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ตัวแบบการประหยัดพลังงานไฟฟาในครัวเรือน
และชุมชนในเขตจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษานโยบายภาครัฐ สภาพปจจุบัน ปญหา
ของการจัดการพลังงานไฟฟาในครัวเรือน และชุมชนในเขตจังหวัดภาคกลางของประเทศ
ไทย 2) เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการพลังงานไฟฟาในครัวเรือน และชุมชนในเขตจังหวัด
ภาคกลางของประเทศไทย 3) เพื่อนําเสนอตัวแบบการประหยัดพลังงานไฟฟาในครัวเรือน
และชุมชนในเขตจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย การวิจัย นี้ใชการวิจัยแบบผสานวิธี
ประกอบดวยการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจั ยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงปริมาณดําเนินการ
โดยการศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 392 คน ที่กําหนดขนาดโดยใชการคํานวณตามสูตรของ
ทาโร ยามาเน และเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นของขอมูล และใหไดขอมูลครบถวนสมบูรณ ผูวิจัย
จึงเก็บเพิ่มเปน 500 คน ที่สุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน จากประชากร 5 จังหวัดในเขต
ภาคกลาง ไดแก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดสระบุรี
และจังหวัดอ างทอง เก็ บขอมูล โดยใชแบบสอบถาม แบบมาตราประมาณคา 5 ระดั บ
วิเ คราะหข อ มูล โดยใชส ถิ ติพ รรณนา ได แก คา ร อยละ ค า เฉลี่ ย และค าส ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ดําเนินการโดยการสัมภาษณเชิงลึก ผูใหขอมูล
สําคัญ จํานวน 50 คน ที่เลือกแบบเจาะจง จากผูเชี่ยวชาญดานพลังงานกระทรวงพลังงาน
ในพื้นที่ 5 จังหวัดเดียวกันเพิ่มเติมดวยการระดมสมองและการสนทนากลุม วิเคราะหขอมูล
โดยใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหาประกอบดวย การตีความและการแปรความและสรางขอสรุป
จากขอมูลที่ได
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ผลการวิจัยพบวา
1. นโยบายภาครัฐ สภาพปจจุบัน ปญหาของการจัดการพลังงานไฟฟาในครัวเรือน
มีความสําคัญมากกวาอดีต เพราะสภาพการใชพลังงานไฟฟาทั้งในระดับครัวเรือนและ
ชุมชน มีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีการขยายของตัวเมือง ที่อยูอาศัย ผูประกอบการ
รานคา สิ่งปลูกสราง สถานศึกษา หนวยงานราชการ และมีการใชอุปกรณไฟฟาเพิ่มขึ้น
การบริหารการจัดการพลังงานไฟฟาของเขตชุมชนเมืองและเขตชนบทยังไมมีรูปแบบการ
บริหารการจัดการที่เปนรูปธรรมชัดเจน ขาดการบูรณาการ การทํางานรวมกับครัวเรือน
และชุ ม ชนและหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง และยั ง ขาดการมี ส ว นร ว ม การสื่ อ สารการ
ประชาสัมพันธ การใหความรู และขาดการรณรงคสงเสริมใหประชาชนเกิดความตระหนัก
และรวมมือในการประหยัดพลังงานไฟฟาในครัวเรือนและชุมชน
2. แนวทางการจัดการพลังงานไฟฟาในครัวเรือน และชุมชน ตองประกอบดวย
ปจจัยสําคัญ 7 ประการไดแก (1) การมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน ประชาชนตองมี
ความรู ความเขาใจ และความตระหนักในเรื่องการประหยัดพลังงานไฟฟาซึ่งจะนําไปสูการ
มีสวนรวมในกระบวนการจัดการพลังงานไฟฟาในครัวเรือนและชุมชน (2) การวางแผน
พลังงานอยางเปนรูปธรรม ควรมีการสงเสริมใหความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการประหยัด
พลั ง งานไฟฟ า สร า งความตระหนั ก และให มี กิ จ กรรมการประหยั ด พลั ง งานไฟฟ า ที่ มี
ประสิทธิผล (3) การปรับปรุงเทคโนโลยีและกระบวนการจัดการที่เหมาะสม (4) การ
ติด ตามประเมิ น ผล ตอ งกระทํา อย างตอ เนื่ อ ง เพื่ อใหเ กิด การจั ดการพลั งงานไฟฟา ใน
ครัวเรือนและชุมชนอยางยั่งยืน (5) ความสามารถในการขยายผลไปสูครัวเรือนและชุมชน
อื่นๆ (6) พฤติกรรมของผูใชพลังงานไฟฟา ตองปรับใหเปนไปในทิศทางที่มีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชนสูงสุด (7) ตองมีการสรางแผนการใชพลังงานไฟฟาในครัวเรือนและชุมชน
โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการในชุมชนขึ้นมาบริหารจัดการดานพลังงานไฟฟาดวย
3. ตัวแบบการประหยัดพลังงานไฟฟาในครัวเรือน และชุมชนจะตองประกอบดวย
การมีสวนรวมจาก 3 ภาคสวนไดแก (1) หนวยงานภาครัฐ ตองมีบทบาทที่สําคัญในการ
กํ า หนดนโยบาย มาตรการด า นพลั ง งานไฟฟ า การจั ด การพลั ง งานไฟฟ า ทดแทน
การสงเสริมใหประชาชนประหยัดพลังงานไฟฟาและการใชพลังงานไฟฟ าทดแทนการ
ติดตามประเมินผล การทบทวนนโยบายมาตรการดานพลังงานไฟฟา และการวางแผน
พลังงานไฟฟาในชุมชน (2) ภาคชุมชนตองมีบทบาทที่สําคัญในการสํารวจสภาพปญหาและ
ความตองการ การกําหนดแนวทางหรือมาตรการการประหยัดพลังงานไฟฟาและการใช
พลังงานทดแทน การจัดหาพลังงานทดแทน การส งเสริมใหประชาชนประหยัดพลังงาน
ไฟฟาและใชพลังงานทดแทน การติดตามประเมินผล การทบทวนแนวทางหรือมาตรการ
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การประหยัดพลังงานไฟฟา (3) ภาคครัวเรือนตองมีความรู ความเขาใจในการเลือกซื้อ และ
การใชอุปกรณเครื่องใชไฟฟา และสามารถซอมแซมบํารุงรักษาอุปกรณเครื่องใชไฟฟาขั้น
พื้นฐานไดดวยตนเองและสามารถติดตามประเมินผลการใชขั้นตนไดอยางมีประสิทธิภาพ
มาตรการการประหยัดพลังงานไฟฟาในระดับชุมชน และครัวเรือน ที่มีประสิทธิภาพตองมี
กระบวนการ การมีสวนรวมของทั้ง 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
พลั ง งานเป น สิ่ ง ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต อ ระบบเศรษฐกิ จ และการดํ า เนิ น ชี วิ ต ของ
ประชาชนทั่วโลก เปนปจจัยที่ทําใหโลกมีการพัฒนาขับเคลื่อนไปขางหนา แนวโนมการใช
พลังงานของโลกและของประเทศไทย ลวนแตตองอาศัยการลงทุนปริมาณมหาศาล ทบวง
พลังงานโลกไดประมาณการไววาในชวงป 2001-2030 โลกตองลงทุนในกิจการพลังงานถึง
16 ลานลานเหรียญสหรัฐ โดยรอยละ 60 (640 ลานลานบาท) ของการลงทุนดังกลาวจะ
เปนการลงทุนในกิจการไฟฟา สําหรับประเทศในแถบเอเชีย โดยเฉพาะ จีน อินเดีย และ
ประเทศในภู มิ ภ าคอาเซี ย น มี ค วามต อ งการพลั ง งานเพิ่ ม ขึ้ น อย า งมากถึ ง ร อ ยละ 32
โดยเฉพาะความตองการดานพลังงานไฟฟา (กระทรวงการคลัง, 2550) สวนประเทศไทย
แนวโนมความตองการการใชไฟฟามากขึ้น เปน ลําดับเชน กัน (สุกรานต โรจนไพรวงศ,
2548 ; วิสาขา ภูจินดา, 2550)
จากการเพิ่มขึ้นของการใชพลังงานของโลก จึงมีความจําเปน อยางยิ่งที่ตองฉุก
คิดถึงเรื่องการอนุรักษพลังงาน นับเปนแนวทางหนึ่งที่มีความจําเปนจะชวยแกไขปญหาดาน
พลังงานทัง้ ปจจุบันและในอนาคตไดดีที่สุด และเปนกิจกรรมที่ทุกคนในสังคมสามารถมีสวน
ชว ยกัน ไดงายที่สุด ประเทศไทยจึงประกาศใชพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน พ.ศ. 2535 เปน เครื่องมือกําหนดมาตรการกํากับดูแลการสงเสริมใหมี การใช
พลังงานอยางมีประสิทธิภาพ รัฐบาลไดดําเนินการสงเสริมใหมีการประหยัดพลังงานใน
ระยะเวลามากกวา 10 ปที่ผานมา (จรวย บุญยุบล, 2535) และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่
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8 ตุลาคม พ.ศ. 2544 กําหนดมาตรการประหยัดพลังงานของหนวยงานภาครัฐเพื่อรองรับ
วิกฤตการณภาวะพลังงานอยางเครงครัดและตอเนื่อง โดยไมทําลายความสมดุลยธรรมชาติ
(จิรพล สิน ธุนาวา, 2537) ปจจุบันในองคกรตางๆ ไดรับความสะดวกสบายจากการใช
พลังงานไฟฟาและองคกรที่มีแนวโนมการใชที่มากขึ้นตามลําดับคือ สถาบันการศึกษาและ
ใหความรูของประเทศเนื่องจากในอดีตและปจจุบันที่ผานมามีความแตกตางกันอยางมากใน
เรื่องระบบการศึกษา การแขงขันดานการศึกษาสูง ซึ่งปจจุบันเปนการศึกษาใหความรูที่เปน
แบบโลกาภิวัตน (Globalization) มีการติดตอที่ไรพรมแดน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารตางๆ ทําความสะดวก รวดเร็ว ทันตอเหตุการณและเวลาที่ตองการ จึงทํา
ใหเกิดการใชพลังงานไฟฟาเพิ่มขึ้นเปนอยางมากจากการเปลี่ยนแปลงของโลกในปจจุบัน
สําหรับการวิจัย เรื่องตัวแบบการประหยัดพลังงานไฟฟาในครัวเรือนและชุมชนใน
เขตจังหวัดภาคกลางของประเทศ ผูวิจัยเล็งเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเกี่ยวกับการใช
พลังงานไฟฟา จึงไดทําการวิจัยที่เกี่ยวกับครัวเรือนและชุมชนที่เปนสวนพื้นฐานของสังคม
และมีสวนเกี่ยวของที่สําคัญยิ่ง โดยชุมชนที่ลงพื้นที่ในการวิจัยจะอยูในสวนความรับผิดชอบ
ขององคกรปกครองส วนทองถิ่น (องคการบริห ารสว นตําบล, เทศบาล, เทศบาลเมือง,
เทศบาลนคร) ที่ตองดูแลครัวเรือนและชุมชนรวมถึงโรงเรียนแตละแหงที่ใหการศึกษากับ
เด็ก บางพื้นที่มีโรงเรียนในความรับผิดชอบดูแลมากกวา 2 โรงเรียนขึ้นไป ซึ่งปจจุบันมีสิ่ง
อํานวยความสะดวกเกี่ย วกั บการใชพ ลัง งานไฟฟ ามากมาย จึ งเปน ที่ มาของการศึ กษา
นโยบายภาครัฐ สภาพ ปญหา แนวทางการจัดการพลังงานไฟฟาในครัวเรือนและชุมชน
เพื่อนําเสนอตัวแบบการประหยัดพลังงานไฟฟาของครัวเรือนและชุมชนตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษานโยบายภาครัฐ สภาพปจจุบัน ปญหาของการจัดการจัดการพลังงาน
ไฟฟาในครัวเรือนและชุมชนในเขตจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย
2. เพื่ อศึ ก ษาแนวทางการจัด การพลั งงานไฟฟ าในครั ว เรือ นและชุ มชนในเขต
จังหวัดภาคกลางของประเทศไทย
3. เพื่อนําเสนอตัวแบบการประหยัดพลังงานไฟฟาในครัวเรือนและชุมชนในเขต
จังหวัดภาคกลางของประเทศไทย
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วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรและกลุ ม ตั ว อย า งคื อ ผู ที่ มี ส ว นเกี่ ย วข อ งกั บ การบริ ห ารจั ด การการ
ประหยัดพลังงานไฟฟาในครัวเรือนและชุมชนในเขตจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย แบง
ออกเปน 3 กลุม ดังนี้
กลุ ม ที่ 1 กลุ ม ที่ ผู วิ จั ย จะเก็ บ ข อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพด ว ยวิ ธี ก ารสั ม ภาษณ เ ชิ ง ลึ ก
(In-depth Interview) โดยผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง เปน ผูบริหารระดับสูง
และผูเชี่ยวชาญดานการวางแผนพลังงานของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงานกระทรวง
พลังงาน ที่มีประสบการณตรงและเปนผูจัดทําและกํากับแผนและนโยบายทางดานพลังงาน
ของประเทศ จํานวน 10 คน
กลุมที่ 2 ผูวิจัยเก็บขอมูลแบบสนทนากลุม (Focus Group) โดยผูวิจัยเลือกกลุม
ตัวอยางแบบเจาะจง และการสุมแบบหลายขั้นตอนเปนกลุม ผูบริหารระดับทองถิ่น ผูนํา
ชุมชน และประชาชนในชุมชน ในจังหวัดที่เปนกลุมตัวอยาง จังหวัดละ 1 ครั้งๆ ละ 8 คน
รวมทั้งสิ้นจํานวน 40 คน
กลุมที่ 3 กลุมที่ผูวิจัยจะเก็บขอมูล จากแบบสอบถามในลักษณะของขอมูล ที่
ขอเสนอแนะ ทายแบบสอบถามทุกฉบับที่ไดจากกลุมตัวอยางในการตอบแบบสอบถาม
จํานวน 500 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 550 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ได แ ก แบบสอบถาม แบบสั ม ภาษณ ประเด็ น สนทนากลุ ม โดยใช วิ ธี ก ารเก็ บ
รวบรวมขอมูล ดวยการสอบถาม การสัมภาษณเชิงลึก และการสนทนากลุม
การวิเคราะหขอมูล
ขอมูลเชิงปริมาณ วิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา แปลผลเปนคารอยละ คาเฉลี่ ย
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
ไฟฟาในครัวเรือนพบมากที่สุดในชวงวันเสาร-อาทิตย เวลา 9.00-22.00 น. สวนวันจันทรศุกร พบในชวง 18.30-21.30 น.
1.2 ดานพฤติกรรมการใชพลังงานไฟฟาในครัวเรือน พบวา สวนใหญยัง
ขาดการเลือกซื้ออุปกรณไฟฟาที่ติดฉลากเบอร 5 ซึ่งเปนมาตรฐานในการประหยัดพลังงาน
ไมถอดปลั๊กอุปกรณไฟฟาทุกครั้งที่เลิกใชงาน การทําความสะอาดอุปกรณไฟฟา และมีการ
เปดอุป กรณเมื่ อคราวจําเป น ไมเป ดทิ้งไว มีเพี ย งรอยละ 18.2 เทานั้น ที่ ทําเปน ประจํ า
( X =2.29, SD=.756)
1.3 ดานความรูในการใชพลังงานไฟฟา พบวา สวนใหญมากกวารอยละ
80 มีความรูในการใชพลังงานไฟฟา แตก็มีไมนอยที่ยังไมเขาใจในการใช ไดแก การเลือกใช
โทรทั ศ น การใช ห ลอดไฟ การรี ด ผ า และการใช ตู เ ย็ น ซึ่ ง เป น อุ ป กรณ ที่ ใ ช ป ระจํ า ใน
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) โดยมีเจตคติที่อยูใน
ระดับต่ํา ไดแก การประหยัดพลังงานไฟฟาควรทําเฉพาะหนวยงานภาคธุรกิจเทานั้น ยังไม
มีความจําเปนเรงดวนที่ตองดําเนินการ และไมมีการปด-เปดไฟฟาอยางเปนเวลา
2. การบริหารและการจัดการพลังงานไฟฟาในครัวเรือนและชุมชน ในเขตจังหวัด
ภาคกลางของประเทศไทย
2.1 สถานการณพลังงานของชุมชน
จากการสอบถามกลุมตัวอยางเรื่องของสถานการณพลังงานของชุมชน
ตั้งแตอดีต ยังคงใชพลังงานไฟฟาเปนหลักและไดจากหนวยงานของการไฟฟาภูมิภาค ที่ทํา
ให เ กิ ด แสงสว า งและทํ า ให อุ ป กรณ ไ ฟฟ า ต า ง ๆ ทํ า งานเพื่ อ รองรั บ ความต อ งการใน
ชีวิตประจําวัน มีเพีย งสวนนอยที่มีการใชถานหิน สวนกาซหุงตมมีใชเกือบทุกครัวเรือน
เพราะเป น พลัง งานที่ ใ ช ใ นการประกอบอาหาร ปรุ งอาหารประจํา วั น นอกจากนี้ ยั ง มี
พลังงานที่ไดจากน้ํามัน ซึ่งสว นใหญนํามาใชกับเครื่องยนต รถยนต หรือเครื่องมือทาง
การเกษตร เชน รถไถนา เครื่องสูบน้ํา เมื่อสอบถามถึงสถานการณการใชพลังงานของ
ครัวเรือน กลุมตัวอยางใหขอมูลวา มีแนวโนมการใชพลังงานเพิ่มขึ้นเพราะแตละบานมี
เครื่องใชไฟฟามากขึ้น และอุปกรณบางชนิดเปนอุปกรณไฟฟาที่จําเปนตองใชทุกวัน เชน
หลอดไฟ หมอหุงขาว สวนที่ใชเปนบางชวงเวลา ไดแก เตารีด เครื่องซักผา กาตมน้ํา และ
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ยัง ให ข อ มูล เพิ่ ม เติม อี ก ว า เมื่ อ ประชาชนมี โ ทรศั พ ท มื อ ถือ เพิ่ ม ขึ้ น มี ค อมพิ ว เตอร ห รื อ
อุปกรณตอพวงเพิ่มขึ้น ก็จะมีการชารตแบตเตอรี่บอยขึ้นนั่นหมายถึงการใชกระแสไฟฟา
จะตองเพิ่มขึ้นตามไปดวย
2.2 การใชพลังงานทางเลือก หรืออุปกรณประหยัดพลังงาน กลุมตัวอยาง
ใหขอมูลวาในปจจุบันมีทางเลือกเพิ่มขึ้นเมื่อมีอุปกรณที่มีเครื่องหมายรับรองการประหยัด
พลังงานหรือเบอรหา ไมวาจะเปนหลอดไฟที่หันมาใชแบบหลอดผอมมากขึ้น เตารีด หมอ
หุงขาว โทรทัศน เครื่องปรับอากาศก็ตองเปนแบบประหยัดไฟเบอรหาทุกอยาง โดยให
ความเห็นวาจะชวยประหยัดไฟฟาไดมากขึ้น เพราะมีโฆษณาเชนนั้น
ในดานการโฆษณาประชาสัมพันธสวนใหญจะเปนบริษัทผูขายอุปกรณ
หรือเครื่องใชไฟฟาประเภทนั้นจะโฆษณาประชาสัมพันธเอง สวนหนวยงานภาครัฐมีการ
โฆษณาประชาสัมพันธนอยมากที่จะแจงใหประชาชนหันมาใชอุปกรณประหยัดพลังงาน
การที่มีบริษัทตาง ๆ ใหความสําคัญกับสิน คาที่ประหยัดพลังงานก็ตองการใหผูซื้อหรือ
ประชาชนเชื่อในคุณภาพของสินคาที่ผลิตวา มีคุณภาพดีและประหยัดพลังงาน
2.3 ความพอเพียงของพลังงานไฟฟาตอการใชพบวา ในปจจุบันไมวา
ประชาชนจะประกอบอาชีพใดๆ ก็ตามอุปกรณเครื่องมือตางๆ ก็หนีการนําพลังงานไฟฟา
เขาไปเกี่ยวของไมพนและนับวันจะเพิ่มมากขึ้นเปนเงาตามตัว บางครั้งบางพื้นที่ทําใหเกิด
กระแสไฟฟาตกบอยครั้งโดยเฉพาะในเขตโรงงานอุตสาหกรรมมีบางคนแสดงความวิตก
กังวลวาหากเราใชพลังงานไฟฟากันอยางมากมาย ตามความสะดวกสบายของอุปกรณ
เครื่องใชไฟฟาอยูอยางในปจ จุบัน ในอนาคตจะมีพลังงานไฟฟาเพีย งพอตอการใชงาน
หรือไม และที่สําคัญจํานวนประชากรก็เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเชนกัน
2.4 การจัดการพลังงานของชุมชน ที่ประกอบดวยการจัดทําแผนพลังงาน
ชุ ม ชน การจั ด ทํ า บั ญ ชี ร ายรั บ รายจ า ย การจั ด ตั้ ง คณะกรรมการการบริ ห ารการจั ด
การพลังงานภายในชุมชน พบวาชุมชนยังไมมีการดําเนินการแตอยางใด ทั้งการแตงตั้ง
คณะกรรมการการจั ด การจั ด ทํ า แผนพลั ง งานของชุ ม ชน การจั ด ทํ า รายรั บ รายจ า ย
โดยเฉพาะในระดับครอบครัวซึ่งมีความจําเปนที่จะตองสงเสริมใหระดับครัวเรือนมาทําการ
จัดทําบัญชีรายรับ-รายจาย รวมทั้งการสํารวจอุปกรณเครื่องใชไฟฟาที่ใชงานไดดีที่ชํารุด
หรืออุปกรณที่มีจํานวนมากเกินไปเปนตน
ในดานการกําหนดนโยบาย มาตรการ หรือกิจกรรมการรณรงคการใช
พลังงานไฟฟาอยางประหยัด พบวาชุมชนมีการรณรงคประหยัดพลังงานไฟฟารวมทั้งการ
ประหยัดพลังงานอื่นๆ รวมดวย เชน การประหยัดน้ํา การประหยัดน้ํามัน ในสวนของการ
ประหยัดพลังงานไฟฟาชุมชนมีสวนในการรณรงคการปดเครื่องใชไฟฟาที่ไดใชแลว การใช
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เครื่องใชไฟฟาใหเหมาะสมกับงาน เชน ใชตูเย็นใหเหมาะสมกับขนาดของครอบครัว การใช
เครื่องปรับอากาศใหเหมาะสมกับขนาดของหอง การใชแรงงานคนแทนเครื่องใชไฟฟา เชน
เครื่องซักผาก็ใชการซักดวยมือแทน
สวนการกําหนดนโยบาย หรือมาตรการชุมชนดานการประหยัดพลังงาน
ไฟฟา ยังพบไดนอยมากที่จะเกิดจากการกําหนดเปนมาตรการหรือนโยบายในระดับชุมชน
แต ที่ ดํ า เนิ น การอยู ส ว นมากเป น การดํ า เนิ น งานตามนโยบายของภาครั ฐ ที่ ร ณรงค ใ ห
ประชาชนดําเนินการ ทั้งนี้รวมถึงหนวยงานตางๆ ของรัฐที่ดําเนินการเพื่อลดคาใชจายของ
หนวยงาน เชน การปด เปดเครื่องปรับอากาศเปนเวลา หรือการปด เปด หลอดไฟฟาเปน
จุดๆ หรือปดในสวนที่ไมไดใชงาน
ในดา นปญ หาการใชพลั งงานไฟฟาของชุ มชน พบวาป จ จุบั น ยัง ไมพ บ
ปญหาการขาดแคลนพลังงานไฟฟา ยังมีใชไดอยางเพียงพอโดยมีแหลงพลังงานจากการ
ผลิตไฟฟาของการไฟฟาสวนภูมิภาคเพียงแหลงเดียว ยังไมมีชุมชนใดที่ผลิตพลังงานขึ้นมา
ใชเอง หรือหาพลังงานอื่นๆ มาทดแทนได
ในส ว นของการดํ า เนิ น งานของภาครั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ (การไฟฟ า ส ว น
ภูมิภาค) และองคการปกครองสวนทองถิ่นตางๆ ในพื้นที่ยังมีกิจกรรมเขามาดําเนินงานใน
พื้นที่นอยมากโดยเฉพาะกิจกรรมที่ชวยสงเสริมการประหยัดพลังงานของครัวเรือนและ
ชุมชน จะมีเพียงกิจกรรมการแกไขปญหาการขัดของของการจายไฟฟา มิเตอรไฟฟา หรือ
การมีปญหาไฟฟาดับเทานั้น ซึ่งเมื่อเกิดปญหาโดยเฉพาะปญหาอุปกรณไฟฟาสาธารณะ
เชน ไฟฟาทาง เครื่องปมน้ํา สวนใหญแจงหนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบต./
เทศบาล) สวนการแจงใหหนวยงานของการไฟฟาสวนภูมิภาคมาดําเนินการจะเปนการเกิด
ปญหากับระบบการจายไฟฟา หรือหมอมิเตอรไฟฟา ปญหาไฟฟาขัดของ ไฟดับ เปนตน
หรือหากมีปญหาของเครื่องใชอุปกรณไฟฟาไมมากนักจะดําเนินการแกไขเองหรือจางชาง
ไฟฟามาแกไข
2.5 การจัดการพลังงานไฟฟาภายในชุมชน ในปจจุบันการจัดการพลังงาน
ไฟฟาในชุมชนในระดับภาคครัวเรือน ยังมีการจัดการเฉพาะในครัวเรือนเทานั้น สําหรับภาค
ชุมชนมีการจัดการที่สอดคลองกับวิถีชุมชนมากขึ้น โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมมีการติดตั้ง
มิเตอรไฟฟาแบบชั่วคราวและอัตราคากระแสไฟฟาแตกตางจากแบบที่พักอาศัย หรือการ
แจกจายกระแสไฟฟาในแตละอาชีพอยางทั่วถึงเพื่อใหเกิดอาชีพ และผลผลิตออกสูระบบ
เศรษฐกิจอยางตอเนื่อง
2.6 การมี สว นร ว มของประชาชนในการจัด การพลั ง งานไฟฟา ภายใน
ชุมชน พบวา ประชาชนสวนใหญยังขาดการมีสวนรวมกับหนวยงานในระดับชุมชน (อปท.)
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อยูมาก เนื่องจากในสวนของชุมชนยังไมมีการจัดตั้งคณะกรรมการพลังงานไฟฟาในชุมชน
หรือการจัดทําแผนพลังงานชุมชน ทําใหการเปดโอกาสที่จะทําใหประชาชนเขามามีสวน
รวมในการจัดการพลังงานไฟฟาในชุมชนมีนอยเกินไป ทั้งการหาสาเหตุของปญหา การรวม
วางแผน การปฏิ บัติ ต ามแผน และการติด ตามประเมิน ผล ซึ่ งเป น ขั้ น ตอนหลั ก ๆ ของ
กระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ซึ่งสวนใหญของการมีสวนรวมคือการแสดงความคิดเห็น
แบบไมเปนทางการเทานั้น
2.7 แนวทางการเพิ่มระดับการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการพลังงาน
ไฟฟา กลุมตัวอยางใหขอมูลวาการมีสวนรวมของประชาชนหรือชุมชน อาจทําไดหลาย
รูปแบบ ไดแก
1) การลดการใชพลังงานหรือการใชพลังงานไฟฟาอยางถูกวิธี ไมฟุมเฟอย
2) องคการปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) ตองเอาใจใสดูแลชุมชนอยาง
จริงจัง ควรมีคณะกรรมการระดับชุมชน มีการสํารวจอุปกรณเครื่องใชไฟฟา การใหความรู
ประชาชน การสื่อสาร การประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง
3) ลดการใชพลังงานไฟฟาในภาครัฐโดยเฉพาะการเปดกระแสไฟฟา
สาธารณะในชวงที่จําเปนและปดหลังเที่ยงคืน และใหพิจารณาเฉพาะในจุดที่จําเปนเทานั้น
เชน ทางแยกทางรวม จุดที่มีบานเรือนหรือชุมชน
2.8 ความสําเร็จของการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการพลังงานไฟฟา
จากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง มีการใหขอมูลวาการมีสวนรวมถือเปนเรื่องสําคัญมากตอ
ความสําเร็จของการดําเนินงาน เพราะการใชพลังงานไฟฟาจะเริ่มจากภาคครัวเรือนกอน
เสมอ และมีมากกวาในภาคชุมชนหรือภาครัฐ หรือภาคอุตสาหกรรม ดังนั้นการมีสวนรวม
ทีม่ าจากภาคประชาชนหรือภาคครัวเรือนจะทําใหการประหยัดพลังงานไฟฟามีความสําเร็จ
สูง ทั้งนี้จากการมีสว นรวมจะตองเปน ไปดวยระบบของชุมชนอยางแทจริงคือ การเปด
โอกาสที่จะใหประชาชนเขามามีสวนรวมในทุกขั้นตอนของการดําเนินงาน 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) ใหเลือกซื้อเครื่องใชไฟฟาที่ประหยัดพลังงาน บํารุงรักษาอุปกรณ
เครื่องใชไฟฟาเปนประจํา
3. ตัวแบบการบริหารและการจัดการพลังงานไฟฟาในครัวเรือนและชุมชน ในเขต
จังหวัดภาคกลางของประเทศไทย
ภาครัฐ
1. การกําหนดนโยบาย/
มาตรการดานพลังงาน
ไฟฟา
2. การจัดหาพลังงาน
ทดแทน
3. สงเสริมใหประชาชน
ประหยัดพลังงานไฟฟา
และการใชพลังงาน
ทดแทน
4. การติดตามประเมินผล
5. ทบทวนนโยบาย/
มาตรการด้านพลังงาน

พลังงาน
จังหวัด
กฟฝ.

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

อปท.

ผูนําชุมชน

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. การปรับเปลี่ยน
อุปกรณ

ตัวแบบการประหยัดพลังงานไฟฟาในครัวเรือนและ
ชุมชนในเขตจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย

ภาพที่ 1 ตัวแบบการประหยัดพลังงานไฟฟาในครัวเรือนและชุมชนในเขตจังหวัดภาคกลางของ
ประเทศไทย
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อภิปรายผล
1. จากการศึกษาคุณลักษณะของกลุมตัวอยาง พบวา สวนใหญเปนเพศชาย อายุ
ระหวาง 25-44 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพรับราชการ/วิส าหกิจ ครึ่งหนึ่งมี
รายไดอยูระหวาง 8001-15000 บาท/เดือน มีคาใชจายเปนคากระแสไฟฟาอยูระหวาง
1000-2000 บาท/เดือน มากกวาครึ่งหนึ่งทุกหลังคาเรือนมีเครื่องใชไฟฟาไมนอ ยกวา
6 ชนิด 2 ใน 3 ซึ่งเปนปจจัยที่สําคัญมากตอปริมาณการใชกระแสไฟฟาใครัวเรือน เพราะ
เปนบุคคลที่มีกําลังซื้อไดมาก อาจจะตองใหความสนใจในคนกลุมนี้ สวนการศึกษาของวีระ
ธี ร ะวงศ ส กุ ล (2540) พบว า ระดั บ การศึ ก ษาสู ง จะมี พื้ น ฐานความสนใจเกี่ ย วกั บ การ
ประหยัดพลังงานไฟฟ ามากกวาประชากรที่มีการศึกษาต่ํา และรายไมไดเปนตัวบงชี้ถึง
ความรูและการประหยัดพลังงานไฟฟา ในขณะที่บริเวณบานเรือนมีการปลูกตนไมไวรอบ
บานนั้นอาจเปนครอบครัวใหญ ซึ่งสะทอนขอมูลที่ไมมีการใชพลังงานทดแทน และมากกวา
ครึ่ ง หนึ่ ง มองว า อนาคตว า ควรมี ก ารจั ด การด า นพลั ง งานไฟฟ า ในครั ว เรื อ นและชุ ม ชน
ในขณะที่มีปริมาณการใชไฟฟาในครัวเรือนพบมากที่สุดในชวงวันเสาร-อาทิตย เวลา 9.0022.00 น. ส ว นวั น จั น ทร -ศุ ก ร พบในช ว ง 18.30-21.30 น. ซึ่ ง เป น เวลาพั ก ผ อ น ซึ่ ง
สอดคลอ งกับ ขอมู ล ข างต น วา เปน กลุ มของข า ราชการและพนั กงานรั ฐ วิส าหะกิจ หรื อ
คนทํางานในระบบรับเงินเดือนที่จะตองหยุดในวันเสารและอาทิตย
2. ในดานพฤติกรรม ความรู และเจตคติในการใชพลังงานไฟฟาในครัวเรือน พบวา
สว นใหญ ยังขาดการเลือกซื้ออุปกรณไฟฟาที่ ติดฉลากเบอร 5 ซึ่งเปน มาตรฐานในการ
ประหยั ดพลั งงาน ไม ถ อดปลั๊ก อุ ปกรณ ไ ฟฟ า ทุก ครั้ง ที่เ ลิ กใช งาน การทํ าความสะอาด
อุปกรณไฟฟา ในขณะที่สวนใหญมีความรู ซึ่งมากกวารอยละ 80 มีความรูในการใชพลังงาน
ไฟฟ า แต ในด านเจตคติกลั บพบว ามี เจตคติ ที่อ ยูในระดับ ต่ํา โดยเฉพาะ การประหยั ด
พลังงานไฟฟายังคิดวาควรทําเฉพาะหนวยงานภาคธุรกิจเทานั้น ยังไมมีความจําเปนเรงดวน
ที่ตองดําเนินการ ในระดับครัวเรือนและไมมีการปด-เปดไฟฟาอยางเปนเวลา ซึ่งสอดคลอง
กับการศึกษาของศิริชัย ศรี เหนี่ย ง (2542) ที่กลาววา ปจ จัย ที่มีสว นกระตุน ใหเกิดการ
ประหยัดพลังงานไฟฟาคือความรู เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟา ความเชื่อในเรื่อง
ประหยั ด พลั ง งานไฟฟ า มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ พฤติ ก รรมการประหยั ด พลั ง งานไฟฟ า ใน
ครัวเรือน
3. ดานการบริหารและการจัดการพลังงานไฟฟาในครัวเรือนและชุมชน พบวา
ยังคงใชพลังงานไฟฟาเปนหลัก มีเพียงสวนนอยที่มีการใชถาน สวนกาซหุงตมมีใชเกือบทุก
ครัวเรือนเพราะเปนพลังงานที่ใชในการประกอบอาหาร ปรุงอาหารประจําวัน นอกจากนี้ยัง
มีพลังงานที่ไดจากน้ํามัน ซึ่งสวนใหญนํามาใชกับเครื่องยนต รถยนต หรือเครื่องมือทาง
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การเกษตร ขอสังเกตคือ ปริมาณการใชพลังงานไฟฟาในครัวเรือนมีปริมาณมากขึ้น เพราะ
แตละบานมีเครื่องใชไฟฟามากขึ้น และจําเปนตองใชทุกวัน ที่สําคัญขาดการใชพลังงาน
ทางเลือก ซึ่งพิพัฒน นัน ทนาธรณ และคนอื่น ๆ (2550) ไดแนะนําวา ชุมชนจะตองมี
รูปแบบการจัดการพลังงานไฟฟาที่เหมาะสมสําหรับชุมชน การจัดหารวมถึงการจัดแบง
พื้นที่ (Zoning) เพื่อสงเสริมใหเกิดระบบการจัดการธุรกิจพลังงานทดแทนในระดับชุมชน
และการจัดการพลังงานชุมชนดวยพลังงานหมุนเวียน และการใหความรูความเขาใจกับคน
ในชุมชน เพื่อใหการจัดการพลังงานชุมชนสามารถเกิดขึ้นไดจริงและมีความยั่งยืน และไมมี
หนวยงานทางราชการหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีกิจกรรม นโยบาย การจัดทําแผน
พลังงานชุมชน รวมทั้งการรณรงคการประหยัดพลังงานอยางจริงจัง ซึ่งสอดคลองกับการ
วิจัยของอภิชาต สุทธิหาระ (2550) ที่กลาววา การกําหนดนโยบายดานพลังงานทดแทน
ของประเทศไทยนั้น เกิดขึ้นจากกระแสของแรงกดดันทั้งจากภายนอกและภายในประเทศก็
คือ สภาวะของราคาน้ํามันที่สูงขึ้นในตลาดโลก และจากปจจัยภายในจากการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ยังขาดกระบวนการสวนรวม การมีสวนรวมของประชาชนในการจัด
การพลังงานไฟฟาภายในชุมชน ทําใหกลุมตัวอยางเสนอมาตรการการจัดการพลังงานใน
ชุมชน ที่สําคัญไดแก การใชพลังงานไฟฟาอยางถูกวิธี ไมฟุมเฟอย องคการปกครองสวน
ทองถิ่น (อปท.) ตองเอาใจใสดูแลชุมชนอยางจริงจัง ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของวิสาขา
ภูจินดา (2552) ที่ไดเสนอใหใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย งในการจัดการพลังงานใน
ระดับชุมชน โดยภาครัฐเองตองมีการสนับสนุนนโยบายและแผนการจัดการพลังงานชุมชน
รวมทั้งการสนับสนุน การผลิตพลังงานใชเองในระดับชุมชน ควรมีคณะกรรมการระดับ
ชุม ชน มีก ารสํ ารวจอุ ปกรณ เ ครื่ องใชไ ฟฟ า การใหค วามรูป ระชาชน การสื่อ สาร การ
ประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง มีการเปดกระแสไฟฟาสาธารณะในชวงที่จําเปนและปดหลัง
เที่ยงคืน และที่สําคัญจะตองเริ่มจากภาคครัวเรือนกอนเสมอ ซึ่งกระทรวงพลังงาน (2551)
ไดเสนอวา การจั ดการพลังงานตอ งสอดคลองกับวิถี ชุมชน การเลือกใชเทคโนโลยีตอ ง
สอดคลองกับศักยภาพของคนในชุมชนเมื่อมีการชํารุดของอุปกรณ ชุมชนไมสามารถแกไข
ปรั บ ปรุ ง ได การจั ด การพลั ง งานยั ง ขาดการแก ป ญ หาที่ เ หมาะสมกั บ วิ ถี วั ฒ นธรรม
ภูมิปญญาของชุมชน
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1. ภาครัฐและภาคองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองวางระบบการดําเนินงาน
ดานการประหยัดพลังงานไฟฟาของชุมชนและครอบครัวใหเหมาะสม และตอเนื่อง
2. ดําเนินการรวมกับทุกภาคสวนในชุมชน โดยเฉพาะครัวเรือนในการดําเนินการ
ตามมาตรการที่ชุมชนหรือทองถิ่นกําหนด
3. การวางแผนปฏิบัติการของหนวยงานที่เกี่ยวของ จะตองเกิดจากการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนในชุมชน
4. การปฏิบัติการการประหยัดพลังงานไฟฟาของชุมชนและครอบครัวจะตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่องและมีการประเมินผลรวมกันอยางจริงจัง
5. การใหความรูและปลูกจิตสํานึกใหกับประชาชนจะตองดําเนินการอยางตอเนื่อง
และเปนหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
6. ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตองกํากับดูแล มีมาตรการ สงเสริมให
ความรู การอบรมจากสถาบันที่มีความรูเรื่องพลังงานไฟฟาจากภายนอก ใหครอบคลุมทุก
ภาคสวน ครัวเรือน ชุมชน โรงเรียน สถานศึกษาในพื้นทีเ่ ขตรับผิดชอบ
7. ใหเลือกซื้อเครื่องใชไฟฟาที่ประหยัดพลังงาน บํารุงรักษาอุปกรณเครื่องใชไฟฟา
เปนประจํา ถือเปนภารกิจของครัวเรือนที่จะตองใหความใสใจ
ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
1. การศึกษาวิจัยในการใชพลังงานแสงอาทิตยผานแผงโซลารเซลลมาใชในการให
แสงสวางในครัวเรือน
2. การศึกษาวิจัยในประเด็นการใชพลังงานจากชีวมวลที่เกิดจากการขับถายของ
สมาชิกในครัวเรือน โดยการนําพลังงานมาใชในการหุงตมแทนการใชพลังงานไฟฟา
3. การศึกษาทดลองจัดตั้งอาสาสมัครพลังงานชุมชน เพื่อเปนการสํารวจสภาพ
ปญหาการใชพลังงานของครัวเรือนและชุมชน เพื่อนําขอมูลมาใชในการพัฒนาวางแผนการ
ดําเนินงานเพื่อลดใชพลังงานของชุมชน
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