บทที่กก1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปั ญหา
ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้ มีมติเห็นชอบให้ มีการจัดตัง้ “กองทุนพัฒนาชุมชนในพื ้นที่รอบ
โรงไฟฟ้า” เมื่อวันที่ 19 มิถนุ ายน 2550 และคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ได้ กาหนด
แนวทางการจัดตังกองทุ
้
นพัฒนาชุมชนในพืน้ ที่รอบโรงไฟฟ้า เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2550 โดย
กาหนดให้ ผ้ วู ่าราชการจังหวัดเรี ยกประชุมผู้แทนโรงไฟฟ้าร่ วมกับนายอาเภอ และผู้แทนกระทรวง
พลังงาน เพื่อกาหนดจานวนกองทุนพัฒนาชุมชนในพื ้นที่รอบโรงไฟฟ้า จานวนและแนวทางในการ
สรรหากรรมการ ผู้แทนภาคประชาชน และจานวนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประกาศให้ ประชาชน
ในพื ้นที่รอบโรงไฟฟ้าทราบ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้ จดั ตังกองทุ
้
นพัฒนาชุมชนในพื ้นที่รอบ
โรงไฟฟ้าระยอง และการบริ หารจัดการมีความจาเป็ นต้ องอาศัยเครื่ องมือในการดาเนินงาน โดยใช้
การจัดทาแผนพลังงานทดแทนในพื ้นที่กองทุนไฟฟ้า ที่เชื่อมโยงกับยุทธ์ศาสตร์ การมีส่วนร่วมของ
คนในชุมชนในกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาพลังงานทดแทน ที่ชมุ ชนสามารถนาทรัพยากรที่มี
อยู่ในพืน้ ที่มาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ เพื่อการพึ่งตนเองด้ านพลังงาน และการส่งเสริ มด้ านพลังงาน
ทดแทน นาไปสู่ปัญหาที่แตกต่างกันของพืน้ ที่รอบโรงไฟฟ้ากับพื น้ ที่อื่น ซึ่งนาไปสู่สิ่งที่ อยากจะ
ศึกษา เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต “ อยูด่ ีมีสขุ ” ของคนในชุมชน
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1.กกเพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริ มพลังงานทดแทนภายใต้ บริ บทในพื ้นที่โรงไฟฟ้าจังหวัด
ระยอง
2.กกเพื่อศึกษาแนวโน้ มการจัดทาแผนพลังงานทดแทนในพื ้นที่โรงไฟฟ้าจังหวัดระยอง
3.กกเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพพลังงานทดแทนในพื ้นที่และองค์ความรู้ โดย
เน้ น การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการใช้ พลังงานทดแทนอย่างยัง่ ยืน
ประโยชน์ ท่ คี าดว่ าจะได้ รับจากการวิจัย
1.กกเกิ ดการพัฒ นางานด้ านพลังงานทดแทนในพื น้ ที่ รอบโรงไฟฟ้ าจัง หวัดระยอง ซึ่ง
สมควร นามาเป็ นต้ นแบบต่อการพัฒนางานพลังงานทดแทน เพื่อการขยายผลต่อการดาเนินงาน
ครัง้ ต่อไป
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2.กกการมีส่วนร่ วมของคนในชุมชนต่อกิจกรรมที่ทาร่ วมกัน ในกระบวนการขับเคลื่อน
แผนพลังงานทดแทนชุมชน เพื่อสนองตอบต่อความ “อยูด่ ีมีสขุ ” ของคนในชุมชน
3.กกชุมชนสามารถนาทรัพยากรที่มีอยู่ในพื ้นที่ของตนเอง มาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ต่องาน
ด้ านพลังงานทดแทน
4.กกชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และเกิดการต่อยอดของแผนพลังงานทดแทน เพื่อ
นาไปสูค่ วามยัง่ ยืนต่อไป
5.กกเพื่อให้ ชมุ ชนมีความเข้ าใจในบทบาทของการพัฒนาพลังงานทดแทนในพื ้นที่รอบ
โรงไฟฟ้าจังหวัดระยอง
ขอบเขตของการวิจัย
กลุ่ม เป้าหมายในพื น้ ที่ ดาเนินงานจ านวน 35 ชุม ชน รั ศมี 5 กิ โลเมตร รอบเขต นิค ม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด แสดงรายละเอียดตามตารางที่ 1
ตารางก1กกแสดงรายชื่อชุมชนกลุ่มเป้าหมายรอบโรงไฟฟ้าจังหวัดระยอง
พืน้ ที่รายชื่อชุมชน

พืน้ ที่อาเภอ

ลาดับที่

อาเภอเมืองฯ

1

ชุมชนสานักกะบาก

2

ชุมชนมาบชลูด

3

ชุมชนตลาดมาบตาพุด

4

ชุมชนบ้ านบน

5

ชุมชนซอยร่วมพัฒนา

6

ชุมชนหนองบัวแดง

7

ชุมชนหนองน ้าเย็น

8

ชุมชนคลองน ้าหู

3
ตารางก1กก(ต่ อ)

พืน้ ที่อาเภอ

พืน้ ที่รายชื่อชุมชน

ลาดับที่
8

ชุมชนคลองน ้าหู

9

ชุมชนกรอกยายชา

10

ชุมชนวัดโสภณ

11

ชุมชนโขดหิน

12

ชุมชนเขาไผ่

13

ชุมชนหนองแฟบ

14

ชุมชนเกาะกก-หนองแตงเม

15

ชุมชนตากวน -อ่าวประดู่

16

ตาบลทับมา

17

ตาบลเนินพระ

18

ชุมชนซอยคีรี

19

ชุมชนห้ วยโป่ งใน 1

20

ชุมชนห้ วยโป่ งใน 2

21

ชุมชนห้ วยโป่ งใน 3

22

ชุมชนมาบยา

4
ตารางก1กก(ต่ อ)

พืน้ ที่อาเภอ

พืน้ ที่รายชื่อชุมชน

ลาดับที่
23

ชุมชนหนองหวายโสม

24

ชุมชนบ้ านล่าง

25

ชุมชนตลาดห้ วยโป่ ง

26

ชุมชนชากลูกหญ้ า

27

ชุมชนบ้ านพลง

28

ชุมชนอิสลาม

29

ชุมชนวัดมาบตาพุด

30

ชุมชนซอยประปา

31

ชุมชนเนินพยอม

32

ตาบลมาบข่า

อาเภอบ้ านฉาง

33

ตาบลบ้ านฉาง

อาเภอนิคมพัฒนา

34

ชุมชนมาบข่า-มาบใน

35

ชุมชนมาบข่า (สานักอ้ ายงอน)

5
สมมติฐานของการวิจัย
พลังงานแสงอาทิตย์
พลังงานนา้
พลังงานลม

ปั จจัยของความสาเร็จ

พลังงานชีวมวล

ภาพก1กกแสดงปั จจัยของความสาเร็จ
การพัฒ นาพลัง งานทดแทนในพื น้ ที่ รอบโรงไฟฟ้ าจัง หวัดระยอง ต้ องอาศัยปั จ จัยหรื อ
รูปแบบที่เหมาะสม เพื่อนาไปสูค่ วามสาเร็จการจัดทาแผนพลังงาน

