
 

 

พลังงานจังหวัดชัยภูมิ ส่งเสริมอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมด้วยระบบสูบน้้าพลังงานแสงอาทิตย์ 

บทความโดย  :  ทีม Progress Thailand (www.progressTH.org)  
 

มหัศจรรย์ “ป่าเด็งโมเดล”นวัตนกรรมพลังงานทดแทน ในพื้นที่สายส่งเข้าไม่ถึง ตอนที่ 1 
27 ม.ค. 2558- หมายเหตุ - ทีม Progress Thailand (www.progressTH.org) ได้ลงพ้ืนที่ ต .ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จ.

เพชรบุรี เพ่ือเข้าร่วมศึกษา “ปฏิบัติการพลังงานชุมชนครบวงจร” เพ่ือการพึ่งตนเองในพ้ืนที่ไฟฟ้าสายส่งเข้าไม่ถึง ที่จัดขึ้นโดยกระทรวง
พลังงาน เมื่อเร็วๆนี้ จุดหมายในการเดินทางครั้งนี้คือ “สถาบันการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานทางเลือก” โดยทันทีที่สายส่ง
ไฟฟ้าสิ้นสุดลง สัญญานโทรศัพท์ถูกตัดขาด เราได้พบกับนวัตนกรรมพลังงานเพ่ือการพ่ึงตนเอง ทั้งพลังงานแสงอาทิตย์ และ แก๊ส
ชีวภาพ ตามบ้านเรือนต่างๆตลอดสองข้างทาง โดยแต่ละบ้านจะมีแผงโซลาเซลล์ วางอยู่บนหลังคาบ้าน และตั้งไว้รอบๆบ้าน รวมถึง
บอลลูนไบโอแก๊สขนาดใหญ่ตั้งอยู่ข้างบ้าน 

 เทคโนโลยีเหล่านี้ท าให้ชาวบ้านที่นี่มีพลังงานไฟฟ้าและก๊าซหุงต้มใช้อย่างเพียงพอ ที่ส าคัญทั้งหมดนี้เกิดจากองค์ความรู้ที่
ชาวบ้านได้ลงมือปฏิบัติจริง จนสามารถฝ่าฟันความขาดแคลนพลังงานมาได้ ซึ่งเรียกกันว่า “ป่าเด็งโมเดล” ที่น่าสนใจไปมากกว่านั้น คือ 
เราค้นพบว่าแผงโซล่าเซลล์ที่ชาวบ้านน ามาใช้ เป็นแผงโซลาล์เซลล์ที่พังและถูกท้ิงไปแล้ว แต่ชาวบ้านได้มาน าซ่อมอีกครั้ง!!! ??? 

 

 
 

เปลี่ยนความมืดมิดให้เป็นแสงสว่าง  
"โกศล แสงทอง" ประธานเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ ย้อนความให้ฟังว่า แผงโซล่าเซลล์ที่เราน ามาใช้ตอนนี้เป็นแผงโซล่า

เซลล์เก่าที่พังไปแล้ว โดยช่วงปี 2545-2546 รัฐบาลในสมัยนั้นได้มีนโยบาย “ Solar home” โดยมีการแจกแผงโซล่าเซลล์ทุกบ้านที่
สายไฟฟ้าเข้าไม่ถึง โดยมีการประกัน 3 ปี หลังจากนั้นพอหมดประกันปรากฎว่าแผงโซล่าเซลล์ เริ่มพังและใช้การไม่ได้และไม่มีคนมา
ซ่อม  
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“เหตุที่ชาวบ้านซ่อมเองไม่เป็น เพราะรับมาฟรี ไม่มีการสอนให้ซ่อม ท้าให้แผงโซล่าเซลล์ที่ควรมีอายุอย่างน้อย 20 ปีใช้
งานไม่ได้เลย ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมาก เพราะแผงโซล่าเซลล์แต่ละเซ็ทมีราคาสูงถึง 3-4หม่ืนบาท ผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายที่ที่
เจอปัญหานี้ ท้าให้เครือข่ายฯอยากขยายความรู้นี้ไปช่วยคนที่อ่ืนๆด้วย เพราะการไม่มีไฟฟ้าใช้ท้าให้ชีวิตล้าบากมาก ”  ในฐานะที่
ตัวเองพอมีความรู้เรื่องนี้อยู่บ้างเลยชวนชาวบ้านมาซ่อมแผงโซล่าเซลล์ด้วยกัน เพราะการซ่อมตรงนี้ท าได้ไม่ ยาก แค่เพียงน าตัว 
“ไดโอด” ซึ่งเป็นตัวควบคุมการไหลของกระแสไฟฟ้าให้เป็นไปในทางเดียวมาใส่ ก็สามารถน าแผงโซล่าเซลล์ มาใช้ได้อีกครั้ง  
“ตอนนั้นผู้น าครอบครัวหลายบ้านได้มาเรียนรู้เรื่องนี้ เพ่ือน าไปสอนให้สมาชิกในบ้าน ได้รู้จักโซล่าเซลล์ว่าท างานอย่างไรและแก้ไข
อย่างไรถ้ามีปัญหา โดยทุกคนต้องท าได้แม้กระทั่งเด็กๆก็ต้องรู้จ้กอุปกรณ์เหล่านี้ เพ่ือที่จะแก้ปัญหาได้หากพ่อแม่ไม่อยู่ เพราะฉะนั้น
เรื่ององค์ความรู้จึงส าคัญมาก เพราะเรามีบทเรียนมาแล้ว ชาวบ้านที่นี่จึงเรียนรู้ที่จะพ่ึงตนเอง และลงมือปฏิบัติจริง” 
 

 

โกศล แสงทอง (หน้าสุด) และสมาชิกเครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อ 
 

อย่างไรก็ตามเหตุที่ป่าเด็งตั้งอยู่ในพ้ืนที่ป่าลึก ท าให้การหุงหาอาหารต้องมีการตัดไม้มาเผาถ่าน ใช้ชีวิตกันค่อนข้างล าบาก เลยคิดว่ าจะ
แก้เรื่องนี้อย่างไร  จึงเริ่มศึกษาการท าก๊าชชีวภาพ (ไบโอแก๊ส) เพราะชาวบ้านเลี้ยงวันกันเยอะ  โดยเรียนรู้ทุกอย่างด้วยตัวเอง หา
หนังสือมาอ่าน ลอกแบบ ลองผิดลองถูก เริ่มทดลองจากถัง 200 ลิตร แต่ผลิตได้ก๊าซมาใช้แค่ 15 นาทีก็หมด ซึ่งไม่เพียงพอ ต้องไปดู
งานในพื้นที่ต่างๆและทดลองใช้ถังใหญ่ขึ้นปรับเทคนิคเอามาสวมกับบ่อปูน ท าให้ผลิตก๊าซไว้ใช้ได้นานขึ้น “จ าได้ว่าช่วงนั้นพวกเราก็ไม่มี
เงินทองมากนัก บางครั้งต้องเอากล้วยเอามะนาวไปแลกความรู้ ขณะที่การติดตั้งซึ่งมีราคาราวๆ 3,900 บาท เป็นราคาที่สูงเกินไป
ส าหรับชาวบ้าน จึงได้ใช้วิธีลงขันจับฉลาก คนละ 300 บาทต่อเดือน 1 เดือน ซื้ออุปกรณ์ 1 ครั้ง วนไปจนกว่าจะครบจ านวนคน” 
โกศล เล่าให้ฟัง  อย่างไรก็ตามทางเครือข่ายฯไม่ละความพยายามและเชื่อว่าต้องท้าได้ โดยพยายามพึ่งตัวเองให้มากที่สุด เพราะคง
ไม่ทันแน่หากรอรัฐในการแก้ปัญหา อีกทั้งเชื่อว่าการแก้ไขปัญหากันเองเป็นทางแก้ปัญหาที่ยั่งยืนกว่า  แต่การท างานยังต้องการ
ก าลังทรัพย์มาสนับสนุน จึงเสนอโครงการเพ่ือขอทุนจาก UNDP โดยขอไปแค่ 100,000 บาทเท่านั้น ขณะที่โครงการของคนอ่ืนๆจะ
ขอกันเป็นล้านบาท ปรากฎว่าทางทีม UNDPได้ลงพ้ืนที่มาดู และพอใจโครงการที่เราท ามาก และประหลาดใจมาก เพราะกลายเป็นว่า 
โครงการป่าเด็งโมเดลของเรา เป็นโครงการที่ใช้งบประมาณน้อยที่สุด แต่ประสบความส าเร็จมากท่ีสุด “การท างานของเครือข่ายฯไม่ถือ
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เงินเป็นใหญ่ เพราะส่วนใหญ่ “เงิน”มักจะท าให้เกิดปัญหา และไม่ใช่การแก้ปัญหาแบบยั่งยืน เพราะหากเอาเงินเป็นที่ตั้งเดี๋ยวก็จบ แต่
อย่างไรก็ตามการขับเคลื่อนของเครือข่ายฯยังมีความจ าเป็นต้องใช้เงิน เพ่ือให้งานเดินต่อไปได้ ตอนนี้ก าลังออกแบบกันว่าองค์ความรู้ที่
เรามี การเผยแพร่เทคโนโลยีเรื่องพลังงานทดแทนที่เราท าได้ จะสามารถท ารายได้อย่างไรได้บ้าง ทุกคนอยากท างานให้ส่วนรวมแต่เราก็
ต้องอยู่ได้ ” เขากล่าวพร้อมด้วยสายตาที่ครุ่นคิด 

ถ่ายทอดเทคโนโลยี ชาวบ้านต้องท้าได้ 
จากนั้นการอบรมเริ่มขึ้น โดยมี พิรัฐ อินพานิช นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านัก

ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นคนควบคุมดูแลและออกแบบการอบรมทั้งหมด เป้าหมายคือให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้จริง ปฏิบัติจริง โดยวัน
แรกครึ่งเช้า จะเป็นการค านวนการติดตั้งโซล่าเซลล์ในบ้านเรือน ทั้งแบบหลังใหญ่แบบเครื่องใช้ไฟฟ้าครบครัน หรือจะเป็นแบบกระท่อม
ปลายนาต้นทุนต่ า ก็มีให้เลือก ว่าจะเริ่มจากตรงไหน มีอุปกรณ์ไฟฟ้าอะไรบ้าง ต้องลงทุนเท่าไหร่ ซื้ออุปกรณ์ท่ีไหน 
 

 

เรียนรู้อุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ 
 

จากนั้นในช่วงบ่าย เป็นการสอนให้รู้จักอุปกรณ์ต่างๆในการติดตั้งโซล่าเซลล์ และมีภาคปฎิบัติ ให้ทุกคนฝึกต่อแผงโซล่าเซลล์
จริงๆ นอกจากนี้ยังได้ลงพ้ืนที่เรียนรู้เรียนรู้การผลิตแก๊สชีวภาพด้วยมูลสัตว์ เศษอาหาร และหญ้าเนเปียร์ เพ่ือหุงต้มและผลิต
กระแสไฟฟ้าโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน มีการอธิบายละเอียดทุกขั้นตอนตั้งแต่การขุดหลุม การวางบอลลูน การท าท่อใส่เศษ
อาหาร การท าท่อระบายปุ๋ยชีวภาพ การต่อแก๊สเข้าครัวเรือน และที่พลาดไม่ได้คือการโชว์ว่า มีการแก๊สใช้จริงๆ โดยเจ้าของบ้านได้เปิด
ครัวโชว์ให้ผู้มาเยือนดูทันที 

 

http://2.bp.blogspot.com/-7wlFb3Out7U/VMdQV6f8pNI/AAAAAAAAAXQ/P0ZBAYZ1OUc/s1600/Biogas_Montage_3.png


 

 

 

เรียนรู้การท าแกส๊ชีวภาพ 
 

จากนั้นในช่วงค่ าจะมีการแบ่งกลุ่มท าอาหารโดยใช้อุปกรณ์จากเตาไฟฟ้าชีวมวลชนิดต่างๆ เป็นที่สนุกสนาน โดยหลังจาก
รับประทานอาหาร ชาวบ้านก็จะน าเศษอาหารไปเติมบ่อก๊าซชีวภาพทันที โดยในค่ าคืนนั้น ศูนย์การเรียนรู้ฯ ป่าเด็งโมเดล ติดไฟรอบ
ค่าย อย่างสว่างไสว จนผู้มาเยือนลืมไปเลยว่าที่นี่ ไม่มีไฟฟ้าและสายส่งเข้าไม่ถึง เพราะขนาดไฟฟ้าทดแทนที่ผลิตได้ มีมากมายเกินพอ
จนร้องคาราโอเกะกันถึงตี 3 อีกทั้งยังมีเครื่องท าน้ าอุ่นเพ่ือสู้กับอากาศหนาวต่ ากว่า20 องศา อีกด้วย จนแทบจะลืมไปเลยว่าที่นี่ไฟฟ้า
เข้าไม่ถึง ในวันรุ่งขึ้น ช่วงเช้าเราได้เดินทางไปที่ หมู่ 10 ต. ป่าเด็ง ซึ่งอยู่ไกลจากศูนย์เรียนรู้ฯ เพ่ือติดตั้งปั๊มพลังงานแสงอาทิตย์เข้าถัง
เก็บขนาด 500 ลิตร เพ่ือการเกษตร ซึ่งปั๊มดังกล่าวสามารถช่วยให้ชาวบ้านลดรายจ่ายเป็นอย่างมาก เพราะก่อนหน้านั้นต้องใช้น้ ามัน
สูบน้ ารดต้นไม้ เดือนละไม่ต่ ากว่าเดือนละ 3,000บาท โดยก่อนกลับศูนย์เรียนรู้ฯ ได้มีการเปิดปั๊มน้ าเพ่ือให้มั่นใจระบบที่ท าไว้ใช้งานได้
จริงๆ เมื่อเห็นน้ าไหลออกมา สร้างความปลื้ม ใจให้กับผู้เข้าร่วมและเจ้าของบ้านที่ได้เห็นผลงานชิ้นนี้ ต่อจากนั้นในช่วงบ่าย เราได้เดิน
ไปที่บ้าน “วิสูตร จันทร์ประไพ” สมาชิกเครือข่ายรวมใจฯ เพ่ือติดตั้ง ระบบตั้งเวลาอัตโนมัติ(Timer) เพ่ือตั้งเวลาปิดเปิดน้ าให้เป็นเวลา 
เพ่ือที่เขาวิสูตร จะไม่ต้องมาปิดเปิดน้ าเอง ซึ่งเสียเวลาเป็นอย่างมาก เพราะไม่สามารถปลีกตัวไปท างานอ่ืนได้ โดยการติดตั้งครั้ง 
ผู้เข้าร่วมได้ฝึกปฏิบัติจริง โดยทดสอบตั้งเวลาเปิดที่ 15.00 น. ณ นาทีนั้น ทุกคนต่างลุ้นกันว่าเครื่องสูบน้ าจะท างานหรือไม่ เรียกว่ามี
การนับถอยหลังกันเลยทีเดียว จนกระท่ังเครื่องสูบน้ าได้ติดเองในเวลา 15.00 น. ท าให้ทุกคนเฮกันสนั่นที่ท าส าเร็จ 
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ติดตั้งปั๊มน้ าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร 
 

อย่างไรก็ตามการฝึกยังไม่จบเท่านี้ “สมชาย” ในฐานะวิทยากรหลัก ได้รีเซ็ทการตั้งเวลาทั้งหมด และปล่อยให้ “วิสูตร” 
ได้ตั้งเวลาจากเครื่อง Timer ด้วยตัวเอง ซึ่งนี่คือ จุดประทับใจที่สุดของผู้ที่ร่วม ที่ความรู้ต่างๆ ได้ถึงมือชาวบ้านอย่างแท้จริง 
เพราะหากมีปัญหาใดๆเกิดขึ้น ชาวบ้านต้องสามารถแก้เองได้ 

ทั้งนี้ตลอดเวลาที่เราอยู่ที่นั่น จะมีชาวบ้านให้ค าแนะน าและสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆ อย่างคล่องแคล่ว และเห็นภาพชัดเจน
ทันที เพราะเมื่อเรารับประทานอาหารเสร็จ ทีมเครือข่ายรวมใจพ่อฯจะน าเศษอาหารที่กินเหลือไปเติมลงในบ่อไบโอแก๊สทันที 

นอกจากนี้เรายังได้พบกับคุณยายอายุประมาณ 70 ปี ที่เข้ามาคุยกับพวกเรา โดยได้บอกถึงข้อจ ากัดของโซล่าเซลล์ว่า พอถึง
หน้าฝนก็ล าบากกันบ้าง เพราะไม่มีแดด แต่โชคดีท่ีได้ไบโอแก๊สมาช่วย เพราะสามารถน ามาปั่นไฟได้ ซึ่งทั้งหมดนี้ดีกว่าแต่ก่อนที่ต้องใช้
ตะเกียงมาก 

http://1.bp.blogspot.com/-jN7ClmyCBHY/VMdQZDxbu7I/AAAAAAAAAXY/4X5kvwn-t8U/s1600/Biogas_Montage_4.png


 

 

 

                                 วสิูตร  จันทร์ประไพ หัดตั้งเวลาอัตโนมัติด้วยตัวเอง 
 

หลังการอบรมเสร็จสิ้น เราได้จับเข่าคุยกับ "พิรัฐ" อีกครั้ง เขาบอกว่า ตนเองได้เรียนรู้จาก ป่าเด็งโมเดล เยอะมาก เพราะก่อน
หน้านี้ภาครัฐทุ่มเทงบประมาณเป็น 1,000 ล้านบาท เพ่ือแจกเทคโนโลยีต่างๆให้กับประชาชน แต่ก็ไม่มีโครงการไหนที่เห็นผลส าเร็จ
เป็นรูปธรรม เพราะชาวบ้านไม่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างแท้จริง "ความส้าเร็จที่เกิดขึ้นชาวบ้านไม่ได้พึ่งงบประมาณของรัฐ
เลย แต่ชาวบ้านได้เรียนรู้ที่เทคโนโลยีต่างๆด้วยตนเอง นี่คือ ต้นแบบที่เป็นรูปธรรมที่สุด ที่ชาวบ้านน้าเทคโนโลยีต่างๆมาปรับใช้
เพื่อชีวิตที่ดีกว่าและย่ังยืนด้วย ทั้งหมดนี้คือเรื่องราว ของ “ป่าเด็งโมเดล” ที่เราหวังว่าโมเดลดังกล่าวจะกระจายไปทั่วประเทศ เพราะ
นี่คือจุดเริ่มต้นที่ประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกลที่ไม่มีไฟฟ้า จะสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ด้วยตัวเอง เพ่ือเปลี่ยนความมืดมิดให้เป็นแสงสว่าง 
“ป่าเด็งโมเดล” จึงไม่ใช่เพียงแค่แก้ปัญหาให้พื้นที่ของตัวเอง แต่จะเป็นต้นแบบของการแก้ปัญหาของพ้ืนที่อ่ืนๆด้วย 
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