
มลูนิธพิฒันาชมุชนผาปัง





ปัญญาปฏิบัติ”ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ

“ไผ”่คือ ไม้ใช้สอย ไม้กินได้ และเป็นไม้เศรษฐกิจ
อุม้ดนิ อุม้น ้า มากกวา่พชื อื่น ๆ 2 เท่า

เพิม่ออกซเิจนใหป่้ามากกวา่พชือื่นๆ รอ้ยละ 35

อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค พลังงาน อุตสาหกรรม



SDGs
การผลิต(ปลูก)

แก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกร

ความสุข

ความยากจน ความเท่าเทียม

ทุน
ความรูก้ารมีสว่นรว่ม

ภายในชมุชน
(การบรหิารจดัการ

ชมุชน/ความเขม้แข็ง) ทุน
การพัฒนาเพื่อการ
ลงทุน สนับสนุน
ความร่วมมือจาก
หน่วยงานภาครัฐ/
รัฐวิสาหกิจ/เอกชน

ทุน
ทางเศรษฐกิจ 

สงัคม และ
สิง่แวดลอ้มภายใน

ชมุชน

การมีส่วนร่วมการผลิต
พลังงานและไฟฟ้า

ชุมชนพึ่งตนเองยั่งยืน
SDGs

CR/KM/CSV/IMC (ผลผลิต)
เครือข่ายพลังงานชุมชน คนพื้นที่สูง 

ฐานทรัพยากรจากชีวภาพที่มีอยู่
ในท้องถิ่น

ดิน/น้้า/ป่า
สวัสดิการ

คน

นวัตกรรมพลเมือง

การจัดการ

ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ./เครือข่าย

การใช้ประโยชน์นวัตกรรมเชิงพื้นที่(ผลลัพธ)์
Innovation Square Meter

ประชาชน

การผลิต และบริการพลังงานใช้
เองภายในชุมชน

แผนที่ความคิดการพฒันาพลงังานชมุชนพืน้ที่สูง สู่เป้าหมายการพฒันาที่ยั่งยืน SDGs



จากภาระ
เป็นพลัง

เปลี่ยนหน้าที่
เป็นน่าท้า

เปลี่ยน “กิจกรรม”
เป็น”กิจการยั่งยืน”

ประเมินผลรายละเอียดความคุ้มค่า : 
ครัวเรือน ชุมชนก้าวไปถึงขีดความสามารถในการพ่ึงตนเองจากทรัพยากรฐานชีวภาพท่ีมี

อยู่ในท้องถิ่นยั่งยืน ลดรายจ่าย สร้างรายได้ สู่เป้าหมายการพัฒนาชุมชนยั่งยืน SDGs

ครวัเรือน

วิสาหกิจ

พลังงาน
ชุมชน

SME

OTOP

จากทรัพยากรฐานชีวภาพที่มีอยู่ในท้องถิ่น
คือ แสงสว่างทางปัญญาปฏิบัติศึกษา

ออกแบบการประยกุตใ์ชป้ระโยชน์นวตักรรมพลงังานชมุชนเชงิพืน้ที่

SDGs

CSR
SE



การออกแบบภูมิ
สถาปัตยกรรม
และการประเมิน
รายละเอียดความ
คุ้มค่า 





พลังแห่งการสรรค์สร้างมูลค่าเพิ่มทางสังคมร่วม CSV

พ.ศ. 2547
จุดเริ่มต้นในกระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ เพื่อยกระดับความเป็นเจ้าของ

การพัฒนาชุมชนผาปังอย่างยั่งยืน ภายใต้การมีส่วนร่วมของพลัง บวร.สส



ปัญญาปฏิบัติศึกษาด้วยการปฏิบัติจริง Leaning by doing

เป็นชุมชนที่มีการรักษาฟื้นฟูวัฒนธรรม ภูมิปญัญาพื้นบ้าน บ ารุงศาสนา สร้างกลไกขับเคลือ่นศูนย์รวมพลังศรัทธาสร้างพระบรมธาตุ
เจดีย์หลวง 12 นักษัตรเพื่อเป็นศนูย์กลางการขับเคลือ่นมิติทางศาสนาของกลุ่มชาติพันธุ์ "คนเหนอืเสียงเหน่อ" มสีภาเด็กและเยาวชน
ต าบลผาปัง เป็นศูนยก์ลางการขับเคลือ่นการสืบสานงานวฒันธรรมประเพณี ซึ่งเป็นการเรยีนรู้นอกระบบ ร่วมกับการจัดท าค่าย
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-อเมริกัน



รางวัลแห่งการสรรค์สร้างทางสังคมร่วม 

เป็นชุมชนท่ีมีการรักษาฟ้ืนฟูวัฒนธรรมพื้นบ้าน บ ารุงศาสนา ในความร่วมมือของชุมชน(บ้าน) วัด โรงเรียน สถานีอนามัย และสภาเด็กและเยาวชน
ต าบลผาปัง(บวร.สส)เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนมิติทางศาสนาของกลุ่มชาติพันธุ์ "คนเหนือเสียงเหน่อ" มีสภาเด็กและเยาวชนต าบลผาปัง เป็น
ศูนย์กลางการขับเคล่ือนการสืบสานงานวัฒนธรรมประเพณี มีโรงเรียนดีใกล้บ้าน มีครูดีเด่นสอนดี จนได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ชนะเลิศ
รางวัลระดับประเทศ โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการเรียนรู้นอกระบบ จากการจัดท าค่ายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-
อเมริกัน



คณะกรรมการบรหิาร
มลูนิธิพฒันาชมุชนผาปัง

วิสาหกิจผลิตปุ๋ ยชีวภาพ(ไผ)่

วิสาหกิจชมุชนผา้ทอพืน้เมือง

วิสาหกิจครวัแมบ่า้นเกษตร

วิสาหกิจผลิตขา้วกลอ้ง

วิสาหกิจชมุชนสมนุไพร
พืน้บา้นผาปัง

วิสาหกิจชมุชนจดัการวตัถดุบิ

วิสาหกิจชมุชนโฮมเสตย์

วิสาหกิจแปรูปผลผลติการเกษตร นวตักรรมชมุชนผูส้งูอายุ
(จกัรสาน/เซรามิค/โคมไฟ)

คณะผูบ้รหิาร
องค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชน(หลกั)

เครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน
ย่อย(ต่อเนื่อง)

วิสาหกิจทอ่งเท่ียววิถีชมุชน

วิสาหกิจขนสง่สินคา้ชมุชน

วิสาหกิจผลิตถ่านประสิทธิภาพสงู

วิสาหกิจชมุชนผลิตเย่ือไผ่ วิสาหกิจชุมชนเวชส าอาง

วิสาหกิจชมุชนเพาะพนัธุไ์ผ่

วิสาหกิจชมุชนแปรรูปจากไผ่

วิสาหกิจผลิตไฟฟ้าชมุชน

สามารถขยายผลการพ่ึงพาตนเองได้แล้ว

อยู่ระหว่างการพัฒนา และด าเนินงาน
อยู่ระหว่างการศึกษา และวิจัย

วิสาหกิจชา่งพลงังานชมุชน

ยกระดับเป็นกิจการเพ่ือสังคม Social enterprise หมายเหตุ : 
1) วิสาหกิจผลิตถ่านประสิทธิภาพสูง ยกระดับจดทะเบียนเป็น “กิจการเพื่อสังคม ชื่อ

บริษัท ถ่านไผ่ผาปัง จ ากัด
2) วิสาหกิจท่องเที่ยวชุมชน โฮมสเตย์ ครัวแม่บ้าน แปรรูปผลผลิตการเกษตร ยกระดับ

จดทะเบียน เป็นกิจการเพ่ือสังคม ชื่อบริษัท กรีน คอมมูนิตี้ กรุ๊ป จ ากัด
3) วิสาหกิจจัดการเศษวัตุดิบการเกษตร วิสาหกิจถ่านชุมชน ยกระดับจดทะเบียน เป็น

บริษัท วิสาหกิจพลังงานชุมชนผาปัง จ ากัด
4) รายได้ในการประกอบกิจการร้อยละ 5 ของรายได้หลังค่าใช้จ่ายตั้งเป็น”กองทุน

สวัสดิการจัดการตนเองต าบลผาปัง” 



การประเมินรายละเอียดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจการเกษตรชมุชนผาปงั

กระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนดขอบเขตแนวทางการพัฒนาการเกษตรของเครือข่ายชุมชนพึ่งตนเองผาปัง

ระยะน าไปใช้ประโยชน์ ผลผลิต
ตัน/ไร/่ปี

ราคาต้นทุน
บาท/ไร/่ปี

ราคาขาย
บาท/กิโลกรัม

รายได้
บาท/ไร/่ปี

คงเหลือรายได้
บาท/ไร/่ปี

ไผ่ (หน่อ) 2 10,000 20 40,000 30,000

ไผ่ (ล า) 20 5,000 3 60,000 55,000

ไผ่แปรรูปไม้เสียบ
เอนกประสงค์

2.5 3,500 35 87,500 84,000

ไผ่แปรรูปภาชนะไบโอ 4 50,000 30 120,000 70,000

ไผ่ถ่านพลังงานชุมชน 6 20,000 10 60,000 40,000

ไผ่ถ่านปุ๋ย Biochar 6 20,000 20 120,000 100,000

ไผ่ถ่านอุตสาหกรรม 4 50,000 80 320,000 270,000

ไผ่ถ่านเวชส าอาง 2 300,000 1,000 2,000,000 1,700,000

ไผ่ถ่านยารักษาโรค 1 500,000 5,000 5,000,000 4,500,000



การประเมินรายละเอียดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจชุมชน

กระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนดขอบเขตแนวทางการพัฒนาการเกษตรของเครือข่ายชุมชนพึ่งตนเองผาปัง

ระยะน าไปใช้
ประโยชน์

ผลผลิต
ตัน/ไร/่ปี

ราคาต้นทุน
บาท/ไร/่ปี

ราคาขาย
บาท/กิโลกรัม

รายได้
บาท/ไร/่ปี

คงเหลือรายได้
บาท/ไร/่ปี

ดีปลี(แห้ง) 0.40 5,000 100 40,000 35,000

มันส าปะหลัง 4 6,000 2 8,000 2,000

ข้าวโพด 1.5 6,000 5 7,500 1,500

กระเจี๊ยบแดง(แห้ง) 0.15 1,000 100 15,000 14,000

มะนาว 3.6 20,000 20 72,000 52,000

มะรุม(แห้ง) 0.3 3,000 120 36,000 32,000

ถั่วลิสงดิบ 350 3000 30 10,500 7,500 
ถั่วลิสงแห้ง 200 500 60 12,000 11,500 
ถั่วลิสงแปรรูป 150 500 120 18,000 17,500 



การผลิต”ถ่าน”เชื้อเพลิงพลังงานที่โลกอนาคตต้องพึ่งพา

วันนี้ชุมชนผาปัง...ยกระดับวิสาหกิจการผลิตถ่านชุมชน จดทะเบียนตั้งเป็น
บริษัท วสิาหกิจเพื่อสังคมถา่นไผ่ผาปงั จ้ากัด ภายใต้ พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพือ่
สังคม พ.ศ.2562 ผลิตถ่านเชื้อเพลงิพลังงาน /ผลิตถ่านไบโอชา /ผลิตถ่าน
Activated Charcoal



ผลประกอบกจิการวิสาหกจิเพื่อสังคมต าบลผาปัง
ปี จ้านวนคน โฮมสเตย์ ครัวแม่บ้าน ท่องเท่ียว แปรรูป บ.ถ่านไผ่ผาปัง รวมจ้านวนเงิน

2558 1,850 1,480,000 2,815,700 1,184,000 1,017,500 6,497,200
2559 2,200 1,760,000 3,330,800 1,408,000 1,210,000 7,708,800
2560 1,855 1,484,000 2,791,775 1,187,200 1,020,250 6,483,225
2561 2,125 1,700,000 3,198,125 1,360,000 1,168,750 852,000 8,278,875
2562 2,557 2,429,150 3,848,285 2,045,600 1,406,350 11,552,415 21,281,800



วันนี้ผาปัง...ใช้นวัตกรรมพลังงานความร้อนจากก๊าชถ่านไผ่
Phapang Bamboo gas : PBG ทรัพยากรฐานชีวภาพที่มีอยู่ในท้องถิ่น
ทดแทน LPG เพื่อประกอบกิจการ การผลิตอาหาร สามารถลดค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงานร้อยละ 67



วันนี้ผาปัง... ใช้นวัตกรรมพลังงานความร้อนจากก๊าชถ่านไผ่
Phapang Bamboo gas : PBG ทรัพยากรฐานชีวภาพที่มีอยู่ในท้องถิ่น
ทดแทน LPG เพื่อประกอบอาหารในครัวเรือน บริการอาหารว่าง ช่วย
ครัวเรือนและวิสาหกิจชุมชนลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ร้อยละ 67

ชีวมวลถ่านเชื้อเพลิงพลังงานชุมชนสะอาด ทดแทนก๊าชหุงต้มในครัวเรือน ท าให้ชุมชนก้าวไปถึงขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง พลังงานจากทรัพยากรฐานชีวภาพท่ี
มีอยู่ในท้องถิ่นย่ังยืน ลดรายจ่าย สร้างรายได้ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ลดการน าเข้าพลังงานจากต่างประเทศ



วันนี้ผาปัง...ยังมีต้นทุนการบริการพลังงานไฟฟ้าปลายสายสง่
เพื่อใช้บริการในอาคารสถานที่ประกอบกิจการที่พัก และ
โฮมสเตย์ ที่มีความจ้าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไข



ผลลัพธ์
ชีวมวลถ่านเชื้อเพลิงพลังงานชุมชนสะอาด ทดแทนน้ ามันชื้อเพลิงสูบน้ าเพื่อการเกษตร ท าให้ชุมชนก้าวไปถึงขีดความสามารถในการพึ่งตนเอง พลงังานจากทรัพยากร

ฐานชีวภาพท่ีมีอยู่ในท้องถิ่นย่ังยืน ลดรายจ่าย สร้างรายได้ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ลดการน าเข้าพลังงานจากต่างประเทศ

Syngas for Community 

วันนี้ผาปัง…ประยุกต์ใช้นวัตกรรมพลังงานชุมชน และก้าว
ไปให้ถึงขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองจากการน้า
เชื้อเพลิงถ่านไผ่ ทดแทนน้้ามันสูบน้า้เพื่อการเกษตร ช่วย
เกษตรกรประหยัดน้้ามัน 80 % และเผยแพร่ขยายผลให้
ชุมชนทั่วประเทศน้าไปใช้ประโยชน์



วันนี้ผาปัง...มีกิจการช่างชุมชน..คนพลังงาน ผลิตนวัตกรรม
พลังงานความร้อน และระบบพลังงานไฟฟ้าไฮบริดชุมชน
ส้าหรับ “อุตสาหกรรมชุมชน อบชา-กาแฟ-OTOP”

วิสาหกิจชุมชนอบชา-กาแฟใช้ก๊าช LPG และน ้ามันดีเซล 1 ล้านบ าท /ป /ีกลุ่ม
การใ ช้ Syngas ทดแทน  สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน ร้อยละ 60

ภายใต้การสนับสนุน และพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้า ของมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(กฟภ) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)



ภายใต้การมีส่วนรว่มในการพัฒนาของการไฟฟา้ส่วนภูมภิาค (กฟภ) มูลนิธสิร้างสุขชุมชน มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง และกรมป่าไม้

พัฒนาต้นแบบนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อสังคม
Micro Off-grid Hybrid Syngas-Solar-Battery 20 kw
บนพื้นที่ห่างไกลไม่มีไฟฟ้า เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้้า ความเสมอภาค
และความเท่าเทียมทางสังคม

คนพันธ์ “R”



พัฒนานวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อการสื่อสาร(น้าร่อง)
Micro Off-grid Hybrid Syngas-Solar-Battery 10 kw
บนพื้นที่ห่างไกลไม่มีไฟฟ้า เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้้า ความเสมอภาค
และความเท่าเทียมทางสังคม พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

ภายใตก้ารมีสว่นรว่มในการพัฒนาศักยภ าพชุมช น ของ
กสทช./กทปส/การไฟฟา้ส่วนภูม ิภาค(กฟภ )

มูลนิธิสร้างสุขชุมชน /มูลนิธิวสิ าหกิจพลังง านชุม ช น /กรม อุ ทยาน(เขตรักษาพั นธ์ุ สัต ว์ป่าอม ก๋อย )

คนพันธ์ “R”



Smart Hybrid  Micro Off grid Community Power Plant

ระบบกักเก็บไฟฟ้า
แบตเตอร่ี ลิเธี่ยม

อุปกรณ์ส่งไฟฟ้า
Community Grid 

ชุดแสดงผลการท้างาน
ของระบบ

สมาร์ทไฮบริด
อินเวอร์เตอร์พลัส

แผงเซลล์แสงอาทิตย์

30
0

30
0

30
0

30
0

AC-Bus

Syngas Community
power plant

ไฟฟ้าบริการครัวเรือน

ไฟฟ้าบริการโรงเรียน/วัด/
โบสถ/์สาธารณะสถาน

Syngas พลังงานทางเลือกใน
การผลิตอาหารกลางวันใน

โรงเรียน ศศช. 2 ระบบ/แห่ง

โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์
สถานีเฝ้าระวังไฟป่า 

Syngas พลังงานทางเลือกใน
การผลิตอาหารครัวเรือน 1

ระบบ/วเรือน
ถ่านไม้เชื้อเพลิงฐานชีวภาพที่มีอยู่ใน

ท้องถิ่นบนพื้นที่สูง เลิกเผาท้ิง น้ามาเป็น
เชื้อเพลิงถ่านพลังงานประสิทธิภาพสูง

ถ่านกรองน้ าประปาภูเขา 1
ระบบ ถ่านผลิตสบู่/แชมพู

สระผม



การพัฒนาถ่านพลังงาน ถ่านอุตสาหกรรมถ่านเวชส าอาง และยารักษาโรค

วันนี้ชุมชนผาปัง...ก้าหนดเป้าหมายการขยายผลการผลิตถ่านพลังงานประสิทธิภาพสูง
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจชุมชนในการผลิตถ่าน Activated Charcoal
ภายใต้ความร่วมมือขององค์การเภสัชกรรม และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET



เครือข่ายไผ่พลังงาน 1 ล้านไร่ เพื่ออุตสาหกรรมชุมชนในโลกอนาคต

นวัตกรรมเทคโนโลยีผลิต Bamboo fiber จากเยื่อไผ่
ผสมเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตท่อส่ง รถไฟฟ้า และ

รถไฟฟ้าความเร็วสูง

วันนี้ชุมชนผาปัง...ยกระดับวิสาหกิจการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม จดทะเบียนตั้งเป็น บริษัท วิสาหกิจเพ่ือสังคมกรีน คอมมูนติี้
กรุ๊ป จ้ากัด ภายใต้ พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ.2562 เพื่อพัฒนาเย่ือไผ่อุตสาหกรรมท่อส่ง อุตสาหกรรมยานยนต์
อุตสาหกรรมสิ่งทอ /และบริการท่องเที่ยววิถีชุมชน
ภายใต้ความร่วมมือการศึกษา วิจัย ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท ปตท.จ้ากัด(มหาชน) 2563



ในอนาคต อาจจะมีบริษัท วิสาหกิจเพื่อสังคม ท่ีมีชุมชนเป็นเจ้าของ
กิจการพลังงาน ชุมชน รวมตัวก ันลงทุนในต ลาดหลักทรัพย์ก็อาจเ ป็นได้


