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การศึกษาสภาพ และความต้องการใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดก าแพงเพชร 
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บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพ และความต้องการใช้เทคโนโลยีด้านพลังงาน
ทดแทนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดก าแพงเพชร 
กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดก าแพงเพชร 
จ านวน 330 คน สุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบบันทึกผลที่เกิดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา  

ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบล รวมถึงกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนในเขตจังหวัดก าแพงเพชร มีความต้องการใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนโดยใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้กับการท าการเกษตรเป็นหลัก รวมถึงใช้กับกระบวนการ
ผลิตของสินค้า OTOP ของวิสาหกิจชุมชน และต้องการพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านพลังงาน
ทดแทนของชุมชน แต่ยังขาดองค์ความรู้และความเข้าใจในการใช้พลังงานทดแทนอย่างถูกต้อง 
ค าส าคัญ: เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
Abstract 

The purposes of this research are studying conditions and requirements of 
technology in renewable energy of philosophy of sufficiency economy, Tambon 
Administration Organization in the area of Kamphaeng Phet province. The example 
group is about 194 persons who people in the local community of Tambon 
Administration Organization in the area of Kamphaeng Phet province, and 
systematically random by using purposive sampling method. The instruments used in 
research are record results from the workshop. The Data analyzed by content analysis.  

The research found that: people in local communities Tambon Administration 
Organization the community enterprise in the area of Kamphaeng Phet province with 
requirements of technology in renewable energy using solar energy. To be applied to 
farming as a main. It includes the production of OTOP products to the enterprise 
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community, and to develop a learning center in the renewable energy community. 
The lack of knowledge and understanding in the use of renewable energy properly. 
Keywords: technology in renewable energy, philosophy of sufficiency economy 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบันพลังงานทางเลือกมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสังคมไทย เนื่องจากพลังงานหลักที่ใช้
อยู่นับวันจะหายากและมีราคาแพง น้ ามันดิบและก๊าซธรรมชาติต่างมีแนวโน้มราคาที่สูงขึ้น นอกจากนี้
ในด้านสิ่งแวดล้อมยัง พบว่า การผลิตพลังงานไฟฟ้าได้สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจ านวนมาก ส่วน
ด้านสังคม พบว่า การผลิตพลังงานไฟฟ้ามีส่วนกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่อยู่โดยรอบ
โครงการ ดังนั้นความไม่ยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่แต่ละชุมชนต้องประสบจากโครงการ
พัฒนาด้านพลังงานไฟฟ้าจึงกลายเป็นความไม่มั่นคงทางสังคมและกลายเป็นข้อขัดแย้งที่ยืดเยื้อ
ยาวนานในสังคมไทย โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดด้านพลังงานทางเลือกในปัจจุบัน 
เน้นด้านการสร้าง “ภูมิคุ้มกัน” ให้เกิดขึ้นในระบบพลังงานด้วยการลดการพึ่งพิงพลังงานที่ใช้แล้วหมด
ไป ลดการใช้เชื้อเพลิงที่ต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศ และหันมาพัฒนาภูมิปัญญาและเทคโนโลยีใน
การใช้ทรัพยากรที่หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่และมีอยู่ในท้องถิ่น ด้วยการมุ่งเน้นการลดผลกระทบทาง
สิ่งแวดล้อมหรือการได้มาซึ่งพลังงานที่สะอาด เน้นการพัฒนาแหล่งผลิตพลังงานขนาดเล็กให้กระจาย
อยู่ทั่วไป โดยมีชุมชนเป็นเจ้าของซึ่งสอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (จิรศักดิ์ สุรังคพิพรรธน์ และคณะ, 2552)  

จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา (2551) กล่าวถึง การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ว่า  เป็น
การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยค านึงถึง ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนการใช้ความรู้  ความรอบคอบและคุณธรรม
ประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระท าในสิ่งต่างๆ 

การพัฒนาพลังงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนั้น เป็นการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนและการ
พ่ึงพาตนเองได้อย่างแท้จริง เพราะเป็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรที่สามารถผลิตได้
ภายในประเทศ ด้วยเทคโนโลยีอันเกิดจากการศึกษาวิจัยของไทยเอง จึงเหมาะสมกับการใช้งานอย่าง
แท้จริง ขณะเดียวกันการใช้ทรัพยากรภายในประเทศไม่เพียงช่วยให้มีพลังงานใช้ภายในประเทศอย่าง
พอ เพียงเท่านั้นยังช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น ลดการน าเข้าพลังงานจากต่างประเทศ เท่ากับ
ช่วยเพ่ิมปริมาณเงินทุนหมุนเวียนอยู่ภายในประเทศมากขึ้นด้วยเช่นกัน การยึดหลัก "เศรษฐกิจ
พอเพียง" ในการพัฒนาพลังงาน จึงเป็นหนทางน าไปสู่ การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง 
(กระทรวงพลังงาน, 2557) 

องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดก าแพงเพชร ได้เห็นความส าคัญของการใช้พลังงาน
ทดแทน จึงมีแนวคิดที่จะน าพลังงานทดแทนมาใช้เพ่ือเป็นการลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า และ
พัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของชุมชน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดก าแพงเพชร  

ดังนั้น คณะผู้วิจัยและองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดก าแพงเพชร จึงท าการศึกษา
สภาพ และความต้องการใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดก าแพงเพชร เพ่ือเป็นข้อมูลในการน าเอาเทคโนโลยีด้านพลัง
งานทดแทนมาประยุกต์ใช้กับชุมชนท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการจัดการองค์ความรู้ของชุมชนให้มี
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ประสิทธิภาพมากขึ้น และในอนาคตสามารถน าหลักการและน าผลงานวิจัยไปใช้พัฒนาการถ่ายทอด
เทคโนโลยีสู่ชุมชนอ่ืนต่อไปตามกระบวนการการจัดการองค์ความรู้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2555-2559) ภายใต้ยุทธศาสตร์การวิจัยเพ่ือการปฏิรูประบบการ
วิจัยของประเทศ เพ่ือการบริหารจัดการความรู้ ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากร และภูมิ
ปัญญาของประเทศสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะด้วยยุทธวิธีที่เข้าถึงประชาชนและ
ประชาสังคมอย่างแพร่หลาย อันจะก่อให้เกิดการพ่ึงพาตนเองด้านเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาและการใช้
พลังงานทดแทนที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาสภาพ และความต้องการใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดก าแพงเพชร 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเน้นกระบวนการแบบมี
ส่วนร่วมระหว่างคณะผู้วิจัยและชุมชนท้องถิ่นเป็นหลักการส าคัญในการด าเนินการวิจัย 
 การศึกษาสภาพ และความต้องการใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดก าแพงเพชร โดยการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ (Workshop) 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
เขตจังหวัดก าแพงเพชร จ านวน 11 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองก าแพงเพชร อ าเภอขาณุวรลักษบุรี 
อ าเภอคลองขลุง อ าเภอปางศิลาทอง อ าเภอคลองลาน อ าเภอลานกระบือ อ าเภอพรานกระต่าย อ าเภอ
โกสัมพีนคร อ าเภอทรายทองวัฒนา อ าเภอไทรงาม และอ าเภอบึงสามัคคี 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในเขตจังหวัดก าแพงเพชร ทั้ง 11 อ าเภอ โดยการใช้หลักเกณฑ์การเลือกกลุ่มตัวอย่างจากเขตพ้ืนที่
ของแต่ละอ าเภอ อ าเภอละ 1 แห่ง และก าหนดจ านวนของกลุ่มตัวอย่างของแต่ละอ าเภอ อ าเภอละ 
30 คน รวมทั้งสิ้น 330 คน โดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบบันทึกผลที่เกิดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือ

วิเคราะห์สภาพ และความต้องการใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดก าแพงเพชร ด้วยการจัดการความรู้แบบมีส่วน
ร่วม 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลที่ได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหาที่

เกี่ยวข้อง (Content Analysis) 
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สรุปผลการวิจัย 
จากการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลเพ่ือศึกษาสภาพ และความต้องการใช้เทคโนโลยีด้านพลังงาน

ทดแทนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดก าแพงเพชร 
สรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้ 

1. สภาพ และปัญหาการใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดก าแพงเพชร พบว่า ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่
ยังไม่มีการใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนอย่างจริงจัง ขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้พลังงาน
ทดแทน เช่น การติดตั้งระบบพลังงานทดแทน การคิดค านวณหาค่าการติดตั้งอุปกรณ์ในระบบของ
พลังงานทดแทน และการใช้พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือนได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย  

2. ความต้องการใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดก าแพงเพชร  

1) ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น มีความต้องการใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนโดยใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือประยุกต์ใช้กับการท าการเกษตรเป็นหลัก เช่น การท านาข้าว มันส าปะหลัง 
อ้อย การปลูกพืชผักสวนครัว และพืชไร้ดิน 

2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีความต้องการใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนโดยใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ ในการประยุกต์ใช้กับกระบวนการผลิตของสินค้าในกลุ่มเพ่ือลดต้นทุนในการผลิตสินค้า
ต่างๆ เช่น การผลิตน้ าดื่ม การปลูกพืชปลอดสารพิษ การเลี้ยงไส้เดือนเพ่ือท าปุ๋ยไส้เดือน การ
เพาะพันธุ์ปลาช่อน การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูก การท ามะพร้าวเสวย การท าชาใบหม่อน การท า
ผลิตภัณฑ์จากหินอ่อน การปลูกพืชไร้ดิน การท าข้าวไรซ์เบอรี่ การเลี้ยงกบ การผลิตกระทงจากเปลือก
ข้าวโพด การท าปุ๋ยอินทรีย์ การท าสมุนไพรลูกปะคบ การผลิตข้าวหอมนิล และข้าวญี่ปุ่น  

3) องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดก าแพงเพชร มีความต้องการใช้เทคโนโลยี
ด้านพลังงานทดแทนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือไปประยุกต์ใช้กับประปาหมู่บ้านเพ่ือลดค่าใช้จ่าย
ค่าไฟฟ้า ระบบไฟแสงสว่างภายในชุมชน รวมถึงการพัฒนาเพ่ือให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงาน
ทดแทนของชุมชน 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสภาพ และความต้องการใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดก าแพงเพชร มีดังนี ้

ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบล รวมถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขต
จังหวัดก าแพงเพชร มีความต้องการใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือ
ประยุกต์ใช้กับการท าการเกษตรเป็นหลัก รวมถึงใช้กับกระบวนการผลิตของสินค้า  OTOP ของ
วิสาหกิจชุมชน และต้องการพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนของชุมชน แต่ยังขาด
องค์ความรู้และความเข้าใจในการใช้พลังงานทดแทนอย่างถูกต้อง เนื่ องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายในจังหวัดก าแพงเพชร ยังไม่ได้มีการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนอย่างจริงจัง รวมถึงการลง
พ้ืนที่ให้ความรู้และความเข้าใจกับประชาชนในชุมชนท้องถิ่น ในเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนและ
ประโยชน์ที่จะได้จากการใช้พลังงานทดแทน ซึ่งจะเป็นแนวทางให้กับประชาชนในชุมชนท้องถิ่นได้ใช้
พลังงานทดแทนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลังจากที่ได้รับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
พลังงานทดแทน จึงเป็นหนทางน าไปสู่การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง โดยสอดคล้องกับ
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การศึกษาของจิรศักดิ์ สุรังคพิพรรธน์ และคณะ (2552) ที่ศึกษาพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าแบบพอเพียง
ก่อนและหลังการติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนใน
เขตพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี พบว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามาดูแลแก้ไขปัญหาแก่ประชาชน 
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องต่อสมรรถนะการใช้งานระบบ SHS และที่ส าคัญคือการส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการตัดสินใจในการด าเนินการเพ่ือการดูแลรักษาระบบ  SHS ภายในชุมชน
หรือหมู่บ้าน อันจะเป็นแนวทางที่จะท าให้ประชาชนมีพฤติกรรมใช้ไฟฟ้าแบบพอเพียงหลังการติดตั้ง
ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน และสอดคล้องกับความ
คิดเห็นขององค์การสหประชาชาติที่กล่าวถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าเป็นปรัชญาที่มีประโยชน์ต่อ
ประเทศไทยและนานาประเทศ (UN Secretary-General office, 2006) และสนับสนุนให้ประเทศ
สมาชิกยึดเป็นแนวทางสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน (UN News Center, 2006) 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
 เนื่องจากประชาชนในชุมชนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลในเขตจังหวัดก าแพงเพชร 
มีความต้องการใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือประยุกต์ใช้กับการ
ท าการเกษตรเป็นหลัก รวมถึงใช้กับกระบวนการผลิตของสินค้า OTOP ของวิสาหกิจชุมชน และ
ต้องการพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนของชุมชน แต่ยังขาดองค์ความรู้และความ
เข้าใจในการใช้พลังงานทดแทนอย่างถูกต้อง 
 ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้ามาแก้ไขปัญหา และส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนให้แก่
ประชาชนในชุมชนท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งจะเป็นแนวทางให้ประชาชนในชุมชน
ท้องถิ่นหันมาใช้พลังงานทดแทนเพ่ิมขึ้น และจะเป็นการลดการน าเข้าพลังงานจากต่างประเทศ  
เท่ากับเป็นการช่วยเพ่ิมปริมาณเงินทุนหมุนเวียนให้อยู่ภายในประเทศมากขึ้นด้วย โดยการยึดหลัก 
"เศรษฐกิจพอเพียง" ในการพัฒนาพลังงาน จึงเป็นหนทางน าไปสู่การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั งต่อไป 
 1. ควรท าการศึกษาความคิดเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนให้แก่ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น เพ่ือทราบถึงปัญหาที่แท้จริงในการส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนในปัจจุบันของแต่ละพ้ืนที่ 
 2. ควรด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาและการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนให้แก่
ประชาชนในชุมชนท้องถิ่น ให้ตรงกับความต้องการของแต่ละพ้ืนที่ 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยรูปแบบการจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วม ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในเขตจังหวัดก าแพงเพชร” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยตามโครงการจัดการความรู้และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม ประจ าปีงบประมาณ 2558 (การจัดการความรู้เพ่ือ
การใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชด าริ) ของส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) 
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