
 

 

รายชื่อชุมชนท่ีได้รับรางวัล สุดยอดคนพลังงาน ระดับประเทศ 4 ภาค 20 รางวัล 

บทความโดย  :  นายพิรัฐ อินพานิช เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน สสช.สป.พน. 08 9422 1468 

 
 
สาขาอาสาสมัครพลังงานชุมชนยอดเยี่ยม  

1. สาขาอาสาสมัครพลังงานชุมชนยอดเยี่ยม ภาคเหนือ 
นายลือ เกิดสาย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
• ผู้ร่วมจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนรักพลังงานขึ้นเมื่อปี 2556 และเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนและสามารถพัฒนา
อุปกรณ์กรองก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟล์ในก๊าซชีวภาพ เพ่ือท าความสะอาดสารพิษท่ีติดมากับก๊าซชีวภาพ 
 
 
 



 

 

2. สาขาอาสาสมัครพลังงานชุมชนยอดเยี่ยม ภาคกลาง 
นายโกศล แสงทอง 
• ผู้คิดค้นนวัตกรรมการผลิตบ่อหมักแก๊สชีวภาพ โดยการน าเอาผ้าใบโพลีเอสเตอร์ ที่มีความหนา 0.45 มิลลิเมตร มีคุณสมบัติทนแรง
ฉีกขาด เคลือบด้วยสารป้องกันแสงยูวี และป้องกันการเกิดเชื้อราชนิดอ่ืน อีกทั้งยังพัฒนาช่างชุมชนได้จ านวนไม่น้อยกว่า 20 คน  
ที่สามารถใช้งาน ดูแลระบบพลังงาน และซ่อมบ ารุงพลังงานทางเลือก ได้แก ่ระบบโซล่าเซล ระบบแก๊สชีวภาพ และเตาชีวมวล 

3. สาขาอาสาสมัครพลังงานชุมชนยอดเยี่ยม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
นายสยาม สุขข ีจังหวัดขอนแก่น 
• เป็นผู้ริเริ่มเสนอโครงการบ่อหมักแก๊สชีวภาพภายใต้ต าบลกุดขอนแก่น และเป็นอาสาสมัครติดตั้งบ่อหมักแก๊สชีวภาพในต าบลกุด
ขอนแก่นโดยไม่คิดค่าบริการในการติดตั้ง พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานและเทคนิคในการบ ารุงรักษาบ่อหมักแก๊สชีวภาพอีกด้วย 

4. สาขาอาสาสมัครพลังงานชุมชนยอดเยี่ยมภาคใต้ จังหวัดยะลา 
นายอับดุลเลาะ กาซอ 
• ยึดหลักความยั่งยืนในการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมพ่ีน้องในพ้ืนที่ใช้เทคโนโลยีพ้ืนบ้านในการลด
ต้นทุนในภาคครัวเรือนเพ่ือเสริมความม่ังคง มั่นคั่ง ยั่งยืนในครอบครัวและชุมชน โดยเน้นเรื่องพลังงานทดแทน ในชีวิตประจ าวัน ใช้
อุปกรณ์เทคโนโลยีพลังงานทดแทนอย่างสม่ าเสมอใช้ในส่วนของประกอบอาหาร หุงต้ม 

 
สาขาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดการพลังงานครบวงจรยอดเยี่ยม  

1. สาขาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดการพลังงานครบวงจรยอดเยี่ยม ภาคเหนือ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้ าไหล จังหวัดก าแพงเพชร 
• สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมผ่านการประชุมสภาพลังงานชุมชน มีอาสาสมัครพลังงานชุมชน สามารถขยายผลแก๊สชีวภาพ ได้กว่า 
100 ครัวเรือน ลดค่าใช้จ่ายแก๊สหุงต้ม ค่าปุ๋ยในการเกษตร มีระบบช่างชุมชนซ่อมบ ารุง ผ่านกองทุนพลังงานชุมชน มีกลุ่มอาชีพ
ผลิตเทคโนโลยีที่หลากหลายครบวงจร ต่อยอดด้วยทุนสนับสนุนจากภายนอก  

2. สาขาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดการพลังงานครบวงจรยอดเยี่ยม ภาคกลาง 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่ามะนาว จังหวัดลพบุรี 
• สร้างพลังการมีส่วนร่วมเพ่ือจัดการพลังงานยั่งยืนตามแนวทางประชารัฐ ผ่าน 25 ฐานเรียนรู้ ต้นแบบระบบเครือข่ายแก๊สชีวภาพ 
จากฟาร์มสุกร สู่ชุมชนกว่า 130 ครัวเรือน ก้าวสู่ต าบลปลอด LPG 100% ในปี 2561 ท าสัญญา 7 ปี ซื้อขายคาร์บอนเครดิตกับ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ส่งเสริมระบบโซล่าเซลสูบน้ าโครงการเกษตรแปลงใหญ่  

3. สาขาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดการพลังงานครบวงจรยอดเยี่ยม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ส านักงานเทศบาลต าบลหัวนา หนองบัวล าภู  
• พลังความร่วมมือของหน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ พัฒนาที่ดินว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ โดยใช้
ระบบสูบน้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์กับการท าเกษตรอินทรีย์ สมาชิกมีรายได้หมุนเวียนเกิดกองทุนพลังงานชุมชน เชื่อมโยงสู่ตลาด
นัดสีเขียว ผลิตเตาซุปเปอร์อั้งโล่ ผ้าทอลดใช้พลังงาน ต้นแบบการพัฒนาสู่ยุทธศาสตร์ จ.หนองบัวล าภู 

 
 



 

 

4. สาขาองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดการพลังงานครบวงจรยอดเยี่ยม ภาคใต้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
• ด้วยพลังขับเคลื่อนทุกภาคส่วน แก้ปัญหาราคายางด้วยการผลิตหมอนลดต้นทุนด้วยโรงอบแห้งแสงอาทิตย์ ทีมอาสาสมัครพลังงาน
ชุมชนที่เข้มแข็งสามารถขยายผลเทคโนโลยีในจังหวัดได้กว่า 300 จุด ผลิตคนรุ่นใหม่เพ่ือสานต่องาน เชื่อมโยงความรู้สู่การปฏิบัติ
จริงในโรงเรียนด้วยการน าพลังงานทดแทนมาใช้ในโครงการอาหารกลางวัน  

 
สาขาวิสาหกิจลดใช้พลังงานยอดเยี่ยม  

1. สาขาวิสาหกิจลดใช้พลังงานยอดเยี่ยม ภาคเหนือ 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านโพธ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 
• เป็นต้นแบบให้กับวิสาหกิจชุมชนฯ กลุ่มอ่ืนๆ ที่มีการใช้พลังงานในขั้นตอนการผลิตที่ใกล้เคียงกัน จนเกิดการขยายผลไปสู่การ
เรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ให้แก่กัน สามารถลดการใช้พลังงานในขั้นตอนการผลิต ได้มากกว่าเป้าหมายของโครงการ คือมีการลดใช้
พลังงานลงได้ร้อยละ 75 หลังจากได้รับการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนจนได้ผลแล้ว  ปัจจุบันกลุ่มสามารถ
ซ่อมแซมส่วนช ารุด ตลอดจนสามารถสร้างขึ้นใช้เองได้  

2. สาชาวสิาหกิจชุมชนลดใช้พลังงานยอดยี่ยม ภาคกลาง 
วิสาหกิจชุมชนบ้านกุ่มพัฒนา จังหวัดราชบุรี 
• วิสาหกิจชุมชนบ้านกุ่มพัฒนาสามารถสร้างผลิตภัณฑ์แปรรูป กล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์จนเป็นที่ยอมรับ และได้มาตรฐาน 
สามารถส่งขายให้กับการบินไทยและร้านจ าหน่ายทั่วไป จนท าให้แบรนด์ “กุ่มทอง” เป็นที่รู้จัก สื่อมวลชนให้ความสนใจ น าเสนอ
ข่าว สารคดีหลายช่อง นอกจากนี้ทางกลุ่มได้รับการสนับสนุนระบบโซล่าเซลล์และระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้  ท าให้ลด
ค่าไฟฟ้าของกลุ่มและลดระยะเวลาในกระบวนการผลิต 

3. สาชาวสิหากิจชุมชนลดใช้พลังงานยอดยี่ยม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าว GAP จังหวัดชัยภูมิ 
• สามารถผลิตข้าวฮางงอกได้มาตรฐานดีเยี่ยม ข้าวสุกสม่ าเสมอ สุกเร็ว ลดต้นทุนทางพลังงาน และลดต้นทุนด้านแรงงานใน
กระบวนการผลิตได้ ทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการลดต้นทุนในกระบวนการผลิตสินค้าชุมชน และยังสามารถเป็นตัวอย่างการ
เผยแพร่เทคโนโลยีด้านพลังงานได้อย่างกว้างขวาง 

4. สาชาวสิหากิจชุมชนลดใช้พลังงานยอดยี่ยม ภาคใต้ 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มกาแฟถ้ าสิงห์ จังหวัดชุมพร 
• ได้เปลี่ยนการตากแห้งเมล็ดกาแฟจากการตากแห้งบนลานเป็นการตากแห้งโดยใช้โรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิ ตย์ ซึ่งสามารถลด
ระยะเวลาในกระบวนการผลิตลงได้ ท าให้สามารถรับซื้อเมล็ดกาแฟจากเกษตรกรภายในชุมชนได้เพ่ิมมากขึ้น เกษตรกรจึงมีช่องทาง
การจ าหน่ายเมล็ดกาแฟเพ่ิมข้ึน 

 
 
 
 



 

 

สาขาโครงการพลังงานชุมชนแบบมีส่วนร่วมยอดเยี่ยม 

1. สาขาโครงการพลังงานชุมชนแบบมีส่วนร่วมยอดเยี่ยม ภาคเหนือ 
โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานเพื่อลดปัญหาหมอกควันและลดโลกร้อน อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
• นับว่าเทคโนโลยี เตาเผาถ่านขนาด 200 ลิตร ชนิดลดควัน ของส านักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ 
ที่มุ่งแก้ปัญหา ลดการเผาเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการปลูกข้าวโพด แห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงประเทศไทย ที่ยังไม่เคยมี
เทคโนโลยีเช่นนี้มาก่อน เป็นประโยชน์ต่อการช่วยแก้ปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ ซึ่งเป็นวิกฤตต่อเนื่องและยังไม่สามารถ
แก้ปัญหาได้มาเป็นเวลานาน 

2. สาขาโครงการพลังงานชุมชนแบบมีส่วนร่วมยอดเยี่ยม ภาคกลาง 
โครงการบริหารจัดการน้ าเพื่อเพ่ิมผลผลิตและการผลิตและลดต้นทุนการเกษตรอย่างยั่งยืนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์  
อบต.สิงหนาท อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 
• ได้ริเริ่มโครงการบริหารจัดการน้ าเพื่อเกษตรกรท านาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์มาผลิตกระแสไฟฟ้าถือว่าเป็นหลังงานที่ไม่มีวันหมด
และเป็นพลังงานที่สะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถลดต้นทุนการท าการเกษตรในระยะยาวได้ 

3. สาขาโครงการพลังงานชุมชนแบบมีส่วนร่วมยอดเยี่ยม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โครงการกังหันลมสูบน้ าเพื่อการเกษตร ต.แคนน้อย อ.ค าเข่ือนแก้ว จ.ยโสธร 
• กังหันลมสูบน้ า พลังงานสะอาด ลดต้นทุนเกษตร "สร้างคน สร้างงาน สร้างความยั่งยืน” โดยกังหันลมเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่
ชุมชนสามารถพัฒนาผลิตขึ้นมาใช้งานได้ตามความเหมาะสมกับความเร็วลมที่มีอยู่ในพ้ืนที่ เป็นการลดต้นทุนการใช้น้ ามันดีเซลใน
การสูบน้ า อีกท้ังยังจะช่วยรักษาสภาพแวดล้อม ไม่ท าให้เกิดสภาวะโลกร้อนเนื่องจากเป็นพลังงานจากธรรมชาติ 

4. สาขาโครงการพลังงานชุมชนแบบมีส่วนร่วมยอดเยี่ยม ภาคใต้ 
ขบวนการขับเคลื่อนพ่อคิดเราท าพ่อน าเราตามเพ่ือสร้างรายได้ให้คนพิการในชุมชนพหุวัฒนธรรมอย่างสันติและยั่งยืน จังหวัดยะลา 
• วิสาหกิจชุมชนยะลาไบโอดีเซล ได้ด าเนินงานโครงการตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 โดยได้
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีการบูรณาการความร่วมมือกับกลุ่มผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสกว่า 2,000 คน ในพ้ืนที่จังหวัด
ยะลาร่วมเป็นเครือข่ายตั้งเป็นจุดรวบรวมน้ ามันพืชใช้แล้ว ท าให้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสดังกล่าวมีรายได้อีกทางหนึ่ง 

 
สาขาจังหวัดส่งเสริมพลังงานชุมชนยอดเยี่ยม ระดับประเทศ  
ส านักงานพลังงานจังหวัดที่มีผลการส่งเสริมพลังงานชุมชนในภาพรวมสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการองค์กรเพ่ือขับเคลื่อนงาน
พลังงานชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

1. จังหวัดก าแพงเพชร 
• จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดส่งเสริมพลังงานชุมชนยอดเยี่ยม โดยมีผลงานเข้ารอบระดับภาคทั้งหมด 4 สาขาด้วยกัน ทั้งสาขา
อาสาสมัครพลังงานชุมชนยอดเยี่ยม, สาขาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดการพลังงานครบวงจรยอดเยี่ยม, สาขาวิสาหกิจ 
ลดใช้พลังงานยอดเยี่ยม และสาขาโครงการพลังงานชุมชนแบบมีส่วนร่วมยอดเยี่ยม 

 
 
 



 

 

2. จังหวัดลพบุรี 
• จังหวัดลพบุรี จังหวัดส่งเสริมพลังงานชุมชนยอดเยี่ยม ซึ่งมีผลงานเข้ารอบระดับภาคทั้งหมด 4 สาขาเช่นเดียวกัน ทั้งสาขา
อาสาสมัครพลังงานชุมชนยอดเยี่ยม, สาขาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดการพลังงานครบวงจรยอดเยี่ยม, สาขาวิสาหกิจ 
ลดใช้พลังงานยอดเยี่ยม และสาขาโครงการพลังงานชุมชนแบบมีส่วนร่วมยอดเยี่ยม 

3. จังหวัดหนองบัวล าภ ู
• จังหวัดหนองบัวล าภู จังหวัดส่งเสริมพลังงานชุมชนยอดเยี่ยม ที่มีผลงานเข้ารอบระดับภาค 3 สาขา ได้แก่ สาขาอาสาสมัคร
พลังงานชุมชนยอดเยี่ยม, สาขาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดการพลังงานครบวงจรยอดเยี่ยม และสาขาวิสาหกิจ ลดใช้
พลังงานยอดเยี่ยม  

4. จังหวัดระนอง 
• จังหวัดระนอง จังหวัดส่งเสริมพลังงานชุมชนยอดเยี่ยม ที่มีผลงานเข้ารอบระดับภาคทั้งหมด 4 สาขา ได้แก่ สาขาอาสาสมัคร
พลังงานชุมชนยอดเยี่ยม, สาขาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จัดการพลังงานครบวงจรยอดเยี่ยม, สาขาวิสาหกิจ ลดใช้
พลังงานยอดเยี่ยม และสาขาโครงการพลังงานชุมชนแบบมีส่วนร่วมยอดเยี่ยม 


