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1. สภาพทัว่ไป - General

1.1ลกัษณะภูมปิระเทศ - Geography

ต ำบลล ำพญำกลำง  มีสภำพทำงกำยภำพเป็นภูเขำและที่รำบสูง  บำง

หมู่บำ้นเป็นทีร่ำบเชงิเขำ  กำรตัง้บำ้นเรอืนกระจดักระจำย  มีภูเขำและถ ำ้ที่

สวยงำม เชน่ ถ ำ้ดำวเขำแกว้  และถ ำ้บำดำล
Lampaya Klang located in sierra area, scattered household. 

1.2จ านวนประชากร - Population
องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลล ำพญำกลำงประกอบดว้ย 18 หมู่บำ้น 

มปีระชำกรทัง้สิน้ 12,524 คน  แยกเป็นชำย  6,234 คน เป็นหญงิ  

6,290 คน มจี ำนวนครวัเรอืน  4,551 ครวัเรอืน (ขอ้มูล ณ  วนัที่ 10  

พฤศจกิำยน  2558)

18 Villages, 12,524 inhabitants



 2.1   การเกษตร ปลกู

ขำ้วโพด  ออ้ย   พชืผกั

ผลไมแ้ละปศสุตัว ์ เชน่  เลีย้ง

โคนม

Agricultural

Grow corn, sugar cane, 

dairy farms

2. ดา้นเศรษฐกจิ - Economics

2.2   การอตุสาหกรรม
-ศนูยร์บัน ้ำนมดบิจ ำนวน    7   แหง่ (จ ำนวนโคนม 

45,000 ตวั) ขอ้มูลวนัที ่30 สค 59

-ปัม๊น ้ำมนั จ ำนวน 4  แหง่

- โรงหลอ่ผลติภณัฑท์องเหลอืง จ ำนวน   1   แหง่

- ศนูยผ์ลติอำหำรสตัว ์ จ ำนวน   1  แหง่

Industrial
- 7 Raw milk center ( 45,000 of cow milks) 

- 4 gas stations

- 1 Brass factory

- 1 Animal feed 



 คณะผูบ้รหิาร จ านวน   4  คน

1. นำยวชิยั   เปำวมิำน ต ำแหน่ง  นำยก

2. นำยนอ้ย   เจรญิสขุ ต ำแหน่ง  รองนำยก

2. นำงพมิพช์ญำ   จตินุกร        ต ำแหน่ง  รองนำยก

3. นำยผ่อง    เพชรสำยออ ต ำแหน่ง  เลขำนุกำรนำยก

 There are 4 of executive managements person responsible 

for the sub-district

 Mr. Wichai Paoviman is a Chief Executive of  Lampaya

Klang’s SAO 

3. องคก์รการบรหิารส่วนต าบลล าพญากลาง

Lampaya Klang -Subdistrict Authority Organization (SAO)



4. การพฒันาโครงการพลงังานทดแทนในพืน้ที ่

Development of RE project in the area

 ปัญหาทีพ่บในพืน้ที่

◦ ไฟตก-ไฟดบัในชว่งเวลำกลำง

วนัทีม่กีำรรดีนมววั และโรง

จดักำรน ำ้นมดบิ

◦ สง่ผลตอ่กำรเคร ือ่งใชไ้ฟฟ้ำ 
เคร ือ่งจกัรในกำรผลติ 

 Problems 

◦ Electricity shortage during 

day time that hampered 

milk production efficiency 

and electric appliances

ท่ีมา:สารคดีสหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ ากดั 2556
https://www.youtube.com/watch?v=GQ3-Kr-tgkw

https://www.youtube.com/watch?v=GQ3-Kr-tgkw


 กจิกรรมดา้นพลงังาน

◦ สรำ้งอำสำสมคัรพลงังำนชมุชน

◦ เลอืกพืน้ทีเ่ป้ำหมำย 

◦ ศกึษำศกัยภำพพลงังำนเบือ้งตน้

(สนับสนุนโดยกระทรวงพลงังำน)

 Energy Activities 

◦ Capacity building for Energy 

Volunteers

◦ Selected target area

◦ RE potential Study/stakeholder 
consultation

4. การพฒันาโครงการพลงังานทดแทนในพืน้ที ่

Development of RE project in the area

ท่ีมา: ส านกังานพลงังานจงัหวดัสระบุรี



 ผลลพัธก์ารศกึษา 
◦ ชมุชนเห็นดว้ยใหม้โีรงไฟฟ้ำกำ๊ซ
ชวีภำพในพืน้ที่

◦ แผนทีพ่ลงังำน บ่งบอกศกัยภำพ
มูลววัในพืน้ที ่ทีส่ำมำรถน ำมำผลติ

กำ๊ซชวีภำพ และผลติไฟฟ้ำได ้

4. การพฒันาโครงการพลงังานทดแทนในพืน้ที ่

Development of RE project in the area

• Result of RE Potential Study 

and Stakeholder 

consultation

• Community agreed to have 

biogas power plant in area

• Cow dung map

• Potential of cow dung for 

energy in area 

ท่ีมา: ส านกังานพลงังานจงัหวดัสระบุรี



ประมาณการกา๊ซชีวภาพ และก าลงัการผลิตของโรงไฟฟ้า
Total Zone 1 Zone 2 + Zone 4 Zone 3

หมูบ่า้น. Village 18 1,2,12,15,18 4,6,11,14 7,8,9,10,11 3,5,13,16

จ านวนววั No. of cow 40,501 13,400 7,521 8,000 11,580
ประมาณการกา๊ซชีวภาพ

(ลบ.เมตร/วนั)
Estimated biogas 

(m3/day)

16,800 6,000 3,500 5,000

ประมาณการไฟฟ้าท่ีผลิต
ได้(กิโลวตัต์ชัว่โมง/วนั)

Estimated electricity 
generation (kWh/day)

- 12,000 7,000 10,000

ก าลงัการผลิตท่ีเป็นไปได้
(กิโลวตัต์)

Possible installed 
Capacity 

- 1,000 600 1,000

* ประเมนิก ำลงักำรผลติจำกมูลววั และจำกเทคโนโลยกีำรผลติของ CMU-hybrid

5. Details Result of RE potential study 

ผลการศกึษาศยัภาพพลงังานทดแทนในพืน้ทีโ่ดยละเอยีด

ท่ีมา: ส านกังานพลงังานจงัหวดัสระบุรี



5. ความเหน็จากชมุชน-Comments from 

community 

 ชำวบำ้นอยำกใหท้ ำในรูปสหกรณ ์

Communities wish to set up cooperatives / community enterprise for 

participate in biogas power plant (details should be discussed)

 อบต.เป็นหน่วยงำนกลำงในกำรก ำกบัดูแล

The SAO play role to oversee the project 

 ประชมุอกีคร ัง้ในกำรบรหิำร(หำกเกดิขึน้จรงิ)

Looking for project developer who interested to develop project with 

the community



6. แผนภาพผูเ้กีย่วขอ้งในโครงการ-Stakeholder map

ท่ีมา: GIZ



ค าถาม-ค าแนะน าจากผูพ้ฒันาโครงการ
Q&A and 

Recommendation to make project ready?


