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“โรงเรียนดีเด่น” ปัญญาปฏิบัติ”

เป็นชุมชนที่มีการรักษาฟ้ืนฟูวัฒนธรรมพื้นบ้าน บ ารุงศาสนา เป็นศูนย์รวมพลังศรัทธาสร้างพระบรมธาตุเจดีย์หลวง 12 นักษัตรเพื่อเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนมิติทาง
ศาสนาของกลุ่มชาติพันธุ์ "คนเหนือเสียงเหน่อ" มีสภาเด็กและเยาวชนต าบลผาปัง เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนการสืบสานงานวัฒนธรรมประเพณี มีโรงเรียนดีใกล้บ้าน 
มีครูดีเด่นสอนดี จนท าให้เด็กนักเรียนชนะเลิศรางวัลระดับประเทศ โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการเรียนรู้นอกระบบ จากการจัดท าค่าย
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-อเมริกัน 



รางวัลแห่งการสรรค์สร้างทางสังคมร่วม 

เป็นชุมชนที่มีการรักษาฟ้ืนฟูวัฒนธรรมพื้นบ้าน บ ารุงศาสนา ในความร่วมมือของชุมชน(บ้าน) วัด โรงเรียน สถานีอนามัย และสภาเด็กและเยาวชนต าบลผาปัง(บวร.สส)
เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนมิติทางศาสนาของกลุ่มชาติพันธุ์ "คนเหนือเสียงเหน่อ" มีสภาเด็กและเยาวชนต าบลผาปัง เป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนการสืบสานงาน
วัฒนธรรมประเพณี มีโรงเรียนดีใกล้บ้าน มีครูดีเด่นสอนดี จนได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน  ชนะเลิศรางวัลระดับประเทศ โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นการเรียนรู้นอกระบบ จากการจัดท าค่ายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-อเมริกัน และในปี 2558 ก าลังพิจารณาประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับภาค



สถานีผลติไฟฟ้าพลังงานชีวมวลชุมชน
สถานีผลติถ่านอัดแท่ง Char Coal
สถานีผลติเช้ือเพลิงก้อน Pellets
สถานีการบริหารจัดการพลังงานแสงอาทิตย์ /แก๊ชซิไฟร์เออร์
สถานีวิสาหกจิผลิตปุย๋ชีวภาพ
สถานีวิสาหกจิผลิตถั่วลิสง พลังงานแสงอาทิตย์
สถานีวิสาหกจิผลิตข้าวชุมชน
สถานีวิสาหกจิเพาะกลา้พันธุ์ไผ่พืชพลังงานยั่งยืน

สถานีวิสาหกจิครัวพลังงานชุมชน(ก๊าชซิไฟรเ์ออร)์
สถานีวิสาหกจิเวชส าอาง(ไผ)่

สถานีโซลา่ลู๊ฟชุมชน/ห้องอบรมสมัมนา/ 
ห้องอาหาร ที่พักโฮมสเตย์ กิจกรรมสันทนาการ

สถานีการเรียนรู้ปฏิบัติการ
ตามวิถ ีและสมุนไพรพื้นบ้าน

สถานีผลิตตะเกียบ
ชุมชน และผลิตเยื่อ
ภาชนะไบโอ

สถานีการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์และการรักษาต้นน้ า

สถานีการจัดการเชื้อเพลิง
ชีวมวล(ไผ)่



คณะกรรมการอ านวยการ
บริหารชมุชนผาปัง

มลูนิธิพฒันาชมุชนผาปัง มลูนิธิพระมหาธาตเุจดีย์ 12 ราศี

วิสาหกิจผลติปุ๋ ยชีวภาพ(ไผ)่

วิสาหกิจผกัปลอดสารพิษ

วิสาหกิจครัวพลงังานชมุชน

วิสาหกิจผลติข้าวกล้อง

วิสาหกิจปลกูสมนุไพรพืน้บ้าน

วิสาหกิจถา่นอดัแทง่

วิสาหกิจชมุชนโฮมเสตย์วิสาหกิจอดัฟางก้อน

วิสาหกิจกล้วยอบพลงังานสะอาด จกัรสาน (กลิง่ข้าว/ซุม่/ตะกล้า

เครือข่ายวิสาหกิจชมุชนผาปัง

วิสาหกิจบริหารจดัการไผแ่ละการผลิต
(ตะเกียบ/ไม้เสียบ/ก้านธูป/จกัสาน/ปลกู/

ดแูล/ป้องกนัไฟป่า)

สถานีผลิตอิฐชมุชน โดยสภาเด็ก
และเยาวชนต าบลผาปัง

สถานีผลิตไฟฟ้าชีวมวลชมุชน(70 KW)
และวิสาหกิจอัดเชื้อเพลิงแท่ง

ออกแบบโครงสร้างการบริหารจัดการวิสาหกิจพลังงานชุมชน
ต าบลผาปัง อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง

องค์กรเครือขา่ยพฒันาชมุชน(หลกั)

เครือขา่ย
วิสาหกิจ
ชมุชนย่อย
(ต่อเน่ือง)

วิสาหกิจบริหารจดัการทอ่งเที่ยว

วิสาหกิจชมุชนข้าวกล้อง

วิสาหกิจผลติถัว่ละสง

วิสาหกิจผลติเชือ้เพลงิแทง่

วิสาหกิจแปรรูปเยื่อไผ่

Charcoal

Pellets

วิสาหกิจชมุชนเวชส าอาง



ส านักงานตั้งอยู่เลขที่ 2/1 วัดผาปังกลาง(บริเวณดอยพระบรมธาตุเจดีย์หลวง 12 นักษัตร) 
หมู่ 3 ต าบลผาปัง อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง

โทร/โทรสาร 054-837-202 มือถือ 081-805-9889 FB:วิสาหกิจชุมชนต าบลผาปัง Web : มลูนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง



มีป่าไผ่ ปลูกไผ่ 50,000 กล้า/ปี บริหารจัดการเครือข่ายประชากรไผ่ชุมชน
“ไผ”่ไม้ใช้สอย ไมก้ินได้ และเป็นไม้เศรษฐกิจ

ตามพระราชด ารัส ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

เพาะขุยไผ่เพื่อปลูกในโครงการ อ าเภอละ 
50,000 กล้า/ปี

ปลูกไผ่บริเวณที่ดินกรรมสิทธิ์ /สปก/สทก. ตาม
ความร่วมมือกับจังหวัดล าปาง 500 ไร่/ปี 5 ปี

ต่อเนื่อง

รักษา และดูแลป่าชุมชน 3,800 ไร่
บริเวณหมู่ที่ 1-5 ต าบลผาปัง ร่วมกับกรมป่าไม้



บริหารจัดการปลูกไผ่ชุมชน ของเครือข่ายประชากร
สมาชิก/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเอง

การปลูกแบบต่อขุย
อายุ 1 ปี 6 เดือน

การปลูกแบบต่อกิ่ง
อายุ 1 ปี 6 เดือน

การปลูกแบบต่อเหง้า
อายุ 1 ปี 6 เดือน



การบริหารจัดการตัดไผ่ชุมชนเพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ ของ
เครือข่ายประชากร สมาชิก/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเอง

การตัดไผ่อย่างถูกวิธีตามวงจรชีวิตของไผ่ โดยการใช้เสียมตัดที่โคนต้น เพื่อไม่ให้ออกกิ่งข้าง และบังคบัให้
ออกเป็นหน่อใหม่ทดแทนเฉลี่ยตัด 1 แม่ จะออกลูกใหม่เพิ่ม 3 หน่อ การตัดสางกอไผ่(เดิม) จะได้ไผ่เฉลี่ย 
500-1,000 กิโลกรัม/กอ/ชั่วโมง ส ารวจประชากรไผ่ในที่ดินกรรมสิทธิ์ในต าบลผาปังมีจ านวน 



มีชีวิต มีความสุข ยั่งยืน

มวลรวมความสุขของประชาชนต าบลผาปัง บนพื้นฐานสุขภาพดี มีตังค ์ยั่งยืน 

ปริมาณการผลิตไผ่/ไร่/ปี ของเครือข่ายประชากรไผ่ชุมชนพึ่งตนเอง

ระยะน าไปใช้ประโยชน์ ราคาซื้อขาย
(ไม่รวมค่าตดั)

บาท/ตัน

การปลูกแบบต่อขุย
(ตนั/ไร/่บาท)

การปลูกแบบต่อกิ่ง
(ตนั/ไร/่บาท)

รายได้จากการปลูกแบบ
ต่อเหง้า

(ตนั/ไร/่บาท)

ราคาล าต้นไผ่ 1,000 20,000 30,000 40,000

ราคาขี้เลื่อยไผ่ 500 1,000 1,500 2,00

ราคาซังไผ(่เศษขีเ้ฮอะ) 300 6,000 9,000 12,000

ราคาข้อไผ่ 300 6,000 9,000 12,000

ราคาฝอย(กรณีผลิต
ตะเกียบ)

800 1,600 2,400 3,200

รวมรายได้/ปี/ไร่ 34,600 51,900 51,900



ไผ่ชุมชน
ปริมาณการผลิตไผ่/ไร่/ปี ของเครือข่ายประชากรไผ่ชุมชนพึ่งตนเอง

ระยะน าไปใช้ประโยชน์ ราคาซื้อขาย
บาท/ล าตน้

(เมตร)

น้ าหนกั
(กโิลกรมั)

ราคาซื้อขายตัดย่อย
บาท/กิโลกรัม

รวมมูลค่า
(บาท)

ราคาล าต้นไผ่ 6 12 10 10

ราคาขี้เลื่อยไผ่ 1 0.5 0.50

ปล้องไผ่ 9 2 18

ราคาซังไผ(่เศษขีเ้ฮอะ) 7 0.65 4.55

ราคาข้อไผ่ 1 0.65 0.65

ราคาฝอย(กรณีผลิต
ตะเกียบ)

0.5 0.8 0.40

ตะเกียบ/ไม้เสียบ 2.5 19 38

รวมรายได้/ปี/ไร่ 62.10



พืชสมุนไพรVS พืชเศรษฐกิจ
ปริมาณการผลิตไผ่/ไร่/ปี ของเครือข่ายประชากรไผ่ชุมชนพึ่งตนเอง

ระยะน าไปใช้
ประโยชน์

ผลผลิต
ตัน/ไร/่ปี

ราคาต้นทุน
บาท/ไร/่ปี

ราคาขาย
บาท/กิโลกรัม

รายได้
บาท/ไร/่ปี

คงเหลอืรายได้
บาท/ไร/่ปี

ไผ่ (ล า) 30 5,000 2 60,000 55,000

ไผ่ (หน่อ) 2 10,000 20 40,000 30,000

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

มันส าปะหลัง 5 6,000 2 10,000 4,000

ข้าวโพด 1.5 6,000 6 9,000 3,000

กระเจี๊ยบแดง(แห้ง) 0.3(2 รอบ) 1,000 100 30,000 29,000

มะนาว 3.6 6,500 20 72,000 66,500

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

หมายเหตุ : พืชสมุนไพรเป็นการลงทุนในปีแรกเท่านั้น แต่พืชเศรษฐกิจต้องลงทุนทุกปี



ศึกษาวิจัยระบบผลิตพลงังานทดแทนชุมชน(ระบบพลังงานแสงอาทิตย)์ น ามาใช้ประโยชน์สบูน้ าเพื่อการเกษตร ของ
กลุ่มวิสาหกิจปลูกผักปลอดสารพิษ และผักสมุนไพรพื้นบ้าน ในพื้นที่ไม่มไีฟฟ้า เพื่อสร้างรายได้ ลดรายจ่ายด้าน
พลังงาน ลดการน าเข้าพลังงาน ลดต้นทุนการผลิตเพื่อการเกษตร ลดสิ่งแวดล้อมและรักษาสขุภาพ

ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่



วิสาหกิจผลิตเชื้อเพลิงกอ้น Wood pellets เปน็วิสาหกิจต่อเนื่องที่น าเศษขีเ้ลือ่ย ซังตะเกียบ จากสถานีผลิตตะเกียบในต าบลผาปัง และบริเวณ
ชุมชนพื้นที่ข้างเคยีง(อ าเภอเถนิ อ าเภอวังชิ้น) 15 สถานี จ านวน 10 ตัน/วัน มาผลิตเป็นถ่านอัดแท่ง เพื่อสร้างตัวอย่างในการบริหารจัดการ
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ลดการเผาขยะชุมชน มาแปรรูปสร้างมลูค่าเพิม่สรรสร้างสังคมร่วม CSV ใช้เกิดพลังงานชุมชนที่สะอาด ทดแทนการใช้
ก๊าชหุงต้ม LPG ลดรายจ่าย สร้างรายได้รวมถึงเปน็ตัวอย่างในการลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทั้งหมด จับคู่องค์กรความร่วมมือ
สร้างธุรกิจชุมชน (Business Matching) บริษัท ยูนิเวอรแ์ซล แอดซอร์บเบนท์ แอนด ์เคมคิัลส์ หรือ UAC โกลบอล จ ากัด(มหาชน)



วิสาหกิจผลิตไฟฟ้าชีวมวลพลังงานทดแทนชุมชน เป็นวิสาหกิจต่อเนื่องที่น าเศษข้อไผ่ จ านวน 800 - 2,400 กิโลกรัม/วัน มาเป็นวัตถดุิบ
เชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าด้วยระบบผลิตก๊าชซิฟิเคชั่น Gasification ขนาดก าลังการผลิต 70 กิโลวัตต ์ เป็นระบบที่ไมม่ีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ หรือมผีลกระทบน้อยที่สุดโดยจับคู่ธุรกิจชุมชน (Business Matching) ในความร่วมมือสนับสนุนจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA)
กระทรวงพลังงาน มูลนิธิสร้างสุขชุมชน(มสช)  โดยชุมชนร่วมเป็นหุน้ส่วนและเป็นเจ้าของในลักษณะการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง Leaning
by doing





กฟภ.วิสาหกิจผลิตไฟฟ้า
ชีวมวลชุมชนต าบลผาปัง

ปุ๋ยชีวภาพ ถ่านอัดแท่ง

30 %

วิสาหกิจชุมชน

45%

Esco ชุมชน

ร้านอาหาร
ประชาชน 5 หมู่บ้านน าเชื้อเพลิงมาแลกปุ๋ยฟรี
และถ่านอัดแท่งโดยมีกติกาชุมชนไม่มีการเผาทิ้ง

ใช้พลังงานความร้อนบางส่วนไปเผาอิฐเพ่ือการก่อสร้าง
พระบรมธาตเุจดีย์หลวง 12 นักษัตร

ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานชมุชนและ
การเกษตรต าบลผาปัง

ลงทุน 8 ล้าน คืนทุน 7 ปี 18 ปีก าไร(FIT)

กฟภ.

25 %

เชื้อเพลิงแท่ง



วิสาหกิจชุมชนแปรรูปไม้ไผ่ โดยน าไผ่ที่มีอยู่ในที่ดินกรรมสิทธิ์ จ านวนวันละ 3 ตัน/วัน จะได้ขี้เลื่อย 150 กิโลกรัม/วัน 
ได้เศษข้อไผ ่450 กิโลกรัม/วัน ได้ตะเกียบ 900 กิโลกรัม/วัน และได้เศษซังไม้ไผ่จ านวน 1,500 กิโลกรัม/วัน รวมเศษข้อ
ไผ่และซังไผ่ได้ 1,950 กรัมต่อวัน จึงก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์แปรรูปเป็นตะเกียบไม้ไผ่ Health Chopsticks. ผ่านการฆ่า
เชื้อราด้วยตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ Green House จ าหน่ายให้กับ บริษัท ฮอตพอท ประเทศไทย จ ากัด(มหาชน)



น าฝอยขัดในจากสถานีผลิตตะเกียบในต าบลผาปัง และบริเวณชุมชนพื้นที่ข้างเคียง(อ าเภอเถิน อ าเภอวังชิ้น) 15 
สถานี จ านวน 500 กิโลกรัม/วัน มาผลิตเป็นเยื่อไผ่ในการผลิตภาชนะไบโอ (แก้ว ชาม ถาดรอง) ผ่านการฆ่าเชื้อรา
ด้วยตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ Green House จับคู่องค์กรความร่วมมือสร้างธุรกิจชุมชน (Business Matching) คือ 
บริษัท ยูนิเวอร์แซลไบโอ จ ากัด



วิสาหกิจผลิตถ่านอัดแทง่ Charcoal เป็นวสิาหกิจต่อเนื่องที่น าเศษขอ้ไผ่ ซังตะเกียบ จากสถานีผลิตตะเกียบในต าบลผาปัง และบริเวณชุมชน
พื้นที่ข้างเคียง(อ าเภอเถนิ อ าเภอวังชิ้น) 15 สถานี จ านวน 10 ตัน/วัน มาผลิตเป็นถ่านอัดแทง่ เพื่อสร้างตัวอย่างในการบริหารจัดการแก้ปัญหา
สิ่งแวดล้อม ลดการเผาขยะชุมชน มาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิม่สรรสร้างสังคมร่วม CSV ใช้เกิดพลังงานชุมชนที่สะอาด ทดแทนการใช้ก๊าชหุงต้ม 
LPG ลดรายจ่าย สร้างรายได้รวมถึงเปน็ตัวอย่างในการลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทั้งหมด จับคู่องค์กรความร่วมมือสร้างธรุกิจ
ชุมชน (Business Matching) กับกลุ่มอรัญญิกอยุธยา และบริษัท ฮอตพอท ประเทศไทย จ ากัด(มหาชน) และบริษัท ยูนิเวอร์แชลไบโอ จ ากัด



การผลิตถ่านไผ่อัดแท่ง :
1. ถ่านไผ่อัดแท่ง (Bamboo charcoal.) คุณภาพดี โดยใช้กรรมวิธีโดยการอัดเย็น โดย

การน าผงถ่านไผ่มาผสมน้ า และแป้งมันส าปะหลัง น าเข้าเครื่องอัดแบบสกรู เมื่ออัด
เป็นแท่งเสร็จแล้ว ค่อยน ามาตากแดดธรรมชาติเพ่ือไล่ความชื่น ก่อนเข้าเตาอบให้
แห้งให้เหลือความชื้นไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์

2. ถ่านไผ่อัดแท่ง (Bamboo charcoal.) คุณภาพดี โดยใช้กรรมวิธีโดยการอัดร้อน โดย
การน าขีเ้ลื่อยไผ่มาอบไล่ความชื้นก่อนน าเข้าเครื่องอัดแบบสกรู เมื่ออัดเป็นแท่งเสร็จ
แล้ว ค่อยน าเข้าเตาเผาด้วยอุณหภูมิสูง ให้เป็นถ่านอีกครั้งหนึ่ง วัสดุที่ใช้โดยวิธีการ
อัดร้อน คือ ขีเ้ลื่อยไผ่ เมื่อโดนอัดด้วยความร้อน จะมีสารในเนื้อของวัสดุยึดตัวมัน
เอง จึงท าให้สามารถยึดเกาะเป็นแท่งได้ โดยที่ไม่ต้องใช้ตัวประสาน โดยที่เครื่องอัด
ต้องเป็นเครื่องอัดชนิดอัดร้อน
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ข้อดีของถ่านไผ่อัดแท่ง (Bamboo Charcoal.)
1. ให้ความร้อนสูง เนื่องจากเป็นถ่านที่ได้รับการเผาไหม้เต็มท่ี
2. ปลอดภัยไม่มีสารตกค้างและไม่ท าลายสุขภาพ เพราะถ่านได้ถูกเผาไหม้ด้วยอุณหภูมิเกิน 800 องศา
3. ทนทานสามารถใช้งานได้นานกว่าถ่านไม้ธรรมดาถึง 2.5 – 3 เท่า
4. ประหยัดเพราะใช้ได้นาน ไม่แตก ปะทุ และไม่ดับเมื่อติดแล้ว ท าให้ไม่มีการเสียเปล่า เนื่องจากถ่านจะเผาไหม้จนกว่าจะกลายเป็นขี้เถ้า
5. ไมม่ีควัน เนื่องจากความชื้นน้อยมาก
6. ไม่มีกลิ่น เพราะผลิตจากวัสดุธรรมชาติ 100% ไม่ผสมสารเคมีใดๆ
7. ไม่ดับกลางคัน แม้ว่าจะใช้ในที่ที่อากาศถ่ายเทน้อย ท าให้ไม่ต้องเปลี่ยนถ่านบ่อยๆ
8. ให้ความร้อนสูงสม่ าเสมอ ไม่วูบวาบเนื่องจากความหนาแน่นของถ่านไม่เท่ากันทุกส่วน

คุณสมบัติ /Specification
ค่าคาร์บอน /fixed carbon    90.0-95.0 %
ค่าความชื้น/Moisture Content     3.0-5.0%
ขี้เถ้า/Ash Content     4.5.0%
Heating Value                          7,200-7,400 kal/kg
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ถ่านขาว (White charcoal , 白炭。, 화이트숯)ภาษาญี่ปุ่นเรียก Bincho Tan หรือ Bincho
– Zumi เป็นถ่านนี่มีคุณภาพสูงมากกว่าถ่านทั่วไป เผาด้วยอุณหภูมิมากกว่า 1000 องศาเซลเซียส จะ
สังเกตไดว้่าผิวนอกของถ่านจะมีสีขาวนวลเหมือนสีขี้เถ้า  จึงพากันเรียกว่าถ่านขาว เมื่อน าแท่งถ่านมาหัก
ดู จะเห็นว่าบริเวณรอยหักมีสีด ามันวาวบ่งบอกถึงความแข็งแกร่งของถ่าน  เคาะดูจะมีเสียงดังกังวาน
เหมือนเสียงโลหะ

ลักษณะการน าไปใช้งาน
ถ่านขาว ( White Charcoal )  ให้ความร้อนสูงกว่าถ่านอัดแท่งและถ่านไม้ทุกชนิด อยู่ได้นานหลาย
ชั่วโมงไร้กลิ่นไร้ควัน ไร้มลพิษ ไม่มีก๊าซที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม และประกอบอาหารใน
ห้อง แอร์ ได้

คุณสมบัต/ิSpecification

ค่าคาร์บอน/fixed carbon 93.8 %
ค่าความชื้น/Moisture Content 3.0 %
ขี้เถ้า/Ash Content 3.7%
Volatile matter 2.5
Average leagth 30-60
ขนาด/Size Ø80 mm xL150 mm
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ถา่นไผค่ณุภาพสงู Bamboo White Charcoal

1. ช่วยเพ่ิมออกซิเจนในน้ า เพ่ิมแร่ธาตุ แคลเซี่ยม โพตัสเซี่ยม แมกเนเซี่ยม 
ฯลฯ ท าให้น้ าใสสะอาด ช่วยเร่งการตกตะกอนของฝุ่นละอองในน้ า

2. ท าห้องบ าบัดสุขภาพ ช่วยฟอกอากาศภายในห้อง ดูดกลิ่น ( Deodorizing)
ความชิ้น (Moisture) ปลดปล่อยประจุลบ ( Negative Ions ) และ อิน
ฟาเรดยาว ( Far infrared ray ) ซึ่งมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพ

3. ใช้ถ่านไม้ไผ่เป็นส่วนผสมหลักของผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพได้อีกมากมายหลาย
ชนิด เช่น สบู่ แชมพู ยาสีฟัน ถ่านเม็ดดูดสารพิษ ฯลฯ 

4. ผ่านกรรมวิธีการผลิตด้วยอุณหภูมิภายในเตามากกว่า 1,000 ºC เท่านั้น จึงจะสามารถให้ก าเนิดและปลดปล่อยประจุลบ ( Negative Ions ) และ อินฟาเรด
ยาว ( Far infrared ray ) มีผลดีร่างกาย สามารถที่จะเปลี่ยนอนุมูลอิสระให้กลายเป็น Oxygen ได ้โดยการเข้าไปจับตัวกับอนุมูลนั้น ๆ ซึ่งหากเกิดปฏิกิริยาเช่นนี้
ขึ้นภายในร่างกายของเรา จะท าให้ Oxygen ภายในร่างกายเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้สมองปลอดโปร่งข้ึน ระบบการไหลเวียนโลหิตในร่างกายดีข้ึน อันจะท าให้ร่างกาย
สามารถขับสารตกค้างต่าง ๆ ออกไปได้ง่ายขึ้น สุขภาพร่างกายด ี การอยู่ภายในท้องที่มีถ่านไม้ไผ่ นาน ๆ จะช่วยให้หลอดเลือดขยายตัว ความเสี่ยงต่อโรคหลอด
เลือดอุดตันน้อยลง การไหลวนของเลือดดีขึ้น ความดันโลหิตสม่ าเสมอ โลหิตในร่างกายมีสถานะที่เหมาะสมมากขึ้น โครงสร้างกระดูกแข็งแรงขึ้น ระบบขับถ่ายดี
ขึ้น สารตกค้างในร่างกายถูกขับออกมาง่ายขึ้น ระบบการหายใจดีขึ้น ระบบการเผาผลาญพลังงาน ( Metabolism ) ดีขึ้น อัตราการเต้นของหัวใจช้าลง ระบบภูมิ
ต้านทานของร่างกายแข็งแรงขึ้น ระบบประสาทอัตโนมัติ มีประสิทธิภาพดีขึ้น ท าให้นอนหลับง่าย นอนหลับลึกข้ึน จิตใจสุขุมข้ึน หายเหนื่อยเร็วขึ้น 
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ข้อดีของถ่านขาว ( White Charcoal ,화이트숯 )  
ถ่านขาว ( White Charcoal ,화이트숯 )  ให้ความร้อนสูงกว่าถ่านอัดแท่ง และถ่านไม้ทัว่ไปทุกชนิด
ถ่านขาว ( White Charcoal ,화이트숯 )  ไม่มคีวันเมือ่ติดไฟ สามารถใช้ในห้องที่มีแอร์ได้
ถ่านขาว ( White Charcoal ,화이트숯 )  มีความแกร่งของแท่งถ่านสูง ไมแ่ตกหักง่าย ไม่เปราะ
ถ่านขาว ( White Charcoal ,화이트숯 )  ไม่แตกสะเก็ดระหว่างติดไฟ เพราะความหนาแน่นสูง กว่าถ่านทั่วไปประมาณ 20%
ถ่านขาว ( White Charcoal ,화이트숯 )  เป็นสื่อน าไฟฟ้า ค่าความต้านทานประมาณ 20~3K โอหม์
ถ่านขาว ( White Charcoal ,화이트숯 )  มีขีเ้ถ้านอ้ย
ถ่านขาว ( White Charcoal ,화이트숯 )  ปริมาณถ่าน(Fixcarbon) มากกว่า 85%
ถ่านขาว ( White Charcoal ,화이트숯 )  ไม่มีก๊าซระเหยออกมาเป็นอนัตรายต่อมนุษยแ์ละสิ่งแวดล้อม เมื่อติดไฟ

มลูนิธิพฒันาชมุชนผาปัง Community Development Foundation Pha Pang
2/1 หมู่ท่ี 3 ต าบลผาปัง อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง โทร 054-837-202 Email : Rangsrith_k@Hotmail.com

Web : มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง FB : วิสาหกิจชุมชนต าบลผาปัง

mailto:Rangsrith_k@Hotmail.com


วิสาหกิจผลิตเวชส าอางสมุนไพรไผ่ชุมชน เป็นวิสาหกิจต่อเนื่องที่น าผงถ่าน น้ าสม้ควันไม้ จาก
วิสาหกิจผลิตไฟฟ้า Gasification และผลิตถ่านแท่ง มาผลิตเป็นเวชส าอางสบู่ไผ่ ครีมขัดหน้า 
ครีมบ ารุงผิว น้ ายาสระผม น้ ายาท าความสะอาด จับคู่องค์กรความร่วมมือสร้างธุรกิจชุมชน 
(Business Matching) คือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย ์และประชาชนทั่วไป



ศึกษาวิจัยระบบผลิตพลงังานทดแทนชุมชน(ระบบก๊าชซิฟิเคชั่นในครัวเรือน(ถ่าน) และพลังงานแสงอาทิตย์ น ามาใช้
ประโยชน์ทดแทนการใช ้ LPG และทดแทนการใช้น้ ามันสูบน้ าเพื่อการเกษตร ของกลุ่มวิสาหกิจปลูกผักปลอดสารพิษ 
และผักสมุนไพรพื้นบ้าน ในพื้นที่ไม่มีไฟฟ้า เพื่อสร้างรายได้ ลดรายจ่ายด้านพลังงาน ลดการน าเข้าพลังงาน ลดต้นทุน
การผลิตเพื่อการเกษตร ลดสิ่งแวดล้อมและรักษาสุขภาพ

เทคโนโลยีผลิตก๊าชชีวมวลทดแทนการใช้ LPG ถ่านเชื้อเพลิงแท่งผลิตก๊าชชีวมวล

ถ่านอัดแท่ง 1 กิโลกรัม/ชั่วโมง (8 บาท) = LPG 0.4 กิโลกรัม/ชั่วโมง (10 บาท)



ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคศึกษาวิจัยระบบขนส่งชุมชน(รถใช้ถ่านเปน็เช้ือเพลิง) และระบบสูบน้ าเพื่อการเกษตรด้วยระบบก๊าชซิฟิ
เคชั่น(ถ่าน) น ามาใช้ประโยชน์ต่อเนื่องในกลุ่มวสิาหกิจปลูกผักปลอดสารพิษ และผักสมุนไพรพืน้บ้าน เพื่อสร้างรายได้ ลด

รายจ่ายด้านการขนส่ง การน าเข้าพลังงาน ลดต้นทุนการผลิตเพื่อการเกษตร ลดสิ่งแวดล้อมและรักษาสุขภาพ

ศึกษาวิจัยระบบขนสง่ชุมชนพลังงานชีวมวล(ถ่าน)ขนาดเล็ก ศึกษาวิจัยระบบสูบน้้าพลังงานชีวมวล(ถา่น)เพื่อการเกษตรในชุมชน



ระยะปีที่ 1 มะนาว
(กก/ไร่/เดือน)

ราคา
บาท/กิโลกรัม

รายได้
บาท/ไร/่เดอืน

รายได้
บาท/ไร/่ปี

ปีท่ี 1 50 20 1,000 12,000

ปีท่ี 2-10 300 20 6,000 72,000

ปีท่ี 15 50 20 1,000 12,000



ระยะปีที่ 1 ดีปลีแห้ง
(กก/ไร/่เดือน)

ราคา
บาท/กิโลกรัม

รายได้
บาท/ไร/่เดอืน

รายได้
บาท/ไร/่ปี

เดือนท่ี 8 10 80 800 9,600

เดือนท่ี 12 20 100 2,000 24,000

เดือนท่ี 24 40 100 4,000 48,000

หมายเหตุ : 1. ปลูกดีปลีระยะห่าง 2*2 เมตร ได้จ านวน 200 ต้น/ไร่
               2. ดีปลีอายุเฉลี่ย 50 ปี (ปลูกครั้งเดียว) ดูแลง่าย



หมายเหตุ : ปลูกมะรุมระยะห่าง 2*2 ได้จ านวน 200 ต้น/ไร่ ได้ผลผลิต และมีรายได้ดังน้ี

ระยะปีที่ 1 ตัดแต่งกิ่งยอดมะรุม
อ่อน (กก/ไร/่ปี)

ราคา
บาท/กิโลกรัม

รายได้
บาท/ไร/่ปี

อาย ุ3 เดอืน 20 60 1,200

อายุ 6 เดอืน 30 60 1,800

อายุ 9 เดอืน 40 60 2,400

อายุ 12 เดอืน 50 60 3,000

รวมรายได้ 8,400



หมายเหตุ : ปลูกมะรุมระยะห่าง 2*2 ได้จ านวน 200 ต้น/ไร่ ได้ผลผลิต(ความชื้นน้อยกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ และมีรายได้ดังน้ี

ระยะปีที่ 2 น้ าหนัก
(กก/ไร่/ปี)

ราคา
บาท/กิโลกรัม

รายได้
บาท/ไร/่ปี

ใบมะรุมอบแห้ง 50 300 15,000

ดอกมะรุมอบแห้ง 30 350 10,500

เมล็ดมะรุมอบแห้ง 300 120 36,000



หมายเหตุ : ปลูกกระเจี๊ยบแดงระยะห่าง 0.5*0.5 ได้จ านวน 800 ต้น/ไร่ ได้ผลผลิต 150 กิโลกรัมแห้ง/ไร่/รอบ 
(ความชื้นน้อยกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ เป็นพืชต้องการน้ าน้อยสามารถปลูกในฤดูแล้งได้ เฉลี่ย 2 รอบ/ปี

ระยะเวลา 6 เดอืน น้ าหนัก
(กก/ไร/่ปี)

ราคา
บาท/กิโลกรัม

รายได้
บาท/ไร/่ปี

6 เดอืนแรก 150 100 15,000

6 เดอืนหลัง 150 80 12,000

รวมรายได้ 27,000



ชุมชนเกษตรอินทรีย์ วิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอดสารพิษ และสมนุไพรพื้นบ้าน เป็นวิสาหกิจต่อเนื่องจากการใช้ปุ๋ยชีวภาพ ป้องกัน
การใช้สารเคมี โดยจับคู่องค์กรความร่วมมือสร้างธุรกิจชุมชน (Business Matching) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ก่อนด าเนิน
โครงการ



น าปรัชญาปัญญาปฏบิตัิ”ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

เป็นชุมชนที่มีการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้เพ่ือรักษาความสมดุลทางวัฒนธรรมการด ารงชีวิตในการพัฒนาชุมชนเพ่ือแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และสุขภาพยั่งยืนตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ จนหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ เอกชนและหน่วยงานภาคประชาชน ยอมรับและได้น ากรอบแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ทั่วประเทศที่ยั่งยืน 



เป็นชุมชนทดลองใช้ รถบรรทุกขนส่งไฟฟ้าขนาดเล็กเพื่อการเกษตร จักรยานไฟฟ้า 
มอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า เป็นต้นแบบชมุชนพลังงานสีเขยีว“Green Community ลดต้นทุนการ
น าเข้าพลังงานภาคการขนส่งระดับชุมชน รักษาสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชนสุขภาพดี

ระบบขนสง่รถมอเตอร์ไซดไ์ฟฟ้า และจักยานไฟฟา้ รถบรรทุกเล็กไฟฟ้า เพ่ือการเกษตร



สถานีผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์บนหลังคาบ้าน Solar Rooftop ตามนโยบายของ
กระทรวงพลังงาน ขนาด 10 กิโลวัตต์ และทดลองใช้ระบบส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์

และหลอดไฟฟ้า LED ในอาคาร

การติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาห้องประชุมมูลนิธิฯ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจ
โฮมสเตย์ชุมชนผาปัง



ปุ๋ยขี้เลื่อยไผ่ ปุ๋ยน้ าส้มควันไม้ น ามาใช้ประโยชน์ต่อเนื่องในกลุ่มวิสาหกิจปลูกผักปลอดสารพิษ และ
ผักสมุนไพรพื้นบ้าน เพื่อสร้างรายได้ ลดรายจ่ายชุมชนในรูปแบบ “ธนาคารความดี”

เชื่อมโยงกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน”ครัวพลังงานชุมชน”

พืชสมนุไพร และพลงังาน”แก่นตะวนั”



วิสาหกิจชุมชนอาหารปลอดภัย โดยน ากล้วยน้ าว้า หน่อไม้ พริก พริกไทย ดีปลี มาอบแห้งโดยตู้เทคโนโลยีตู้อบ
พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อผลิตและจ าหน่ายให้กลุ่มครัวพลังงานชุมชน จ าหน่ายในชุมชนและผู้มาศึกษาดูงาน รวม
ไปถึงการพัฒนาสินค้าเพื่อจ าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบันไมพ่อจ าหน่าย เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ
ยอมรับมากที่สุด เชื่อมโยงกับเครือข่ายวิสาหกิจ ”ครัวพลังงาน” และการศึกษาดูงาน





เชื่อมโยงและศึกษากระบวนการเรียนรู้การน ามาผลิตเครื่องใช้เพื่อตกแต่งสถานที่ โรงแรม บ้านพัก ขยายผลการใช้
ประโยชน์จากหน่อไผ่ทุกชนิดให้เกิดการเชื่อมโยงโครงข่ายทางการตลาด ด้านการเงิน ด้านการผลิต การจับคู่ทาง
ธุรกิจ (Business Matching) การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ (Business Network) และด้านอื่นๆ



ขยายผลการใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่ ทุกชนิดให้เกิดการเชื่อมโยงโครงข่ายทางการตลาด โดยในปี 2558 จะเชื่อมโยง
และศึกษากระบวนการเรียนรู้ ศึกษาวจิัยการน าผงถ่านไผ่ และเยื่อไผ่มาผลิตฝาบ้าน(ทดแทนการใช้ใยหิน) สร้างที่
อยู่อาศัยร่วมกับประเทศญี่ปุ่น เพื่อการด ารงอยู่ในชุมชน



ขยายผลการใช้ประโยชน์จากไม้ไผ่ ทุกชนิดให้เกิดการเชื่อมโยงโครงข่ายทางการตลาด โดยในปี 
2558 จะเชื่อมโยงและศึกษากระบวนการเรียนรู้การน าไผ่มาตกแต่งห้างสรรพสินค้า สถานที่
ท่องเที่ยว Green Clean Location



วิสาหกิจชุมชน”โฮมสเตย”์ส าหรับผู้มาศึกษาดูงาน และร่วมปฏิบัติการเรียนรู้ พลังงานชุมชน 
ให้เกิดปัญญาปฏิบัติ ที่สอดคล้องกับการด าเนินชีวติประจ าวันและความสมดุลทางธรรมชาติ

ห้องประชุมสัมมนา กิจกรรมเพื่อการมีส่วนร่วม  ส าหรับผู้มาศึกษาดูงาน รับคนได้ 100 คน
พร้อมระบบมัลติมีเดียทันสมัย เชื่อมโยงโครงข่ายอินเตอร์เน็ต WIFI ออนไลน์



วิสาหกิจชุมชน”โฮมสเตย”์ส าหรับผู้มาศึกษาดูงาน และร่วมปฏิบัติการเรียนรู้ การพัฒนาชุมชน ให้เกิด
ปัญญาปฏิบัติ ที่สอดคล้องกบัการด าเนินชีวิตประจ าวันและความสมดุลทางธรรมชาติ

บ้านพักรับรองจ านวน 20 ห้อง ราคา 500-700 บาท/คืน
แอร์/เคเบิลทีวี/ตู้เย็น/ระบบน้ าร้อนพลังงานแสงอาทิตย์
Solar hot water  อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง wifi
internet ออนไลน์

บ้านพักโฮมสเตย์ชุมชน 10 หลัง ราคา 200 บาท/คน/คืน
แอร์/เคเบิลทีวี/ตู้เย็น/ระบบผลิตน้ าร้อนพลังงาน
แสงอาทิตย์ Solar hot water อินเทอร์เน็ตไรส้ายความเร็ว
สูง wifi internet ออนไลน์



วิสาหกิจชุมชน”โฮมสเตย”์ส าหรับผู้มาศึกษาดูงาน และร่วมปฏิบัติการเรียนรู้ พลังงานชุมชน 
ให้เกิดปัญญาปฏิบัติ ที่สอดคล้องกับการด าเนินชีวติประจ าวันและความสมดุลทางธรรมชาติ

ห้องอาหาร จัดเลี้ยง และสันทนาการ ส าหรับผู้มาศึกษาดูงาน
จ านวนได้ 100 คน

ลานอาหาร จัดเลี้ยงกลางแจ้ง จ านวน 50 คน



วิสาหกิจชุมชน”ครัวพลังงาน”น าผักปลอดสารพิษ สมุนไพรพื้นบ้าน ท าอาหารเลี้ยงรับรองผู้มา
ศึกษาดูงานในรูปแบบ”อาหารชุมชนสุขภาพดี” ลดความดัน เบาหวาน ป้องกันการเกิดมะเร็ง

การต้อนรับคณะศึกษาดูงานบริเวณส านักงาน
วิสาหกิจพลังงานชุมชน

การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
บริเวณบ้านพักโฮมสเตย์
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                                              ถนนสายเถิน -แม่พริก

ถนนสายเอเชีย ตาก

วัดสบคือ

วัดท่านาง
วัดล้อมแรดวัดบ้านแพะ

วัดดอยป่าตาล

วัดนาโป่งเหนือ
วัดนาโป่งใต้ วัดนาเบี้ย

วัดผาปังกลาง
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วัดสันป่าหนาด

บ้านปากกอง

ตลาดบา้นท่านาง

โรงเรียน
ผาปังวิทยา
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ม่ปุ

จุดลงทะเบียน /บ้านพัก / 
ห้องประชุมห้องอาหาร

ด่านต ารวจแม่พริก
ล าปาง

บ้านป่าตาล

บ้านโป่ง บ้านห้วยไร่

บ้านเวียง

หมายเหตุ :  
ระยะทางจากวัดล้อมแรด – วัดผาปัง 14 กม.
ระยะทางจากด่านต ารวจแม่พริก –วัดผาปัง 24 กม.

บ้านผาปังหลวง

ศูนย์ต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนยั่งยืน 
วัดผาปังกลาง ต าบลผาปัง อ าเภอแม่พริก จ.ล าปาง

แม่น้ าวัง แม่น้ าวังแม่น้ าวัง

บ้านต้นธง

บ้านแม่ปุ

บ้านโป่งขาม

ห้วยขี้นก

บ้านผาปังกลาง


