
ผูจั้ดทําขอ้มลู : 
นายพรัิฐ อนิพานชิ นักวเิคราะหน์โยบายและแผน
สสช.สป.พน./0961419710



2556
รางวัลดมีากประเภทชมุชน โครงงาน
พลงังานชมุชนเพอืชมุชน ของ
คณะกรรมาธกิารการพลงังาน วฒุสิภา

2560

2562
ป่าเด็งชมุชนตน้แบบพลงังาน
ยังยนื รับรางวัลมชียั วรีะไวทยะ 
ดา้นการพัฒนาสงัคมชนบท

2563
• คนบนัดาลไฟ

ประเภทบคุคล 
โดย กกพ.

•รางวลัดเีดน่ Thailand Energy Awards
•ชนะเลศิ ASEAN Energy Awards Winner-Off-grid-Power-Category
•รางวลัสดุยอดคนพลังงานจัดโดย สสช.สป.พน. สาขาโครงการพลังงาน
ชมุชนแบบมสีว่นร่วมยอดเยยีม ระดับภมูภิาค และสาขาอาสาสมัคร
พลังงานชมุชนระดับประเทศ

เครอืขา่ยรวมใจตามรอยพอ่บา้นป่าเด็ง : เสน้ทางสูร่างวลัดา้นพลงังานชุมชน

รับรางวัลทปีระเทศฟิลปิปินส์

2557
• รางวัลชมเชย อบต.Energy Awards 
จัดโดย สนย.สป.พน. 



ชมุชน
ป่าเด็ง

องคก์รระหวา่ง
ประเทศ

ประชาสงัคม

เอกชน

ผูส้นับสนุน ปี ทนุ อปุกรณ์ ผูแ้นะนํา
สสส. ’53,’55 

GEF/SGP ’56,’64  สสช.
วช. ’57,’59,’60 

สป.พน. ’57,’63,’64   สสช.
กกพ. ’57,’63 

ปตท. ’58,’61  

ออมสนิ ’59  สสช.
AUSAID ’60  สสช.
NIA ’61’60  สสช.
FOSERA ’61  สสช.
กศส. ’63  สสช.
Wisetek ’59-’63  สสช.

บทบาท สสช.สป.พน. ในการประสานงานเพอืพัฒนาชมุชนป่าเด็ง



ศนูยก์ารเรยีนรู ้เศรษฐกจิพอเพยีง และพลงังานทดแทน เครอืขา่ยรวมใจตามรอย
พอ่บา้นป่าเปิด วนัท ี24 ม.ค. 2558

มสีมาชกิเครอืขา่ยครบคลุม 10 หมูบ่า้น 100 กวา่ครวัเรอืน

เปิดรับผูศ้กึษาดงูาน อบรมเชงิปฏบิตักิาร ในหลกัสตูร
1. การวางแผนพลงังานชมุชน
2. การตดิตงัระบบแกส๊ชวีภาพ
3. การตดิตงัระบบบแกส๊ชวีมวล
4. การตดิตงัระบบโซลา่เซลระดับชมุชนเพอืแสงสวา่ง/

การเกษตร



ผูจั้ดทําขอ้มลู : 
นายพรัิฐ อนิพานชิ นักวเิคราะหน์โยบายและแผน
สสช.สป.พน./0961419710



ผูจั้ดทําขอ้มลู : 
นายพรัิฐ อนิพานชิ นักวเิคราะหน์โยบายและแผน
สสช.สป.พน./0961419710



บรษัิท ไวซเ์ทค โซลชูนัส ์(ประเทศไทย) จํากัด. 

WISETEK SOLUTIONS (THAILAND) LIMITED
ทุง่สขุลา ศรรีาชา ชลบรุี

http://www.wisetek.net/



Zero Landfill เป็นแนวคดิทยีดึหลักการทวีา่“ขยะมมีลูคา่
ทางเศรษฐกจิ สามารถนํากลบัมาใชใ้หมไ่ด”้ ยกตัวอยา่งโครงการ 
“แบตเตอรยีมืใชค้นืแสงสวา่งกลบัสูช่มุชน” โดยใหช้มุชนทดีอ้ย
โอกาสในพนืทเีป้าหมายยมืแบตเตอรมีาใชซ้าํ (Reuse)กบัระบบโซ
ลา่เซลในครัวเรอืน ใหเ้ต็มประสทิธภิาพกอ่นแจง้ทางบรษัิทใหม้า
จัดเก็บเพอืนําไปจัดการอยา่งถกูวธิตีามมาตรฐาน Responsible 
Recycling(R2)เป็นการใชท้รัพยากรใหคุ้ม้คา่ ประหยดัคา่ใชจ้า่ย ชว่ย
ยกระดับคณุภาพชวีติ ผา่นกระบวนการมสีว่นรว่มใหค้วามรูช้มุชนดา้น
การจัดการอยา่งเป็นระบบ เป็นความรว่มมอืกนัระหวา่งนคิม
อตุสาหกรรมแหลมฉบงั สํานักสง่เสรมิการมสีว่นรว่มของประชาชน 
สํานักงานปลัด กระทรวงพลงังาน บรษัิท ไวซเ์ทค โซลชูนั (ประเทศ
ไทย) จํากดั และ เครอืขา่ยรวมใจตามรอยพอ่บา้นป่าเด็ง 



ขนัตอนการดําเนนิงาน
สสช.สป.พน. ทํางานรว่มกบั

ชมุป่าเด็งตงัแตปี่ 2557

วเิคราะหปั์ญหารว่มกนั
ชมุชนแบกภาระตน้ทนุ

แบตเตอรปีีละ 3,000 บาท

ชมุชนป่าเด็งพัฒนาโครงการ
เสนอ สสช.

ผูส้นับสนุน
บรษัิทไวซเ์ทค

การนคิมแหลมฉบงั
ผูอ้นุญาตนําแบตเตอรอีอก

จากพนืที

นําสง่และรับเก็บ
กลบัไป Recycle 

มาตรฐาน R2

สสช.+ชมุชน ตงั
กฎระเบยีบ จัดตงั
กองทนุ ตดิตาม

ประเมนิผล

สสช. เสนอโครงการ CSR

ครัวเรอืนเป้าหมาย

ผูจั้ดทําขอ้มลู : 
นายพรัิฐ อนิพานชิ นักวเิคราะหน์โยบายและแผน
สสช.สป.พน./0961419710



สานพลงั รฐั เอกชน ประชาชน





สญัญายมื
พรอ้มผูร้บัรอง
ทะเบยีนการ
สมทบเขา้กองทนุ
แบตเตอรี



งานสง่มอบแบตเตอร ีโครงการ CSR “แบตเตอรยีมืใช ้คนืแสงสวา่งกลับสู่
ชมุชน” วนัศกุรท์ ี9 ตลุาคม 2558 เวลา 11.00-15.00 น. ณ ศนูยเ์รยีนรู ้

พลงังานทดแทนพงึตนเองเครอืขา่ยรวมใจตามรอยพอ่บา้นป่าเด็ง ม.1 ต.ป่าเด็ง 
อ.แกง่กระจาน จ.เพชรบรุ ี

ระยะท ี1



ขยายผลระยะท ี2 วนัท ี26 สงิหาคม 2559 ผอ.สํานักสง่เสรมิการมสีว่นร่วมของประชาชน กระทรวงพลังงาน ผอ.
การนคิมอตุสาหกรรมแหลมฉบัง ผูบ้รหิารบรษัิทไวซเ์ทคโซลูชนัประเทศไทย รว่มเป็นประธานในพธิมีอบแบตเตอร ี

“โครงการแบตเตอรยีมืใชค้นืแสงสวา่งกลับสูช่มุชน”

ระยะท ี2

นายกณพงษ์ เทพากรณ์ 
ผอ.สสช. สป.พน.

นายถริวจั จติตภั์กด ี
Plant Manager Wisetek 
Thailand 

น.ส.พมิานพัชร ์สมัมาจริากลุ 
ผอ.กนอ.



ขยายผลระยะท ี3 วันท ี1 กนัยายน 2560 จากซา้ยไปขวา นางสาวพมิานพัชร ์สมัมาจริากลุ 
ผูอํ้านวยการสํานักงานนคิมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั

นางชษุณา ทองประทมุ ผูเ้ชยีวชาญเฉพาะดา้นการบรหิารทรัพยากรบคุคล สํานักสง่เสรมิการมสีว่นร่วมของประชาชน กระทรวง
พลงังาน นายถริวัจ จติตภ์ักด ีPlant Manager Wisetek Thailand และนายโกศล แสงทอง ประธานเครอืขา่ยรวมใจตามรอย

พอ่บา้นป่าเด็ง รว่มพธิเีปิดโครงการแบตเตอรยีชิมืใช ้คนืแสงสวา่งกลบัสูช่มุชน

ระยะท ี3



ระยะท ี4

รายชอืคณะผูบ้รหิาร
บรษัิทไวซเ์ทค โซลชูนัส ์(ประเทศไทย) จํากัด
1. Mr. Sean Sheehan ตําแหน่ง CEO
2. นายถริวจัน ์จติตภั์กด ีตําแหน่ง Plant Manager
3. Mr. Brian O’Connor ตําแหน่ง ผูบ้รหิาร Dell EMC
นคิมอตุสาหกรรมแหลมฉบัง
4. นายวรีศักด ิแจง้การ ตําแหน่ง ผูอํ้านวยการสํานักงานนคิม
อตุสาหกรรมแหลมฉบัง



กพร.สป.พน.

โครงการจัดการความรู ้(KM) 
ศกึษาดงูาน การเรยีนรูด้า้นพลังงานตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง

ณ ศนูยก์ารเรยีนรูด้า้นพลงังานทดแทน และเศรษฐกจิพอเพยีง "เครอืขา่ยรวมใจ ตามรอยพอ่" 
ชมุชนบา้นป่าเด็ง อ.แกง่กระจาน จ.เพชรบรุี

กรมธุรกจิพลงังาน



ปีที
สนับสนุน ชมุชน จังหวดั จํานวน

ครัวเรอืน

12V20Ah
ความจ ุ
80% 
(วตัต)์

จํานวน 
(ลกู)

เทยีบเทา่
หน่วยไฟฟ้า
(kWh.) ตอ่

วนั

ทดแทน
ดเีซล
(ลติร)
ตอ่วนั

ทดแทน
ดเีซล(ลติร)

ตอ่เดอืน

ทดแทน
ดเีซล

(ลติร)ตอ่ปี

ลดการปลอ่ย 
Kg.CO2 ตอ่

ปี

ประหยัดคา่
นํามัน (บาท) 

ตอ่ปี

ประหยัดคา่
แบตเตอร ี

(บาท) ตอ่ปี

9-ต.ค.-58 ป่าเด็ง เพชรบรุี 25 192 400 76.8 38 1,138 13,658 36,859 348,145 200,000 
26-ส.ค.-59

ป่าเด็ง เพชรบรุี 50 192 800 153.6 76 2,276 27,316 73,718 696,291 400,000 

1-ก.ย.-60 ป่าเด็ง เพชรบรุี 75 192 1,200 230.4 114 3,415 40,974 110,577 1,044,436 600,000 

รวม 75 576 2,400 461 228 6,829 81,949 221,155 2,088,872 1,200,000 

สรปุผลการดําเนนิงานโครงการแบตเตอรยีมืใชค้นืแสงสวา่งกลบัสูช่มุชน 2558 -2563
Project "Reuse Batteries for return light to backcountry Community"

Diesel Emission Calculations : https://1drv.ms/x/s!As7mJrjl5rFI3DfjmPijao_192Vr 
อา้งองิราคานํามันดเีซลขายปลกีภมูภิาค 25 ส.ค. 2564 แกง่กระจาน 25.49 บาท/ลติร,ขลงุ 25.44 บาท/ลติร
ราคาประเมนิแบตเตอรมีอืสองลกุละ 500 บาท (จากการสอบถามชมุชน)

ผูจั้ดทําขอ้มลู : นายพรัิฐ อนิพานชิ สสช.สป.พน.



• นํารอ่ง ชมุชนป่าเด็ง จ.เพชรบรุ ี(75 ครัวเรอืน )และชมุชนเกาะจกิ 
จ.จันทบรุ ี(30 ครัวเรอืน) รวม 105 ครัวเรอืน สนับสนุนแบตเตอรี
สํารองไฟแบบดฟีไซเคลิเจลขนาด 12V20Ah รวม 3,000 ลกู 
ขนาดแบตเตอรรีวม576 kWh.

• มลูคา่แบตรวม 1,500,000 บาททดแทนนํามันดเีซล 102,436 
ลติรตอ่ปี เทา่กบั 2,610,065 บาท 

• ลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 276,444 Kg.CO2 ตอ่ปี 
• ชมุชนสมทบคา่แบตเตอรเีขา้กองทนุพลงังานหมนุเวยีน 84,000 

บาท (ชมุชนป่าเด็งเก็บลกูละ 20 บาท,ชมุชนเกาะจกิเก็บลกูละ 50 
บาท) 

สรปุผลการดาํเนนิงานโครงการแบตเตอรยีมืใชค้นืแสงสวา่งกลบัสู่
ชุมชน 2558 -2563 Project “Reuse Batteries for return light 
to backcountry Community” โดยความรว่มมอืจากทางภาครฐั 

เอกชน และภาคประชาสงัคม 



ปีที
สนับสนุน ชมุชน ตําบล อําเภอ จังหวัด จํานวน

ครัวเรอืน

12V20A
hความจ ุ
80% 
(วัตต)์

จํานวน 
(ลกู)

เทยีบเทา่
หน่วย
ไฟฟ้า

(kWh.) 
ตอ่วัน

ทดแทน
ดเีซล
(ลติร)
ตอ่วัน

ทดแทน
ดเีซล(ลติร)

ตอ่เดอืน

ทดแทน
ดเีซล
(ลติร)
ตอ่ปี

ลดการปลอ่ย 
Kg.CO2 ตอ่

ปี

ประหยดัคา่
นํามนั (บาท) 

ตอ่ปี

ประหยดัคา่
แบตเตอร ี

(บาท) ตอ่ปี

9-ต.ค.-58 ป่าเด็ง ป่าเด็ง แกง่กระจาน เพชรบรุี 25 192 400 76.8 38 1,138 13,658 36,859 348,145 200,000 

26-ส.ค.-59 ป่าเด็ง ป่าเด็ง แกง่กระจาน เพชรบรุี 50 192 800 153.6 76 2,276 27,316 73,718 696,291 400,000 

1-ก.ย.-60 ป่าเด็ง ป่าเด็ง แกง่กระจาน เพชรบรุี 75 192 1,200 230.4 114 3,415 40,974 110,577 1,044,436 600,000 

รวม 75 576 2,400 461 228 6,829 81,949 221,155 2,088,872 1,200,000 

9-พ.ย.-63 เกาะจกิ บางชนั ขลงุ จันทบรุี 30 192 600 115.2 57 1,707 20,487 55,289 521,194 300,000 

รวม
ทงัหมด 105 768 3,000 576 285 8,536 

102,43
6 276,444 2,610,065 1,500,000 

Diesel Emission Calculations : https://1drv.ms/x/s!As7mJrjl5rFI3DfjmPijao_192Vr 
อา้งองิราคานํามนัดเีซลขายปลกีภมูภิาค 25 ส.ค. 2564 แกง่กระจาน 25.49 บาท/ลติร,ขลงุ 25.44 บาท/ลติร
ราคาประเมนิแบตเตอรมีอืสองลกุละ 500 บาท (จากการสอบถามชมุชน)

สรปุผลการดําเนนิงานโครงการแบตเตอรยีมืใชค้นืแสงสวา่งกลบัสูช่มุชน 2558 -2563
Project "Reuse Batteries for return light to backcountry Community"



การนําแบตเตอรไีปใชง้านในชมุชน





โซลา่เซล แบตเตอรี

ปนัไฟแกส๊/นํามนั

บา้น AC 220 V อาคารประชุม AC 220 V

ป๊มนํา DC 24 V

บา้น AC 220 V

โรงครวั

บา้นพกั AC + DC

ระบบพลงังานพงึตนเอง
ศนูยเ์รยีนรูบ้า้นป่าเด็ง

บา้น DC 12 V



เดนิระบบตูเ้ย็นพลงังานโซลา่เซลในโรงครวัศนูยเ์รยีนรูฯ้ ใชแ่บตเตอรจีากโครงการ
แบตเตอรยีมืใช ้12V20Ah จํานวน 48 ลกู ตอ่ระบบ 24 V 480 Ah








