
บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วข้อง  

 
 โครงการวิจยัเร่ือง การจดัการความรู้การใชป้ระโยชน์จากชีวมวลโดยการ น ามาแปรสภาพ
เป็นพลงังานทดแทนในชุมชนอยา่งย ัง่ยนื กรณีศึกษา อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์
หลกั เพื่อสร้างรูปแบบการจดัการความรู้การใชป้ระโยชน์จากชีวมวลโดยการน ามาแปรสภาพเป็น
พลังงานทดแทนในชุมชน โดยอาศยัเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับสภาพด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชน ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ในส่วนของบทท่ี 
2 เป็นการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน าไปประกอบการศึกษาวิจยัและการวิเคราะห์
สังเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยั ซ่ึงเน้ือหาในบทน้ีประกอบดว้ย  
 1. การบูรณาการจดัการศึกษาเพื่อทอ้งถ่ินของมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
 2. แนวคิดการมีส่วนร่วม  
 3. แนวคิดการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Researcher: PAR) 
 4. แนวความคิดท่ีเก่ียวชีวมวล 
 5. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพยีง 
 6. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
การบูรณาการจัดการศึกษาเพ่ือท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
 การบูรณาการเป็นการร่วมกนัท างานจากผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถหลายดา้น ร่วมแสดง
ความคิด ขั้นตอนการปฏิบติัร่วมกนั(Participation) ในลกัษณะการช่วยกันท าหลายเร่ืองๆ ให้เป็น
เร่ืองเดียวกนัและรวมผลส าเร็จยอ่ยๆกลายเป็นผลความส าเร็จท่ีมากขึ้นและน าไปสู่จุดหมายเดียวกนั
ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ท่ีมากกว่าการท างานแบบเดิม และส าหรับแนวคิดการบูรณการในด้าน
การศึกษา (Education Management Integrated) เกิดจากกระบวนการจดัการเรียนการรู้โดยหลอม
รวม ทั้งดา้นวิชาการสาระของศาสตร์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งจากผูเ้ก่ียวขอ้งหลากหลายไม่เฉพาะผูส้อนท า
ใหผู้เ้รียนเกิดผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ ทกัษะการปฏิบติัและเจตคติ ของความเป็นผูเ้รียนท่ีสมบูรณ์ 
 เน่ืองจากมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ มีปรัชญาท่ีเนน้ความเป็นอุดมศึกษาเพื่อการพฒันา
ทอ้งถ่ิน มีการประยุกต์ความรู้ท่ีเป็นสากลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในทอ้งถ่ิน มีภารกิจหลกั คือ การ
สอน การวิจยั การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม แต่จากสภาวการณ์ในปัจจุบนั ได้
มีการแยกสอนในการปฏิบติัภารกิจหลกัทั้งหลายเหล่าน้ี กล่าวคือ อาจารยผ์ูส้อนท าหน้าท่ีในการสอน
นกัศึกษาเป็นหลกั ทั้งภาคปกติ ภาคขยายโอกาส และภาคการศึกษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) รวมถึงในบาง
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คณะท่ีมีการเปิดสอนโครงการพิเศษ เช่น โครงการปริญญาตรีท่ีสอง โครงการกลุ่มสนใจเคมี โครงการ
กลุ่มสนใจ อบต. เป็นตน้ มีการก าหนดมาตรฐาน การก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้ การประเมินผล 
นอกจากนั้น อาจารยผ์ูส้อนยงัตอ้งแบ่งเวลาในการปฏิบติัหน้าท่ีสนบัสนุนการสอนในฝ่ายต่างๆ อีก
ดว้ย ในส่วนของการบริการวิชาการ ยงัคงเป็นหน้าท่ีของผูบ้ริหารในการวางแผนงาน จดัให้มีการ
บริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบต่างๆ ซ่ึงอาจารยผ์ูส้อนมีส่วนร่วมในภารกิจน้ีเล็กน้อยเท่านั้น ใน
ดา้นการวิจยั ยงัคงมีอาจารยผ์ูส้อนส่วนนอ้ยท่ีมีการปฏิบติัภารกิจหลกัน้ี ซ่ึงงานวิจยัส่วนใหญ่ไดรั้บ
ทุนสนับสนุนจากภายในมหาวิทยาลยั และเป็นการวิจยัในชั้นเรียนและมีงานวิจยับางส่วนท่ีไดรั้บ
ทุนสนับสนุนจากภายนอกมหาวิทยาลัย ในส่วนของนักศึกษาก็ได้รับการสอนตามเน้ือหา ต ารา 
ปฏิบติัตวัตามท่ีครูวางแผน และก าหนดกิจกรรมไว้ เม่ือผ่านการทดสอบก็จบตามหลักสูตร และ
ชุมชนมีบทบาทเพียงให้การสนับสนุนทรัพยากร ผลจากการปฏิบตัิงานแยกส่วนดงักล่าวท าให้
มหาวิทยาลยัราชภฏัไม่สามารถปฏิบตัิการให้ภารกิจหลกัดงักล่าวประสบผลส าเร็จได้ตามท่ี
คาดหวงั ดังนั้น มหาวิทยาลยัราชภฏัจึงควรมีการบูรณาการภารกิจทั้งหลายเข้าด้วยกัน ซ่ึงจะท าให้
อาจารยผ์ูส้อน นักศึกษา และชุมชนไดรั้บการตอบสนองในหลายๆ ด้านพร้อมๆ กนั ซ่ึงจะส่งผลให้
มหาวิทยาลยัราชภฏับรรลุเป้าหมายดงักล่าวได ้ 
 
แนวคิดการมีส่วนร่วม  
 การพัฒนาด้านต่างๆ  ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว  แต่ผลการพัฒนาก็เกิดปัญหาอุปสรรค
มากมายซ่ึงท าให้ประชาชนไม่สามารถได้รับผลประโยชน์  และได้เข้ามามี ส่วนร่วมใน
กระบวนการพฒันาอยา่งเต็มท่ี ซ่ึงหลายฝ่ายไดต้ระหนกั และไดพ้ยายามเสนอแนวทางการแกปั้ญหา
การพฒันาโดยใชแ้นวคิดของการมีส่วนร่วมของประชาชน (People Participation) และพยายามท่ีจะ
น าแนวคิดไปสู่การปฏิบติัอย่างจริงจงั  ไม่ว่าจะเป็นการพฒันาทางด้านสังคม  เศรษฐกิจ การเมือง 
วฒันธรรม การศึกษา ตลอดถึงด้านส่ิงแวดล้อม เพราะการท่ีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรมนั้น เป็นการพฒันาคนให้มีความรู้ความสามารถ มีศกัยภาพในการแกไ้ขปัญหาของ
ตนเองโดยตนเอง ท าให้ประชาชนรู้จกัวิเคราะห์ถึงสภาพการณ์ของตนเองพร้อมทั้งการยอมรับและ
เคารพซ่ึงกนัและกนัในชุมชน ซ่ึงในเน้ือหาส่วนน้ีจะประกอบดว้ย ความหมายของการมีส่วนร่วม 
ขั้นตอนการมีส่วนร่วม และขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชนซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 1. ความหมายของการมีส่วนร่วม  
  การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการของการพฒันา ตั้งแต่ตน้จนส้ินสุดกระบวนการ
ได้แก่ การวิจัย (ศึกษาชุมชน) การวางแผน การตัดสินใจ การด าเนินงานการบริหารจัดการการ
ติดตาม และประเมินผล ตลอดจนการจดัสรร ผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นของประชาชน ในส่วนของ  
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ปาริชาติ วลยัเสถียร (2543) ไดก้ล่าวว่า การมีส่วนร่วม คือ การท่ีประชาชนจะเขา้ไปมีส่วนในการ
ตดัสินใจในระดบัต่างๆ ทางการจดัการบริหารและทางการเมืองเพื่อก าหนดความตอ้งการในชุมชน
ของตน ซ่ึงโดยทัว่ไปการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาควรมีเน้ือหาท่ีประกอบดว้ย  

1) การเนน้คุณค่าของการวางแผนระดบัทอ้งถ่ิน  
2) การใชเ้ทคโนโลย ีและทรัพยากรท่ีจะหามาไดใ้นทอ้งถ่ิน  
3) การฝึกอบรม ท่ีเนน้ใหป้ระชาชนสามารถด าเนินการพฒันาดว้ยตนเองได ้ 
4) การแกไ้ขปัญหาความตอ้งการพื้นฐานโดยสมาชิกของชุมชน  
5) การช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัตามแบบประเพณีดั้งเดิม  
6) การใชว้ฒันธรรมและการส่ือสารท่ีสอดคลอ้งกบัการพฒันา  

 จากความหมายของการมีส่วนร่วมดงักล่าวขา้งตน้  สามารถสรุปไดว้่าการมีส่วน
ร่วม คือ กระบวนการของการพัฒนา หรือการแก้ปัญหา  โดยให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมใน
กระบวนการพฒันา ตั้งแต่เร่ิมจนส้ินสุดโครงการ ไดแ้ก่ การร่วมกนัคน้หาปัญหาการวางแผน การ
ตดัสินใจ การระดมทรัพยากร และเทคโนโลยีในทอ้งถ่ิน การบริหารจดัการ การติดตามประเมินผล 
รวมทั้งการรับผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ โดยโครงการพฒันาดังกล่าว  จะต้องมีความ
สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตและวฒันธรรมของชุมชน  
 2. ขั้นตอนการเข้ามามีส่วนร่วม 

 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันานั้น ประชาชนจะตอ้งเขา้มามีส่วน
ร่วม ในทุกขั้นตอนของการปฏิบติังาน โดยมีนักพฒันา หรือนักวิชาการจากภายนอกเป็นผูส่้งเสริม
และสนับสนุนในด้านต่างๆ เช่น ขอ้มูลข่าวสาร เทคโนโลยี ฯลฯ จากการทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกับกระบวนการมีส่วนร่วม  พบว่า โดยส่วนใหญ่กระบวนการมีส่วนร่วมจะเร่ิมจากการ
คน้หาปัญหาและสาเหตุ การวางแผนด าเนินกิจกรรมแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงาน  การร่วมกันรับ
ผลประโยชน์ และการติดตามประเมินผล ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั อคิน รพีพฒัน์ (2531) ไดก้ล่าวถึง
กระบวนการมีส่วนร่วมของชาวบา้นในการพฒันา ซ่ึงมี 5 ระดบั คือ 
 1) ชาวบา้นมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหา การพิจารณาปัญหา และจดัล าดบัความส าคญั
ของปัญหา 
 2) ชาวบา้นมีส่วนร่วมในการคน้หาสาเหตุแห่งปัญหา 
 3) ชาวบา้นมีส่วนร่วมในการคน้หา และพิจารณาแนวทางในการแกปั้ญหา 
 4) ชาวบา้นมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมเพื่อแกปั้ญหา 
 5) ชาวบา้นมีส่วนร่วมในการประเมินผลของกิจกรรมการพฒันา 
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 จากการทบทวนเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วม พบวา่ ในกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพฒันา จะตอ้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดสินใจท่ีจะก าหนด
ปัญหา และความต้องการด้วยตนเอง  โดยเฉพาะในขั้นตอนของการวางแผนแก้ไขปัญหา
กระบวนการมีส่วนร่วมโดยทัว่ไปมีดงัต่อไปน้ี 
 1) การมีส่วนร่วมในการศึกษาชุมชน จะเป็นการกระตุน้ให้ประชาชนไดร่้วมกนัเรียนรู้
สภาพของชุมชน การด าเนินชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และร่วมกนัคน้หาปัญหาและ
สาเหตุของปัญหา ตลอดจนการจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา 
 2) การมีส่วนร่วมในการวางแผน โดยการรวมกลุ่มอภิปรายและแสดงความคิดเห็นเพื่อ
ก ารก าหนดนโยบ าย  วัตถุ ป ระส งค์  วิ ธี ก าร  แนวท างก ารด า เนิ น งาน  และท รัพ ยากร 
ท่ีตอ้งใช ้
 3) การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ  โดยการสนับสนุนด้านวสัดุ  อุปกรณ์  แรงงาน 
เงินทุน หรือการเขา้ร่วมการบริหารงาน การประสานงานขอความช่วยเหลือจากภายนอก 
 4) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ เป็นการน าเอากิจกรรมมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ 
ทั้งดา้นวตัถุ และจิตใจ โดยอยูบ่นพื้นฐานของความเท่าเทียมกนัของบุคคลและสังคม 
 5) ก ารมี ส่ วน ร่วมในการติดตาม  และประ เมินผล  เพื่ อ ท่ี จะแก้ ปัญหาต่ างๆ 
ท่ีเกิดขึ้น 
 3. ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  จากแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
จะต้องประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้การมีส่วนร่วมเกิดขึ้ นได้อย่างสมบูรณ์และครบ
กระบวนการซ่ึงจะตอ้งประกอบดว้ยขั้นตอนการมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหา มีส่วนร่วมในการ
วางแผน มีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน และมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล ซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
 1) การมีส่วนร่วมในการคน้หาปัญหาและสาเหตุของปัญหา  และร่วมในการตดัสินใจ
การมีส่วนร่วมในขั้นตอนน้ีนับว่าเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญ เพราะว่าถ้าหากว่าบุคคลในชุมชนยงัไม่
สามารถเขา้ใจปัญหาและสาเหตุของปัญหาดว้ยตวัของเขาเองแลว้  การจดักิจกรรมเพื่อการเรียนรู้
ต่างๆ ก็ไม่อาจจะเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อบุคคลในชุมชนนั้นได ้เพราะบุคคลในชุมชนนั้นจะขาด
ความเขา้ใจและมองไม่เห็นความส าคญัของกิจกรรมนั้น ส่ิงหน่ึงท่ีผูใ้ห้ความรู้จะตอ้งยอมรับคือ
บุคคลในชุมชน ซ่ึงเป็นผูอ้ยู่กบัปัญหาจะเป็นผูท่ี้รู้จกัปัญหาของตนเองดีท่ีสุด เม่ือมีบุคคลซ่ึงมาช่วย
วิเคราะห์ช้ีน า เขาจึงมองเป็นสาเหตุของปัญหาของตนไดเ้ด่นชดัขึ้น ดงันั้นบุคคลในชุมชนจึงตอ้งเขา้
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มามีส่วนร่วมเพื่อเรียนรู้ปัญหา และวิเคราะห์ปัญหาดว้ยตวัเอง รวมทั้งการตดัสินใจในการด าเนิน
กิจกรรมเพื่อจะน าไปสู่การหาแนวทางแกปั้ญหานั้นๆ ต่อไป 
 2) การมีส่วนร่วมในการวางแผน และด าเนินกิจกรรม เม่ือบุคคลในชุมชนได้เรียนรู้
ปัญหาของตนเองแลว้ ขั้นตอนต่อไปของการมีส่วนร่วมคือ จะตอ้งใช้บุคคลไดเ้รียนรู้ในเร่ืองของ
การวางแผนและด าเนินกิจกรรม การแสวงหาแหล่งทรัพยากรหรือความช่วยเหลือเพื่อท่ีจะน ามา
สนับสนุนกิจกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว  ้และวิธีท่ีดีท่ีสุดคือ ผูใ้ห้ความรู้ซ่ึงอยู่ใน
ฐานะท่ีมีประสบการณ์มากกว่าจะตอ้งเป็นผูค้อยให้ค  าแนะน าจนกระทัง่บุคคลสามารถตดัสินใจได้
วา่จะเลือกใชว้ิธีใดในการแกปั้ญหาท่ีตนเองและชุมชนก าลงัเผชิญอยู่ 
 3) การมีส่วนร่วมในการปฏิบติังาน โดยการมีส่วนร่วมในการปฏิบติัจะสร้างความรู้สึก
ร่วมเป็นเจา้ของให้เกิดขึ้นกบับุคคลและชุมชนไดเ้ป็นอย่างดี นอกจากนั้นการปฏิบติังานดว้ยตนเอง
จะท าให้บุคคลและชุมชนได้เรียนรู้การด าเนินกิจกรรมอย่างใกล้ชิดเม่ือเห็นประโยชน์  สามารถ
ด าเนินกิจกรรมนั้นดว้ยตนเองพร้อมทั้งร่วมรับผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินกิจกรรมนั้นๆ 
ดว้ย 
 4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผล  การประเมินผลด้วยตนเองจะท าให้
บุคคลและชุมชนมีความตระหนกัว่า กิจกรรมท่ีตนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินการมาทั้งหมด
นั้นดีหรือไม่ดีเพียงไร และควรจะพิจารณาวา่จะด าเนินการต่อไปอย่างไร ท าใหบุ้คคลไดเ้รียนรู้ และ
เห็นประโยชน์ของการด าเนินกิจกรรมร่วมกนั และจะส่งผลถึงการด าเนินกิจกรรมอย่างเดียวกนัใน
โอกาสต่อๆ ไปใหป้ระสบความส าเร็จ และเป็นไปตามเป้าหมายท่ีไดว้างไวม้ากขึ้น 
 4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 การมีส่วนร่วมของประชาชน เกิดขึ้นเม่ือพวกเขา้เรียนรู้ถึงประโยชน์ท่ีเขาไดรั้บการเขา้
มามีส่วนร่วม ซ่ึงเกิดจากการแลกเปล่ียนกนัระหว่างผูเ้ขา้ร่วมดว้ยกนัหรือการไดรั้บความช่วยเหลือ
จากผูเ้ขา้ร่วมคนอ่ืนๆ ดว้ย โดยท่ี นิตยา เงินประเสริฐศรี (2544) ท่ีไดอ้ธิบายถึง การท าอย่างไรจึงจะ
เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
 1) ต้องถือว่า ชาวบ้านคือตัวหลัก  (Main Actor) ในการแก้ปัญหาของเขาเององค์กร
ภายนอกเป็นเพียงตวักระตุน้ใหเ้ท่านั้น 
 2) ให้ชาวบา้นเป็นผูท้บทวนหรือประเมินกิจกรรมท่ีผ่านมาในชุมชนว่าเป็นอย่างไรกบั
ชุมชนท่ีตนอาศยั ซ่ึงท าใหช้าวบา้นเขา้ร่วมมากขึ้นหรือลม้เหลว 
 3) องค์กรพฒันาจะตอ้งปรับทศันะของตนไปรับกบัทศันะของชาวบา้นเพื่อสามารถจะ
รับกระแสความคิดของชาวบา้นได ้เพื่อท างานไดอ้ยา่งสอดรับกบัชาวบา้น 
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 4) กิจกรรมพฒันาจะตอ้งเร่ิมจากพื้นฐานของชุมชน เพื่อจะเกิดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมกบั
ชุมชนในการพฒันา 
 5) หน่วยงานภายนอกจะตอ้งมีความชดัเจนในแง่เป้าหมายของการมีส่วนร่วมว่าในท่ีสุด
แลว้ภาพรวมท่ีตอ้งการคืออะไร เพื่อจะไดไ้ม่เกิดการพฒันาผิดเป้าหมาย 
 ส่วนประเสริฐ กิติรัตน์ตระการ (2530) ไดส้รุปการเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชนใน
โครงการพฒันาการศึกษาเพื่อชุมชนว่า การท่ีประชาชนจะเขา้มามีส่วนร่วมนั้นจะตอ้งด าเนินการ
โดยส่ิงต่างๆ ดงัน้ี  
 1) การท างานโดยกระบวนการกลุ่ม  เป็นการจัดรูปของการท างานร่วมกันมีระบบ
ระเบียบของการท างานร่วมกนั และขณะเดียวกนัใหโ้อกาสแก่สมาชิกในการแสดงความคิดเห็นและ
ยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
 2) ใหป้ระชาชนไดเ้รียนรู้ และเขา้ใจปัญหาจากส่ิงต่างๆ ท่ีใกลต้วัไปไกลตวัจากส่ิงท่ีง่าย
ไปสู่ยาก และสลบัซับซ้อน ทั้งน้ีเพื่อท าให้ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการท างานอย่างแทจ้ริง 
หรือเป็นการเขา้ร่วมอยา่งมีจิตส านึก 
 3) กิจกรรมแลกเปล่ียนประสบการณ์  สร้างเวทีเพื่อรองรับการท างาน โดยเฉพาะการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นและประสบการณ์ รูปแบบการประชุม อบรม สัมมนา น ามาสู่การปรับปรุง
ใหก้บัทอ้งถ่ิน 
 กล่าวโดยสรุป การการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมการพัฒนา
จะตอ้งมีปัจจยัท่ีเอ้ืออ านวย หรือมีส่วนผลกัดันให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในกิจกรรมพฒันา
ชุมชนซ่ึงจะมีองค์ประกอบอยู่ 3 ด้านด้วยกันคือ ด้านนักพัฒนา ด้านประชาชน และด้านการ
สนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอกซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 1) ด้านนักพฒันา โดยนักพฒันาตอ้งมีความเขา้ใจในเน้ือหาและกระบวนการท างาน
แบบมีส่วนร่วมของประชาชน 
 2) ดา้นประชาชน โดยประชาชนตอ้งเป็นผูต้ดัสินใจเร่ิมกิจกรรมของตนเอง 
 3) การได้รับการสนับสนุนจากภายนอกในด้านต่างๆ  เช่น เทคนิควิทยาการข้อมูล
ข่าวสาร การประสานงาน และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น 
 
แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม(Participatory Action Researcher:PAR) 
 การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม เป็นการวิจยัท่ีน าแนวคิด 2 ประการมาผสมผสานกนั
คือการปฏิบติัการ (Action) ซ่ึงหมายถึง กิจกรรมท่ีโครงการวิจยัจะตอ้งด าเนินการ และค าว่า การมี
ส่วนร่วม (Participation) อันเป็นการมีส่วนเก่ียวข้องของทุกฝ่ายท่ีเข้าร่วมกิจกรรมวิจัยในการ
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วิเคราะห์สภาพปัญหาหรือสถานการณ์อนัใดอนัหน่ึง แลว้ร่วมในกระบวนการตดัสินใจ และการ
ด าเนินการจนกระทัง่ส้ินสุดการวิจยั โดยมีความหมายถึง วิธีการท่ีให้ผูถู้กวิจยัหรือชาวบา้นเขา้มามี
ส่วนร่วมในการวิจยั เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์โดยอาศยัการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขนัจากทุก
ฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมวิจยั นับตั้งแต่การระบุปัญหาของการด าเนินการ การช่วยให้ขอ้มูลและ
การช่วยวิเคราะห์ขอ้มูล ตลอดจนช่วยหาวิธีแกไ้ขปัญหาหรือส่งเสริมกิจกรรมนั้นๆ ซ่ึงในการวิจยั
เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ขอ้มูลจากการท าวิจยัทุกขั้นตอน ชาวบา้นเป็นผูร่้วมก าหนดปัญหา
ของชุมชน และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหากระบวนการวิจยัจึงด าเนินไปในลกัษณะของการ
แลกเปล่ียนความเห็นระหว่างชาวบ้านกับผูวิ้จยัเพื่อให้ได้ขอ้สรุปเป็นขั้นๆ ซ่ึงชาวบ้านจะค่อยๆ 
เรียนรู้ดว้ยตวัเอง และดว้ยวิธีการวิจยัเช่นน้ีขอ้มูลท่ีไดจึ้งมีความชดัเจน สะทอ้นความตอ้งการและ
แบบแผนในการด าเนินชีวิตของเขา การวิจยัแบบน้ีจึงเป็นวิธีการท่ีสนับสนุนให้ชาวบ้าน หรือ
ตวัแทนในชุมชนเป็นคนสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับตนเอง และชุมชน โดยการศึกษาเรียนรู้หา
ขอ้มูล การศึกษาวิเคราะห์ถึงปัญหา รวมทั้ งการแก้ไขปัญหาท่ีก าลงัประสบอยู่ โดยการร่วมกัน
วางแผน และก าหนดการด าเนินงานตามแผนหรือโครงการ พร้อมทั้งการปฏิบติัตามแผน เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายในการแกไ้ขปัญหาไดถู้กตอ้งตรงตามความตอ้งการประกอบกับการใช้ภูมิปัญญา
และทุนท่ีมีอยู่ในชุมชน การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในกระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมน้ี นอกจากจะส่งผลดังท่ีได้กล่าวไปแลว้ ยงัช่วยให้เกิดการพฒันาของ
ผลงานวิจยั และกระบวนการวิจัยในตัวของมันเองอีกด้วย และอีกทางหน่ึงการวิจัยยงัเป็นส่วน
ส าคญัในการสร้างองคค์วามรู้ให้แก่ประชาชน ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมการวิจยั ซ่ึงสามารถเป็นตวัน าของ
การพฒันาลงสู่ชุมชนทอ้งถ่ินอยา่งไดผ้ล และมีประสิทธิภาพอีกดว้ย 
 กล่าวโดยสรุป การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม หมายถึง การร่วมกันด าเนิน
กระบวนการวิจยัโดยผูป้ฏิบติังานในพื้นท่ี ทั้งท่ีเป็นชาวบา้นและนกัพฒันา กบัผูวิ้จยัภายนอกเพื่อให้
เกิดการเปล่ียนแปลงในสภาพความจริงของสังคมนั้น และเพื่อให้เห็นภาพแห่งคุณลกัษณะส าคญั
ของการการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมท่ีเด่นชดัโดยเน้ือหาในส่วนของแนวคิดการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมจะประกอบดว้ยรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 1. หลกัการส าคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
  โดยหลักการนั้น การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เป็นรูปแบบของการวิจัยท่ี
ประกอบไปดว้ยกระบวนการคน้ควา้ทางสังคม (Social Investigation) การให้การศึกษา (Education) 
และการกระท าหรือการปฏิบติัการ (Action) เพื่อท่ีจะใหก้ลุ่มผูถู้กกดขี่หรือดว้ยโอกาสในสังคมไดมี้
ส่วนร่วมในการสร้างความรู้และท าความเข้าใจกับสภาพการณ์ท่ีปรากฏอยู่รวมทั้งเปิดพื้นท่ีให้
เรียนรู้และแกไ้ขปัญหาร่วมกนัระหว่างหลายฝ่าย อนัเป็นการสร้างความรู้ให้กบัสังคมไดอ้ย่างเป็น
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รูปธรรม ซ่ึงการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม มีหลกัการส าคญัท่ีให้ความเคารพต่อภูมิปัญญา
และวฒันธรรมท้องถ่ิน ตลอดจนระบบการสร้างความรู้ซ่ึงแตกต่างไปจากของนักวิชาการ โดย
ประกอบดว้ย 
 1) ปรับปรุงความสามารถและพฒันาศกัยภาพของชาวบา้น ด้วยการส่งเสริมยกระดับ
นกัศึกษาและพฒันาความเช่ือมัน่ให้เกิดการวิเคราะห์/สังเคราะห์สถานการณ์ปัญหาของเขาเอง ซ่ึง
เป็นการน าเอาศกัยภาพเหล่าน้ีมาใชป้ระโยชน์ 
 2) ใหค้วามรู้ท่ีเหมาะสมแก่ชาวบา้น ตลอดจนมีการน าไปใชอ้ยา่งเหมาะสม 
 3) การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมจะช่วยเปิดเผยให้เห็นค าถามท่ีตรงกบัประเด็น
ปัญหา 
 4) การปลดปล่อยแนวความคิดเพื่อให้ชาวบา้นและคนยากจนดอ้ยโอกาสสามารถมอง
ความคิดเห็นของตนเองได้อย่างเสรี มองสภาพการณ์และปัญหาของตนเอง วิเคราะห์วิจารณ์ 
ตรวจสอบสภาพขอ้เทจ็จริงต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น 
 โดยการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม นั้นมีวตัถุประสงคข์องการวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบบมีส่วนร่วมไวด้งัน้ี 
 1) เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนทอ้งถ่ินแต่ละแห่งเขา้มาร่วมศึกษาคน้ควา้หา
ขอ้มูล รวมทั้งการหาประเด็นปัญหาเชิงพฒันา และวรรณกรรมเพื่อแกไ้ขปัญหาของชุมชนตนไม่ใช่
รอคอยแต่นกัวิจยัและนกัพฒันามาด าเนินการให้ 
 2) เพื่อให้ได้ขอ้มูลความเป็นจริง แนวทางการพฒันาท่ีเหมาะสม หรือมีความพอดีกับ
บริบทของชุมชนทอ้งถ่ินนั้น 
 3) เพื่อให้มีการขับเคล่ือนมวลสมาชิกเข้าด้วยกัน เป็นกระบวนการของผู ้มีความ
รับผิดชอบร่วมกนั เรียนรู้ดว้ยกนัและแกไ้ขปัญหาไปพร้อมกนั 
 2. เป้าหมายของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
  ในส่วนของเป้าหมายของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมนั้น พนัธุ์ทิพย ์รามสูต 
(2540) และอรุณรุ่ง บุณธนันตพงศ์ (2549) ไดก้ล่าวถึง เป้าหมายของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมี
ส่วนร่วมไวค้ลา้ยๆ กนั โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
 1) ชาวบา้น ชุมชน ตอ้งไดรั้บการศึกษาเพิ่มมากขึ้น สามารถคิดวิเคราะห์เหตุการณ์ต่างๆ 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง มีความเช่ือมัน่ในทางท่ีจะให้ความร่วมมือกนัหรือมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรม
ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เพื่อก่อประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองและชุมชน 
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 2) ประชาชนไดรั้บการแกไ้ขปัญหา ผูด้อ้ยโอกาสมีโอกาสมากขึ้นการจดัสรรทรัพยากร 
ต่างๆ มีการกระจายอย่างทัว่ถึงและเป็นธรรม รวมทั้งมีขอ้มูลข่าวสารท่ีส่งผลใหเ้กิดคุณภาพชีวิตท่ีดี
ต่อคนในชุมชน  
 3) มีวิจยัและพฒันาไดเ้รียนรู้จากชุมชน ไดป้ระสบการณ์การท างานร่วมกบัชุมชน อนั
ก่อใหเ้กิดความเขา้ใจอนัดี และเกิดแนวคิดในการพฒันาตนเองของนกัวิจยัและพฒันาอยา่งแทจ้ริง 
 4) ผลงานวิจยัสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ทนัที เน่ืองจากได้ลงมือท ากิจกรรมโดย
อาศยัหลกัการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งเกิดการผนึกก าลงั
ร่วมกัน โดยท่ีประชาชนเป็นผูร่้วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการ ตลอดจนเกิดความรู้สึกเป็น
เจา้ของผลงานท่ีโครงการท่ีด าเนินการอยู่ 
 3. กจิกรรมของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
  กิจกรรมของการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมนั้นจากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง
สามารถสรุปไดว้า่กิจกรรมจะมีอยู ่2 รูปแบบดงัต่อไปน้ี 
 1) กิจกรรมการวิจัยปฏิบัติการ หรือการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของผู ้
ประสานงาน หรือผูอ้  านวยการวิจยั โดยเป็นกิจกรรมการแสวงหาความรู้ของนักวิจยัตามโครงการ
การวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมในชุมชนพื้นท่ีเป้าหมายของผูวิ้จยัแต่ละคนโดยจุดมุ่งหมายท่ี
ส าคญัของนักวิจยั คือ การสร้างรูปแบบการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมท่ีมีประสิทธิภาพ 
เป็นไปตามหลกัการวิจยัเชิงวิทยาศาสตร์ และสามารถท่ีจะเผยแพร่แก่สังคมได ้
 2) กิจกรรมการวิจยัเชิงปฏิบติัการหรือการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
หรือเรียกว่า กิจกรรมการวิจยัเชิงปฏิบติัการของชุมชน เป็นกิจกรรมท่ีเกิดจากความพยายามในการ
แก้ไขปัญหาชุมชนของนักวิจัยท่ีปฏิบัติการร่วมกันกับชุมชน โดยนักวิจัยท าหน้าท่ี เป็นผู ้
ประสานงาน หรือเป็นผูอ้  านวยการวิจยั ซ่ึงมีบทบาทหลกัในการเป็นผูช่้วยเหลือในกระบวนการวิจยั
ตั้งแต่แรกเร่ิม และค่อยๆ ลดการช่วยเหลือลง และหวงัว่าเม่ือด าเนินการวิจยัไปจนส้ินสุดโครงการ
แลว้ ประชาชนจะมีความรู้จากการเรียนรู้ร่วมกัน และสร้างพลงัท่ีพอเพียงกระทัง่สามารถแก้ไข
ปัญหาของชุมชนไดโ้ดยล าพงัอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 4.  ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
  เน้ือหาเก่ียวกบัขั้นตอนในการด าเนินการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม นั้นไดมี้ผูใ้ห้
มุมมองในเร่ืองน้ีไวไ้ม่แตกต่างกันมากนัก ซ่ึงจากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องสามารถสรุปถึง
ขั้นตอนในการด าเนินการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมไดมี้อยู ่3 ระยะ คือ ระยะเตรียมการวิจยั, 
ระยะด าเนินการวิจยั และระยะติดตามและประเมินผลโครงการ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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 1) ระยะเตรียมการวิจยั (Pre-research Phase) ในระยะน้ี เป็นการเตรียมชุมชนเพื่อให้มี
ความพร้อมเขา้มีส่วนร่วมในกระบวนการวิจยั ซ่ึงเป็นเร่ืองส าคญัและเป็นแก่นแกนหลกัของการวิจยั
แบบน้ี โดยการด าเนินงานขั้นตอนน้ีมีจุดมุ่งเน้นส าคญัท่ีจะให้เกิดสัมพนัธภาพท่ีดีระหว่างผูวิ้จยั 
ผูน้ าชุมชน ชาวบ้าน รวมถึงเจ้าหน้าท่ีหน่วยงานต่างๆ ท่ีจ าเป็นตอ้งเก่ียวข้องในขั้นเตรียมการน้ี 
ประกอบดว้ยขั้นตอนดงัน้ี 
 1.1) การส ร้างความสัมพันธ์กับ ชุมชน (Build-up Rapport) โดยวิ ธีการสร้าง
ความสัมพนัธ์กับชุมชนท่ีดีท่ีสุด คือ การปฏิบัติตวัของนักวิจยัท่ีสอดคลอ้งกับวิถีชีวิตของคนใน
ชุมชนนักวิจยัควรร่วมกิจกรรมทุกอย่างของชุมชนซ่ึงเป็นเคร่ืองช่วยให้นักวิจยัสามารถท าความ
เขา้ใจโลกทศัน์ของชาวบา้นไดดี้มากขึ้น โดยทัว่ไปแลว้ ผูวิ้จยัจะลงพื้นท่ีเพื่อไปพบกบับุคคลต่างๆ 
ในชุมชนท่ีมีส่วนส าคญัและเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานวิจยั หรือเป็นประชาชนกลุ่ม เป้าหมายของ
การวิจยั 

 1.2) การส ารวจ ศึกษาชุมชน  (Surveying and Studying Community) เป็นขั้นตอน
ของการศึกษาขอ้มูลท่ีเป็นลักษณะทางกายภาพ และแหล่งทรัพยากรต่างๆ ภายในชุมชนรวมถึง
การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานดา้นประชากร สังคม เศรษฐกิจ วฒันธรรมและการเมือง ซ่ึงโดยมากแลว้ 
ผูว้ิจยัจะใช้แบบสังเกต สมุดบนัทึก และถ่ายภาพสถานท่ีต่างๆ รวมถึงการศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร
หลกัฐานจากหน่วยงานราชการหรือจากองคก์รพฒันาท่ีเก่ียวขอ้ง 

 1.3) คดัเลือกชุมชน (Selecting Community) ไดเ้สนอความเห็นไวว้่าโดยทัว่ไปแลว้ 
การคดัเลือกชุมชนจะยดึหลกัการเลือกชุมชนท่ีดอ้ยโอกาสในการพฒันา(Disadvantage Community) 
เพื่อเป้าหมายในการยกระดบัคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสความเท่าเทียมในการพฒันากบัชุมชนอ่ืน 
และงานวิจัยจ านวนมากคัดเลือกชุมชนโดยยึดเอาประเด็นของปัญหาท่ีเกิดขึ้ นในชุมชนและ
จ าเป็นตอ้งไดรั้บการแกไ้ขเยยีวยาโดยเร่งด่วน เพื่อเป็นชุมชนตน้แบบของการท าวิจยัและการพฒันา
ใหก้บัชุมชนอ่ืนดว้ย 

  1.4) การเข้าสู่ชุมชน (Entering Community) ข้อมูลชุมชนนับเป็นส่ิงส าคัญและ
เป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการน ามาประกอบการพิจารณาตดัสินใจก าหนดพื้นท่ีด าเนินการ 

  1.5) การเตรียมคนและเครือข่ายความร่วมมือ ในขั้นตอนน้ีถูกก าหนดให้เป็น
ขั้นตอนสุดทา้ยของระยะก่อนการวิจยั โดยมุ่งหมายให้เกิดความพร้อมในการด าเนินการวิจยัซ่ึงเป็น
ระยะต่อไปและก่อให้เกิดการประสานงานท่ีดีเพื่อความสะดวกต่อการด าเนินงานวิจยั ซ่ึงในทาง
ปฏิบติัแลว้ มกัจะมีการเตรียมคน 3 กลุ่ม คือ เตรียมคนในชุมชน คณะนักวิจยัมกัจะลงพื้นท่ีเพื่อจดั
ประชุมในชุมชน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ชาวบ้านรู้จักและคุ ้นเคยกับกระบวนการและการ
ด าเนินงานวิจยัแบบมีส่วนร่วมอย่างชดัเจนและรวดเร็ว เตรียมนักพฒันา ด้วยการประชุมร่วมกับ
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นักพฒันาซ่ึงโดยทัว่ไปแลว้คนกลุ่มน้ีหมายถึง ผูน้ าชุมชน พฒันากรอ าเภอหรือพฒันาการอ าเภอ
ประจ าต าบลและเจา้หน้าท่ีหน่วยงานอ่ืน เช่น ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล และองค์กรพฒันา
ภายนอกท่ีมีความสนใจศึกษาร่วมกัน และเตรียมนักวิจยั ด้วยการประชุมปรึกษากันเพื่อให้เกิด
ความรู้และความเขา้ใจตรงกนัในบทบาทหนา้ท่ีของแต่ละฝ่ายในการท างานวิจยั ในขั้นน้ีปัญหาของ
การวิจยัมกัเป็นประเด็นเก่ียวกบัการเขา้ถึงชาวบา้นกลุ่มเป้าหมายรวมถึงการส่ือสารการท าวิจยัใน
แง่มุมต่างๆ เช่น ขั้นตอนและผลประโยชน์ท่ีชาวบา้นจะไดรั้บของคณะนักวิจยั ดงันั้นการด าเนิน
กระบวนการวิจัยจึงต้องเป็นไปอย่างกระชับ  การจัดเวทีท่ีง่ายต่อความเข้าใจและสะท้อนความ
ตอ้งการของประชาชนท่ีมีบรรยากาศสบายๆ หรือการศึกษาชุมชนประกอบจะช่วยให้คณะผูว้ิจยั
ไดรั้บขอ้มูลท่ีกวา้งขวางมากขึ้น  
 2) ระยะด าเนินการวิจยั (Research Phase) ประกอบดว้ยขั้นตอนยอ่ยคือ 
 2.1) การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาชุมชน (Problem Identification and Diagnosis) 
ในชั้นน้ี เน้นการศึกษาวิเคราะห์ชุมชนและการให้การศึกษากับชุมชน (Community Education 
Participation-CEP) โดยเน้นไปท่ีกระบวนการเรียนรู้ด้วยการปฏิบติั โดยวิธีการจะใช้การอภิปราย
ถกปัญหา เพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัชาวบา้น เพื่อเป็นการประเมินปัญหาและความตอ้งการ
ของชุมชน (Need Assessment) พร้อมไปกับการประเมินความเป็นไปได้ในด้านทรัพยากร 
(Resource Assessment) ท่ีมีอยูใ่นชุมชน  
 2.2) การพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ (Project 
Appraisal and Identification) ในกระบวนการน้ีชาวบ้านและนักวิจัยจะต้องพิจารณาร่วมกันว่า
วิธีการแกไ้ขปัญหาใดท่ีเหมาะสมกบัทอ้งท่ี หรือมีความเป็นไปได ้โดยชาวบา้นควรมีบทบาทหลกั
เขา้มีส่วนร่วมใหม้ากยิง่ขึ้น และก าหนดโครงการหรือกิจกรรมท่ีจะด าเนินการ 
 2.3) การก าหนดแผนงานโครงการและการจัดการ (Planning Phase) กิจกรรม
ในช่วงน้ีจะเป็นกระบวนการตัดสินใจร่วมกัน เพื่อคัดเลือกโครงการ และกิจกรรมท่ีจะต้อง
ด าเนินการ ดงันั้น ผูวิ้จยัควรจะตอ้งใชวิ้ธีการกระตุน้ให้ชาวบา้นมีบทบาทหลกัในการแกไ้ขปัญหา
การก าหนดโครงการ และกิจกรรมท่ีจะด าเนินการ 
 2.4) การปฏิบัติตามโครงการ (Implementation Phase) เป็นขั้นตอนท่ีส าคัญ โดย
ค าถามท่ีผูวิ้จยัจะตอ้งใช้ถามกนัในกลุ่มหรือในคณะท างานเพื่อการด าเนินการในชั้นน้ีคือใคร ท า
อะไร ท่ีไหน เม่ือไร และอยา่งไร  
 ปัญหาอุปสรรคท่ีอาจเกิดขึ้นในขั้นตอนน้ี โดยทัว่ไปมกัเป็นประเด็นการมีส่วนร่วม
ของชาวบา้นในกระบวนการวิจยั ความไม่สนใจเขา้มีส่วนร่วมของชาวบ้านจ านวนไม่น้อยและ
ชาวบา้นมกัมองเห็นการวิจยั เป็นเร่ืองทางเทคนิคท่ีตอ้งอาศยัความรู้เช่ียวชาญเฉพาะ และไม่เก่ียว
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อะไรนกักบัปากทอ้งท่ีจะตอ้งท ามาหากินเป็นประจ าวนั การเขา้ร่วมงานวิจยัของชาวบา้น จึงเป็นไป
โดยเนน้การรับฟังส่ิงท่ีผูวิ้จยั และนกัพฒันาพูดเป็นหลกั 
 3) ระยะการติดตามและประเมินผลโครงการ (Monitoring and Evaluation Phase) เป็น
ขั้นตอนท่ีเก่ียวกบัการการวดัผลส าเร็จของโครงการ โดยมากแลว้คณะผูวิ้จยัจะร่วมกับชาวบา้นท่ี
เป็นผูร่้วมงานวิจยั ท าการตรวจสอบขอ้มูลท่ีเป็นผลของการวิจยั  จากนั้นจะมีการจดัท ารายงานการ
วิจยัฉบบัสมบูรณ์ และจดัเวทีชาวบา้น เพื่อน าเสนอผลการวิจยัเพื่อเรียนรู้ร่วมกนัระหว่างคณะผูว้ิจยั
กบัชุมชน รวมถึงการสานต่อให้ชาวบา้นน าผลของการวิจยัไปด าเนินการแกไ้ขปัญหาหรือพฒันา
ชุมชนต่อไป 
 ในขั้นตอนน้ียงัคงต้องอาศัยการมีความเข้าใจท่ีถูกต้อง และการมีส่วนร่วมอย่าง
สร้างสรรคแ์ละกระตือรือร้นของฝ่ายต่างๆ โดยเฉพาะชาวบา้น การมีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งการสร้าง
ช่องทางการตรวจสอบงานวิจยัและการมีเคร่ืองมือประเมินผลการวิจยัว่าประสบความส าเร็จมาก
น้อยเพียงใดมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไร จะท าให้ทุกฝ่ายคาดหมายไดว้่า ผลลพัธ์ของการวิจยัจะ
ปรากฏออกมาสอดคลอ้งกบัความตอ้งการพฒันาหรือสามารถใชไ้ดก้บัการแกไ้ขปัญหาอย่างตรงจุด 
และเขา้ร่วมกระบวนการวิจยัอยา่งต่อเน่ืองและบงัเกิดผลประโยชน์ในภาพรวม 
 จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนั้นเป็นการ
ผสมผสานความรู้เชิงทฤษฎีและระเบียบวิธีวิจยัของนกัวิจยั วตัถุประสงคข์องนกัวิจยัและนกัพฒันา 
ควบคู่ไปกบัความตอ้งการความรู้ และประสบการณ์ของผูถู้กวิจยั ดงันั้นการด าเนินการและผลของ
การวิจยัจึงเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบับุคคลหลายฝ่าย ซ่ึงในการวิจยัเชิงปฏิบติัการน้ีมกัจะประกอบไป
ด้วยบุคคล 3 ฝ่ายดังแผนภาพท่ี 2.1 และแผนภาพท่ี 2.2 ซ่ึงจะประกอบด้วย ชาวบ้านหรือบุคคล
เป้าหมาย อาจเป็นผูแ้ทนของกลุ่มบุคคลเป้าหมาย หรือชุมชนท่ีจะท าการศึกษา ซ่ึงถือวา่คนในชุมชน
หรือกลุ่มนั้น ซ่ึงเป็นผูท่ี้รู้ขอ้มูลเก่ียวขอ้งกบัตนเองดีท่ีสุด นกัวิจยัซ่ึงจะเป็นผูแ้ทนของนกัวิชาการท่ี
มีความสนใจในการวิจัยและพัฒนา ซ่ึงเป็นคนนอก  นักวิจัยน้ี เป็นฝ่ายผู ้รู้และเช่ียวชาญเร่ือง
แนวความคิด ทฤษฎีและระเบียบวิธีการวิจยัและนกัพฒันาซ่ึงจะเป็นกลุ่มผูมี้ความรู้และมีเป้าหมาย
เพื่อการพฒันา ซ่ึงมกัจะเป็นผูแ้ทนของฝ่ายรัฐบาลหรือองคก์รพฒันาเอกชน ซ่ึงบางคร้ังในการวิจยั
เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม นกัวิจยัและนกัพฒันาอาจเป็นบุคคลเดียวกนัก็ได้ 
 
 
 
 
 



18 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 จากภาพท่ี 2.1 และ 2.2 แสดงให้เห็นว่า วงกลมแต่ละวง คือ วิธีการมองปัญหาของคนแต่
ละกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้งกับการวิจยั ซ่ึงวิธีการมองน้ีย่อมแตกต่างกบัไปตามกรอบแนวความคิดท่ีแต่ละ
บุคคลยึดถือ ซ่ึงภายหลงัจากท่ีมีการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมแลว้ บุคคลทั้งสามกลุ่ม ซ่ึง
ประกอบดว้ยนกัวิจยั ชาวบา้นหรือบุคคลกลุ่มเป้าหมายและนกัพฒันาจะมีความเขา้ใจถึงปัญหาและ
ความเขา้ใจร่วมกนัในการพฒันาซ่ึงเป็นรากฐานท่ีส าคญัส าหรับความส าเร็จในการพฒันา และเป็น
จุดเร่ิมตน้ของโครงการต่างๆ ของชุมชนและปฏิบติังานสามารถเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ  
 

หลงัท ำ PAR 

ภาพท่ี 2.2 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งชาวบา้น นกัวิจยั นกัพฒันาหลงัการท าวิจยั 
                        เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

นกัวิจยั 

 
 

นกัพฒันา 

 
 

ชาวบา้น 

 

ชาวบา้น 

 
นกัวิจยั 

 
นกัพฒันา 

ภาพท่ี 2.1 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งชาวบา้น นกัวิจยั นกัพฒันาก่อนท าวิจยั 
                                    เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 

 

ก่อนท ำ PAR 
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แนวความคิดที่เกีย่วกบัชีวมวล 
 ชีวมวล (Biomass) หมายถึง ส่ิงท่ีได้มาจากส่ิงมีชีวิต เช่น ต้นไม้ชานอ้อย มันส าปะหลัง 
ถ่านฟืน แกลบ วชัพืชต่าง ๆ หรือแมก้ระทัง่ขยะและมูลสัตว์ เป็นสารอินทรียท่ี์เป็นแหล่งกักเก็บ
พลงังานจากธรรมชาติและสามารถน ามาใชผ้ลิตพลงังานได ้ดงันั้นเม่ือน าพืชมาเป็นเช้ือเพลิงเราก็จะ
ไดพ้ลงังานออกมา การใชป้ระโยชน์จากพลงังานชีวมวล สามารถใชไ้ดท้ั้งในรูปของพลงังานความ
ร้อน ไอน ้ า หรือผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า โดยจะใชเ้ช้ือเพลิงชีวมวลชนิดใดชนิดหน่ึงท่ีกล่าวมาขา้งตน้ 
หรือหลายชนิดรวมกนัก็ไดโ้ดยรวมแลว้ชีวมวล ก็คือวสัดุท่ีมาจากส่ิงมีชีวิตท่ีเหลือจากการน าไปใช้
ประโยชน์หลักแล้ว และได้น ากลับมาใหม่ใช้ให้เกิดประโยชน์อีกคร้ังหน่ึงนั่นเอง ทั้งน้ีอาจจะ
สามารถจ าแนกแหล่งท่ีมาของชีวมวลได ้2 แหล่งดงัน้ี 
 1) ของเสียจากการประกอบการทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม อาทิเช่น ของเสีย
จากโรงงานแปรรูปทางการเกษตร ได้แก่ ฟางข้าว ชานออ้ย เป็นต้น รวมไปถึงของเสียประเภท
พลาสติกและกากตะกอนจากโรงบ าบดัน ้าเสียอุตสาหกรรม 
 2) ของเสียจากแหล่งชุมชน อาทิเช่น ขยะชุมชน กากตะกอนจากระบบบ าบดัน ้ าเสียชุมชน 
ของเสียจากสัตว ์เช่น มูลสัตว ์เป็นตน้ 
 1) องค์ประกอบของชีวมวล 
  องคป์ระกอบของชีวมวลหรือสสารทัว่ไปจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน หลกัคือ 
 ก. ความช้ืน (Moisture) ความช้ืนหมายถึงปริมาณน ้ าท่ีมีอยู่ ชีวมวลส่วนมากจะมีความช้ืน
ค่อนขา้งสูง เพราะเป็นผลผลิตทางการเกษตร ถา้ตอ้งการน าชีวมวลเป็นพลงังานโดยการเผาไหม ้
ความช้ืนไม่ควรเกิน 50 เปอร์เซ็นต ์
 ข. ส่วนท่ีเผาไหมไ้ด ้(Combustible substance) ส่วนท่ีเผาไหมไ้ดจ้ะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ
ส่วนท่ีระเหยลุกเผาไหมไ้ด้ง่าย (Volatilesmatter) และส่วนท่ีเผาไหมย้าก( Fixed Carbon Volatiles 
matter) ดงันั้นชีวมวลใดท่ีมีค่าระเหยสูง (Volatiles matter) สูงแสดงวา่ติดไฟไดง้่าย 
 ค. ส่วนท่ีเผาไหมไ้ม่ได ้คือขี้ เถา้ (Ash) ชีวมวลส่วนใหญ่จะมีขี้ เถา้ประมาณ 1 - 3 เปอร์เซ็นต ์
ยกเวน้แกลบและฟางขา้ว จะมีสัดส่วนขี้ เถา้ประมาณ 10 - 20 เปอร์เซ็นต์ ซ่ึงจะมีปัญหาในการเผา
ไหมแ้ละก าจดัพอสมควร 

ประเทศไทยนบัวา่มีศกัยภาพดา้นชีวมวลเป็นอนัมาก เน่ืองจากเป็นประเทศเกษตรกรรมจึง
มีชีวมวลอยู่อย่างมหาศาล มีวสัดุเหลือทิ้งทางการเกษตรท่ีสามารน ามาใช้ประโยชน์ได้มากมาย 
ในทางการเกษตรชีวมวลส่วนหน่ึงถูกน าไปใช้ในกระบวนการผลิตปุ๋ ยเพื่อคืนธาตุอาหารให้แก่ดิน
เพื่อใชเ้พาะปลูกต่อไป แต่ในเร่ืองของพลงังานชีวมวลประเภทต่างๆ สามารถน าเปล่ียนเป็นพลงังาน
ไดเ้ป็นอย่างดี โดยท่ีคุน้เคยกนัดีคือการใชใ้นแง่ของพลงังานความร้อน ทั้งเพื่อความอบอุ่น การหุง
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ตม้อาหารซ่ึงเป็นการใช้ประโยชน์ในระดับครัวเรือนและชุมชน ในระดับอุตสาหกรรมสามารถ
น ามาเปล่ียนเป็นพลังงานกลเพื่อเดินเคร่ืองจกัรหรือเปล่ียนเป็นแก๊สชีวมวลเพื่อสร้างความร้อน
น าไปผลิตเป็นพลังงานไฟฟ้าก็ได้เช่นกันเราสามารถน าพลังงานจากชีวมวลมาใช้ได้  โดย
กระบวนการท่ีใชค้วามร้อน และกระบวนการชีวภาพ การใชพ้ลงังานชีวมวลโดยกระบวนการท่ีใช้
ความร้อน เราจะเห็นไดท้ัว่ไปในลกัษณะของการน าถ่านไม ้หรือฟืนมาจุดไฟ เพื่อให้เกิดความร้อน 
ส าหรับน าไปใช้ในการหุงตม้อาหาร หรือประโยชน์ในดา้นอ่ืนๆ แต่ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบนัคือ
การขาดแคลนทรัพยากรป่าไม ้ถ่าน และฟืน หาไดย้าก และมีราคาแพงขึ้น ดงันั้น เราจึงจ าเป็นตอ้ง
พฒันาการใช้พลงังานจากชีวมวลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และให้มีการสูญเสียพลงังานโดยเปล่า
ประโยชน์ใหน้อ้ยท่ีสุด 

การใชพ้ลงังานจากชีวมวลนั้นหากรู้จกัหา รู้จกัเลือกใช ้ใชอ้ย่างประหยดัและคุม้ค่าสูงสุด
แล้ว ก็จะท าให้ปัญหาด้านพลังงานท่ีสังคมก าลังเผชิญอยู่ในเวลาน้ีลดความวิตกกังวลลงไปได ้ 
ในเร่ืองของการแสวงหาแหล่งพลงังานมาทดแทนพลงังานท่ีใช้กนัอยู่ในปัจจุบนั คือ น ้ ามนั และ
แก๊สธรรมชาติ ดว้ยคุณสมบติัท่ีดีของพลงังานชีวมวลคือรอบการหมุนเวียน เกิดขึ้นใหม่ของชีวมวล
ต่าง ๆ มีระยะเวลาสั้ นและสามารถเพิ่มปริมาณการเพาะปลูกได้ หากสภาพดิน น ้ าและอากาศยงั
เอ้ืออ านวยต่อการเพาะปลูก ก็จะสามารถผลิตพลงังานชีวมวลขึ้นมาใช้ไดใ้นเวลาท่ีไม่นานนัก ซ่ึง
แตกต่างจากพลงังานจากน ้ ามนัดิบและแก๊สธรรมชาติท่ีอาศยัเวลานบัร้อยปีจึงจะแปรสภาพซากพืช
ซากสัตวม์าเป็นแก๊สและน ้ามนัใหเ้ราน าขึ้นมาใชไ้ดชี้วมวลเป็นส่ิงท่ีมีอยูท่ ัว่ ๆ ไปในประเทศของเรา 
การรู้จกัน ามาใช้ในลกัษณะต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการเพิ่มโอกาสให้ไดใ้ช้มากขึ้น เป็น
ความจริงท่ีว่า เรายงัจ าเป็นตอ้งน าพลงังานจากชีวมวลมาใช้และยิ่งจ านวนประชากรเพิ่มมากขึ้น
เท่าใด การใชพ้ลงังานจากชีวมวลก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้น ในขณะเดียวกนั ชีวมวลบางประเภท เช่น ป่า
ไม ้ก าลงัจะสูญหาย และลดลงอย่างรวดเร็ว ดงันั้นหากเราไม่รู้จกัน ามาใช้กนัอย่างมีประสิทธิภาพ
แลว้ เวลาและโอกาสท่ีเราจะไดใ้ชก้็จะลดนอ้ยลงอยา่งรวดเร็วเช่นกนั ซ่ึงแนวทางการน าพลงังานชีว
มวลมาใชมี้ทั้งการพฒันาอุปกรณ์การใชพ้ลงังานชีวมวล และรูปแบบของการน าพลงังานชีวมวลมา
ใชป้ระโยชน์ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

2) คุณสมบัติของชีวมวล  
ชีวมวลแต่ละชนิดมีคุณสมบติัเฉพาะอย่าง คุณสมบัติบางอย่างถือเป็นจุดเด่น คุณสมบัติ

บางอย่างถือเป็นจุดด้อย เช่น การกระจายตัวของแหล่งชีวมวล - ขนาด - ความช้ืน - ส่ิงเจือปน - 
ปริมาณขี้ เถา้ ดังนั้น ถา้จะน าชีวมวลใดมาผลิตไฟฟ้า ตอ้งออกแบบเคร่ืองจกัรให้เหมาะสมกบัชีว
มวลนั้นๆ เพื่อ ประสิทธิภาพโดยรวมท่ีดีท่ีสุด อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติอย่างหน่ึงของชีวมวลท่ี
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เหมือนกนัคือ มี น ้ าหนกัเบา เม่ือเปรียบเทียบกบัเช้ือเพลิงชนิดอ่ืนๆ โรงไฟฟ้าชีวมวลจึงควรอยู่ใกล้
กบัแหล่งผลิต ชีวมวลเพื่อลดค่าใชจ่้ายดา้นการขนส่งใหม้ากท่ีสุด 40  

1) ขนาดของชีวมวล เป็นอีกองค์ประกอบหน่ึงท่ีตอ้ง พิจารณา ถา้ชีวมวลมีขนาดใหญ่ เช่น 
เศษไมห้รือปลายไม ้จากสวนป่ายางพารา และปีกไมท่ี้ได้จากโรงเล่ือยไมย้างพารา เป็นตน้ จะมี
ขนาดใหญ่เกินไปจึงไม่เหมาะท่ีจะน ามาเผาไหมเ้ป็น เช้ือเพลิงโดยตรง เพราะประสิทธิภาพการเผา
ไหม้จะต ่ า ดังนั้ นควรจะน ามาตัดให้ เป็นช้ินเล็กๆ ขนาดประมาณ 1 เซนติเมตร จะท าให้
ประสิทธิภาพการเผาไหมดี้ขึ้น แต่ก็มีค่าใชจ่้ายในการยอ่ยเพิ่มขึ้นเช่นกนั  

2) ความช้ืนของชีวมวลเป็นส่ิงท่ีต้องค านึงถึงในการน ามาเป็นเช้ือเพลิง ถ้าชีวมวลมี
ความช้ืนสูงมาก เช่น กากมนัส าปะหลงัหรือส่าเหลา้ ซ่ึงมีความช้ืนประมาณร้อยละ 80-90 ไม่เหมาะ
ท่ีจะน ามาเผาไหม ้แต่อาจจะน ามาผ่านกระบวนบีบอดั(Dewatering)เพื่อลดความช้ืนก่อนน าไปเผา 
หรือน ามาผา่นกระบวนการบ าบดัแบบไร้อากาศเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ ซ่ึงสามารถใชเ้ป็นเช้ือเพลิงเพื่อ
ผลิตไฟฟ้าไดเ้ช่นกนั ในกรณีของเศษไม ้มีความช้ืนประมาณร้อยละ 50-60 ถา้น ามาเก็บไวล้่วงหน้า
ระยะหน่ึง ความช้ืนจะลดลงโดยธรรมชาติ แต่มีขอ้เสียคือ เสียพื้นท่ีในการจดัเก็บ และถา้เก็บไวน้าน
ไปไมมี้โอกาสผไุด ้ 

3) ส่ิงเจือปนในชีวมวลมีหลายอยา่งเช่น เศษดิน หิน กรวดทราย และคราบน ้ามนัปาลม์ เป็น
ตน้ ส่ิงเจือปนท่ีตอ้งระมดัระวงัใหม้ากคือ คราบน ้ามนัปาลม์ท่ีติดอยูใ่นทะลายปาลม์ และกะลาปาลม์ 
เพราะเม่ือคราบน ้ ามนัปาลม์ถูกความร้อนจะกลายเป็นยางเหนียวเกาะติดในห้องเผาไหม ้ดงันั้นใน
การออกแบบหอ้งเผาไหมต้อ้งพิจารณาจุดน้ีเป็นพิเศษ  

4) ปริมาณขี้ เถา้ของชีวมวล มีผลต่อการเผาไหมเ้ช่นกนั โดยเฉพาะแกลบจะมีปริมาณขี้ เถา้
ร้อยละ 16 โดยน ้ าหนัก ดงันั้นการออกแบบห้องเผาไหมจ้ะตอ้งพิจารณาถึงการรวบรวมขี้ เถา้ออก
จากหอ้งเผาไหมอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

3) พลงังานชีวมวล  
พลงังานชีวมวล (Bio-energy) พลงังานท่ีได้จากชีวมวลชนิดต่างๆ ดงัท่ีกล่าวแลว้ขา้งตน้ 

โดยกระบวนการแปรรูปชีวมวลไปเป็นพลงังานรูปแบบต่างๆ มีดงัน้ีคือ 
1) การเผาไหม้โดยตรง (Direct Combustion) เป็นวิธีท่ีใช้กันมากท่ีสุด ใช้กับเช้ือเพลิงชีว

มวลท่ีเป็นเช้ือเพลิงแข็ง มีขั้นตอนคือ เผาเช้ือเพลิงชีวมวลโดยตรงในเตาเผา ความร้อนท่ีไดจ้ะถูก
น าไปใช้ในการหุงตม้อาหาร หรือให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย หรือผลิตไอน ้ าท่ีมีอุณหภูมิและความ
ดนัสูงไอน ้ าท่ีผลิตไดน้ี้จะถูกน าไปใชข้บักงัหันไอน ้ าเพื่อผลิตไฟฟ้า ไอน ้ าท่ีออกจากกงัหันไอน ้ าจะ
เขา้สู่คอนเดนเซอร์เพื่อให้เยน็ลงและกลัน่ตวักลายเป็นน ้า เพื่อป๊ัมกลบัขึ้นไปป้อนหมอ้ไอน ้ า โดยถูก
อุ่นดว้ยไอน ้าท่ีมาจากกงัหนั ณ ท่ีความดนัช่วงกลาง ก่อนป้อนกลบัเขา้สู่หมอ้ไอน ้าอีกคร้ัง 
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2) การผลิตก๊าซ (Gasification) กระบวนการผลิตก๊าซจากการเผาไหม ้(Producer Gas) เป็น
การเปล่ียนเช้ือเพลิงชีวมวลซ่ึงเป็นเช้ือเพลิงแข็งให้เป็นก๊าซ โดยการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงแข็งในท่ีท่ีมี
อากาศจ ากัด ความร้อนท่ีเกิดขึ้ นน้ีจะเร่งปฏิกิริยาแบบต่อเน่ืองให้กลายเป็น Producer Gas ซ่ึงมี
องค์ประกอบหลกั คือ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซไฮโดรเจน และก๊าซมีเทน Producer Gas ท่ี
ผลิตไดส้ามารถน าไปใชเ้ป็นเช้ือเพลิงไดท้ั้งระบบกงัหันก๊าซ (Gas Turbine) และเคร่ืองยนตส์ าหรับ
ผลิตกระแสไฟฟ้า (Gas Engine) และหุงตม้อาหาร ปัจจุบนัหลายประเทศให้ความสนใจผลิตไฟฟ้า
จาก Producer Gas โดยใช้กงัหันก๊าซกนัมากขึ้น ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากอตัราการเพิ่มจ านวนการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้ากงัหนัก๊าซในประเทศไทยไดมี้การศึกษาเก่ียวกบัการผลิตไฟฟ้าโดย Producer Gas มากว่า 
20 ปีส่วนมากเพื่อใชเ้ก่ียวกบัการชลประทาน เช้ือเพลิงท่ีมีความเป็นไปไดใ้นการน ามาใชม้ากท่ีสุด 
คือ แกลบ เพราะประเทศไทยผลิตขา้วไดม้าก จึงมีชีวมวลประเภทน้ีเหลือจากการสีขา้วเป็นจ านวน
มากในแต่ละปี ปัจจุบนัโรงสีขา้วหลายแห่งใชแ้กลบเป็นเช้ือเพลิงผลิตก๊าซชีวมวล เพื่อน าไปใชก้บั
เคร่ืองยนต์ดีเซล เพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าในโรงสีนั้นๆ ต่อไป ในปัจจุบันท่ีประเทศไทยก าลังประสบ
ปัญหาดา้นตน้ทุนการน าเขา้เช้ือเพลิงฟอสซิลท่ีเป็นจ านวนเงินสูงในแต่ละปี การใชชี้วมวลเพื่อผลิต
ไฟฟ้าจึงเป็นอีกทางเลือกท่ีน่าสนใจอยา่งมากนอกจากประโยชน์ท่ีเห็นไดอ้ย่างชดัเจนในแง่ของการ
ลดตน้ทุนการน าเขา้ และการจดัการกบัเศษวสัดุทางการเกษตร รวมทั้งการเกิดงานในทอ้งถ่ินแลว้ 
ในแง่ของผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มนบัว่าการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล เป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมและ
ไดรั้บความสนใจอยา่งยิง่หากมองในดา้นของตน้ทุนการผลิตไฟฟ้าต่อหน่วยจากเช้ือเพลิงฟอสซิลยงั
มีราคาแพง แต่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าไดป้ริมาณมาก ในขณะท่ีเม่ือเทียบกบัชีวมวลพบว่าตน้ทุน
การผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลยงัค่อนข้างสูง แต่ข้อได้เปรียบของไฟฟ้าชีวมวล คือ ไม่เสียเงินตรา
ต่างประเทศ จะไม่ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ผลิตและใช้ไดใ้นพื้นท่ี และตั้งไดต้ามจุดต่างๆ ท่ี
เป็นแหล่งผลิตเช้ือเพลิง 

3) การหมกั (Fermentation) เม่ือน าชีวมวลมาหมกัด้วยแบคทีเรียในสภาวะไร้อากาศ  ชีว
มวลจะย่อยสลายและแตกตัวเกิดเป็นก๊าซชีวภาพ (biogas) ซ่ึงก๊าซท่ีเกิดขึ้ นเป็นก๊าซท่ีผสมกัน
ระหว่างก๊าซชนิดต่างๆ ไดแ้ก่ ก๊าซมีแทน (CH4) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซไนโตรเจน 
(N2) และก๊าซไฮโดรเจนซัลไซต ์(H2S) แต่ส่วนใหญ่แลว้จะประกอบดว้ยก๊าซมีเทนเป็นหลกั ซ่ึงมี
คุณสมบัติติดไฟได้ขบวนการย่อยสลายประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการย่อยสลาย
สารอินทรียโ์มเลกุลใหญ่ เช่น ไขมัน แป้งและโปรตีน ซ่ึงอยู่ในรูปสารละลายจนกลายเป็นกรด
อินทรีย์ระเหยง่าย(volatile acids) โดยจุลินทรีย์กลุ่มสร้างกรด (acid-producing bacteria) และ
ขั้นตอนการเปล่ียนกรดอินทรียใ์ห้เป็นก๊าซมีเทน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยจุลินทรียก์ลุ่มสร้าง
มีเทน (methane-producing bacteria) การย่อยสลายสารอินทรีย์และการผลิตก๊าซมีปัจจัยต่าง ๆ 
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เก่ียวขอ้ง เช่น อุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) อบัคาลินิต้ี (alkalinity) สารอาหาร (nutrients) สาร
ยบัย ั้งและสารพิษ (inhibiting and toxic materials) สารอินทรียแ์ละลกัษณะของสารอินทรียส์ าหรับ
ขบวนการยอ่ยสลาย และแบบของบ่อกาซชีวภาพชนิดและแบบของบ่อก๊าซชีวภาพ (biogas Plant)  

4) ประโยชน์ของพลงังานชีวมวล  
การผลิตพลงังานจากเช้ือเพลิงชีวมวลดว้ยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม จะไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ

และไม่สร้างสภาวะเรือนกระจก เน่ืองจากการปลูกทดแทนท าให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดการ
หมุนเวียนและไม่มีการปลดปล่อยเพิ่มเติม การพฒันาโครงการเก่ียวกบัชีวมวลจะสามารถเสริมสร้าง
ความเขม้แขง็และ การมีส่วนร่วมของชุมชนไดอี้กดว้ย ดงันั้นหากมีการน าชีวมวลมาใชเ้พื่อการผลิต
ไฟฟ้าหรือใช้เป็นทดแทนในรูปแบบต่างๆอย่างเต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพ จะเกิดประโยชน์
เบ้ืองตน้ท่ีเห็นไดช้ดัเจน คือ  

1) การเผาน ้ ามันเตาและถ่านหินก่อให้ เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้ นในชั้ น
บรรยากาศ ซ่ึงถือว่า เป็นก๊าซเรือนกระจก (ก๊าซเรือนกระจกท่ีส าคญัคือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์
ก๊าซมีเทน และ 25 ก๊าซไนตรัสออกไซด์เป็นตน้ ท าหน้าท่ีห่อหุ้มโลกไว ้ถา้มีมากเกินไป จะท าให้
โลกไม่สามารถสะทอ้นความร้อนท่ีไดรั้บจากดวงอาทิตยก์ลบัออกไปได ้ซ่ึงเป็นสาเหตุให้โลกร้อน
ขึ้ น  )  แ ต่ ก าร เผ า ชี วม วล ไม่ ถื อ ว่ า ก่ อ ให้ เกิ ด ก๊ าซ เรื อน กระจก เพิ่ ม ขึ้ น  เน่ื อ งจ ากก๊ าซ
คาร์บอนไดออกไซดท่ี์เกิดขึ้นจะถูกหมุนเวียนกลบัไปใชโ้ดยพืช เพื่อการเจริญเติบโตคร้ังต่อไป  

2) หากไม่น าชีวมวลมาใช ้โดยปล่อยให้ย่อยสลายตามธรรมชาติ จะเกิดก๊าซมีเทน ซ่ึงถือว่า
เป็น ก๊าซเรือนกระจกชนิดหน่ึง และมีอนัตรายกวา่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์21 เท่า  

3) ชีวมวลจะมีองคป์ระกอบของก ามะถนั หรือซัลเฟอร์ ไม่เกินร้อยละ 0.2 ดงันั้นการน า ชีว
มวลมาเผาไหม ้จะไม่สร้างปัญหาเร่ืองฝนกรด (น ้ ามนัเตามีปริมาณก ามะถนัประมาณร้อยละ 2 ส่วน
ถ่านหินมีปริมาณก ามะถนัประมาณ 0.3-3.8 เปอร์เซ็นต ์ซ่ึงขึ้นกบัประเภทของถ่านหิน)  

4) ขี้ เถา้ของชีวมวลมีสภาพเป็นด่าง ดงันั้นเหมาะสมท่ีน าไปปรับสภาพดินท่ีเป็นกรดเพื่อใช้
ในการเพาะปลูก นอกจากน้ีขี้ เถา้ของชีวมวลบางประเภทยงัสามารถน าไปใช้ในอุตสาหกรรมถลุง
เหลก็ หรือผสมในซิเมนต ์ 

5) การน าชีวมวลมาใช้ นอกจากจะก่อให้เกิดรายไดแ้ก่ผูผ้ลิตชีวมวลเช่น เกษตรกร โรงสี
ขา้ว และเจา้ของสวนยางพารา เป็นตน้  

6) เศรษฐกิจทอ้งถ่ินจะเจริญเติบโต เกษตรกรจะมีรายไดเ้พิ่มขึ้น เน่ืองจากสามารถขายได้
ทั้งผลิตผลทางการเกษตรและเศษเหลือจากการเกษตรท่ีเคยทิ้ง ซ่ึงก่อใหเ้กิดรายไดก้บัชุมชนผา่นทาง
ภาษีทอ้งท่ี และยงัเป็นการลดภาระในการก าจดัเช่นน าไปบ าบดัน ้าเสีย ฝังกลบ หรือเผาทิ้ง เป็นตน้  
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7) มีการพัฒนาอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ตามมา เน่ืองจาก โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
เช้ือเพลิงชีวมวล สามารถช่วยพฒันาอุตสาหกรรม ต่อเน่ืองในทอ้งถ่ินได ้ 

8) ช่วยสร้างงานในทอ้งถ่ินนั้น เพราะจะมีการจา้งงานเพื่อท างานในโรงไฟฟ้า เกิดระบบ
เศรษฐกิจรอบแหล่งผลิต เงินหมุนเวียนอยูใ่นทอ้งถ่ิน ประชาชนไม่ยา้ยถ่ินฐานเพื่อหางานท าท่ีอ่ืน  

9) เป็นทางเลือกใหม่ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  
10) ความมัน่คงในการผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศจะเพิ่มขึ้น เน่ืองจากมีโรงไฟฟ้าพลงั 

ชีวมวลขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วประเทศ ปัญหาไฟตกไฟดับในพื้นท่ีห่างไกลจะลดลงหากมี 
โรงไฟฟ้าขนาดเลก็ไปอยูใ่กล้ๆ  
 2) เทคโนโลยใีนการแปรรูปชีวมวล 
 เทคโนโลยท่ีีใชใ้นการแปรรูปชีวมวลท่ีไดรั้บความนิยมในปัจจุบนัเพื่อปรับปรุงคุณภาพให้
มีคุณค่ามากขึ้ นกว่าเดิมนั้ นสามารถจ าแนกได้ 2 เทคโนโลยีหลักๆ คือ กระบวนการเปล่ียน
องค์ประกอบทางเคมีโดยวิธีชีวเคมี (biochemical conversion process) และ กระบวนการเปล่ียน
องค์ประกอบทางเคมีโดยใช้พลังงานความร้อน ( thermochemical conversion process) โดยท่ี
กระบวนการเปล่ียนองค์ประกอบทางเคมีโดยใช้พลงังานความร้อนน้ียงัสามารถจ าแนกออกเป็น
กระบวนการย่อยๆ ไดอี้ก 3 กระบวนการ คือ กระบวนการเผาไหม ้กระบวนการไพโรไลซิส และ
กระบวนการแกสิฟิเคชนั ทั้งน้ีลกัษณะความแตกต่างของแต่ละกระบวนการนั้นขึ้นอยู่กบัสภาวะท่ี
ใชใ้นการด าเนินการและวตัถุประสงคห์รือผลิตภณัฑห์ลกัท่ีตอ้งการ 
 เม่ือใชก้ารแบ่งเกณฑโ์ดยพิจารณาจากเทคโนโลยกีารเผาไหมเ้ช้ือเพลิงทดแทนท่ีมีใชอ้ยู่ใน 
จะสามารถแบ่งประเภท ไดแ้ก่ เทคโนโลยีการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงชีวมวล และก๊าซชีวภาพ โดยแหล่ง
พลงังานทดแทน ดงักล่าว คือ 
 1) เช้ือเพลิงชีวมวล (Biomass) ซ่ึงประกอบดว้ย แกลบ ฟางขา้ว ซงัขา้วโพด ล าตน้และเหงา้
มนัส าปะหลงั ชานออ้ย ยอดและใบออ้ย กะลาปาลม์ ใยปาลม์ ทะลายปาลม์ เศษไมแ้ละขี้ เล่ือย เป็น
ตน้ ซ่ึงเช้ือเพลิงชีวมวลเหล่าน้ีมีทั้งท่ีเกิดอยู่ท่ีโรงงานและปัจจุบนัมีการน ามาใช้จนมีราคาและบาง
ประเภทมีปริมาณเหลือน้อยมาก และเช้ือเพลิงชีวมวลประเภทท่ียงัคงถูกปล่อยทิ้งไวใ้นไร่นา 
เน่ืองจากยงัขาดอุปกรณ์และกลไกในการเก็บรวบรวมมาใชป้ระโยชน์ เช้ือเพลิงแข็งเป็นเช้ือเพลิงท่ี
ติดไฟยากและมีปัญหาในการจดัการค่อนขางมากเช่น ปัญหาในการขนยา้ย ปัญหาพื้นท่ีในการเก็บ 
และปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม ในการใช้เช้ือเพลิงแข็งโดยทัง่ไปแลว้มกัจะท าให้ถูกลดขนาดเป็นช้ิน
เล็กๆ เพื่อให้อัตราการเผาไหม้เป็นไปอย่างรวดเร็ว การเผาไหม้เป็นวิธีท่ีใช้กันมากในการน า
เช้ือเพลิงแข็งมาใช้ให้ เกิดประโยชน์ โดยการเผาให้ได้ความร้อนเพื่อเอาก๊าซร้อนไปใช้ใน
กระบวนการผลิต เช่น การอบแห้ง หรือการน าความร้อนท่ีไดไ้ปผลิตไอน ้ าร้อนท่ีมีความดนัสูงเพื่อ
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ใชใ้นการผลิตไฟฟ้า เช้ือเพลิงจะถูกเผาไหมโ้ดยตรงภายในเตาเผา ความร้อนท่ีไดจ้ากการเผาไหมจ้ะ
ถูกน าไปใชป้ระโยชน์ไดต้่อไป  
 2) เช้ือเพลิงก๊าซชีวภาพ (Biogas) ประกอบดว้ยพลงังานจากก๊าซท่ีไดจ้ากน ้ าเสียทั้งจากกลุ่ม
อุตสาหกรรมบางประเภทและกลุ่มของเสียจากฟาร์มสัตว ์เช่น ฟาร์มหมู ฟาร์มไก่ เป็นตน้ ขอ้ดีของ
เช้ือเพลิงก๊าซชีวภาพน้ี นอกจากการพฒันาพลงังานเพื่อใช้แลว้ ยงัเป็นการก าจดัของเสียท่ีจุดผลิต
หรือท่ีจุดก าเนิด ดงันั้น การใชเ้ช้ือเพลิงก๊าซจึงมีทั้งผลดีต่อระบบของโรงงานหรือผูป้ระกอบการใน
การท าลายของเสีย และท าให้เกิดพลงังานท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได ้รวมทั้งยงัไม่มีค่าใช้จ่ายของ
การขนส่ง 
 
แนวคิดเศรษฐกจิพอเพยีง  
 เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)เป็นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ทรง
มีพระราชด ารัสช้ีแนะแนวทางการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี เม่ือ
เกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจขึ้น พระองคท์่านไดท้รงเน้นย  ้าว่าเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการ
แกไ้ขเพื่อให้ประเทศไทยรอดพน้จากปัญหาต่าง ๆ สามารถด ารงอยูไ่ดอ้ยา่งมัน่คงและยัง่ยนื ภายใต้
กระแสโลกาภิวตัน์และความเปล่ียนแปลงต่าง ๆ โดยไดรั้บพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้
น ามาเผยแพร่ เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบติัของทุกฝ่ายและประชาชน
โดยทั่วไป รวมถึงได้อญัเชิญมาเป็นปรัชญาน าทางในการจัดท าแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบบัท่ี 9 (จิราย ุอิศรางกูร ณ อยธุยา : 2548)  

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญา ช้ีแนวทางการด ารงอยู่ และปฏิบติัตนของประชาชน
ในทุกระดบั ตั้งแต่ระดบัครอบครัว ระดบัชุมชน ถึงระดบัรัฐ ทั้งในการพฒันาและบริหารประเทศ
ให้ด าเนินไปในสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทนัต่อยุคโลกาภิวตัน์ ความ
พอเพียงหมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีระบบภูมิคุม้กนัใน
ตวัดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใดๆ อนัเกิดจากการเปล่ียนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งน้ี
จะตอ้งอาศยัความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมดัระวงัอย่างยิ่งในการน าวิชาต่างๆ มาใชใ้น
การวางแผนและด าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกนัจะเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ 
โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ นักทฤษฏี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรมความ
ซ่ือสัตยสุ์จริต และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ด าเนินชีวิตดว้ยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา 
และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว และ
กวา้งขวาง ทั้งดา้นวตัถุ สังคม ส่ิงแวดลอ้มและวฒันธรรมจากโลกภายนอกไดเ้ป็นอย่างดี ดงัภาพท่ี 
2.3 
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จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้่าการพฒันาตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพฒันาท่ีตั้งอยู่บน

พื้นฐานของทางสายกลาง และความไม่ประมาท โดยค านึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การ

สร้างภูมิคุม้กนัท่ีดีในตวั ตลอดจนใชค้วามรู้ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การ

ตดัสินใจ และการกระท า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาท่ีช้ีแนะแนวทางการด ารงอยู่ และ

ปฏิบัติตนในทางท่ีควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน ามา

ประยกุตใ์ชไ้ดต้ลอดเวลา และเป็นการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา และเป็น

การมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเนน้การรอดพน้จากภยั และวิกฤต เพื่อ

ความมัน่คง และความยัง่ยนืของการพฒันา 

 

 

ภาพท่ี 2.3 แสดงกรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

 

พอประมาณ 

 
 

มีภูมิคุม้กนั 

 
 

มีเหตุผล 

เง่ือนไข ความรู้ 
(รอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั) 

เง่ือนไข คุณธรรม 
(ซ่ือสัตว ์สุจริต ขยนั อดทน แบ่งปัน) 

ชีวิต/เศรษฐกิจ/สังคม 

สมดุล/มั่นคง/ย่ังยืน 
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งานวิจัยท่ีเกีย่วข้อง  
 เวช หกพนันา (2541) ไดท้ าการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการพฒันาเตาเผาเซรามิกส์ชนิดท่ีใชฟื้น
เป็นเช้ือเพลิงโดยงานวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์ท่ีพฒันาเตาเผาเซรามิกส์ชนิดใช้ฟืนเป็นเช้ือเพลิงเพื่อให้
เตาท่ีสร้างขึ้นมาใหม่สามารถเผาไดอุ้ณหภูมิสูงขึ้น ใชเ้ช้ือเพลิงนอ้ยลงและใชเ้วลาการเผาสั้นลงดว้ย
ดงันั้นจึงไดต้ั้งวตัถุประสงค์การวิจยัไว ้3 ขอ้ไดแ้ก่ 1)หารูปแบบและสัดส่วนของเตาท่ีเหมาะสม 2)
หาประสิทธิภาพของวสัดุท่ีน ามาใช้สร้างเตาเผา และ 3)หาประสิทธิภาพของเตาเผาท่ีสร้างขึ้นทั้ง
ดา้นอุณหภูมิการเผาผลิตภณัฑ์ และการประหยดัเช้ือเพลิง การศึกษาขอ้มูลกระท าโดยการศึกษา
เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง ศึกษาเตาเผาในทอ้งถ่ินโดย การสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการเคร่ืองปันดินเผา แลว้น า
ขอ้มูลท่ีไดม้าใชป้ระกอบพิจารณาออกแบบเตาใหม่ จากนั้นจึงทดลองสร้างเตาตามแบบแลว้ทดลอง
เผาเพื่อหาประสิทธิภาพของเตา ผลการศึกษา พบว่า รูปแบบของเตาท่ีมีความเหมาะสมคือรูปแบบ
เตาจีน แต่ ตอ้งท าการระบายความร้อนท าไดช้้าลงโดยการระบายความร้อนท าไดช้า้ลงโดยการกด
ช่องระบายให้ต ่าลง และ ให้มีความสูงของห้องบรรจุผลิตภณัฑไ์ม่สูงมาก การทดลองเผาผลิตภณัฑ์
จ านวน 2 คร้ัง พบวา่เตามีประสิทธิภาพดา้นอุณหภูมิการเผาดีคือสามารถเผาไดถึ้ง 1,070   ̊C โดยใช้
เวลาสั้นคือใช้เวลาเผาถึงอุณหภูมิ 1,070  ̊C โดยใชเ้วลาเพียง 7 ชัว่โมง และการใชเ้ช้ือเพลิงนอ้ยกว่า
เตากลมแบบลมร้อนขึ้น จึงเป็นรูปแบบท่ีเหมาะสมท่ีจะน ามาใช้อุตสาหกรรมเคร่ืองป้ันดินเผาของ
ชุมชนได ้

วิสาขา ภู่จินดา (2552) ไดศึ้กษาเพื่อวิเคราะห์และหาขอ้เสนอแนะในการน าหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกตใ์ชใ้นการจดัการพลงังานชุมชน ผลการศึกษาพบว่าหลกัปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการจดัการพลงังานไดเ้ป็นอย่างดี โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในระดบัชุมชนเพราะเป็นหน่วยเลก็ท่ีสามารถบริหารจดัการไดง้่าย และทางภาครัฐเองก็ไดมี้
การสนับสนุนนโยบายและแผนในการจดัการพลงังานชุมชนอยู่แลว้ รวมทั้งสนับสนุนการผลิต
พลงังานใช้เองในระดบัชุมชนและในภาคอุตสาหกรรมทั้งด้านเทคโนโลยี อุปกรณ์ บุคลากรและ
งบประมาณและมีการรับซ้ือพลงังานท่ีผลิตจากพลงังานหมุนเวียนในราคาท่ีเพิ่มขึ้นหลกัท่ีส าคญั
ของการประยุกต์ใช้หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจดัการพลงังานของประเทศ คือการ
ลดการพึ่งพาพลงังานจากต่างประเทศ โดยการผลิตพลงังานใชเ้องและใชท้รัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่
ในประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดและใช้อย่างคุ ้มค่า รู้จกัเลือกใช้ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์และ
สภาพแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน การหาแหล่งพลงังานให้มีความหลากหลายเพื่อลดการพึ่งพลงังานจาก
แหล่งเดียวและเพื่อแกปั้ญหาปริมาณพลงังานส ารองจ าพวกพลงังานฟอสซิลท่ีลดลง การสร้างการมี
ส่วนร่วมและความตระหนักของประชาชนในการจัดการพลังงานการพึ่ งแรงงานแทนการใช้
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เทคโนโลยซ่ึีงเป็นการสร้างงานให้กบัชุมชนก็เป็นการนอ้มน าหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยกุตใ์ช ้

ศราพร ไกรยะปักษ์ (2553) ได้ศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมในการจดัการพลงังานชุมชนใน
ประเทศไทย เพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการพลังงานภายในชุมชนของตนเองและสามารถพึ่งพา
ตนเองไดใ้นดา้นพลงังาน การวิจยัเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพควบคู่ไปกบัเชิงปริมาณ ใชแ้บบสอบถาม
ประกอบการสัมภาษณ์ในชุมชนท่ีมีการใช้พลังงานทางเลือก (Alternative Energy) พลังงาน
หมุนเวียน (Renewable Energy) หรืออุปกรณ์ประหยดัพลงังาน ร่วมกบัพลงังานส้ินเปลือง จ านวน 
91 คนใน 5 ชุมชน และการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการพลงังานชุมชน ผูน้ าชุมชน
ท่ีเก่ียวขอ้งจ านวน 11 คนผลการศึกษาพบว่าในดา้นการน าพลงังานหมุนเวียน พลงังานทางเลือก
และอุปกรณ์พลงังานมาใชใ้นชุมชน บางชุมชนเห็นวา่ยงัมีปริมาณพลงังานไม่เพียงพอเพื่อใชบ้ริโภค
ประจ าวนัดา้นค่าใช้จ่ายดา้นพลงังานกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าการจดัการพลงังานใน
ชุมชนไม่มีผลต่อค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน สาเหตุเพราะ ไม่มีการใช้หรือมีการใช้ประโยชน์จาก
พลังงานหรืออุปกรณ์เหล่านั้นน้อย เน่ืองจากว่าอุปกรณ์ช ารุดใช้งานไม่ได้ ปัญหาประชาชนใน
ชุมชนไม่สามารถจดัการบ ารุงรักษาอุปกรณ์เองไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนต่ืนตวักบัการจดั
การพลงังานในช่วงแรกของโครงการเท่านั้น กลุ่มตวัอย่างมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองพลงังานอยู่ใน
ระดบัสูง และมีความตระหนักเร่ืองพลงังานอยู่ในระดบัสูงเช่นเดียวกนั การมีส่วนร่วมเร่ืองการจดั
การพลังงานในชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง แต่ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในลักษณะการรับฟังและ
สนบัสนุนโครงการรูปแบบท่ีเหมาะสมในการจดัการพลงังานชุมชนนั้น ประชาชนในชุมชนตอ้งมี
ความรู้ความเขา้ใจและความตระหนกัในเร่ืองพลงังาน ซ่ึงจะน าไปสู่การมีส่วนร่วมในกระบวนการ
จัดการพลังงานชุมชนและการวางแผนพลังงานชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม และผลท่ีได้จากการ
วางแผนพลงังานคือการลดค่าใช้จ่ายในดา้นพลงังานและการมีพลงังานเพียงพอต่อความตอ้งการ
พื้นฐานของคนในชุมชน นอกจากนั้นยงัต้องมีการศึกษาปรับปรุงเทคโนโลยีและกระบวนการ
จัดการท่ีเหมาะสม และการติดตามประเมินผลอย่างต่อเน่ืองอีกด้วย อันจะน ามาซ่ึงการจัด
การพลงังานชุมชนอยา่งย ัง่ยนืได ้นอกจากนั้นยงัตอ้งสามารถขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืนๆ ไดด้ว้ย 
 สุรศกัด์ิ นุ่มมีศรี (2552) การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์หลกัคือการสร้างรูปแบบในการจดัการ
มลภาวะทางอากาศโดยชุมชน โดยใช้หลักการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ผลการศึกษา 
พบว่า มลภาวะทางอากาศในพื้นท่ีบา้นนาปลาจาดเป็นปัญหาท่ีเกิดจากควนัไฟเป็นส่วนใหญ่ โดย
สาเหตุมาจากหลกัมาจากการเผาพื้นท่ีการเกษตรซ่ึงอยู่ในพื้นท่ีป่า และทศันคติของประชาชนซ่ึงคิด
ว่าปัญหามลภาวะทางอากาศเป็นหน้าท่ีของหน่วยงานรัฐท่ีตอ้งเขา้มาจดัการไม่ใช่เป็นหน้าท่ีของ
ตนเอง รวมทั้งเกิดจากการแกปั้ญหาของหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงเม่ือเกิดไฟป่าขึ้นหน่วยงานของรัฐได้
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ส่งคนเขา้มาควบคุมไฟป่าในพื้นท่ี แต่เน่ืองจากกลุ่มควบคุมไฟป่าดงักล่าวส่วนใหญ่เป็นคนท่ีอาศยั
อยู่นอกพื้นท่ีไม่มีความรู้เก่ียวกับสภาพทางภูมิศาสตร์ในพื้นท่ีท าให้การควบคุมไฟป่าในพื้นท่ี
เป็นไปดว้ยความยากล าบากและล่าชา้จึงลุกลามมากขึ้น ในส่วนของรูปแบบการแกปั้ญหามลภาวะ
ทางอากาศโดยชุมชนของชุมชนบ้านนาปลาจาดนั้น ประกอบด้วย การเร่ิมตน้จากการให้ชุมชน
ทราบถึงปัญหาของชุมชนเพื่อปรับเปล่ียนทัศนคติ หลังจากนั้นจะร่วมกันก าหนดรูปแบบการ
แกปั้ญหา ประกอบดว้ย การท าแนวกนัไฟป่าเป็นจุดๆ ในพื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดไฟป่า ให้ชุมชนเขา้
มาช่วยดูแลป่าโดยการเดินส ารวจ เพื่อป้องกนัไฟ ท าแผนท่ีชุมชน และจุดท่ีเส่ียงต่อการ เกิดไฟป่า
เพื่อก าหนดเขตการควบคุม ทยอยเผาทีละนิด และจุดไฟเป็นช่วงๆ เพื่อลดการสะสมของปริมาณ
ควนั และน าเศษวสัดุชีวมวลท่ีเหลือใชจ้ากการเกษตรมาท าเป็นปุ๋ ยหมกัใชใ้นการเกษตร 

สุรศกัด์ิ นุ่มมีศรี (2554) ไดศึ้กษาการใชป้ระโยชน์ของเสียจากฟาร์มสุกรโดยการแปรสภาพ
เป็นพลงังานทดแทนในชุมชน บา้นสบสาหนองฟาน ต าบลดอนแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่. 
จากการใชก้๊าซชีวภาพแต่ละครัวเรือนสามารถลดค่าใชจ่้ายท่ีตอ้งซ้ือก๊าซหุงตม้ไดป้ระมาณ 50-120 
บาทต่อเดือนโดยมีค่าใชจ่้ายในการดูและระบบก๊าซชีวภาพประมาณ 500-700 บาทต่อเดือน และจาก
การจดัเวทีเพื่อใหชุ้มชนไดร่้วมกนัก าหนดแนวทางในการท าให้เกิดความยัง่ยนืในการใชก้๊าซชีวภาพ
ในชุมชนนั้นทางชุมชนไดจ้ดัตั้งกลุ่มผูใ้ชก้๊าซชีวภาพขึ้นในชุมชน โดยไดท้ าการตกลงในส่วนของ
การดูแลรักษาระบบโดยใชก้ารบริหารจดัการในรูปของคณะกรรมการ โดยผูใ้ชก้๊าซชีวภาพในกลุ่ม
จะมีส่วนร่วมโดยการจ่ายค่าดูแลระบบก๊าซชีวภาพ ผ่านทางคณะกรรมการ เดือนละ 10 บาทต่อ
ครัวเรือนและร้านคา้ 30 บาท เพื่อดูและรักษาระบบ เช่น ซ่อมทั่วท่ีร่ัว ท่อแตก รวมทั้งซ่อมแซม
ระบบหมกัก๊าซ เม่ือพิจารณาผลตอบแทนทางด้านเศรษฐศาสตร์(B/C Ratio) มีค่าเท่ากับ 1.33 ซ่ึง
มากกว่า 1 แสดงว่าการใชก้๊าซชีวภาพเป็นพลงังานทดแทนในชุมชนใน เป็นโครงการท่ีด าเนินการ
แลว้เป็นมีผลประโยชน์ท่ีไดรั้บมากกวา่ตน้ทุนจึงเป็นโครงการท่ีจะท าใหเ้กิดความยัง่ยนืไดใ้นชุมชน 
โดยมีระยะเวลาคืนทุนต ่าสุด 6.6 ปี 

สุรศกัด์ิ นุ่มมีศรี (2556) ไดศึ้กษาการใชป้ระโยชน์ความร้อนจากเตาเผาถ่านชีวมวลโดยการ
แปรสภาพเป็นพลงังานทดแทนในกระบวนการการผลิตเห็ด. ปัญหาของใชพ้ลงังานชีวมวลในพื้นท่ี
รวมทั้งปัญหาของการท ากิจกรรมเพาะเห็ดในปัจจุบนัซ่ึงสามารถสรุปเป็นประเด็นปัญหาดงัต่อไปน้ี
ปัญหาของเตาท่ีใชต้ม้กอ้นเห็ดในปัจจุบนั พบวา่ มีการใชพ้ลงังานมากเกินไปท าใหมี้ค่าใชจ่้ายสูง ถงั
ท่ีใช้ตม้ไม่มีความเหมาะสมท าให้ท างานไม่สะดวก สถานท่ีเพาะเห็ดไม่มีความเหมาะสมรวมทั้ง
โรงเรือนท่ีใช้ในการเพาะเห็ดเน่ืองจากไม่ใช่ระบบปิดท าให้สภาพอากาศมีผลต่อการเจริญเติบโต
ของเห็ด การใช้ฟืนในการตม้น่าจะท าให้เกิดน ้ าส้มควนัไมซ่ึ้งจะท าให้เกษตรกรสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ไดซ่ึ้งจะเป็นการลดค่าใชจ่้ายอีกแนวทางหน่ึง   




