
ไฟ
ฟ
้าช

ุมช
น

789

P-EM15

การสํารวจศักยภาพพลังงานทดแทนของชุมชนบานรองปลายนา ตําบลบัวสลี อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย

วิลาสินี  ศรีสุวรรณ*1, วุฒิชัย  เสริฐผม1, ไกรพล  ขันทะบุตร1, สิทธิชัย  สะสาง1

1 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 57100 E-mail: wilasinee_s@hotmail.com

บทคัดยอ
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค คือ เพ่ือศึกษาสภาพการใชพลังงานในปจจุบัน สํารวจศักยภาพพลังงานทดแทนของชุมชน และเพ่ือหารูปแบบท่ี

เหมาะสมในการจัดการพลังงานทดแทนของชุมชนโดยใชวิธีการสํารวจ สัมภาษณและสังเกต ผลการศึกษาพบวาชุมชนบานรองปลายนา มีมูลคาการใช
พลังงานจากนํ้ามันมากสุด มีปริมาณการใชท่ี 41,696 ลิตร/ป มูลคา 1,346,064 บาท/ป รองลงมาเปน การใชพลังงานความรอนจากกาซ LPG มี
ปริมาณการใชท่ี 2,760 kg/ ป มูลคา 772,800บาท/ป และการใชพลังงานไฟฟา มีปริมาณการใชท่ี 58,527 kWh/ป มูลคา 207,421 บาท/ป ทางดาน
ศักยภาพพลังงานทดแทนพบวา บริเวณท่ัวไปของชุมชน มีคาความเขมแสงอาทิตยเฉล่ีย 829 วัตตตอตารางเมตร คาความเร็วลมเฉล่ีย 1.38 เมตร/
วินาที และ มีคาอัตราการไหลของนํ้าในแมนํ้าแมมอญเฉล่ีย 7.95 ลบ.ม./วินาที และ นํ้าในแมนํ้ารองขี้นาเฉล่ีย 3.57 ลบ.ม./วินาที ทางดานศักยภาพชีว
มวล ขยะมูลฝอย และเชื้อเพลิงเหลือใชจากการเกษตรชุมชนคือ มีซังขาวมากท่ีสุด จํานวนประมาณ 1,702 kg/ ปฟน จํานวนประมาณ 1,399 kg/ป
ขยะมูลฝอย จํานวนประมาณ 1,010 kg/ ปและ มูลสัตวนอยท่ีสุด จํานวนประมาณ 123 kg/ ป ชุมชนตองมีการสงเสริมความรูความเขาใจเพ่ือใหเกิด
ความตระหนักในเรื่องการใชพลังงานทดแทน ทําใหการจัดการพลังงานทดแทนของชุมชนเกิดขึ้นแบบการมีสวนรวมในการเลือก วางแผน และนํา
พลังงานทดแทนไปใชรวมกันจาก ศักยภาพพลังงานทดแทนของชุมชน คือ พลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย พลังงานไฟฟาจากพลังงานนํ้า
พลังงานความรอนจากชีวมวล ขยะมูลฝอย และส่ิงท่ีเหลือใชจากการเกษตร จะทําใหชุมชนสามารถดําเนินงานดานพลังงานทดแทนชุมชนไดอยางยั่งยืน
และชุมชนสามารถดําเนินงานใหสอดคลองตามหลักของการเปนหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงในระดับท่ีสูงขึ้นตอไปได

คําสําคัญ: พลังงานทดแทน; ชุมชน

1. บทนํา
พลังงานเปนส่ิงจําเปนสําหรับการดํารงชีวิตของมนุษยอยางไมสามารถปฏิเสธได กิจกรรมทุกประเภทของมนุษยตองใชพลังงานท้ังส้ิน ในอดีต

มนุษยใชพลังงานหลักๆ จากธรรมชาติ เชนดวงอาทิตย ลม และนํ้า หลังจากท่ีมีการคิดคนและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และไดคนพบแหลงพลังงานท่ี
ยิ่งใหญและนําไปสูการเปล่ียนแปลงของโลก คือ นํ้ามันเชื้อเพลิง และไดกลายเปนแหลงพลังงานหลักของโลกสืบตอมาจนปจจุบัน เม่ือการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม และการเพ่ิมขึ้นของประชากรโลกทําใหมีการใชพลังงานจากนํ้ามันเชื้อเพลิงเพ่ิมขึ้นอยางมหาศาลในชวง2 ทศวรรษท่ีผานมา

ปญหาดังกลาวทําใหมีการตระหนักวานํ้ามันเชื้อเพลิงน้ันเปนพลังงานท่ีมีจํากัด หากยังมีการใชกันในระดับปจจุบันตอไป จะเกิดปญหาขาด
แคลนขึ้นอยางแนนอนในอนาคต ประกอบกับมีภาวะตางๆ ท่ีสงผลกระทบตอราคานํ้ามัน เชน ภาวะสงคราม และความขัดแยงทางการเมือง ทําให
ราคานํ้ามันพุงสูงขึ้นอยางมาก สงผลตอการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจของประเทศตางๆ ท่ัวโลก หลายประเทศจึงเริ่มมองหาแหลงพลังงานทดแทนการ
ใชพลังงานจากนํ้ามันเชื้อเพลิง ท้ังจากถานหิน กาซธรรมชาติ และหันกลับไปมองแหลงพลังงานธรรมชาติเดิมท่ีมนุษยเคยใชมากอน จากสถานการณ
ดังกลาวทําใหประเทศไทยมีการพัฒนาพลังงานทดแทนประเภทตางๆ  และไดนํามาใชทดแทนนํ้ามันเชื้อเพลิงท้ังในภาคการผลิต และครัวเรือน
โดย [1]พิพัฒน นนทนาธรณ และคณะ (2550) ไดศึกษา โครงการสรางระบบพลังงานทางเลือกท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทย เสนอแนะเชิงนโยบาย
สําหรับโครงสรางพลังงานทางเลือกท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย ในระยะส้ันควรกําหนดนโยบายและมาตรการท่ีจะรักษาผลประโยชนดานส่ิงแวดลอม
โดยมุงเนนไปท่ีมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน และกําหนดนโยบายการใชพลังงานทดแทนในการขนสงทางบก กําหนดรูปแบบการจัด
การพลังงานไฟฟาท่ีเหมาะสมสําหรับชุมชน การจัดหารวมถึงการจัดแบงพ้ืนท่ี เพ่ือสงเสริมใหเกิดความสนใจดานพลังงานทดแทนในระดับชุมชนและ
การจัดการพลังงานชุมชนดวยพลังงานหมุนเวียนโดยในรายงานฉบับน้ียังไดนําเสนอรูปแบบขององคกรมหาชนท่ีจะทําหนาท่ีดูแล ประสานงาน
จัดหากองทุนและใหความรูความเขาใจกับคนในชุมชนเพ่ือใหการจัดการพลังงานชุมชนสามารถเกิดขึ้นไดจริงและมีความยั่งยืน

จากขอมูล[2]กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (2555) ไดรายงานสถานการณพลังงานของประเทศไทย พบวาสัดสวนการใช
พลังงานทดแทนในป 2555 เพ่ิมขึ้นรอยละ 13.0 เม่ือเทียบกับป 2554 เพ่ือใหสามารถพัฒนาการใชพลังงานทดแทนใหสามารถใชงานไดมากขึ้น
มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย [3]หนวยวิจัยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพ่ือการพัฒนาชนบท (2529) ไดระบุจากการศึกษาเรื่อง รูปแบบการจัดหาพลังงาน
ใหแกชุมชนขนาดเล็กในชนบท เพ่ือประโยชนในการผลิตทางการเกษตร และอุตสาหกรรมขนาดยอม วา การจัดหาพลังงานใหชุมชนน้ันสมาชิกของ
ชุมชนจะตองพรอมท่ีจะเรียนรูเทคโนโลยี และวิธีการใหมในการผลิตและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ แผนพลังงานน้ันตองไดรับ การยอมรับ
จากชุมชน มีความสอดคลองกับวิถีชุมชน สภาพพ้ืนท่ี ความตองการ และการประกอบอาชีพของชุมชน เทคโนโลยีตองสามารถดูแลไดดวยบุคคล
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ภายในชุมชนเอง การมีความรูความเขาใจ และตระหนักตอปญหาท่ีเกิดขึ้น พลังงานท่ีดียอมสงผลใหชุมชนสามารถลดคาใชจายเกี่ยวกับพลังงานได
โดยหันมาใชพลังงานทางเลือกเพ่ิมมากขึ้น และใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี การพัฒนาพลังงานในชุมชนตองอาศัยการสนับสนุนจากท้ัง
ภาครัฐและเอกชนในการดูแล และสนับสนุนเรื่องนโยบาย งบประมาณ และบุคลากรทางดานพลังงาน ท้ังน้ีตองมีการปรับปรุงเทคโนโลยี
และกระบวนการจัดการใหมีความเหมาะสม มีการประเมินผลและดําเนินการอยางตอเน่ือง โดยจะตองมีการศึกษาหาขอมูลพ้ืนฐานดานพลังงาน
ทดแทน ตองมีการสํารวจการใชพลังงานในปจจุบัน เพ่ือใหรูปริมาณการใชพลังงานและศึกษาหาศักยภาพของแหลงพลังงานทดแทนท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีน้ันๆ
เพ่ือนําขอมูลตางๆท่ีไดมาพิจารณาดําเนินการตอใหการเลือกใชพลังงานทดแทนใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในแตละพ้ืนท่ี

ชุมชนบานรองปลายนา เปนชุมชนตนแบบดานเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงดําเนินงานตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยเนนการพ่ึงตนเอง
ได สอดคลองกับ [4] วิสาขา ภูจินดา (2552) ท่ีระบุวาหลักท่ีสําคัญของการประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการพลังงานของ
ประเทศ คือ การลดการพ่ึงพาพลังงานจากตางประเทศ โดยการผลิตพลังงานใชเองและใชทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูในประเทศใหเกิดประโยชนสูงสุด
และใชอยางคุมคา รูจักเลือกใชใหเหมาะสมกับสถานการณและสภาพแวดลอมของทองถิ่น การหาแหลงพลังงานใหมีความหลากหลายดังน้ันการ
ประยุกตใชพลังงานทดแทนในชุมชนน้ีจะชวยเสริมศักยภาพของชุมชนมากขึ้น

ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะดําเนินการศึกษาศักยภาพพลังงานทดแทนของชุมชนโดยมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาสภาพการใชพลังงานในปจจุบัน
ของชุมชน สํารวจศักยภาพพลังงานทดแทนของชุมชน และหารูปแบบท่ีเหมาะสมในการจัดการพลังงานทดแทนของชุมชน

2. วิธีการดําเนินงานวิจัย
1. ศึกษาสภาพท่ัวไปของชุมชน
2. การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามโดยใชแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณเพ่ือเก็บขอมูลในพ้ืนท่ีศึกษา โดยการสัมภาษณเพ่ือเก็บรวบรวม

ขอมูลจากผูเชี่ยวชาญ ดานการจัดการพลังงานชุมชนและผูนําชุมชนท่ีเกี่ยวของ
3. วิเคราะหปญหาและสาเหตุ ของปญหาในการใชพลังงานชุนชนท่ีเกิดขึน้
4. หารูปแบบท่ีเหมาะสมและแนวทางของการจัดการพลังงานเบ้ืองตนท่ีไดจากการศึกษารวบรวมจากแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ

และการศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการจัดการพลังงาน จากตําราเอกสารวิชาการและบทความทางวิชาการอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ

3. ผลการดําเนินงานวิจัย
3.1. ลักษณะ สภาพท่ัวไปของบานรองปลายนา
บานรองปลายนา หมูท่ี 11 ตําบลบัวสลี อยูในเขตขององคการบริหารสวนตําบลบัวสลี อําเภอแมลาว จังหวัดเชียงราย มีจํานวน 58 ครัวเรือน

บานรองปลายนาต้ังอยูทางฝงทิศตะวันตกของตําบลบัวสลี มีถนนคอนกรีตเสริมไมไผเชื่อมตอกับถนนพหลโยธินเขามา 500 เมตร มีพ้ืนท่ีท้ังหมด
ประมาณ 105 ไร ลักษณะทางภูมิศาสตรเปนท่ีราบลุม ดังแสดงในภาพท่ี 1

รูปท่ี 1 ภาพแสดงแผนท่ีบานรองปลายนา [5]
มีแมนํ้าลําคลองสาธารณประโยชนท่ีแยกมาจากคลองชลประทาน นํ้าแมลาว และแมนํ้ารองขี้นามีอาณาเขตติดตอ คือ ทิศเหนือติดตอกับบาน

แมมอญ หมูท่ี 1 ตําบลบัวสลีทิศตะวันออก ติดตอกับบานศรีวังมูล หมูท่ี 7 ตําบลบัวสลีทิศใต ติดตอกับบานปงปาตอง หมูท่ี 9 ตําบลบัวสลี
และทิศตะวันตกติดตอกับบานสันปูเลย หมูท่ี 4 ตําบลบัวสลี และบานรองปลายนา ไดรางวัลหมูบานตนแบบดานเศรษฐกิจพอเพียงระดับพออยูพอกิน
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3.2. ผลการสํารวจ สัมภาษณและสังเกต
ผูศึกษาไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามประกอบการสํารวจ สัมภาษณและสังเกต เก็บรวบรวมขอมูลจากประชาชนในชุมชน

บานรองปลายนามีจํานวน 58 ครัวเรือน (สํารวจจริง 41 ครัวเรือน เน่ืองจากชาวบานในชุมชนบางสวนตองออกไปประกอบอาชีพตางจังหวัด) ซ่ึงไดผล
การศึกษาดังน้ี

ตารางท่ี 1 แสดงการเปรียบเทียบคาใชจายจากปริมาณการใชพลังงานส้ินเปลือง

ลําดับ ประเภทการใชพลังงาน ปริมาณการใช หนวย บาท/ป

1 การใชพลังงานในยานพาหนะ 41,696 ลิตร/ป 1,346,064

2 อุปกรณผลิตพลังงานความรอนจากกาซ LPG 2,760 kg/ป 772,800

3 อุปกรณไฟฟา 58,527 kWh/ป 207,421

จากตารางท่ี1ผลการวิจัยพบวามีการใชพลังงานในยานพาหนะ ในการผลิตความรอน และในอุปกรณไฟฟา ตามลําดับโดยเทียบจากจํานวนเงินตอป
ชุมชนบานรองปลายนา ไมมีการใชพลังงานนํ้า แสงอาทิตย และลม เสริมจากการใชพลังงานขางตน และเม่ือสํารวจทางดานศักยภาพของ

แหลงพลังงาน ดานตางๆ สามารถสรุปไดดังตารางท่ี 2

ตารางท่ี 2 แสดงการศักยภาพดานพลังงานทดแทน

ลําดับ ประเภทการพลังงาน ศักยภาพ หนวย

1 พลังงานลม 1.38 เมตร/ วินาที

2 พลังงานแสงอาทิตย 829 วัตต/ ตารางเมตร

3 พลังงานนํ้า-อัตราการไหลแมนํ้าแมมอญ 7.95 ลบ.ม./ วินาที

4 พลังงานนํ้า-อัตราการไหลแมนํ้ารองขี้นา 3.57 ลบ.ม./ วินาที

5 เศษหญา 781 กิโลกรัม/ ป

6 เศษใบไม 635 กิโลกรัม/ ป

7 มูลสัตว 123 กิโลกรัม/ ป

8 ขยะมูลฝอย 1,010 กิโลกรัม/ ป

9 ฟาง 910 กิโลกรัม/ ป

10 ซังขาว 1,702 กิโลกรัม/ ป

11 ฟน 1,399 กิโลกรัม/ ป

3.3. ผลการหาแนวทางท่ีเหมาะสมและรูปแบบการจัดการพลังงานท่ีเหมาะสม
แนวทางในการจัดการพลังงานชุมชนคือ มีการสงเสริมองคความรูใหประชาชนเขาถึงเทคโนโลยีไดจริงในรูปของศูนยการเรียนรูใกลชุมชน หรือ

สถานท่ีท่ีสามารถเขาถึงไดงาย ลดชองวางระหวางชุมชนเมืองและชุมชนชนบท ตองมีการจัดการเรื่องงบประมาณในการบํารุงรักษาอุปกรณ ท้ังจากการ
จัดการงบประมาณภายในชุมชนเอง และงบประมาณสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐ ท้ังน้ีจะตองมีการพัฒนาเทคโนโลยีและองคความรูใหมๆ
นอกจากน้ันตองนําเอาองคความรูทองถิ่นเขามาประยุกตใช เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และตรงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนา
บุคลากรตองทําอยางตอเน่ือง มีการวางแผนใหสอดคลองกับสภาพชุมชนน้ันๆ และท่ีสําคัญตองมีการตอยอดโครงการใหสามารถใชไดจริงอยางสมบูรณ
หนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของแตละหนวยตองมีการกําหนดนโยบาย แนวปฏิบัติท่ีสอดคลองกันและเปนไปในทิศทางท่ีสนับสนุนการพัฒนาพลังงาน
ทดแทนในชุมชนอยางจริงจังและตอเน่ือง ท้ังน้ีจะตองสนองตอบตอความตองการของชุมชนในดานปริมาณ

หมูบานมีศักยภาพชีวมวลและเชื้อเพลิงเหลือใชจากการเกษตร ประเภทซังขาวมากท่ีสุด จํานวน 1702 kg เศษหญาจํานวน 781 kg และ เศษ
ใบไมจํานวน 635 kg คิดเปนรอยละ 12.30 ไมมีการนํามาใชประโยชน จึงสงเสริมใหมีการนําวัสดุเหลือใชจากการเกษตรมาอัดเปนแทงเชื้อเพลิงเขียว
เพ่ือทดแทนฟนและถาน ซ่ึงเรียกวา เชื้อเพลิงเขียว ดังแสดงในภาพท่ี 2
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รูปท่ี 2 แทงเชื้อเพลิงเขียว [6]

การใชพลังงานจากอุปกรณผลิตพลังงานความรอนจากกาซ LPG โดยมีปริมาณการใชท่ี 2,760kg/ป คิดเปนมูลคา 772,800 บาท/ป ในชุมชน
มีการผลิตอุปกรณประหยัดพลังงาน เชน เตาอั้งโล ชนิดใชถานไม เตาอั้งโล ชนิดใชฟน เตาอั้งโลปากยื่น และเตาอุตสาหกรรมอื่นๆ เพ่ือมาทดแทน
คาใชจายดานพลังงานความรอนจากกาซ LPG โดยนําแทงเชื้อเพลิงเขียวท่ีไดจากการสงเสริมการนําชีวมวลและเชื้อเพลิงเหลือใชจากการเกษตร มา
เปนเชื้อเพลิง โดยสงเสริมใหใชเตาหุงตมประสิทธิภาพสูงแทน แสดงดังภาพท่ี 3เตาหุงตมท่ัวไปท่ีมีประสิทธิภาพนอยกวาเตาหุงตมประสิทธิภาพสูง
ประมาณ 9% ซ่ึงอาจจะเริ่มจากงานกิจกรรมภายในหมูบาน หรือกิจกรรมของโฮมสเตยของหมูบาน จะสามารถลดคาใชจายจากการใชกาซ LPG ได

รูปท่ี 3 ภาพเตาหุงตมประสิทธิภาพสูง [7]

พลังงานนํ้ามีอัตราการไหลของแมนํ้าแมมอญท่ีคํานวณไดเฉล่ีย7.95 ลบ.ม./วินาที สามารถประยุกตใช อัตราการไหลสามารถผลิตไฟฟาไดแต
ตองมีการสรางฝายเก็บนํ้าเพ่ือทําใหมีระดับความสูงตํ่าของนํ้า นําไปผลักใบพัดของกังหันเพ่ือผลิตกระแสไฟฟา การสรางฝายเก็บนํ้าเพ่ือใหมีระดับความ
สูงตํ่าของนํ้าดังแสดงในภาพท่ี 4กังหันนํ้าผลิตไฟฟาขนาดเล็ก กังหันชนิดน้ีใชในความสูงไมมากเหมาะสําหรับลําคลองแมนํ้าโดยใชท่ีอัตราการไหล
ท่ี 3 – 9 ลบ.ม./วินาทีมีกําลังไฟฟาอยูในชวง 800 - 1000 วัตต ท่ีระดับความสูงของหัวนํ้าเทากับ 0.5 - 3 เมตร ชึ่งกระแสไฟฟาท่ีผลิตไดใชกับไฟฟา
ขนาด 40 - 60 วัตต โทรทัศนสี 85 - 100 วัตต พัดลมไฟฟาขนาด 45 วัตต และ อื่น ๆ ประมาณ 100 วัตต เหมาะสมกับการตอเขาใชงานกับสถานท่ีท่ี
ใชไฟฟาไมตอเน่ือง เชน หอประชุมหมูบาน บานสวน เถียงนา เปนตน หรือใชเปนตัวเสริมในการใชไฟฟาเพ่ือประหยัดคาไฟฟาภายในบานได

รูปท่ี 4 กังหันนํ้าผลิตไฟฟาขนาดเล็ก [8]
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4. สรุปผลการดําเนินงานวิจัย
จากการดําเนินงานวิจัยสามารถสรุปการใชพลังงานชุมชนท่ีเกิดขึ้นสถานการณดานพลังงานในชุมชนมีการใชพลังงานในยานพาหนะมากสุดโดย

มีปริมาณการใชท่ี 41,696 ลิตร/ป คิดเปนมูลคา 1,346,064 บาท/ป รองมาเปน อุปกรณผลิตพลังงานความรอนจากกาซ LPG โดยมีปริมาณการใชท่ี
2,760kg/ป คิดเปนมูลคา 772,800 บาท/ป และการมีปริมาณการใชไฟฟาท่ี 58,527kWh/ป คิดเปนมูลคา 207,421 บาท/ป

ชุมชนบานรองปลายนา มีศักยภาพทางดานพลังงานแสงอาทิตย วัดความเขมแสงไดคาเฉล่ียท่ี 829 วัตตตอตารางเมตร ซ่ึงสามารถจัดต้ังเซลล
แสงอาทิตยเพ่ือผลิตพลังงานไฟฟาได ทางดานพลังงานลม คาเฉล่ียท่ีวัดได 1.38 เมตร/วินาที มีนอยมากหากเปรียบเทียบกับการใชพลังงานลมใน
ประเทศไทยและพลังงานนํ้าของชุมชนมีแมนํ้า 2 สายท่ีไหลผาน คือแมนํ้าแมมอญ และ แมนํ้ารองขี้นาอัตราการไหลของแมนํ้าแมมอญท่ีคํานวณได
7.95ลบ.ม./วินาที และ อัตราการไหลของแมนํ้ารองขี้นาท่ีคํานวณได3.57 ลบ.ม./วินาที ซ่ึงอัตราการไหลน้ีสามารถผลิตไฟฟาโดยใชกังหันนํ้าผลิตไฟฟา
ขนาดเล็กได

ทางดานศักยภาพชีวมวล ขยะมูลฝอย เชื้อเพลิงเหลือใชจากการเกษตรและมูลสัตวพบวาหมูบานมีศักยภาพชีวมวลและเชื้อเพลิงเหลือใชจาก
การเกษตร ประเภทซังขาวมากท่ีสุด จํานวน 1,702 kg รองลงมาเปน ขยะมูลฝอย จํานวน 1,010 kg ซ่ึงศักยภาพทางดานชีวมวล ขยะมูลฝอย และ
เชื้อเพลิงเหลือใชจากการเกษตร สามารถนํามาผลิตเปนเชื้อเพลิงอัดแทงชีวมวลเพ่ือใชควบคูกับเตาประหยัดพลังงานได

ชุมชนบานรองปลายนําจะตองมีการสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานเพ่ิมความรู ความเขาใจดานปญหาพลังงาน
พลังงานทดแทน เพ่ือใหเกิดความรูสึกการเปนเจาของการดําเนินงานเต็มใจเขารวม และความตระหนักในเรื่องปญหาพลังงาน ทําใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงาน

5. กิตติกรรมประกาศ
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