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บทคัดย่อ 
 

 บทความน้ีเป็นขอ้สรุปท่ีสังเคราะห์สาระส าคญัจากงานวิจยัเร่ืองของการปรับแต่งและ
เช่ือมประสานทางสังคมและเทคโนโลยีของการผลิตไฟฟ้า นวตักรรมท่ีเกิดข้ึนในสังคมสามารถ
ช่วยแกปั้ญหาการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยได ้แต่ท่ีผ่านมางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งนวตักรรมเหล่าน้ี
มกัมีการศึกษาเฉพาะด้าน เช่น การออกแบบเทคโนโลยี การพฒันาและประยุกต์ ผลตอบแทน
ทางดา้นธุรกิจ การมีส่วนร่วมหรือดา้นส่ิงแวดลอ้ม ขอ้สรุปจากงานวิจยัเฉพาะดา้นไม่ไดใ้ห้ค  าตอบ
ว่านวตักรรมมีความก้าวหน้าทดแทนการผลิตไฟฟ้ารูปแบบเดิมและสังคมได้รับประโยชน์อย่าง
เต็มท่ี งานวิจยัน้ีใชท้ฤษฎีการเปล่ียนผา่นและระบบนวตักรรมศึกษาครอบคลุมนวตักรรมการผลิต
ไฟฟ้า กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าชีวมวลดว้ยซังขา้วโพด อ าเภอเวียงแก่น โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา
องค์ประกอบและเง่ือนไขทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีของเกิดโรงไฟฟ้าชีวมวล และเพื่อ
อธิบายผลการปรับแต่งและเช่ือมประสานทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อมของ
โรงไฟฟ้าชีวมวล ทั้งน้ีเพื่อท าความเขา้ใจความส าเร็จหรือลม้เหลวของพลงังานทางเลือกในระยะสั้น
และระยะยาว 
 จากการศึกษาพบว่า ประการแรก พลวตัการเกิดโรงไฟฟ้าชีวมวลมีองค์ประกอบและ
เง่ือนไขมาจาก (1) นโยบายของรัฐสนบัสนุนพลงังานทางเลือก (2) เทคโนโลยีท่ีใช้ผลิตไฟฟ้าท่ีมี
การออกแบบและเลือกใช้ รวมถึงการจัดการของโรงไฟฟ้าชีวมวล (3) รายได้จากการขายซัง
ขา้วโพดของชุมชน (4) การมีส่วนร่วมของชุมชน  
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 ประการท่ีสอง โรงไฟฟ้าชีวมวลมีความส าเร็จในระดบัหน่ึงเพราะมีการปรับแต่งและ
เช่ือมประสาน ดงัน้ี (1) ดา้นเทคโนโลยี มีปรับแต่งและเช่ือมประสานทางเทคนิคแก๊สซิฟิเคชัน่ให้
เขา้กบัซงัขา้วโพดในพื้นท่ีและเคร่ืองยนตดี์เซลดดัแปลงใชก้๊าซผลิตไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพแทนการ
ใชน้ ้ามนั (2) ดา้นเศรษฐกิจ ผลตอบแทนเปล่ียนรูปแบบการขายจากเกษตรกรเปล่ียนเป็นผูร้วบรวม
และพ่อคา้ทอ้งถ่ินแทน ท าให้โรงไฟฟ้าชีวมวลมีความมัน่คงและเสถียรภาพในการผลิตไฟฟ้า (3) 
ดา้นสังคม โรงไฟฟ้าชีวมวลไม่สามารถปรับตวัให้สัมพนัธ์กบัชุมชนเพราะระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้า
และการสนบัสนุนจากภาครัฐ (4) ดา้นส่ิงแวดลอ้ม โรงไฟฟ้าชีวมวลไม่สามารถน าซังขา้วโพดใน
ชุมชนใช้ไดท้ั้งหมดเพราะลกัษณะซังขา้วโพดสามารถน ามาใช้ไดเ้พียงร้อยละ 70 ของปริมาณซัง
ขา้วโพดในพื้นท่ีและความตอ้งการใชซ้งัขา้วโพดเพียงร้อยละ 10 ของปริมาณซงัขา้วโพดในพื้นท่ี 
 ประการท่ีสาม พบวา่โรงไฟฟ้าชีวมวลสร้างนวตักรรมผลิตไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพ แต่
การขยายก าลังการผลิตหรือการเกิดข้ึนของโรงไฟฟ้าชีวมวลแห่งใหม่ไม่สามารถท าได้เพราะ
นโยบายของภาครัฐไม่เขา้ถึงประชาชน ท าให้ผูป้ระกอบการโรงไฟฟ้าชีวมวลสนใจขายนวตักรรม
ทางเทคโนโลยเีท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฉ 

Thesis Title  Socio-Technical Configuration of Biomass Power Plant (Corncob):  
 A Case Study of  Biomass Power Plant Station,  
 Wiang Kaen District, Chiang Rai Province 
 
Author Miss Sirilak Aphai 
 
Degree Master of Science 
 (Sustainable Land Use and Natural Resource Management) 
 
Thesis Advisor Lecturer Dr.Sidthinat Prabuhanitisarn 
 

ABSTRACT 
 

 This article proposed a conclusion of whole matter of a research on socio-technical 
configuration of power generation.  The innovation in society could help solve problems 
involving the power generation of Thailand.  However, previous studies on such innovation were 
mostly related to specific issues, for example, technological design, development and application, 
business return, participation or environment.  The results of these specific papers did not provide 
any answers if the innovation was improved and it could be used instead of conventional power 
generation while it was also beneficial for the society. 
 This research applied transition and innovation system theory including production 
innovation of a case study of biomass power plant from corncob in Wiang Kaen District.  The 
purpose of this study aimed to investigate elements as well as conditions of economy, society and 
technology of the biomass power plant.  Moreover, it also explained the outcomes of socio-
technical configuration to understand success or failure of alternative energy, both in short-term 
and long-term.  The results of this study were indicated as follows.  First of all, the dynamic of 
biomass power plant construction consisted of several elements and conditions; (1) supporting 
government policies on the alternative energy, (2) selected technology designed for power 
generation and management of the biomass power plant, (3) income from selling the corncob of 
local communities, and (4) community participation. 
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 Secondly, the biomass power plant was successful at a level due to the configuration 
as follows; (1) technology – a technical configuration of gasification was conducted to fit with the 
local corncob and a gas (diesel modified) engine was done for effective electricity generation 
instead of oil usage, (2) economy – the return and sale method were changed from a farmer to a 
collector and a local merchant which stabilized the electricity generation, (3) society – the 
biomass power plant could not be able to adapt itself to the community because of power 
purchase agreement and government support, (4) environment – the biomass power plant could 
not store all corncob from the community because only 70 percent of local material could be 
utilized and the biomass power plant needed only 10 percent of local corncob. 
 Thirdly, the biomass power plant could initiate the effective technology for power 
generation.  Nevertheless, the production capacity or the new biomass power plant could not be 
expanded because the people could not access to the government policies.  Therefore, the 
entrepreneurs of biomass power plant were only interested in selling the technological innovation. 
 
 
 
 


