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โครงการกังหันลมสูบน  าเพื่อการเกษตร  
นวัตกรรมพลังงานทดแทนเพ่ือการเกษตร (Renewable energy for agriculture innovation) 

--------------------------------- 
 

๑. ที่มาและความส าคัญของปัญหา  
เทศบาลต าบลปลายพระยา ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีอ านาจหน้าที่ในการ 

จดับริการสาธารณะแก่ประชาชน  ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขอย่างยั่งยืน   ได้มีนโยบายในการส่งเสริม
และอนุรักษ์พลังงานเพ่ือลดการใช้พลังงานและประหยัดค่าใช้จ่ายขององค์กรและประชาชน อันจะส่งผลให้
องค์กรมีเสถียรภาพและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ภายใต้แนวคิดเมืองแห่ งพลังงานสะอาด เมืองแห่ง
พลังงานทดแทน และเมืองแห่งการอนุรักษ์พลังงาน  ซึ่งเทศบาลเล็งเห็นแล้วว่า  การน าทรัพยากรธรรมชาติใน
พื นที่ เช่น น  า , ลม มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการลดค่าใช้จ่ายและการใช้พลังงาน  
โดยเฉพาะการใช้กังหันลมสูบน  าเพ่ือการเกษตร ซึ่งไม่ต้องใช้ระบบพลังงานไฟฟ้ามีความเหมาะสมในการ
ด าเนินการ น่าจะเป็นกิจกรรมทางเลือกในการด าเนินการเพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย  เพราะสามารถลดค่าใช้จ่าย
งบประมาณค่าน  า ค่าไฟฟ้า ให้กับประชาชนและเทศบาลได้  ประกอบกับ  เทศบาลได้จัดตั งศูนย์เกษตรชีววิถี
เศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งประกอบด้วย แปลงเกษตรต่างๆ ให้กับประชาชนและเทศบาลได้  การผลิตปุ๋ยหมัก
ระบบกองเติมอากาศ น  าหมักชีวภาพ การเพาะช าต้นไม้ กิจการสวนสาธารณะและกิจกรรมอ่ืนๆที่เกี่ยวเนื่องอีก
จ านวนมาก  

จากเหตุผลที่กล่าวมาแล้วข้างต้น  เพื่อให้การขับเคลื่อนการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน และ 
การด าเนินงานเศรษฐกิจพอเพียง มีความเหมาะสม สมบูรณ์และครอบคลุมทุกภารกิจ   เทศบาลต าบลปลาย
พระยา จึงได้จัดท าโครงการกังหันลมสูบน  าเพ่ือการเกษตร ขึ น  โดยขอรับการสนับสนุนกังหันลมสูบน  าพร้อม
ติดตั งจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ที่เก่ียวข้อง (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน) 
ทั งนี  เพื่อลดค่าใช้จ่ายและลดใช้พลังงานขององค์กร รวมทั งเป็นแหล่งเรียนรู้อันจะเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับ
ชุมชนในท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนด้วย   

๒. วัตถุประสงค ์
  เทศบาลต าบลปลายพระยา ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ในการด าเนินการโครงการกังหันลมสูบน  า
เพ่ือการเกษตร  เพ่ือต้องการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน ลดการใช้พลังงานและประหยัดค่าใช้จ่ายขององค์กร
และประชาชนโดยการใช้ทรัพยากรในพื นที่ ให้ เกิดประโยชน์สูงสุด  สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  รวมทั งเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับพนักงาน ประชาชน รวมถึงส่วนราชการและองค์กรภาคประชาชนที่สนใจ 
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โครงการกังหันลมสูบน  าเพื่อการเกษตร 

ประหยัดพลังงาน/ค่าใช้จ่าย สร้างจิตส านึกลดใช้พลังงาน การท่องเที่ยว ฐานเรียนรู้พลังงานทดแทน 

โครงการผลิตไบโอดีเซลเพื่อชุมชน 

เครือข่ายบูรณาการร่วม 

โครงการกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ 

สถานศึกษา 

ชุมชน 

ค่าไฟฟ้า 

ค่าน  าประปา 

สถิติการลดการใช้ 

สร้างจิตส านึก 

ตระหนักและลดการใช้ 

กังหันลมสูบน  าระบบเฟือง 

กังหันลมสูบน  าระบบคันโยก 

สถานที่ท่องเที่ยว 

อัตลักษณ์ชุมชน 

อนุรักษ์และลดการใช้พลังงาน คุณภาพชีวิตที่ดี 

สร้างรายได้ การผลิตน  ามันไบโอดีเซล 

เป้าหมาย 

ตกลงความร่วมมือกับกรมพัฒนาพลังงานฯ 

ด าเนินการ/ใช้ประโยชน์/ประเมินผล 

ใช้เพื่ออุปโภคและบริโภค 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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๓. เป้าหมาย 
  เทศบาลต าบลปลายพระยา ได้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน คือ การจัดหากังหันลมสูบน  า
เพ่ือการเกษตร  จ านวน  ๒  ชุด พร้อมติดตั งและด าเนินการใช้ประโยชน์ในลักษณะต่างๆ  ทั งนี เพ่ือการลดใช้
พลังงานและค่าใช้จ่ายของเทศบาลและประชาชนในพื นที่  รวมทั งเป็นแหล่งเรียนรู้ การสร้างองค์ความรู้/ฐาน
เรียนรู้พลังงานทดแทน สร้างจิตส านึกการลดใช้พลังงาน แก่องค์กร ประชาชน ชุมชน รวมถึงการสร้างอัต
ลักษณ์ให้กับท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

๔. การด าเนินงาน 
  การด าเนินงานโครงการกังหันลมสูบน  าเพื่อการเกษตร เทศบาลต าบลปลายพระยามีขั นตอน
การด าเนินงาน ดังนี  
  ๑.  ศึกษาข้อมูล วิเคราะห์เพ่ือก าหนดแนวทางด าเนินการ  สืบเนื่องจากเทศบาลต าบลปลาย
พระยา มีปริมาณข้อมูลการใช้น  าประปาเป็นจ านวนมากในการดูแลพื นที่บริ เวณส านักงานเทศบาล 
สวนสาธารณะ สนามกีฬา สถานที่ออกก าลังกาย  ศูนย์เกษตรชีวะวิถี เศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงบริเวณสองข้าง
ถนนสายอ่าวลึก – พระแสง และถนนปลายพระยา – เขาต่อ ซึ่งส่งผลต้องเสียเงินงบประมาณเพ่ือจ่ายเป็นค่า
น  าประปาและค่าไฟฟ้าเป็นจ านวนหนึ่ง 
  ๒.  จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติด าเนินการ จากผลการศึกษาข้อมูลรวมถึงการวิเคราะห์
ข้อมูล ท าให้เทศบาลมีความเห็นว่า แนวทางหนึ่งในการที่จะลดการใช้น  าประปา คือ การน าน  าที่มีอยู่ในบริเวณ
พื นที่มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการหาวิธีการที่เหมาะสมเพ่ือน าน  ามาใช้โดยที่ไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายจากการสูบน  าด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า หรือใช้เครื่องยนต์สูบ ซึ่งท าให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างๆในการ
ด าเนินการ  รวมถึงอาจเสี่ยงต่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่จากพลังงานไฟฟ้าได้  เป็นดังนี  เทศบาลต าบล
ปลายพระยาจึงมีข้อสรุปในการด าเนินการ โดยมีเป้าหมายจัดหากังหันลมสูบน  ามาใช้ ทั งนี เพราะในพื นที่จะมี
ปริมาณแรงลมเพียงพอที่จะใช้ในกระบวนการหมุนกังหันลมเพ่ือสูบน  าขึ นมาใช้ได้ 
  ๓.  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ  ผล
สืบเนื่องจากการที่เทศบาลมีแนวทางในการจัดหากังหันลมสูบน  า  มาใช้เป็นเครื่องมือในการน าน  ามาใช้ในการ
ดูแลสวนสาธารณะและกิจกรรมต่างๆของเทศบาล  แต่เนื่องจากกังหันลมสูบน  าดังกล่าว มีราคาสูงและมี
ขั นตอนการด าเนินการที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในการติดตั ง ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการสูง
มาก เป็นดังนี   เทศบาลต าบลปลายพระยา  จึงได้ท าหนังสือขอรับการสนับสนุนงบประมาณด าเนินการจาก 



เอกสารประกอบ     การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจ าปี ๒๕๕๕    ประเภทเทศบาลต าบล 

 

นวัตกรรมกังหันลมสูบน  าเพื่อการเกษตร หน้า 4 

 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหน้าที่โดยตรง
ในการดูแลกิจการพลังงานและส่งเสริมสนับสนุนพลังงานทดแทนต่างๆ ตามหนังสื่อส่งเลขท่ี ๕๒๕๐๑/๕๔๖ ลง
วันที่ ๘ มิถุนายน  ๒๕๕๔ 
  ๔.  การด าเนินการติดตั งกังหันลมสูบน  า มีที่มาและขั นตอนการด าเนินการ คือ 

    ๔.๑ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้ตอบรับการ 
สนับสนุนโครงการเมื่อวันที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๔  และจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาส ารวจสภาพพื นที่และความ
เป็นไปได้ของโครงการ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ๔.๒ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน มีหนังสือแจ้ง 
ตอบรับการสนับสนุนพร้อมเข้าติดตั งเมื่อวันที่  ๑๖  ตุลาคม  ๒๕๕๔  และด าเนินการติดตั งจนแล้วเสร็จจ านวน 
๒ ชุด ได้แก่ กังหันลมสูบน  าระบบคันโยก ๑๒ ใบพัด และกังหันลมสูบน  าระบบเฟือง ๒๔ ใบพัด เมื่อวันที่ ๒๑  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ และส่งมอบให้กับเทศบาลต าบลปลายพระยาเพ่ือดูแลรักษาและด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการต่อไป 
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  ๔.๓ เทศบาลด าเนินการวางระบบท่อและติดตั งท่อน  าจากกังหันลมสูบน  า เพ่ือน าน  ามาใช้ 
ประโยชน์  
 
 
 
 
 
 
 
 
      ๔.๔ จัดเก็บสถิติข้อมูลปริมาณน  าที่กังหันลมสูบได้เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิภาพการ
ท างานของกังหันลมทั ง ๒ แบบ 
 

เดือน 
กังหันลม 

หมายเหตุ ระบบคันโยก (๑๒ ใบพัด) 
(ลูกบาศก์ลติร) 

ระบบเฟือง (๒๔ ใบพัด) 
(ลูกบาศก์ลติร) 

พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 810 ๑๑๘๑  
ธันวาคม ๒๕๕๔ ๑๑๓๑ ๓๙๔๒  
มกราคม ๒๕๕๕ ๑๖๔๒ ๔๓๒๕  
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ๒๔๙๖ ๖๒๒๑  
มีนาคม ๒๕๕๕ ๒๙๕๒ ๖๗๑๒  
เมษายน ๒๕๕๕ ๓๑๐๓ ๖๙๗๐  
พฤษภาคม ๒๕๕๕ ๓๖๐๕ ๗๒๘๑  
มิถุนายน ๒๕๕๕ ๑๐๑๒๓ ๘๒๒๓  
กรกฎาคม ๒๕๕๕ ๒๒๓๙๘ ๙๙๕๓  
สิงหาคม ๒๕๕๕ ๓๖๐๔๒ ๑๑๗๓๔  
กันยายน ๒๕๕๕           ๔๗๑๑๒           ๑๒๓๔๒  
 

      ๔.๕ จัดตั งฐานเรียนรู้กังหันลมสูบน  าระบบคันโยก และฐานเรียนรู้กังหันลมสูบน  าระบบ
เฟือง เพ่ือเป็นฐานถ่ายทอดองค์ความรู้และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ให้กับส่วนราชการ องค์กร ประชาชน
และผู้ที่สนใจทั่วไป 
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     ๔.๖ น าน  ามาใช้ประโยชน์ในการดูแลพื นที่บริเวณส านักงานเทศบาล สวนสาธารณะ สนาม
กีฬา สถานที่ออกก าลังกาย  ศูนย์เกษตรชีวะวิถี เศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงบริเวณสองข้างถนนสายอ่าวลึก – 
พระแสง และถนนปลายพระยา – เขาต่อ 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๗ น าน  ามาใช้ประโยชน์ในภารกิจอ่ืน เช่น เพ่ือการอุปโภค และเป็นแหล่งน  าส ารองกรณี 
เกิดภัยแล้ง และกรณีเกิดเหตุอัคคีภัยของงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัยเทศบาลต าบลปลายพระยา 
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๕. ผลสัมฤทธิก์ารด าเนินงานโครงการ 
      ๕.๑ การอนุรักษ์และลดการใช้พลังงาน 
          (๑) ลดการใช้น  าประปาบริเวณสวนสุขภาพเทศบาล  
          (๒) ลดการจ่ายเงินค่าน  าประปาบริเวณสวนสุขภาพเทศบาล  
          (๓) ข้อมูลการเข้าศึกษาดูงานกังหันลมสูบน  าเพื่อการเกษตร เช่น  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดฉะเชิงเทรา เทศบาลต าบลโตนด จังหวัดกาญจนบุรี เทศบาลต าบลวังมะนาว จังหวัดราชบุรี เทศบาล
ต าบลชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลนาท่อม เทศบาลต าบลดอนทราย จังหวัดพัทลุง องค์การ
บริหารสวนต าบลท่าข้าม จังหวัดสงขลา เทศบาลต าบลขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลต าบลคลอง
พน จังหวัดกระบี่  มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต   วิทยาลัยชุมชน จังหวัดสตูล  ส านักงาน สสส.และเครือข่าย
ภาคใต้ตอนบน โรงเรียนปลายพระยาวิทยาคม โรงเรียนบ้านบางเหียน โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว เป็นต้น 
      ๕.๒ สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้พลังงานทดแทน  รวมถึงการสร้างอัตลักษณ์ในเชิง
สัญลักษณ์เพ่ือลดใช้พลังงาน 

    ๕.๓ การต่อยอดกระบวนการสร้างวิธีการลดใช้พลังงาน 
          (๑)  โครงการผลิตน  ามันไบโอดีเซลเพ่ือชุมชน  ซึ่งเป็นการผลิตพลังงานทดแทนและ

เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงานและเป็นไปตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  โดยเฉพาะพลังงานเชื อเพลิงส าหรับการใช้ในภาคการผลิตและการขนส่ง  ซึ่งมีมูลค่าสูงและเป็นการ
เพ่ิมต้นทุนการผลิตรวมถึงกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายและในด้านอ่ืนๆของประชาชนและชุมชน  ประกอบกับโดย
บริบทของพื นที่ ประชาชนประกอบอาชีพหลักท าสวนปาล์มน  ามัน และเป็นพื นที่แรกของประเทศที่มีการปลูก
ปาล์มน  ามันในเชิงธุรกิจ จึงเป็นโอกาสและแนวโน้มที่ดีของเทศบาลในการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน
และชุมชนด้วยการสร้างงานสร้างรายได้จากแหล่งพลังงานในชุมชน  โดยที่เทศบาลได้มีหนังสือขอความ
อนุเคราะห์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการผลิตน  ามันไบโอดีเซล ตามหนังสือส่งที่ กบ ๕๒๕๐๑/๖๓๙ 
เมื่อวันที่  ๗  กรกฎาคม   ๒๕๕๔  และหนังสือส่งที่ กบ ๕๒๕๐๑/๖๙๑ เมื่อวันที่  ๑๐  สิงหาคม   ๒๕๕๕ 
และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าส ารวจความ
พร้อมและศักยภาพการด าเนินงานของเทศบาลเมื่อวันที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๕๕  และได้มีหนังสือตอบรับการ
สนับสนุนการผลิตน  ามันไบโอดีเซลด้วยน  ามันพืชที่ใช้แล้ว ตามหนังสือส่งที่ พน ๐๕๐๖/๑๗๘๙๒  เมื่อวันที่ ๘  
ตุลาคม  ๒๕๕๕  และขณะนี อยู่ในช่วงการส่งมอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          (๒)  โครงการกังหนัลมผลิตกระแสไฟฟ้า เป็นพลังงานทดแทนอีกทางเลือกหนึ่งในการ
ส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงานและเป็นไปตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยเฉพาะพลังงาน
ทดแทนจากพลังงานลม (กังหันลมผลิตไฟฟ้า)  ซึ่งมีความเป็นไปได้ในการด าเนินการ เพราะความเหมาะสมกับ
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สภาพพื นที่ เนื่องจากเป็นพื นที่สูง มีแรงลมต่อเนื่องตลอดทั งปี ที่ตั งอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองและมีปัญหา
กระแสไฟฟ้าตกเป็นประจ า โดยที่เทศบาลได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณใน
การด าเนินการโครงการกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า  ตามหนังสือส่งที่ กบ ๕๒๕๐๑/๑๒๖๐ ลงวันที่  ๒๒  
ธันวาคม  ๒๕๕๓   และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่
เข้าส ารวจความพร้อมและศักยภาพการด าเนินงานของเทศบาลเมื่อวันที่  ๒๕  สิงหาคม  ๒๕๕๕ และขณะนี 
อยู่ในขั นตอนของการพิจารณาจัดสรรงบประมาณและการสนับสนุนอุปกรณ์การผลิต 

๖. ประโยชน์ที่ได้จากโครงการ 
  ๖.๑ ประโยชน์ด้านการอนุรักษ์และลดการใช้พลังงาน 
        (๑) การสร้างเครือข่ายบูรณาการร่วม ระหว่างผู้ใช้พลังงาน ผู้มีหน้าที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการลดใช้พลังงาน 
        (๒) ลดค่าใช้จ่ายค่าน  าประปา และค่าไฟฟ้าให้กับองค์กร 
        (๓) มีน  าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และภาคการเกษตร 
        (๔) แหล่งกักเก็บน  าส ารองเพ่ือป้องกันภัยแล้ง  และการป้องกันอัคคีภัย 
        (๕) แหล่งกักเก็บน  าส ารองส าหรับการผลิตน  าประปา 
        (๖) สร้างจิตส านึกลดใช้พลังงาน ประโยชน์ของการผลิตพลังงานลม  สิ่งส าคัญคือการ
รกัษาสิ่งแวดล้อม  ปราศจากสารก่อมลพิษ 
  ๖.๒ ประโยชน์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี 

      (๑) เป็นพลังงานสะอาด เป็นกระบวนการสร้างมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  โดยลดระดับการ 
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน  ซึ่งเป็นผลกระทบที่ก่อให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพกับ
ประชาชนในพื นท่ี  
        (๒) เป็นการสร้างสัญลักษณ์ของการลดใช้พลังงานที่สวยงาม มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
สร้างสีสันและดึงดูดความสนใจของผู้พบเห็น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ๖.๓ ประโยชน์การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

     (๑) การสร้างองค์ความรู้/ฐานเรียนรู้พลังงานทดแทน ประชาชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการ 
น าพลังงานธรรมชาติและพลังงานสะอาดมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการด าเนินชีวิตในรูปแบบต่างๆ  น าความรู้
จากฐานเรียนรู้กังหันลมสูบน  าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กับการประกอบอาชีพด้านการเกษตร   

     (๒) เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้สนใจทั่วไป ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงของฐานการเรียนรู้ 
กังหันลมสูบน  า ซึ่งช่วยกระตุ้นความสนใจและความต้องการร่วมลดใช้พลังงานได้อย่างจริงจัง 
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๗. บทสรุป 
  โครงการกังหันลมสูบน  าเพ่ือการเกษตร จัดท าขึ นเพ่ือเป็นกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ในการ
ส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน โดยมีฐานคิดจากความต้องการใช้ทรัพยากรในพื นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น 
พลังงานลม พลังงานน  า และสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้การใช้ข้อมูลเชิงปริมาณ
และสถิติเปรียบเทียบแสดงให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเป็นการสร้างอัตลักษณ์ให้กับท้องถิ่นและเป็นกล
ยุทธ์การดึงความสนใจจากภาคประชาชน ภายใต้การสร้างความน่าเชื่อถือจากหน่วยงานเครือข่ายร่วมที่ให้การ
สนับสนุน  
 
 
 
 
 


