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สรุปผลการศึกษาดูงาน 
ของคณะผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๖๗ 

สายที่ 2  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Federal Republic of Germany)  
และสมาพันธรัฐสวิส (Swiss Confederation) 

ระหว่างวันที่  ๒๘ สิงหาคม – ๔ กันยายน ๒๕๕๙ 
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของคณะดูงาน 
๑.๑ รายชื่อคณะดูงาน 
     1. น.ส.วิรยา  ตันติวงศ์ นักวิเคราะห์งบประมาณช านาญการ ส านักงบประมาณ 
     2. นายพงษ์ศักดิ์  ยศยิ่ง ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการ สถาบันด ารงราชานุภาพ 
     3  นางวราภรณ์  ศิริวงศ์ นายอ าเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา กรมการปกครอง 
     4. น.ส.วัลลภา ศารทประภา ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย  
    ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
     5. นายธวัชชัย ศรีทอง หัวหน้าส านักงานจังหวัดปทุมธานี  
    ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
     6. นายทัศนัย  สุธาพจน์ นายอ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย กรมการปกครอง 
     7. ว่าที่ ร.ต.พีระ  เอ่ียมสุนทร นายอ าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม กรมการปกครอง 
     8. นายสุรศักดิ์  วัฒนาอุดมชัย นายอ าเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น กรมการปกครอง 
     9. นายบุญเพิ่ม นาคด า เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมท่ีดิน 
     10.นายอารมณ์ นิลสุทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญ (ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.) 
    ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  
     11.นายมงคล จอมพันธ์ เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร  
    กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
     12.นายอิทธิ  คงวีระวัฒน์ จัดหางานจังหวัดสุรินทร์ กรมการจัดหางาน  
    กระทรวงแรงงาน 

       13.น.ส.ประภัสสร อุราสาย พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ กรมการพัฒนาชุมชน  
     14.นายปรีชา เดชพันธุ์ หัวหน้าส านักงานจังหวัดอ่างทอง  
    ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
     15.นายนคร  ศิริปริญญานันท์ นายอ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี กรมการปกครอง 
    16.นายวิบูลย ์ ลีลาสมิต ผู้อ านวยการส่วนความเป็นธรรม ส านักการสอบสวน 
                                                                และนิติการ กรมการปกครอง 
     17.นายสุวิทย์  เดชครุฑ  นายอ าเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร กรมการปกครอง 
     18.นายประคอง ชูนวล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล กรมโยธาธิการและ 
                                                                ผังเมือง 
     19.นายนันทพงศ์ สุวรรณรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดน 
                               ภาคใต ้ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ  
     20.นายพิษณุ ตุลยวิณิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก กรมปศุสัตว์ 
     21.นายกิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์ รองผู้อ านวยการส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง  
    กรมควบคุมโรค 
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     22.นายทศนารถ นุตาคม ผู้เชี่ยวชาญ (นักการข่าว) กลุ่มงานที่ปรึกษา  
    ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 
       23.น.ส.รัชน ี วงศ์รัชตนันท์ สถิติจังหวัดลพบุรี ส านักงานสถิติแห่งชาติ  
    กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
       24.นายอนุศักดิ์ เป้าบุญปรุง หัวหน้าส านักงานจังหวัดตราด  
    ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
       25.นายนิต ิ วิวัฒน์วานิช นายอ าเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี กรมการปกครอง 
       26.นายวุฒิพงษ์  สุภัควนิช นายอ าเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ กรมการปกครอง 
       27.นายอารยันต์  ท่าใหญ่ นายอ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว กรมการปกครอง 
       28.พ.จ.อ.ฐิตนันท ์ อุดมสุข หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
     ตราด กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
       29.นายชชัวัสส ์ ณ สงขลา คลังจังหวัดสระบุรี กรมบัญชีกลาง 
       30.นายจงคล้าย วรพงศธร ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมการปลูกป่า กรมป่าไม้  
    กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       31.นายสนธยา เหลืองเจริญลาภ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและมาตรการ  
    ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) 

1.2 ชื่อเรื่อง/หลักสูตร 
การศึกษาดูงานต่างประเทศตามโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 67                    
ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Federal Republic of Germany) และสมาพันธรัฐสวิส (Swiss   
Confederation)   

แหล่งผู้ให้ทุน   ส่วนราชการต้นสังกัดของผู้เข้ารับการศึกษาดูงาน 
งบประมาณ    คนละ 100,000  บาท 
ตั้งแต่วันที่  28 สิงหาคม – 4 กันยายน 2559  รวมระยะเวลาดูงาน 7 วัน 

 
ส่วนที่ 2  ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ประชุมสัมมนา ปฏิบัติการวิจัย และไปปฏิบัติงานใน 
องค์การระหว่างประเทศ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสมาพันธรัฐสวิส 
2.1 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ วิสัยทัศน์ มุมมอง บทเรียนด้านการปกครอง การบริหารจัดการในระดับมหภาค 
และจุลภาค ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับบริบทของไทยและทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสากล 
2.2 เนื้อหาที่เป็นสาระส าคัญในเชิงวิชาการท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 
สมาพันธรัฐสวิส (Swiss Confederation) 
1. สรุปผลการศึกษาดูงาน เรื่อง วิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise)  โดยบริษัท Gump  & Drahtesel    

การท าวิสาหกิจเพ่ือสังคม โดยบริษัท Gump & Drahtesel ซึ่งเป็นบริษัทที่มีมูลนิธิ Sinnovativ ให้การ
สนับสนุน โดยได้รับเงินบริจาคจากภาครัฐและเครือข่ายต่างๆ  ลักษณะของการท าวิสาหกิจเพ่ือสังคม มี 2 
โครงการ คือ 1)  Picobello ขายสินค้าจิปาถะ และ ๒) Velafrica ซ่อมจักรยาน เป็นการรับบริจาคจักรยาน
เก่า ช ารุด มาซ่อมใหม่ โดยพนักงานที่มารับการฝึกงานที่ Velafrica จะมีภูมิหลังจากผู้ตกงาน ผู้พิการ และผู้ที่ 
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นักสังเคราะห์ส่งมา ซึ่งบุคคลเหล่านี้ต่างได้รับสวัสดิการจากรัฐอยู่แล้ว โดยรับการฝึกซ่อมจักรยานจากครูฝึกที่
ผ่านการรับรองมาท าการสอนในโครงการ แบบตัวต่อตัว และการลงมือท า  โดยทุก ๒ เดือน จะมีการประเมิน
พนักงานแต่ละคน โครงการนี้ ได้ฝึกพนักงานมาแล้ว จ านวน ๗๖๓ คน ดังนั้น การทางานนี้ จึงเป็นวิสาหกิจ
เพ่ือสังคม เพราะช่วยให้คนมีงานท า  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  โครงการ Velafrica มี ๑๓ เครือข่ายในประเทศ
ทวีปแอฟริกา ได้แก่ แกมเบีย ไอโวรี โคสต์ กาห์นา เบอกินา ฟาโซ แทนซาเนีย มาดากัสการ์ และเอริเทรีย ซึ่ง
ในปี ๒๐๑๕ โครงการ Velafrica ได้ส่งจักรยานที่ซ่อมแล้ว ๑๗,๔๔๕ คัน ไปยังทวีปแอฟริกา จักรยานที่ส่งไปก็
ได้ใช้เป็นประโยชน์เช่น ใช้ในการเป็นพาหนะในการเดินทางไปแหล่งน้ า ท าให้ประหยัดแรงและเวลา ท าให้เด็ก
ได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา บริการสาธารณสุข และโอกาสทางเศรษฐกิจ ซึ่งนับว่า เป็นการสร้างสรรค์สังคม
โลก เป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคม อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มารับจักรยานไปใช้ อาจต้องเสียค่าใช้จ่ายบ้างบางส่วน เพียง
เล็กน้อย  

วิสาหกิจเพ่ือสังคม (Social Enterprise) จึงเป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมแบบหนึ่งในอีกหลาย ๆ แบบ ที่
เน้นการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ซึ่งมีจุดเด่นด้วยการใช้ประโยชน์จากของที่เหลือใช้ การให้ความช่วยเหลือโดยไม่
เป็นการแบบให้เปล่าต้องใช้แรงงานเข้าแลก จ่ายเงินเป็นค่าแรงงาน และเมื่อได้ซ่อมแซมแล้วก็น าไปส่งประเทศ
ยากจนได้มีโอกาสใช้งาน โดยมีเงื่อนไขต้องน าไปเพ่ือใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงและจะต้องไม่เป็นการให้เปล่า 
จะต้องจ่ายเงินเพียงเล็กน้อย เพ่ือให้เห็นถึงคุณค่าของสิ่งที่ได้รับมา และการรอรับการช่วยเหลืออย่างขาด
จิตส านึกของการเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง  
2. บทเรียนรู้และข้อเสนอแนะจากการศึกษาดูงานที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในประเทศไทย 
 2.1 ค่านิยมสร้างความเจริญให้กับประเทศ  การรักษากฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ใช้เหตุผลน าอารมณ์ 
มีความจริงจัง และจริงใจ ความซื่อสัตย์ ทั้งตนเองและครอบครัว ด้วยค่านิยมนี้จะท าให้ประเทศไทยสร้างสังคม
ให้มีความเจริญกา้วหน้า เข้มแข็ง และม่ันคงได้ 
 2.2 การให้ความช่วยเหลือจากภาครัฐบนหลักการไม่ให้เป็นเงินสดแบบให้เปล่า ต้องใช้แรงงานเข้ามา
แลก ท าให้สามารถพ่ึงตนเองได้  และลดการสร้างภาระให้กับภาครัฐ 
        2.3  การน าสิ่งของที่ไม่มีประโยชน์หรือของเหลือใช้มาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ส าหรับคนด้อยโอกาส
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น บนหลักของการน าไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง และไม่เป็นการรับของแบบให้เปล่า ให้
มีความรู้สึกการเป็นเจ้าของที่เกิดจากการใช้เงินเป็นค่าใช้จ่าย ท าให้ลดพฤติกรรมการพ่ึงพา และสร้างสังคม
แห่งความสุขได้ 
 2.4 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนเพ่ือสังคมในประเทศไทยให้สามารถลดช่องว่างรายได้ของคนไทย 
 
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (Federal Republic of Germany) 
1. สรุปผลการศึกษาดูงาน เรื่อง ระบบริหารจัดการพลังงาน Smart Energy Management ณ เมือง 
Wildpolsried , Federal Republic of Germany 
 ระบบบริหารจัดการพลังงาน เป็นองค์ประกอบส าคัญในการพัฒนาชุมชนเข้าสู่โครงการ Smart City 
เนื่องด้วยการลงทุนเพ่ือสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภคต่างๆ ที่จะอ านวยความสะดวกให้แก่ชุมชน
ตั้งแต่ระดับครัวเรือนไปถึงระดับโรงงาน ควรต้องมีการควบคุมความต้องการใช้พลังงาน ด้วยการสนับสนุนและ
ส่งเสริมให้ผู้ ใช้พลังงานตระหนักถึงการประหยัดและจ ากัดการใช้พลังงาน เพ่ือลดการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และมลภาวะต่างๆโดยการใช้พลังงานทางเลือก (alternative energy) หรือพลังงาน
หมุนเวียน (renewable energy) เช่น การผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือโซล่าร์เซลล์ (solar  
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cells) การใช้ก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ LNG (liquefied natural gas) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือ LPG 
(liquefied petroleum gas) ตลอดจนการเก็บสะสมไฟฟ้าไว้ในแบตเตอรี่ เหล่านี้เป็นพลังงานที่สามารถ
หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้อีก 
  การใช้ระบบบริหารจัดการพลังงานระดับชุมชน (Community Energy Management Systems : 
CEMS) ในการบริหารจัดการพลังงานที่เริ่มต้นจากครัวเรือนด้วยการออกแบบให้ประชาชนสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ แล้วขยายต่อไปในชุมชนและกลายเป็นจังหวัด แล้วจึงขยายต่อไปในพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยจะเพ่ิมขนาด
การผลิตพลังงานขึ้นตามปริมาณความต้องการใช้ของบ้าน ชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาล อาคารส านักงาน 
ตลอดจนถึงโรงงานอุตสาหกรรม เช่น จากโซล่าร์รูฟ ก็ปรับเปลี่ยนเป็นโซล่าร์แพลนท์ หรือโซล่าร์ฟาร์มขนาด
ใหญ่ พร้อมแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ที่สามารถเก็บส ารองกระแสไฟฟ้าปริมาณเพียงพอเพ่ือป้อนสู่ชุมชนเมือง ระบบ
บริหารจัดการพลังงานระดับชุมชน ประกอบด้วยระดับต่างๆ ดังนี้ 

๑) ระบบการบริหารพลังงานประเภทที่อยู่อาศัย (House Energy Management Systems : HEMS) 
๒) ระบบการบริหารพลังงานประเภทอาคาร (Building Energy Management Systems : BEMS) 
๓) ระบบการบริหารพลังงานประเภทโรงงาน (Factory Energy Management Systems : FEMS) 

 ระบบการบริหารพลังงานประเภทที่อยู่อาศัย (House Energy Management Systems : HEMS) 
เป็นการบริหารพลังงานเพ่ือให้ผู้อยู่อาศัย ได้แก่ บ้าน (house) อาคารชุดพักอาศัย (apartment/ condominium) 
และกลุ่มที่พักอาศัย (residential complex) ให้สามารถใช้พลังงานทางเลือกได้หลายประเภทในคราวเดียวกัน 
เริ่มตั้งแต่การใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ หรือโซล่าร์รูฟบนหลังคาในการสร้างกระแสไฟฟ้า โดยอาจติดตั้ง
เครื่องก าเนิดไฟฟ้าที่มีแบตเตอรี่พ่วง (fuel cell battery) ไว้ด้วย เครื่อง fuel cell battery นี้ได้รับการ
ออกแบบไว้ส าหรับใช้ให้บ้านอยู่อาศัยแต่ละหลัง สามารถน าก๊าซธรรมชาติจ าพวก LNG มาผลิตกระแสไฟฟ้า 
ต้มน้ า ท าความเย็น หรือสร้างความอบอุ่นได้ โดยเป็นการพ่ึงพาตนเองให้ได้มากที่สุด ขณะเดียวกันยังสามารถ
เกบ็ส ารองไฟฟ้าไว้ในแบตเตอรี่ (storage battery) เพ่ือใช้กับรถยนต์ไฟฟ้าของครอบครัวได้ด้วย  
  ระบบการบริหารพลังงานประเภทอาคาร (Building Energy Management Systems : BEMS) เป็น
การบริหารพลังงานแบบกลุ่มอาคาร เช่น อาคารส านักงาน อาคารพาณิชย์ มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล รวมทั้ง
อาคารหน่วยงานราชการต่างๆ โดยการน าเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์การใช้
พลังงาน เพ่ือควบคุมและลดการใช้พลังงานของระบบต่างๆในอาคาร เช่น ระบบปรับอากาศ (Air Conditions) 
ระบบเครื่องท าความเย็น (Chiller Air Compressor) ระบบควบคุมไฟฟ้าก าลัง (Power Monitoring) ระบบ
ควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง (Lighting Control) ระบบควบคุมสาธารณูปโภค (Utility Control) โดยระบบการ
บริหารพลังงานนี้ท าหน้าที่วางแผนและควบคุมการใช้พลังงานของอาคาร ให้ได้ประโยชน์สูงสุดโดยใช้ค่าใช้จ่าย
ต่ าที่สุด 
 พลังงานที่ใช้ในอาคารส่วนใหญ่จะเป็น ๒ รูปแบบ คือ พลังงานไฟฟ้า และพลังงานทดแทนในรูป
พลังงานหมุนเวียน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ ไม่ว่าการใช้พลังงานในรูปแบบใดก็คงมีราคาสูงมาก การบริหาร
จัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยประหยัดพลังงานได้ โดยปริมาณพลังงานที่ประหยัดได้ส่วนหนึ่งเกิด
จากการใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติซึ่งขึ้นอยู่กับการใช้งานในสภาพต่างๆในอาคาร การเลือกใช้อุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภาพสูง เช่น ใช้หลอดไฟ LED รวมทั้งการออกแบบอาคารให้สามารถปรับเปลี่ยนให้ เข้ากับ
สภาพแวดล้อม เช่นการใช้ที่บังแดดที่สามารถปรับเปลี่ยนการบังแดดตามองศาของดวงอาทิตย์สามารถท าให้
อาคารประหยัดพลังงานได้ นับเป็นวิธีการประหยัดพลังงานได้วิธีหนึ่ง 
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 ในระบบบริหารพลังงาน BEMS ที่มีความสามารถมากๆ นั้น สามารถน าข้อมูลประวัติการใช้พลังงาน
ในอาคารมาวิเคราะห์แล้วสั่งให้ระบบต่างๆ ท างาน เช่น ก าหนดการเปิดและปิดระบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับ
การใช้งาน โดยระบบบริหารพลังงานจะช่วยตรวจสอบ ดูแลและถ่วงดุลให้ระบบทั้งหมดท างานอย่าง
ประสานกัน เช่น ระบบเครื่องท าน้ าเย็นหลัก ระบบเป่าลมเย็น ระบบไฟฟ้าก าลัง ระบบลิฟต์ ระบบตรวจจับ
เพลิงไหม้ ฯลฯ ระบบย่อยๆ เหล่านี้ได้รับการดูแลให้ท างานได้อย่างกลมกลืน และสามารถตอบสนองกับ
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่เปลี่ยนไปผ่านระบบควบคุมกลาง เป็นการท างานร่วมกับระบบบริหาร
อาคารท าให้ได้ท้ังความสะดวกสบายของผู้ใช้ และประหยัดพลังงานสูงสุดอย่างอัตโนมัติ 
 ระบบการบริหารพลังงานประเภทโรงงาน (Factory Energy Management Systems : FEMS) 
ระบบนี้เป็นระบบการบริหารพลังงานที่อยู่ภายใต้การด าเนินการของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีความ
ต้องการพลังงานที่มีปริมาณสูงและต่อเนื่อง โรงงานควบคุมและอาคารควบคุมต้องมีวิธีการจัดการพลังงานทั้ง
ทางด้านพฤติกรรม จิตส านึก รวมทั้งเทคนิควิธีการทางวิศวกรรมที่ได้มีการบูรณาการอย่างมีระบบ เพ่ือให้เกิด
การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยต้องมีวิธีการปฎิบัติอย่างเป็นขั้นตอน มีการวางแผนการ
ด าเนินการที่ดีและเหมาะสมกับองค์กร เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการพลังงาน  
  การบริหารพลังงานระดับชุมชน (CEMS) จะท าหน้าที่บูรณาการการผลิตและใช้พลังงานแต่ละระบบ
อันได้แก่ การบริหารพลังงานประเภทที่อยู่อาศัย (HEMS) ประเภทอาคาร (BEMS) และ ประเภทโรงงาน 
(FEMS) เข้าด้วยกัน รวมไปถึงการบริหารการใช้พลังงานส าหรับระบบรถไฟฟ้า (Electric Vehicles: EV) อัน
ประกอบด้วย สถานีเติมไฟฟ้า (charging stations) และการตรวจสอบการเติมไฟฟ้า รวมทั้งระบบบริหาร
จัดการเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell “Supervisory Control and Data Acquisition: SCADA”) ซึ่งเป็นระบบ
แบตเตอรี่ส าหรับเก็บพลังไฟฟ้า (storage battery) ซึ่งจะต่อเนื่องไปเป็นรูปแบบของระบบการขนส่งอัจฉริยะ
ในอนาคต (next-generation transport systems) เป็นการท าให้เกิดการบริหารพลังงานที่เหมาะสมและ
ครบวงจรในระดับชุมชนทั้งหมด  
  พลังงานทดแทน ที่ใช้ทดแทนเชื้อเพลิงประเภทน้ ามัน ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานหลักท่ีทั่วโลกนิยม
ใช้ในปัจจุบัน ทั้งนี้ พลังงานทดแทนแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท ตามแหล่งที่มาของพลังงาน ได้แก่ 
  ๑. พลังงานทางเลือก ( Alternative Energy ) คือ พลังงานที่ ได้จากแหล่งฟอสซิลอ่ืน 
นอกจากน้ ามัน ได้แก่ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ หรือยูเรเนียม ซึ่งเมื่อใช้แล้วจะหมดไป 
  ๒. พลังงานหมุนเวียน ( Renewable Energy ) คือ พลังงานที่ได้จากแหล่งที่สามารถผลิต
หรือก่อก าเนิดพลังงานนั้นขึ้นมาเองได้ และยังหมุนเวียนน ากลับมาใช้ได้อีก มักเป็นพลังงานสะอาดและไม่สร้าง
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ า พลังงานลม พลังงานน้ าขึ้น  น้ าลง พลังงาน
คลื่น พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานเคมีจากไฮโดรเจน พลังงานชีวมวล พลังงานชีวภาพ พลังงานไบโอ
ดีเซล พลังงานเอทานอลหรือแก๊สโซฮอล เป็นต้น ผลิตผลจากชีวมวลในลักษณะอ่ืนที่ยังใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ เช่น 
แอลกอฮอล์ มันส าปะหลัง หญ้าก๊าซจากฟืน (Wood gas) ก๊าซจากการหมักเศษวัสดุเหลือจากการเกษตร และ
ขยะชุมชน (ก๊าซชีวภาพ) หากมีความคุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ก็อาจน ามาใช้เป็นเชื้อเพลิงส าหรับผลิตไฟฟ้าได้
เช่นกัน โดยเน้นให้ความส าคัญกับ 3 แนวทาง ได้แก่  
 1. พลังงานหมุนเวียนและการประหยัดพลังงาน โดยเน้นการใช้พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ 
พลังงานจากน้ า พลังงานจากไม้ และพลังงานจาก Biogas 
 2. การก่อสร้างอาคารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 3. การป้องกันน้ าท่วมและการบ าบัดน้ าเสีย  
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 ความสามารถในการผลิตไฟฟ้าพลังงานจากธรรมชาติทั้งระดับครัวเรือน และชุมชนจนเกิดความม่ังคั่ง
และขายเข้าระบบสร้างรายได้ให้กับพลเมืองเป็นตัวอย่างของการใช้พลังงานจากธรรมชาติที่ไม่มีค่าใช้จ่ายสร้าง
ให้เป็นรายได้ และท าให้เกิดผลพวงจากกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนทุกคน ท าให้ลดกระแสต้านโครงการและเกิดความสามัคคีของชุมชน 
2. บทเรียนรู้และข้อเสนอแนะจากการศึกษาดูงานที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในประเทศไทย 
 2.1 การน านโยบายผลักดันใช้ทรัพยากรธรรมชาติสร้างพลังงานไฟฟ้าให้เกิดขึ้นในประเทศไทย และ
ยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน และสร้างความเชื่อมั่นร่วมกันของคนในชุมชน
จะต้องเกิดผลดีต่อลูกหลานในอนาคต  
 2.2 ในการบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียนในชุมชน ควรศึกษาความเหมาะสมตามศักยภาพและ 
วัตถุดิบในชุมชน โดยต้องสร้างความรู้ความเข้าใจต่อประชาชนในด้านพลังงานหมุนเวียนแต่ละประเภทรวมทั้ง 
เทคโนโลยีพลังงานนั้นๆ เพ่ือให้ทราบถึงผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชนในอนาคต  

2.3 การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทุกขั้นตอน และควรใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนอย่างแท้จริง 
เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกให้ประชาชนรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของพลังงานในชุมชนของตนเอง อีกทั้งต้องอาศัยความ
ร่วมแรงจากทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนเพ่ือสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนต่อการ
ด าเนินงาน 
 2.4 การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เน้นการให้อ านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดกิจการของ
ท้องถิ่น โดยรัฐบาลกลางรับผิดชอบด้านการก าหนดนโยบาย และท้องถิ่นรับผิดชอบในการจัดการบริการ
สาธารณะในท้องถิ่นของตนเองทั้งหมด 
     
  
 
 
 
 
   
 


