รายงานสรุปผล
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมผู้ประสานงานโครงการวางแผนพลังงานประจาปี พ.ศ.2559
ในหลักสูตรการประเมินผลการดาเนินโครงการพลังงานชุมชน
และสร้างเครือข่ายการสื่อสารด้านพลังงานแบบมีส่วนร่วม

จัดทาโดย
นายพิรัฐ อินพานิช
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนและวิสาหกิจชุมชน สานักส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชน สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

ความเป็นมา
สานักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (สสช.)
กระทรวงพลังงานกับกิจกรรมพลังงานชุมชน ประจาปี 2559
การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในระดับชุมชนเป็นนโยบายของกระทรวงพลังงานผ่าน
สานั กงานพลั งงานจั งหวัด เป็นผู้ ขับ เคลื่ อนมาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 ปี เกิดการขยายผล สร้างอาสาสมัคร
พลังงานชุมชน สร้างครัวเรือนต้นแบบ ชุมชนต้นแบบ ให้เกิดขึ้นอย่างมากมายทั่วประเทศ
ทิศทางพลังงานชุมชน ประจาปี 2559 จะมุ่งเน้นดาเนิน กิจกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพของชุมชน
เพื่อตอบสนองต่อแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน โดยปีนี้สานักงานพลังงานจังหวัด
ทั่วประเทศ องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ และ อาสาสมัครพลังงานชุมชน (อส.พน.) ร่วมกันจัดทาแผนพลังงาน
โดยแผนงานที่หนึ่ง โครงการ“ชุมชนประหยัดพลังงานไฟฟ้า “เพื่อสร้างความรู้และจิตสานึกในการใช้ พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างแรงจูงใจ ในการดาเนินกิจกรรมด้านการประหยัดพลังงานผ่านเครือข่ายอาสาสมัคร
พลังงาน ชุมชนในพื้นที่เพื่อลดการใช้ พลังงานไฟฟ้าในครัวเรือนต้นแบบ 10 % ใน 76 ชุมชนนาร่องทั่ว
ประเทศ
แผนงานที่สอง โครงการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนลดใช้พลังงาน จะเน้นสารวจกลุ่มวิสาหกิจที่มีการใช้
พลังงานสิ้นเปลือง ไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า ฟืน ถ่าน LPG ในกระบวนการทอด นึ่ง อบแห้ง คั่ว ต้ม กลั่น แล้วทาการ
แก้ไขโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน ตั้งเป้าหมายในการประหยัดในแต่ละ
กลุ่มวิสาหกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 - 70
แผนงานที่สาม โครงการชุมชนศึกษาศักยภาพผลิตพลังงาน ประเภทชีวภาพ ชีวมวล น้า เพื่อการ
ผลิตไฟฟ้า หรื อเชื้อเพลิงเขียว จะเน้นสร้างทีมนักสารวจ เก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล จากภาคประชาชนให้
สามารถทารายงานผลการศึกษาศักยภาพการผลิตพลังงานในชุมชนเบื้องต้น เพื่อพัฒนาสู่การขอทุนสนับสนุน
กับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตพลังงานในท้องถิ่น
แผนงานที่สี่ การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพนักวางแผนพลังงานระดับจังหวัดทั่วประเทศ จะเน้นใน
หลักสูตรปฏิบัติการโซล่าเซลพึ่งตนเองในระดับชุมชน ในการวิเคราะห์ปัญหา การฟื้นฟูซ่อมบารุงระบบเบื้องต้น
ทั้งระบบกระแสสลับ (AC) และกระแสตรง (DC) เพื่อสร้างความยั่งยืนในระบบโซล่าเซลชุมชน ครอบคลุม
อุปกรณ์ เช่น แผง อินเวอร์เตอร์ ชาร์ตเจอร์ แบตเตอรี่ ฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์วัดกระแส และทักษะการ
ติดตัง้ /ซ่อมบารุงระบบผ่านประสบการณ์จริงในพื้นที่ที่ไฟฟ้าสายส่งเข้าไม่ถึง

สรุปผล
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมผู้ประสานงานโครงการวางแผนพลังงานประจาปี พ.ศ.2559
ในหลักสูตรการประเมินผลการดาเนินโครงการพลังงานชุมชน
และสร้างเครือข่ายการสื่อสารด้านพลังงานแบบมีส่วนร่วม
การดาเนินโครงการพลังงานชุมชน ต้องอาศัยการติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วม เพื่อเรียนรู้การ
เปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด จากการด าเนิ น งานที่ แ ตกต่ า งกั น ของแต่ ล ะกรณี เพราะมี ค วามเกี่ ย วข้ อ งสั ม พั น ธ์ กั บ
ประชาชน หน่วยงานและการตัดสินใจของผู้วางนโยบาย ทั้งสามส่วนนี้จะดาเนินการไปพร้อมๆกัน จาเป็นต้อง
มีการวัดความก้าวหน้าและผลที่เกิดขึ้นกับโครงการพลังงานทดแทนในชุมชนด้าน ชีวภาพ ชีวมวล แสงอาทิตย์
และสร้างเครือข่ายความรู้ ความเข้าใจด้านพลังงานที่ถูกต้อง สาหรับภาคประชาชน เผชิญปัญหาและค้นหา
แนวทางแก้ไขร่วมกัน สิ่งนี้จะเป็นบทเรียนที่มีคุณค่า นาไปสู่การปรับปรุงการทางานให้เกิดประสิทธิภาพและ
ความยั่งยืน
จากความสาคัญดังกล่าว ศูนย์ประสานงานกลางโครงการวางแผนพลังงานชุมชน สานักส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จึงจัด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความ
พร้อมผูป้ ระสานงานโครงการวางแผนพลังงานประจาปี พ.ศ.2559 ในหลักสูตรการประเมินผลการดาเนิน
โครงการพลังงานชุมชน และสร้างเครือข่ายการสื่อสารด้านพลังงานแบบมีส่วนร่วม
ในอนาคตหากเกิดวิกฤตราคาพลังงาน หรือเกิดความขาดแคลนพลังงานสิ้นเปลืองในประเทศ หาก
ประชาชนมีความรู้ด้านพลังงานทดแทนพึ่งตนเอง คาดว่าจะเกิดพลังงานชุมชนต้นแบบ สามารถผลิต พลังงาน
ใช้เอง โดยชุมชนเป็นเจ้าของ เป็นผู้ร่วมหุ้น ร่วมลงทุนเอง โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ของ
กระทรวงพลั ง งาน องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อาสาสมั ค รพลั ง งานชุ ม ชน และประชาชนทั่ ว ไป ผ่ า น
กระบวนการมีส่วนร่วม เรียนรู้จริง ทาจริง ใช้จริงในพื้นที่ โดยจะมีการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีการใช้ประโยชน์จาก
พลังงานแสงอาทิตย์โดยผ่านแผงโซล่าเซลล์ อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต้องใช้ ปฏิบัติการโซล่าเซลพึ่งตนเองในระดับชุมชน
ในการวิเคราะห์ปัญหา การฟื้นฟูซ่อมบารุงระบบเบื้องต้น ทั้งระบบกระแสสลับ (AC) และกระแสตรง (DC)
เพื่อสร้างช่างชุมชน สร้างความยั่งยืนในระบบโซล่าเซลชุมชน ครอบคลุมอุปกรณ์ เช่น แผง อินเวอร์เตอร์ ชาร์ต
เจอร์ แบตเตอรี่ ฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์วัดกระแส และทักษะการติดตั้ง/ซ่อมบารุงระบบผ่านประสบการณ์จริง
ในพื้นที่ที่ไฟฟ้าสายส่งเข้าไม่ถึง เพื่อให้แสงสว่างใช้กับอุ ปกรณ์ไฟฟ้าในชีวิตประจาวัน และระบบสูบน้าเพื่อ
การเกษตร รวมทั้งฝึกปฏิบัติการก่อสร้างเตาเศรษฐกิจประยุกต์แบบมณฑล 2 กระทะ โดยมีวิทยาจากกระทรวง
พลังงานดูแลอย่างใกล้ชิด โดยมีการอบรมจานวน 6 รุ่น ๆ ละ 40 คน รวม 240 คน งบประมาณรวม
800,000 บาทถ้วน
1. วัตถุประสงค์
1.1. เพื่อพัฒนาทักษะการติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วม โครงการพลังงานทดแทนในชุมชน
1.2. เพื่อสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการสื่อสารความรู้ด้านพลังงานที่ถูกต้องสู่ภาคประชาชน

2. หัวข้อวิชาการ
กระบวนการ
2.1. ตัวแทนข้าราชการจากสานักงานพลังงานจังหวัด จังหวัดละ 2 คน และชุมชนในพื้นที่ เดินทางเข้าร่วม
ประชุม
2.2. แต่ ล ะจั ง หวั ด เตรี ย มอุ ป กรณ์ ติ ด ตามประเมิ น ผลภาคสนาม เช่ น สมุ ด จด กล้ อ งบั น ทึ ก ภาพนิ่ ง และ
ภาพเคลื่อนไหว คอมพิว เตอร์ Notebook เพื่ อสั ม ภาษณ์เก็บ ข้อมู ล ส าหรับ การประเมิน ผลการด าเนิ น
โครงการพลังงานชุมชน
2.3. กระบวนการกลุ่ม แบบเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อทาให้เกิดความชัดเจนในกิจกรรมติดตามประเมินผลโครงการ
พลังงานทดแทนในชุมชน
 เปิดประชุม และกระบวนการแนะนาผู้เข้าร่วมประชุม (30 นาที)
 ทบทวนแนวทางการดาเนินงานแผนพลังงานชุมชนประจาปี 2559 เนื้อหาในแนวความคิดโครงการ
(3 ช.ม.)
 แนวทางการควบคุม กากับ และประเมินผลแบบมีส่วนร่วม (30 นาที)
 การวางแผนและจัดกระบวนการ (30 นาที)
 บทบาทผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องกับการการประเมินผลแบบมีส่วนร่วมและการสื่อสารความรู้ด้านพลังงานที่
ถูกต้อง (3 ช.ม.)
 ฝึกปฏิบัติการติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วม (30 นาที)
3. ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม
รุ่นที่ 1 จังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลุ่ม (2) 10 จังหวัด ประกอบด้วย
1.กาฬสิ น ธุ์ 2.ขอนแก่ น 3.ชั ย ภู มิ 4.นครพนม 5.นครราชสี ม า 6.บึ ง กาฬ 7.บุ รี รั ม ย์ 8.มหาสารคาม
9.มุกดาหาร 10.ยโสธร
1 เจ้าหน้าที่ทปี่ ฏิบัติงานด้านแผนชุมชนประจาจังหวัด ๆ ละ 2 คน
จานวน 20 คน
2 เจ้าหน้าที่ สสช. ผูป้ ระสานงาน และวิทยากร
จานวน 4 คน
3 ประชาชนในพื้นที่
จานวน 6 คน
รวม
40 คน
รุ่นที่ 2 จังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2) 10 จังหวัด ประกอบด้วย
1.ร้ อ ยเอ็ ด 2.เลย 3.สกลนคร 4.สุ ริ น ทร์ 5.ศรี ส ะเกษ 6.หนองคาย 7.หนองบั ว ล าภู 8.อุ ด รธานี
9.อุบลราชธานี 10.อานาจเจริญ
1 เจ้าหน้าที่ทปี่ ฏิบัติงานด้านแผนชุมชนประจาจังหวัด ๆ ละ 2 คน
จานวน 20 คน
2 เจ้าหน้าที่ สสช. ผูป้ ระสานงานและวิทยากร
จานวน 4 คน
3 ประชาชนในพื้นที่
จานวน 16 คน
รวม
40 คน
รุ่นที่ 3 จังหวัดในเขตภาคเหนือ 9 จังหวัด ประกอบด้วย
1.เชียงราย 2.เชียงใหม่ 3.น่าน 4.พะเยา 5.แพร่ 6.แม่ฮ่องสอน 7.ลาปาง 8.ลาพูน 9.อุตรดิตถ์ 10.ตาก
1 เจ้าหน้าที่ทปี่ ฏิบัติงานด้านแผนชุมชนประจาจังหวัด ๆ ละ 2 คน
จานวน 20 คน
2 เจ้าหน้าที่ สสช. ผูป้ ระสานงานและวิทยากร
จานวน 4 คน
3 ประชาชนในพื้นที่
จานวน 18 คน
รวม
40 คน

รุ่นที่ 4 จังหวัดในเขตภาคกลาง 21 จังหวัด ประกอบด้วย
1.ก าแพงเพชร 2.ชั ย นาท 3.นครนายก 4.นครปฐม 5.นครสวรรค์ 6.นนทบุ รี 7.จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี
8.จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา 9.จั ง หวั ด พิ จิ ต ร 10.จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก 11.จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ์ 12.ลพบุ รี
13.สมุ ท รปราการ 14.สมุ ท รสงคราม 15.สมุ ท รสาคร 16.สิ ง ห์ บุ รี 17.สุ โ ขทั ย 18.สุ พ รรณบุ รี 19.สระบุ รี
20.อ่างทอง 21.อุทัยธานี
1 เจ้าหน้าที่ทปี่ ฏิบัติงานด้านแผนชุมชนประจาจังหวัด ๆ ละ 2 คน
จานวน 42 คน
2 เจ้าหน้าที่ สสช. ผูป้ ระสานงานและวิทยากร
จานวน 4 คน
รวม
46 คน
รุ่นที่ 5 จังหวัดในเขตภาคตะวันออก + ตะวันตก 12 จังหวัด ประกอบด้วย
1.จั น ทบุ รี 2.ฉะเชิ ง เทรา 3.ชลบุ รี 4.ตราด 5.ปราจี น บุ รี 6.ระยอง 7.สระแก้ ว 8.กาญจนบุ รี
9.ประจวบคีรีขันธ์ 10.จังหวัดเพชรบุรี 11.จังหวัดราชบุรี
1 เจ้าหน้าที่ทปี่ ฏิบัติงานด้านแผนชุมชนประจาจังหวัด ๆ ละ 2 คน
จานวน 22 คน
2 เจ้าหน้าที่ สสช. ผูป้ ระสานงานและวิทยากร
จานวน 4 คน
3 ประชาชนในพื้นที่
จานวน 12 คน
รวม
40 คน
รุ่นที่ 6 จังหวัดในเขตภาคใต้ 14 จังหวัด ประกอบด้วย
1.กระบี่ 2.ชุ ม พร 3.ตรั ง 4.นครศรี ธ รรมราช 5.นราธิ ว าส 6.ปั ต ตานี 7.พั ง งา 8.พั ท ลุ ง 9.ภู เ ก็ ต
10.จังหวัดระนอง 11.สตูล 12.สงขลา 13.สุราษฎร์ธานี 14.จังหวัดยะลา
1 เจ้าหน้าที่ทปี่ ฏิบัติงานด้านแผนชุมชนประจาจังหวัด ๆ ละ 2 คน
จานวน 28 คน
2 เจ้าหน้าที่ สสช. /สนย. และผู้ประสานงาน
จานวน 4 คน
3 ประชาชนในพื้นที่
จานวน 8 คน
รวม
40 คน
4. วิธีการ
- การบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจ
- ฝึกปฏิบัติการติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วม
- แบ่งกลุ่มระดมความเห็น การแลกเปลี่ยนแบ่งปัน
5. ระยะเวลา
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 3
รุ่นที่ 4
รุ่นที่ 5
รุ่นที่ 6

ระหว่างวันที่
ระหว่างวันที่
ระหว่างวันที่
ระหว่างวันที่
ระหว่างวันที่
ระหว่างวันที่

25 – 27 พฤศจิกายน
16 – 18 ธันวาคม
13 – 15 มกราคม
20 – 22 มกราคม
27 – 29 มกราคม
10 – 12 กุมภาพันธ์

2558
2558
2559
2559
2559
2559

ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
แพร่
เพชรบุรี
เพชรบุรี
พังงา

6. งบประมาณ
วงเงิน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) จากงบประมาณประจาปี 2559 โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการ
บริหารและจั ด การพลั ง งานครบวงจรในชุ ม ชนและวิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน ส านั กส่ ง เสริม การมี ส่ ว นร่ว มของประชาชน
สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
7. สถานที่
รุ่นที่ 1
รุ่นที่ 2
รุ่นที่ 3
รุ่นที่ 4
รุ่นที่ 5
รุ่นที่ 6

แหล่งเรียนรู้พลังงานชุมชนลดใช้พลังงานกลุ่มวิสาหกิจ ต.โพนทอง จังหวัดชัยภูมิ
แหล่งเรียนรู้พลังงานชุมชนลดใช้พลังงานกลุ่มวิสาหกิจ ต.โพนทอง จังหวัดชัยภูมิ
แหล่งเรียนรู้โซล่าเซลสูบน้าเคลื่อนที่เพื่อการเกษตร ต.ต้าผามอก จังหวัดแพร่
แหล่งเรียนรู้จัดการความยั่งยืนระบบโซล่าโฮม ต.ป่าเด็ง จังหวัดเพชรบุรี
แหล่งเรียนรู้จัดการความยั่งยืนระบบโซล่าโฮม ต.ป่าเด็ง จังหวัดเพชรบุรี
แหล่งเรียนรู้พลังงานชุมชนแบบผสมผสาน เกาะหมากน้อย จังหวัดพังงา

8. การประเมินผล
แบบประเมินผลการฝึกอบรม และแบ่งกลุ่มระดมความคิด
9. ผลที่คาดหวัง
ผู้เข้ารับการร่วมสัมมนา จะมีความรู้ความเข้าใจ ในการดาเนินการสามารถนาความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการทางานเป็นทีมเครือข่ายที่เข้มแข็ง
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

กาหนดการ
วันที่ 1
8.00 - 9.30
9.30 - 10.30
10.30 - 10.45
10.45 - 11.15
11.15 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 15.00
15.00 - 15.15
15.15 - 17.00
18.00 - 19.00
วันที่ 2
8.30 - 10.30
10.30 - 10.45
10.45 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 15.00
15.00 - 15.15
15.15 - 17.00
18.00 - 19.00
วันที่ 3
8.30 - 10.30
10.30 - 10.45
10.45 - 11.45
12.00 - 13.00
13.00 - 15.00
15.00 - 15.15
15.15 - 16.00
16.00

ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม
เปิดประชุม และกระบวนการแนะนาผู้เข้าร่วมประชุม
พักรับประทานอาหารว่าง
ทบทวนแนวทางการดาเนินงานโครงการพลังงานชุมชน ปี 2559 โดยวิทยากรภายนอก
ความสาคัญของการติดตารมประเมินผลแบบมีสว่ นร่วม พลังงานแสงอาทิตย์ ชีวภาพ
ชีวมวล โดยวิทยากรภายนอก
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ลงพื้นทีฝ่ ึกปฏิบตั ิการติดตามประเมินผลแบบมีสว่ นร่วมระบบโซล่าเซลเพื่อการเกษตร
และที่อยู่อาศัย การใช้พลังงานในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยโดยวิทยากรภายนอก
พักรับประทานอาหารว่าง
กระบวนการกลุ่ม เพื่อนาเสนอสรุปแนวความคิดการติดตามประเมินผลพื้นที่จริง
โครงการ ในแต่ละจังหวัด โดยโดยวิทยากรภายนอก
รับประทานอาหารเย็น
กระบวนการกลุ่ม เพื่อนาเสนอสรุปแนวความคิดการติดตามประเมินผล
พักรับประทานอาหารว่าง
กระบวนการกลุ่ม เพื่อนาเสนอสรุปแนวความคิดการติดตามประเมินผลโครงการในแต่ละ
จังหวัด (ต่อ)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
นาเสนอผลการระดมความคิด และข้อเสนอแนะ
พักรับประทานอาหารว่าง
นาเสนอผลการระดมความคิด และข้อเสนอแนะ (ต่อ)
รับประทานอาหารเย็น

การสรุปบทเรียนการการอบรม
พักรับประทานอาหารว่าง
การสรุปบทเรียนการการอบรม (ต่อ)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
นาเสนอผลการระดมความคิด และข้อเสนอแนะ
พักรับประทานอาหารว่าง
นาเสนอผลการระดมความคิด และข้อเสนอแนะ (ต่อ)
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
----------------------------------------------หมายเหตุ : กาหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รุ่นที่ 1 จังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลุ่ม (2) 10 จังหวัด ประกอบด้วย
1.กาฬสินธุ์ 2.ขอนแก่น 3.ชัยภูมิ 4.นครพนม 5.นครราชสีมา 6.บึงกาฬ 7.บุรีรัมย์
8.มหาสารคาม 9.มุกดาหาร 10.ยโสธร

ฝึกทักษะการต่อวงจรบ้านต้นแบบโซล่าเซลพึ่งตนเอง ทั้งระบบไฟบ้าน DC 12 V และระบบสูบน้า DC 24 V ใช้คอนโทรลชาร์จสั่งการรีเลย์สวิทช์
เมื่อระบบตรวจจับแรงดันโวล์แบตเตอร์รี่ ต่าถึง 11.4 - 23 V (50%-80%) ระบบจะสั่งตัดไฟทันที เพื่อป้องกันการใช้แบตจนเกลี้ยงลูก รักษาและยืด
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ *ยิ่งสั่งตัดที่โวลต์สูงแบตยิ่งมีอายุยืนยาว และคอนโทรลชาร์จสั่งรีเลย์ตัดโหลดปั๊มน้าโซล่าเซล DC แบตต่าจะตัดระบบ
ป้องกันการรีดแบตเตอรี่จนเกลี้ยงลูก ส่วนรีเลย์ตัวที่สองเปิดปิดปั๊มเมื่อน้าเต็มแท็งค์ใช้กับลูกลอยที่ใช้กับไฟบ้านตามท้องตลาด ประยุกต์ใช้กับปั๊ม
DC ต้องใช้รีเลยรับกระแสปั๊มก่อน ถ้าใช้ ลูกลอยรับโดยตรงจะทนไม่ไหวเพราะหน้าคอนแทคไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ทนกระแสสูงๆได้จะทาให้เกิด
ความร้อนชารุดเสียหาย

รุ่นที่ 2 จังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (2) 10 จังหวัด ประ กอบด้วย
1.ร้อยเอ็ด 2.เลย 3.สกลนคร 4.สุรินทร์ 5.ศรีสะเกษ 6.หนองคาย 7.หนองบัวลาภู
8.อุดรธานี 9.อุบลราชธานี 10.อานาจเจริญ

ก่อนปรับปรุง

หลังปรับปรุง

รุ่นที่ 4 วันที่ 20 – 22 มกราคม ๒๕๕๙
ณ.แหล่งเรียนรู้จัดการความยั่งยืนระบบโซล่าโฮม ต.ป่าเด็ง จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดในเขตภาคกลาง 15 จังหวัด ประกอบด้วย
1.ชัยนาท 2.นครนายก 3.นครปฐม 4.นนทบุรี 5.จังหวัดปทุมธานี 6.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7.ลพบุรี 8.สมุทรปราการ 9.สมุทรสงคราม 10.สมุทรสาคร 11.สิงห์บุรี 12.สุพรรณบุรี
13.สระบุรี 14.อ่างทอง 15.อุทัยธานี

รุ่นที่ 5 วันที่ 27 – 29 มกราคม 2559
ณ.แหล่งเรียนรู้จัดการความยั่งยืนระบบโซล่าโฮม ต.ป่าเด็ง จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดในเขตภาคกลาง+ตะวันออก + ตะวันตก ๑๒ จังหวัด ประกอบด้วย
1.จันทบุรี 2.ฉะเชิงเทรา 3.ชลบุรี 4.ตราด 5.ปราจีนบุรี 6.ระยอง 7.สระแก้ว 8.กาญจนบุรี
9.ตาก 10.ประจวบคีรีขันธ์ 11.จังหวัดเพชรบุรี 12.จังหวัดราชบุรี

ศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทนและเศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าเด็ง มีระบบโซล่าเซล off grid แรงดัน AC 220 V, DC 12V,DC 24 V เพื่อการเรียนรู้ของประชาชนทุก
ระดับ ทุกงบประมาณการลงทุน แต่ทางศูนย์ได้คานึงถึงความมั่นคงของระบบ จึงได้ทาการเชื่อมโยงระบบการผลิตไฟฟ้าทั้ง 3 แรงดันข้างต้นให้เชื่อมโยงกัน
เรียกว่ามินิกริด (Mini Grid) โดยหลักการทางานจะมีศูนย์กลางการจ่ายไฟคือโซล่าเซลแรงดัน AC 220V จ่ายไฟร่วมกับ Generator น้ามัน แก๊สชีวภาพ แก๊สชีว
มวล เพื่อเสริมระบบโซล่าเซล DC12และ DC24V ในช่วงที่แรงดันแบตเตอรี่ของทั้งสองระบบตกที่ 11.4 และ 23 V ตามลาดับ โดยแปลงไฟ 220V ผ่าน
switching charg เข้ า แบตเตอรี่ เพื่ อ ความมั่ น คงของระบบ และเพื่ อ การเรี ย นรู้ ที่ ห ลากหลายครอบคลุ ม ความต้ อ งการของกลุ่ ม เป้ า หมาย
***แบตเตอรี่ทั้งหมดได้รับการสนับสนุนจาก Project "Reuse Batteries for return light to backcountry Community" แนวคิดโครงการ CSR "แบตเตอรี่
ยืมใช้ คืนแสงสว่างกลับสู่ชุมชน" เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมกันระหว่างนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง สานักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน สานักงาน
ปลัด กระทรวงพลังงาน บริษัท ไวซ์เทค โซลูชั่น (ประเทศไทย) จากัด และ เครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อบ้านป่าเด็ง

รุ่นที่ 6 วันที่ 10 – 12 กุมภาพันธ์ 2559
ณ แหล่งเรียนรู้พลังงานชุมชนแบบผสมผสาน เกาะหมากน้อย จังหวัดพังงา
จังหวัดในเขตภาคใต้ 14 จังหวัด ประกอบด้วย
1.กระบี่ 2.ชุมพร 3.ตรัง 4.นครศรีธรรมราช 5.นราธิวาส 6.ปัตตานี 7.พังงา 8.พัทลุง
9.ภูเก็ต 10.จังหวัดระนอง 11.สตูล 12.สงขลา 13.สุราษฎร์ธานี 14.จังหวัดยะลา

อบรมการออกแบบ หลักการทางาน การก่อสร้าง เตาเศรษฐกิจประยุกต์แบบมณฑล 1 กระทะ
ให้กับมัสยิดกลางเกาะหมากน้อยเพื่อใช้ประกอบอาหารในกิจกรรมทางศาสนา

กรณีศึกษาสถานีอนามัย : จากการตรวจเช็คแบตเตอรี่ระบบ 48 V 8 ลูก พบว่ามีจานวน 4 ลูกที่มีปัญหาเซล
ตาย ถ้าปล่อยให้ต่อในระบบต่อไปจะทาให้เป็นโหลดดึงกระแสจากแบตที่สภาพดี กว่า 5 A คิดเป็น 257 Wh.
เป็นการสูญเสียพลังงานโดยเปล่าประโยชน์ การชาร์จแบตเตอรี่จะไม่มีโอกาสเต็ม จึงแนะนาการแก้ปัญหา
เบื้องต้นให้ใช้เพียง 4 ลูกที่เหลืออนุกรมกัน 48V190Ah หลังจากนั้นแนะนาให้หางบประมาณจัดหามาทดแทน
เพื่อความมั่นคงของระบบในอนาคต

ณ สถานีอนามัยเกาะหมากน้อย จากการวิเคราะห์ปัญหาระบบโซล่าเซลพบว่ามีการใช้เบรคเกอร์ AC
มารับกระแส DC ซึ่งผิดประเภททาให้เกิดการอาร์ค หน้าคอนแทคร้อนละลายลามไฟถึงหางปลาและแผงเทอมิ
นอลเกิดการไหม้ ไม่สามารถตัดไฟได้ ทางทีมงานได้ทาการเปลี่ยนเป็นเบรคเกอร์ DC ให้เรียบร้อยแล้ว

ณ สถานีอนามัยเกาะหมากน้อย จากการวิเคราะห์ปัญหาระบบโซล่าเซลพบว่าสายไฟจากแบ็ตเตอรี่
แรงดัน 48V 380 Ah ขนาด 35 มิล เพื่อเข้าอินเวอร์เตอร์ขนาด 2,000 W มีการเข้าสายรวมที่ด้านหลัง
คอนโทรลชาร์จ ก่อนออกมาเข้าอินเวอรเตอรมีการลดขนาดเหลือ 6 มิล ซึ่งเล็กเกินไป ทาให้มีการอั้นของ
กระแส DC เป็นคอขวด เกิดความร้อนสะสมของสายทองแดงด้านในเป็นเวลานาน เกิดรอยไหม้ดาบริเวณจุดที่
อ่อนแอปรากฏที่เปลือกสาย หลายจุด หากปล่อยไว้จะสร้างความเสียหายในระบบ ทีมงานฟื้นฟูระบบโซล่าเซล
กระทรวงพลังงาน ได้ทาการแก้ไขเดินสายไฟให้ใหม่เรียบร้อยแล้ว

จากกิจกรรมฟื้นฟูระบบโซล่าเซลสถานีอนามัยเกาะหมากน้อยพบว่าช่างชุมชนขาดความเข้าใจในการ
ต่อระบบ คือทาการต่อสายไฟจากเครื่องปั่นไฟ ผ่านเบรคเกอร์ 3 ทาง ที่ผิดจุดตาแหน่งทาให้เมื่อปั่นไฟเสริม
ระบบ หากมีการสับเบรคเกอร ไฟฟ้าจากสองแหล่งจ่าย คือ จากเครื่องปั่นไฟและจากอินเวอรเตอรจะชนกันทา
ให้เกิดการช็อตที่รุนแรง ทีมงานได้ทาการแก้ไขโดยย้ายจุดตาแหน่งให้ไฟจากสองแหล่งจ่ายแยกบนและล่าง
ตรงกลางคือไฟที่นาไปใช้งานในสถานีอนามัย ปลอดภัยแล้วครับ

สรุปผลการฟื้นฟูระบบโซล่าเซลโรงเรียนเกาะหมากน้อย ขนาด 48V 5,000 W ติดตั้งระบบเมื่อปี พ.ศ.
2546 จากการวิเคราะห์ปัญหาพบว่าสายไฟจากแผงโซล่าเซลเพื่อเข้าคอนโทรชาร์จ ที่ร้อยท่อฝังใต้ดินเกิดความ
ร้อนสะสมไหม้จากข้างในเกิดควันลอยมาตามท่อขึ้นสู่ด้านบน เมื่อสายไฟขาดช๊อตกันส่งผลให้คอนโทรลชาร์จ
ขึ้นโค๊ด error หยุดการชาร์จตลอดสามเดือนที่ผ่านมา ทีมงานได้ทาการแก้ไขเบื้องต้นด้วยการขุดดินลงไปให้ถึง
ท่อร้อย แล้วนาขึ้นทาการตัดต่อสายไฟและพันทับด้วยเทปละลาย เมื่อทาการต่อเข้าระบบใหม่คอนโทรลชาร์จ
กลับ มาทางานได้ตามปกติ มี การชาร์จ เข้าแบตเตอรี่สามารถดึงไฟแปลงผ่ านอินเวอร์เตอร์ 220Vใช้งานได้
ตามปกติ แต่เนื่องจากสายไฟมีอายุใช้งานนานกว่า 14 ปี มีความเสี่ยงอาจเกิดปัญหาขึ้นอีก ทางทีมงาน
เสนอแนะว่าควรเปลี่ยนสายไฟทั้งเส้นเพื่อความมั่นคง ปลอดภัยของระบบ และแจ้งกับทางโรงเรียนไปเรียบร้อย
แล้ว

สรุปผลการวิเคราะห์ระบบโซล่าเซลโรงเรียนเกาะหมากน้อย
ข้อมูลเชิงเทคนิค ระบบติดตั้งเมื่อปี 2546
- ใช้แผงขนาด 64 วัตต์ จานวน 80 แผง แบ่งเป็น 2 ชุด ชุดที่ 1 อนุกรม 4 แผง ขนานกัน 2 ชุด 8 แผง
1 สตริง และขนานกัน 5 สติง 40 แผง ขนาดชุดที่สองอีก 5 สตริง รวม 80 แผง กาลังแผงรวม 5000
วัตต์ ระบบ 48 โวล์
- แบตเตอรี่ขนาด 2 โวลต์ 800 แอมป์ อนุกรมกัน 24 ลูก 48 โวลต์ 800 แอมป์
- คอนโทรชาร์จ 48 โวลต์
- อินเวอร์เตอร์ 48 โวลต์ 5000 วัตต์ แบบหม้อแปลงเพียวซายด์เวฟ
ปัญหาที่พบ
1. แบตเตอรี่เสีย 1 ลูกไม่สามารถอ่านค่าแรงดันได้ ทาให้ต้องยกออกจากชุดที่อนุกรมไว้ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้แบตลูกที่เสียเป็นโหลดเกิดความร้อน และการชาร์จจะไม่มีโอกาสเต็ม ทาให้แรงดันแบตฯ
รวมของระบบลดลงเหลือ 46 โวลต์ ทาให้อินเวอร์เตอร์เข้าใจว่าแรงดันแบตฯหายไป 25% ทั้งที่
แบตลูกอื่นยังเต็มอยู่ ทาอินเวอร์เตอร์ตัดเร็วกว่าความเป็นจริง
ข้อเสนอแนะ : จะต้องจัดหามาแบตเตอรี่ลูกใหม่มาเปลี่ยนเพื่อให้แรงดันระบบสมบูรณ์ที่ 48
โวลต์
2. พัดลมระบายความร้อนในอินเวอร์เตอร์ไม่ทางานส่งผลให้เมื่อเกิดความร้อนเร็ว จากการใช้งาน
อุปกรณ์ไฟฟ้า เมื่อไม่มีระบบระบายความร้อน อินเวอร์เตอร์จะหยุดการทางาน เพื่อป้องกันตัวเอง
ข้อเสนอแนะ : ตรวจเช็คเปลี่ยนพัดลมระบายความร้อน ทาความสะอาดอินเวอร์เตอร์
3. เบอรคเกอร์ตัดไฟจากแผง กระแสชาร์จ 80 แอมป์ชารุด
ข้อเสนอแนะ : เปลี่ยนเบรคเกอร์แบบ DC ที่ทนกระแสได้ไม่น้อยกว่า 80 แอมป์ หรือใช้เบรค
เกอร์ DC 63 แอมป์ 2 ตัวช่วยรับ กระแสที่มากจากแผง 40 แอมป์ 2 ชุด
4. สายไฟเข้าเพื่อวัดกระแสแอมป์มิเตอร์มีขนาดเล็กเกินไปทาให้เกิดความร้อนสะสม เกิดประกายไฟ
ละลายเสียหาย
ข้อเสนอแนะ : เปลี่ยนสายไฟให้มีขนาดใหญ่ขึ้น หรือไม่ต้องอ่านค่าแอมป์
5. สายไฟใต้ดินจากแผงเข้าคอนโทรลชาร์จเกิดความร้อนสะสมไหม้เสียหาย
ข้อเสนอแนะ : เปลี่ยนสายไฟขนาดไม่น้อยกว่า 16 มิล และควรร้อยท่อแยกกระแส DC บวก,ลบ
สรุปผลการวิเคราะห์ระบบโซล่าเซลสถานีอนามัยเกาะหมากน้อย
ข้อมูลเชิงเทคนิค ระบบติดตั้งเมื่อปี 2549
- ใช้แผงขนาด 125 วัตต์ จานวน 16 แผง อนุกรม 4 แผง 4 ชุด ขนานกัน 4 สตริง กาลังแผงรวม 2000
วัตต์ ระบบ 48 โวล์
- แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ 190 แอมป์ อนุกรมกัน 4 ลูก ขนานกัน 2 สตริง ได้ 48 โวลต์ 380 แอมป์
- คอนโทรชาร์จ 48 โวลต์
- อินเวอร์เตอร์ 48 โวลต์ 2000 วัตต์ แบบหม้อแปลงเพียวซายด์เวฟ

ปัญหาที่พบ
1. ใช้เบรคเกอร์ผิดประเภท ใช้ AC รับกระแสชาร์จ จากแผง 30 แอมป์ ทาให้เกิดความร้อนสะสม
ไหม้เสียหาย
ข้อเสนอแนะ : เปลี่ยนไปเบรคเกอร์ DC ขนาด 63 แอมป์ ให้สามารถตัดไฟจากแผงเพื่อให้
สามารถเช็คระบบเพื่อซ่อมบารุง
2. ขนาดของสายไฟจากแบตเตอรี่เข้าอินเวอร์เตอร์มีขนาดเล็กเกินไปเกิดความร้อนสะสมทาให้ฉนวน
ละลาย
ข้อเสนอแนะ : เปลี่ยนสายไฟให้มีขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า 16 มิล
สรุปผลการวิเคราะห์ระบบโซล่าเซลมัสยิดกลางเกาะหมากน้อย
ข้อมูลเชิงเทคนิค ระบบติดตั้งเมื่อปี 2549
- ใช้แผงขนาด 125 วัตต์ จานวน 16 แผง อนุกรม 4 แผง 4 ชุด ขนานกัน 4 สตริง กาลังแผงรวม 2000
วัตต์ ระบบ 48 โวล์
- แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ 190 แอมป์ อนุกรมกัน 4 ลูก ขนานกัน 2 สตริง ได้ 48 โวลต์ 380 แอมป์
- คอนโทรชาร์จ 48 โวลต์
- อินเวอร์เตอร์ 48 โวลต์ 2000 วัตต์ แบบหม้อแปลงเพียวซายด์เวฟ
ปัญหาที่พบ
1. ใช้เบรคเกอร์ผิดประเภท ใช้ AC รับกระแสชาร์จ จากแผง 30 แอมป์ ทาให้เกิดความร้อนสะสม
ไหม้เสียหาย
ข้อเสนอแนะ : เปลี่ยนไปเบรคเกอร์ DC ขนาด 63 แอมป์ ให้สามารถตัดไฟจากแผงเพื่อให้
สามารถเช็คระบบเพื่อซ่อมบารุง
2. ขนาดของสายไฟจากแบตเตอรี่เข้าอินเวอร์เตอร์มีขนาดเล็กเกินไปเกิดความร้อนสะสมทาให้ฉนวน
ละลาย
ข้อเสนอแนะ : เปลี่ยนสายไฟให้มีขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่า 16 มิล

สรุปผลการระดมความคิดแนวทางสร้างเครือข่ายการสื่อสารด้านพลังงานระดับท้องถิ่น

สรุปภาพรวมประเมินผล ความเห็น ข้อเสนอแนะ จากผู้เข้าร่วม
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เตรียมความพร้อมผู้ประสานงานโครงการวางแผนพลังงานประจาปี พ.ศ.2559
ในหลักสูตรการประเมินผลการดาเนินโครงการพลังงานชุมชน
และสร้างเครือข่ายการสื่อสารด้านพลังงานแบบมีส่วนร่วม

สิ่งได้เรียนรู้มากที่สุด : การบูรณาการเรียนรู้ แบบผสมผสานเนื้อหาทั้งโซล่าเซล และเตาเศรษฐกิจ
ประยุกต์แบบมณฑล ให้เป็นทางเลือกที่ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้ทั้งสองเรื่องได้พร้อมกัน ไม่น่าเบื่อ ไม่เน้นการ
นั่งอบรมในห้อง เน้นการฝึกปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่ จึงทาให้เกิดแนวความคิดที่จะนาแบบอย่างไปปรับปรุงการ
ทางานชุมชนต่อไปได้ เตาแบบมณฑล สาหรับภาคเหนือเป็นเรื่องใหม่ *การสร้างเตามณฑล ตั้งแต่เริ่ม จน
สิ้นสุดกระบวนการ*ได้ความรู้เพิ่มเติม การซ่อมบารุงระบบโซล่าเซลระดับครัวเรือน และเรียนรู้การใช้ชีวิต
ในพื้นที่ไม่มีสาธารณูปโภคพื้นฐานจากรัฐ ต้องผลิตจัดหาให้สามารถดารงชีวิตบนพื้นฐานการพึ่งตนเองอย่าง
สมดุลย์ การทางานร่วมกับชุมชนที่มีความแตกต่างหลากหลาย*ได้ความรู้จากการลงพื้นที่จริง และได้แก้ไข
ปัญหาหน้างานจริง เรื่องโซล่าโฮม การมาอยู่ในพื้นที่ไฟฟ้าสายส่งเข้าไม่ถึงทาให้เราตระหนักถึงคุณค่าของ
พลั งงานที่เราใช้อย่ างรู้ ค่ า ใช้เท่าที่จ าเป็ น *โดยสภาพพื้นที่ของป่ าเด็งทาให้ เ ราได้เห็ นการใช้ชีวิตแบบ
พอเพีย งของชุมชนที่เข้มแข็ง มีการปรั บ ตัว การใช้ชีวิตให้ เหมาะสมกับพื้นที่ การใช้ศักยภาพของพลั งงาน
ทดแทนในพื้นที่โดยเน้นการพึ่งพาตนเอง ใช้พลังงานฟอสซิลให้น้อยที่สุด ถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดี *ความรู้
การบริหารจัดการพลังงานในระบบโซล่าเซล การรักษาตรวจสอบสภาพแบตเตอรี่ การคานวนปริมาณการใช้ให้
เพียงพอกับความต้องการ บรรยากาศการอบรมดี ชาวบ้านยิ้มแย้มแจ่มใส กิจกรรมเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม*
การมีส่วนร่วมในการติดตั้งเทคโนโลยี การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการสอนด้านพลังงาน
ชุมชน*การปรับตัวและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น เห็นพัฒนาการความเข้มแข็ง ความรู้ของชุมชน*เทคนิค
การประยุกต์ใช้อุปกรณ์กับงานโซล่าเซล วิทยากรตอบคาถามได้ ตรงประเด็น แหล่งซื้ออุปกรณ์โซล่าเซล*
การป้องการการชารุดเสียหายที่เกิดจากการใช้งานระบบโซล่าเซล การใช้แบตเตอรี่มให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
สิ่งที่ควรปรับปรุง : จานวนผู้เข้าร่วมอบรมมีมากทาให้อุปกรณ์ชุดสาธิต การรับฟังความรู้จาก
วิทยากรไม่ชัดเจน หากสามารถเพิ่มให้มีกิจกรรมที่ผู้เข้าอบรมได้ทาด้วยตนเอง เช่น จัดกลุ่มย่อย ลงมือทาทุก
คน จะทาให้สามารถจดจาเข้าใจได้ดีขึ้น *ผู้เข้าร่วมมีความหลากหลาย ควรมีป้ายแนะนาแนวทางการใช้
บริการศูนย์เรียนรู้ (กรณ๊ป่าเด็ง) ป้ายบอกถังขยะเปียก/ขยะแห้ง การถอดรองเท้าก่อนเข้าห้อ งน้าเพื่อความ
สะอาด ขอความร่วมมือในการประหยัดน้า ประหยัดไฟ เพิ่มกิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ *การแบ่งกลุ่ม
ผู้เข้าร่วมควรยึดพื้นที่เขตเก่าจะทาให้มีความใกล้ชิดสนิทสนม ส่งผลต่อการสร้างเครือข่ายขยายงาน แบ่งโควต้า
แต่ไม่ล๊อคจังหวัด และรุ่น การจัดระบบการจอดรถของศูนย์เรียนรู้ การจัดแสดงผลงานศูนย์ นอกจากสมุดเยี่ยม
การศึกษาดูงานจากบุคคลภายนอกควรเก็บเป็นแฟ้มพร้อมภาพประกอบ ข่าวประชาสัมพันธ์ของศูนย์ควร
จัดเก็บเข้าแฟ้มเพื่อให้เห็นความเป็นมาของศูนย์*กระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วม*การ
จัดเก็บและการกรองน้าที่ด
ี *ป้ายบอกทาง และการขยายสัญญาณโทรศัพท์*เพิ่มกิจกรรมสันทนาการ ให้
เกิดความผ่อนคลาย เช่น ส่องสัตว์*เพิ่มกิจกรรมแนะนาตัว
หัวข้อที่อยากให้จัดอบรมครั้งต่อไป : การซ่อม บารุงรักษา ระบบโซล่าเซล ทั้งแบบบ้านที่อยู่
อาศัย ระบบสูบน้าเพื่อการเกษตร ตั้งแต่การเลือกซื้ออุปกรณ์ วางแผนการติดตั้ง ประกอบ ทดสอบการใช้งาน
จริง ครบกระบวนการ ให้ผู้เข้าร่วมได้ลงมือทาในพื้นที่ (สาหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านไฟฟ้า) *แนวทางการ

บริหารจัดการพลังงานครบวงจร*การสร้างเวทีสนทนาแลกเปลี่ยนกระบวนการทางานของเจ้าหน้าที่ เพื่อ
นาไปพัฒนาในพื้นที่ตนเอง*อยากเห็นกระทรวงพลังงานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบนี้โดยขยายไป
พื้นที่อื่นที่ขาดแคลนด้านไฟฟ้า หรือพื้นที่ๆมีความต้องการพลังงานทดแทนประเภทอื่นๆ เพื่อเป็นการสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชน และบุคคลากรได้ทางานใกล้ชิดกับชุมชนมากขึ้น *กระบวนการสร้างคน การสร้าง
การมีส่วนร่วมขยายเครือข่ายและเทคโนโลยีพลังงาน จัดให้มีการเยี่ยมชุมชนภาคเช้าและภาคกลางคืน *การ
บริหารจัดการกลุ่มให้เกิดความเข้มแข็งยั่งยืน การจัดตั้งกองทุนพลังงาน เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับชุมชนอื่นๆ
ต่อไป

