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บทที่กก4
ผลการวิจัย
การสารวจข้ อมูลด้ านการบริ โภคพลังงานของชุมชน ดาเนินการโดยใช้ แบบสอบถามการ
ใช้ พ ลัง งาน ท าการส ารวจข้ อ มูล จากการสุ่ม ตัว อย่า งประชากรในชุม ชน โดยค านวณจ านวน
แบบสอบถามจากสูตร
n

=

N
1+Ne2
โดยที่ e
=
ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง (0.05 หรื อ 0.01)
N
=
ขนาดของประชากรที่ศกึ ษา (จานวนประชากรในการ
สารวจแบบสอบถามของโครงการนี ้ หมายถึง จานวนครัวเรื อนในชุมชน)
n
=
ขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง
สาหรับการคานวณตัวอย่างประชากรเพื่อทาแบบสอบถาม จานวนแบบสอบถามที่ต้อง
ด าเนิ น การเก็ บ ข้ อ มูล ในพื น้ ที่ 35 ชุม ชน เท่า กับ แบบสอบถาม ซึ่ ง ได้ สุ่ม กระจายจ านวน
แบบสอบถามตามหมูบ่ ้ านต่างๆ ของชุมชน ซึง่ แสดงรายละเอียดของจานวนแบบสอบที่กระจายเก็บ
ในพื ้นที่ แสดงในตาราง 6
ตารางก6กกแสดงจานวนแบบสอบถามที่ทาการเก็บในเขต 35 ชุมชน
จานวนครั วเรื อนในแต่ ละหมู่บ้าน

ชุมชน
1.ชุมชนหนองแฟบ
2.ชุมชนตลาดห้ วยโป่ ง
3.ชุมชนมาบข่า-สานักอ้ ายงอน

จานวน
แบบสอบถาม
ที่เก็บข้ อมูล
(ฉบับ)
ครัวเรือน
1,297
724
935

64
36
46
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ตารางก6กก(ต่ อ)
จานวนครั วเรื อนในแต่ ละหมู่บ้าน

ชุมชน
4.ชุมชนโขดหิน
5.ชุมชนบ้ านพลง
6.ชุมชนเกาะกก-หนองแตงเม
7.ชุมชนวัดมาบตาพุด
8.ชุมชนคลองน ้าหู
9.ชุมชนกรอกยายชา
10.ชุมชนมาบชลูด
11.ชุมชนวัดโสภณ
12.ชุมชนหนองน ้าเย็น
13.ชุมชนซอยร่วมพัฒนา
14.ชุมชนสานักกะบาก
15.ชุมชนมาบยา
16.ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่
17.ชุมชนเขาไผ่
18.ชุมชนอิสลาม
19.ชุมชนบ้ านบน
20.ชุมชนบ้ านล่าง
21.ชุมชนห้ วยโป่ งใน 1
22.ชุมชนห้ วยโป่ งใน 2
23.ชุมชนห้ วยโป่ งใน-สะพานน ้าท่วม
24.ชุมชนหนองบัวแดง
25.ชุมชนตลาดมาบตาพุด

จานวน
แบบสอบถาม
ที่เก็บข้ อมูล
(ฉบับ)
ครัวเรือน
2,698
768
801
1,176
497
390
1,309
286
438
1,501
169
1,023
1,548
692
1,022
1,452
1,029
815
703
761
435
1,035

134
38
40
58
24
19
65
14
21
75
8
51
77
34
51
72
51
40
35
38
21
51
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ตารางก6กก(ต่ อ)
จานวนครั วเรื อนในแต่ ละหมู่บ้าน

ชุมชน
26.ชุมชนหนองหวายโสม
27.ชุมชนชากลูกหญ้ า
28.ชุมชนซอยคีรี
29.ชุมชนมาบข่า-มาบใน
30.ชุมชนเนินพยอม
31.ชุมชนซอยประปา
32.ตาบลมาบข่า
33.ตาบลทับมา
34.ตาบลเนินพระ
35.ตาบลบ้ านฉาง
รวม

จานวน
แบบสอบถาม
ที่เก็บข้ อมูล
(ฉบับ)
ครัวเรือน
1,270
1,994
120
340
532
217
3,808
4,984
6,703
2,470
45,942

63
99
6
17
26
10
เฉลี่ย 10
เฉลี่ย 10
เฉลี่ย 10
เฉลี่ย 10
1,378

ข้ อ มูล แบบสอบถาม ประกอบด้ ว ยการสอบถามข้ อ มูล ด้ า นต่า งๆ เพื่ อ ประกอบการ
วิเคราะห์ข้อมูลการบริโภคพลังงานของชุมชน ซึง่ ประกอบด้ วย
ส่วนที่ก1กกข้ อมูลทัว่ ไป
ส่วนที่ก2กกข้ อมูลการบริโภคพลังงานไฟฟ้าในครัวเรื อน
ส่วนที่ก3กกการใช้ พลังงานเชื่อเพลิงในครัวเรื อน/ชีวิตประจาวัน (ประเภทเชื ้อเพลิงในการ
ประกอบอาหาร)
ส่วนที่ก4กกการใช้ พลังงานเชื ้อเพลิงกับพาหนะในครัวเรื อน
การวิ เ คราะห์ ข้ อ มูล จากแบบสอบถามใช้ โ ปรแกรมการวิ เ คราะห์ ส าเร็ จ รู ป (Energy
Questionnaire) ที่ออกแบบโดยสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงพลังงาน โดยรายละเอียด
ของการประสานความร่ วมมื อกับชุม ชนในการชีแ้ จงการลงพื น้ ที่ เพื่ อสารวจข้ อมูล แบบฟอร์ ม
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แบบสอบถาม และสรุปผลการวิเคราะห์แบบสอบถาม และสรุปเป็ นข้ อมูลด้ านพลังงานชุมชน ได้
ดังต่อไปนี ้
ผลจากการสารวจ
อาชีพหลักของครัวเรือน
จากการสารวจข้ อมูลอาชีพหลักของครัวเรื อน 35 ชุมชน พบว่า ส่วนใหญ่แล้ วประชาชน
ในชุมชนของ 35 ชุมชนจะประกอบอาชีพ พนักงานบริ ษัทเอกชนโดยมีอตั ราร้ อยละ 31 รองลงมายัง
มีอาชีพ เกษตรกร ประกอบธุรกิจ, ค้ าขาย รับจ้ างทัว่ ไป รับราชการ ตามลาดับ ส่วนอาชีพเลี ้ยงสัตว์
ทานา ทาไร่ นันมี
้ เพียงเล็กน้ อย
ตารางก7กกแสดงอาชีพหลักของครัวเรือนใน 35 ชุมชน

รายการ
พนักงานบริษัทเอกชน
เกษตรกร
ประกอบธุรกิจ,ค้ าขาย
รับจ้ างทัว่ ไป
รับราชการ
อื่นๆ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
รวม

จานวนครัวเรือน
14242
13,782
7121
5514
2526
1379
1378
45,942

คิดเป็ น(%)
31.00%
30.00%
15.50%
12.00%
5.50%
3.01%
2.99%
100.00%

จากตาราง 7 แสดงอาชีพหลักของครัวเรื อนใน 35 ชุมชน สามารถนามาแสดงเป็ นแผนภูมิ
วงกลมเพื่อวัดค่าเป็ นเปอร์ เซ็นต์ ดังแผนภูมิตอ่ ไปนี ้
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พนั ก งานรั ฐวิสาหกิจ
3%
อืน
่ ๆ
3%
รั บราชการ
5%

พนั ก งาน
บริษัทเอกชน
32%

รั บจ ้างทั่วไป
12%
ประกอบธุรกิจ
,ค ้าขาย
15%

เกษตรกร
30%

ภาพก33กกแสดงแผนภูมิแสดงอาชีพหลักของครั วเรื อน
ข้ อมูลเกี่ยวกับรายได้ ของครั วเรื อน
จากข้ อมูลที่สอบถามจาก 35 ชุมชน พบว่า จานวนรายได้ เฉลี่ยในเขต 35 ชุมชน มีจานวน
รวม 8,399,112,810 บาทต่อปี ส่วนใหญ่แล้ วประชาชนจะมีรายได้ จากงานประจาโดยข้ อมูลเกี่ยวกับ
รายได้ เฉลี่ยของประชาชนใน 35 ชุมชน สามารถแสดงรายละเอียดต่างๆ ได้ ดังนี ้
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ตารางก8กกแสดงรายได้ เฉลี่ยของครัวเรือนใน 35 ชุมชน
รายได้
รายการ
งานประจา
รับจ้ างทัว่ ไป
รายได้ จากการเกษตร(ไม่หกั ค่าใช้ จา่ ย)
บุตรหลานส่งให้
อื่น ๆ
รวม

รายได้ :ปี
คิดเป็ น(%)
6,887,272,504
82.00%
671,929,025
8.00%
587,937,897
7.00%
167,982,256
2.00%
83,991,128
1.00%
8,399,112,810 100.00%

จากตาราง 8 แสดงรายได้ เฉลี่ยของครัวเรื อนใน 35 ชุมชน สามารถนามาแสดงเป็ น
แผนภูมิวงกลมเพื่อวัดค่าเป็ นเปอร์ เซ็นต์ ดังแผนภูมิตอ่ ไปนี ้

รายได ้จาก
การเกษตร
(ไม่หก
ั
ค่าใช ้จ่าย)

บุตรหลานส่งให ้
2%

อืน
่ ๆ
1%

รั บจ ้างทั่วไป
8%

งานประจา
82%

ภาพก34กกแสดงแผนภูมิแสดงรายได้ ของครั วเรื อน
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ข้ อมูลเกี่ยวกับรายจ่ ายของครั วเรื อน
จากข้ อมูลที่สอบถามจาก 35 ชุมชน พบว่า จานวนรายจ่ายเฉลี่ยใน 35 ชุมชน มีจานวน
รวม 4,396,438,088 บาทต่อปี ส่วนใหญ่แล้ วประชาชนจะมีรายจ่ายจากค่าอาหารและเครื่ องดื่ม
โดยข้ อมูลเกี่ยวกับรายจ่ายเฉลี่ยของประชาชนใน 35 ชุมชน สามารถแสดงรายละเอียดต่างๆ ได้
ดังนี ้
ตารางก9กกแสดงรายจ่ ายเฉลี่ยของครัวเรือน

รายการ
ค่าอาหารและเครื่ องดื่ม
ค่าเล่าเรี ยนบุตร
การเกษตร
ค่าเดินทาง
ของใช้ ตา่ งๆ
ทางสังคม
ค่ารักษาพยาบาล
ค่าน ้าประปา
ค่าการจัดเก็บขยะ
อื่นๆ
รวม

รายจ่ าย
รายจ่ าย:ปี
1,465,772,459
555,709,774
533,287,940
498,995,723
457,229,561
299,397,433
190,805,413
43,085,093
14,947,889
335,008,582
4,396,438,088

คิดเป็ น(%)
33.34%
12.69%
12.13%
11.35%
10.40%
6.81%
4.34%
0.98%
0.34%
7.62%
100.00%

จากตาราง 9 แสดงรายจ่ายเฉลี่ยของครัวเรื อนใน สามารถนามาแสดงเป็ นแผนภูมิวงกลม
เพื่อวัดค่าเป็ นเปอร์ เซ็นต์ ดังแผนภูมิตอ่ ไปนี ้
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ค่าน้ าประปาค่าการจัดเก็ บขยะ
1%
0%

อืน
่ ๆ
8%

ค่าอาหาร
และเครือ
่ งดืม
่
34%

ค่ารั กษาพยาบาล
4%
ทางสังคม
7%

ของใช ้ต่างๆ
10%

ค่าเดินทาง
11%

ค่าเล่าเรีย นบุตร
13%

การเกษตร
12%

ภาพก35กกแสดงแผนภูมิแสดงรายจ่ ายของครั วเรื อน
ข้ อมูลการใช้ พลังงานไฟฟ้า
เมื่อพิจารณาการบริ โภคพลังงานไฟฟ้าแต่ละเดือนของ 35 ชุมชน พบว่า มีการใช้ ไฟฟ้ารวม
111,674,148 กิโลวัตต์ชวั่ โมงต่อปี หรื อ 713.55 ตันเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อปี มีมลู ค่าการใช้ ไฟฟ้า รวม
ทังหมด
้
379,692,105.62 บาทต่อปี และในชุมชนยังมีการใช้ หลอดไส้ อยู่ จานวน 12,347 หลอด
รายละเอียดต่างๆ แสดงได้ ดงั นี ้
ตารางก10กกแสดงจานวนหน่ วยของการใช้ ไฟฟ้าของ 35 ชุมชน
ชุมชน
ชุมชนบ้ านบน
ชุมชนโขดหิน
ชุมชนห้ วยโป่ งใน2
ชุมชนห้ วยโป่ งใน-สะพานน ้าท่วม

ค่ าไฟฟ้าบาท/ปี
21,620,280.00
58,028,875.68
13,721,435.20
5,685,887.60
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ตารางก10กก(ต่ อ)
ชุมชน
ชุมชนหนองหวายโสม
ชุมชนมาบชลูด
ชุมชนอิสลาม
ชุมชนหนองแฟบ
ชุมชนบ้ านพลง
ชุมชนมาบข่า-สานักอ้ ายงอน
ชุมชนมาบยา
ชุมชนห้ วยโป่ งใน1
ชุมชนบ้ านล่าง
ชุมชนซอยร่วมพัฒนา
ชุมชนตลาดมาบตาพุด
ตาบลทับมา
ตาบลเนินพระ
ชุมชนมาบข่ามาบใน
ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่
ชุมชนสานักกะบาก
ชุมชนกรอกยายชา
ชุมชนหนองน ้าเย็น
ชุมชนหนองบัวแดง
ชุมชนซอยประประปา
ตาบลมาบข่า
ชุมชนเนินพยอม
ชุมชนคลองน ้าหู
ชุมชนเกาะกก-หนองแตงเม
ชุมชนวัดโสภณ

ค่ าไฟฟ้าบาท/ปี
16,400,107.65
20,348,841.33
15,301,092.00
17,876,983.33
14,454,912.00
14,895,485.00
9,299,070.00
4,472,127.27
8,404,578.00
3,735,200.00
16,990,992.00
1,932,000.00
3,720,000.00
6,544,320.00
14,941,837.80
2,205,562.67
3,430,440.00
4,292,400.00
8,759,160.00
2,462,082.00
5,739,250.00
5,742,712.00
4,230,180.00
549,267.55
5,165,160.00

57
ตารางก10กก(ต่ อ)
ชุมชน
ชุมชนวัดมาบตาพุด
ชุมชนตลาดห้ วยโป่ ง
ชุมชนเขาไผ่
ชุมชนชากลูกหญ้ า
ชุมชนซอยคีรี
ตาบลบ้ านฉาง
รวม

ค่ าไฟฟ้าบาท/ปี
17,877,333.21
4,436,672.00
7,856,045.33
23,457,416.00
2,750,400.00
12,364,000.00
379,692,105.62

จากตาราง 10 แสดงจานวนหน่วยของการใช้ ไฟฟ้าสามารถนามาแสดงเป็ นแผนภูมิวงกลม
เพื่อวัดค่าออกมาเป็ นเปอร์ เซ็นต์ได้ ดังแผนภูมิตอ่ ไปนี ้

5%
1%
0%
1%
2%
2%
1%

2%
1%

2%
1%
1%
1%
4%
2%
1%
1%

6%

1% 3%

6%
15%
4%

1%
4%
5%
4% 1%
2%1% 2%

ชุมชนบ ้านบน
ชุมชนห ้วยโป่ งใน-สะพานน้ า ท่วม
ชุมชนอิส ลาม
ชุมชนมาบข่า-สานั กอ ้ายงอน
ชุมชนบ ้านล่าง
ตาบลทับมา
ชุมชนตากวน-อ่าวประดู่
ชุมชนหนองน้ า เย็น
ตาบลมาบข่า
ชุมชนเกาะกก-หนองแตงเม
ชุมชนตลาดห ้วยโป่ ง
ชุมชนซอยคีร ี

4%

ชุมชนโขดหิน
ชุมชนหนองหวายโสม
ชุมชนหนองแฟบ
ชุมชนมาบยา
ชุมชนซอยร่วมพัฒนา
ตาบลเนินพระ
ชุมชนสานั กกะบาก
ชุมชนหนองบัวแดง
ชุมชนเนินพยอม
ชุมชนวัดโสภณ
ชุมชนเขาไผ่
ตาบลบ ้านฉาง

4%

5%

4%

ชุมชนห ้วยโป่ งใน2
ชุมชนมาบชลูด
ชุมชนบ ้านพลง
ชุมชนห ้วยโป่ งใน1
ชุมชนตลาดมาบตาพุด
ชุมชนมาบข่ามาบใน
ชุมชนกรอกยายชา
ชุมชนซอยประประปา
ชุมชนคลองน้ า หู
ชุมชนวัดมาบตาพุด
ชุมชนชากลูกหญ ้า

ภาพก36กกแสดงจานวนหน่ วยของการใช้ ไฟฟ้าของแต่ ละหมู่ใน 35 ชุมชน
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ข้ อมูลการใช้ พลังงานจากเชือ้ เพลิง
ประเภทชีวมวล
การสารวจปริ มาณการใช้ ไม้ ฟืนรวม 66,465 กิโลกรัมต่อปี หรื อ 25.16 ตันเทียบเท่า
น ้ามันดิบต่อปี ซึ่งเป็ นการซื ้อมาใช้ งานทังสิ
้ ้น จานวน 66,465 กิโลกรัมต่อปี ซึ่ งถือว่าเป็ นเชื ้อเพลิงที่
ถูกนามาใช้ งานมากที่สดุ
การใช้ เ ชื อ้ เพลิ ง ชี ว มวลประเภทถ่ าน จ านวน 52,182 กิ โ ลกรั ม ต่อ ปี หรื อ 35.67 ตัน
เที ยบเท่าน า้ มันดิบต่อปี ซึ่ง เป็ นการซื อ้ ถ่ านมาใช้ ง านทัง้ สิ น้ จะใช้ กับ เตาอัง้ โล่ธ รรมดา จ านวน
33,712 กิโลกรัมต่อปี ซึ่งนับว่าเป็ นเชื ้อเพลิงที่ถูกนามาใช้ รองจากฟื น ส่วนการใช้ แกลบรวม 4,952
กิโลกรัมต่อปี หรื อ 1.69 ตันเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อปี ซึ่งนับว่าเป็ นเชื ้อเพลิงที่ถูกนามาใช้ น้อยที่สุด
ทังนี
้ ้เป็ นแกลบที่ได้ มาจากภายในท้ องถิ่นทังสิ
้ ้น
ประเภทนา้ มันเชือ้ เพลิง
น ้ามันเชื ้อเพลิงที่ใช้ ใน 35 ชุมชน ประกอบด้ วย
น ้ามันดีเซล
จานวน 25,048,964
ลิตรต่อปี
น ้ามันดีเซล บี 5
จานวน 5,825,340
ลิตรต่อปี
น ้ามันเบนซิน 91
จานวน 10,485,613
ลิตรต่อปี
น ้ามันแก๊ สโซฮอล์ 91
จานวน 4,194,245
ลิตรต่อปี
น ้ามันแก๊ สโซฮอล์ 95
จานวน 5,609,587
ลิตรต่อปี
เมื่อพิจารณาจากการสารวจข้ อมูล พบว่า น ้ามันดีเซล มีมูลค่าการใช้ พลังงานประเภท
น ้ามันเชื ้อเพลิงมากที่สุดถึง 25,048,964 ลิตรต่อปี หรื อ 2,563.29 ตันเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อปี คิด
เป็ น 500 ล้ านบาทต่อปี รองลงมาเป็ น นา้ มันเบนซิน 91 จานวน 10,485,613 ลิตรต่อปี หรื อ
1,445.12 ตันเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อปี คิดเป็ น 314 ล้ านบาทต่อปี น ้ามันแก๊ สโซฮอล 95 และน ้ามัน
แก๊ สโซฮอล 9 ตามลาดับ ดังภาพ 5
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ดีเซล B5
8%
แก๊สโซฮอล 91
9%
เบนซิล 91
27%
ดีเซล
43%

แก๊สโซฮอล 95
13%

ภาพก37กกแสดงแผนภูมิมูลค่ าการใช้ พลังงานประเภทนา้ มันเชือ้ เพลิง (บาท/ปี )
ผลสรุ ปการวิเคราะห์ ข้อมูลด้ านพลังงาน
จากการพิจารณาข้ อมูลการใช้ พลังงานของ 35 ชุมชน ในภาพรวม พบว่า มีการใช้
พลังงานคิดเป็ นมูลค่าการใช้ พลังงานรวม 500 ล้ านบาทต่อปี คิดเป็ นร้ อยละ 43 ของค่าใช้ จ่าย
ทังหมดในครั
้
วเรื อน โดยมีน ้ามันดีเซลมีมูลค่าการใช้ พลังงานประเภทน ้ามันเชื ้อเพลิงมากที่สุดถึง
500 ล้ านบาทต่อปี คิดเป็ นจานวน 25,048,964 ลิตรต่อปี หรื อ 2,563.29 ตันเทียบเท่าน ้ามันดิบต่อ
ปี โดยคิดเป็ นร้ อยละ 43 รองลงมา คือน ้ามันเบนซิน 91 มีมลู ค่าการใช้ พลังงานรวมทังหมด
้
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ล้ านบาทต่อปี คิดเป็ นจานวน 10,485,613 ลิตรต่อปี หรื อ 1,445.12 ตันเทียบเท่านา้ มันดิบต่อปี
โดยคิดเป็ นร้ อยละ 27 ส่วนพลังงานที่ถูกนามาใช้ น้อยที่สุด คือ แกลบ เนื่องจากวัตถุดิบในพื ้นที่มี
เพียงพอต่อความต้ องการแต่ถกู ใช้ น้อยลง ประกอบกับประชากรมีรายได้ ค่อนข้ างดี จึงมีอุปกรณ์
อานวยความสะดวกในชีวิตประจาวันมากขึ ้น เชื ้อเพลิงชีวมวลจึงถูกนามาใช้ น้อยลง
ดัชนีชีว้ ัดการใช้ พลังงานในชุมชน
ค่ าใช้ จ่ายด้ านพลังงานต่ อรายได้
ค่า ใช้ จ่ า ยด้ า นพลัง งานของประชากรใน 35 ชุ ม ชน มี ค่ า ใช้ จ่ า ยด้ า นพลัง งานรวม
1,544,760,229 บาทต่อปี ส่วนรายได้ รวม มีคา่ 8,399,112,810 บาทต่อปี
ดังนันสั
้ ดส่วนค่าใช้ จา่ ยพลังงานต่อรายได้ ของครัวเรื อนใน35 ชุมชน คือ 18 %
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ค่ าใช้ จ่ายด้ านพลังงานต่ อรายจ่ าย
ค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานของประชากรใน 35 ชุมชน มีค่าใช้ จ่ายด้ านพลังงานรวม
1,544,760,229 บาทต่อปี ส่วนค่าใช้ จา่ ยรวม มีคา่ 4,396,438,088 บาทต่อปี
ดังนันสั
้ ดส่วนค่าใช้ จา่ ยพลังงานต่อรายจ่ายของครัวเรื อนใน35 ชุมชน คือ 35 %
การเปรียบเทียบรายได้กบั รายจ่ าย (ปี )

60%

54.19%

ร้ อยละของรายได้

50%
40%

ค่าใช้ จ่าย
ค่าไฟฟ้ า

30%

14.71%

20%

4.77%
10%
0%

ภาพก38กกแสดงการเปรี ยบเทียบรายได้ กับรายจ่ าย (ปี )

ค่าเชือ้ เพลิง
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การเปรียบเทียบค่ าใช้ จ่ายกับรายจ่ ายด้ านพลังงาน (ค่ าไฟฟ้ ารวมกับค่ าเชื้อเพลิง)

27.15%
30%

ร้ อยละของค่ าใช้ จ่าย (ปี )

25%
20%
15%

ค่าไฟฟ้ า

8.81%

10%
5%
0%

ภาพก39กกแสดงแผนภูมิเปรี ยบเทียบรายได้ กับรายจ่ าย

ภาพก40กกแสดงการวิเคราะห์ ข้อมูล

ค่าเชื้อเพลิง
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ผลงานภาพ 8 แสดงการวิเคราะห์สถานการณ์ แนวคิด และข้ อเสนอแนะในภาพรวมของ
ชุมชน 35 ชุมชนของจังหวัดระยอง
การรับฟั งความคิดเห็นของร่ างแผนพลังงาน
เป็ นการจัดเวที ลักษณะ คือ เวทีแลกเปลี่ยนในภาพรวม เพื่อให้ เกิดร่างแผนพลังงานและ
การนัดหมายในการจัดเวทีในพื ้นที่ และเวทีแลกเปลี่ยนรายชุมชน เพื่อให้ ได้ แผนพลังงานฉบับสมบู
โดยกิจกรรมนี ้จะดาเนินงานในช่วงที่ 3 ซึง่ ในรายงานครัง้ นี ้ ได้ ให้ แกนนาชุมชน ทัง้ 35 ชุมชน ระดม
ความคิดเพื่อให้ เกิดการร่างแผนพลังงานขึ ้นมา จึงสรุปได้ ดงั นี ้
1.กกการร่ างแผนงานการสร้ างจิตสานึกในการจัดการด้ านพลังงานให้ กับประชาชนใน
ชุมชน ซึง่ ชุมชนได้ มีการเสนอ แนวทางดังนี ้
1.กก1.1กกให้ มีการจัดอบรมในการให้ ความรู้กบั ประชาชน เรื่ อง การจัดการด้ านพลังงาน
การอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้ เกิดความรู้ความเข้ าใจ และตระหนักถึงคุณค่าของพลังงานมากขึ ้น
1.กก1.2กกจัดการประชาสัมพันธ์ให้ กับประชาชนรับรู้ผ่านสื่อต่างๆ อย่างเช่น การจัดทา
แผ่นพับ การแจกเอกสาร วารสาร การจัดทาป้ายโฆษณา และการประกาศมชนจังหวัเสียงตามสาย
หรื อวิทยุชมุ ชนให้ กบั ประชาชนในชุดระยอง
1.กก1.3กกการจัดเวทีปราศรั ย เพื่ อแสดงความคิด เสนอแนะให้ ความรู้ ด้ านพลัง งาน
ระหว่างเจ้ าหน้ าที่หรื อวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้ านพลังงาน และชาวบ้ านในชุมชน
1.กก1.4กกส่งตัวแทนของชุมชนศึกษาดูงานจากพื ้นที่จริง
1.กก1.5กกมีกิจกรรมการรณรงค์ เรื่ องการอนุรักษ์ พลังงาน การใช้ พลังงานอย่างรู้คณ
ุ ค่า
และอย่างถูกวิธี ภายในชุมชนทัง้ 35 ชุมชน
2.กกการร่ างแผนกิ จ กรรมการจัดทาแผนพลัง งานชุม ชนในภาพรวม แสดงให้ เห็นว่า
ชุมชนในจังหวัดระยองทัง้ 35 ชุมชน ได้ เข้ าใจในการใช้ พลังงานที่มีอยู่ แต่ยงั ขาดความรู้ความเข้ าใจ
ในการจัดการด้ านพลังงานอย่างถูกต้ อง ถูกวิธี เมื่อแกนนาชุมชนทัง้ 35 ชุมชน เริ่ มตระหนักถึง
ความสาคัญในการใช้ พลังงานอย่างยัง่ ยืน จึงได้ มีการเสนอแนะเพื่อให้ เกิดแผนงานดังกล่าว
ผลการวิเคราะห์
ผลจากการจัดเวที 35 ชุมชน เกิดแผนการจัดการพลังงานใน 17 ชุมชน ไม่สนใจที่จะ
ดาเนินงานด้ านพลังงานจานวน 18 ชุมชน แบ่งออกเป็ น 2 ประเภทคือ
1.กกด้ านการอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาประสิทธิภาพการใช้ เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
2.กกการสร้ างกิจกรรมให้ ประชาชนมีส่วนร่ วมที่เกี่ ยวข้ องกับพลังงานตังแต่
้ การพัฒนา
ความรู้ และเทคโนโลยีพลังงานทดแทนแยกเป็ นแผนงานหรื อกิจกรรมหลัก ในภาพรวมของ ชุมชน
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แผนงาน/โครงการคือ
1.กกโครงการรณรงค์เผยแพร่ให้ ความรู้การใช้ พลังงาน
2.กกโครงการส่งเสริมการใช้ เตาเผาถ่าน 200 ลิตร
3.กกโครงการส่งเสริมการใช้ เตาชีวมวล
4.กกโครงการส่งเสริมการใช้ พลังงานแสงอาทิตย์และ
5.กกโครงการใช้ รถไฟฟ้า
โดยมีรายละเอียดรายชุมชนตามตารางแสดงชื่อชุมชนและแผนงาน
ตารางก11กกแสดงรายชื่อชุมชนกลุ่มเป้าหมายรอบโรงไฟฟ้า
พืน้ ที่อาเภอ
อาเภอเมือง

ลาดับ พืน้ ที่รายชื่อ
ชื่อแผนงาน/กิจกรรม
ชุมชน
1 ชุมชนสานักกะบาก 1.โครงการนาร่อง เปลี่ยนหลอดไฟประหยัด
พลังงาน
2.โครงการส่งเสริมการใช้ เตาชีวมวลและเตา
200 ลิตร
3.โครงการอบรม สัมมนาให้ ความรู้ด้านการ
ประหยัดพลังงาน
2 ชุมชนมาบชลูด
ไม่เสนอแผน
3 ชุมชนตลาดมาบตา ติดตังระบบลาร์
้
เซลผลิตไฟฟ้าขาย
พุด
4 ชุมชนบ้ านบน
1.โครงการนาร่อง เปลี่ยนหลอดไฟประหยัด
พลังงาน
2.โครงการส่งเสริมการใช้ เตาชีวมวลและเตา
200 ลิตร
3.โครงการอบรม สัมมนาให้ ความรู้ด้านการ
ประหยัดพลังงาน
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ตารางก11กก(ต่ อ)
พืน้ ที่อาเภอ

ลาดับ พืน้ ที่รายชื่อ
ชุมชน
5 ชุมชนซอยร่วม
พัฒนา

6
7
8
9
10
11

12

13
14

ชื่อแผนงาน/กิจกรรม

1.ติดตังระบบลาร์
้
เซลอาคารทาการชุมชน
2.ไฟแสงสว่างระบบลาร์ เซล 10 จุด
3.รถไฟฟ้ารับส่งนักเรี ยน
4.รถดับเพลิงใช้ พลังงานไฟฟ้า
ชุมชนหนองบัวแดง อบรมเรื่ องการการอนุรักษ์พลังงาน
ชุมชนหนองน ้าเย็น รณรงค์ใช้ หลอดประหยัดพลังงาน
ชุมชนคลองน ้าหู
ไม่เสนอแผน
ชุมชนกรอกยายชา ติดตังระบบสาธิ
้
ตบ้ านพลังงานแสงอาทิตย์
ชุมชนวัดโสภณ
ไม่เสนอแผน
ชุมชนโขดหิน
1.โครงการนาร่อง เปลี่ยนหลอดไฟประหยัด
พลังงาน
2.โครงการส่งเสริมการใช้ เตาชีวมวลและเตา
200 ลิตร
3.โครงการอบรม สัมมนาให้ ความรู้ด้านการ
ประหยัดพลังงาน
ชุมชนเขาไผ่
1.โครงการนาร่อง เปลี่ยนหลอดไฟประหยัด
พลังงาน
2.โครงการเศรษฐกิจพอเพียงพึงพาตนเอง
(เตา 200 ลิตร)
3.โครงการอบรม สัมมนาให้ ความรู้ด้านการ
ประหยัดพลังงาน
ชุมชนหนองแฟบ ไม่เสนอแผน
ชุมชนเกาะกกไม่เสนอแผน
หนองแตงเม
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ตารางก11กก(ต่ อ)
พืน้ ที่อาเภอ

ลาดับ พืน้ ที่รายชื่อ
ชุมชน
15 ชุมชนตากวน
-อ่าวประดู่
16 ตาบลทับมา
17 ตาบลเนินพระ
18 ชุมชนซอยคีรี

19

20

21

ชื่อแผนงาน/กิจกรรม
ไม่เสนอแผน

ไม่เสนอแผน
ไม่เสนอแผน
1.โครงการนาร่อง เปลี่ยนหลอดไฟประหยัด
พลังงาน
2.โครงการส่งเสริมการใช้ เตาชีวมวลและเตา
200 ลิตร
3.โครงการอบรม สัมมนาให้ ความรู้ด้านการ
ประหยัดพลังงาน
ชุมชนห้ วยโป่ งใน 1 1.โครงการนาร่อง เปลี่ยนหลอดไฟประหยัด
พลังงาน
2.โครงการส่งเสริมการใช้ เตาชีวมวลและเตา
200 ลิตร
3.โครงการอบรม สัมมนาให้ ความรู้ด้านการ
ประหยัดพลังงาน
ชุมชนห้ วยโป่ งใน 2 1.โครงการนาร่อง เปลี่ยนหลอดไฟประหยัด
พลังงาน
2.โครงการส่งเสริมการใช้ เตาชีวมวลและเตา
200 ลิตร
3.โครงการอบรม สัมมนาให้ ความรู้ด้านการ
ประหยัดพลังงาน
ชุมชนห้ วยโป่ ง 3
ไม่เสนอแผน
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ตารางก11กก(ต่ อ)
พืน้ ที่อาเภอ

ลาดับ พืน้ ที่รายชื่อ
ชุมชน
22 ชุมชนมาบยา

23
24
25
26
27
28
29

30
31
32

ชื่อแผนงาน/กิจกรรม
1.โครงการนาร่อง เปลี่ยนหลอดไฟประหยัด
พลังงาน
2.โครงการส่งเสริมการใช้ เตาชีวมวลและเตา
200 ลิตร
3.โครงการอบรม สัมมนาให้ ความรู้ด้านการ
ประหยัดพลังงาน
ไม่เสนอแผน

ชุมชนหนองหวาย
โสม
ชุมชนบ้ านล่าง
ไม่เสนอแผน
ชุมชนตลาดห้ วย
ไม่เสนอแผน
โป่ ง
ชุมชนชากลูกหญ้ า รณรงค์เปลี่ยนหลอดประหยัดไฟฟ้า 600
ครัวเรื อน
ชุมชนบ้ านพลง
ชื ้อหลอดไฟประหยัดพลังงานให้ ชมุ ชน
ชุมชนอิสลาม
อบรมเยาวชนแกนนาอาสาสมัครพลังงาน
ชุมชนวัดมาบตา
1.โครงการนาร่อง เปลี่ยนหลอดไฟประหยัด
พุด
พลังงาน
2.โครงการส่งเสริมการใช้ เตาชีวมวลและเตา
200 ลิตร
3.โครงการอบรม สัมมนาให้ ความรู้ด้านการ
ประหยัดพลังงาน
ชุมชนซอยประปา ไม่เสนอแผน
ชุมชนเนินพยอม
ไม่เสนอแผน
ตาบลมาบข่า
ไม่เสนอแผน
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ตารางก11กก(ต่ อ)
พืน้ ที่อาเภอ
อาเภอบ้ านฉาง
อาเภอนิคม
พัฒนา

ลาดับ พืน้ ที่รายชื่อ
ชุมชน
33 ตาบลบ้ านฉาง
34 ชุมชนมาบข่า-มาบ
ใน
35 ชุมชนมาบข่า
(สานักอ้ ายงอน)

ชื่อแผนงาน/กิจกรรม
เตาชีวมวล
ไม่เสนอแผน
ไม่เสนอแผน

การสนับสนุนงานตามโครงการนาร่ อง
จากแผนการดาเนินงานของ ชุมชนผู้ทาการวิจยั ได้ ปรึกษากับทางคณะกรรมการกองทุนฯ
ของเพิ่มพื ้นที่การสนับสนุนโครงการนาร่องจาก 2 ชุมชนเป็ น 4 ชุมชนเพื่อให้ เกิดการกระจายพื น้ ที่
นาร่ องให้ ทั่วถึง และสามารถเป็ นแบบอย่า งให้ กับชุม ชนอื่ นได้ ง่ าย สนับสนุนการดาเนินงาน
งบประมาณอุดหนุนตามแผนนาร่องจานวนเงินรวม 200,000 บาท ใน 4 ชุมชน โดยสนับสนุนพื ้นที่
ละ 50,000 บาทและตามแผนงานที่นาเสนอมาโดยมีพื ้นที่นาร่อง 4 ชุมชนคือ
1.กกชุมชนโขดหิน
2.กกชุมชนเขาไผ่
3.กกชุมชนมาบข่ามาบใน
4.กกชุมชนตาบลบ้ านฉาง
สิ่งที่ค้นพบ
1.กกการตื่นตัวของชุมชนในการจัดการด้ านทรัพยากรสิ่งแวดล้ อมและสุขภาพสูง
2.กกต้ นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที่หนุนเสริมอาชีพของชุมชนมีครบทุกด้ าน
3.กกมีหน่วยงานทังภายนอกชุ
้
มชนและภายในชุมชนหนุนเสริ มการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกองทุนรอบโรงไฟฟ้า
4.กกเป็ นแหล่งประกอบอาชีพที่หลากหลายทาให้ ก่อเกิดรายได้ ในหลายช่องทาง
5.กกการตื่นตัวของชุมชนในการจัดการด้ านพลังงานและความต้ องการความรู้ เพื่อเรื่ อง
การจัดการด้ านพลังงาน ในการใช้ พลังงานอย่างถูกวิธี
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6.กกต้ นทุนทางทรัพยากรธรรมชาติที่หนุนเสริมอาชีพของชุมชนมีครบทุกด้ านทาให้ ชมุ ชน
ในจังหวัดระยองมีความต้ องการใช้ พลังงานสูง ผ่านเทคโนโลยีที่อานวยความสะดวกสบาย ในการ
ใช้ ชีวิตประจาวัน แต่ชมุ ชนจังหวัดระยองก็มีการคานึงถึงการใช้ พลังงานที่ยงั่ ยืนเช่นเดียวกัน
7.กกมีหน่วยงานทัง้ ภายนอกชุมชนและภายในชุมชนหนุนเสริ มการพัฒนาคุณภาพชีวิต
อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกองทุนรอบโรงไฟฟ้า ที่ให้ บริ การทัง้ ความสะดวกสบาย ความรู้ หรื อการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมภายในชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน
8.กกการรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมของชุมชน ที่รายล้ อมด้ วย
โรงงานอุตสาหกรรม การเจริ ญเติบโตของธุรกิจการท่องเที่ยว ซึ่งแกนนาชุมชนจังหวัดระยอง 35
ชุมชน ได้ ตระหนักถึงการใช้ และได้ ประโยชน์จากทรัพยากร ดังนันชุ
้ มชนจังหวัดระยองจึงต้ องการ
ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้ อม รวมถึงมลพิษที่เกิดขึ ้นด้ วย
ปั ญหาอุปสรรค
1.กกเป็ นชุมชนบริบทเมือง อาชีพรับจ้ างเป็ นหลักทาให้ การจัดกิจกรรมทางสังคมมีปัญหา
ด้ านการจัดสรรเวลาที่เหมาะสมกับชุมชนที่หลากหลายอาชีพ
2.กกปั ญหาด้ านสิ่ ง แวดล้ อมมี ทั ง้ มลพิ ษ ในอากาศ น า้ และของเสี ย จากโรงงาน
อุตสาหกรรม สารเคมีปะปนในน ้าทะเล ซึง่ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
3.กกการสร้ างพลังการขับเคลื่อนของชุมชนในการบริ หารจัดการสภาพแวดล้ อมยังไม่
เข้ มแข็งพอที่จะจัดการกับสภาพปั ญหาที่ใหญ่มาก
4.กกยังขาดการประสานเชื่อมร้ อยความร่ วมมือจากหน่วยงานทัง้ ภายนอกชุมชนและ
ภายในชุมชนอย่างชัดเจนเชิงระบบ
5.กกเป็ นชุมชนบริบทเมือง อาชีพรับจ้ างเป็ นหลักทาให้ การจัดกิจกรรมทางสังคมมีปัญหา
ด้ านการจัดสรรเวลาที่เหมาะสมกับชุมชนที่หลากหลายอาชีพ
6.กกปั ญหาด้ านสิ่ ง แวดล้ อมมี ทั ง้ มลพิ ษ ในอากาศ น า้ และของเสี ย จากโรงงาน
อุตสาหกรรม สารเคมีปะปนในน ้าทะเล ซึ่งส่ง ผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
และชุมชนในจังหวัดระยองยังขาดความรู้ ความเข้ าใจเรื่ องปั ญหามลพิษด้ านสิ่งแวดล้ อม รวมทัง้
หน่วยงานภาคเอกชนที่ดาเนินกิจการในพื ้นที่ของชุมชน ยังไม่มีการให้ ข้อมูลด้ านมลพิษที่จะเกิดขึ ้น
ให้ ชดั เจนแก่ชมุ ชน
7.กกการสร้ างพลังการขับเคลื่อนของชุมชนในการบริ หารจัดการสภาพแวดล้ อมยังไม่
เข้ มแข็งพอที่จะจัดการกับสภาพปั ญหาที่ใหญ่มาก การขาดความรู้ ความเข้ าใจในการจัดการด้ าน
พลังงาน การใช้ พลังงานอย่างถูกต้ องและถูกวิธี
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8.กกยังขาดการประสานเชื่อมร้ อยความร่ วมมือจากหน่วยงานทัง้ ภายนอกชุมชนและ
ภายในชุมชนอย่างชัดเจนเชิงระบบ รวมทังการประสานงานหรื
้
อการให้ ข้อมูลที่ถกู ต้ องแก่ชมุ ชน
ข้ อเสนอแนะ
1.กกสร้ างพลังการขับเคลื่อนของชุมชนในการบริหารจัดการสภาพแวดล้ อม
2.กกความร่ วมมือจากหน่วยงานทัง้ ภายนอกชุมชนและภายในชุมชนอย่างชัดเจนเชิง
ระบบ
3.กกจัดตังคณะท
้
างานดูแลเฝ้าระวังภาคประชาชนในการควบคุมดูแลสุขภาพอนามัย
มลภาวะ จากโรงงานอุตสาหกรรมของประชาชน
4.กกมีมาตรการควบคุมดูแลสถานประกอบการอย่างเข้ มงวด เพื่อไม่ให้ เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนและสิ่งแวดล้ อม
5.กกเสริ มสร้ างหรื อพัฒนาการเรี ยนรู้ เชิงกระบวนการกลุ่มอย่างต่อเนื่องเพื่อการจัดการ
องค์กรที่เข้ มแข็งสามารถจัดการกับปั ญหาได้ อย่างเท่าทัน
6.กกสร้ างพลังการขับเคลื่อนของชุมชนในการบริ หารจัดการสภาพแวดล้ อม และการใช้
พลังงานทดแทน เพื่อเป็ นพลังงานทางเลือกให้ กบั ชุมชน การนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนไปใช้ ใน
ชีวิตประจาวัน เช่น เตาประหยัดพลังงาน
7.กกควรมีการจัดตังองค์
้ กรกลางด้ านพลัง งานชุมชน เพื่อการสร้ างเครื อข่ายพลังงาน
องค์กรภาคประชาชนให้ มีการดาเนินแผนงานอย่างต่อเนื่อง
8.กกมีการดาเนินงาน ในลักษณะการวางแผนงานที่ต่อเนื่องให้ เป็ นรู ปธรรมมากขึ ้น เช่น
การจัดตังองค์
้ กรบริ หารจัดการ หรื อการกาหนดแผนงานเชิงยุทธศาสตร์ ในการบริ หารจัดการทัง้
ระดับในรัศมี 5 กิโลเมตร การบริ หารจัดการแผนรายชุมชน และมีการดาเนินงานในลักษณะแนวราบ
มากกว่าแนวตัง้
9.กกเสริ ม สร้ างให้ อ งค์ ก รชุม ชนมี ห น่ว ยงานจัด การหรื อ หน่ ว ยพัฒ นาการเรี ย นรู้ เชิ ง
กระบวนการกลุ่มอย่างต่อเนื่องเพื่อการจัดการองค์กรที่เข้ มแข็งสามารถจัดการกับปั ญหาได้ อย่าง
เท่าทัน
10.กกควรมี การจัดกิจกรรมที่มีบรรยากาศในลักษณะที่บ่งชี ด้ ้ านการจัดพลังงาน การ
อนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้ อม
11.กกควรมีการคัดเลือกแกนนาชุมชนที่มีความเข้ าใจ และมีความตระหนักร่ วมในการ
ดาเนินที่แสดงออกเรื่ องการจัดการด้ านพลังงาน และการอนุรักษ์ พลังงาน
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แผนพลังงานของ 35 ชุมชน
1.กกโครงการส่งเสริ มการใช้ เตาแก๊ สชีวมวลเพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กับผลิตภัณฑ์ชุมชน
และสินค้ าเกษตรในปี ที่ 1 จะทาให้ ลดค่าใช้ จ่ายในด้ านเชือ้ เพลิงลง 1.5% คิดเป็ นเงินประมาณ
17,476,021.87 บาท และถ้ าเข้ าร่วมทัง้ 3 ปี ตามแผนยุทธศาสตร์ ก็จะสามารถลดค่าใช้ จา่ ยในด้ าน
เชื ้อเพลิงลง 5% คิดเป็ นเงิน ประมาณ 58,253,406.22 บาท
2.กกโครงการเสริ มสร้ างอาชีพการผลิตเตาเผาถ่าน200ลิตรและการผลิตถ่านขายให้ กับ
กลุ่มและประชาชนทั่วไป ในปี ที่ 1 จะทาให้ ลดค่าใช้ จ่ายในด้ านเชือ้ เพลิงลง 1.5% คิดเป็ นเงิน
ประมาณ 17,476,021.87บาท และถ้ าเข้ าร่ วมทัง้ 3 ปี ตามแผนยุทธศาสตร์ ก็จะสามารถลด
ค่าใช้ จา่ ยในด้ านเชื ้อเพลิงลง 5% คิดเป็ นเงิน ประมาณ 58,253,406.22 บาท
3.กกโครงการส่งเสริมการใช้ บอ่ ก๊ าซชีวภาพในครัวเรื อนเพื่อชีวิตที่พอเพียง ในปี ที่ 1 จะทา
ให้ ลดค่าใช้ จา่ ยในด้ านเชื ้อเพลิงลง 1.5% คิดเป็ นเงินประมาณ 17,476,021.87 บาท และถ้ าเข้ าร่วม
ทัง้ 3 ปี ตามแผนยุท ธศาสตร์ ก็ จ ะสามารถลดค่า ใช้ จ่า ยในด้ า นเชื อ้ เพลิ ง ลง 5% คิด เป็ นเงิ น
ประมาณ 58,253,406.22 บาท
4.กกโครงการสนับสนุนการใช้ โซล่าเซลล์ผลิตไฟฟ้าใช้ ในครัวเรื อน เพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่ม
ให้ กับผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้ าเกษตรเพื่อชีวิตที่พอเพียงในปี ที่ 1 จะทาให้ ลดค่าใช้ จ่ายในด้ าน
ไฟฟ้ าลง 9 % คิดเป็ นเงิ นประมาณ 34,172,289.51 บาทและถ้ าเข้ าร่ วมทัง้ 3 ปี ตามแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ก็ จ ะสามารถลดค่ า ใช้ จ่ า ยในด้ านไฟฟ้ าลง 32 % คิ ด เป็ นเงิ น ประมาณ
121,501,473.80 บาท
5.กกโครงการส่งเสริ มการผลิตและการใช้ บ่อก๊ าซชีวภาพขนาดใหญ่ในชุมชนและกลุ่ม
เกษตรกร, ผู้ประกอบการขนาดเล็ก - กลางเพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กับผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้ า
เกษตร ในปี ที่ 1 จะท าให้ ลดค่ า ใช้ จ่ า ยในด้ า นเชื อ้ เพลิ ง ลง 1.5% คิ ด เป็ นเงิ น ประมาณ
17,476,021.87 บาท และถ้ าเข้ าร่วมทัง้ 3 ปี ตามแผนยุทธศาสตร์ ก็จะสามารถลดค่าใช้ จ่ายในด้ าน
เชื ้อเพลิงลง 5% คิดเป็ นเงิน ประมาณ 58,253,406.22 บาท
6.กกโครงการส่ ง เสริ ม การใช้ เตาอบพลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ ใ นชุ ม ชนเกษตรและ
ผู้ประกอบการขนาดเล็ ก -กลางเพื่ อสร้ างมูลค่าเพิ่ม ให้ กับสินค้ าเกษตรและผลิตภัณฑ์ ที่สะอาด
ปลอดภัยต่อผู้บริ โภคในปี ที่ 1 จะทาให้ ลดค่าใช้ จ่ายในด้ านเชื ้อเพลิงลง 1.5% คิดเป็ นเงินประมาณ
17,476,021.87 บาท และถ้ าเข้ าร่วมทัง้ 3 ปี ตามแผนยุทธศาสตร์ ก็จะสามารถลดค่าใช้ จ่ายในด้ าน
เชื ้อเพลิงลง 5% คิดเป็ นเงิน ประมาณ 58,253,406.22 บาท
7.กกโครงการส่งเสริมการใช้ กงั หันลมผลิตกระแสไฟฟ้าให้ กบั ชุมชน, หน่วยงานทัว่ ไปและ
ผู้ประกอบการขนาดเล็ก - กลาง เพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กบั ผลิตภัณฑ์ชมุ ชนและสินค้ าเกษตรในปี ที่
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1 จะทาให้ ลดค่าใช้ จ่ายในด้ านไฟฟ้าลง 9 % คิดเป็ นเงินประมาณ 34,172,289.51 บาทและถ้ าเข้ า
ร่ วมทัง้ 3 ปี ตามแผนยุทธศาสตร์ ก็ จ ะสามารถลดค่าใช้ จ่ายในด้ านไฟฟ้ าลง 32% คิดเป็ นเงิ น
ประมาณ 121,501,473.80 บาท
8.กกโครงการสนับสนุนการใช้ โซล่าเซลผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ ในรถจักรยานไฟฟ้าในแหล่ง
ท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริ ม การท่องเที่ ยวและสนับสนุนผู้ประกอบการท่องเที่ยวในปี ที่ 1 จะทาให้ ลด
ค่าใช้ จ่ายในด้ านไฟฟ้ าลง 9% คิดเป็ นเงินประมาณ 34,172,289.51 บาทและถ้ าเข้ าร่ วมทัง้ 3 ปี
ตามแผนยุท ธศาสตร์ ก็ จ ะสามารถลดค่า ใช้ จ่า ยในด้ า นไฟฟ้ าลง 32% คิด เป็ นเงิ น ประมาณ
121,501,473.80 บาท
9.กกโครงการสร้ างอาชีพการปลูกปาล์มน ้ามันให้ กบั ชุมชน เพื่อใช้ ผลิตน ้ามันไบโอดีเซล
พร้ อมสอนวิธีการผลิตนา้ มันไบโอดีเซลในปี ที่ 1 จะทาให้ ลดค่ าใช้ จ่ายในด้ านเชื ้อเพลิงลง 9.67%
คิดเป็ นเงินประมาณ 112,662,087.62 บาท และถ้ าเข้ าร่ วมทัง้ 3 ปี ตามแผนยุทธศาสตร์ ก็จะ
สามารถลดค่าใช้ จา่ ยในด้ านเชื ้อเพลิงลง 32.25% คิดเป็ นเงิน ประมาณ 375,151,936.04 บาท
10.กกโครงการส่ง เสริ มการผลิตไบโอดีเซลจากนา้ มันพื ชใช้ แล้ วให้ กับชุมชนเพื่อสร้ าง
มูลค่าเพิ่มให้ กบั ชีวิตชุมชนที่พอเพียง ในปี ที่ 1 จะทาให้ ลดค่าใช้ จ่ายในด้ านเชื ้อเพลิงลง 9.67% คิด
เป็ นเงินประมาณ 112,662,087.62 บาท และถ้ าเข้ าร่วมทัง้ 3 ปี ตามแผนยุทธศาสตร์ ก็จะสามารถ
ลดค่าใช้ จา่ ยในด้ านเชื ้อเพลิงลง 32.25% คิดเป็ นเงิน ประมาณ 375,151,936.04 บาท
11.กกโครงการส่งเสริ มการใช้ จกั รยานสูบน ้าให้ กับเกษตรกรและชุมชนในปี ที่ 1 จะทาให้
ลดค่าใช้ จา่ ยในด้ านไฟฟ้าลง 9 % คิดเป็ นเงินประมาณ 34,172,289.51 บาทและถ้ าเข้ าร่วมทัง้ 3 ปี
ตามแผนยุท ธศาสตร์ ก็ จ ะสามารถลดค่า ใช้ จ่า ยในด้ า นไฟฟ้ าลง 32% คิด เป็ นเงิ น ประมาณ
121,501,473.80 บาท
12.กกโครงการสร้ างอาชีพการผลิตและการใช้ เตามหาเศรษฐี มาสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ กับ
กลุ่มชุมชนและสิ นค้ าเกษตรในปี ที่ 1 จะทาให้ ล ดค่าใช้ จ่ายในด้ านเชือ้ เพลิง ลง 3% คิดเป็ นเงิ น
ประมาณ 34,952,043.73 บาท และถ้ าเข้ าร่ วมทัง้ 3 ปี ตามแผนยุทธศาสตร์ ก็จะสามารถลด
ค่าใช้ จา่ ยในด้ านเชื ้อเพลิงลง 6% คิดเป็ นเงิน ประมาณ 69,904,087.46 บาท
13.กกโครงการสนับสนุนหลอดประหยัดไฟและล้ างเครื่ องปรับอากาศแก่หน่วยงานและ
ผู้ประกอบการขนาดเล็ก-กลาง เพื่อลดต้ นทุนการผลิตสินค้ าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนในปี ที่ 1 จะ
ทาให้ ลดค่าใช้ จ่ายในด้ านไฟฟ้าลง 19.35 % คิดเป็ นเงินประมาณ 73,470,422.44 บาทและถ้ าเข้ า
ร่ วมทัง้ 3 ปี ตามแผนยุทธศาสตร์ ก็จะสามารถลดค่าใช้ จ่า ยในด้ านไฟฟ้าลง 38.7% คิดเป็ นเงิน
ประมาณ 146,940,844.87 บาท
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14.กกโครงการส่งเสริ มการใช้ เตาเผาขยะแบบลดมลพิ ษในชุมชน, หน่วยงานต่างๆและ
แหล่งท่องเที่ยวเพื่อความปลอดภัยต่อประชาชน, ลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้ อมและนักท่องเที่ยวในปี ที่ 1
จะทาให้ ลดค่าใช้ จ่ายในด้ านเชื ้อเพลิงลง 3 % คิดเป็ นเงินประมาณ 34,952,043.73 บาท และถ้ า
เข้ าร่วมทัง้ 3 ปี ตามแผนยุทธศาสตร์ ก็จะสามารถลดค่าใช้ จ่า ยในด้ านเชื ้อเพลิงลง 6 % คิดเป็ นเงิน
ประมาณ 69,904,087.46 บาท

