
 

 

กว่าจะเป็นศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนบ้านป่าเด็ง ชุมชนต้นแบบพลังงานยั่งยืน พึ่งตนเอง 
บทความโดย  :  นายพิรัฐ อินพานิช เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน สสช.สป.พน. 089-4221468 
 

กว่าจะเป็นศูนยก์ารเรียนรู้พลังงานทดแทนบ้านป่าเด็ง  
ชุมชนต้นแบบพลังงานยั่งยืน พึ่งตนเอง 
ปี 2550 -2552 

ชุมชนมีการรวมกลุ่มกันใช้ชื่อครั้งแรกว่ากลุ่ม “ผลิใบ” มีสมาชิกแรกเริ่ม 13 ครัวเรือน 
มาร่วมคิด ร่วมท ากิจกรรมเริ่มที่การผลิตแก๊สชีวภาพในครัวเรือน แบบฝาครอบลอย 500 ลิตร 
มีการระดมทุนในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ด้วยการเล่นแชร์บ่อแก๊ส จากนั้นมีการขยายกิจกรรม อ่ืนๆ 
เช่น ธนาคารต้นไม้ การเลี้ยงไก่ไข่ การเผาถ่านด้วยเตา 200 ลิตร กลุ่มวางเป้าหมายส าคัญคือ
การ ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ในครัวเรือน มันคง พอเพียง มีความสุข กลุ่มมีกิจกรรมต่อเนื่องและ
มีการขยายผลสู่หมู่บ้านข้างเคียงในวงกว้าง จึงเปลี่ยนมาใช้ชื่อเครือข่ายรวมใจตามรองพ่อบ้าน
ป่าเด็ง มีการประชุมเป็นประจ าทุกเดือนโดยมีกิจกรรมออมบุญวันละ 1 บาท เป็นตัวเชื่อมให้
สมาชิกมาพบปะพูดคุยกัน ประธานเครือข่ายฯคนแรกคือ นายเริ่ม ทองมี ปัจจุบันคือ คุณโกศล 
แสงทอง อบต.ป่าเด็งเข้ามาสนับสนุน ภายใต้แผนพัฒนาบุคลากรดูงาน สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน (พอช.) เข้ามาส่งเสริมโครงการต้นกล้าอาชีพ มีการอบรมขยายผลบ่อแก๊สชีวภาพเพ่ิมขึ้น
อีก 20 บ่อ 
 

ปี 2553 –2555 
กลุ่มเสนอโครงการขอทุนสนับสนุน จาก สสส. และส านักงานเกษตร ไปอบรมการสร้างเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพ่ิมเติม 

อาทิ แก๊สชีวภาพ โซล่าเซล เตาแก๊สชีวมวลฟืน ชีวมวลแกลบ เตาGasifier โดยมีวิทยากรคนแรกของชุมชนป่าเด็งคือ คุณยุทธการ มาก
พันธ์ จากค าแสดรีสอร์ท กลุ่มซื้ออุปกรณ์มาฝึกปฏิบัติจริงที่ค าแสดรีสอร์ท 3 วัน ช่างชุมชน 7 คน ได้ เตาGasifier เตาแรกกลับไปใช้ที่
ป่าเด็ง และมีการขยายผลเตาถ่าน 20 บ่อ เตาแก๊สชีวภาพ 10 บ่อ ฝึกทักษะการซ่อมบ ารุงระบบโซล่าเซลชุมชนโดยราชภัฏเพชรบุรี
สนับสนุนความรู้ 
 
ปี 2556 

กลุ่มเสนอโครงการขอทุนสนับสนุน จาก กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก GEF/SGP/UNDP ในชื่อโครงการพลังงานทางเลือกเพ่ือโลกสี
เขียว จ านวน 2.7 แสนบาท ได้รับการยกย่องจากแหล่งทุนว่าเป็นโครงการขนาดเล็ กที่ประสบความส าเร็จคุ้มค่าเมื่อเทียบกับ
งบประมาณท่ีให้ไปมากที่สุดของประเทศ   

โดยงบประมาณที่ได้รับทางเครือข่ายได้น าไป ผลิตฟ้าด้วยแก๊สชีวภาพแบบบอลลูนผ้าในโพลีเอสเตอร์ ขนาด 8-10 ลบ.ม. เพื่อ
ใช้กับเครื่องยนต์ผลิตไฟฟ้า ขนาด 2.5-5 กิโลวัตต์ และขยายผลเตาชีวมวลอีก 30 ลูก ขยายผลบ่อแก๊สชีวภาพ 3 บ่อโครงการหมู่บ้าน
วิทยาศาสตร์ เริ่มมีเครือข่ายจากองค์กรต่างๆนอกชุมชนมากขึ้น อาทิ กลุ่มงานวางแผนพลังงานชุมชน กระทรวงพลังงาน ปตท. ม.
เกษตร มูลนิธินโยบายสุขภาวะ (มนส.) โครงการความร่วมมือไทย เยอรมัน GIZ คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจ าเขต(คพข.) มี
งานวิจัยพลังงานทดแทนในชุมชนเรื่องการหมักแก๊สชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ 100% ระดับชุมชน งานประชาสัมพันธ์ผ่านรายการ



 

 

โทรทัศน์ บทความในวารสาร หนังสือพิมพ์ เช่น รายการเมืองดลใจ ช่อง tpbs วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ปี 2557 – ปัจจุบัน 
ได้รับรางวัลชมเชย อบต.Energy awards ชุมชนต้นแบบ

พลังงานยั่งยืน 2 ก.ย.2557 เป็นเจ้าภาพร่วมในการอบรมปฏิบัติการโซ
ล่าเซลชุมชนพ่ึงตนเองร่วมกับกระทรวงพลังงาน 2 ครั้ ง พัฒนาความรู้
ทักษะจนสามารถจัดตั้งเป็น สถาบันการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง และ
พลังงานทดแทน เครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อบ้านป่าเด็ง โดยมี ดร.ทวา
รัฐ สูตะบุตร รองปลัดกระทรวงพลังงาน ในเกียรติเป็นประธานเปิด
สถาบันฯ วันที่ 24 ม.ค. 2558 สรุปการขยายผลพลังงานทดแทนใน 
ต.ป่าเด็ง แก๊สชีวภาพ แบบบอลลูนถุงด า PVC 4 ลบ.ม. 3 บ่อ แบบฝา
ครอบลอย 2 ลบ.ม. 31 บ่อ แบบบอลลูน Polyester 8 ลบ.ม. 10 บ่อ 
โซล่าเซลสูบน้ า 6 จุด และขยายผลสู่เครือข่ายต าบลข้างเคียง ต.เขา
กระปุก อ.ท่ายาง บ่อแก๊ส แบบบอลลูน Polyester 4 ลบ.ม. 17 บ่อ 
เตาเผาถ่าน  15 เตา บ้ านพุ เข็ม  อ.แก่ งกระจาน แบบบอลลูน 

Polyester 4 ลบ.ม. 4 บ่อ โซล่าเซลสูบน้ า 2 จุด ต.วังไคร้ อ.ท่ายาง แบบบอลลูน Polyester 4 ลบ.ม. 10 บ่อ บ้านโค้งตายาง ต.เขา
ลูกช้าง อ.ท่ายาง แบบบอลลูน Polyester 4 ลบ.ม. 10 บ่อ บ้านดอนผิงแดด อ.บ้านแหลม แบบบอลลูน Polyester 4 ลบ.ม. 2 บ่อ 
ตั้งแต่พ.ศ.2550-2557  เครือข่ายรวมใจตามรอยพ่อบ่านป่าเด็ง ปฏิบัติการพลังงานทดแทนลดโลกร้อนสรุปผลการด าเนินงานดังนี้ 

1. ติดตั้งบ่อแก๊สชีวภาพทั้งหมด 163 บ่อ 13 จังหวัด  
เทียบเท่า LPG 41,219 กก./ปี 
ประหยัดเงิน 1,154,145 บาท/ปี 
ลดการปล่อย CO2 ได้ 127 ตัน/ปี 

2. ติดตั้งระบบโซล่าเซลชุมชนรวม 6.8 kW.  
ทดแทนการใช้น้ ามันปั่นไฟ 5,143 ลิตร/ปี  
ลดการปล่อย CO2 ได้ 11 ตัน/ปี  
รวมทั้ง 2 กิจกรรม ลดการปล่อย CO2 ได้ 138 ตัน/ปี  
เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 13,800 ต้น  (คิดที่ต้นไม้ 1 ต้น ดูดซับ CO2 ได้ 10 กก./ปี) 

 ถ่ายท ารายการ รวมรายการโทรทัศน์ที่เคยมาถ่ายท า รายการรู้ค่าพลังงานช่อง 3 รายการ รายการ อาเซียนวิชั่น (ASEAN 
VISION) ช่อง 3SD รายการ At Energy ช่อง 11 รายการฟ้าปกดิน รายการเราจะท าแบบในหลวง ช่อง 5 รายการ The Giving ช่อง 
work point  
 
 
 
 
 



 

 

แผนงานในอนาคต 
1.พัฒนาหลักสูตรการอบรมเศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานทดแทนให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ มีบริการ

จัดการโดยชุมชนเพ่ือชุมชนอย่างยั่งยืน 
2.พัฒนาโครงการขอทุนสนับสนุนจากภายนอกขยายความรู้ ขยายกิจกรรมสู่ชุมชนในวงกว้าง 
3.พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างรายได้ ขยายโอกาส ช่วยเหลือสมาชิก 
4.โครงการแบตเตอรี่ยืมใช้คืนแสงสว่างกลับสู่ชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


