
 

 

10 ปี พลังงานสร้างคน คนสร้างพลังงานยั่งยืน 

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

 การด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนาพลังงาน
ชุมชน โดยกระทรวงพลังงานตั้งแต่ปี ๒๕๔๙-๒๕๖๐ ผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  โดยส านัก
ปลัดกระทรวงพลังงานท าหน้าท่ีผลักดันเชิงนโยบายสู่การ
ปฏิบัติ สนับสนุนงบประมาณสู่ระดับภูมิภาค ส านักงาน
พลังงานจังหวัดจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกับ
สร้างเวทีประชาคมระดับต าบลในชุมชน เพื่อหาแนวทาง
บริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ผ่านคณะท างาน
ตามศั กยภาพความ เหมาะสมของ ท้องถิ่ น  บนพื้ น
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง กระตุ้นให้เกิดแผนงานงบประมาณ
ในท้องถิ่นของตนเอง ต่อยอดให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
เครือข่ายพลังงานท้ังภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม ร่วม
เป็นพี่เลี้ยง ให้ความรู้ ค าปรึกษา แนะแนวทาง ท าให้ชุมชน
ระดับต าบลสามารถยกระดับศักยภาพในการบริหารจัด
การพลังงานอย่างครบวงจร มีการใช้ข้อมูลมาคิด วิเคราะห์ 
ตัดสินใจ ในการวางแผนพลังงาน เกิดผลเชิงประจักษ์ท าให้
ประชาชนมีความรู้  ความเข้าใจ และมีทักษะในการน า
ศักยภาพด้านพลังงานของชุมชนมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ครอบคลุม ๕ ด้าน คือ  

 ๑. พลังงานทดแทน  
 ๒. การอนุรักษ์พลังงาน  
 ๓. การพัฒนาบุคลากร  
 ๔. การฟื้นฟูส่ิงแวดล้อม  
 ๕. บูรณาการกับมิติต่างๆในสังคม  

 ผลการด าเนินงานกับประชาชนใน ๑,๖๗๖ ต าบลท่ัวประเทศ ก่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงาน ๒๑๐ 
แห่ง เกิดอาชีพด้านพลังงานท่ีผลิตและจัดจ าหน่ายเทคโนโลยีพลังงานระดับชุมชนจ านวน ๑๗๒ แห่ง มีอาสาสมัคร
พลังงานชุมชน (อส.พน.) คือประชาชนท่ีมีจิตอาสาท างานร่วมกับพลังงานในการขับเคลื่อน และพัฒนาพลังงานไทย ด้วย



 

 

แนวคิด รู้-รักษ์-ตระหนัง-สร้าง จ านวนกว่า ๖,๐๔๒ คน กระจายในชุมชนต่างๆ ท่ัวประเทศ สามารถสร้างทัศนคติ 
“พลังงานเป็นเรื่องใกล้ตัว” เพิ่มศักยภาพ สร้างโอกาสให้กับประชาชนในพื้นท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการลดใช้พลังงาน 
เพิ่มการใช้พลังงานทดแทน รักษาสิ่งแวดล้อม โดย อาสาสมัครพลังงานชุมชนจะมีบทบาทท่ีหลากหลายตามความถนัด 
ความสนใจและพัฒนาตนเองต่อยอดจน สู่นักวิจัยพลังงาน ๓๘๐ คน ช่างเทคโนโลยีพลังงานชุมชน ๑๗๒ คน นักสื่อสาร
พลังงาน ๒,๘๗๙ คน วิทยากร ๕๑๔ คน เกิดแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงาน ๒๑๐ แห่ง สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงาน 
๕๖ ชิ้น มีแหล่งผลิตจ าหน่ายเทคโนโลยี ๑๗๒ แห่ง เสริมสิ่งท่ีม ีสร้างโอกาสพัฒนาต่อยอดสู่วิสาหกิจชุมชนลดใช้พลังงาน
กว่า ๑๘๘ กลุ่ม สามารถ ลดค่าใช้จ่ายพลังงานได้ 5 ล้านบาทต่อปี และ ลดจากการประหยัดพลังงานของบ้านตัวอย่าง 
ได ้28 ล้านบาทต่อปี เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนของครัวเรือนท่ีเข้าร่วมโครงการได้กว่า 8 แสนบาทต่อปี 

 เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐ ปีโครงการพลังงานชุมชน ส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วม กระทรวงพลังงาน ได้มี
การจัดกิจกรรมพิเศษเพื่ออาสาสมัครพลังงานชุมชน วิสาหกิจชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีมีผลงานด้านการ
พัฒนา ขยายผลพลังงานชุมชนร่วมกับส านักงานพลังงานจังหวัดท่ัวประเทศ โดยมีการคัดเลือกและมอบรางวัล “สุดยอด
คนพลังงาน” ผ่านแนวคิด “พลังงานสร้างคน คนสร้างพลังงานย่ังยืน” ในระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ 
ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการจัดการพลังงานท่ีดีในระดับชุมชน ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ ยกย่องให้เกียรติแก่บุคคล/องค์กร ท่ีมีผลการด าเนินงานยอดเยี่ยม เป็นต้นแบบในการจัดการพลังงานท่ีดี
แก่สังคม ในการคัดเลือกผู้ท่ีมีความเหมาะสมเข้ารับรางวัล “สุดยอดคนพลังงาน” แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับจังหวัด 
ระดับภูมิภาค ๔ ภาค และระดับประเทศ โดยรางวัลแบ่งเป็น ๕ สาขา ประกอบด้วย  

 ๑. สาขาอาสาสมัครพลังงานชุมชนยอดเยี่ยม : แบบอย่างในการใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
พลังงานเพียงพอ ขยายผลเชื่อมโยงความรู้จากกระทรวงพลังงานสู่ชุมชน  
 ๒. สาขาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)จัดการพลังงานครบวงจรยอดเยี่ยม ต าบลต้นแบบท่ีสามารถ
ผลักดันนโยบายพลังงานชุมชนสู่การปฏิบัติสามารถขยายผลสู่มิติต่างๆ สร้างงาน สร้างอาชีพ ศูนย์เรียนรู้ เครือข่ายสังคม
พลังงานยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 ๓. สาขาวิสาหกิจลดใช้พลังงานยอดเย่ียม อาชีพท่ีมีการน าเทคโนโลยีพลังงานทดแทนมาปรับใช้ลดต้นทุน 
ลดเวลา ในกระบวนการผลิต รักษาส่ิงแวดล้อม ขยายผลสร้างงาน เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับผู้สนใจท่ัวไป  
 ๔. สาขาโครงการพลังงานชุมชนแบบมีส่วนร่วมยอดเยี่ยม โครงการท่ีแสดงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน ร่วมทุน ร่วมแรง ร่วมความคิด เชื่อมโยงนโยบายประเทศ เกิดผลการลดใช้พลังงาน เพิ่มการใช้พลังงานทดแทน 
รักษาส่ิงแวดล้อม มีการขยายผลและจัดการความยั่งยืน 
 ๕. สาขาจังหวัดส่งเสริมพลังงานชุมชนยอดเย่ียมระดับประเทศ (แต่ละภาค) ส านักงานพลังงานจังหวัดท่ีมี
ผลการส่งเสริมพลังงานชุมชนในภาพรวม สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการองค์กรเพื่อขับเคลื่อนงานพลังงานชุมชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 จากนั้นผู้ท่ีได้รับรางวัลระดับจังหวัด จะได้รับเชิญเข้ารับรางวัลในงานมหกรรมเข้าร่วมในพิธีมอบรางวัล 
“สุดยอดคนพลังงาน” ระดับจังหวัด และประกาศผลผู้เข้ารับรางวัล “สุดยอดคนพลังงาน” ระดับภาค ซึ่งจัดขึ้นในการ



 

 

จัดงานมหกรรมตลาดนัดพลังงานชุมชน “๑๐ ปีพลังงานชุมชน” ท้ัง ๔ ภาค และผู้ท่ีได้รับรางวัลระดับภาค และสพจ. 
จะได้รับเชิญเข้าร่วมในพิธีมอบรางวัล “สุดยอดคนพลังงาน” ระดับประเทศ และกิจกรรม Open House “กิจกรรมเปิด
บ้าน...พลังงานชุมชน” ในช่วงเดือน กันยายน ๒๕๖๐  
 นโยบายท่ีต่อเนื่องจากกระทรวงพลังงาน แสงถึงความใส่ใจและให้ความส าคัญต่อการพัฒนาพลังงาน
ชุมชนผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเสริมศักยภาพอาสาสมัครพลังงานชุมชน ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ตาม
แนวทางการมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างโอกาส ต่อยอด เติมเต็มคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน 
ครบรอบ ๑๐ ปี ก้าวต่อไปสู่ความยั่งยืนพลังงานชุมชน ส านักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนกระทรวงพลังงานให้
ความส าคัญกับการสร้างกลไกขับเคลื่อนพลังงานชุมชน ๔ ด้านดังนี้  
 ๑. การสร้างคน คือ การยกระดับอาสาสมัครพลังงานชุมชน ท่ีสามารถเชื่อมโยงสถานการณ์ นโยบาย
พลังงานชาติ สู่ท้องถิ่น สามารถบริหารจัดการโครงการผลิตพลังงานทดแทน เพื่อแก้ปัญหาอย่างบูรณาการ เศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม  
 ๒. การสร้างกลไกการบริหารจัดการด้านพลังงานอย่างครบวงจร พัฒนาสู่ผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคม 
เกิดประโยชน์ครอบคลุมท้ังผู้ใช้ ผูผ้ลิต และผู้จ าหน่าย  
 ๓.พลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนการพัฒนาด้านพลังงานประจ าชุมชน เชื่อมโยงสู่แผน
ระดับจังหวัด และระดับประเทศ  
 ๔. ส่งเสริมให้มีสถาบันบ่มเพาะความรู้ด้านพลังงานชุมชนกระจายในพื้นท่ีต้นแบบของภูมิภาค 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 


