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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีจุดประสงคเพ่ือ 1) เพ่ือศึกษานโยบายภาครัฐ สภาพปจจุบัน ปญหา

ของการจัดการพลังงานไฟฟาในครัวเรือน และชุมชนในเขตจังหวัดภาคกลางของประเทศ
ไทย 2) เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการพลังงานไฟฟาในครัวเรือน และชุมชนในเขตจังหวัด
ภาคกลางของประเทศไทย 3) เพ่ือนําเสนอตัวแบบการประหยัดพลังงานไฟฟาในครัวเรือน
และชุมชนในเขตจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย การวิจัยนี้ใชการวิจัยแบบผสานวิธี
ประกอบดวยการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณดําเนินการ
โดยการศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 392 คน ท่ีกําหนดขนาดโดยใชการคํานวณตามสูตรของ
ทาโร ยามาเน และเพ่ือเพ่ิมความเชื่อม่ันของขอมูล และใหไดขอมูลครบถวนสมบูรณ ผูวิจัย
จึงเก็บเพ่ิมเปน 500 คน ท่ีสุมตัวอยางแบบหลายข้ันตอน จากประชากร 5 จังหวัดในเขต
ภาคกลาง ไดแก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดสระบุรี
และจังหวัดอางทอง เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม แบบมาตราประมาณคา 5 ระดับ
วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณนา ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ดําเนินการโดยการสัมภาษณเชิงลึก ผูใหขอมูล
สําคัญ จํานวน 50 คน ท่ีเลือกแบบเจาะจง จากผูเชี่ยวชาญดานพลังงานกระทรวงพลังงาน
ในพ้ืนท่ี 5 จังหวดัเดียวกันเพ่ิมเติมดวยการระดมสมองและการสนทนากลุม วิเคราะหขอมูล
โดยใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหาประกอบดวย การตีความและการแปรความและสรางขอสรุป
จากขอมูลท่ีได
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ผลการวิจัยพบวา
1. นโยบายภาครัฐ สภาพปจจุบัน ปญหาของการจัดการพลังงานไฟฟาในครัวเรือน

มีความสําคัญมากกวาอดีต เพราะสภาพการใชพลังงานไฟฟาท้ังในระดับครัวเรือนและ
ชุมชน มีแนวโนมสูงข้ึนเรื่อยๆ เนื่องจากมีการขยายของตัวเมือง ท่ีอยูอาศัย ผูประกอบการ
รานคา สิ่งปลูกสราง สถานศึกษา หนวยงานราชการ และมีการใชอุปกรณไฟฟาเพ่ิมข้ึน
การบริหารการจัดการพลังงานไฟฟาของเขตชุมชนเมืองและเขตชนบทยังไมมีรูปแบบการ
บริหารการจัดการท่ีเปนรูปธรรมชัดเจน ขาดการบูรณาการ การทํางานรวมกับครัวเรือน
และชุมชนและหนวยงานท่ีเ ก่ียวของ และยังขาดการมีสวนรวม การสื่อสารการ
ประชาสัมพันธ การใหความรู และขาดการรณรงคสงเสริมใหประชาชนเกิดความตระหนัก
และรวมมือในการประหยัดพลังงานไฟฟาในครัวเรือนและชุมชน

2. แนวทางการจัดการพลังงานไฟฟาในครัวเรือน และชุมชน ตองประกอบดวย
ปจจัยสําคัญ 7 ประการไดแก (1) การมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน ประชาชนตองมี
ความรู ความเขาใจ และความตระหนักในเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟาซึ่งจะนําไปสูการ
มีสวนรวมในกระบวนการจัดการพลังงานไฟฟาในครัวเรือนและชุมชน (2) การวางแผน
พลังงานอยางเปนรูปธรรม ควรมีการสงเสริมใหความรู ความเขาใจเก่ียวกับการประหยัด
พลังงานไฟฟาสรางความตระหนัก และใหมีกิจกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟาท่ีมี
ประสิทธิผล  (3) การปรับปรุงเทคโนโลยีและกระบวนการจัดการท่ีเหมาะสม (4) การ
ติดตามประเมินผล ตองกระทําอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดการจัดการพลังงานไฟฟาใน
ครัวเรือนและชุมชนอยางยั่งยืน (5) ความสามารถในการขยายผลไปสูครัวเรือนและชุมชน
อ่ืนๆ (6) พฤติกรรมของผูใชพลังงานไฟฟา ตองปรับใหเปนไปในทิศทางท่ีมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนสูงสุด (7) ตองมีการสรางแผนการใชพลังงานไฟฟาในครัวเรือนและชุมชน
โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการในชุมชนข้ึนมาบริหารจัดการดานพลังงานไฟฟาดวย

3. ตัวแบบการประหยัดพลังงานไฟฟาในครัวเรือน และชุมชนจะตองประกอบดวย
การมีสวนรวมจาก 3 ภาคสวนไดแก (1) หนวยงานภาครัฐ ตองมีบทบาทท่ีสําคัญในการ
กําหนดนโยบาย มาตรการดานพลังงานไฟฟา การจัดการพลังงานไฟฟาทดแทน
การสงเสริมใหประชาชนประหยัดพลังงานไฟฟาและการใชพลังงานไฟฟาทดแทนการ
ติดตามประเมินผล การทบทวนนโยบายมาตรการดานพลังงานไฟฟา และการวางแผน
พลังงานไฟฟาในชุมชน (2) ภาคชุมชนตองมีบทบาทท่ีสําคัญในการสํารวจสภาพปญหาและ
ความตองการ การกําหนดแนวทางหรือมาตรการการประหยัดพลังงานไฟฟาและการใช
พลังงานทดแทน การจัดหาพลังงานทดแทน การสงเสริมใหประชาชนประหยัดพลังงาน
ไฟฟาและใชพลังงานทดแทน การติดตามประเมินผล การทบทวนแนวทางหรือมาตรการ
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การประหยัดพลังงานไฟฟา (3) ภาคครัวเรือนตองมีความรู ความเขาใจในการเลือกซื้อ และ
การใชอุปกรณเครื่องใชไฟฟา และสามารถซอมแซมบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องใชไฟฟาข้ัน
พ้ืนฐานไดดวยตนเองและสามารถติดตามประเมินผลการใชข้ันตนไดอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรการการประหยัดพลังงานไฟฟาในระดับชุมชน และครัวเรือน ท่ีมีประสิทธิภาพตองมี
กระบวนการ การมีสวนรวมของท้ัง 3 ภาคสวนเปนเครื่องมือหลักในการดําเนินงาน

ABSTRACT
The objectives of this research were 1) to study the government

policy, the current conditions, problems of electrical energy management in
communities and households in Central provinces of Thailand 2) to study
the guidelines for electrical energy management in communities and
households in the area of Central provinces of Thailand and 3) to propose
the model for electrical energy, saving in communities and households in
the area of Central provinces of Thailand. The approaches of mixed
methods research were applied by combining the quantitative and
qualitative methods. The quantitative method was conducted by studying
392 samples. This sample size was derived from Taro Yamane’s formula and
in order to increase the confidence and accuracy of data, the sample size
was increased to 500 respondents who were selected by multistage
sampling technique from the people living in 5 Central provinces included
Phra Nakhon Si Ayutthaya, Lopburi, Nakhon Nayok, Saraburi and Angthong
province. The tool used to collect the data was a five level rating scale
questionnaire. The data were analyzed by using descriptive statistics
composed of percentage, mean, standard deviation. The qualitative method
was conducted by interviewing 50 key informants who were purposively
selected from energy specialists of Ministry of Energy working in 5 provinces
and by way of brain storming and group discussion. The data were analyzed
by using content analysis consisted of interpretation, translation and
conclusion.
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The research findings were as follows:
1. The government policy, the current conditions problems of

electrical energy management in communities and households were more
significant than in the past because the electrical energy consumption had
increased due to the expansion of the residential areas, shopping centers,
constructions, educational institute and government units which brought
about the increasing of electrical appliances. The electrical energy
management in urban and rural area were not so efficient, lacking of
integration and cooperation with communities and households as well as
the organizations concerned. There were no participation, communication
and public relations and no campaign on awareness of energy saving in
communities and households

2. The guidelines for electrical energy management in communities
and households comprised 7 aspects as follows: (1) people’s participation,
the people should be eligible knowledgeable and aware of energy saving
which brought about participations, (2) concrete energy planning, the
promotion in energy saving should be organized to achieve awareness and
effectiveness in energy saving, (3) the technology and management process
should be improved, (4) the evaluation should be continuously conducted
to achieve the sustainable electrical energy management in communities
and households, (5) the capabilities to be networking with any other
communities and households (6) electrical consumer behaviors should be
oriented to efficiency and maximum profit and, (7) the community electrical
committee should be setting up to manage electrical energy based on the
communities and households electrical plan.

3. The proposed model for electrical energy saving in communities
and households consisted of 3 sectors: (1) governmental sector should play
great role in setting up policies, energy measures, renewable electrical
energy management, people energy saving promotion and renewable
electrical energy consumption, auditing and evaluating electrical energy
policy revision and community electrical planning, (2) community sector
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should play the great role in problem survey and energy requirement,
setting up guidelines or measures for electrical energy saving and renewable
energy consumptive auditing and evaluation and revision of guidelines or
measures for electrical energy saving and (3) household sector should know
and understand  appliance procurement and application. They should be
able to do basic maintenance on their own and could audit and evaluate
the primary application efficiently. The efficient measures for energy saving
in communities and households needed to have the participation process
from these sectors as the main principles in their operations.

คําสําคัญ
ตัวแบบ พลังงานไฟฟา ครัวเรือน ชุมชน

ความสําคัญของปญหา
พลังงานเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจและการดําเนินชีวิตของ

ประชาชนท่ัวโลก เปนปจจัยท่ีทําใหโลกมีการพัฒนาขับเคลื่อนไปขางหนา แนวโนมการใช
พลังงานของโลกและของประเทศไทย ลวนแตตองอาศัยการลงทุนปริมาณมหาศาล ทบวง
พลังงานโลกไดประมาณการไววาในชวงป 2001-2030 โลกตองลงทุนในกิจการพลังงานถึง
16 ลานลานเหรียญสหรัฐ โดยรอยละ 60 (640 ลานลานบาท) ของการลงทุนดังกลาวจะ
เปนการลงทุนในกิจการไฟฟา สําหรับประเทศในแถบเอเชีย โดยเฉพาะ จีน อินเดีย และ
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน มีความตองการพลังงานเพ่ิมข้ึนอยางมากถึงรอยละ 32
โดยเฉพาะความตองการดานพลังงานไฟฟา (กระทรวงการคลัง, 2550) สวนประเทศไทย
แนวโนมความตองการการใชไฟฟามากข้ึนเปนลําดับเชนกัน (สุกรานต  โรจนไพรวงศ,
2548 ; วิสาขา ภูจินดา, 2550)

จากการเพ่ิมข้ึนของการใชพลังงานของโลก จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองฉุก
คิดถึงเรื่องการอนุรักษพลังงาน นับเปนแนวทางหนึ่งท่ีมีความจําเปนจะชวยแกไขปญหาดาน
พลังงานท้ังปจจุบันและในอนาคตไดดีท่ีสุด และเปนกิจกรรมท่ีทุกคนในสังคมสามารถมีสวน
ชวยกันไดงายท่ีสุด ประเทศไทยจึงประกาศใชพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ. 2535 เปนเครื่องมือกําหนดมาตรการกํากับดูแลการสงเสริมใหมีการใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ รัฐบาลไดดําเนินการสงเสริมใหมีการประหยัดพลังงานใน
ระยะเวลามากกวา 10 ปท่ีผานมา (จรวย  บุญยุบล, 2535) และคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี



วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
ปท่ี 7 ฉบับท่ี 3 กันยายน-ธันวาคม 2556

117

8 ตุลาคม พ.ศ. 2544 กําหนดมาตรการประหยัดพลังงานของหนวยงานภาครัฐเพ่ือรองรับ
วิกฤตการณภาวะพลังงานอยางเครงครัดและตอเนื่อง โดยไมทําลายความสมดุลยธรรมชาติ
(จิรพล  สินธุนาวา, 2537) ปจจุบันในองคกรตางๆ ไดรับความสะดวกสบายจากการใช
พลังงานไฟฟาและองคกรท่ีมีแนวโนมการใชท่ีมากข้ึนตามลําดับคือ สถาบันการศึกษาและ
ใหความรูของประเทศเนื่องจากในอดีตและปจจุบันท่ีผานมามีความแตกตางกันอยางมากใน
เรื่องระบบการศึกษา การแขงขันดานการศึกษาสูง ซึ่งปจจุบันเปนการศึกษาใหความรูท่ีเปน
แบบโลกาภิวัตน (Globalization) มีการติดตอท่ีไรพรมแดน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารตางๆ ทําความสะดวก รวดเร็ว ทันตอเหตุการณและเวลาท่ีตองการ จึงทํา
ใหเกิดการใชพลังงานไฟฟาเพ่ิมข้ึนเปนอยางมากจากการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน

สําหรับการวิจัย เรื่องตัวแบบการประหยัดพลังงานไฟฟาในครัวเรือนและชุมชนใน
เขตจังหวัดภาคกลางของประเทศ ผูวิจัยเล็งเห็นสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตเก่ียวกับการใช
พลังงานไฟฟา จึงไดทําการวิจัยท่ีเก่ียวกับครัวเรือนและชุมชนท่ีเปนสวนพ้ืนฐานของสังคม
และมีสวนเก่ียวของท่ีสําคัญยิ่ง โดยชุมชนท่ีลงพ้ืนท่ีในการวิจัยจะอยูในสวนความรับผิดชอบ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (องคการบริหารสวนตําบล, เทศบาล, เทศบาลเมือง,
เทศบาลนคร) ท่ีตองดูแลครัวเรือนและชุมชนรวมถึงโรงเรียนแตละแหงท่ีใหการศึกษากับ
เด็ก บางพ้ืนท่ีมีโรงเรียนในความรับผิดชอบดูแลมากกวา 2 โรงเรียนข้ึนไป ซึ่งปจจุบันมีสิ่ง
อํานวยความสะดวกเก่ียวกับการใชพลังงานไฟฟามากมาย จึงเปนท่ีมาของการศึกษา
นโยบายภาครัฐ สภาพ ปญหา แนวทางการจัดการพลังงานไฟฟาในครัวเรือนและชุมชน
เพ่ือนําเสนอตัวแบบการประหยัดพลังงานไฟฟาของครัวเรือนและชุมชนตอไป

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพ่ือศึกษานโยบายภาครัฐ สภาพปจจุบัน ปญหาของการจัดการจัดการพลังงาน

ไฟฟาในครัวเรือนและชุมชนในเขตจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย
2. เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการพลังงานไฟฟาในครัวเรือนและชุมชนในเขต

จังหวัดภาคกลางของประเทศไทย
3. เพ่ือนําเสนอตัวแบบการประหยัดพลังงานไฟฟาในครัวเรือนและชุมชนในเขต

จังหวัดภาคกลางของประเทศไทย
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรและกลุมตัวอยางคือ ผู ท่ีมีสวนเก่ียวของกับการบริหารจัดการการ

ประหยัดพลังงานไฟฟาในครัวเรือนและชุมชนในเขตจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย แบง
ออกเปน 3 กลุม ดังนี้

กลุมท่ี 1 กลุมท่ีผูวิจัยจะเก็บขอมูลเชิงคุณภาพดวยวิธีการสัมภาษณเชิงลึก
(In-depth Interview) โดยผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง เปนผูบริหารระดับสูง
และผูเชี่ยวชาญดานการวางแผนพลังงานของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวง
พลังงาน ท่ีมีประสบการณตรงและเปนผูจัดทําและกํากับแผนและนโยบายทางดานพลังงาน
ของประเทศ จํานวน 10 คน

กลุมท่ี 2 ผูวิจัยเก็บขอมูลแบบสนทนากลุม (Focus Group) โดยผูวิจัยเลือกกลุม
ตัวอยางแบบเจาะจง และการสุมแบบหลายข้ันตอนเปนกลุมผูบริหารระดับทองถ่ิน ผูนํา
ชุมชน และประชาชนในชุมชน ในจังหวัดท่ีเปนกลุมตัวอยาง จังหวัดละ 1 ครั้งๆ ละ 8 คน
รวมท้ังสิ้นจํานวน 40 คน

กลุมท่ี 3 กลุมท่ีผูวิจัยจะเก็บขอมูลจากแบบสอบถามในลักษณะของขอมูลท่ี
ขอเสนอแนะ ทายแบบสอบถามทุกฉบับท่ีไดจากกลุมตัวอยางในการตอบแบบสอบถาม
จํานวน 500 คน รวมท้ังสิ้นจํานวน 550 คน

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
ไดแก แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ ประเด็นสนทนากลุม โดยใชวิธีการเก็บ

รวบรวมขอมูล ดวยการสอบถาม การสัมภาษณเชิงลึก และการสนทนากลุม
การวิเคราะหขอมูล
ขอมูลเชิงปริมาณ วิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา แปลผลเปนคารอยละ คาเฉลี่ย

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สวนขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา

ผลการวิจัย
1. สภาพปจจุบันปญหาดานการใชพลังงานไฟฟาในครัวเรือนของชุมชน ในเขต

จังหวัดภาคกลางของประเทศไทย
1.1 คุณลักษณะของกลุมตัวอยาง สวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง

25-44 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพรับราชการ/วิสาหกิจ ครึ่งหนึ่งมีรายไดอยู
ระหวาง 8001-15000 บาท/เดือน มีคาใชจายเปนคากระแสไฟฟาอยูระหวาง 1000-2000
บาท/เดือน มากกวาครึ่งหนึ่งทุกหลังคาเรือนมีเครื่องใชไฟฟาไมนอยกวา 6 ชนิด 2 ใน 3
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มีการปลูกตนไมไวรอบบาน แตไมมีการใชพลังงานทดแทน และมากกวาครึ่งหนึ่งมองวา
อนาคตวาควรมีการจัดการดานพลังงานไฟฟาในครัวเรือนและชุมชน สวนปริมาณการใช
ไฟฟาในครัวเรือนพบมากท่ีสุดในชวงวันเสาร-อาทิตย เวลา 9.00-22.00 น. สวนวันจันทร-
ศุกร พบในชวง 18.30-21.30 น.

1.2 ดานพฤติกรรมการใชพลังงานไฟฟาในครัวเรือน พบวา สวนใหญยัง
ขาดการเลือกซื้ออุปกรณไฟฟาท่ีติดฉลากเบอร 5 ซึ่งเปนมาตรฐานในการประหยัดพลังงาน
ไมถอดปลั๊กอุปกรณไฟฟาทุกครั้งท่ีเลิกใชงาน การทําความสะอาดอุปกรณไฟฟา และมีการ
เปดอุปกรณเม่ือคราวจําเปนไมเปดท้ิงไว มีเพียงรอยละ 18.2 เทานั้นท่ีทําเปนประจํา
( X =2.29, SD=.756)

1.3 ดานความรูในการใชพลังงานไฟฟา พบวา สวนใหญมากกวารอยละ
80 มีความรูในการใชพลังงานไฟฟา แตก็มีไมนอยท่ียังไมเขาใจในการใช ไดแก การเลือกใช
โทรทัศน การใชหลอดไฟ การรีดผา และการใชตู เย็น ซึ่งเปนอุปกรณท่ีใชประจําใน
ชีวิตประจําวัน โดยภาพรวม กลุมตัวอยางมีความรูอยูในระดับสูง รอยละ 72.5 ( X =4.21,
S.D.=1.899)

1.4 ดานเจตคติในการใชพลังงานไฟฟา พบวา กลุมตัวอยางมีเจตคติใน
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง รอยละ 70.1 ( X =2.27, S.D.=478) โดยมีเจตคติท่ีอยูใน
ระดับต่ํา ไดแก การประหยัดพลังงานไฟฟาควรทําเฉพาะหนวยงานภาคธุรกิจเทานั้น ยังไม
มีความจําเปนเรงดวนท่ีตองดําเนินการ และไมมีการปด-เปดไฟฟาอยางเปนเวลา

2. การบริหารและการจัดการพลังงานไฟฟาในครัวเรือนและชุมชน ในเขตจังหวัด
ภาคกลางของประเทศไทย

2.1 สถานการณพลังงานของชุมชน
จากการสอบถามกลุมตัวอยางเรื่องของสถานการณพลังงานของชุมชน

ตั้งแตอดีต ยังคงใชพลังงานไฟฟาเปนหลักและไดจากหนวยงานของการไฟฟาภูมิภาค ท่ีทํา
ใหเกิดแสงสวางและทําใหอุปกรณไฟฟาตาง ๆ ทํางานเพ่ือรองรับความตองการใน
ชีวิตประจําวัน มีเพียงสวนนอยท่ีมีการใชถานหิน สวนกาซหุงตมมีใชเกือบทุกครัวเรือน
เพราะเปนพลังงานท่ีใชในการประกอบอาหาร ปรุงอาหารประจําวัน นอกจากนี้ยังมี
พลังงานท่ีไดจากน้ํามัน ซึ่งสวนใหญนํามาใชกับเครื่องยนต รถยนต หรือเครื่องมือทาง
การเกษตร เชน รถไถนา เครื่องสูบน้ํา เม่ือสอบถามถึงสถานการณการใชพลังงานของ
ครัวเรือน กลุมตัวอยางใหขอมูลวา มีแนวโนมการใชพลังงานเพ่ิมข้ึนเพราะแตละบานมี
เครื่องใชไฟฟามากข้ึน และอุปกรณบางชนิดเปนอุปกรณไฟฟาท่ีจําเปนตองใชทุกวัน เชน
หลอดไฟ หมอหุงขาว สวนท่ีใชเปนบางชวงเวลา ไดแก เตารีด เครื่องซักผา กาตมน้ํา และ
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ยังใหขอมูลเพ่ิมเติมอีกวา เม่ือประชาชนมีโทรศัพทมือถือเพ่ิมข้ึน มีคอมพิวเตอรหรือ
อุปกรณตอพวงเพ่ิมข้ึน ก็จะมีการชารตแบตเตอรี่บอยข้ึนนั่นหมายถึงการใชกระแสไฟฟา
จะตองเพ่ิมข้ึนตามไปดวย

2.2 การใชพลังงานทางเลือก หรืออุปกรณประหยัดพลังงาน กลุมตัวอยาง
ใหขอมูลวาในปจจุบันมีทางเลือกเพ่ิมข้ึนเม่ือมีอุปกรณท่ีมีเครื่องหมายรับรองการประหยัด
พลังงานหรือเบอรหา ไมวาจะเปนหลอดไฟท่ีหันมาใชแบบหลอดผอมมากข้ึน เตารีด หมอ
หุงขาว โทรทัศน เครื่องปรับอากาศก็ตองเปนแบบประหยัดไฟเบอรหาทุกอยาง โดยให
ความเห็นวาจะชวยประหยัดไฟฟาไดมากข้ึน เพราะมีโฆษณาเชนนั้น

ในดานการโฆษณาประชาสัมพันธสวนใหญจะเปนบริษัทผูขายอุปกรณ
หรือเครื่องใชไฟฟาประเภทนั้นจะโฆษณาประชาสัมพันธเอง สวนหนวยงานภาครัฐมีการ
โฆษณาประชาสัมพันธนอยมากท่ีจะแจงใหประชาชนหันมาใชอุปกรณประหยัดพลังงาน
การท่ีมีบริษัทตาง ๆ ใหความสําคัญกับสินคาท่ีประหยัดพลังงานก็ตองการใหผูซื้อหรือ
ประชาชนเชื่อในคุณภาพของสินคาท่ีผลิตวา มีคุณภาพดีและประหยัดพลังงาน

2.3 ความพอเพียงของพลังงานไฟฟาตอการใชพบวา ในปจจุบันไมวา
ประชาชนจะประกอบอาชีพใดๆ ก็ตามอุปกรณเครื่องมือตางๆ ก็หนีการนําพลังงานไฟฟา
เขาไปเก่ียวของไมพนและนับวันจะเพ่ิมมากข้ึนเปนเงาตามตัว บางครั้งบางพ้ืนท่ีทําใหเกิด
กระแสไฟฟาตกบอยครั้งโดยเฉพาะในเขตโรงงานอุตสาหกรรมมีบางคนแสดงความวิตก
กังวลวาหากเราใชพลังงานไฟฟากันอยางมากมาย ตามความสะดวกสบายของอุปกรณ
เครื่องใชไฟฟาอยูอยางในปจจุบัน ในอนาคตจะมีพลังงานไฟฟาเพียงพอตอการใชงาน
หรือไม และท่ีสําคัญจํานวนประชากรก็เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องเชนกัน

2.4 การจัดการพลังงานของชุมชน ท่ีประกอบดวยการจัดทําแผนพลังงาน
ชุมชน การจัดทําบัญชีรายรับรายจาย การจัดตั้งคณะกรรมการการบริหารการจัด
การพลังงานภายในชุมชน พบวาชุมชนยังไมมีการดําเนินการแตอยางใด ท้ังการแตงตั้ง
คณะกรรมการการจัดการจัดทําแผนพลังงานของชุมชน การจัดทํารายรับรายจาย
โดยเฉพาะในระดับครอบครัวซึ่งมีความจําเปนท่ีจะตองสงเสริมใหระดับครัวเรือนมาทําการ
จัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย รวมท้ังการสํารวจอุปกรณเครื่องใชไฟฟาท่ีใชงานไดดีท่ีชํารุด
หรืออุปกรณท่ีมีจํานวนมากเกินไปเปนตน

ในดานการกําหนดนโยบาย มาตรการ หรือกิจกรรมการรณรงคการใช
พลังงานไฟฟาอยางประหยัด พบวาชุมชนมีการรณรงคประหยัดพลังงานไฟฟารวมท้ังการ
ประหยัดพลังงานอ่ืนๆ รวมดวย เชน การประหยัดน้ํา การประหยัดน้ํามัน ในสวนของการ
ประหยัดพลังงานไฟฟาชุมชนมีสวนในการรณรงคการปดเครื่องใชไฟฟาท่ีไดใชแลว การใช
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เครื่องใชไฟฟาใหเหมาะสมกับงาน เชน ใชตูเย็นใหเหมาะสมกับขนาดของครอบครัว การใช
เครื่องปรับอากาศใหเหมาะสมกับขนาดของหอง การใชแรงงานคนแทนเครื่องใชไฟฟา เชน
เครื่องซักผาก็ใชการซักดวยมือแทน

สวนการกําหนดนโยบาย หรือมาตรการชุมชนดานการประหยัดพลังงาน
ไฟฟา ยังพบไดนอยมากท่ีจะเกิดจากการกําหนดเปนมาตรการหรือนโยบายในระดับชุมชน
แตท่ีดําเนินการอยูสวนมากเปนการดําเนินงานตามนโยบายของภาครัฐท่ีรณรงคให
ประชาชนดําเนินการ ท้ังนี้รวมถึงหนวยงานตางๆ ของรัฐท่ีดําเนินการเพ่ือลดคาใชจายของ
หนวยงาน เชน การปด เปดเครื่องปรับอากาศเปนเวลา หรือการปด เปด หลอดไฟฟาเปน
จุดๆ หรือปดในสวนท่ีไมไดใชงาน

ในดานปญหาการใชพลังงานไฟฟาของชุมชน พบวาปจจุบันยังไมพบ
ปญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟา ยังมีใชไดอยางเพียงพอโดยมีแหลงพลังงานจากการ
ผลิตไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคเพียงแหลงเดียว ยังไมมีชุมชนใดท่ีผลิตพลังงานข้ึนมา
ใชเอง หรือหาพลังงานอ่ืนๆ มาทดแทนได

ในสวนของการดําเนินงานของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ (การไฟฟาสวน
ภูมิภาค) และองคการปกครองสวนทองถ่ินตางๆ ในพ้ืนท่ียังมีกิจกรรมเขามาดําเนินงานใน
พ้ืนท่ีนอยมากโดยเฉพาะกิจกรรมท่ีชวยสงเสริมการประหยัดพลังงานของครัวเรือนและ
ชุมชน จะมีเพียงกิจกรรมการแกไขปญหาการขัดของของการจายไฟฟา มิเตอรไฟฟา หรือ
การมีปญหาไฟฟาดับเทานั้น ซึ่งเม่ือเกิดปญหาโดยเฉพาะปญหาอุปกรณไฟฟาสาธารณะ
เชน ไฟฟาทาง เครื่องปมน้ํา สวนใหญแจงหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อบต./
เทศบาล) สวนการแจงใหหนวยงานของการไฟฟาสวนภูมิภาคมาดําเนินการจะเปนการเกิด
ปญหากับระบบการจายไฟฟา หรือหมอมิเตอรไฟฟา ปญหาไฟฟาขัดของ ไฟดับ เปนตน
หรือหากมีปญหาของเครื่องใชอุปกรณไฟฟาไมมากนักจะดําเนินการแกไขเองหรือจางชาง
ไฟฟามาแกไข

2.5 การจัดการพลังงานไฟฟาภายในชุมชน ในปจจุบันการจัดการพลังงาน
ไฟฟาในชุมชนในระดับภาคครัวเรือน ยังมีการจัดการเฉพาะในครัวเรือนเทานั้น สําหรับภาค
ชุมชนมีการจัดการท่ีสอดคลองกับวิถีชุมชนมากข้ึน โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมมีการติดตั้ง
มิเตอรไฟฟาแบบชั่วคราวและอัตราคากระแสไฟฟาแตกตางจากแบบท่ีพักอาศัย หรือการ
แจกจายกระแสไฟฟาในแตละอาชีพอยางท่ัวถึงเพ่ือใหเกิดอาชีพ และผลผลิตออกสูระบบ
เศรษฐกิจอยางตอเนื่อง

2.6 การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการพลังงานไฟฟาภายใน
ชุมชน พบวา ประชาชนสวนใหญยังขาดการมีสวนรวมกับหนวยงานในระดับชุมชน (อปท.)
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อยูมาก เนื่องจากในสวนของชุมชนยังไมมีการจัดตั้งคณะกรรมการพลังงานไฟฟาในชุมชน
หรือการจัดทําแผนพลังงานชุมชน ทําใหการเปดโอกาสท่ีจะทําใหประชาชนเขามามีสวน
รวมในการจัดการพลังงานไฟฟาในชุมชนมีนอยเกินไป ท้ังการหาสาเหตุของปญหา การรวม
วางแผน การปฏิบัติตามแผน และการติดตามประเมินผล ซึ่งเปนข้ันตอนหลักๆ ของ
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ซึ่งสวนใหญของการมีสวนรวมคือการแสดงความคิดเห็น
แบบไมเปนทางการเทานั้น

2.7 แนวทางการเพ่ิมระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการพลังงาน
ไฟฟา กลุมตัวอยางใหขอมูลวาการมีสวนรวมของประชาชนหรือชุมชน อาจทําไดหลาย
รูปแบบ ไดแก

1) การลดการใชพลังงานหรือการใชพลังงานไฟฟาอยางถูกวิธี ไมฟุมเฟอย
2) องคการปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ตองเอาใจใสดูแลชุมชนอยาง

จริงจัง ควรมีคณะกรรมการระดับชุมชน มีการสํารวจอุปกรณเครื่องใชไฟฟา การใหความรู
ประชาชน การสื่อสาร การประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง

3) ลดการใชพลังงานไฟฟาในภาครัฐโดยเฉพาะการเปดกระแสไฟฟา
สาธารณะในชวงท่ีจําเปนและปดหลังเท่ียงคืน และใหพิจารณาเฉพาะในจุดท่ีจําเปนเทานั้น
เชน ทางแยกทางรวม จุดท่ีมีบานเรือนหรือชุมชน

2.8 ความสําเร็จของการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการพลังงานไฟฟา
จากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง มีการใหขอมูลวาการมีสวนรวมถือเปนเรื่องสําคัญมากตอ
ความสําเร็จของการดําเนินงาน เพราะการใชพลังงานไฟฟาจะเริ่มจากภาคครัวเรือนกอน
เสมอ และมีมากกวาในภาคชุมชนหรือภาครัฐ หรือภาคอุตสาหกรรม ดังนั้นการมีสวนรวม
ท่ีมาจากภาคประชาชนหรือภาคครัวเรือนจะทําใหการประหยัดพลังงานไฟฟามีความสําเร็จ
สูง ท้ังนี้จากการมีสวนรวมจะตองเปนไปดวยระบบของชุมชนอยางแทจริงคือ การเปด
โอกาสท่ีจะใหประชาชนเขามามีสวนรวมในทุกข้ันตอนของการดําเนินงาน การใหขอมูล
อยางเปดเผยตรงไปตรงมา การกําหนดมาตรการ นโยบาย แนวทางการประหยัดพลังงาน
ไฟฟาจะตองคิดจากการคิดรวมกันของภาครัฐและภาคประชาชนอยางแทจริง

2.9 ปจจัยของความสําเร็จในการจัดการพลังงานไฟฟาในชุมชน
1) การวางระบบการดําเนินงานใหเหมาะสม
2) การรวมมือของทุกฝายในชุมชน โดยเฉพาะครัวเรือน
3) การวางแผนปฏิบัติการ
4) การปฏิบัติการอยางตอเนื่อง
5) การใหความรูและปลูกจิตสํานึกใหกับประชาชน
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6) ใหเลือกซื้อเครื่องใชไฟฟาท่ีประหยัดพลังงาน บํารุงรักษาอุปกรณ
เครื่องใชไฟฟาเปนประจํา

3. ตัวแบบการบริหารและการจัดการพลังงานไฟฟาในครัวเรือนและชุมชน ในเขต
จังหวัดภาคกลางของประเทศไทย

ภาพท่ี 1 ตัวแบบการประหยัดพลังงานไฟฟาในครัวเรือนและชุมชนในเขตจังหวัดภาคกลางของ
ประเทศไทย

ตัวแบบการประหยัดพลังงานไฟฟาในครัวเรือนและ
ชุมชนในเขตจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย

ภาครัฐ
1. การกําหนดนโยบาย/
มาตรการดานพลังงาน
ไฟฟา
2. การจัดหาพลังงาน
ทดแทน
3. สงเสริมใหประชาชน
ประหยัดพลังงานไฟฟา
และการใชพลังงาน
ทดแทน
4. การติดตามประเมินผล
5. ทบทวนนโยบาย/
มาตรการดา้นพลงังาน

ภาคชุมชน
1. การกําหนดแนว
ทางการประหยัดพลังงาน
ไฟฟาและใชพลังงาน
ทดแทน
2. การจัดการหาพลังงาน
ทดแทน
3. สงเสริมใหประชาชน
ประหยัดพลังงานพลังงาน
ไฟฟาและการใชพลังงาน
ทดแทน

ภาคครัวเรือน
1. ดําเนินการประหยัด
พลังงานไฟฟาและการใช
พลังงานทดแทน
2. การเลือกใชอุปกรณที่
ประหยัดพลังงานไฟฟา
3. การตรวจสอบอุปกรณ
4. การบํารุงรักษาอุปกรณ
5. การปรับเปล่ียน
อุปกรณ

กระบวนการมีสวนรวม
1. การวางแผนพลังงาน
ชุมชน
2. การใหความรู การ
ส่ือสาร และ
ประชาสัมพันธ
3. ดําเนินการตามแผน
4. การติดตาม
ประเมินผล

อปท.

ผูนําชุมชน

พลังงาน
จังหวัด

กฟฝ.
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อภิปรายผล
1. จากการศึกษาคุณลักษณะของกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญเปนเพศชาย อายุ

ระหวาง 25-44 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพรับราชการ/วิสาหกิจ ครึ่งหนึ่งมี
รายไดอยูระหวาง 8001-15000 บาท/เดือน มีคาใชจายเปนคากระแสไฟฟาอยูระหวาง
1000-2000 บาท/เดือน มากกวาครึ่งหนึ่งทุกหลังคาเรือนมีเครื่องใชไฟฟาไมนอยกวา
6 ชนิด 2 ใน 3 ซึ่งเปนปจจัยท่ีสําคัญมากตอปริมาณการใชกระแสไฟฟาใครัวเรือน เพราะ
เปนบุคคลท่ีมีกําลังซื้อไดมาก อาจจะตองใหความสนใจในคนกลุมนี้ สวนการศึกษาของวีระ
ธีระวงศสกุล  (2540) พบวา ระดับการศึกษาสูงจะมีพ้ืนฐานความสนใจเก่ียวกับการ
ประหยัดพลังงานไฟฟามากกวาประชากรท่ีมีการศึกษาต่ํา และรายไมไดเปนตัวบงชี้ถึง
ความรูและการประหยัดพลังงานไฟฟา ในขณะท่ีบริเวณบานเรือนมีการปลูกตนไมไวรอบ
บานนั้นอาจเปนครอบครัวใหญ ซึ่งสะทอนขอมูลท่ีไมมีการใชพลังงานทดแทน และมากกวา
ครึ่งหนึ่งมองวาอนาคตวาควรมีการจัดการดานพลังงานไฟฟาในครัวเรือนและชุมชน
ในขณะท่ีมีปริมาณการใชไฟฟาในครัวเรือนพบมากท่ีสุดในชวงวันเสาร-อาทิตย เวลา 9.00-
22.00 น. สวนวันจันทร-ศุกร พบในชวง 18.30-21.30 น. ซึ่งเปนเวลาพักผอน ซึ่ง
สอดคลองกับขอมูลขางตนวาเปนกลุมของขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหะกิจ หรือ
คนทํางานในระบบรับเงินเดือนท่ีจะตองหยุดในวันเสารและอาทิตย

2. ในดานพฤติกรรม ความรู และเจตคติในการใชพลังงานไฟฟาในครัวเรือน พบวา
สวนใหญยังขาดการเลือกซื้ออุปกรณไฟฟาท่ีติดฉลากเบอร 5 ซึ่งเปนมาตรฐานในการ
ประหยัดพลังงาน ไมถอดปลั๊กอุปกรณไฟฟาทุกครั้งท่ีเลิกใชงาน การทําความสะอาด
อุปกรณไฟฟา ในขณะท่ีสวนใหญมีความรู ซึ่งมากกวารอยละ 80 มีความรูในการใชพลังงาน
ไฟฟา แตในดานเจตคติกลับพบวามีเจตคติท่ีอยูในระดับต่ํา โดยเฉพาะ การประหยัด
พลังงานไฟฟายังคิดวาควรทําเฉพาะหนวยงานภาคธุรกิจเทานั้น ยังไมมีความจําเปนเรงดวน
ท่ีตองดําเนินการ ในระดับครัวเรือนและไมมีการปด-เปดไฟฟาอยางเปนเวลา ซึ่งสอดคลอง
กับการศึกษาของศิริชัย ศรีเหนี่ยง (2542) ท่ีกลาววา ปจจัยท่ีมีสวนกระตุนใหเกิดการ
ประหยัดพลังงานไฟฟาคือความรูเก่ียวกับการประหยัดพลังงานไฟฟา ความเชื่อในเรื่อง
ประหยัดพลังงานไฟฟา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟาใน
ครัวเรือน

3. ดานการบริหารและการจัดการพลังงานไฟฟาในครัวเรือนและชุมชน พบวา
ยังคงใชพลังงานไฟฟาเปนหลัก มีเพียงสวนนอยท่ีมีการใชถาน สวนกาซหุงตมมีใชเกือบทุก
ครัวเรือนเพราะเปนพลังงานท่ีใชในการประกอบอาหาร ปรุงอาหารประจําวัน นอกจากนี้ยัง
มีพลังงานท่ีไดจากน้ํามัน ซึ่งสวนใหญนํามาใชกับเครื่องยนต รถยนต หรือเครื่องมือทาง
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การเกษตร ขอสังเกตคือ ปริมาณการใชพลังงานไฟฟาในครัวเรือนมีปริมาณมากข้ึน เพราะ
แตละบานมีเครื่องใชไฟฟามากข้ึน และจําเปนตองใชทุกวัน ท่ีสําคัญขาดการใชพลังงาน
ทางเลือก ซึ่งพิพัฒน  นันทนาธรณ  และคนอ่ืนๆ (2550) ไดแนะนําวา ชุมชนจะตองมี
รูปแบบการจัดการพลังงานไฟฟาท่ีเหมาะสมสําหรับชุมชน การจัดหารวมถึงการจัดแบง
พ้ืนท่ี (Zoning) เพ่ือสงเสริมใหเกิดระบบการจัดการธุรกิจพลังงานทดแทนในระดับชุมชน
และการจัดการพลังงานชุมชนดวยพลังงานหมุนเวียน และการใหความรูความเขาใจกับคน
ในชุมชน  เพ่ือใหการจัดการพลังงานชุมชนสามารถเกิดข้ึนไดจริงและมีความยั่งยืน และไมมี
หนวยงานทางราชการหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีกิจกรรม นโยบาย การจัดทําแผน
พลังงานชุมชน รวมท้ังการรณรงคการประหยัดพลังงานอยางจริงจัง ซึ่งสอดคลองกับการ
วิจัยของอภิชาต สุทธิหาระ (2550) ท่ีกลาววา การกําหนดนโยบายดานพลังงานทดแทน
ของประเทศไทยนั้น เกิดข้ึนจากกระแสของแรงกดดันท้ังจากภายนอกและภายในประเทศก็
คือ สภาวะของราคาน้ํามันท่ีสูงข้ึนในตลาดโลก และจากปจจัยภายในจากการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ยังขาดกระบวนการสวนรวม การมีสวนรวมของประชาชนในการจัด
การพลังงานไฟฟาภายในชุมชน ทําใหกลุมตัวอยางเสนอมาตรการการจัดการพลังงานใน
ชุมชน ท่ีสําคัญไดแก การใชพลังงานไฟฟาอยางถูกวิธี ไมฟุมเฟอย องคการปกครองสวน
ทองถ่ิน (อปท.) ตองเอาใจใสดูแลชุมชนอยางจริงจัง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของวิสาขา
ภูจินดา (2552)  ท่ีไดเสนอใหใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการพลังงานใน
ระดับชุมชน โดยภาครัฐเองตองมีการสนับสนุนนโยบายและแผนการจัดการพลังงานชุมชน
รวมท้ังการสนับสนุนการผลิตพลังงานใชเองในระดับชุมชน ควรมีคณะกรรมการระดับ
ชุมชน มีการสํารวจอุปกรณเครื่องใชไฟฟา การใหความรูประชาชน การสื่อสาร การ
ประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง มีการเปดกระแสไฟฟาสาธารณะในชวงท่ีจําเปนและปดหลัง
เท่ียงคืน และท่ีสําคัญจะตองเริ่มจากภาคครัวเรือนกอนเสมอ ซึ่งกระทรวงพลังงาน (2551)
ไดเสนอวาการจัดการพลังงานตองสอดคลองกับวิถีชุมชน การเลือกใชเทคโนโลยีตอง
สอดคลองกับศักยภาพของคนในชุมชนเม่ือมีการชํารุดของอุปกรณ ชุมชนไมสามารถแกไข
ปรับปรุงได การจัดการพลังงานยังขาดการแกปญหาท่ีเหมาะสมกับวิถีวัฒนธรรม
ภูมิปญญาของชุมชน
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ภาครัฐและภาคองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองวางระบบการดําเนินงาน

ดานการประหยัดพลังงานไฟฟาของชุมชนและครอบครัวใหเหมาะสม และตอเนื่อง
2. ดําเนินการรวมกับทุกภาคสวนในชุมชน โดยเฉพาะครัวเรือนในการดําเนินการ

ตามมาตรการท่ีชุมชนหรือทองถ่ินกําหนด
3. การวางแผนปฏิบัติการของหนวยงานท่ีเก่ียวของ จะตองเกิดจากการมีสวนรวม

ของทุกภาคสวนในชุมชน
4. การปฏิบัติการการประหยัดพลังงานไฟฟาของชุมชนและครอบครัวจะตอง

ดําเนินการอยางตอเนื่องและมีการประเมินผลรวมกันอยางจริงจัง
5. การใหความรูและปลูกจิตสํานึกใหกับประชาชนจะตองดําเนินการอยางตอเนื่อง

และเปนหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
6. ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตองกํากับดูแล มีมาตรการ สงเสริมให

ความรู การอบรมจากสถาบันท่ีมีความรูเรื่องพลังงานไฟฟาจากภายนอก ใหครอบคลุมทุก
ภาคสวน ครัวเรือน ชุมชน โรงเรียน สถานศึกษาในพ้ืนท่ีเขตรับผิดชอบ

7. ใหเลือกซื้อเครื่องใชไฟฟาท่ีประหยัดพลังงาน บํารุงรักษาอุปกรณเครื่องใชไฟฟา
เปนประจํา ถือเปนภารกิจของครัวเรือนท่ีจะตองใหความใสใจ

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. การศึกษาวิจัยในการใชพลังงานแสงอาทิตยผานแผงโซลารเซลลมาใชในการให

แสงสวางในครัวเรือน
2. การศึกษาวิจัยในประเด็นการใชพลังงานจากชีวมวลท่ีเกิดจากการขับถายของ

สมาชิกในครัวเรือน โดยการนําพลังงานมาใชในการหุงตมแทนการใชพลังงานไฟฟา
3. การศึกษาทดลองจัดตั้งอาสาสมัครพลังงานชุมชน เพ่ือเปนการสํารวจสภาพ

ปญหาการใชพลังงานของครัวเรือนและชุมชน เพ่ือนําขอมูลมาใชในการพัฒนาวางแผนการ
ดําเนินงานเพ่ือลดใชพลังงานของชุมชน
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