วนของการคิดซึ่งเป็นนามธรรม
ส่วนใหญ่ เพื่ อให้ส่วนการคิดนี้น ำไปสู่การปฏิบัติที่ สำเร็จเป็ นรูปธรรมจะต้องอาศัยสมาชิกในพลังงาน
จังหวัดน่าน อบต.นาเหลือง และชุมชนนาเหลือง ซึ่งหมายถึงตนเองและผู้อื่นร่วมกันทำงาน และเพื่อให้
สมาชิกสามารถทำงานได้ตามความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่และบรรลุตามวัตถุประสงค์
จากแผนพัฒนา 3 ปี เป็นการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลั กคิดที่ว่าภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้แนวทางการ
พัฒนาหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรม ที่จะต้องนำมาดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒ นา และแผนพัฒ นาสามปียังเป็นแผนที่แสดงความสัมพันธ์ของ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีเนื่องจากจำเป็นจะต้องนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามปีมาจัดทำ
งบประมาณรายจ่ ายประจำปี ไปจั ด ทำงบประมาณ เพื่ อให้ การจั ด ทำงบประมาณเป็ น ไปด้ ว ยความ
รอบคอบและผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบลนาเหลืองอย่างแท้จริง
1.3 การชี้นำ (Leading) หรือภาวะผู้นำ (Leadership)
นายก อบต.นาเหลือง พลังงานจังหวัดน่าน หรือแม้แต่ประธาน อส.พน. ต่างมีการพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ และสร้างการจูงใจ (Motivation) ให้คนในชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานชุมชน อีกทั้ง
ชักจูงหรือกระตุ้นให้ผู้อื่นทำงานได้เต็มที่ตามความรู้ความสามารถของตนเอง
การนำ ภาวะผู้นำและการจูงใจ ให้ปฏิบัติตามแผนงาน ในส่วนนี้จะพบว่าพลังงานจังหวัดน่านได้ไป
ให้ความรู้แก่ชุมชน โดยทำให้ชุมชุนเห็นถึงความสำคัญ ของพลังงานที่ส่งผลดีมากกว่าผลเสีย เห็นเป็ น
รูปธรรมมากกว่านามธรรม คนในชุมชนสามารถเข้าถึงและจับต้องได้ และยังพบอีกว่าผู้นำชุมชน และ
ผู้เข้าร่วมอบรมในโครงงานพลังงานชุมชนของพลังงานจังหวัดที่ได้ให้ความพื้นฐาน ต่างให้ความสนใจและ
ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยนายนภดล อุสาหะ พลังงานจังหวัดน่าน (สัมภาษณ์, 2560) กล่าวว่า
“ถ้าชุมชนมีความเข้มแข็ง ผู้นำชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ตลอดจนองค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาเหลืองให้การสนับสนุนแก่ชุ มชน และให้ความร่วมมือด้วยดีมาโดยตลอด
ฉะนั้นเราต้องทำให้ชาวบ้านเห็นก่อนว่าสิ่งที่เรากระทำนั้นเป็นประโยชน์ และสามารถ
ก่อให้เกิดรายต่อครัวเรือน และใช้ได้จริงตลอดจนต่อยอดได้ถึงในอนาคตได้ จะทำให้
ชาวบ้านมีความเชื่อมั่นและเข้าร่วมโครงการอย่างเต็มอกเต็มใจ”

วารสารพั ฒ นาสั ง คม

ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 / 2562

53

54

การจัดการพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาชุมชนนาเหลือง อ�ำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

1.4 การควบคุมองค์การ (Controlling)
พบว่า มีการควบคุมการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ การดำเนินงานต่าง ๆ
ภายในองค์การ เป็นไปตามแผนงาน ความคาดหวังหรือมาตรฐานที่กำหนด โดย อบต.นาเหลือง ได้มี
การจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลือง
ยังให้ความร่วมมือติดต่อประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานได้เป็นอย่างดี ตลอดจนได้มีการบรรจุ
แผนพลังงานระดับชุมชนเข้าสู่แผนพัฒนาชุมชน เพื่อจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรมและ
เป็นหลักประกันของความมั่นคงสร้างความยั่งยืนด้านพลังงาน รวมถึงการเอาจริงเอาจังกับโครงการของ
กระทรวงพลังงาน ช่วยประสานและร่วมดำเนินงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าประสงค์ของโครงการด้วยดี
นอกจากนี้ การเก็บรวบรวมข้อมูลไว้เป็นเกี่ยวกับด้านพลังงาน ไม่ว่าจะเป็นการผลิตพลังงานใช้เอง
หรือกิจกรรมการประหยัดพลังงาน การลดใช้พลังงานหลักหันมาใช้พลังงานทางเลือกแทน เพื่อทำเป็น
ฐานข้อมูลในอนาคต ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นข้อมูลในชุมชน รวมถึงควรมีการติดตามและประเมินผลกิจกรรม
ด้านพลังงานชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยถ้ามีการวางแผนที่ดี ย่อมนำมาสู่การดำเนินการที่ดี และการติดตาม
ประเมินผลนับเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และผลสำเร็จของ
โครงการ เพื่อนำผลที่ได้ดังกล่าวไปสร้างเครือข่ายด้านพลังงานและขยายผลสู่ชุมชนใกล้เคียงต่อไป
2. องค์ประกอบความสำเร็จในการจัดการพลังงานชุมชนตำบลนาเหลือง
2.1 การตัดสินใจทางการบริหาร (Managerial Decision Making)
ผู้นำทุกระดับต้องตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่มีอยู่ในองค์การ ทั้งการตัดสินใจที่เกี่ยวกับบุคลากร
หรือเกี่ยวกับวิธีการทำงาน การตัดสินใจบางประเภทเป็นการตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหา แต่บางประเภทเป็น
การตัดสินใจเพื่อเลือกโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับองค์การ ผู้บริหารจำเป็นต้องทราบกระบวนการตัดสินใจ และ
การตัดสินใจประเภทต่าง ๆ เพื่อให้สามารถตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมหลักทั้ง
4 ประการ ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การ การชี้นำ และการควบคุมองค์การ
ในส่วนนี้จะพบว่า ผู้บริหารของพลังงานจังหวัดและองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลืองร่วมกับ
ชุมชนนาเหลืองต่างให้ความสำคัญด้านพลังงานชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมให้ชาวบ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมและ
ร่ว มกัน ปฏิ บั ติ เมื่ อเกิดปั ญ หาขึ้น ผู้ บ ริหารมักจะถามความต้ องการจากคนในชุม ชนก่อนมี การจัด เวที
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถกเถียงประเด็นปัญหา พร้อมทั้งหาแนวทางแก้ไขต่อไป ทั้งนี้ในการตัดสินใจ
ถือเป็นมติร่วมกันและมักจะส่งผลต่อการวางแผน การชี้น ำ การจัดองค์การ และการควบคุมองค์การ
โดย นายนพดล อุสาหะ (สัมภาษณ์, 2560) พลังงานจังหวัดน่าน กล่าวว่า
“ในแต่ละปี กองทุ น ส่งเสริมเพื่ อการอนุ รักษ์ พ ลังงานได้สนั บ สนุ นเงินส่ งเสริมพลั งงาน
ซึ่งเป็นงบเกี่ยวกับการอบรมให้ความรู้ชาวบ้าน เพื่อให้ชาวบ้านได้เรียนรู้และนำไปใช้
ได้จริง โดยเบื้องต้นจะอบรมและตั้ง อสพน. ให้เกิดความรู้ความเข้าใจและนำไปต่อยอดสู่
ชาวบ้ านอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ ได้เปิ ดโอกาสให้ช าวบ้ านแสดงความคิดเห็ น
และเสนอทางเลือกการใช้พลังงานในรูปแบบใหม่ และเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจาก
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ประชาชน ซึ่ งจะทำให้ เราเห็ น ความหลากหลายและทำให้ ท ราบความต้ อ งการทาง
พลังงานทดแทนของประชาชนอย่างแท้จริง”
2.2 การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management)
แผนพลังงานและโครงการนำร่อง ทางชุมชนมีการจัดทำแผนพลังงานจำนวน 6 โครงการ โดย
โครงการทั้ ง 6 โครงการได้นำเข้าสู่การทำประชาพิ จารณ์ เพื่ อคัดเลือกโครงการนำร่อง ได้คัดเลือกมา
1 โครงการ คื อ โครงการตู้ อ บพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ มี โ ครงการอื่ น เป็ น โครงการเสริ ม และวางแผน
ดำเนินการในปีต่อไป
พบว่าองค์การบริหารส่ วนตำบลนาเหลื อง ได้ เข้าร่วมโครงการเพิ่ ม สมรรถนะด้ านการบริหาร
จั ด การพลั ง งานครบวงจรในชุ ม ชนระดั บ ตำบล ทำให้ ชุ ม ชนตระหนั ก ถึ ง ความสำคั ญ ของพลั ง งาน
นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลืองยังให้ความร่วมมือติดต่อประสานงานและสนับสนุนการ
ดำเนิ น งานได้ เป็ น อย่ า งดี ตลอดจนได้ มี ก ารบรรจุ แ ผนพลั งงานระดั บ ชุ ม ชนเข้า สู่ แ ผนพั ฒ นาชุ ม ชน
เพื่อจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรมและเป็นหลักประกันของความมั่นคงสร้างความยั่งยืนด้าน
พลังงาน รวมถึงการเอาจริงเอาจังกับโครงการของกระทรวงพลังงาน ช่วยประสานและร่วมดำเนินงานให้
สำเร็จลุล่วงตามเป้าประสงค์ของโครงการด้วยดี และที่สำคัญการส่งเสริมพลังงานทดแทน อบต.นาเหลือง
ยังมุ่งส่งเสริมแบบเฉพาะเจาะจงลงไปถึงแต่ละครัวเรือนให้ผลิตพลังงานทดแทนใช้เองด้วย นับว่าเป็นเรื่อง
ดีและทำให้เกิดการต่อยอดด้านพลังงานในอนาคต
2.3 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)
เกี่ ย วข้ อ งกั บ บุ ค ลากรต่ า ง ๆ ในองค์ ก าร ตั้ ง แต่ ก ารวางแผนทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ การสรรหา
การคัดเลือกการฝึกอบรมและพัฒนา การจ่ายค่าตอบแทน การประเมินผล และการรักษาความสัมพันธ์
ซึ่งผู้บริหารอาจไม่มีหน้าที่โดยตรงในฐานะเป็นผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ แต่ก็จำเป็นต้องเข้าใจการ
จัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อทำให้การบริหารงานของตนและองค์การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า
ชุ ม ชนนาเหลื อ งให้ ค วามร่ว มมื อ อย่ า งดี และให้ ความสนใจด้ า นพลั ง งาน ซึ่ ง ได้ มี การสมั ค ร อส.พน.
ของแต่ละชุมชน ทั้งนี้ได้จัดตามฝ่ายในการบริหารงานต่าง ๆ ซึ่งจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน
ไปในส่วนของโครงการพลังงานชุมชนของนาเหลืองนั้น
นายกิตติ ศักดิ์ โลจันติ (สัม ภาษณ์ , 2560) เจ้าพนักงานพั ฒ นาชุมชน อบต.นาเหลือง
กล่ า วว่ า “ในชุ ม ชนของเรานั้ น จะมี ก ารรับ สมั ค ร อส.พน. และได้ แ ต่ ง ตั้ ง ประธาน
มีฝ่ายต่างๆ ซึ่งบุคคลเหล่านี้ก็อยู่ในชุมชนเดียวกันแต่อาจจะอยู่คนละหมู่บ้าน ในแต่ละ
หมู่บ้านก็จะมีของดีเป็น ของตนเอง เช่น หมู่บ้านนี้มี วิสาหกิจชุมชน ทำสิน ค้า OTOP
ถัดไปอีกหมู่บ้าน ก็จะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ หลังคาบ้านใช้แผงโซลาร์เซลล์ เป็นต้น”
การบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็นการนำมนุษย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อองค์การ ในการจัดการคน
ในชุมชนก็เช่นกัน จะบริหารอย่างไรให้คนในชุมชนนาเหลืองตระหนักในด้านพลังงานและเห็นความสำคัญ
จนนำไปสู่การจัดการพลังงานชุมชนที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนไปสู่รุ่นลูกหลาน
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2.4 การบริหารกลุ่ม (Group Management)
เป็นการสร้างความร่วมมือระดับย่อยภายในองค์การ พบว่า อบต.นาเหลืองเป็นหน่วยงานภาครัฐ
ที่ขึ้นตรงกับกระทรวงมหาดไทย และพลังงานจังหวัดน่าน เป็นหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ให้การสนับสนุน
ชาวบ้ านในด้ านพลังงาน มี จัด กลุ่ม ที่ ป ระกอบกัน อยู่ในการดำเนิ น กิจกรรมต่ าง ๆ เช่น กลุ่ม อส.พน.
กลุ่ ม แม่ บ้ า นชุ ม ชนนาเหลื อ ง กลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน เป็ น ต้ น ทั้ ง ที่ เป็ น ทางการตามตำแหน่ ง หน้ า ที่
ความรับผิดชอบ และหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์การ และนับว่าเป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
สร้างความร่วมมือระดับย่อยในองค์การหรือในระดับชุมชนหรือท้องถิ่น
การสร้างความร่ว มมื อในระดั บ ย่ อ ยเป็ น การร่วมมื อกั น ในการดำเนิ น กิจ กรรมต่ า ง ๆ สำหรับ
การวางแผนพลังงานชุมชน (Local Energy Planning: LEP) ก็เช่นกัน เป็นกระบวนการสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดการด้านพลังงานและแผนงบประมาณของตนให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นใน
อนาคตและสอดคล้องกับทรัพยากรและความเหมาะสมที่อยู่ในท้องถิ่นนัน้ ๆ สิ่งสำคัญเป็นการเน้นให้คนใน
ท้องถิ่นทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการทำงานตลอดกระบวนการจนนำไปสู่การลงมือปฏิบัติอย่างแท้จริง
สามารถสรุป ขั้น ตอนการวางแผนพลังงานชุ มชนได้ 10 ประการ ดั งต่อไปนี้ 1) การสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันกับชุมชน 2) สร้างทีมงานคณะทำงานพลังงานชุมชน 3) การสำรวจเก็บข้อมูลพลังงานในพื้นที่
4) การวิเคราะห์/ประมวลผลข้อมูลเพื่อจั ดทำสถานภาพพลังงาน 5) สะท้อนข้อมูลพลังงานคืนสู่ชุมชน
6) ศึกษาดูงานเทคโนโลยีพลังงานที่ยั่งยืน 7) ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำร่างแผนพลังงานระดับ
ชุมชน 8) ประชาพิจารณ์ร่างแผนพลังงานร่วมกันเพื่อจัดทำแผนพลังงาน 9) ปฏิบัติการตามแผนพลังงานที่
วางไว้ (โครงนำร่อง) 10) สรุปบทเรียนการทำงานร่วมกัน
ฉะนั้นทั้ง 10 ขั้นตอนข้างต้น เป็นหนึ่งในกระบวนการกลุ่มที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกันทุกภาคส่วนทั้ง
พลั ง งานจั ง หวั ด อบต.นาเหลื อ ง และชุ ม ชนนาเหลื อ ง นั บ ว่ า มี ค วามสำคั ญ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ก่ อ ให้ เกิ ด
การมีส่วนร่วมของชุมชนได้ลงมือทำตลอดทั้งโครงการ จึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งในการ
บริหารจัดการจนนำไปสู่องค์การที่มีความเข้มแข็งและโดนเด่นในด้านการบริหารจัดการพลังงานชุมชน
โดยมีแผนพลังงานชุมชนเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดความต่อเนื่อง
2.5 การจัดการในสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ
ผลการศึกษาพบว่าพลังงานจังหวัดน่านเป็น 1 ใน 3 จังหวัดที่ได้รับการสนับสนุนและได้ร่วมมือ
ระหว่ า งประเทศของเยอรมั น (GIZ) ในการจั ด ทำภาพฉายอนาคตพลั ง งานทดแทนและบู รณาการ
เป้าหมายพลังงานทดแทนระยะยาวร่วมกับแผนปฏิบัติการพลังงานจังหวัด ทั้งนี้ สำนักงานพลังงานจังหวัด
เป็ น หน่วยงานในระดับ ภูมิภาคที่ มี ศักยภาพในการสนั บสนุ นนโยบาย แผนงาน และยุท ธศาสตร์ด้ าน
พลั งงานระดั บ ประเทศ เพื่ อให้ เกิด ผลอย่า งเป็ น รูป ธรรม โดยนายนพดล อุ ส าหะ (สั ม ภาษณ์ , 2560)
พลังงานจังหวัดน่าน กล่าวว่า
“นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จังหวัดเราได้รับเลือก และได้รับการสนับสนุนได้
ร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันในโครงการ GIZ ซึ่งจะทำให้มีการใช้พลังงานทดแทน
เพิ่มมากขึ้นในระดับท้องถิ่นและส่งผลต่อเนื่องในระดับประเทศ”
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ทำไมจึงเลือกจังหวัดน่านเป็นจังหวัดนำร่อง พบว่า จังหวัดน่านเป็นจังหวัดที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัว
ส่งผลให้สถานการณ์และความต้องการทางพลังงานมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ และยัง
พบว่ าจั งหวัด น่ าน ชุ ม ชนนาเหลื อง อำเภอเวีย งสา จังหวัดน่ าน มีสั ดส่ วนภาคการเกษตรค่อนข้างสู ง
มีพื้นที่ป่าไม้ รวมไปถึงมีแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่น และจากผลการศึกษาของ Fraunhofer Institute for
Solar Energy Systems (ISE) ประเทศเยอรมนี ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ได้นำเสนอโดยกระทรวงพลังงาน และสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของ
เยอรมัน (GIZ) นั้น ได้ระบุว่าจังหวัดน่านมีศักยภาพพลังงานทดแทนเพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าของ
ทั้งจังหวัดได้ภายในปี 2579 ซึ่งจะเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทย ที่มีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองด้าน
พลังงานได้ 100% จากการผลิตพลังงานที่สะอาดและยั่งยืน
3. ปัญหา/อุปสรรค ในกระบวนการจัดการพลังงานชุมชน
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการจัดการพลังงานชุมชน พบว่าในการลงพื้นที่สำรวจชุมชนและ
ทำการรวบรวมข้อมูลแล้วนั้น ปัญหาและอุปสรรคเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกัน ทั้งปัจจัยภายนอกและ
ภายใน ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการวางแผน การจัดองค์การ จะวางคนอย่างไรให้เหมาะกับงาน ภาวะ
ความเป็นผู้นำ และการควบคุมองค์การ ให้ดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปตามแผน แต่ปัญหาและอุปสรรคที่
เกิดขึ้นดังกล่าวย่อมนำไปสู่การแก้ไขและหาวิธีการในการจัดการพลังงานชุมชนที่เหมาะสมต่อไป ซึ่งสรุป
ได้ดังนี้
1. คนในชุ ม ชนยั งไม่ ให้ ค วามสำคั ญ กั บ การบริห ารจั ด การพลั ง งานชุ ม ชนในระดั บ ท้ อ งถิ่ น
เนื่องจากยังขาดความรู้และประสบการณ์ทางด้านพลังงาน มักจะไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร
2. การมีส่วนร่วมยังคงเป็นไปในลักษณะรับทราบโครงการและแผนงาน รวมถึงร่วมปฏิบัติตาม
เพื่อให้โครงการหรือแผนงานนั้นประสบความสำเร็จเป็นส่วนใหญ่เท่านั้น การมีส่วนร่วมใน
การวางแผนการจัดการยังมีไม่มากนักส่วนใหญ่จะเป็นหน้าที่ของระดับแกนนำชุมชนเพียง
กลุ่มหนึ่งเท่านั้น ทำให้การดำเนินโครงการนั้นไม่สนองตอบความต้องการที่แท้จริงของคนใน
ชุ ม ชน อี กทั้ ง ไม่ ส อดคล้ องกับ ศั กยภาพในด้ า นต่ า ง ๆ และวิ ถีข องชุ ม ชน มั ก เป็ น เหตุ ให้
โครงการไม่สามารถดำเนินการได้อย่างยั่งยืน
3. ขาดการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ในส่วนที่ประเมินมักจะเกิดขึ้นในช่วงต้น ๆ ของการดำเนิน
โครงการ การประเมินผลในปัจจุบันเป็นการดำเนินการตามกระบวนการของทางราชการ
เท่านั้น ไม่ได้มุ่งเน้นนำผลที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการจัดการและเทคโนโลยี
4. การเลือกเทคโนโลยีเพื่อผลิตพลังงานหมุนเวียนที่ไม่เหมาะสมกับชุมชน และสภาพบริบทของ
ชุมชน เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในชุมชนบางชนิดมีความยุ่งยากและซับซ้อน ทำให้ไม่สะดวกใน
การใช้งาน
นอกจากนี้ ปัจจัยที่เป็นปัญหาและอุปสรรค นอกจากกระบวนการจัดการพลังงานชุมชนนาเหลือง
แล้ว ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรคค เช่น การตัดสินใจในการบริหาร การวางกลยุทธ์ทาง
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พลังงานการบริหารกลุ่ม การสนับสนุนจากหน่วยงานระหว่างประเทศ การบริหารคน เป็นต้น ทั้งนี้ย่อม
นำไปสู่การแก้ไขและหาวิธีการแนวทางในการจัดการพลังงานชุมชนที่เหมาะสมต่อไป สามารถสรุปได้ดังนี้
1. ประชาชนในชุมชนยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตพลังงานใช้เองจากพลังงานหมุนเวียน
ทั้งในด้านเทคนิคและด้านการบริหารจัดการรวมไปถึงขั้นตอนและกระบวนการต่างๆ ในส่วน
ของการจั ด การกลุ่ ม ของชุ ม ชนยั งเป็ น ไปในลั กษณะเฉพาะ เช่ น กลุ่ ม แม่ บ้ า นผลิ ต สิ น ค้ า
OTOP กลุ่มผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ เป็นต้น ยังไม่มีการจัดการอย่างเป็นระบบ และไม่ได้
พบปะในลักษณะการชี้แจงรายละเอียดที่ชัดเจน
2. การขาดการสนับสนุนอย่างถูกต้องทั้งในด้านงบประมาณ อุปกรณ์ ความรู้ความเข้าใจ สิ่ง
เหล่ า นี้ มั ก จะทำให้ ก ารจั ด การเป็ น ไปอย่ า งไม่ เป็ น ระบบ เพราะคนยั งขาดความรู้ และ
ค่าใช้จ่ายในด้านการบริหารจัดการค่อนข้างสูง
3. ชาวบ้านยังขาดความตระหนักและจิตสำนึกถึงการขาดแคลนทางด้านพลังงาน เพราะมีความ
เคยชินกับความสะดวกสบาย
4. การบริหารจัดการคนยังมีการวางตำแหน่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบไม่เหมาะสม มีการ
แบ่งภาระงานที่เป็นไปในลักษณะกลุ่มคน
5. ภาครัฐควรส่งเสริมให้มากขึ้น พร้อมทั้งให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลในด้านบริหาร
จัดการ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากด้านพลังงานยังไม่ตรงจุด

อภิปรายผล
จากการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลการจัดการพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืน กรณี ศึกษา ชุมชน
นาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่ าน ในครั้งนี้ แสดงให้ เห็น ว่าพลังงานชุมชนมีความสำคัญ และความ
จำเป็นต่อชุมชน ซึ่งมีหลายครัวเรือนที่รู้จักประยุกต์การใช้พลังงานจากภูมิปัญญาชาวบ้านเริ่มจากสิ่งที่หา
ง่ายในชุมชน ทำแล้วเกิดผลที่ดีในการใช้พลังงานทำให้อีกหลายครัวเรือนสนใจจนสร้างเครือข่ายทาง
พลังงานเพิ่มขึ้น โดยจะเกิดพลังงานชุมชนได้ส่วนหนึ่งนั้นต้องอาศัยการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งในส่วนของหน่วยงานภาครัฐและหน่ วยงานเอกชน ที่ ให้ความรู้ คำแนะนำการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ
ที่เป็ น ประโยชน์ รวมถึงทางพลั งงานจังหวัด และส่ว นของชุ มชนเองที่ คอยผลักดั นและส่งเสริม ให้ เกิด
พลังงานชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมมากกว่าเป็นนามธรรม พลังงานจังหวัดนับเป็นหน่วยงานที่มีบทบาท
สำคัญในการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจให้ชุมชน สามารถเข้าถึงประชาชนได้มากที่สุด และยิ่งไปกว่านั้น
หน่วยงานที่อยู่ในชุมชนนั้น ไม่ว่าจะเป็น อบต.นาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน นับเป็นหน่วยงานที่
คอยให้การสนับสนุน และจัดงบประมาณต่าง ๆ ให้ทางชุมชน
นอกจากนี้การบริหารจัดการพลังงานชุมชนนับเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะช่วยให้การดำเนินการต่างๆ
เป็นไปอย่างมีระบบ ซึ่งมีกระบวนการจัดการและปัจจัยที่สนับสนุนจะทำให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและก่อให้ เกิดพลังงานอย่างยั่งยืน ทั้ งนี้ กระบวนการที่ สำคัญ จะช่วยให้การบริหารจัด
การพลังงานดีขึ้น อันดับแรกการวางแผนนับเป็นสิ่งสำคัญ อันดับต้น ๆ แผนถือว่าเป็ นแนวทางในการ
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จัดระบบการควบคุมตรวจสอบและติดตามผลการดำนินงานขององค์การว่าบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
หรือไม่ ซึ่งการวางแผนและการควบคุมนั้นจึงเป็นขั้นตอนที่ต้องดำเนินการควบคู่กันไปเพื่อให้องค์การ
บรรลุตามเป้ าหมายนั่ นเอง โดยขั้น ตอนการวางแผนจะต้องมีการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมของชุมชน
ซึ่งเป็นการพิจารณาถึงโอกาสและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดในการทำงานของพลังงานจังหวัดน่าน อบต.นา
เหลือง หรือแม้แต่ชุมชนเอง ต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน สิ่งที่ต้องการ เพื่อจะนำไปสู่การเสนอ
ทางเลือก และพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสม และเลือกทางเลือกที่เป็นประโยชน์ม ากที่สุด ทั้งนี้ จะต้อง
ระบุไว้ในแผนอย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นโครงการย่อยต่างๆ ที่จะต้องปฎิบัติ ตลอดจนทรัพยากรและ
อุปกรณ์ ที่จำเป็น เพื่อให้สามารถดำเนินตามเป้าหมายที่วางไว้ได้ นอกจากนี้ในการจัดการ ถ้าขาดการ
วางแผนที่ ดี จ ะทำให้ ง านหรือ เป้ า หมายที่ ว างไว้ ไม่ บ รรลุ เป้ า หมาย และส่ ง ผลกระทบต่ อ ด้ า นอื่ น ๆ
ที่ตามมา การวางแผนที่ดีจะทำให้หน่วยงานหรือองค์การบรรลุเป้าหมายได้เร็วยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น สำหรับพลังงานชุมชนของ อบต.นาเหลืองนั้น ในส่วนของการวางแผนมีความชัดเจนพอสมควร
เนื่ องจากได้รับ การสนั บ สนุ น จากพลังงานจังหวัดที่ เข้ามาให้ค วามรู้ด้านพลั งงานและการบริการทาง
วิชาการต่าง ๆ ทั้งในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีทางพลังงาน ซึ่งชาวบ้านยังไม่มีความรู้ในส่วนนี้ และยังไม่
เข้าใจกับโครงการดังกล่าวอย่างแท้จริง จึงให้บริการตั้งแต่แรกเริ่มโครงการพลังงานชุมชน
องค์การมีการจัดสรรทรัพ ยากรต่ างๆ ที่เหมาะสมให้แก่ชุม ชน รวมไปถึงเป็น ต้นแบบในการใช้
พลังงานและการประหยัดพลังงาน เนื่องจากวิธีการจัดองค์การหรือทรัพยากรต่าง ๆ ไม่ตายตัวทางใดทาง
หนึ่ง หากแต่สามารถนำมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความจำเป็นที่ผู้นำ ทั้งในส่วนของ
พลังงานจังหวัดน่าน อบต.นาเหลือง รวมถึงชุมชน ที่จะต้องติดตาม ตรวจสอบ และปรับปรุงโครงสร้าง
องค์การให้ยืดหยุ่นและทันสมัยอยู่เสมอเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ด้านพลั งงานจั งหวัด น่ าน ได้ สนั บ สนุ น โครงการพลังงานชุ ม ชน โดยโครงการดังกล่ าวเริ่ม จาก
หน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุนด้านพลังงานทดแทนแก่ชุมชนทัว่ ประเทศ โดยผ่านทางพลังงานของแต่
ละจังหวัดซึ่งไม่ได้เกิดจากชาวบ้าน เพราะชาวบ้านยังไม่มีความรู้มากพอในส่วนนี้ และตามที่หน่วยงาน
ภาครัฐในการสนับสนุนนั้นจึงเกิดโครงการดังกล่าว ดังนั้น หากพิจารณาแล้วการมีส่วนร่วมเริ่มต้นจาก
ประชาชน จากนั้นจึงได้มีการชักจูงให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของพลังงาน
ทางเลือกนั่นเอง ด้านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลืองให้การสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง โดยเข้ามามี
ส่วนร่วมในพลังงานชุมชน และชี้ในชาวบ้านได้เห็นถึงความสำคัญ ของพลังงาน ซึ่งถ้าเราสามารถผลิต
พลังงานใช้เองได้ จะทำให้ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ นอกจากนี้อยากเห็นอนาคตในอีก 10 ปี หรือ 20 ปี
ลูกหลานมีพลังงานใช้โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพลังงานหลักเพียงอย่างเดียว
ในส่วนกิจกรรมต่างๆ มีการควบคุมเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายและเป็นไป
ตามแผนที่ตั้งไว้ รวมถึงเป็นไปตามที่กำหนดไว้หรือไม่ เพื่อทำการหาจุดบกพร่องและจุดอ่อนของผลการ
ปฏิบัติงานแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ผลการปฏิบัติงานนั้นได้ดำเนินไปตามแผนและมาตรฐานที่ได้กำหนด
นอกจากนี้ถ้าผลการปฏิบัติงาน ไม่ดำเนินการไปตามแผน ก็สามารถนำมาปรับปรุงแก้ไ ขให้ดีขึ้น ทำให้
สามารถตรวจสอบผลของการปฏิบัติงานว่าได้ดำเนินการไปถึงขั้นไหนแล้ว พลังงานจังหวัดเข้ามาให้ความรู้
และกำกับดูแลอย่างต่อเนื่องหรือไม่ อาสามัครพลังงานชุมชนเข้ามาขยายผลความรู้ด้านพลังงาน พร้อม
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กับแนะนำชาวบ้านรายอื่น ๆ ได้หรือไม่ หากแนะนำได้ไม่มากพอ ต้ องหารือกับพลังงานจังหวัดในการให้
ข้อมูลและความรู้ทางพลังงานเพิ่มเติม และเพื่อที่จะสามารถดำเนินในขั้นต่อไปได้
องค์ประกอบที่ช่วยสนับสนุนกระบวนการจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ประกอบด้วยปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งการตัดสินใจทางการบริหาร ผู้นำทุกระดับต้องตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่
มีอยู่ในองค์การ โดยเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดและส่งผลกระทบต่อชุมชนน้อยที่สุด ทั้งการตัดสินใจที่
เกี่ยวกับบุคลากร หรือเกี่ยวกับวิธีการทำงาน เพื่อเลือกโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับองค์การ พบว่า ผู้บริหารของ
พลังงานจังหวัด เริ่ม แรกเป็ น ผู้คนเลือกชุ มชนนาเหลืองในการสมัครเข้าโครงการด้ านพลังงานชุม ชน
นับเป็นจุดเริ่มต้นที่บ่งบอกว่าผู้นำให้ความสำคัญ และเล็งเห็นความสำคัญของพื้นที่นาเหลืองที่จะสร้าง
พลังงานทางเลือกให้แก่ชุมชนได้ และองค์การบริหารส่วนตำบลนาเหลืองร่วมกับชุมชนนาเหลือง ต่างให้
ความสำคัญด้านพลังงานชุมชน โดยส่งเสริมกิจกรรมทางพลังงาน เช่น กิจกรรมวางแผนพลังงานชุมชน
พร้อมทั้งส่งเสริมให้ชาวบ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมด้านพลังงานและร่วมกันคิดร่วมกันปฏิบัติ ด้านการจัดการ
เชิ ง กลยุ ท ธ์ เป็ น การสร้ า งกลยุ ท ธ์ เพื่ อ นำกลยุ ท ธ์ ไ ปปฏิ บั ติ นั่ น คื อ เป็ น แนวทาง ที่ จ ะ สามารถจั ด
การพลังงานชุมชนให้สำเร็จได้อย่างไร ผู้นำ ชาวบ้าน หน่วยงานอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนด้วย
หรือไม่ หากทุ ก ฝ่ ายเข้า มามี ส่ ว นร่วมย่ อมทำให้ โครงการพลั ง งานชุ ม ชนมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การจั ด การ
ทรัพยากรมนุษย์ เป็นการจัดการคนให้เหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่และงานที่ได้ รับมอบหมาย หากวาง
ตำแหน่งคนไม่เหมาะสมกับงานย่อมทำให้เกิดปัญหาตามมา กล่าวคือ ผู้นำจะต้องบริหารอย่างไรให้คนใน
ชุมชนนาเหลืองตระหนั กในด้ านพลั งงานและเห็ น ความสำคัญ จนนำไปสู่ การจัดการพลั งงานชุม ชนที่
ก่อให้เกิดความยั่งยืนไปสู่รุ่นลูกหลาน นอกจากนี้อบต.นาเหลืองเป็นหน่วยงานภาครัฐ และพลังงานจังหวัด
น่าน เป็นหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนชาวบ้านในด้านพลังงาน มีจัดกลุ่มขึ้นในการดำเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ เช่น กลุ่ม อส.พน. กลุ่มแม่บ้านชุมชนนาเหลือง เป็นต้น พลังงานจังหวัดน่านยังเป็น 1 ใน
3 จังหวัดที่ได้รับการสนับสนุนและได้ร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ในการจัดทำภาพฉาย
อนาคตพลังงานทดแทนและบูรณาการเป้าหมายพลังงานทดแทนระยะยาวร่วมกับแผนปฏิบัติการพลังงาน
จังหวัด จึงเป็นการยกระดับพลังงานชุมชนไปอีกขั้น ถ้าได้มีการส่งเติมและสนับสนุนอย่างต่อเนื่ อง และ
เป็นการต่อยอดให้เกิดพลังงานอย่างยั่งยืน
สำหรับการบริหารจัดการพลังงานชุมชนเพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืน ต้องมีการส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจประโยชน์ของพลังงานให้แก่ชาวบ้าน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการบริหารจัดการพลังงาน
ชุมชน เพื่อก่อให้เกิดการยอมรับและชาวบ้านสามารถเข้าถึงได้ง่ายและเกิดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง
การให้ความรู้แก่ชาวบ้านควรให้อย่างถูกต้องและถูกวิธี ทำให้ชาวบ้านมีความคิดเห็นที่ตรงกันไม่ขัดแย้งกัน
ซึ่งจะทำให้ไม่เกิดปัญหาและอุปสรรคตามมาในภายหลัง หรือถ้าจะมีควรให้เกิดปัญหาน้อยที่สุด
ดั งนั้ นการจั ดการพลั งงานชุ มชนอย่ างยั่งยื น ต้ องเน้ นที่ ชุ มชนเป็ นหลั กเริ่มจากการวิเคราะห์ ความ
ต้องการของคนในชุมชนหรือคนในพื้นที่นั้น ๆ พิจารณาสภาพทางกายภาพ ความเพียงพอ ความเหมาะสมของ
ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ ด้านการบริหารจัดการควรระเบิดออกมาจากข้างใน คำนึงถึงความต้องการของชุมชน
อย่ างแท้ จริง วิ เคราะห์ ความต้ องการของชุ มชนอย่ างแท้ จริงว่ าต้ องการอะไร พิ จารณาในหลายๆด้ านให้
ครอบคลุม แล้วทำการวางแผนการบริการจัดการพลังงานชุมชน พิจารณางบประมาณ ทรัพยากรในท้องถิ่น
Journal of Social
Development

Vol.21 No.2 / 2019

สุลีกร สุปัน

บุคลากร และการให้ความรู้สร้างความเข้าใจให้กับคนในชุมชนอย่างไรก็ตามต้ องได้รับการสนับสนุนในการ
ดำเนินการตั้งแต่เริ่มดำเนินการอย่างเหมาะสมและให้ชุมชนรวมถึงชาวบ้านสามารถที่จะดำเนินการต่อไปได้โดย
การผลิตพลังงานใช้เองและส่งผลให้เกิดการประหยัดพลังงานในครัวเรือน ลดรายจ่ายในครัวเรือน ถ้าเหลือจาก
การใช้ก็สามารถขายพลังงานได้ ก่อให้เกิดรายได้อีกทาง และจะต้องใช้หลักการมีส่วนร่วมในชุมชนจึงจะเกิด
ความต่อเนื่องและยั่งยืน และที่สำคัญควรเก็บข้อมูลการใช้พลังงานและการประหยัดพลังงานไว้เป็นฐานข้อมูล
เพื่อใช้วิเคราะห์ในอนาคต ประกอบกับการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านพลังงานชุมชนอย่าง
ต่ อเนื่ อง โดยการพั ฒนาความร่วมมื อและประสานงานกั บหน่ วยงานภายในและภายนอกที่ เกี่ ยวข้ องกั บ
กระบวนการทางพลังงานของชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง
การประเมินผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ ระหว่างดำเนินการ และสิ้นสุดโครงการ เพื่อนำส่งที่พบมา
ปรับปรุงและเป็นแนวทางการพัฒนาต่อไป รวมถึงขยายผลสู่ชุมชนอื่น เป็นการขับเคลื่อนโครงการพลังงาน
ชุมชนในมิติต่างๆ ในการสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของประชาชนให้เห็นพลังงานเป็นเรื่องใกล้ตัว มี
การพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์สามารถบริหารจัดการโดยประชาชนเพื่อประชาชนตามศักยภาพใน
ท้องถิ่น การเสริมสิ่งที่มีสร้างโอกาสให้คนในชุมชน สามารถเชื่อมโยงมิติพลังงานเข้ากับมิติการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals: SDGs) สามารถยกระดับชุมชน จากผู้ใช้พลังงานเป็นผู้ผลิตพลังงาน ซึ่ง
จะทำให้การพัฒนาและส่งเสริมพลังงานชุมชนมีหลากหลายมิติ หลากหลายวิธีการที่จะนำไปสู่เป้าหมายในการ
สร้างคุณภาพที่ดีของประชาชนและเกิดอย่างยั่งยืนต่อไป

ภาพที่ 1 การอภิปรายผลการศึกษา
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การจัดการพลังงานชุมชนอย่างยั่งยืน: กรณีศึกษาชุมชนนาเหลือง อ�ำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะการนำผลการศึกษาไปใช้
กิจกรรมทุกกิจกรรมของโครงการพลังงานชุมชนเป็นกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนา เป็นขั้นเป็น
ตอนเพื่ อให้ บั งเกิ ดผลต่ อการคิดวิ เคราะห์ หรือการคิ ดอย่ างเป็ นระบบ น้ อมนำภายใต้ หลั กปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และหลักการการมีส่วนร่วม เนื่องจากการพัฒ นาต้องใช้เวลาทำความเข้าใจและเตรียม
ความพร้อมเมื่อถึงเวลาเหมาะสมก็จะส่งผลให้เกิดแนวคิดใหม่ๆและเกิดการตกผลึกซึ่งจะเป็นผลดีต่อโครงการ
ค่อนข้างมาก ในช่วงแรกชุมชนอาจจะยังมองไม่ออกว่าจะมีส่วนร่วมกับผลประโยชน์ของโครงการอย่างไร การ
มาร่วมกิจกรรมแต่ละครั้งต้องเสียสละเวลาและงบประมาณส่วนตัว ซึ่งเป็นสิ่งท้าทายจิตสาธารณะหรือจิต
อาสาอย่างมากแต่เมื่อการดำเนินกิจกรรมเกิดจากการทุ่มเทเอาใจใส่จากฝ่ายองค์การรัฐที่รับผิดชอบโครงการ
ก็ทำให้ชุมชนได้เข้าใจว่าโครงการมีความสำคัญอย่างไร ซึ่งในเป้าหมายสุดท้ายของความสำเร็จในโครงการ
พลั งงานนี้ คือ การลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ ภายใต้การใช้ทรัพยากรอย่างสมดุ ล ยั่งยืน ซึ่งต้องมองถึ ง
อนาคตคนรุ่นต่อๆไปซึ่งจะต้องเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ
และสวนทางกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่แนวโน้มด้านพลังงานจะให้ความสำคัญกับพลังงานหมุ นเวียน
หรือพลังงานสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล พลังงานลม มากขึ้น เนื่องด้วยทิศทางและ
แนวโน้มที่ราคาพลังงานสะอาดเหล่านี้เริ่มที่จะสามารถแข่งขันกับพลังงานฟอสซิล ได้ในอนาคตอันใกล้และ
ประชาคมโลกหันมาให้ความสำคัญกับพลังงานสะอาดเพื่อลดโลกร้อน
อีกแนวทางหนึ่งที่จะนำชุมชนไปสู่การมีส่วนร่วมในประโยชน์ของโครงการอาจมีรูปแบบเป็น
องค์การประชาชน เช่น สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน มีการวางกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการถือหุ้นและการปันผล
อย่างเป็นระบบ มีคณะทำงานบริหารจัดการ มีการออกหุ้นและมีการปั นผล มีข้อตกลงร่วมกัน อย่าง
เข้มแข็งจริงจัง องค์ประกอบเหล่านี้น่าจะช่วยให้ชุมชนได้รับความสำเร็จตามที่ภาครัฐและทุกภาคส่วน
มุ่งหวังไว้ในจุดหมายสูงสุด ซึ่งก็อาจจะหมายถึงความยั่งยืนและความสำเร็จของการพัฒนาชุมชนที่ก้าว
ไปสู่ระดับสูงขึ้น แต่ความสำเร็จดังกล่าวนี้ทุกภาคส่วนต้องพร้อมใจกันก้าวไปด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ เพื่อ
สร้างองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญคือ คน เพื่อวางรากฐานกลุ่มให้เข้มแข็งก่อน แม้ว่าจะต้องเริ่มจากการ
นับ หนึ่งหรือนับสอง เพราะการพัฒนาต้องเริ่มจากรากฐานที่แข็งแรงเป็นอันดับแรกและค่อยขยายผลต่อ
ยอกจนนำไปสู่พลังงานชุมชนอย่างยั่งยืน
2. ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรมีการวิเคราะห์ปัจจัยที่จะมีผลต่อการบริหารจัดการพลังงานชุมชนเปรียบเทียบ
กับชุมชนที่ประสบความสำเร็จในการจัดการพลังงานชุมชนจนก่อให้เกิดความยั่งยืน
2) ควรมีการทดลองขยายผลการศึกษาโครงการพลังงานชุมชนไปสู่ชุมชนใกล้เคียงและ
สอดคล้องกับกับบริบทของชุมชน
3) ควรมีการจัดทำฐานข้อมูลการบริหารจัดการพลังงานชุมชนที่ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลได้
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