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ทุกวนัน้ี เราจะเห็นกระแสการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศกลายเป็นเส้นขนานกบัวิถีชีวิตและ

การยอมรับจากชุมชนมากข้ึนทุกที มองในแง่ดี น่ีถือเป็นความเจริญเติบโตของระบอบประชาธิปไตยท่ี

ประชาชนได้รู้จกัปกป้องสิทธิอนัพึงมีพึงได้ของตนเอง แต่ในหลายๆ กรณีความเจริญเติบโตของ

ประชาธิปไตยมกัจะท าใหค้วามเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเกิดอาการชะงกังนัเช่นกนั 

ในความเป็นจริงแลว้ เส้นขนานท่ีเกิดข้ึนน้ีมีโอกาสท่ีจะมาบรรจบกนัได ้ผ่านการเปิดใจยอมรับ

ฟังซ่ึงกนัและกนัไม่จ าเป็นตอ้งเห็นเหมือนกนัหมด แต่ขอให้มีจุดร่วมท่ีพร้อมจะพฒันาไปด้วยกนั 

เหมือนกรณีศึกษาของหมู่บา้นพลงังานชีวภาพ Juehnde Village ท่ีประเทศเยอรมนี ซ่ึงกลายเป็นตน้แบบ

การพฒันาพลงังานทดแทนแบบยัง่ยนืเคียงคู่ไปกบัคนในหมู่บา้นไดอ้ยา่งลงตวั 

Juehnde Village (หมู่บา้นยีนห์เดอ) ไดรั้บคดัเลือกใหเ้ป็นหมู่บา้นตน้แบบในการด าเนินโครงการ 

“Bio-Energy Village” ของประเทศเยอรมนี มีเป้าหมายท่ีจะผลิตพลงังานความร้อนและไฟฟ้าจากเช้ือเพลิง

ชีวภาพ แทนการใช้เช้ือเพลิงฟอสซิลแบบดั้งเดิม มีการบริหารจดัการในรูปแบบสหกรณ์ ซ่ึงถือเป็น

ลกัษณะเด่นท่ีท าให้ระบบยืดหยุ่นเปิดโอกาสให้คนในหมู่บา้นสามารถเขา้ร่วมไดภ้ายหลงัจากเขาได้



ศึกษาขอ้ดีขอ้ดอ้ยของโครงการแลว้ การบริหารโครงการมีการจดัตั้งเป็นคณะท างานดา้นต่างๆ เพื่อ

ดูแลโครงการอยา่งครบวงจร อาทิ คณะท างานโรงผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas Station) คณะท างานโรงผลิต

ความร้อน (Heating Station) คณะท างานดา้นบริหารจดัการ ตลอดจนการประชาสัมพนัธ์ 

 

นาย Gerd Paffenholz ผูป้ระสานงานหมู่บา้นยนึห์เดอขณะบรรยายสรุปโครงการ 

ระยะเวลาท่ีใชน้ั้นริเร่ิมโครงการตั้งแต่เดือนเมษายนปี พ.ศ. 2544 และรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ได้

ในเดือนพฤษภาคม 2545 เสียค่าสมาชิกบา้นละ 1,500 ยโูร เพื่อมีสิทธิออกเสียงในการบริหารจดัการ 

และเป็นการลงทุนเพื่อใหบ้า้นของตนสามารถเช่ือต่อกบัเครือข่ายท่อส่งความร้อนได ้(ซ่ึงท่อส่งน ้ าร้อน

น้ีมีความจ าเป็นในประเทศแถบอากาศหนาวเยน็) โครงการยงัไดรั้บการสนบัสนุนอยา่งดีดา้นเงินลงทุน

ทั้งจากรัฐบาลส่วนกลางและทอ้งถ่ิน ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตรของเยอรมนี รัฐบาลทอ้งถ่ินในเมือง 

Gottingen (เกิททิงเงน) และรัฐบาลมลรัฐ Lower Saxony ท่ีหมู่บา้นตั้งอยู ่โดยมีการประกนัอตัรารับซ้ือไฟฟ้า

ขั้นต ่าท่ีหมู่บา้นผลิตไดใ้นรูปแบบ Fixed Feed-in Tariffs ดว้ย 

หมู่บา้นสามารถใชเ้ช้ือเพลิงชีวภาพท่ีเป็นมูลโค มูลสุกร และเศษวสัดุเหลือท้ิงพืชผลต่างๆ ใน

การผลิตพลงังานป้อนความตอ้งการของทั้งหมู่บา้น โดยพลงังานความร้อนท่ีผลิตไดท้ั้งหมด 6,500 เม

กะวตัตช์ัว่โมง/ปี ผลิตพลงังานไฟฟ้าเพื่อส่งขายเขา้ระบบได ้5,000 เมกะวตัตช์ัว่โมง/ปี สามารถลดการ



ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) 3,300 ตนั/ปี ทดแทนการใชน้ ้ามนัได ้4 แสนลิตร/ปี และปัจจุบนั

หมู่บา้นกลายเป็นแหล่งศึกษาดูงานท่ีส าคญัมีรายไดส่้วนหน่ึงมาจากการเขา้ชมงาน 

หมู่บา้นยีนห์เดอ หากดูภายนอกแลว้ เป็นความส าเร็จของการพึ่งพาตนเองดว้ยการลดการใช้

พลงังานฟอสซิล คือ น ้ ามนั ก๊าซธรรมชาติ ท่ีนบัวนัราคาจะยิ่งผนัผวนมากข้ึน โดยหันมาใชพ้ลงังาน

หมุนเวียงจากมูลสัตว ์เศษวสัดุเหลือท้ิงของพืชผลต่างๆ ทางการเกษตร และวตัถุดิบจากป่าไมใ้น

ทอ้งถ่ิน ให้เกิดประโยชน์ผลิตเป็นพลงังานความร้อนและไฟฟ้าส าหรับใช้และสร้างรายได้ให้กบั

หมู่บา้น 

 

นาย Gerd Paffenholz ผูป้ระสานงานหมู่บา้นยนึห์เดอขณะบรรยายสรุปโครงการ 

แต่ความส าเร็จท่ีส าคญัยิง่กว่ารูปธรรมท่ีเราเห็นนัน่ คือ ส่ิงท่ีเรียกว่า Spirit ของคนในหมู่บา้น ท่ี

เกิดจากควาเขา้ใจปัญหาส่ิงแวดลอ้มและเลง็เห็นประโยชน์ท่ีจะเกิดข้ึน โดยริเร่ิมท่ีจะช่วยลดการปล่อย

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) ลดการพึ่งพาเช้ือเพลิงฟอสซิล และสร้างรายไดเ้ขา้หมู่บา้นจากการขาย

ไฟฟ้า ถึงแม้ว่าในเบ้ืองตน้แนวความคิดในการผลิตพลังงานจากชีวภาพน้ีจะมาจากมหาวิทยาลัย 

Gottingen กต็าม แต่ชาวบา้นกไ็ดป้ระชุมหารือกนัอยูห่ลายคร้ังกว่าจะเกิดการยอมรับและไดข้อ้สรุปท่ีลง

ตวั 



นอกจากน้ี เร่ือง Attitude หรือทศันคติ กเ็ป็นเร่ืองส าคญัท่ีคนในชุมชนไดป้รับเปล่ียนจากการเป็น

ผูผ้ลิตสินคา้เกษตรสู่การเป็นผูผ้ลิตดา้นพลงังาน ประโยชน์ท่ีไดแ้มจ้ะประเมินเป็นมูลค่าเมด็เงินไดย้าก 

แต่จะเห็นผลได้ชัดเจนจากการประหยดัไม่ตอ้งซ้ือเช้ือเพลิงน ้ ามันหรือก๊าซท่ีมีราคาแพง รวมถึง

ประโยชนด์า้นการยกระดบัคุณภาพชีวติของชาวบา้นใหดี้ข้ึนจากการไม่ตอ้งทนต่อกล่ินรบกวนของมูล

สัตวท์  าใหช้าวนาและผูมี้อาชีพเก่ียวกบัป่าไมใ้นหมู่บา้นมีลูกคา้รับซ้ือผลผลิตประจ า 

ในดา้นของการยอมรับนั้น ถึงแมว้่าผูเ้ขา้ร่วมกบัโครงการจะมีสัดส่วน 75% ของคนในหมู่บา้น

ท่ีมีอยูร่าว 1,000 คน หรือมีจ านวนเขา้ร่วมประมาณ 140 ครัวเรือน กถื็อเป็นสัดส่วนท่ีเพียงพอต่อการ

ด าเนินโครงการไดแ้ลว้ไม่จ าเป็นตอ้งเขา้ร่วมทั้ง 100%  

นาย Gerd Paffenholz ผูป้ระสานงานโครงการหมู่บา้นยนีห์เดอ กล่าวในประเด็นน้ีว่า “เป็นการยาก

ท่ีจะดึงคนในหมู่บา้นให้เขา้ร่วมไดท้ั้งหมด เพราะบางครัวเรือนก็อยู่ในพื้นท่ีชายขอบซ่ึงไกลเกินไป 

หรือบางครัวเรือนกไ็ม่ตอ้งลงทุนเพิ่มเพราะมีระบบท าความร้อนรุ่นใหม่อยูแ่ลว้ แต่สัดส่วน 75% กถื็อ

เป็นตวัเลขท่ีมากพอแลว้ท่ีจะผลกัดนัโครงการได”้  

 



นายวีระพล  จิรประดิษฐกุล อดีตผูอ้  านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) 

กระทรวงพลงังาน กล่าวว่า ความส าเร็จของหมู่บา้นยีนห์เดอเป็นไปในลกัษณะ win-win  ทุกคนได้

ประโยชน์ และส าเร็จจากการมีผูน้  าท่ีเขม้แข็งระดมคุยกบัชาวบา้นอย่างต่อเน่ือง จนสามารถตั้งเป็น

สหกรณ์ข้ึนมา มีก าไรก็แบ่งกนัตามส่วน ประกอบกบัภาครัฐให้การส่งเสริมและสนบัสนุนทั้งรัฐบาล

ส่วนกลางและทอ้งถ่ิน อย่างไรก็ดี รูปแบบของการเป็นหมู่บา้นพลงังานชีวภาพน้ีมีความคลา้คลึงกบั

บางหมู่บา้นของไทยท่ีด าเนินการอยู ่แต่ยงัเป็นขนาดเลก็ไม่เตม็รูปแบบ ผอ.สนพ. กล่าววา่ “ไทยมีความ

พร้อมทั้งเทคโนโลยีการผลิต องคค์วามรู้จากนกัวิชาการ รูปแบบกฎหมายต่าง ๆ การสนับสนุนจาก

ภาครัฐในเร่ืองอตัราค่าไฟฟ้าส่วนเพิ่ม แต่ปัจจยัท่ีส าคญันอกเหนือจากน้ีคือ ชาวบา้นตอ้งรวมกลุ่มกนั มี

หวัหนา้ทีมท่ีดีท่ีเขา้ใจถึงประโยชน์ ท าใหช้าวบา้นไดมี้ส่วนร่วม ซ่ึงจะก่อให้เกิดการพฒันาโครงการ

พลงังานอย่างย ัง่ยืน เหมือนกรณีของท่ีหมู่บา้นยีนห์เดอในเยอรมนีซ่ึงก่อนหน้าน้ีการเล้ียงววัส่งกล่ิน

เหม็นรบกวนชาวบา้น แต่เม่ือสามารถน ามูลววัไปผลิตก๊าซชีวภาพได ้นอกจากจะช่วยก าจดักล่ินแลว้

ชาวบา้นยงัไดปุ๋้ยไดพ้ลงังาน และยงัช่วยส่ิงแวดลอ้มในการลดการปล่อยก๊าซ  CO2 ไดอี้กดว้ย”    

โมเดลของหมู่บา้นยีนห์เดอเป็นความร่วมมือกนัของหลายภาคส่วน ทั้งจากภาควิชาการของ

มหาวทิยาลยั ภาครัฐบาลกลาง รัฐบาลทอ้งถ่ิน และท่ีส าคญัคือ ภาคประชาชนในชุมชนท่ีถือเป็นกุญแจ

แห่งความส าเร็จท่ีส าคญั เพราะเม่ือประชาชนในพื้นท่ียอมรับ มีการ่วมกนัศึกษา ร่วมแกปั้ญหาตั้งแต่

เร่ิมตน้โครงการ กจ็ะเกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของโครงการและน ามาซ่ึงการพฒันาแบบยัง่ยนืในท่ีสุด 

กรณีศึกษาของหมู่บา้นยีนห์เดอน้ีจึงถือเป็นโมเดลส าคญัท่ีทางภาครัฐและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการ

พฒันาพลงังานของไทยไดน้ าไปปรับใชก้บักระแสต่อตา้นการเกิดข้ึนของโรงไฟฟ้า 

 CCS ผ่าทางตันให้โรงไฟฟ้าถ่านหิน 

 อีกกรณีศึกษาหน่ึงท่ีน่าจะเป็นทางออกใหก้บัการพฒันาไฟฟ้าของไทยได ้นัน่คือ เทคโนโลยดีกั

จบัและกกัเกบ็ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์หรือ Carbon Capture and Storage : CCS ซ่ึงบริษทั Vattenfall (วทัเทน

ฟอล) จากประเทศสวีเดนได้ทดลองดักจบัก๊าซคาร์บอนจากไฟฟ้าลิกไนต์ขนาด 30 เมกะวตัต์ใน

ประเทศเยอรมนีดว้ยเทคโนโลย ีCCS ซ่ึงมีหลกัการง่ายๆ คือ เป็นการดึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) 



ออกจากการผลิตไฟฟ้า ท าให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีถูกปล่อยออกมาจากการกระบวนการผลิต

โรงไฟฟ้าแทบเป็นศูนย ์โดย CO2 ท่ีไดน้ี้ส่วนใหญ่ประมาณ 80% จะขนส่งไปในรูปของเหลวเพื่อกกั

เก็บยงัหลุมใตดิ้น ซ่ึงเป็นหลุมก๊าซ หรือหลุมน ้ ามนัเก่าท่ีอยูบ่ริเวณใกลเ้คียง ส่วน CO2 อีกส่วนก็จะ

น าไปจ าหน่ายต่อใหอุ้ตสาหกรรมบริเวณใกลเ้คียง วธีิการจะท าให ้CO2 ไม่ไหลไปสู่อากาศ 

 ถึงแมว้า่ CCS จะเป็นเทคโนโลยทีางเลือกส าคญัในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดท่ี์

เกิดจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน แต่กอ็ยูใ่นระหว่างการพฒันาเพื่อใชไ้ดจ้ริงในเชิงพาณิชย ์ตวัอยา่งโครงการ

ของบริษทั วทัเทนฟอล กอ็ยูร่ะหว่างการทดลอง 5 ปี คือตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551-2556 และคาดว่าจะใชไ้ด้

ในเชิงพาณิชยใ์นปี พ.ศ. 2563  

 ส าหรับการน าเทคโนโลยน้ีีมาใชก้บัประเทศไทยนั้น ผอ.สนพ. กล่าวว่า ยงัคงตอ้งใชร้ะยะเวลา

อีกนานพอสมควรเพราะเทคโนโลยีน้ียงัอยู่ในขั้นพฒันากว่าจะใช้งานไดจ้ริงอีกหลายปี อย่างไรก็ดี 

ตามแผนพฒันาก าลงัการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP 2010) จะมีเทคโนโลยีโรงไฟฟ้าถ่านหิน

สะอาด ซ่ึงเป็นเทคโนโลยทีนัสมยัลดการปล่อย CO2 ลงไดม้าก เช่นกนั แต่ยงัไม่ถึงขั้นเป็นศูนย ์และใน

แผนพฒันาพลงังานทดแทน 15 ปีของไทย (พ.ศ. 2551 -2565) ก็มีแนวทางท่ีจะลดการปล่อย CO2 

รวมถึงยงัมีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ซ่ึงหากเกิดข้ึนไดจ้ะปล่อย CO2 เกือบเป็นศูนย ์ทั้งน้ี ตามแผนพฒันา

พลงังานทดแทนของไทยจะลดการปล่อย CO2 ได ้30-40% จากท่ีปล่อย CO2 อยู่ในการผลิตไฟฟ้า

ปัจจุบนั ซ่ึงปัจจุบนัการผลิตไฟฟ้าหน่ึงหน่วยปล่อย CO2 ประมาณ 0.5 กก.ต่อหน่ึงหน่วย ในแผน PDP 

จะลดใหเ้หลือประมาณ 0.38 กก.ต่อหน่ึงหน่วย 

 “วธีิท่ีถูกท่ีสุดและปฏิบติัไดเ้ลยในขณะน้ีคือ การส่งเสริมการจดัการดา้นการใชพ้ลงังาน (DSM : 

Demand Side Management) ดว้ยการประหยดัการใชพ้ลงังาน ประหยดัการใชไ้ฟฟ้า รวมถึงส่งเสริมเร่ืองของ

พลงังาน เพราะเทคโนโลยี CCS มีตน้ทุนท่ีสูง และระบบก็ยงัอยู่ระหว่างทดลองกว่าจะใช้ไดจ้ริงเชิง

พาณิชยก์อี็กเป็น 10 ปีข้ึนไป” ผอ.สนพ. กล่าวในท่ีสุด 

 เป็นท่ีน่าสังเกตว่า แมโ้ครงการ CCS จะอยู่ในขั้นทดลอง แต่เจา้ของโครงการอย่าง บริษทั วทั

เทนฟอล ก็ไดใ้ห้ความส าคญักบัปัจจยัเร่ืองการยอมรับของประชาชนเพราะประชาชนในพื้นท่ีซ่ึงอยู่



บริเวณแหล่งกกัเก็บก๊าซ CO2 ไวใ้ตดิ้น กมี็ความวิตกว่าจะเกิดการร่ัวไหลของ ก๊าซฯ ข้ึนมาได ้ซ่ึงใน

สังคมประชาธิปไตยไม่มีใครสามารถหมกเม็ดเร่ืองต่างๆได ้ฉะนั้นส่ิงท่ีบริษทัฯ ตอ้งริเร่ิมด าเนินการ

ตั้งแต่ตน้ คือ เร่ิมใชก้ารพดูคุย (Dialogue) กบัสาธารณชนใหเ้ขา้ใจเก่ียวกบัโครงการว่ามีความเส่ียงต ่า แต่

ทั้งน้ีการเลือกพดูคุยจะท าไดก้บัเฉพาะผูท่ี้เปิดใจรับฟัง หารือกนับนเง่ือนไขท่ีเป็นเหตุเป็นผล โดยจะไม่

พยายามพูดคุยกบัผูท่ี้ปิดรับไม่ฟังความคิดเห็นใดๆ เพราะคนกลุ่มน้ีมีธงมาตั้งแต่ตน้แลว้ว่าจะไม่ยอม

เปล่ียนแปลงความคิดเห็นแต่อยา่งใด 

 ดว้ยกรอบวธีิและการบริหารจดัการเช่นน้ี น่าจะมีส่วนช่วยสร้างความเขา้ใจใหก้บัชาวบา้นท่ีอยู่

ในพื้นท่ีท่ีจะมีโครงการลงทุนดา้นพลงังานเขา้ไปตั้งแต่เร่ิมตน้ เพื่อให้เกิดการถึงขอ้มูล ไม่เกิดความ

กลวั และปฏิเสธโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าในพื้นท่ีต่างๆ เหมือนท่ีประเทศไทยเผชิญอยูทุ่กวนัน้ี 

การผลติพลงังานของ Juehnde Village 

 โรงพลงังานของหมู่บา้นประกอบดว้ย 3 ส่วน หลกัๆ คือโรงผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas Station) 

ส าหรับการหมกัมูลสัตวแ์ละเศษซากเหลือท้ิงของพืชพลงังานต่างๆ โรงผลิตความร้อนซ่ึงใชเ้ศษไมใ้น

ทอ้งถ่ินเป็นเช้ือเพลิง และเครือข่ายท่อส่งความร้อนหรือน ้าร้อนท่ีเช่ือมต่อไปยงั 140 ครัวเรือน 

 ก๊าซชีวภาพจะถูกแปรเป็นไฟฟ้าและความร้อน และมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเพิ่มเช้ือเพลิงชีวมวล 

เช่น เศษไม ้เป็นเช้ือเพลิงเพื่อผลิตความร้อน ทั้งน้ีเพื่อป้อนความตอ้งการพลงังานความร้อนท่ีสูงข้ึน

ในช่วงฤดูหนาว นอกจากน้ี มีการติดตั้งหมอ้ไอน ้าท่ีใชน้ ้ ามนัเป็นเช้ือเพลิงไวเ้ป็นหน่วยผลิตส ารองหาก

จ าเป็นต้องใช้ในกรณีท่ีโรงผลิตก๊าซชีวภาพหรือโรงผลิตความร้อนท่ีใช้เศษไม้เป็นเช้ือเพลิงเกิด

เหตุขดัขอ้ง 

 เครือข่ายท่อส่งความร้อนน้ีจะเช่ือมต่อโดยตรงกบัระบบท าความร้อนภายในบา้นแต่ละหลงั 

และมีเคร่ืองแลกเปล่ียนความร้อน (Heat Exchanger) ท าหนา้ท่ีผลิตน ้าร้อนส าหรับการอาบน ้าและหอ้งครัว 

ไฟฟ้าทั้งหมดท่ีผลิตไดจ้ะถูกขายเขา้ระบบไฟฟ้าสาธารณะของการไฟฟ้าทอ้งถ่ิน โดยมรการประกนั

ราคารับซ้ือไฟฟ้าขั้นต ่าไวด้ว้ย โรงผลิตพลงังานชีวภาพน้ีตั้งอยูช่ายเขตของหมู่บา้น ซ่ึงอยูไ่ม่ไกลจาก

เขตบา้นท่ีอยูอ่าศยั 



 ในการผลิตก๊าซชีวภาพ มีการใช้เศษเหลือท้ิงของพืช และหญ้า และมูลโคและสุกรในรูป

ของเหลว จากฟาร์มปศุสัตว ์พืชหลากหลายชนิดและแมแ้ต่วชัพืชกถู็กน ามาใชส้ าหรับการผลิตชีวมวล 

มีการปลูกพืชร่วมหรือสลบั เพื่อรักษาคุณประโยชน์จากระบบนิเวศน์ในการเกษตรการปลูกพืชผล

หลายชนิดเช่นน้ียงัเป็นการบ ารุงดิน และเน่ืองจากพืชท่ีปลูกมีระยะรอบการเกบ็เก่ียวท่ีค่อนขา้งเร็วจึง

ช่วยลดการใชปุ๋้ยไดร้าว 25% และลดการใชย้าฆ่าแมลงลงได ้1 ใน 3 ส่วนการใชป้ระโยชน์จากพลงังาน

ความร้อนส่วนท่ีเกินความตอ้งการในช่วงฤดูร้อน มีการสร้างท่ีอบแหง้เพื่อเพิ่มค่าความร้อนใหก้บัเศษ

ไมส้ดอีกดว้ย 

 

ภาพจ าลองระบบการผลติพลงังาน 

ของหมู่บ้านยนืห์เดอ 


