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“ปฏิบัติการระดับท้องถิ่น กินผลถึงระดับโลก” กลุ่มพลังงานทดแทนบ้านบึงหล่ม ต.คลองน ้าไหล อ.คลองลาน จ.ก้าแพงเพชร 
ที่บ้านบึงหล่ม ต.คลองน ้าไหล อ.คลองลาน จ.ก้าแพงเพชร มีกลุ่มคนเล็กๆที่รวมตัวกันจัดตั งเป็นกลุ่มพลังงานทดแทนบ้านบึง

หล่ม พวกเขาเติบโตมาจากการเข้าร่วมโครงการวางแผนพลังงานชุมชนกับส้านักงานพลังงานจังหวัดก้าแพงเพชร เมื่อปี พ.ศ. 2552 
โดยได้เรียนรู้แนวคิดการวางแผนพลังงานชุมชนที่ยืนอยู่บนพื นฐานข้อมูล วัตถุดิบด้านพลังงานทดแทนตามศักยภาพชุมชน เพ่ือน้าไปสู่
การแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของชาวต้าบลคลองน ้าไหล ด้วยความสนใจด้านพลังงานทดแทน
เป็นพิเศษ จึงรวมตัวกันมานั่งพูดคุย เริ่มแรกนั นมุ่งเน้นไปที่ปัญหากลิ่นเหม็นจากมูลสัตว์ที่มาจากการเลี ยง (หมูอย่างแพร่หลายในชุมชน
จ้านวนกว่า 1,000 ตัว และก้าลังเริ่มเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มาพร้อมกับความขัดแย้งของคนในชุมชน 

จากข้อมูลในเชิงวิชาการ “ก๊าซมีเทน (Methane)” ซึ่งเป็นก๊าซที่เกิดจากการเลี ยงสัตว์ เมื่อมูลสัตว์หมักหมมกันจึงท้าให้เกิด
ก๊าซมีเทนขึ น และปลดปล่อยสู่ชั นบรรยากาศ คุณสมบัติของก๊าซมีเทนนั น สามารถดูดกลืนรังสีความร้อนได้มากกว่าก๊าซคาร์บอน ได
ออกไซด์ถึง 25 เท่า จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ท้าให้เกิดภาวะโลกร้อนที่นับเป็นปัญหาระดับโลกอีกด้วย ประกอบกับสถานการณ์ราคาพลังงาน
โดยเฉพาะก๊าซหุงต้มที่นับวันจะมีราคาแพงมากขึ น และอาจจะหมดไปในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้า กลุ่มพลังงานทดแทนบ้านบึงหล่มมองว่า 
ในอนาคตอันใกล้ราคาของก๊าซหุงต้มที่สูงขึ นจะส่งผลกระทบต่อชุมชนที่เน้นการพ่ึงพาพลังงานเพ่ือใช้ในการหุงต้มอาหารและต้องซื อหา
จากภายนอกด้วยราคาแพงอย่างแน่นอน  

นอกจากการเลี ยงสัตว์แล้ว ชุมชนบ้านบึงหล่มและชุมชนอ่ืนรวม 28 หมู่บ้านของต้าบลคลองน ้าไหล ยังประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม จึงมีผลผลิตทางการเกษตรหลายชนิด เช่น ข้าว อ้อย มันส้าปะหลัง เป็นต้น เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเหล่านี  
บางส่วนถูกเผาทิ งโดยเปล่าประโยชน์ อีกทั ง การเผาดังกล่าวท้าให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรวม กล่าวคือ เกิดมลพิษ
หมอกควันที่กระทบต่อสุขภาพ ท้าลายอินทรียวัตถุในดิน และท้าให้โครงสร้างของดินแน่นทึบ จุลินทรีย์ในดินที่เป็นประโยชน์ต่อพืชถูก
ท้าลาย และสูญเสียธาตุอาหารและน ้าในดิน  

แนวคิดของชาวบ้านกลุ่มเล็กๆ เกี่ยวกับพลังงานทดแทน ถูกยกระดับขึ นเป็นการท้างานโดยมีคณะท้างาน พร้อมกับเสาะ
แสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนตามแนวคิดการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมในชุมชน นับเป็นแนวคิดเล็กๆ แต่ยิ่งใหญ่ ที่กลุ่มพลังงาน



 

 

ทดแทนบ้านบึงหล่มไม่รู้ตัวด้วยซ ้าว่าแนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับประเด็น “การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ” ซึ่งเป็นสถานการณ์
ระดับโลก ! 

จากแนวคิดห่วงใยปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในชุมชน  กลุ่มพลังงานทดแทนบ้านบึงหล่ม จึงได้พัฒนาจัดท้าเป็น
โครงการขึ น โดยมีส้านักงานพลังงานจังหวัดก้าแพงเพชรเป็นพ่ีเลี ยงและที่ปรึกษา น้าพาคณะท้างานกลุ่มพลังงานทดแทนบ้านบึงหล่ม 
เข้าไปรู้จักกับ “ปฏิบัติการระดับท้องถิ่น กินผลถึงระดับโลก - Local Action, Global Benefits” ซึ่งเป็นวลีในการท้างานของโครงการ
ภายใต้กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก แผนสนับสนุนโครงการขนาดเล็กโดยชุมชน หรือที่เรียกว่า GEF SGP (Global Environment Facility 
– GEF, Small Grants Programmed - SGP) ภายใต้การก้ากับดูแลของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ที่ให้ความ
ช่วยเหลือการด้าเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมกับองค์กรชุมชนองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรประชาสังคม กลุ่มอาชีพ และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอ่ืนๆ มาตั งแต่ปี พ.ศ. 2537 โดยเน้นการบริหารจัดการโดยชุมชน และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพ่ือสนับสนุนนโยบาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน และนโยบายเร่งด่วนในเรื่องสิ่งแวดล้อมและพลังงานของประเทศ โดย GEF SGP ให้การสนับสนุนด้านการเงินต่อ
กิจกรรมสิ่งแวดล้อมระดับชุมชนที่สามารถส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งเรื่องราวของกลุ่มพลังงานทดแทนบ้านบึงหล่ม ต.คลองน ้าไหล อ.
คลองลาน จ.ก้าแพงเพชร จึงเป็นกรณีหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากแหล่งทุนดังกล่าว 

ความรู้ในเรื่องของพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม รวมทั งการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก เสมือนการย่อโลกทั งใบ
มาอยู่ที่ต้าบลคลองน ้าไหล สิ่งที่คิดฝันก้าลังจะเป็นจริง ปัญหาก้าลังจะได้รับการแก้ไข  กลุ่มพลังงานทดแทนบ้านบึงหล่ม มีความตั งใจ
อย่างแน่วแน่ที่จะที่พัฒนาโครงการเพ่ือขอทุนสนับสนุนมาตั งแต่ปี 2552 และด้วยความเชื่อมั่นในประสบการณ์การท้างานด้านพลังงาน
และสิ่งแวดล้อมท้าให้กลุ่มพลังงานทดแทนบ้านบึงหล่มพัฒนาโครงการกระทั่งขอทุนสนับสนุนได้ส้าเร็จ โดยใช้ชื่อโครงการว่า “โครงการ
พลังงานทดแทนเพ่ือการพ่ึงตนเองของชุมชน” ซึ่งกิจกรรมของโครงการมีผลถึงระดับโลกในประเด็นของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ หรืออธิบายง่ายๆ คือ ชุมชนมีกิจกรรมที่สามารถช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ
ก๊าซมีเทน 

กลุ่มพลังงานทดแทนบ้านบึงหล่ม ต.คลองน ้าไหล อ.คลองลาน จ.ก้าแพงเพชร เริ่มขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการพลังงานทดแทน
เพ่ือการพ่ึงตนเองภายใต้ กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF/SGP) โดยเริ่มมาตั งแต่เดือนมกราคม ปี พ.ศ. 2556 ซึ่งมีหลายชุมชนครัวเรือน
ที่เข้าร่วมกิจกรรม ระยะเวลาด้าเนินโครงการมี 1 ปี ซึ่งคณะท้างานกลุ่มพลังงานบ้านบึงหล่มได้วางเป้าหมายการลดการใช้พลังงาน
ประเภทต่างๆคิดเป็น ก๊าซคาร์บอน ไดออกไซด์ (CO2) ปริมาณรวม 129,545 Kg /ปี หรือเท่ากับ ก๊าซมีเทน 5,182 Kg /ปี โดยมี
กิจกรรมดังนี  

• เทคโนโลยีเตาอั งโล่ประสิทธิภาพสูงจ้านวน 60 เตาสามารถลด CO2 ได้ จากปริมาณถ่านที่ลดลง เท่ากับ 71,539 Kg /ปี 
• เทคโนโลยีเตาชีวมวลแบบใช้แกลบ จ้านวน 20 เตาสามารถลด CO2จากการใช้ทดแทน LPG ได้ร้อยละ 50 เท่ากับ 2,772 Kg /

ปี 
• เทคโนโลยีเตาชีวมวลแบบใช้ขี เลื่อย จ้านวน 20 เตาสามารถลด CO2จากการใช้ทดแทนฟืน 100% เท่ากับ 29,083Kg /ปี 
• เทคโนโลยีเตาเผาถ่าน 200 ลิตร แบบนอน จ้านวน 20 เตาสามารถลด CO2จากการใช้ไม้เผาถ่านที่ลดลงร้อยละ 6 เท่ากับ 

8,410Kg /ปี 
• เทคโนโลยีบ่อหมักแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ แบบถุงพลาสติก PVC ขนาด 7 ลูกบาศก์เมตร จ้านวน 50 บ่อสามารถลด CO2 จาก

การใช้ทดแทน LPG ได้ร้อยละ 100 เท่ากับ 17,741Kg /ปี 



 

 

  
 
เมื่อโครงการด้าเนินแล้วเสร็จ ในที่นี ขอยกตัวอย่างเฉพาะกรณีการแก้ไขปัญหามูลสัตว์ด้วยการติดตั งระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพ

แบบถุง PVC ขนาด 7 ลบ.ม. จะสามารถผลิตแก๊สมีเทนใช้ทดแทนแก๊สหุงต้ม LPG ได้ร้อยละ100% ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ลดโลก
ร้อน ส่วนน ้าที่เกิดจากการหมักมูลสัตว์ในถุงก็สามารถน้ามาเป็นปุ๋ยคุณภาพดี ใช้แทนปุ๋ยเคมีลดสารตกค้างในการเกษตร ลดค่าใช้จ่าย
ทางการเกษตร ดังนั นโดยเฉลี่ยต่อครัวเรือนจะสามารถลดค่าใช้จ่าย แก๊ส LPG ได้เดือนละกว่า 300 บาท ลดปัญหากลิ่นเหม็นที่เป็น
สาเหตุของปัญหาสุขภาพและความขัดแย้งในชุมชน ประโยชน์มากมายจากพลังงานทดแทน โดยชุมชนคลองน ้าไหล 28 หมู่บ้าน 63 
ครัวเรือน จะสามารถลดการใช้แก๊สหุงต้ม (LPG) ได้กว่า 630 ถัง/ปี คิดเป็นมูลค่ากว่า 189,000 บาท/ปี สามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้
มากกว่า 50,400 กก./ปี รวมผลประหยัดทั งชุมชนกว่า 907,200 – 1,000,000 บาทต่อปี เลยทีเดียว 

คณะท้างานกลุ่มพลังงานบ้านบึงหล่ม ต.คลองน ้าไหล ได้กล่าวไว้ในการประชุมสรุปบทเรียนภายหลังที่การด้าเนินงานมา
ครบรอบ 6 เดือน ว่า “...การท้างานพัฒนาโครงการจัดการของเสียจากการเลี ยงสัตว์ของครัวเรือนด้วยระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพ การ
จัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้วยเตาชีวมวล เตาเผาถ่าน การลดการใช้น ้ามันจากเครื่องยนต์สูบน ้าโดยใช้ระบบแก๊สชีวมวล 
เป็นการท้างานที่เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ มีการถ่ายทอดประสบการณ์ และเชิญชวนให้เข้ามาเป็นหุ้นส่วนในงานทุกชิ น 
จึงเกิดช่างชุมชนที่สามารถเข้าใจกระบวนการผลิตเพ่ือขยายผลต่อ การดูแลรักษาระบบที่ให้รู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ อีกทั งการท้างาน
กับคนที่มีใจ มีความเสียสละ เหล่านี จะช่วยให้โครงการเกิดความยั่งยืน...”  ดังนั น จึงเห็นได้ว่าสิ่งที่ชาวต้าบลคลองน ้าไหล อ.คลองลาน 
จ.ก้าแพงเพชร ร่วมมือร่วมใจกันท้า ถึงจะเป็นกิจกรรมเล็กๆ แต่ก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของ “ปฏิบัติการระดับท้องถิ่น กินผลถึงระดับโลก” 
อย่างแท้จริง 
--------------------------------- 
สนใจติดต่อ : นายจิรวัฒน์ พรมจีน ประธานกลุ่มกลุ่มพลังงานทดแทนบ้านบึงหล่ม 
โครงการพลังงานทดแทนเพ่ือการพ่ึงตนเองของชุมชน  
24/3 หมู่ 6 ต.คลองน ้าไหล อ.คลองลาน จ.ก้าแพงเพชร 
โทร. 080-688-8547 E-mail: sunan_b21@hotmail.com 
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