


ไผ่ เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม และเป็นทรัพยากรที่สามารถ
ทดแทนได้อย่างยัง่ยืน (ในพืน้ที่เท่ากนั ป่าไผ่ผลติก๊าซ
ออกซิเจนมากกว่าต้นไม้ทั่วไปถงึ 35% และเกบ็กกัก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่าต้นไม้ทั่วไปถงึ 75%)

เก็บกกั

คารบ์อนไดออกไซด์

ผลติออกซเิจน อุม้น า้และความชืน้

ป่าไผ่อุ้มน า้ได้มากกว่าป่าทีม่ต้ีนไม้ทัว่ไปถงึ 2 เท่า



เป้าหมาย 47-67

20 ปี

การผลิต(ปลูก)

แก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกร พื้นที่ต้นแบบวิจัย

เพิ่มขึ้น
10 %

เพ่ิมข้ึน
10 % 1 ศูนย์

ทุน
ความรูก้ารมีสว่นรว่ม

ภายในชมุชน
(การบรหิารจดัการ
ชมุชน/ความเขม้แข็ง) ทุน

การพัฒนาเพื่อการ
ลงทุน สนับสนุน
ความร่วมมือจาก
หน่วยงานภาครัฐ/
รัฐวิสาหกิจ/เอกชน

ทุน
ทางเศรษฐกิจ 
สงัคม และ

สิง่แวดลอ้มภายใน
ชมุชน

การแสดงความเป็น
เจ้าของกิจการเพ่ือ

สังคม 

คู่ค้าทางการตลาด

การพัฒนาศูนย์ปัญญาปฏิบัติศึกษากิจการเพื่อสังคมต าบลผาปัง (2547-2567)

ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน

กิจการเพื่อสังคม

มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปังวิสาหกิจชุมชน

ฐานทรัพยากรจาก
ชีวภาพที่มีอยู่ใน

ท้องถิ่น

Social Business
Social Enterprise

มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง

Creating Shared Value : CSV



การประเมินรายละเอียดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจการเกษตรชมุชนผาปงั

กระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนดขอบเขตแนวทางการพัฒนาการเกษตรของเครือข่ายชุมชนพึ่งตนเองผาปัง

ระยะน าไปใช้
ประโยชน์

ผลผลิต
ตัน/ไร่/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/ไร่/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 



ปัญญาปฏิบัติ”ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ

“ไผ”่คือ ไม้ใช้สอย ไม้กินได้ และเป็นไม้เศรษฐกิจ
อุม้ดนิ อุม้น ้ำ มำกกวำ่พชื อื่น ๆ 2 เท่ำ

เพิม่ออกซเิจนใหป่้ำมำกกวำ่พชือื่นๆ รอ้ยละ 35

อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค พลังงาน อุตสาหกรรม



อาหาร

เครื่องนุ่งห่
ม

ท่ีอยู่อาศยั
ยารกัษา
โรค

พลงังาน

อตุสาหกร
รม

ไผ่



ขายหน่อ

ขายล า/
ก่อสรา้ง

เย่ือไผ่ 
Bamboo 

fiber

Charcoal
/พลงังาน

Activated 
Carbon

ระยะน าไปใช้
ประโยชน์

ผลผลิต
ตัน/ไร่/ปี

ราคาต้นทุน
บาท/ไร่/ปี

ราคาขาย
บาท/กิโลกรัม

รายได้
บาท/ไร่/ปี

คงเหลือรายได้
บาท/ไร่/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

ไผ่แปรรูปภาชนะ 4 50,000 30 120,000 70,000

ไผ่ถ่านพลังงาน 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



“ไผ่ พืชเศรษฐกิจการเกษตรยั่งยืน ที่โลกอนาคตต้องพึ่งพา



การพึ่งพา”ไผ่”เพื่ออาหารในโลกอนาคต



การพึ่งพา”ไผ่”เพื่อเครื่องนุ่งห่มในโลกอนาคต





การพึ่งพา”ไผ่”เพื่อที่อยู่อาศัยในโลกอนาคต



“ไผ่” วสัดุทดแทนไม้ในอนาคต



Engineered bamboo lumber 100% rapidly renewable 

bamboo using the energy saving cold press process. 



การพึ่งพา”ไผ่”เพื่อที่อยู่อาศัยในโลกอนาคต



การพึ่งพา”ถ่าน”เชื้อเพลิงพลังงานในโลกอนาคต



พลงังาน
ความรอ้น

พลงังาน
ไฟฟา้

พลังงานสะอาด ทดแทนฟอสซิล LPG ครัวเรือน/OTOP ประหยัด 65 %



พลงังาน
ความรอ้น

พลงังาน
ไฟฟา้

พลังงานสะอาด เพื่อการอบผลิตผลิตการเกษตร ประหยัด LPG 65 %



การพึ่งพา”ก๊าชถ่าน”เพื่อพลังงานในครัวเรือน



การพึ่งพา”ก๊าชถ่าน”เพื่อพลังงานในอุตสาหกรรม



พลงังาน
ความรอ้น

พลงังาน
ไฟฟา้

เชื้อเพลิงพลังงานสะอาด ผลิตไฟฟ้าสูบน้ าเพื่อการเกษตร ประหยัดน้ ามันเบนซิน 80 %



การพึ่งพา”ก๊าชถ่าน”เพื่อพลังงานการเกษตร



พลงังาน
ความรอ้น

พลงังาน
ไฟฟา้

ผลิตไฟฟ้าชุมชนไฮบริด ขนาดก าลังการผลิต 10 – 50 กิโลวัตต์(KW)



การพึ่งพา”ไผ่”เพื่อพลังงานในโลกอนาคต



ติดต้ังระบบผลิตพลังงาน Energy firms (Hybrid Solar10+Syngas30 รวมขนาด
ก าลังการผลิตทั้งสิ้นอย่างน้อย 40kwh/แห่ง) จ านวน 10 แห่ง พร้อมจัดกิจกรรม
การผลิตพลังงานชุมชนจากทรัพยากรฐานชีวภาพที่มีอยู่ในท้องถิ่น



การพัฒนาถ่านพลังงาน ถ่านเวชส าอาง และยารักษาโรค

ถ่านไผป่ระสิทธิภาพคาร์บอนสูง Bamboo Activated Charcoal ผ่านกรรมวิธีการผลิตด้วยอุณหภูมสิูง จะท าให้เกิดรู้พรุนเล็กๆ สามารถ
ให้ก าเนิดและปลดปลอ่ยประจุลบ ( Negative Ions ) และ อินฟาเรดยาว ( Far infrared ray ) ดูดซับเชื้อแบคทเีรีย เชื้อรา ไขมัน เหงื่อ
ไคล กลิ่นเหม็น ในร่างกาย จึงเป็นที่นิยมน ามาเป็นสบู่ยา รักษาสิว ฝ้า ผิวเนียน



โมเลกลุคาร์บอนทรงกลมของถ่านไม้ไผ่ ถูกค้นพบในปี ค.ศ.1985 และเป็น
พืน้ฐานของการคดิค้นทางด้านนวตัตกรรมนาโนเทคโนโลยี

C60 Buckybal

l

ผงคาร์บอนจากถ่านไม้ไผ่ประกอบไปด้วยรูพรุนจ านวนมหาศาล

(ถ่านไม้ไผ่ 1 กรัม = พืน้ที่ 800 - 1,200 ม2 ในขณะทีถ่่านไม้ทัว่ไป = 50 ม2)

http://allaboutbamboo.net/benefits-of-bamboo-charcoal-soap/buckyball/


การแปรรูปถ่านไผ่พลังงานโลกอนาคต
ผงคาร์บอนจากถ่านไม้ไผ่ประกอบไปดว้ย
รูพรุน จ านวนมหาศาล พื้นที่ผิว (surface
area) หมายถึง พื้นที่ ซึงล้อมรอบวัสดุ
เป็นสมบัติทางกายภาพ (physical
properties) ซึ่งเปน็ปัจจัยส าคัญ ต่อการ
เก็บรักษา และการแปรรูปถ่านไม้ไผ่ 1
กรัม = พื้นที่ 800 - 1,200 ตารางเมตร
ในขณะที่ถ่านไม้ทั่วไป = 50 ตาราเมตร)



การแปรรูปถ่านไผ่พลังงานโลกอนาคต

ยารักษาโรค

เครื่องส าอาง

พลังงาน

พลังงาน

พลังงาน



การพึ่งพา”ไผ”่เพื่ออุตสาหกรรมในโลกอนาคต

นวัตกรรมเทคโนโลยีผลิต Bamboo fiber จากเยื่อไผ่ผสมพลาสติก เหล็ก เพื่ออุตสาหกรรมการผลิตท่อ  ยานยนต์ 



Bamboo Winding Composite Materials 
to Benefit the World



วิสาหกิจผลิตเชื้อเพลิงกอ้น Briketts เปน็วิสาหกิจต่อเนื่องที่น าเศษขีเ้ลือ่ย ซังตะเกียบ จากสถานีผลิตตะเกียบในต าบลผาปัง และบรเิวณชุมชน
พื้นที่ข้างเคียง(อ าเภอเถนิ อ าเภอวังช้ิน) 15 สถานี จ านวน 10 ตัน/วัน มาอัดเป็นอิฐเชื้อเพลิงแท่ง เพือ่สร้างตัวอย่างในการบริหารจัดการ
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ลดการเผาขยะชุมชน มาแปรรูปสร้างมลูค่าเพิม่สรรสร้างสังคมร่วม CSV ใช้เกิดพลังงานชุมชนที่สะอาด ทดแทนการใช้
ก๊าชหุงต้ม ลดรายจ่าย สร้างรายได้ รวมถึงเป็นตัวอย่างในการลดการเผาเศษวสัดุเหลอืใช้ทางการเกษตรทั้งหมด ปัจจุบันอยู่ระหว่างการยกระดับ
เพื่อการร่วมทุนกิจการเพื่อสังคมกับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนในรูปแบบ “วิสาหกิจเพื่อสังคม Social enterprise”



วิสาหกิจผลิตไฟฟ้าชีวมวลพลังงานทดแทนระดับชุมชน เป็นสถานีวิจัยการผลิตไฟฟ้าชุมชน ที่ต่อเนื่องโดยน าเศษข้อไผ่ จ านวน 0.8 -2.4 ตัน/วัน จากสถานีแปรรูปไผ่ ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการพัฒนาระบบผลิตก๊าชซิฟิเคชั่นขนาดก าลังการผลิต 70 กิโลวัตต์/ชั่วโมง เพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานโดยการศึกษา พัฒนาเป็นระบบ Syngas ขนาดก าลังการผลิตไฟฟ้า
200 วัตต์/ชั่วโมง โดยชุมชนรว่มเป็นหุ้นส่วน และเป็นเจ้าของในลักษณะการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง Leaning by doing เป็นระบบที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ
ที่สามารถแก้ปัญหาความไม่เสถียรในระบบผลิตก๊าชซิฟิเคชั่น และน้ ามันดิน ในความร่วมมือสนับสนุนเพ่ือการร่วมทุนกิจการเพื่อสังคมกับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชนใน
รูปแบบ “วิสาหกิจเพ่ือสังคม Social enterprise” การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA)



วิสาหกิจชุมชนแปรรูปไม้ไผ่ โดยน าไผ่ทีม่ีอยู่ในที่ดินกรรมสิทธิ์ จ านวนวันละ 3 ตัน/วัน จะได้ขีเ้ลื่อย 150 กิโลกรัม/วัน ได้เศษข้อไผ่ 450
กิโลกรัม/วัน ได้ตะเกียบ 900 กิโลกรัม/วัน และได้เศษซังไม้ไผ่จ านวน 1,500 กิโลกรัม/วัน รวมเศษข้อไผ่และซังไผ่ได้ 1,950 กรัมต่อวัน จึง
ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์แปรรูปเป็นตะเกียบไม้ไผ่ Health Chopsticks. ผ่านการฆ่าเชื้อราด้วยตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ Green House โดยการ
สนับสนุนเทคโนโลยีจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ) และสนับสนุนเพื่อการลงทุนในรูปแบบ วิสาหกิจกิจการเพื่อสังคม
Social enterprise กับกองทุนฟื้นฟู และพัฒนาเกษตรกร สภาเกษตรกรแห่งชาติ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส)



วิสาหกิจผลิตถ่านไผ่ Bamboo Charcoal และถ่านไผ่ประสิทธิภาพาสูง bamboo Activated Charcoal เป็นวิสาหกิจต่อเนื่องท่ีน ากิ่ง เศษข้อไผ่ ซังตะเกยีบ
จากสถานีผลิตตะเกียบ และการสางกอไผ่ ในต าบลผาปัง และบริเวณชุมชนพ้ืนท่ีข้างเคียง(อ าเภอเถิน อ าเภอวังชิ้น) มาผลิตเป็นถ่าน เพ่ือสร้างตัวอย่างในการ
บริหารจัดการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ลดการเผาขยะชุมชน มาแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มสรรสร้างสังคมร่วม CSV ใช้เกิดพลังงานชุมชน ทดแทนการใช้ก๊าชหุงต้ม
LPG รวมไปถึงการพัฒนายกระดับกิจการผลิตถ่านท่ีมีประสิทธิภาพสูง ปัจจุบันได้พัฒนาความรู้ Knowledge based Society กับองค์การเภสัชกรรม(อภ)
กระทรวงพลังงาน (พน) และศูนย์วิจัยพลังงานจากไม้ กรมป่าไม้ และอยู่ระหว่างการยกระดับพัฒนาร่วมทุนวิสาหกิจกิจการเพ่ือสังคม Social enterprise















1. ลงพื้นที่ส ารวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่สูง บ้านดอยแก้ว ดอยเต่า เชียงใหม่



1. ลงพื้นที่ส ารวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่สูง บ้านดอยแก้ว ดอยเต่า เชียงใหม่



1. ลงพื้นที่ส ารวจความต้องการของประชาชนในพื้นที่สูง บ้านห้วยมะกอก แม่ลาน้อย 
แม่ฮ่องสอน



2. จัดประชุมความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริการสารสนเทศ
เพื่อสังคมผู้ด้อยโอกาสบนพื้นที่สูง โดยมีผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุม เพื่อการมีส่วนร่วมในการออกแบบรายละเอียดและประเมินความคุ้มค่าและ
ความเป็นไปได้ในการด าเนินโครงการ  ณ ห้องประชุมศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่



2. จัดประชุมความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริการสารสนเทศ
เพื่อสังคมผู้ด้อยโอกาสบนพื้นที่สูง โดยมีผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุม เพื่อการมีส่วนร่วมในการออกแบบรายละเอียดและประเมินความคุ้มค่าและ
ความเป็นไปได้ในการด าเนินโครงการ ณ ห้องประชุมศาลากลาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน



ติดตั้งระบบผลิตพลังงาน Energy firms (Hybrid Solar3+Syngas5 รวมขนาด
ก าลังการผลิตทั้งสิ้นอย่างน้อย 8 kwh/แห่ง) จ านวน ๒ แห่ง พร้อมจัดกิจกรรมการ
ผลิตพลังงานชุมชนจากทรัพยากรฐานชีวภาพที่มีอยู่ในท้องถิ่น



ด าเนินการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม จ านวน ๒ แห่ง ได้แก่ 
๑) ศูนย์การศึกษาชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านดอยแก้ว หมู่ที่ 5 ต าบลมืดกา 

อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 
๒) โรงเรียนบ้านห้วยมะกอก หมู่ที่ 4 ต าบลสันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จังหวัด

แม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง(ความเร็วอย่าง
น้อย 30/5 mbs)



ด าเนินการจัดตั้งระบบบริการเสียงตามสาย สารสนเทศเพ่ือสังคม จ านวน ๒ แห่ง 
ได้แก่ ๑) บ้านดอยแก้ว หมู่ที่ 5 ต าบลมืดกา อ าเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ และ 
๒) บ้านห้วยมะกอก หมู่ที่ 4 ต าบลสันติคีรี อ.แม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน



พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม “การพัฒนาศักยภาพการบริการสารสนเทศเพื่อสังคม
ผู้ด้อยโอกาสบนพื้นที่สูง” โดยพัฒนาศักยภาพชุมชนและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้
เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายซ่ึงเป็นประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สูง พร้อมจัดท าคู่มือส าหรับใช้ใน
การถ่ายทอดและเผยแพร่ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการบริการสารสนเทศเพื่อสังคม
ผู้ด้อยโอกาสบนพื้นที่สูง”



1. จัดการศึกษาดูงานศูนย์อินเทอร์เน็ตเพื่อสังคม “ชุมชนจัดการตนเอง” ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม 
สร้างความเข้าใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริการสารสนเทศเพื่อสังคมผู้ด้อยโอกาสบนพื้นที่สูง(น าร่อง) 
ประกอบด้วย ผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น (อบต) ผู้น าทางศาสนา ครู และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขชุมชน ใน
พื้นที่น าร่อง 2 แห่ง ๆ ละอย่างน้อย 30 คน รวมจ านวนทั้งสิ้นอย่างน้อย 60 คน เป็นระยะเวลา 3 วัน 2
คืน

2. จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ฯ (วิทยากรตัวคูณการเรียนรู)้ ให้มีความรู้ด้านช่างเทคนิคพลังงาน (Hybrid 
Solar3+Syngas5) และการสื่อสารเพื่อสังคม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร โดยคัดเลือกตัวแทน
ชุมชนละอย่างน้อย 5 คน รวมจ านวนทั้งสิ้นอย่างน้อย 10 คน เป็นระยะเวลา 7 วัน 6 คืน



เป้าหมาย 47-67

20 ปี

การผลิต(ปลูก)

แก้ปัญหาหนี้สินเกษตรกร พื้นที่ต้นแบบวิจัย

เพิ่มข้ึน
10 %

เพ่ิมข้ึน
10 % 1 ศูนย์

ทุน
ความรู้การมีส่วนร่วม
ของ”คน”ในพื้นที)่

ทุน
การพัฒนาเพื่อการ
ลงทุน สนับสนุน
ความร่วมมือจาก
หน่วยงานภาครัฐ/
รัฐวิสาหกิจ/เอกชน

ทุน
ทางเศรษฐกิจ 
สงัคม และ

สิง่แวดลอ้มภายใน
ชมุชน

การก้าวไปถึงขีด
ความสามารถในการ

พ่ึงพาตนเองจาก
ทรัพยากรฐานชีวภาพ
ที่มีอยู่ในท้องถ่ินย่ังยืน

คู่ค้าทางการตลาด

ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน

กิจการเพื่อสังคม

มูลนิธิวิสาหกิจพลังงานชุมชนบนพื้นที่สูง

ฐานทรัพยากรจาก
ชีวภาพที่มีอยู่ใน

ท้องถ่ิน

Social Business
Social Enterprise

Creating Shared Value : CSV กสทช
กกพ.พาณิชย์พลังงาน

เกษตร
พฒันาชมุชน

พฒันาสงัคม

ป่าไม้

อทุยาน การจัดการเรียนรู้

การจัดการเรียนรู้

กฟภ.



การพัฒนามูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรฐานชีวภาพบนพื้นที่สูง



แผนงานที่ 6 จัดฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 

แผนงานที่ 8 ด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินการศูนย์อินเทอร์เน็ตเพื่อ
สังคม จัดท าแผนการบริหารและพัฒนาต่อยอดศูนย์อินเทอร์เน็ตเพื่อสังคมในพื้นที่ไม่มี
ไฟฟ้า



การออกแบบภูมิ
สถาปัตยกรรม
และการประเมิน
รายละเอียดความ
คุ้มค่า 


