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แผนธุรกจิโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดไม่เกนิ 1,000 กโิลวตัต์ 

ด้วยเทคโนโลยแีก๊สซิฟิเคช่ันในประเทศไทย 

BUSINESS PLAN FOR BIOMASS POWER PLANT SIZE LESS THAN 1,000 

KILOWATTS WITH GASIFICATION TECHNOLOGY IN THAILAND 

อคัรวฒัน์ ไสไทย1   ดร.ไพศาล ตระกลูสุข2  

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

บทคัดย่อ  

 

การศึกษาค้นควา้อิสระฉบับน้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้

ในทางธุรกิจ และรูปแบบธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล ขนาดไม่เกิน 1,000 กิโลวตัต์ ดว้ย

เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชัน่ในประเทศไทย รวมถึงศึกษาปัจจยัทางประชากรศาสตร์ท่ีมี

อิทธิพลต่อการยอมรับใหต้ั้งโรงไฟฟ้าชุมชน เพื่อศึกษาถึงทศันคติท่ีเก่ียวกบัโรงไฟฟ้า

ชุมชน และปัจจัยการยอมรับให้ตั้ งโรงไฟฟ้าชุมชนของประชาชนในพื้นท่ี โดย

ทาํการศึกษาดว้ยวิธีวิจยัเชิงสํารวจจากกลุ่มประชากรใน ตาํบลโนนตาล อาํเภอเมือง 

จงัหวดัร้อยเอ็ด จาํนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถาม ขอ้มูลท่ีไดรั้บถูกประมวลผล

ดว้ยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพื่อการวิจยัทางสังคมศาสตร์ แล้วนาํมาวิเคราะห์ และ

สรุปผล เพื่อนาํผลการศึกษามาใชป้ระกอบการตดัสินใจและวางแผนแนวทางในการ

ลงทุน จากการวเิคราะห์ขอ้มูลสรุปไดว้า่ชุมชนสามารถเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหาร

จดัการได้ และเกษตรกรได้รับประโยชน์จากการมีโรงไฟฟ้าเกิดข้ึนจากการขาย

วตัถุดิบเหลือใชท้างการเกษตร และเป็นเทคโนโลยีท่ีไม่ก่อให้เกิดมลภาวะกบัชุมชน 

ระบบการผลิต 
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รังสิต 
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เป็นระบบปิด ไม่มีมลภาวะทางอากาศ เสียง และขยะ เพราะไม่มีการปล่อยอากาศเสีย

หรือควนัดาํข้ึนสู่ชั้ นบรรยากาศ นํ้ าท่ีใช้ในระบบสามารถนําไปใช้ประโยชน์ทาง

การเกษตรไดห้ลากหลาย ข้ีเถา้ท่ีออกมาจากระบบสามารถนาํมาอดัแท่งผลิตเป็นถ่าน

ไมคุ้ณภาพสูง ส่วนระดบัเสียงอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรม มูลค่าการลงทุนใน

โครงการรวมท่ี 87,000,000 บาท โดยประมาณการคืนทุนของโครงการอยูท่ี่ 5.23 ปี 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิของการลงทุน (NPV) เท่ากับ 45,767,773.19 และท่ีอตัรา

ผลตอบแทนตอบแทนของโครงการ (IRR) เท่ากับ ร้อยละ 16.103 ในระยะเวลา

โครงการ 20 ปี คิดสัดส่วนโครงสร้างเงินทุนในโครงการ 70(หน้ีสิน) : 30(ส่วนของ

เจา้ของ) และอตัราตน้ทุนของเงินถวัเฉล่ีย (WACC) ท่ี 8.16% 

คําสําคัญ : โรงไฟฟ้าชีวมวล, แก๊สซิฟิเคชัน่   

 

Abstract 

 

This purpose of this independent study is to study the feasibility of a 

biomass power plant, size less than 1,000 kilowatt, with gasification technology in 

Thailand. Also, study about the demographic factors effecting community 

acceptance regarding biomass power plant, community attitude towards biomass 

power plant, and factors influencing the acceptance of biomass power plant in the 

local community. The research has been conducted by questionnaire at Tumbol Non 

Tal, Aumpher Meung, Roiet Providence, using 400 sample populations. The data 

has been processed using Statistic Package for Social Sciences: analyzed, and 

summarized to be used in the investment decision making and planning. 

From the survey, it can be concluded that, it is feasible to have the biomass 

power plant with a capacity less than 1,000 kilowatt, with gasification technology, 

the so called “local power plant”. The biomass power plant project can be done 

across the country, especially in Northeast Thailand provinces, where agriculture is 
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the majority occupation. The advantage of the gasification technology is its 

simplicity, with can be managed by the local community itself. Also, the farmers 

can be beneficial by selling agricultural wastes. The gasification is a clean 

technology, with the close system, meaning that it has no pollution including air, 

noise, and waste. Water from the operation of gasification technology can be used 

for multiple purposes. Ashes can be compressed to be a high quality wood coal. The 

investment of the project is 87,000,000 baht, with 5.23 years payback period, Net 

Present Value (NPV) of 45,767,773.19 baht, and 16.103 percent Internal Rate of 

Return (IRR) within 20 years project. The debt to equity ratio of this project is 

70:30 and the Weighted Average Cost of Capital (WACC) at 8.16%. 

KEY WORD : BIOMASS POWER PLANT, GASIFICATION 

1. บทนํา 

พลงังานเป็นปัจจยัท่ีมีความสําคญัต่อการดาํรงชีวิตประจาํวนั การปรับปรุง

คุณภาพชีวติ และการ พฒันาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งประเทศไทยซ่ึง

เป็นประเทศกาํลงัพฒันา มีความตอ้งการ พลงังานเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง แต่

เน่ืองจากทรัพยากรพลงังานภายในประเทศมีค่อนขา้งจาํกดั จึงตอ้งพึ่งพาการนาํเขา้

พลังงานจากต่างประเทศกว่าคร่ึงหน่ึงของความต้องการและสัดส่วนการพึ่ งพามี

แนวโนม้สูงข้ึนเป็นลาํดบั ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อความมัน่คงในการจดัหาพลงังานใน

อนาคต นอกจากน้ีราคาพลงังานก็มีแนวโนม้เพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทาํให้เป็นภาระ

ต่อผูใ้ชพ้ลงังานความสามารถในการแข่งขนัใน เชิงเศรษฐกิจ และดุลการคา้ระหวา่ง

ประเทศ นอกจากปัญหาดา้นพลงังานแลว้ ยงัตอ้งเผชิญกบัความทา้ทายดา้นผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม ท่ีเกิดจากการใช้พลงังาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลกระทบของการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศอนัเน่ืองมาจากสภาวะโลกร้อน 

ในปี พ.ศ.2553 มีปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวมทั้งส้ิน 148,709 กิกะวตัต์ชัว่โมง 

โดยการใชไ้ฟฟ้าเพิ่มข้ึนจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 10.3 ซ่ึงการใชไ้ฟฟ้าทุก

รายสาขาเพิ่มข้ึนทุกประเภทผูใ้ชไ้ฟ โดยเฉพาะในสาขาหลกัท่ีมีการใชไ้ฟฟ้าระดบัสูง 
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ไดแ้ก่ ภาคอุตสาหกรรม สัดส่วนการใชร้้อยละ 44 ของผูใ้ชไ้ฟฟ้าทั้งหมด เพิ่มข้ึนร้อย

ละ 11.0 ภาคธุรกิจ และภาคธุรกิจ สัดส่วนการใช้ร้อยละ 24 ของผูใ้ช้ไฟฟ้าทั้งหมด 

เพิ่มข้ึนร้อยละ 10.3 และภาคครัวเรือน สัดส่วนการใช้ร้อยละ 22 ของผูใ้ชไ้ฟฟ้า

ทั้งหมด เพิ่มข้ึนร้อยละ 9.8 

ระบบผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยในอดีตท่ีผ่านมา เป็นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่

ซ่ึงผลิตไฟฟ้าเพื่อใชต้อบสนองความตอ้งการไฟฟ้าของประเทศนั้นมีการพึ่งพาแหล่ง

เช้ือเพลิงฟอสซิล เช่น นํ้ ามนัเตา ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ ดีเซล เป็นตน้ เป็นเช้ือเพลิง

หลกัในการผลิตไฟฟ้าร้อยละ 96 และมีการใช้เช้ือเพลิงอ่ืนๆ เช่น แสงอาทิตย ์ลม นํ้ า 

ความร้อนใตพ้ิภพ และชีวมวลเพื่อใชใ้นการผลิตไฟฟ้าเพียงร้อยละ 4 ซ่ึงจะเห็นไดว้า่

การผลิตไฟฟ้าของประเทศมีการพึ่งพาเช้ือเพลิงฟอสซิลเป็นหลกัทาํให้ระบบพลงังาน

ขาดความมัน่คง เน่ืองจากเช้ือเพลิงฟอสซิลเหล่าน้ีเป็นเช้ือเพลิงท่ีใช้แล้วหมดไปจะ

เกิดข้ึนใหม่ไดต้อ้งใชเ้วลาทบัถมกนันานหลายลา้นปี จนอาจทาํให้เกิดภาวะขาดแคลน

ได ้และตอ้งสูญเสียเงินตราต่างประเทศจากการนาํเขา้เช้ือเพลิงฟอสซิล นอกจากน้ีใน

การผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงฟอสซิลยงัทาํให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม โดยเฉพาะ

การทาํใหเ้กิดปฏิกิริยาเรือนกระจก สถิติการผลิตกระแสไฟฟ้าในประเทศไทยแบ่งแยก

ตามชนิดเช้ือเพลิงในปี 2553 มาจากก๊าซธรรมชาติ 72%, ถ่านหิน 18%, นาํเขา้และ

อ่ืนๆ 6%, พลงังานนํ้า 3% และ นํ้ามนั 0.4% 

           จากสภาพปัญหาและขอ้จาํกดัของการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลท่ีกล่าวมาแล้วนั้น 

เพื่อใหป้ระเทศมีความมัน่คงทางดา้นพลงังานไฟฟ้า จึงจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีภาครัฐจะตอ้ง

จดัหาแหล่งพลงังานทดแทนในรุปแบบอ่ืนท่ีมีอยู่ในประเทศและเป็นเช้ือเพลิงท่ีมีอยู่

ปริมาณมากใชไ้ดไ้ม่มีวนัหมดไป รวมทั้งไม่ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม มาใช้

ทดแทนพลงังานจากเช้ือเพลิงฟอสซิล แนวทางหน่ึงท่ีภาครัฐให้ความสําคญัในการ

แสวงหาทางเลือกในการจัดหาแหล่งพลังงานทดแทน ก็คือ การผลิตไฟฟ้าจาก

เช้ือเพลิงชีวมวล เน่ืองจากประเทศไทยมีเศรษฐกิจพื้นฐานทางดา้นการเกษตรกรรม 

ซ่ึงในแต่ละปีจะมีปริมาณเศษวสัดุเหลือใชจ้ากการเก็บเก่ียวผลผลิตและกระบวนการ

แปรรูปผลผลิตเป็นจาํนวนมาก  
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ศกัยภาพชีวมวลของประเทศไทยท่ีเป็นประเทศเกษตรกรรม จึงมีชีวมวล

เหลือใชท้างการเกษตร อาทิเช่น ออ้ย เหงา้มนัสาํปะหลงั ซงัขา้วโพด กะละปาล์ม ฯลฯ 

จาํนวนมากกว่า 59 ล้านตนัต่อปี ถ้านาํมาผลิตเป็นพลงังานไฟฟ้าสามารถเทียบได้

เท่ากบัการใชน้ํ้ ามนัถึง 10.5 ลา้นตนั ดงันั้นถา้มีการสร้างโรงไฟฟ้าชุมชน ขนาดกาํลงั

การผลิตไม่เกิน 1,000 กิโลวตัต ์(Very Small Power Producer; VSPP) ท่ีใชเ้ศษชีวมวล

เหลือใชท้างการเกษตรต่อโรงไฟฟ้าประมาณ 10,000 ตนัต่อปี มาวตัถุดิบในการผลิต

กระแสไฟฟ้า จะสามารถโรงไฟฟ้าไดทุ้กๆ ตาํบลและอาํเภอ กระจายทัว่ทั้งประเทศ 

ซ่ึงจะทาํให้สามารถลดการนาํเขา้เช้ือเพลิงจากต่างประเทศไดน้บัหม่ืนลา้นบาท และ

สนองนโยบายดา้นพลงังานของรัฐบาลเพื่อเสริมสร้างความมัน่คงดา้นพลงังานของ

ประเทศ อีกทั้งการผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวลถือเป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน

สะอาดและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงในอนาคตชีวมวลเหล่าน้ีจะไดรั้บความสนใจ

และมีแนวโนม้ท่ีจะนาํมาใชใ้นการผลิตกระแสไฟฟ้ามากข้ึน  

การศึกษางานวิจยัฉบบัน้ีได้กาํหนดขอบเขตการทาํวิจยัเพื่อศึกษาปัจจยัการ

ยอมรับและใหต้ั้งโรงไฟฟ้าชุมชน ในพื้นท่ีตาํบลโนนตาล อาํเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด 

ซ่ึงทางผูศึ้กษาได้มีโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชุมชนในพื้นท่ีน้ี เพื่อนําผลจาก

การศึกษาในคร้ังน้ี ไปใชแ้นวทางในการดาํเนินการจดัทาํแผนธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล 

ขนาด 1,000 กิโลวตัต์ ด้วยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น ท่ีผูศึ้กษาจะดาํเนินการสร้าง

โรงไฟฟ้าในพื้นท่ีต่อไป   

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาถึงปัจจัยทางประชากรศาสตร์ท่ีมีอิทธิพลต่อการยอมรับให้ตั้ ง

โรงไฟฟ้าชุมชนของประชาชนในพื้นท่ี 

2. เพื่อศึกษาถึงทศันคติต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัดา้นพลงังานไฟฟ้า และโรงไฟฟ้าชุมชน  

3. เพื่อศึกษาปัจจยัการยอมรับใหต้ั้งโรงไฟฟ้าชุมชนของประชาชนในพื้นท่ี  

4. เพื่อศึกษาผลตอบแทนทางการเงินในการลงทุนของโรงไฟฟ้าชุมชน ขนาด 

1,000 กิโลวตัต ์

5. เพื่อนาํผลท่ีไดจ้ากการศึกษามาจดัทาํเป็นแผนธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดไม่

เกิน 1,000 กิโลวตัต ์ดว้ยเทคโนโลยแีก๊สซิฟิเคชัน่ 
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ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. นาํผลการศึกษาดา้นปัจจยัทางประชากรศาสตร์, ทศันคติของประชาชนใน

พื้นท่ี ท่ีเก่ียวกบัพลงังานไฟฟ้า และทศันคติเก่ียวกบัโรงไฟฟ้าชุมชน ท่ีทาํให้ยอมรับ

ใหต้ั้งโรงไฟฟ้าชุมชนในพื้นท่ีมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการประกอบการเขียนแผนธุรกิจ  

2. ทราบถึงผลตอบแทนท่ีได้รับจากการลงทุนโรงไฟฟ้าชุมชน ขนาด 1,000 

กิโลวตัต ์

3. จดัทาํแผนธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดไม่เกิน 1,000 กิโลวตัต ์ดว้ยเทคโนโลยี

แก๊สซิฟิเคชัน่ 

สมมติฐานการวจัิย  

สมมติฐานที่1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ, อายุ, สถานะ, จาํนวน

สมาชิก, การศึกษา, รายได,้ อาชีพ และ ชนิดพืชท่ีปลูก ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อ

ทศันคติการตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนในทอ้งถ่ิน ท่ีไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานที่2 ทศันคติเก่ียวกบัพลงังานไฟฟ้า ไดแ้ก่ การทราบถึงวิกฤตการณ์

ดา้นพลงังานไฟฟ้าของประเทศไทย และ ทศันคติเก่ียวกบัโรงไฟฟ้าในประเทศไทย ท่ี

แตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อปัจจยัท่ีทาํให้ยอมรับการตั้งโรงไฟฟ้าในพื้นท่ี ท่ีไม่แตกต่าง

กนั 

สมมติฐานที่3 ทศันคติเก่ียวกบัโรงไฟฟ้าชุมชน ได้แก่ ความคิดเห็นว่าถ้ามี

โรงไฟฟ้าชุมชนมาตั้งในทอ้งถ่ิน ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อปัจจยัท่ีทาํให้ยอมรับการ

ตั้งโรงไฟฟ้าในพื้นท่ี ท่ีไม่แตกต่างกนั 
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กรอบแนวคิด 

ตวัแปรอิสระ  ตวัแปรตาม 

ประชากรศาสตร์ 

- เพศ  อาย ุ สถานะ  

- จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 

- การศึกษา  รายไดต่้อเดือน 

- อาชีพ  ชนิดพืชท่ีปลูก 

- นาํเศษท่ีเหลือไปทาํอะไร 

 

ปัจจยัท่ีทาํใหย้อมรับให้ตั้ง 

โรงไฟฟ้าชุมชนในพื้นท่ี 

ทศันคติเกีย่วกบัพลงังานไฟฟ้า 

- วกิฤตของพลงังานไฟฟ้า 

- พลังงานทดแทนท่ีเหมาะสมกับ

ประเทศ 

- พลังงานทดแทนท่ีเหมาะสมกับ

ทอ้งถ่ิน 

- ทศันคติต่อโรงไฟฟ้าในปัจจุบนั 

- ควรมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือไม ่ 

 

ทศันคติเกีย่วกบัโรงไฟฟ้าชุมชน 

- โรงไฟฟ้าชุมชน  

- มีรายไดเ้พิ่ม  

- ส่งเสริมการปลูกพืชพลงังาน  

 

 

2. แนวคิด  

 ในการศึกษาเร่ือง ปัจจยัการการยอมรับให้ตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนของประชาชน 

ตาํบลโนนตาล อาํเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด ผูว้ิจยัไดน้าํทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง โดยสรุปใน

การศึกษาน้ี มีดงัน้ี  
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Rogers and Shoumarker (1971) อา้งโดย บุญธรรม จิตตอ์นนัต ์(2540) 

กล่าวถึง กระบวนการยอมรับ (adoption process) วา่เป็นกระบวนการทางจิตใจของ

บุคคล ซ่ึงเร่ิมตน้ด้วยการเร่ิมรูหรือไดยินเก่ียวกบัแนวความคิดใหม่ แลว้ไป

ส้ินสุดลงดว้ยการตดัสินใจยอมรับไปปฏิบติั กระบวนการ น้ีมีลกัษณะคลา้ยกบัการ

เรียนรูและการตดัสินใจ (learning and decision making) โดยไดแบงกระบวน

การ ยอมรับออกเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี  

ขั้นท่ี1 ขั้นเร่ิมรูหรือรับรู (awareness) เป็นขั้นแรกท่ีบุคคลเร่ิมรู้

เก่ียวกับเร่ืองใหม่หรือ ความคิดใหม่แต่ขาดรายละเอียดการรับรูอาจเกิดข้ึนโดย

บงัเอิญดว้ยการพบเห็นดว้ยตนเองหรือโดยการ เผยแพรของเจา้หน้าท่ีของรัฐบาล

หรือเอกชน  

ขั้นท่ี2 ขั้นสูความสนใจ (interest) เป็นขั้นท่ีบุคคลเร่ิมมีความสนใจใน

แนวความคิดใหม่จึงพยายามใฝ่หาความรูในรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อพิจารณา

แยกแยะความเป็นไปไดประโยชน และความเหมาะสม  

ขั้นท่ี3 ขั้นไตรตรอง (evaluation) เป็นขั้นท่ีบุคคลศึกษารายละเอียด

เก่ียวกบัแนวความคิดใหม่ แลว้คิดเปรียบเทียบกบังานท่ีทาํอยูใ่นปัจจุบนัวา่ ถา้รับเอา

แนวความคิดใหม่มาปฏิบติัจะเกิดผลดีหรือไม่ดีอย่างไรบา้ง ในขณะน้ีและใน

อนาคต ควรหรือไมท่ีจะทดลองดูก่อนหากรูสึกว่ามีผลดีมากกว่าจะตดัสินใจ

ทดลองดูเพื่อใหเ้กิดความแน่ใจก่อนท่ีจะรับไปปฏิบติัจริง 

ขั้นท่ี4 ขั้นทดลองทาํ (trial) เป็นขั้นท่ีบุคคลทดลองทาํตามแนวความคิดใหม่

โดยทาํการทดลองแต่เพียงเล็กน้อย เพื่อดูว่าจะเขา้กนัหรือไมกบัสภาวการณ์ใน

ปัจจุบนัของตนและผลจะออกมา ตามท่ีคาดคิดไวหรือไม ในขั้นน้ีบุคคลจะ

แสวงหาข่าวสารท่ีเฉพาะเจาะจงเก่ียวกับแนวความคิดใหม่นั้น ซ่ึงผลจากการ

ทดลองจะมี ความสาํคญัยิง่ต่อการตดัสินใจ ท่ีจะปฏิเสธหรือยอมรับต่อไป  

ขั้นท่ี 5 ขั้นนาํไปปฏิบติัหรือขั้นยอมรับ (adoption) เป็นขั้นท่ีบุคคลตดัสินใจ

รับแนวความคิดใหม่ไปปฏิบติัอย่างเต็มท่ีหลังจากท่ีไดทดลองปฏิบติัดูและ

ทราบผลเป็นท่ีพอใจแลว  
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ดิเรก ฤกษหราย (2542) กล่าวถึง ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยอมรับ คือ 

ส่ิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการยอมรับเทคโนโลยี หรือการปฏิบติัทางการเกษตรว่ามีปัจจยัท่ี

เก่ียวขอ้งหลายประการ ดงัน้ี  

1. ปัจจยัท่ีเป็นเง่ือนไขหรือสภาวการณ์โดยทัว่ไป อนัประกอบดว้ย  

• สภาพทางเศรษฐกิจ มีผลต่อการยอมรับการเปล่ียนแปลง 

• สภาพทางสังคมและวฒันธรรมมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัอตัราการยอมรับ  

• ส ภ า พ ท า ง ภู มิ ศ า ส ต ร์ มี ส่ ว น เ ก่ี ย ว ข้อง กับ ก า ร ย อ ม รั บ ก า ร

เปล่ียนแปลง  

2. ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรง อนัประกอบดว้ย 

• บุคคลเป้าหมาย (target person) หรือผูรั้บการเปล่ียนแปลง (client) 

พื้นฐานของเกษตรกรเองเป็นส่วนสําคัญท่ีเก่ียวข้องกับการยอมรับเทคนิค หรือ

วทิยาการใหม่ 

• ปัจจยัเน่ืองมาจากนวตักรรม (innovations) หรือเทคโนโลยีท่ีจะ

นาํไปเปล่ียนแปลงเอง 

พลงังานทดแทน หมายถึง พลงังานท่ีมีอยูท่ ัว่ไปตามธรรมชาติและสามารถ

มีทดแทนไดอ้ยา่งไม่จาํกดั เม่ือเทียบกบัพลงังานหลกัในปัจจุบนั เช่น นํ้ ามนัหรือถ่าน

หินซ่ึงมีเฉพาะท่ี และรวมถึงตน้ทุนท่ีสูงข้ึนเร่ือยๆ ในการสํารวจและขุดเจาะแหล่ง

นํ้ ามนัใหม่ๆ ตวัอย่าง พลงังานทดแทนท่ีสําคญัเช่นแสงอาทิตย  ์ ลม คล่ืนทะเล 

กระแสนํ้า ความร้อนจากใตผ้วิโลก  

กลุ่มพลงังานชีวมวล สํานกัวิจยั คน้ควา้พลงังาน (2548) โรงไฟฟ้าชีวมวล 

หมายถึง โรงไฟฟ้าท่ีใชเ้ศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร เป็นเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า 

และ/หรือพลงัไอนํ้า ซ่ึงอาจเป็นเศษวสัดุชนิดเดียวกนัหรือหลายชนิดรวมกนั 

แหล่งพลงังานชีวมวล สามารถจาํแนกแหล่งพลงังานจากชีวมวล ออกเป็น 2 

แหล่งหลกัๆ คือ แหล่งพลงังานท่ีเป็นพืช และแหล่งพลงังานท่ีเป็นของเหลือใช ้

1. แหล่งพลงังานชีวมวลท่ีเป็นพืช พลงังานท่ีมาจากแหล่งพลงังานท่ีเป็น

พืช (Energy crops) เป็นการนาํเอาพืชทั้งประเภทท่ีมีอยู่ในธรรมชาติและทาํการ

เพาะปลูกข้ึนเอง มาใชเ้ป็นแหล่งพลงังาน  
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2. แหล่งพลงังานท่ีเป็นของเหลือใชห้ลงัการใชป้ระโยชน์จากไมห้รือการ

เก็บเก่ียวพืชผลทางการเกษตรแล้ว จะมีเศษวสัดุเหลือใช้ (Wastes) จาํพวกเศษไม ้      

ข้ีเล่ือย ซังหรือเปลือกของพืชต่างๆ รวมถึงมูลสัตว์ท่ีได้จากการปศุสัตว์ ส่ิงต่างๆ 

เหล่าน้ีถือว่าเป็นแหล่งพลงังานมวลชีวภาพอีกรูปแบบหน่ึง ซ่ึงสามารถนาํมาใช้เป็น

แหล่งพลงังานได ้เศษวสัดุเหลือใชมี้ตั้งแต่ในระดบัครัวเรือน ระดบัชุมชน จนกระทัง่

ระดบัโรงงานอุตสาหกรรม ซ่ึงจะเห็นไดว้า่แหล่งพลงังานเหล่าน้ีมีมากมาย 

สํานกังานคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (2543) เทคโนโลยีแก๊ส

ซิฟิเคชัน่ เป็นการเผาไหมท่ี้ควบคุมอากาศใหไ้หลเขา้ในปริมาณจาํกดั เกิดการเผาไหม้

ท่ีไม่สมบูรณ์ ได้ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ และไฮโดรเจนเป็นหลกัท่ีนาํไปใช้เป็น

เช้ือเพลิง โดยก๊าซท่ีไดจ้ะมีส่วนผสมของนํ้ามนัดิน (Tar) เป็นปัญหาต่อการทาํงานของ

เคร่ืองผลิตไฟฟ้า ตอ้งนาํไปกาํจดัก่อน  

 
รูปท่ี1 แผนผงัการผลิตไฟฟ้าระบบแก็สซิฟิเคชัน่ 

 

3. ระเบียบวธีิวจัิย  

ในการศึกษาเร่ือง ปัจจยัการการยอมรับให้ตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนของประชาชน 

ตาํบลโนนตาล อาํเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) 

โดยใช้เคร่ืองมือวิจัยเป็นแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล และจะใช้การ

ประมวลผลทางสถิตมาช่วยในการวิเคราะห์ขอ้มูล เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี 

เป็นแบบสอบถามชนิดคาํถามปลายปิด(Close-ended Questionnaire) และคาํถามแบบ

สเกล (Rating Scale) ในส่วนของประชากรท่ีใช้ในการศึกษาเป็นกลุ่มประชากรใน
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ตาํบลโนนตาล อาํเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ีไดรั้บผลกระทบโดยตรงเม่ือมีโรงไฟฟ้า

ชุมชนไปตั้งในพื้นท่ี โดยมีจาํนวนประชากรจาํนวน 5,008 คน ดงันั้นจึงใชก้ารแทนค่า

สูตรในการคาํนวณขนาดตวัอย่าง ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 และความคาด

เคล่ือน 5% ดงันั้นจึงตอ้งเก็บขอ้มูลอยา่งนอ้ยจาํนวน 371 ตวัอยา่ง ซ่ึงในการศึกษาน้ีได้

เก็บขอ้มูลจาํนวน 400 ตวัอยา่ง  

การหาค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือ 

นาํแบบสอบถามไปทดลองใช ้(Try Out) กบักลุ่มประชาชน ตาํบลโนนตาล 

จงัหวดัร้อยเอด็จาํนวน 40 คน หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดย

ใชว้ธีิหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (α-coefficient) ดว้ยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดย

ทดสอบ Reliability Analysis ไดค้่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.711 ซ่ึงถือวา่แบบสอบถามมี

ความน่าเช่ือถือ สามารถในใช้ในการศึกษาวิจยัต่อไปได้ (ความเช่ือมัน่ตอ้งมีค่า

มากกวา่ 0.7)  

การวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดาํเนินการโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ 

1. การวิเคราะห์ลกัษณะประชากรศาสตร์, ทศันคติเก่ียวกบัพลงังานไฟฟ้า และ

ทศันคติเก่ียวกบัโรงไฟฟ้าชุมชนของกลุ่มตวัอยา่งใชค่้าร้อยละ (Percentage) 

2. การวิเคราะห์ปัจจยัท่ีทาํให้ยอมรับให้ตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนในพื้นท่ีใช้ค่าเฉล่ีย 

(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

3. การทดสอบสมมติฐานท่ี1 ใช ้Independent Sample Test (T-Test) และ One 

Way ANOVA หรือ F-Test 

4. การทดสอบสมมติฐานท่ี2 ใช ้Independent Sample Test (T-Test) และ One 

Way ANOVA หรือ F-Test 

5. การทดสอบสมมติฐานท่ี3 ใช ้Independent Sample Test (T-Test)  
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( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

4. ผลการวเิคราะห์/บทสรุปตารางที1่ สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  

ผลการทดสอบสมมติฐาน 
ปัจจยัท่ีทาํใหย้อมรับให้ตั้งโรงไฟฟ้าชุมชน 

1 2 3 4 5 

เพศ      

อาย ุ      

สถานะ      

จาํนวนสมาชิก      

การศึกษา      

รายไดต่้อเดือน      

ทศันคติเก่ียวกบัพลงังาน

ไฟฟ้า 
     

ทศันคติเก่ียวกบัโรงไฟฟ้า

ในประเทศไทย 
     

ถา้มีโรงไฟฟ้าชุมชนมาตั้ง

ในทอ้งถ่ิน 
     

หมายเหตุ:  

ปัจจยัท่ี1 สามารถสร้างและเพิ่มรายไดใ้หก้บัชุมชนในทอ้งถ่ิน  

ปัจจยัท่ี2 ไม่มีมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้ม  

ปัจจยัท่ี3 สามารถนาํเศษเหลือทิ้งทางการเกษตรไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์  

ปัจจยัท่ี4 มีหน่วยงานภาครัฐ และนกัวชิาการ ช่วยควบคุมดูแล  

ปัจจยัท่ี5 เพื่อช่วยแกไ้ขปัญหาวกิฤตดา้นพลงังานไฟฟ้าใหก้บัประเทศ 

คือยอมรับสมมติฐาน (ไม่แตกต่างกนั) 

 คือ ปฏิเสธสมมติฐาน (แตกต่างกนั) 

ส่วนที่1 สรุปผลการวเิคราะห์ลกัษณะประชากรศาสตร์  

พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จาํนวนมากสุดอยูท่ี่อายุ 31-40 ปี 

สถานะส่วนใหญ่สมรส มีสมาชิกในครอบครัวอยูร่่วมกนัมากกวา่ 5 คนข้ึนไป ระดบั
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( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

การศึกษาส่วนใหญ่ตํ่ากวา่ระดบัปริญญาตรี มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากวา่ 10,000 บาท 

การประกอบอาชีพส่วนใหญ่มีมากกว่า 1 อาชีพ มากท่ีสุดประกอบอาชีพเกษตรกร 

และอาชีพคา้ขายรองลงมา ชนิดพืชท่ีปลูกส่วนใหญ่เป็นขา้ว และยาสูบ      เตอร์กรีช 

รองลงมา และส่วนใหญ่ไม่ไดน้าํเศษเหลือใชท้างการเกษตรไปทาํประโยชน์  

ส่วนที2่ สรุปผลการวเิคราะห์ทศันคติเกีย่วกบัพลงังานไฟฟ้า  

พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงเร่ืองวิกฤตการณ์ดา้นพลงังานไฟฟ้า

ของประเทศไทยในปัจจุบันท่ีต้องซ้ือกระแสไฟฟ้าและเช้ือเพลิงในการผลิต

กระแสไฟฟ้าจากต่างประเทศ โดยมีทศันคติว่าพลงังานแสงอาทิตย ์เหมาะสมท่ีสุด

สาํหรับใชเ้ป็นพลงังานทดแทนใหก้บัประเทศไทย ซ่ึงมีพลงังานชีวมวล และพลงังาน

จากขยะ รองลงมาตามลาํดบั, ทศันคติเก่ียวกบัพลงังานทดแทนท่ีเหมาะกบัทอ้งถ่ิน

มากท่ีสุดเป็นพลงังานแสงอาทิตย ์รองลงมาเป็นพลงังานชีวมวล, ทศันคติเก่ียวกบั

โรงไฟฟ้าท่ีผลิตกระแสไฟฟ้าภายในประเทศในปัจจุบนั มีความรู้สึกว่าอนัตรายมาก

ท่ีสุด และไม่เห็นควรท่ีประเทศไทยจะสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพื่อแก้ปัญหาด้าน

พลงังานไฟฟ้า 

ส่วนที3่ สรุปผลการวเิคราะห์ทศันคติเกีย่วกบัโรงไฟฟ้าชุมชน  

ถา้โรงไฟฟ้าชุมชน คือ โรงไฟฟ้าพลงังานทดแทนประเภทชีวมวล ท่ีสามารถ

ใช้เช้ือเพลิงท่ีเป็นเศษวสัดุเหลือทิ้งทางการเกษตรทุกชนิด โดยไม่มีปัญหาด้าน

มลภาวะต่อส่ิงแวดล้อมและชุมชน (ด้านอากาศ นํ้ า และเสียง) และยงัสามารถเพิ่ม

รายไดใ้ห้กบัชุมชนด้วยการรับซ้ือเศษวสัดุเหลือทิ้งจากชุมชนรอบโรงไฟฟ้า พบว่า

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นดว้ยท่ีจะให้สร้างโรงไฟฟ้าชุมชนในทอ้งถ่ิน และเห็นดว้ย

ถา้โรงไฟฟ้าชุมชนเกิดข้ึนแลว้ทาํให้ทอ้งถ่ินมีรายไดเ้พิ่มจากการขายเศษวสัดุเหลือใช้

ทางการเกษตร และพร้อมเขา้ร่วมโครงการส่งเสริมปลูกพืชพลงังาน และรับประกนั

ราคารับซ้ือท่ี 8,000 บาทต่อไร่ต่อปี 
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( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

ส่วนที4่ สรุปผลการวิเคราะห์ระดับความสําคัญของปัจจัยการยอมรับให้ตั้งโรงไฟฟ้า

ชุมชนในพืน้ที ่

พบวา่กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดให้ความสําคญัในระดบัมากท่ีสุดกบัทุกปัจจยัการ

ยอมรับให้ตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนในพื้นท่ี โดยปัจจยัโรงไฟฟ้าชุมชนไม่มีมลภาวะต่อ

ส่ิงแวดลอ้ม (ค่าเฉล่ีย 4.70) มีระดบัคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด รองลงมาคือสามารถสร้าง

รายได้และเพิ่มรายได้ให้กบัชุมชนในทอ้งถ่ิน (ค่าเฉล่ีย 4.52) ถดัมาเป็นเร่ืองท่ีจะ

สามารถนาํเศษเหลือทิ้งทางการเกษตรไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์ (ค่าเฉล่ีย 4.45) ส่วนมี

หน่วยงานภาครัฐและนกัวิชาการ ช่วยควบคุมดูแล (ค่าเฉล่ีย 4.26) และ เพื่อช่วย

แกปั้ญหาวิกฤตดา้นพลงังานไฟฟ้าให้กบัประเทศไทย (ค่าเฉล่ีย 4.24) จะมีคะแนน

เฉล่ียตามมาตามลาํดบั 

ส่วนที6่ สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน  

สมมติฐานที1่ ลกัษณะประชากรท่ีแตกต่างกนัให้ความสําคญักบัปัจจยัท่ีทาํให้ยอมรับ

การตั้งโรงไฟฟ้าในพื้นท่ีไม่แตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ 

ด้านเพศทีม่ีความแตกต่างกนั 

ยอมรับสมมติฐาน ในส่วนของปัจจยัสามารถสร้างและเพิ่มรายได้ให้กับ

ชุมชนในทอ้งถ่ิน, ปัจจยัสามารถนาํเศษเหลือทิ้งทางการเกษตรไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์, 

ปัจจยัมีหน่วยงานภาครัฐ และนกัวชิาการ ช่วยควบคุมดูแล 

 ปฏิเสธสมมติฐาน ในส่วนปัจจยัไม่มีมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้ม และปัจจยัเพื่อ

ช่วยแกไ้ขปัญหาวกิฤตดา้นพลงังานไฟฟ้าใหก้บัประเทศ 

ด้านอายุทีม่ีความแตกต่างกนั 

ยอมรับสมมติฐาน ในส่วนของปัจจยัเพื่อช่วยแกไ้ขปัญหาวิกฤตดา้นพลงังาน

ไฟฟ้าใหก้บัประเทศ 

ปฏิเสธสมมติฐาน ในส่วนปัจจยัไม่มีมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้ม, ปัจจยัสามารถ

นาํเศษเหลือทิ้งทางการเกษตรไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์, ปัจจยัมีหน่วยงานภาครัฐ และ

นกัวิชาการ ช่วยควบคุมดูแล และปัจจยัสามารถสร้างและเพิ่มรายไดใ้ห้กบัชุมชนใน

ทอ้งถ่ิน 
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ด้านสถานะทีม่ีความแตกต่างกนั 

ปฏิเสธสมมติฐาน ในทุกปัจจยั  

ดา้นจาํนวนสมาชิกท่ีมีความแตกต่างกนั 

ยอมรับสมมติฐาน ในส่วนของปัจจยัเพื่อช่วยแกไ้ขปัญหาวิกฤตดา้นพลงังาน

ไฟฟ้าใหก้บัประเทศ 

ปฏิเสธสมมติฐาน ในส่วนปัจจยัไม่มีมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้ม, ปัจจยัสามารถ

นาํเศษเหลือทิ้งทางการเกษตรไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์, ปัจจยัมีหน่วยงานภาครัฐ และ

นกัวิชาการ ช่วยควบคุมดูแล และปัจจยัสามารถสร้างและเพิ่มรายไดใ้ห้กบัชุมชนใน

ทอ้งถ่ิน 

ด้านการศึกษาทีม่ีความแตกต่างกนั 

ยอมรับสมมติฐาน ในส่วนของปัจจยัสามารถสร้างและเพิ่มรายได้ให้กับ

ชุมชนในทอ้งถ่ิน, ปัจจยัสามารถนาํเศษเหลือทิ้งทางการเกษตรไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์, 

ปัจจยัมีหน่วยงานภาครัฐ และนกัวชิาการ ช่วยควบคุมดูแล 

 ปฏิเสธสมมติฐาน ในส่วนปัจจยัไม่มีมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้ม และปัจจยัเพื่อ

ช่วยแกไ้ขปัญหาวกิฤตดา้นพลงังานไฟฟ้าใหก้บัประเทศ 

ด้านรายได้(ต่อเดือน)ทีม่ีความแตกต่างกนั 

ปฏิเสธสมมติฐาน ในทุกปัจจยั  

สมมติฐานที2่ ทศันคติเก่ียวกบัพลงังานไฟฟ้า ท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อปัจจยัท่ีทาํให้

ยอมรับการตั้งโรงไฟฟ้าในพื้นท่ีท่ีไม่แตกต่างกนั ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่ 

การทราบถึงวกิฤตการณ์ด้านพลงังานไฟฟ้าของประเทศไทย 

ยอมรับสมมติฐาน ในส่วนของปัจจยัสามารถสร้างและเพิ่มรายได้ให้กับ

ชุมชนในทอ้งถ่ิน, ปัจจยัสามารถนาํเศษเหลือทิ้งทางการเกษตรไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์, 

ปัจจยัมีหน่วยงานภาครัฐ และนกัวชิาการ ช่วยควบคุมดูแล 

ปฏิเสธสมมติฐาน ในส่วนปัจจยัไม่มีมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้ม และปัจจยัเพื่อ

ช่วยแกไ้ขปัญหาวกิฤตดา้นพลงังานไฟฟ้าใหก้บัประเทศ 
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ทศันคติเกีย่วกบัโรงไฟฟ้าในประเทศไทย 

ปฏิเสธสมมติฐาน ในทุกปัจจยั  

สมมติฐานที่ 3 ความคิดเห็นวา่ถา้มีโรงไฟฟ้าชุมชนมาตั้งในทอ้งถ่ินท่ีแตกต่างกนัให้

ความสําคญักบัปัจจยัท่ีทาํให้ยอมรับการตั้งโรงไฟฟ้าในพื้นท่ีไม่แตกต่างกนั ผลการ

ทดสอบสมมติฐานพบวา่  

ยอมรับสมมติฐาน ในส่วนของปัจจยัไม่มีมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้ม และปัจจยัมี

หน่วยงานภาครัฐ และนกัวชิาการ ช่วยควบคุมดูแล 

ปฏิเสธสมมติฐาน ในส่วนปัจจยัสามารถสร้างและเพิ่มรายไดใ้ห้กบัชุมชนใน

ทอ้งถ่ิน, ปัจจยัสามารถนาํเศษเหลือทิ้งทางการเกษตรไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และ

ปัจจยัเพื่อช่วยแกไ้ขปัญหาวกิฤตดา้นพลงังานไฟฟ้าใหก้บัประเทศ 

ส่วนที5่ อภิปรายผล   

ผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัการยอมรับให้ตั้งโรงไฟฟ้าชุมชน

ของประชาชน ตาํบลโนนตาล อาํเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอด็ อภิปรายผลไดด้งัน้ี  

1. วเิคราะห์ขอ้มูลประชากรในพื้นท่ี 

การอยูอ่าศยัของกลุ่มตวัอย่างใน ตาํบลโนนตาล อาํเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด 

ส่วนใหญ่จะอาศยัอยูเ่ป็นครอบครัวใหญ่ (5 คนข้ึนไป) ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงท่ีสมรส

แลว้ มีอายุเฉล่ียอยู่ท่ี 31-40 ปี โดยการศึกษาส่วนใหญ่ยงัตํ่ากว่าปริญญาตรี ในพื้นท่ี

ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลกั (รวมร้อยละ 90.5) จึงทาํให้รายไดร้วมต่อเดือนไม่

ถึง 10,000 บาท หรือไดร้ายไดม้ากกวา่นั้นถา้พืชผลท่ีปลูกมีความตอ้งการขอตลาด ซ่ึง

ไม่มีความแน่นอน จึงเป็นเหตุผลท่ีทาํให้กลุ่มตวัอย่างในบางกลุ่มตอ้งมีการประกอบ

อาชีพ เช่น คา้ขาย หรือ งานบริการ, งานฝีมือ ควบคู่ไปด้วย เพื่อเพิ่มรายได้ให้กบั

ครอบครัว โดยพื้นท่ีเพาะปลูกส่วนใหญ่เป็นประเภท ขา้ว และขา้วโพด ซ่ึงรวมกนั

มากกวา่ร้อยละ 70 ของพืชชนิดอ่ืนๆ โดยหลงัจากเก็บเก่ียวพืชผลเสร็จแลว้ ส่วนใหญ่

ยงัไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์จากเศษเหลือใชท้างการเกษตร (รวมร้อยละ 82.90) เน่ืองจากเศษ

เหลือใชท้างการเกษตรบางส่วน เช่น ซงัขา้วโพด สามารถนาํไปใชเ้ป็นส่วนผสมของ

อาหารสัตว ์แต่คงเป็นเหตุผลในเร่ืองของเศษเหลือใชท้างการเกษตรเหล่านั้นมีปริมาณ 
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มากเกินความตอ้งการ จึงมีเกษตรกรจาํนวนมากตอ้งหาทางกาํจดัโดยการเผาทาํลาย  

2. วเิคราะห์ทศันคติเก่ียวกบัพลงังานไฟฟ้า 

กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ยงัไม่ทราบถึงปัญหาด้านวิกฤตการณ์ด้านการขาด

แคลนพลังงานของประเทศไทย และย ังมีทัศนคติเ ก่ียวกับโรงไฟฟ้า ท่ีผลิต

กระแสไฟฟ้าในปัจจุบนัวา่มีความรู้สึกอนัตราย (รวมร้อยละ 61.75) เป็นเพราะวา่การ

รับข่าวสารต่างๆ จากส่ือท่ีบริโภคนั้น จะเสนอขอ้มูลในเชิงลบของโรงไฟฟ้าเป็นส่วน

ใหญ่ เช่น การรวมกลุ่มประทว้งการก่อตั้งโรงไฟฟ้าในหลายๆ จงัหวดัทัว่ประเทศ 

และอีกเหตุผล คือ เจ้าของกิจการโรงไฟฟ้าไม่ได้มีการประชาสัมพนัธ์ท่ีดี ท่ีให้

ประชาชนในพื้นท่ีตั้งโรงไฟฟ้าเขา้ใจถึงวิธีการในการท่ีโรงไฟฟ้าจะอยูร่่วมกบัชุมชน 

ส่วนการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เพื่อแกปั้ญหาดา้นพลงังานไฟฟ้าของประเทศไทย

นัน่ ไม่เห็นควรให้สร้างถึงร้อยละ 97.20 เน่ืองจากเหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ท่ีฟุกุ

ชิมะ ประเทศญ่ีปุ่น พลงังานทดแทนจึงเป็นพลงังานท่ีถูกยกข้ึนมาเพื่อแกปั้ญหาดา้น

พลงังานไฟฟ้า โดยมีทศันคติการผลิตพลงังานทดแทนท่ีเหมาะสมกบัประเทศไทยว่า 

เห็นดว้ยกบัพลงังานแสงอาทิตย,์ พลงังานชีวมวล, พลงังานขยะ พลงังานชีวภาพ และ

พลงังานจากนํ้ าตก แต่ถา้จะตอ้งมีพลงังานทดแทนเกิดข้ึนในทอ้งถ่ิน มีความเห็นว่า

ควรท่ีจะใช ้พลงังานแสงอาทิตย ์และพลงังานชีวมวล 

3.  วเิคราะห์ทศันคติเก่ียวกบัโรงไฟฟ้าชุมชน  

หลงัจากมีการอธิบายให้กลุ่มตวัอยา่งทราบถึง โรงไฟฟ้าชุมชน คืออะไร ใช้

อะไรเป็นวตัถุดิบ มีปัญหามลภาวะต่อส่ิงแวดล้อมหรือไม่ กลุ่มตัวอย่างจะได้

ประโยชน์อะไรจากท่ีมีโรงไฟฟ้าชุมชนมาตั้งในพื้นท่ี กลุ่มตวัอย่างสามารถเขา้ใจถึง

ประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึนกบัทอ้งถ่ิน จึงเห็นดว้ยท่ีให้สร้างโรงไฟฟ้าชุมชนในพื้นท่ี มาก

ถึงร้อยละ 91.80 และเห็นดว้ยเป็นจาํนวนร้อยละ 95.50 ถา้โรงไฟฟ้าชุมชนเกิดข้ึนแลว้

ทาํใหท้อ้งถ่ินมีรายไดเ้พิ่มข้ึนจากการขายเศษเหลือใชท้างการเกษตร ส่วนการเขา้ร่วม

ในกิจกรรมของโรงไฟฟ้าชุมชนในเร่ืองของการปลูกพืชพลงังานท่ีโรงไฟฟ้าชุมชน

รับประกนั ส่วนใหญ่ร้อยละ 88.80 จะเขา้ร่วม ส่วนท่ีไม่เข้าร่วมนั้น คงเป็นกลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีไม่ไดมี้อาชีพเกษตรกรเป็นหลกั  
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4. วเิคราะห์ปัจจยัท่ีทาํใหย้อมรับใหต้ั้งโรงไฟฟ้าชุมชนในพื้นท่ี 

ปัจจยัท่ีคิดว่ามีความสําคญัท่ีส่งผลต่อการตดัสินใจและการยอมรับให้ตั้ ง

โรงไฟฟ้าชุมชนในพื้นท่ีนั้นๆ ทุกปัจจยัมีความสําคญัอยู่ในระดบัมากท่ีสุดทั้งหมด 

ประชาชนส่วนใหญ่ท่ีมีความเขา้ใจจะไม่ต่อตา้นโรงไฟฟ้า ซ่ึงเหตุผลหลกัๆ ในการ

ต่อตา้น คือ การทาํให้ชีวิตความเป็นอยูข่องเคา้เกิดความรู้สึกไม่ปลอดภยัจากมลพิษท่ี

เกิดจากโรงไฟฟ้า ทาํให้รายได้จากการขายผลผลิตทางการเกษตรลดลงไม่ว่าจาก

เหตุผลอะไรก็ตาม (โทษโรงไฟฟ้าทั้งหมด) แต่ถา้ไดมี้การอธิบายถึงประโยชน์ท่ีจะ

ได้รับ โดยหน่วยงานราชการเขา้มากาํกบัดูแล สถาบนัการศึกษาต่างๆ ให้ความรู้ท่ี

ถูกตอ้ง ตวัโรงไฟฟ้าเองแสดงใหเ้ห็นวา่ไม่ทาํใหเ้กิดมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้ม สร้างงาน

สร้างอาชีพให้มีประชาชนรอบโรงไฟฟ้ามีรายไดแ้ละความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน และพิสูจน์

ให้เห็นว่าสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างมีความสุข โดยทุกฝ่ายได้ประโยชน์

ทั้งหมด (Win-win Solution) การตั้งโรงไฟฟ้าชุมชนในพื้นท่ีต่างๆ ทัว่ประเทศไทยก็

จะเกิดข้ึนได ้ 

ข้อเสนอแนะคร้ังต่อไป  

ขอ้เสนอแนะในคร้ังต่อไป ก่อนท่ีจะเขา้ไปดาํเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าใน

ทุกแห่ง ควรทาํการศึกษาเฉพาะกลุ่มตวัอย่างในพื้นท่ีนั้นๆ โดยมีการสอบถามความ

คิดเห็นก่อนและหลงัการทาํประชาสัมพนัธ์ใหค้วามรู้เก่ียวกบัโรงไฟฟ้า เพื่อท่ีจะทาํให้

ทราบถึงระดับความเข้าใจในโรงไฟฟ้า และนําผลการวิเคราะห์น้ี ไปใช้เป็น

ส่วนประกอบในการขอทาํอนุญาตจากหน่วยงานส่วนท้องถ่ินท่ีควบคุมดูแลพื้นท่ี
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