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ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค 

วันที่ 3 มิถุนายน 2559 

ผู้ร่วมเวทีเสวนา 

1. นายเชาวรัช  ทองแก้ว  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษการวางแผนพลังงานระดับทั่วไป (สสช.)  
2. นายศิวเรศ  ธรรมวิเศษ พลังงานจังหวัดอุดรธานี  
3. นางสาวเกยูร ช่ออัญชัญ พลังงานจังหวัดก าแพงเพชร 
4. นายณะฐนนท์ จักกระโทก อาสาสมัครพลังงานชุมชนต าบลคลองน  าไหล จังหวัดก าแพงเพชร 
5. นายโกศล แสงทอง  ประธานเครือข่ายพลังงานชุมชนป่าเด็ง 
6. ดร.พิสิษฎ์ มณีโชติ  วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร 
7. คร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเก 

 
ด าเนินรายการ โดย  
    ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย  

 

บทบาทและประสบการณ์ที่ผ่านมาด้านการพัฒนาพลังงานชุมชน 

นายเชาวรัช ทองแก้ว 

1. เริ่มแผนพัฒนาชุมชน เข้าปีที่ 10 มีหน้าที่สร้างกระบวนการภาพรวม วิธีการท างานกับชุมชน 
สร้างศักยภาพกับพลังงานจังหวัด 

2. สร้างสมดุลพลังงานขึ นมาเพ่ือให้ชุมชนรู้ว่าเรามีศักยภาพแค่ไหน และจะมีทางเลือกแบบใดบ้าง 
3. กระตุ้นให้เกิดตลาดทางด้านเทคโนโลยีเพ่ือให้พื นที่ห่างไกลเข้าถึงง่าย 
4. ปัจจุบัน 2549 – 2560 มี 1425 ต าบล ผู้เข้าร่วม ( x 20 ) 28,500 คน (อส.พน.) 

นายศิวเรศ ธรรมวิเศษ 

-  ได้เกิดมุมมองใหม่ในการท างานกับชาวบ้าน  
- เริ่มต้นจากการเรียนรู้ร่วมกันถึง แนวคิดพลังงาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การอุดรรูั่วในด้าน

ค่าใช้จ่ายครัวเรือน รวมถึงด้านพลังงาน 



- ชวนชาวบ้านคุยมาร่วมกันอุดรูรั่วทางด้านพลังงาน พาชาวบ้านไปดูงาน แบบกระบวนการมีส่วน
ร่วม 

- ท างานอยู่ในพื นที่ที่มีการร้องเรียนค่อนข้างเยอะ การน านโยบายพลังงานขนาดใหญ่จากภาครัฐ
เข้าไปผลักดันในพื นที่ที่มีปัญหาโดยตรงเป็นเรื่องยากท่ีชาวบ้านจะยอมรับ 

- ท ากระบวนการการมีส่วนร่วมกับชุมชนโดยน าโครงการพลังงานชุมชน เมื่อชุมชนได้เข้าใจเรื่อง
พลังงานชุมชน ท าให้เกิดความเชื่อใจกันระหว่างพลังงานจังหวัดกับชุมชน 

- เมื่อชุมชนเปิดใจรับ พลังงานจังหวัดจึงสามารถเชื่อมโยงไปสู่การเปิดรับข้อมูลในพลังงานระบบ
ใหญ่แบบปิโตรเลียม ให้ชาวบ้านได้รับข้อมูลและมีความเข้าใจตรงกัน 

- เราสามารถให้ความรู้ ข้อมูลที่ถูกต้อง แล้วให้ชุมชนขยายข้อมูลต่อ ท าให้เราท างานสนุกเพราะเรา
มีมวลชน มีเครือข่าย ท าให้ไม่เครียดมาก 

 

นางสาวเกยูร ช่ออัญชัญ 

- ไดพ้บกับประชาชนหลายรูปแบบ เพราะได้ท างานมาหลายจังหวัด เริ่มจากดูภูมิประเทศของแต่
ละท้องถิ่นว่ามีทรัพยากรอะไรบ้าง 

- เริ่มจาก การท าความเข้าใจ ให้ความรู้ 
- หยิบความรู้พลังงาน ปูพื นฐานให้กับชาวบ้าน เพราะได้พบว่าพื นที่ที่ห่างไกลยังไม่ทราบว่าการ

จัดการเรื่องพลังงานเป็นอย่างไรและทรัพยากรในชุมชนมีอะไรที่สามารถท าให้เกิดพลังงานได้บ้าง  
- เมื่อชาวบ้านได้เรียนรู้จนเข้าใจว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวสามารถน ามาผลิตพลังงานได้ พลังงานจังหวัดาก็

มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน 
- ในบางกรณีที ่ชาวบ้านอยากได้แก๊ส LPG พลังงานจังหวัดประเมินแล้วว่าท้องไม่มีทรัพยากรทีจ่ะ

สามารถผลิตได้ จะแนะน าให้ ชุมชนหันมาผลิตพลังงานที่มีทรัพยากรในท้องถิ่นและเป็นไปได้ เช่น 
พื นที่มีไร่อ้อย ไร่มันจ านวนมาก เช่น ต.คลองน  าไหล มีความเข้มแข็ง และยั่งยืน จากการส่งเสริม
ของ พลังงานจังหวัดคนก่อนพัฒนาไว้เป็นพื นฐาน เราก็ดูว่าจะต่อยอดส่งเสริมอย่างไร ต่อเชื่อม
ทางมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานในพื นท่ี เพ่ือสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายได้อย่างไร 

นายณะฐนนท์ จักกระโทก 

- อยากเป็น อส.พน เพราะว่าเพ่ือนๆใส่เสื อสีส้ม อยากใส่บ้าง เลยสมัครเป็น อส.พน.  
- เข้าร่วมอบรมเตาชีวมวลแกลบที่ทางจังหวัดจัดขึ น 
- เป็นประธานบ่อหมักก๊าซ 28 หมู่บ้าน ซึ่งมีจ านวนมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ 
- ช่วยแก้ไขปัญหาด้านการผลิตพลังงานชุมชนในหมู่บ้าน  ชอบงานด้านอาสา  
-  ถามว่าท้อไหม ท้อ แต่ว่าใจรัก 
- อส.พน. มีพระ นักเรียน เรามี อส.พน.จิ๋ว เค้าเห็นว่าเราท า จึงอยากท าบ้าง 



- ท าอย่างไรจึงจะลดโลกร้อนได้  ช่วยกันท าบ่อหมักกาซในโรงเรียนแล้วเอาก๊าซไปใช้ประโยชน์ ทาง
ก าแพงเพชร มี 200 กว่าบ่อท่ีทางพลังงาน มี ขนาด 20 ลบ.ม.   ขนาด 50 ลบ.ม. ใช้ 10 
ครัวเรือน 

- มีการจัดการด้านพลังงานเพ่ือให้สามารถใช้ได้ เก็บค่าแก๊ส ครัวเรือนละ 100 บาทต่อปี เพ่ือเป็น
ค่าน  ามันรถไปซ่อมให้ มีสวัสดิการ มีการจัดตั งเป็นกองทุน 

นายโกศล แสงทอง 

- เครือข่ายป่าเด็งเริ่มต้นปี 2550 ตอนนั นยังไม่รู้จัก อส.พน.  
- อยู่ ในพื นที่ 3 กม. พท.ราชด าริ พท.อุทยานแห่งชาติ พท.ป่าต้นน  า ทั ง 3 พื นที่มีความแตกต่างกัน

แต่มจีุดร่วมคือ ไม่มีไฟฟ้าใช้ และมีขี วัวเยอะ  
- เริ่มจากการดูแผนพลังงานชุมชน 10 ขั นตอน ของกระทรวงพลังงานแล้วท าตาม เริ่มจากเก็บ

ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ไปดูงาน หลายพื นท่ี หลายเทคโนโลยี แล้วเลือกที่เหมาะสม 
- ด้านเงินลงทุน ใช้วิธีแชร์กัน แล้วหาวัตถุดิบท าบ่อแก๊ส เริ่มจากการท าผ้าใบบ่อแก๊สเอง โดยใช้ โพ

ลีเอสเตอร์ 
- ต่อมาได้ร่วมกับพลังงานจังหวัดจึงได้รับการส่งเสริม 
- ในชุมชนมีขี วัวและแกนข้าวโพด จึงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
- ปัจจุบันมีแก๊สใช้กว่า 100 ครอบครัว และมีช่างชุมชนประจ าหมู่บ้าน  
- ไดล้องท าแกสซิฟลายเออ และเตาชีวมวล เริ่มจากการศึกษาจาก อ.บอย ลองท าจากดิน ให้เป็น

กระถางดินแทนการใช้เหล็ก 
- ปัจจุบันท าเตาชีวมวลใช้ทุกครอบครัว และจ าหน่าย 
- พอเราได้เป็น อส.พน. ค่าซ่อมจาก 500 เหลือ ค่าซ่อม 20 บาท เป็นผลการส่งเสริมจากกระทรวง

พลังงานที่ท าให้เราได้รู้จักตัวเอง ได้ความรู้ และมาใช้ในชุมชน 
- แก๊สชีวภาพในครัวเรือน ถ้าเราไม่ขี เกียจไม่มีปัญหา  เราท าแค่ครัวเรือนเราเอง ถ้าขี เกียจจะอยู่

ยาก เราใช้เศษอาหารได้ 

ดร.พิสิษฎ์ มณีโชติ 

- ในบทบาทของเรา นักวิชาการตัวเอง ส่งเสริมแต่ที่บ้านไม่เคยมีใช้  เพราะว่าค าตอบสุดท้ายอยู่ท่ี
ศักยภาพ ที่บ้านไม่รู้จะเอาขยะที่ไหนมาใส่ เศษอาหารก็ไม่ค่อยมี 

- ท างานด้านพลังงานมา 2542 ตั งแต่เรียน ป.โท ด้านพลังงานทดแทน มีโอกาสได้ลงพื นที่ เช่น 
โครงการพระราชด าริ เราได้ท า ได้เรียนรู้จากแนวคิดตามพระราชด าริ ที่แก้ปัญหาอย่างยั่งยืนและ
เป็นจริง 

- จึงปักธงไปที่พลังงานชุมชน เริ่มจาก การลงทุนที่แพง อย่างเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ที่แพง
ในยุคก่อน จึงต้องต่อสู้กับแนวต้านทางความคิดกับชาวบ้าน ในด้านค่าใช้จ่าย  



- ได้เรียน ป.เอกที่ ญี่ปุ่น ประเทศไทย ราคาพลังงานเริ่มแพง ก็เริ่มท าวิจัยเรื่องพลังงานทดแทนและ
ส่งเสริม ท าในรูปแบบการลงชุมชน สร้างเครือข่าย สร้างสิทธิบัตร  

- การสร้างอย่างเดียวไม่ได้สร้างความยั่งยืน แต่การท าให้ชุมชนเห็นความส าคัญ และน ามาปรับใช้ 
ชุมชนมีสิทธิเลือก ท าให้เกิดความยั่งยืน  มีหลากหลายแบบให้ชุมชนเป็นคนเลือก และชุมชนเป็น
คนเล่า องค์ความรู้ชุมชนเป็นคนสร้าง นักวิชาการน าไปเล่าต่อในพื นที่ใหม่  

- มีโครงการ นวบวร ท ากับเด็ก โดยเอาปัญหาเป็นโจทย์ให้เด็กท าวิจัย เรื่องพลังงาน  
- ใช้พลังงานเป็นเครื่องมือในการพัฒนา วิธีคิดเป็นการก าหนดวิถี ถ้าวิธีคิดไม่เปลี่ยน วิถีของชุมชนก็

ไม่เปลี่ยน เพ่ือที่จะก่อให้เกิดการต่อยอดและข้อสรุปที่จะน าพาไปด้วยกัน 

คร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ 

- เราท าทางด้านการเกษตร ไม้โตเร็ว พืชพลังงาน ได้ศึกษาความเป็นไปได้ในเรื่องวัตถุดิบป้อน
โรงไฟฟ้า เราได้เห็นว่ามีความไม่ม่ันคง และได้มีโอกาสท างานกับชุมชน ซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็น
เครือข่ายทางด้านการเกษตรอยู่แล้ว 

- เราขับเคลื่อนกับชุมชนมา 4-5 ปี เราร่วมทุกข์เป็นส่วนใหญ่ มีสุขบ้าง ในพื นฐาน เรามองว่า
ประเทศไทยเป็นพื นที่เกษตรกรรม มีศักยภาพในการผลิตพืชพลังงาน 

- เครือข่ายมุ่งการสร้างรายได้ให้กับชุมชน อย่างเศษเหลือจากภาคการเกษตร และไม้โตเร็ว จะมีวิธี
อย่างไร ในพื นที่ไม่มีปัญหาเรื่องพลังงาน แต่มีปัญหาเรื่องรายได้ อาชีพ การท าการเกษตรผลผลิต
ตกต่ า 

- การรวมกลุ่มกันของคนท าเกษตรร่วมกัน สร้างรายได้จากพลังงานได้ไหม ท าให้ ม.เกษตรลงไปท า
ตัวนี  ตั งแต่ต้นน  า พัฒนาปรับปรุงพันธุ์ ท าให้ผลผลิตต่อไรเพ่ิมขึ น และคุ้มค่า  

- ส าคัญที่สุดคือท าให้เกิดเครือข่าย ชุมชน ให้ด ารงอยู่อย่างยั่งยืนด้วยตัวเอง  
- ม.เกษตรมีองค์ความรู้ด้านเกษตร พลังงานชุมชนเป็นจุดเริ่มต้นสร้างความเข้าใจการท างานร่วมกัน 

การท าธุรกิจร่วมกัน เพ่ือขยายไปด้านองค์ความรู้อ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
- เครือข่ายที่อยู่กันมาเราอยู่กันด้วยใจ กว่า 5 ปี จะเห็นว่าไม่มีคนหนุ่มสาว เป็นรุ่นบุกเบิก เพ่ือให้

คนรุ่นใหม่ได้เห็นว่าสามารถท าได้จริงให้เกิดรุ่นเรา เราคิดว่าใกล้จุดหมายที่คิดร่วมกัน 
- เรามักจะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ อย่างเช่น สสช. ท าให้เราเริ่มมีความชัดเจน มี

ทิศทางมากขึ น เพื่อให้ภาครัฐเห็นภาพชัดเจน เพ่ือช่วยสนับสนุนอย่างเป็นทางการต่อไป 
- เริ่มเห็นทิศทางว่าการสร้างพลังงานชุมชนให้เกิดความยั่งยืน จากต้นน  าถึงปลายน  า 

ความเห็นจากประชาชนที่เข้าร่วมฟังสัมมนา (คุณสมชาย) 

- อยากเห็นความยั่งยืน ผมเคยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิกับ สนย. เห็นว่าโรงไฟฟ้าไบโอแก๊สจากขยะไม่คุ้ม 
จะท าให้ไม่ยั่งยืน เพราะมีปัญหาเรื่องการดูแล 



- สิ่งส าคัญท่ีเราควรศึกษา คือ co-ration ที่จีนใช้ขี วัว+ ต้นข้าวโพดที่ตายแล้ว ต้องดูว่าพื นที่ที่อยู่มี
อะไร ระบบไหนที่ดีที่สุด เหมาะกับพื นที่ที่สุด เรามีความหวังว่าจะเอาผักตบชวามาท าพลังงานได้
อย่างไร ต้องดูว่า C/N ratio อย่างไรจึงจะเหมาะสมกับระบบ  

- ขอให้กระทรวงพลังงานให้งบท าวิจัยกับมหาวิทยาลัย รัฐบาลร่วมกับเอกชนท าบ่อใหญ่ๆและผลิต
ไฟฟ้าขาย  สนพ.จะให้ใครให้อย่างไร  

- ควรจะมีผู้รู้ ดูทรัพยากรตามจังหวัด หมดยุคการท าวัตถุดิบเชิงเดี่ยว  
- ควรส่งเสริมการวิจัยเกี่ยวกับ Hydrolysis  
- ในเยอรมัน รัฐ + เอกชน ท า  อินเดีย เอกชนท า 
- อยากเห็นชุมชนปลูกพืชพลังงาน >> รัฐรับซื อไฟฟ้า แต่ปัญหาคือรัฐไม่ซื อไฟฟ้ากลับ จาก Biogas 

อยากเห็นชาวบ้านได้ประโยชน์ 

 

ดร.พิสิษฎ์ มณีโชติ 

- ทางฝั่งวิชาการมีทุนจ ากัด แต่เราท าอย่างที่เราท าได้ ท าอย่างไรให้ชุมชนเป็นไปได้ 
- ตอนนี เราก าลังสร้างเครือข่ายเพ่ือผลักดันให้เกิดผลประโยชน์เกิดขึ นกับชุมชน ถ้าเราท าเดี่ยวๆ

เสียงจะไม่ดัง แต่ถ้าเรามาร่วมกันเป็นเครือข่ายจะท าให้เสียงดังขึ น 

ภูมิพัตร 

- การท าหนังสือถึงรัฐบาลแล้วแต่ยังไม่สามารถท าให้เกิดโครงการ 
- ผมไม่ใช่ต้นน  า แต่เป็นรากเหง้าของโครงการหลายโครงการของบริษัทยักษ์ใหญ่ มาจากชุมชน

เกษตรกร 
- โครงการที่ผ่านมาคงมุ่งเน้นก าไร มากกว่าการมุ่งเน้นพลังงาน ให้เกิดขึ น กับชุมชน  
- ชุมชนจะรวย ชุมชนจะรู้ 
- ความส าคัญอันดับหนึ่ง อยู่ที่นโยบาย นโยบายไม่ยั่งยืน 
- สอง หน่วยงานของรัฐ ยื่นใบ รอ. 4 ก าหนดใช้เวลา 30 วัน ชุมชนใช้เวลาหลายปีในการขออนุมัติ

ท าโรงงานชิ นไม้สับ หน่วยงานที่รับผิดชอบที่จะออกใบอนุญาตจ านวนมาก หน่วยงานรวบรวม
บอกว่าเอกสารไม่ครบ หน่วยงานรัฐท าหล่น แต่ชุมชนเสียประโยชน์ 

- มาร่วมกันสร้างให้ส าเร็จ 
- ชุมชนเป็นรากเหง้าของโครงการพลังงาน วันนี ดีใจที่เห็นเครือข่ายมาจากหลายภาคมาร่วมกัน 
- มีแนวคิด เรื่องชีวมวล ความยั่งยืน เราสามารถผลิตชีวมวลได้ 2 บริษัทใหญ่  คือ SCG กับ AA 

พันธุ์ไม้ที่ตัดต่อพันธุกรรมมาจากบริษัทเอกชน ท าอย่างไรจะให้ชุมชนเป็นเจ้าของพันธุกรรมเอง 
หากรัฐเปิดนโยบายขึ นมา ชุมชนจะเดือดร้อน เพราะมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์พันธุกรรม หากชุมชน
เป็นเจ้าของวัตถุดิบ ชุมชนก็จะสามารถด าเนินการได้ 



- นโยบาย ธกส. จัดตั งกองทุนให้ภาคประชาชน  จึงไม่มีปัญหาเรื่องทุน แต่ติดปัญหาอยู่ที่หน่วยงาน
ของรัฐในการออกใบอนุญาต กับนโยบายพูดกันคนละเรื่อง อย่างผังเมืองกับหน่วยงานส่งเสริม 

- ขอสนับสนุนโครงการนี ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศ 

นายโกศล แสงทอง 

- อยากให้ท าคู่กันไป อย่าไปรอเฉพาะนโยบาย ทางชุมชนเองไม่รอนโยบาย เราระดมทุนกัน ไม่ใช้
ประชารัฐ แต่เป็น ประชาเอกรัฐ  

- ความยั่งยืนอาจจะไม่มีจริง แต่ท าอย่างไรจึงจะให้อยู่ได้นานๆ 
- หญ้าเนเปียร์ ..>. วัว >> ขี วัว >> แกส 
- เอาชีวภาพกับชีวมวลรวมกันไปผลิตไฟฟ้า  
- ชุมชนท าระบบ ชีวพัฒน์ ท าร่วมกันหลายๆระบบ แบบ Hybrid 
- ท าเองด้วยตัวเองให้ตระหนักรู้ อยู่ได้ด้วยตัวเอง แล้วน าไปผลักดันต่อให้เกิดแนวทาง แล้วเสนอ 
- ถ้าชุมชนไม่เกิดความรู้ ความเชี่ยวชาญ เราจะไม่สามารถผลักดันร่วมกันได้ 
- มีงานวิจัยเกี่ยวกับหญ้าเนเปียร์ 4 สูตร 

 

พนจ. สระบุรี 

- ท าชุมชนศ กยภาพ 57-59 ท าเรื่องพลังงาน ท าใหญ่แล้วไม่ได้ เลยมาท าเล็กๆ เพ่ือศึกษาความ
เป็นไปได้ เพ่ือเสนอ Blocg Grant 

- ขอให้มอง สระบุรีได้บ้างได้ไหม   
- มาร่วมแรงร่วมใจกัน เพ่ือสร้างศักยภาพร่วมกันเป็นเครือข่าย ให้เกิดขึ นที่สระบุรี 
- อยากขอแนวร่วม เพ่ือสร้างให้เกิด สระบุรีมีวัวมากที่สุดในประเทศไทย ปลูกหญ้าเนเปียร์เพ่ือให้

วัวกิน 

ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ 

- เข้าไปในองค์การอาเซียน แล้วเข้ามาร่วมกับ สสช.  1 ปี น าเรื่องพลังงานชุมชนเข้าอาเซียน และ
น าประเด็นเข้าไปในรายงานการประชุมเครือข่ายระหว่างประเทศ 

- เราก าลังเปลี่ยนโลกจากฟอสซิลเป็นพลังงานทดแทน เราท าจากจุดเล็กๆ 
- เครือข่ายที่ลงชื่อร่วมกันก็จะร่วมกันผลักดัน  
- รอ. 4 ที่ฟิลิปปินส์ ใช้ 162 ลายเซ็น อินโด ขาดลายเซ็น จนหาจังหวะไปเซ็นต์ต่อหน้านายก ไม่ใช่

ประเทศไทยประเทศเดียวที่มีปัญหาเรื่องชุมชนขอจัดตั งโรงงาน 

 

 



ช่วงที่ 2 เมื่อมองไปข้างหน้า อีก 10 ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไร 

นายเชาวรัช ทองแก้ว 

- มองออกมาเป็น 6 ขั น  

1 พัฒนาให้เกิด อส.พน ที่สามารถท าให้ดู อยู่ให้เป็น สอนให้ได้ 

2.ทุก อปท. มีแผนขันเคลื่อนพลังงานอยู่ในแผน 

3.ชุมชนเป็นผู้ผลิตพลังงาน(ชมุชนเป็นเจ้าของ) 

4.เกิดกองทุนพลังงานที่ชุมชนสามารถขอทุนได้เองโดยไม่ต้องผ่านส่วนกลาง เพราะ
เรามีผู้รู้ด้านพลังงานมากขึ น 

5.ตลาดพลังงานทดแทนที่ขยายเพิ่มมากขึ น และเข้าถึงได้ง่ายขึ น 

6. สามารถซื อขายเทคโนโลยีเพราะความต้องการจากชุมชนมากขึ น 

นายศิวเรศ ธรรมวิเศษ 

1.ขยายผล ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
2.ต่อเนื่อง วิธีการที่เปลี่ยนไป out source บุคลากร คนพลังงาน สถาบันที่หล่อหลอมอบรมให้

ความรู้ให้กับคนพลังงาน 
3. ยั่งยืน  การให้ความรู้เรื่องสถานการณ์พลังงาน ชุมชนจะหันกลับมาผลิตพลังงานใช้เอง 

 

นางสาวเกยูร ช่ออัญชัญ 

- นโยบาย โครงการที่เกี่ยวกับการวางแผนพลังงานระดับชุมชน ถ้าทางกระทรวง หน่วยงาน 
เล็งเห็นความส าคัญเรื่องพลังงานชุมชน จะช่วยเพิ่มก าลังใจให้กับ อส.พน. 

- ท าอย่างไรให้รักษาคนที่มีจิตอาสาไว้ได้มากท่ีสุด 

 

นายณัฐนนท์ จักกระโทก 

- ปัจจุบันคลองน  าไหลยังเดินหน้าเรื่องพลังงานชุมชนตลอด  
- ปีนี ท าเรื่องเตาเผาถ่าน โดยงบจาก อบต. จะรอแต่ของกระทรวงพลังงานอย่างเดียวไม่ได้ ไม่ยั่งยืน 

เราต้องหายใจด้วยจมูกของตัวเอง  
- ท าอย่างไรให้ยั่งยืน คือการมีส่วนร่วม ชุมชนต้องร่วมท าด้วยตัวเองจึงจะยั่งยืน และเลือกใช้เทคโล

ยีที่ควบคู่กันไป อส.พน.จะท าแผนไว้ล่วงหน้า โดยมีพลังงานจังหวัดช่วยสนับสนุน  



- ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ เมื่อชุมชนตระหนักชุมชนก็จะรักษา ช่วยกันดูแล 
- ทาง อบต.มีโครงการประหยัดพลังงาน โดยยังไม่พ่ึงทางจังหวัด ท าโครงการประกวด ลดต้นทุนค่า

ไฟ 
 

นายโกศล แสงทอง 

- ชุมชนมีโอกาสศึกษาความเป็นไปได้ด้านพลังงาน  ใน 30 ปี ประเทศไทยมีโอกาสพ่ึงตัวเองได้ด้าน
พลังงานทดแทน 100% 

- เรื่องสถานการณ์พลังงาน ให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับชุมชน เป็นจริง 
- อย่าแจกอย่าให้แต่ในเรื่องเทคโนโลยีอย่างเดียว แต่ให้องค์ความรู้ด้วย 

ดร.พิสิษฎ์ มณีโชติ 

- อยากให้เกิดเครือข่ายที่ท างานร่วมกัน มีเวทีแลกเปลี่ยน พบกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่าง
นักวิชาการกับชาวบ้าน 

- เกิดการพูดคุยกับระดับนโยบายอย่างจริงจังโดยมองถึงประโยชน์ต่อประเทศชาติมากกว่า
ประโยชน์ขององค์กรตัวเอง 

- แนวทางการพัฒนาชุมชนให้ยืนอยู่บนขาของตัวเองได้ในมิติของพลังงาน 
- ตอนนี ตั งเป้าจะมี AREX ในห้าปี และต่อด้วย WREX 

ความเห็นจากประชาชนที่เข้าร่วมฟังสัมมนา (คุณสมชาย) 

- พลังงานจังหวัดทุกจังหวัดท าข้อมูลพลังงานชุมชนเสนอเข้าสู่ส่วนกลาง 
- มหาวิทยาลัยร่วมกับเอกชน ใช้กองทุน สนพ. เพ่ือเอาวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนท าเรื่องพลังงาน เอา

ผลเข้าสู่ส่วนกลางแล้วดูว่าประเทศไทยควรท าอย่างไร 
- หาเอกชนเป็นแนวร่วมในการท าวิจัย  
- สุดท้ายของพลังงานคือไฟฟ้า 

ดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ 

- เราคิดว่าเราจะท าอะไร ขอเอาสั นๆ 3-5 ปี ท าสิ่งที่ท าอยู่แล้วให้เป็นรูปธรรมมากขึ น เอาข้อมูล
ต่างๆมาเรียบเรียงน าเสนอให้กับฝ่ายนโยบายของประเทศ เพ่ือให้เดินต่อไปได้ 

- ในส่วนของเครือข่าย อยากให้เครือข่ายมีพลัง ที่ผ่านมาเครือข่ายเสียสละมามาก และมีส่วนของ
เอกชนเข้ามาสนับสนุน  

- ถ้าเครือข่าย ชุมชนเข้มแข็ง อยากให้มีชีวิตที่ดีสุขสบาย มีความม่ันคง 
- เครือข่ายจะมีแรงท าอะไรได้อีกหลายอย่างไม่เฉพาะพลังงานเรื่องเดียว 



Key Success 

- ชุมชน >> เรียนรู้ ตระหนักรู้ พึ่งตนเองด้านพลังงาน  
- ฝ่ายวิชาการ >> พัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาบุคลากร ท าวิจัย 
- ภาครัฐ >> ข้อมูลสถานการณ์พลังงาน ผลักดันนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ 
- ภาคเอกชน >> เทคโนโลยี 
- ปัจจัยในการเชื่อมร้อยเครือข่าย >> พัฒนาเครือข่าย ประกอบด้วย ความรู้ ประสบการณ์ เงินทุน 

เทคโนโลยี และนโยบาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผังความเชื่อมโยง ระหว่าง ชุมชน เอกชน นักวิจัยและภาครัฐ 

“ประชารัฐ เพื่อการพัฒนาพลังงานชุมชนอย่างย่ังยืน” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ถึงดิน วิฆเนศ   
  ผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการพลังงาน 
    สรุปประเด็นและสังเคราะห์ 

       

ชมุชน 

นกัวิชาการ 

เอกชน 

ภาครัฐ 

เรียนรู้ ตระหนกัรู้ พึง่ตนเองด้าน

พลงังาน 

เช่ือมร้อยเครือขา่ย 

พฒันาเครือขา่ย นโยบาย 

เทคโนโลยี 

องค์ความรู้ 

เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

ก้าวไปสู่ความ

ย่ังยืน 

 

สถานการณ์พลงังาน 

สถานการณ์

พลงังาน 


