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บทที่1 
บทน า 

1. ความเป็นมา 
หมอกควันในภาคเหนือ องประเท ไทย เป็นป ญหามลพิษท่ีเกิด ้ึนเป็นประจ้าทุกปี เริ่มตั้งแต เดือน

พฤ จิกายนและมีปริมาณ ูง ุดในเดือนมีนาคม  าเหตุหลักเกิดจาก การเผาเ ษวั ดุเหลือใช้ทางการเกษตร การเผาปุา 
ฝุุนละอองจากถนน การก อ ร้าง และเ ม าจากน้้ามันดีเซล ท้าให้คุณภาพอากา แย ลง ประกอบกับ ภาพภูมิประเท 
ซึ่งมีภูเ าล้อมรอบ ท้าให้มลพิษต าง ๆ ถูกกักไว้และแผ ปกคลุมทั่วเมือง ผลวิจัยพบปริมาณผู้ปุวยโรคระบบทางเดิน
หายใจในเชียงใหม เพ่ิม ้ึนทุกปี 

ป ญหาหมอกควันท้าให้คนที่อยู ในที่โล งนาน ๆ มีอาการแ บตา ตาแดง น้้าตาไหล คอแห้ง ระคายคอ 
หายใจติด ัด เหนื่อยง าย และแน นหน้าอก ผลวิจัยการหาความ ัมพันธ์ องฝุุนละออง กับอัตราการปุวยและเ ียชีวิต
 องประชาชนในเชียงใหม และล้าพูน โดยคณะวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม  ซึ่งมี ผ .ดร.มงคล รายะนาคร เป็นหัวหน้า
โครงการ พบค าเฉลี่ยรายวัน องฝุุนละออง นาด 2.5 ไมครอน ในเชียงใหม  ูงกว ามาตรฐาน อง หรัฐอเมริกา 3-6 เท า 
ผู้ปุวยโรคระบบทางเดินหายใจในเชียงใหม  เพิ่ม ึ้นทุกปี และอัตราผู้ปุวยด้วยโรคมะเร็งปอดต อประชากรแ นคน ูง
กว ากรุงเทพมหานครและ ูงกว าค าเฉลี่ย องประเท ไทย โดยพบผู้ปุวยโรคระบบทางเดินหายใจเพิ่ม ้ึนถึงร้อยละ 
17.6 ผู้ปุวยด้วยโรคมะเร็งปอด อัตราต อแ นประชากรเพ่ิมจาก 9 คน ในปี 2545 เพ่ิมเป็น 58.12 คน ในปี 2548 ฝุุน
 นาดเล็กจะท้าให้หลอดเลือดหัวใจตีบตัน ซึ่งอาจ ัมพันธ์กับการเ ียชีวิตเพ่ิม ้ึนที่โรงพยาบาล ารภี เนื่องจากเป็น
พ้ืนที่ที่พบปริมาณฝุุนละออง ูงที่ ุดในเชียงใหม  

ในปี พ. . 2550 แนวโน้มความรุนแรง องป ญหาหมอกควันเพิ่ม ้ึนอย างชัดเจนตั้งแต วันที่ 29 มกราคม 
2550  ถานีตรวจวัดคุณภาพอากา ที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และ ูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม  ูงเกินมาตรฐาน 120 
ไมโครกรัมต อลูกบา ก์เมตร[1] ปริมาณฝุุนและหมอกควันอยู ในระดับที่มีผลกระทบต อ ุ ภาพ กรมควบคุมมลพิษจึง
ออกประกา ให้หลีกเลี่ยงการอยู นอกอาคารเป็นเวลานาน และงดออกก้าลังกายในที่โล ง โดยเฉพาะเด็ก ผู้ ูงอายุ 
ผู้ปุวยทางเดินหายใจ และหืดหอบ นอกจากนี้ป ญหาหมอกควันและฝุุนละออง นาดเล็กท่ีเกิด ้ึนในเชียงใหม ยัง  งผล
กระทบต อการท องเที่ยว โดยพบว ายอดการจองห้องพักล วงหน้า องโรงแรมในช วง งกรานต์ 2550 อยู ที่ 50%  

ในปี พ. . 2555 แนวโน้มความรุนแรง องป ญหาหมอกควันเพิ่ม ้ึนอย างชัดเจนตั้งแต  1 มกราคม และ
 ภาพอากา อยู ในเกณฑ์มาตรฐานเป็นครั้งแรกในวันที่ 14 มีนาคม พ. . 2555ตามค ามาตรฐาน PM10 เฉลี่ย 24 
ชั่วโมง เท ากับ 120 ไมโครกรัมต อลูกบา ก์เมตร โดยก อนหน้าวันที่ 14 มีนาคม พ. .2555 ในบางช วงบางเวลามีค าฝุุน
ละอองในอากา มากกว า 200 ไมโครกรัมต อลูกบา ก์เมตรซึ่งถือว า ูงมากจัดอยู ใน ั้นอันตรายต อ ุ ภาพ ซึ่งพบใน
หลายพื้นท่ี อง 8 จังหวัดภาคเหนือ   งผลให้ยอดผู้ปุวยที่เ ้ารับการรักษาในโรงพยาบาลพุ ง ูง ึ้น โดยระหว างวันที่ 1-
7 มีนาคม 2555 ในโรงพยาบาล 87 แห ง มีรายงานผู้ปุวยเ ้ารับการรักษาใน 4 กลุ มโรค ได้แก  กลุ มโรคหัวใจและ
หลอดเลือด 23,685 ราย กลุ มโรคทางเดินหายใจทุกชนิด 24,837 ราย กลุ มโรคตาอักเ บ 2,265 ราย และกลุ มโรค
ผิวหนังอักเ บ 2,610 รายวันที่ 8 มีนาคม พ. .2555 ถือว าเลวร้าย ั้น ูง ุดเพราะค าฝุุนละอองเกินมาตรฐาน อยู ที่
ระดับ 200 ไมโครกรัมต อลูกบา ก์เมตร ใน 8 จังหวัด องภาคเหนือและวันที่ 10 มีนาคม พ. .2555ปริมาณฝุุนละออง
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 นาดเล็กที่อ้าเภอแม  าย จังหวัดเชียงราย วัดได้ 437.6 ไมโครกรัมต อลูกบา ก์เมตร   วนค าดัชนีคุณภาพอากา อยู ที่ 
320 ซึ่งถือว าคุณภาพอากา อยู ในเกณฑ์อันตราย  

ป ญหาหมอกควันในภาคเหนือ ซึ่งเป็นอันตรายต อ ุ ภาพและอาจเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุทางจราจรได้ 
จากรายงาน ถานการณ์ป ญหาหมอกควันด้านการแพทย์และ าธารณ ุ ใน 8 จังหวัด ้างต้นตั้งแต  1 มกราคม ถึง 18 
กุมภาพันธ์ พบว ามีผู้ปุวยจากป ญหาหมอกควันหลายกลุ มโรค เช น กลุ มโรคทางเดินหายใจทุกชนิด และกลุ มโรคตา
อักเ บ 

กรมควบคุมมลพิษรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากา ในภาคเหนือ วันที่ 9 มีนาคม พ. .2555 พบว า
มี 9 จังหวัด ที่มีป ญหาหมอกควันเกินค ามาตรฐาน คือ เชียงใหม  เชียงราย ล้าปาง ล้าพูน แพร  น าน แม ฮ อง อน ตาก 
และพะเยา โดยเฉพาะที่อ้าเภอแม  าย จังหวัดเชียงราย วัดค าฝุุนละออง นาดเล็กได้ ูงถึง 307 ไมโครกรัมต อลูกบา ก์
เมตร จัดอยู ใน ั้นอันตรายต อ ุ ภาพ โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงรายยังถูกปกคลุมด้วยหมอกควัน เป็นผลมาจากไฟปุาใน
หลายจุด ทั้งปุาตามเ ้นทาง ายเชียงราย-เชียงใหม  ท้าให้ทั นะวิ ัยเหลือเพียง 2 กิโลเมตร  ณะที่คุณภาพอากา เกิน
ค ามาตรฐาน โดยในอ้าเภอเมืองวัดได้ 216 ไมโครกรัมต อลูกบา ก์เมตร 

ในวันที่ 31 มีนาคม พ. . 2555  ถานการณ์หมอกควันเ ้า ้ันวิกฤตอีกครั้งโดยที่ ถานี าธารณ ุ แม 
 าย อ.แม  าย จ.เชียงรายค าฝุุนละออง ูงเกินเกณฑ์มาตรฐานในระดับท่ี  งผลต อ ุ ภาพ องประชาชนอย างมาก ค า 
PM10อยู ที3่64.5 ไมโครกรัมต อลูกบา ก์เมตรและ ค าดัชนีคุณภาพอากา อยู ที่ 221  

ในวันที่ 1 เมษายน พ. .2555  ถานการณ์หมอกควันเ ้า ้ันวิกฤตอีกครั้งโดยที่ ถานี นง.
ทรัพยากรธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อม อ.เมืองค าฝุุนละออง ูงเกินเกณฑ์มาตรฐานในระดับท่ี  งผลต อ ุ ภาพ อง
ประชาชนอย างมาก ค า PM10อยู ที่399 ไมโครกรัมต อลูกบา ก์เมตรและ ค าดัชนีคุณภาพอากา อยู ที่ 270  
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ป ญหา "หมอกควันในพื้นท่ี 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน” ที่ไม มีค้าตอบยังมีอีกมาก ตั้งแต พฤติกรรม อง

ประชาชนกับความเ ้าใจที่คลาดเคลื่อน องภูมิป ญญาท้องถิ่น การบุกรุกที่ดินท้ากิน การบุกรุกปุา งวนแห งชาติ อง
กลุ มนายทุน ป จจุบันนี้เจ้าหน้าที่ปกครองและหน วยงานภาครัฐ ไม ว าจะเป็น ”กรมควบคุมมลพิษ กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง กรมป่าไม้ 
กรมทางหลวง” จะเห็นว ามีหลายหน วยงานหลายกระทรวงทบวงกรม ต างคนต างท้า โดยมีผู้ว าราชการจังหวัดเป็น
 ูนย์กลางการแก้ป ญหาทั้ง ิ้น โดยมีการประชา ัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนตระหนักถึงความเ ้าใจถึงผลกระทบด้าน
 ังคม  ิ่งแวดล้อม และ ุ ภาพ แต เหนือ ิ่งอ่ืนใดป ญหาทั้งหมดทั้ง ิ้นเป็น าเหตุมาจาก”ประชาชน”แทบท้ัง ิ้น 
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ป ญหาการบุกรุกท าลายป่าในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 
ปุาไม้และพ้ืนที่ปุาไม้ในการด้ารงชีวิตโดยปรา จากแบบแผนและกฎเกณฑ์ย อมก อให้เกิดการเ ีย มดุล

 องธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อม ดังนั้นการใช้ปุาไม้เป็นแกนกลางในการพัฒนา ังคม จึงต้องพิจารณาถึงการ ร้างเ ริม
ทรัพยากรธรรมชาติในด้านปุาไม้ให้กลับ ู  ภาพเดิมให้มากท่ี ุด และใน ณะเดียวกันปุาไม้ ก็เป็นแหล งที่ประชาชนได้มี
โอกา ใช้ อยและเป็นแหล งก อให้เกิดอาชีพให้แก ประชาชนที่เกี่ยว ้องด้วย ในการใช้ปุาไม้เป็นแกนกลาง ้าหรับพัฒนา
 ังคมนั้น  ิ่งที่ ้าคัญคือต้องทราบถึงความต้องการ ั้น ้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับปุาไม้ องประชาชนในท้องถิ่นนั้นเพ่ือจะได้
มีการจัดการปุาไม้หรือ ร้างปุาไม้ ้ึนเพื่อ นองความต้องการนั้น โดยพัฒนารูปแบบ องวิธีด้าเนินการ ึ้นมาใหม ให้ปุา
ไม้และประชาชนได้รับประโยชน์ร วมกัน 

การใช้แนวคิดเก่ียวกับ ังคมเ ้าไปเกี่ยว ้องกับเรื่อง องปุาไม้เป็นวิธีการที่ตั้งอยู บนกิจกรรมที่เก่ียว ้อง
ผูกพันกับการมี  วนร วม องประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือที่จะ นองตอบความต้องการ องท้องถิ่นนั่นเอง การจัดการปุาไม้
ที่เน้นในเรื่อง องการมี  วนร วม องประชาชนในการจัดการปุาไม้นั้น เรียกว า “ ปุา ังคม (Social forestry)” หรือ 
“ปุาชุมชน (community forestry)” ซึ่งองค์กร FAO ได้ให้ค้านิยามว า หมายถึงกิจกรรมหรือ ถานการณ์ใด ๆก็ตามท่ี
เกี่ยว ้องกับประชาชนในท้องถิ่นในเรื่อง องกิจกรรมด้านปุาไม้ ปุา ังคม รวมเอา ถานการณ์ต าง ๆ ตั้งแต ปุาไม้ นาด
เล็กในพ้ืนที่หรืออาณาบริเวณท่ี าดแคลนไม้และผลิตภัณฑ์จากปุาไม้ต าง ๆ เพื่อตอบ นองความต้องการ องท้องถิ่น
 ึ้นไปจนถึงการปลูกต้นไม้ในระดับไร นาเพ่ือเป็นพืชเ รษฐกิจและการแปรรูปผลิตผลจากปุาในระดับครัวเรือน ระดับ
อุต าหกรรม นาดเล็กเพ่ือให้เกิดรายได้ ้าหรับกิจกรรมต าง ๆ  องชุมชนที่อา ัยอยู กับปุาทั้งหลาย 

จากแนวความคิดต าง ๆ ดังกล าว ้างต้น จะเห็นได้ว าการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจะต้องไม แยก
มนุษย์ออกจาก ภาพแวดล้อมทาง ังคมหรือวัฒนธรรม หรือ ภาพแวดล้อมตามธรรมชาติและ ิ่ง ้าคัญที่จะท้าให้การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติประเภทใดประเภทหนึ่งประ บความ ้าเร็จได้นั้น ผู้ใช้จะต้องตระหนักถึงความ ้าคัญและ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาตินั้นอย างชาญฉลาดให้เกิดผลดีในทุก ๆ ด้านต อ ังคมมนุษย์ นอกจากนี้การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติประเภทใดประเภทหนึ่งเป็นแกนกลางในการพัฒนา ังคมนั้น จ้าเป็นต้องทราบถึงความต้องการ ั้น
มูลฐานเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติประเภทนั้น องประชาชนในท้องถิ่นเพ่ือให้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติประเภท
ดังกล าว  ามารถตอบ นองความต้องการ องประชาชนในท้องถิ่นนั้นได้ 

ช วงปีที่ผ านมา ชาวไทยต้องผจญกับภัยธรรมชาติ ไม ว าจะเป็นน้้าท วมใหญ ในหลายพื้นท่ี และภัยแล้ง
อย างรุนแรง อันเนื่องมาจากปุาต้นน้้าถูกท้าลายไปเป็นจ้านวนมาก ณะที่การบุกรุกท้าลาย "ปุาต้นน้้า" ก็เกิด ึ้นๆ ไม 
 าด ายเช นกัน โดยกลุ มผู้ท้าลายก็ไม ใช ใครอ่ืน มีทั้งนักการเมือง  ้าราชการชั้นผู้ใหญ และระดับล าง กลุ มนายทุน
อิทธิพลรวมถึงกลุ มคนในเครื่องแบบ ีต างๆ ที่ว าจ้างชาวบ้านบุกรุกตัดไม้ท้าลายปุาเอาไม้ไป าย และปรับพื้นที่ท้า
การเกษตร นอกจากนี้ ยังมีชาวไทยภูเ าแผ้วถางปุาท้าไร เลื่อนลอยนี่ล ะที่ท้าให้เกิด อุทกภัยใหญ  และ ภัยแล้ง 
มากกว าแต ก อน เพราะ "ปุาต้นน้้า" ซึ่งท้าหน้าที่เ มือนอ างเก็บน้้าตามธรรมชาติ ที่คอยปลดปล อยน้้าให้ค อยๆ ไหลลง ู 
แม น้้าล้าธาร หล อเลี้ยงชีวิตทั้งคน  ัตว์และพืชต างๆ ถูกท้าลายไปจนเหลือน้อย 

เป็นที่น าห วงว า  ณะนี้เ ้า ้ันวิกฤติแล้ว จาก ้อมูล องกรมปุาไม้ในปี 2541 ที่ว าประเท ไทยมีปุาไม้
คงเหลือเพียงประมาณ  25.62 %   องพ้ืนที่ จึงต้องมีการปลูกเพ่ิมอีกประมาณ 45 ล้านไร  และยังพบว ามีพ้ืนที่ปุาต้น
น้้า เหลือประมาณ 3 ล้านไร ที่ผ านมาพ้ืนที่ปุาไม้และปุาต้นน้้ากลับถูกท้าลายลดน้อยลงไปเรื่อยๆ  ณะที่การปลูกปุา ต้น
น้้ายังด้าเนินการได้น้อย และในหลายจังหวัดก็มีการตื่นตัวที่จะออกมาปราบปรามพวกตัดไม้ท้าลายปุา และอนุรักษ์ปุา
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ต้นน้้าอย างจริงจังรวมทั้งจัด รรพื้นที่ท้ากันให้ชาวบ้านเพื่อจะได้ไม บุกรุกตัดต้นไม้ แต ก็ยังมีบาง  วนเกิดความโลภน้า
ที่ดินไป ายให้นายทุน แล้วกลับไปบุกรุกปุาอีก ก็ด้าเนินการจับกุมอย างเฉียบ าดแต เนื่องจากกรมปุาไม้มี
ความ ามารถในการปลูกปุาเพียงปีละประมาณ 2 แ นไร เท านั้น จึงจ้าเป็นต้อง  งเ ริมให้ประชาชนทั่วไปและผู้ด้าเนิน
ธุรกิจภาคเอกชนมี  วนร วมในการปลูกปุา จึงจะ ามารถเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้ได้ครบร้อยละ 40  องพ้ืนที่ประเท ตามที่
ก้าหนดไว้ในนโยบายการปุาไม้แห งชาติได้พร้อมกันนี้ ในระยะเวลากว า 10 ปีที่ผ านมา กระทรวงพลังงาน และ
รัฐวิ าหกิจใน ังกัดอย างบริษัท ปตท.จ้ากัด(มหาชน) และการไฟฟูาฝุายผลิตแห งประเท ไทย(กฟผ.) ได้จัดโครงการ
ปลูกปุาถาวรเฉลิมพระเกียรติจ้านวนกว า 1 ล้านไร  โดยเฉพาะ ปตท. ยังจัดตั้ง "อา า มัครพิทักษ์ปุา" (ร ทป.) จ้านวน
กว า 100,000 คน มาร วมปูองกันและให้เบาะแ แก เจ้าหน้าที่มิให้มีการบุกรุกท้าลายปุาและเผาปุา ท้าให้จับกุมผู้ 
กระท้าผิดได้จ้านวนมาก แต ก็ไม  ามารถหยุดยั้งกระบวนการบุกรุกท้าลายปุาได้ 

 

 
จะเห็นได้ว าป ญหาการท้าลาย  "ปุาต้นน้้า"  นั้น  เป็นเรื่อง องชาวไทยทุกคนที่จะต้องมี  วนร วมในการ

ช วยกันอนุรักษ์ ดังกระแ พระราชด้ารั  อง  พระบาท มเด็จพระเจ้าอยู หัว  ตอนหนึ่งว า "ควรจะปลูกต้นไม้ในใจคน
ก อน แล้วคนเหล านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ นดิน และรักษาต้นไม้ด้วยตนเองการปลูกปุาถ้าจะให้ราษฎรมี
ประโยชน์ ให้เ าอยู ได้ ให้ใช้วิธีปลูกไม้ 3 อย าง คือ    ไม้ใช้ อย ไม้กินได้ ไม้เ รษฐกิจ โดยปลูกรองรับการชลประทาน 
ปลูกรับซับน้้า และปลูกช วงไหล เ า ตามร องห้วย โดยรับน้้าฝนอย างเดียว ประโยชน์ คือ ได้ระบบอนุรักษ์ดิน น้้า.ปุา.
“(พระราชด้ารั   19 ธ.ค. 2523) 

หากชาวไทยทุกคนไม ช วยกันอนุรักษ์ ปุาต้นน้้าไว้แล้ว เชื่อว าในปีใหม  2555พ้ืนที่หลายจังหวัดทุกภาคก็
คงจะต้องเผชิญกับภัยพิบัติ ครั้งใหญ ทั้งน้้าท วมและภัยแล้งอย างหลีกเลี่ยงไม ได้การจัดการปลูกปุาในเ ตปุาอนุรักษ์ อง
รัฐและพ้ืนที่ต้นน้้าล้าธาร เดิมรัฐบาลพยายามผลักดันชุมชนชาวไทยภูเ าท่ีอา ัยอยู ในเ ตอุทยานแห งชาติ และเ ต
รักษาพันธุ์ ัตว์ปุาต าง ๆ ให้ออกจากพ้ืนที่ แต เมื่อไม  ามารถท้าได้ ้าเร็จ จึงอนุญาตให้ประชาชนอยู อา ัยในเ ตปุา
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อนุรักษ์ได้ต อไปโดยมีเงื่อนไ ว า ต้องไม ท้าให้ทรัพยากรปุาไม้ถูกท้าลายจนเ ื่อมโทรม จึงมีการน้าระบบ “วนเกษตร”มา
ใช้  เพื่อให้ประชาชนอยู ร วมกันกับปุาไม้ในพ้ืนที่ดังกล าวได้อย างเหมาะ มการ  งเ ริมให้วัด หรือ ้านัก งฆ์ ที่มีท่ีตั้งอยู 
ในพ้ืนที่ปุาไม้อย างไม ถูกต้อง ให้มี  วนร วมในการรักษาปุาไม้อย างจริงจังด้วยการจัดตั้งเป็นพุทธอุทยานโดยก้าหนดให้
เป็น ถานที่ ึกษาและปฏิบัติธรรม ควบคู ไปกับการอนุรักษ์ปุาไม้ และพุทธอุทยานนี้ต้องไม มีวัตถุประ งค์ในการพัฒนา
พ้ืนที่ด้วย ิ่งก อ ร้างเพ่ือให้พระ งฆ์อยู ร วมกับปุาได้อย างเอ้ืออา ัยซึ่งกันและกันป จจุบัน พบว่ามีส านักสงฆ์อยู่ในพื้นท่ี
ป่า 6,038 ส านักกระจายอยู่ใน 64 จังหวัดทั่วประเทศ 

 ้าหรับกระบวนการมี  วนร วม องประชาชนต อการปลูกปุา และการบริหารจัดการปุาชุมชน ซ่ึงหมายถึง 
ที่ดิน และ/หรือ ที่ดินปุาไม้ ที่ชุมชนได้ด้าเนินการ หรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ด้าเนินการร วมกับพนักงาน
เจ้าหน้าที่ จัดการกิจการงานด้านปุาไม้อย างต อเนื่อง ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ  ้อบังคับ  ้อปฏิบัติ และแผนงานที่
เกี่ยว ้อง ซึ่งอาจ อดคล้องกับความเชื่อ และวัฒนธรรม องชุมชนท้องถิ่นนั้นด้วยการจัดการหรือด้าเนินการดังกล าว ก็
เพ่ือการอนุรักษ์ และให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์อย างยั่งยืน นั้น อาจถือได้ว าเป็นจุดเริ่มต้นที่ประชาชนได้เห็นความ ้าคัญ
 องปุามากยิ่ง ึ้น  การจัดการปลูกปุาในพ้ืนที่หัวไร ปลายนา หรือพ้ืนที่กรรม ิทธิ์รายย อย โดยรัฐอนุญาตให้ประชาชน
ปลุกปุาในพื้นที่ครอบครอง องตนอย างอิ ระ เพื่อประโยชน์คือการมีไม้ไว้ใช้ อยในครัวเรือนและการเก็บผลผลิตจาก
ปุา เช น เพ่ือใช้เ ษไม้เป็นฟืน ใช้ต้นไม้เป็นไม้ก อ ร้างการจัดการปุาเชิงพาณิชย์โดยภาคเอกชน โดยเอกชนอาจปลูกปุา
ได้ในพ้ืนที่กรรม ิทธิ์ หรือในพ้ืนที่ปุา งวนที่เช าไว้ เพื่อน้าผลผลิตไปจ้าหน ายโดยอาจน้าระบบวนเกษตรมาใช้ในการ
ด้าเนินการการจัดการพ้ืนที่ด้าเนินการ องรัฐ ในอนาคต หากหน วยงานใด องรัฐมีความต้องการใช้ไม้ หน วยงานนั้น
ต้องจัดหาไม้วัตถุดิบเอง เช น กรมประชา งเคราะห์ต้องปลูกปุาเพ่ือน้าไม้มาใช้ อยในนิคม ร้างตนเองแต ละแห ง กรม
ราชทัณฑ์ ต้องปลูกปุาเองเพ่ือน้าไม้มามาใช้ในการฝึกอาชีพผู้ต้อง ัง  หรือการ ยายถนน ต้องน้าถึงต้นไม้ใหญ  อง ้าง
ทางมาประกอบการพิจารณา เป็นต้น 

จากการบริหารจัดการปุาชุมชนนี้ ท้าให้มีการ  งเ ริมให้ชุมชนมี  วนร วมในการปลูกปุาในวงกว้าง ชุมชน
ได้รับค้าแนะน้าและบริการที่จ้าเป็น ้าหรับการปลูกปุาในพื้นที่ต างๆ เช น วัด โรงเรียน หรือพ้ืนที่ าธารณะอ่ืนๆ
โครงการปลูกปุาชุมชุนการปลูกปุาชุมชน ามารถเพ่ิมจ้านวนประชากรพืชได้ในวงกว้าง หากน้าแนวพระราชด้าริ อง
 มเด็จพระเทพรัตนราช ุดา  ยามบรมราชกุมารี คือเน้นที่ความ ุ จากการได้มี  วนร วมในการอนุรักษ์ปุา มาผ านกับ
หลักการที่ทางกรมปุาไม้ได้วางแนวทางไว้คือ ให้คนได้ประโยชน์จากป่า คนและป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ซ่ึง
นอกจากจะช วยเพิ่มพ้ืนที่ปุาโดยทั่วไปแล้ว ยังช วย ร้างจิต ้านึกท่ีดีในการอนุรักษ์ปุาต อไปโดยปรา จากความเครียด
อัน  งผลดีในการอนุรักษ์ปุาในระยะยาว  การปลูกปุาชุมชนที่ ามารถใช้ประโยชน์ 3 อย าง คือ    ไม้ใช้ อย ไม้กินได้ 
ไม้เ รษฐกิจ โดยปลูกรองรับการชลประทาน ปลูกรับซับน้้า และปลูกช วงไหล เ า ตามร องห้วย โดยรับน้้าฝนอย าง
เดียว ประโยชน์ คือ ได้ระบบอนุรักษ์ดิน น้้า.ปุา. “(พระราชด้ารั   19 ธ.ค. 2523) ในพ้ืนที่ าธารณะ ามารถน้ามา
พัฒนาเป็นปุาชุมชนได้ โดยอาจมีการ อความร วมมือทั้งจากบุคคลในพื้นที่ เพื่อน้าแบบอย างตามแนวพระราชด้าริมา
ปรับใช้ให้เหมาะ มกับพ้ืนที่ปลูกปุา  โดยบุคคลในพื้นที่ อาจมีหน้าที่ในด้านการด้าเนินการ   วนบุคคลนอกพ้ืนที่อาจมี
  วนในด้านทุนทรัพย์ 

เมื่อปุาไม้ คือ ชีวมวล  หมายถึง  ิ่งที่ได้มาจาก ิ่งมีชีวิต เช น ต้นไม้ อ้อย มัน ้าปะหลัง ถ า นฟืนแกลบ 
วัชพืชต าง ๆ หรือแม้กระท่ัง  ยะและมูล ัตว์  ซึ่งประเท ไทยมีแหล งพลังงาน ชีวมวลอยู มาก หากรู้จักน้ามาใช้อย างมี
ประ ิทธิภาพ มีระบบการบริหารจัดการดูแลปุาที่ดี มีกรรมการชุมชนรับผิดชอบในการปลูกเ ริมและเลือกพืชที่
 อดคล้องกับแนวพระราชด้ารั  องพระบาท มเด็จพระเจ้าอยู หัว และ มเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ควบคู 
ไปกับการพัฒนาพลังงานชีวมวล ก็ จะ ามารถรักษาปุาอย าง มดุลกับธรรมชาติ คือ “มีป่า มีน้ า มีพลังงาน มีชีวิต”  
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และยังลดการเผาปุา ลดการปลูกพืชไร  เช น  ้าวโพด มัน ้าปะหลัง และลดการบุกรุกท้าลายปุา องชุมชนอย างยั่งยืน 
เชื่อว าประชาชนจะหันมาปลูกปุาไม้ใช้สอย ไม้กินได้ และไม้เศรษฐกิจ มีรายได้ที่ยั่งยืน เช น “การปลูกไผ่ซางชุมชน”  
ไผ ซางเป็นปุาธรรมชาติที่เกิด ึ้นในบริเวณต้นน้้าทั่วประเท   เป็นปุาซับน้้า ตามช วงไหล เ า ตามร องห้วย เป็นไม้ใช้
 อย เป็นไม้กินได้ เป็นไม้เ รษฐกิจ อนุรักษ์บ้ารุงดิน น้้า และเป็นปุา มบูรณ์ โดยเริ่มต้นจากการพัฒนา“ วิสาหกิจ
บริหารจัดการป่าไผ่ชุมชน”วิสาหกิจผลิตภัณฑ์ไผ่ชุมชน และน้าเ ษวั ดุเหลือใช้จากกิจกรรมวิ าหกิจผลิตภัณฑ์ไผ 
ชุมชน มาพัฒนาต อเนื่องเป็นเชื้อเพลิงพลังงานเป็น“ วิสาหกิจพลังงานชีวมวลชุมชนสุขภาพดี” และ ยายผลเป็น ”
วิสาหกิจธุรกิจพลังงานเพื่อสังคมสุขภาพดี”  ที่ชุมชนมีโอกา เป็นเจ้า องอย างต อเนื่องทั้งระบบและยั่งยืน มีการ
ด้าเนินการตั้งแต ต้นน้้า ถึงปลายน้้า ถ้าไม มีปุา ไม มีน้้า ก็ไม มีพลังงานชุมชน ไม มี ุ ภาวะที่ดี และไม มีชีวิตที่ยั่งยืน 

ดังนั้นการพัฒนาวิ าหกิจพลังงานชุมชน ุ ภาพดี จึงเป็นความ ัมพันธ์ที่ อดคล้องกับการด้ารงอยู  อง
ชุมชนในชนบทเป็นค้าตอบหนึ่งที่ ามารถแก้ป ญหาการบุกรุกท้าลายปุา แก้ป ญหาหมอกควันในพื้นท่ี8จังหวัด
ภาคเหนือตอนบนอย างเป็นระบบการคิดค้นและพัฒนาการปลูกปุา น้าชีวมวลมาใช้เป็นพลังงานทดแทนในรูปแบบต าง 
ๆ จึงเป็นการแ วงหา แนวทางใหม  ในการใช้พลังงานเพ่ืออนาคต   ร้างความมั่นคงด้านพลังงานควบคู ไปกับการ ร้าง
มั่นคงทาง ังคม  ิ่งแวดล้อม และ ุ ภาพ ดังกระแ พระราชด้ารั  องพระบาท มเด็จพระเจ้าอยู หัว  ตอนหนึ่งว า "ควร
จะปลูกต้นไม้ในใจคนก่อน แล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดิน และรักษาต้นไม้ด้วยตนเองการปลูกป่า
ถ้าจะให้ราษฎรมีประโยชน์ ให้เขาอยู่ได้ ให้ใช้วิธีปลูกไม้ 3 อย่าง คือ    ไม้ใช้สอย ไม้กินได้ ไม้เศรษฐกิจ โดยปลูก
รองรับการชลประทาน ปลูกรับซับน้ า และปลูกช่วงไหล่เขา ตามร่องห้วย โดยรับน้ าฝนอย่างเดียว ประโยชน์ คือ ได้
ระบบอนุรักษ์ดิน น้ า.ป่า.“(พระราชด ารัส  19 ธ.ค. 2523) 

 

 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม   วนใหญ ประเท ไทย คือ ชีวมวล ปุาไม้ เป็นทรัพย์ ินทาง

ป ญญา องประเท ท่ีคนไทยน้าไปใช้ในทางที่ผิด หรือท้าลายทิ้งโดยไม ระบบจัดการกลายเป็น ยะ ร้างป ญหา
ผลกระทบต อ ิ่งแวดล้อม แต เม่ือน้ามาพัฒนาเป็นเชื้อเพลิงพลังงานหมุนเวียนที่ไม มีวันหมด แก้ป ญหาได้อย างเป็น
ระบบแต คนไทยก็ไม ความ ้าคัญท้ังที่ประเท ไทยประ บป ญหาวิกฤตพลังงาน ต้องพ่ึงพาพลังงานจากต างประเท และ
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ยังไม มีแนวทางหรือการหาทางออกเพ่ือการแก้ไ อย างเป็นระบบซึ่ง าเหตุ  วนใหญ มาจากความเ ้าใจ องประชาชน 
ที่ได้รับ  าว ารที่คาดเคลื่อน จนพัฒนาเป็นความเชื่อ  วนบุคคลน้ามาเป็นประเด็น ร้างความ ัดแย้งในรูปแบบการ
เคลื่อนไหวทางการเมืองภาคพลเมือง กลายเป็นโรคระบาดทาง ังคมที่มีความจ้าเป็นต้องแก้ไ เป็นกรณีเร งด วน  

วันนี้แหล งก๊าซธรรมชาติในอ าวไทยจะหมดลงในอีกราว 20 ปี ้างหน้า  ณะที่การผลิตไฟฟูา องไทยใช้
ก๊าซมากถึง 70% จึงเป็นค้าถามว า ผู้เกี่ยว ้องจะวางแผนจัดหาพลังงานเพ่ือรองรับการผลิตไฟฟูาอย างไร เพราะการ
พัฒนาแหล งพลังงานใหม ต้องใช้เวลาเป็น 10 ปี เช นกันการแก้ป ญหาเฉพาะหน้าคือต้องหาแหล งเชื้อเพลิงที่
หลากหลายเ ้ามาเ ริม โดยแผนการพัฒนากาลังผลิตไฟฟูา ( PDP) ฉบับล า ุด รัฐบาลได้เตรียมแผนรับมือไว้ 2 
แนวทาง หนึ่ง คือ ซื้อไฟฟูาจากประเท เพ่ือนบ้าน เช น ซื้อไฟฟูาพลังน้้าจากลาว และก้าลังพิจารณาพม าเพ่ิมเติ ม
แนวทางท่ี อง คือ พลังงานหมุนเวียน  ้อดีคือไม ก อให้เกิดผลกระทบต อ ิ่งแวดล้อม แต  ้อเ ียคือ ราคา ูง รวมทั้ง
ป ญหาความไม เ ถียรภาพ องพลังงานหมุนเวียน ที่ผันผวนตามธรรมชาติ 

 
ทั้งนี้การวางแผนความมั่นคงด้านพลังงานต้องมองครบทั้ง 4 มิติคือ "เพียงพอ มั่นคง ราคา และ 

 ิ่งแวดล้อม"โจทย์ ้าคัญยุทธ า ตร์ประเท ไทยจะเลือกพลังงานอะไร ณะที่ "ก๊าซธรรมชาติ" ยังคงต้องเป็นพลังงาน
หลัก องประเท ไทย เพียงแต ว าจะใช้จากแหล งไหน  ้าหรับพลังงานประเภทอ่ืนที่มีโอกา จะเ ้ามามีบทบาทมาก ึ้น
ก็คือ "ถ านหิน" เพราะป จจุบันเทคโนโลยี Clean Coal Technology มีการพัฒนาจน ามารถ จัดมลภาวะได้ มบูรณ์
มาก ึ้น ประกอบกับเป็นพลังงานที่มีต้นทุนไม  ูง ซึ่งที่ผ านมาโรงไฟฟูาถ านหินจากแม เมาะก็ช วยพยุงค าไฟไม ให้ ูง
เกินไป 

ประเท ไทยมีความได้เปรียบจาก การเป็นผู้ผลิต ผู้  งออกพืชพลังงานไม ว าจะเป็นมัน ้าปะหลัง อ้อย 
ปาล์ม ซึ่ง ามารถใช้เป็น ฐานการผลิต "พลังงานทดแทน" เพียงแต ต้องเลือกว าจะน้าไปผลิตพลังงานหรืออาหาร หรือ
ความพอดีอยู ตรงไหนรวมถึง ้อเ นอการพัฒนาโรงไฟฟูาพลังงานทดแทนที่ใช้แหล งพลังงาน "ท้องถิ่น" ซึ่งจะช วย
  งเ ริมให้เกิดลักษณะชุมชนพ่ึงตนเอง หากป จจัยเ ี่ยง องระบบนี้คือ “ระบบส ารอง” ในภาวะฉุกเฉิน หรือเกิดภัย
ธรรมชาติเป็น าเหตุมาจากการปลูกพืชพลังงานเหล านี้หรือไม  ป จจุบันมีทั้งนายทุน และชุมชนบุกรุกปุาเพ่ิมมากยิ่ง ้ึน 
หรือจะเป็นการซ้้าเติมธรรมชาติซึ่งยังไม เห็นนักวิชาการหรือรัฐบาลใด กล้าตัด ินใจและก้าหนดแนวทางแก้ไ น้าพา
ประเท ไทยให้พ้นจากวิกฤตพลังงานได้ ประเท ไทยหมดความหวังแล้วจริงหรือ จะต้องพ่ึงพาพลังงานจาก
ต างประเท ไปจนตลอดกาลหรืออย างไร ประเท ไทยไม มีผู้รู้ หรือไม มีผู้ปฏิบัติ ติดป ญหาตรงไหนกันแน  

จากป ญหาดังกล าว กระทรวงพลังงาน หน วยงานที่รับผิดชอบในการจัดหาด้านพลังงาน องประเท  ก็
ไม ได้นิ่งเฉย ก้าหนด แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปีพ. .2555-2564(Alternative 
Energy Development Plan: AEDP 2012-2021) “รัฐบาลประเท ไทย”จะ  งเ ริมให้ชุมชน มีความรู้ ความเ ้าใจ 
การผลิตพลังงานหมุนเวียนอย างจริงจัง แต เพราะเนื่องจากมาตรา 7  องรัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทย 2550 
ระบุว ากิจการพลังงานเป็น องรัฐเท านั้น ตามที่กลุ มเคลื่อนไหวทางการเมือง ิ่งแวดล้อมกล าวประชา ัมพันธ์นั้นเป็น
ความจริงหรือเห็นมีหน วยงานเอกชน ด้าเนินการได้อย างบริษัท บ้านปู บริษัท กัลฟ บริษัท ผลิตไฟฟูา จ้ากัด(มหาชน) 
ฯลฯ ดังนั้นการให้ชุมชนคนไทย เ ้าใจ ้อมูลความเป็นจริงที่เกิด ึ้นว าประเท ไทย จะ ามารถแก้ไ ป ญหาการพัฒนา
พลังงานได้นั้น ประชาชนไทย จะต้องร วมกันผลักดันเพื่อก้าหนดให้เกิดแผนคู มือการพัฒนาชุมชนที่ อดคล้องกับความ
 มดุลทางธรรมชาติที่ด้ารงอยู  เพ่ือ ร้างระบบเ รษฐกิจ  ังคม  ิ่งแวดล้อมและระบบจัดการ ุ ภาพที่เ ้มแ ็งอย าง
เป็นระบบที่ยั่งยืน โดยให้หน วยงานภาครัฐ รัฐวิ าหกิจ เอกชน และประชาชน เ ้ามาเป็นหุ้น  วนในการพัฒนาทั้ง
ระบบ มาร วมกันวางแผนก้าหนดแนวทางการพัฒนา  มบัติ องชาติเพื่อประโยชน์ าธารณะ องประชาชนชาวไทยทุก
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ภาค  วน ไม่น่าจะใช่แนวทางท่ีฝ่ายการเมืองสิ่งแวดล้อม และกลุ่มเคลื่อนไหว ไปประกาศว่าพลังงานไทยถูกปล้น 
จะต้องเป็นของท้องถิ่น พลังงานไม่ใช่สมบัติของรัฐ เนื่องจากเม่ือนายทุนมาควบคุมรัฐ ก็จะกลายเป็นสมบัติของนายทุน
จนท าให้เกิดการผูกขาดในที่สุด”แต ถ้าประชาชนเ ้ามามี  วนร วมก้าหนดอนาคตว า 40 -50 ปี ้างหน้า ประเท ไทยจะ
เลือกใช้พลังงานรูปแบบไหน  ิ่ง ้าคัญ คือต้องให้ความรู้เพ่ือให้ประชาชนเ ้าใจ และยอมรับถึง ้อจ้ากัดต างๆ  อง
พลังงานแต ละประเภทเพื่อจะได้ร วมกันก้าหนดยุทธ า ตร์พลังงาน องประเท ไปให้ในทิ ทางท่ีถูกต้อง เชื่อแน ว าต้อง
ถามคนไทยทั้งประเท ว า “วันนี้คนไทยพร้อมหรือยัง” 

คณะกรรมการท้างานเพ่ือก้าหนดแนวทางการพัฒนาวิ าหกิจพลังงานชุมชน เห็นว าการตั้งปูอมตอบโต้
และโจมตีกันด้านพลังงานใน ังคมไทยเริ่มจะมีแนวโน้มว าจะเพ่ิมความรุนแรง  าดเหตุผลในการน้าเ นอ และแนวทาง
แก้ไ วิกฤตพลังงาน องประเท ไทย เพื่อประโยชน์ องชาติ ไม ว าจะเป็นรัฐบาล รัฐวิ าหกิจ เอกชน หรือประชาชน
ชาวไทย 

 
วันนี้ คณะท้างานเพ่ือก้าหนดแนวทางการพัฒนาวิ าหกิจพลังงานชุมชน ประกอบด้วย ้านัก ้านักงาน

เล าธิการเทิดไท้องค์ราชัน  ้านักงานใต้ร มพระบารมี  ้านัก  งเ ริมการมี  วนร วม องภาคประชาชน(  ช.) กระทรวง
พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.)การไฟฟูา  วนภูมิภาค(กฟภ.) มูลนิธิ ร้าง ุ ชุมชน
(ม ช.) และมูลนิธิพัฒนาวิ าหกิจพลังงานชุมชน(มวช.)จึงได้ด้าเนิน” โครงการ พัฒนา ถานีต้นแบบวิ าหกิจพลังงาน
ชุมชน” โดยยึดพระราชด้าริ องพระบาท มเด็จพระเจ้าอยู หัวและ มเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ มาเป็น
แนวทางในการปฏิบัติการมี  วนร วม องภาคประชาชน โดยให้หน วยงานภาครัฐ รัฐวิ าหกิจ เอกชน และประชาชน 
เ ้ามามี  วนร วมการพัฒนาชุมชนต้นแบบทั้งระบบตั้งแต มาร วมกันวางแผนก้าหนดแนวทางการพัฒนา มบัติ องชุมชน 
เพ่ือประโยชน์ าธารณะ องประชาชนชาวไทยทุกภาค  วน 

คณะท้างานเพ่ือก้าหนดแนวทางการพัฒนาต้นแบบวิ าหกิจพลังงานชุมชน ุ ภาพดี จัดตั้ง ึ้นด้วย
เจตนารมณ์เพ่ือ  งเ ริมให้ทุกภาค  วนที่มีบทบาท ้าคัญใน ังคม ได้มี  วนร วมรับรู้ ้อมูล และมีความเ ้าใจมิติต างๆ 
 อง”ธุรกิจเพื่อสังคม” ซึ่งเป็นป จจัย ้าคัญในการ ับเคลื่อน ภาคธุรกิจและอุต าหกรรม องประเท ในรูปแบบการ
ถ ายทอด ้อมูล ระดม มอง แลกเปลี่ยนประ บการณ์เพ่ือให้ประเท พร้อมเผชิญกับความท้าทายในการ ร้างความ
ยั่งยืน  ิ่งเหล านี้ถ้าประชาชนเ ้ามามี  วนร วมในการก้าหนดแนวทางตั้งแต ต้น พัฒนาให้เป็น “ธุรกิจเพื่อสังคมครบ
วงจร”จึงเชื่อว าการ ึกษา วิจัย และพัฒนาต้นแบบวิ าหกิจพลังงานชุมชน ุ ภาพดี(ล้าปางโมเดล)ภายใต้การด้าเนิน
โครงการ “ใต้ร มพระบารมี” จะเป็นการพัฒนาความ ุ มวลรวม องประชาชน ความ ุ มวลรวมประชาชาติ(Gross 
National Happiness : GNH) ที่เกิด ้ึนจากการพัฒนาชุมชนพ่ึงตนเองซึ่งคณะผู้ ึกษาเชื่อมั่นว าจะเป็นการแก้ป ญหา
เ รษฐกิจชุมชน  ร้าง ังคมท่ีดี รักษาความ มดุลทางธรรมชาติ ิ่งแวดล้อม และ ุ ภาพดี จึงเชื่อว าการ ึกษาครั้งนี้จะ
เป็นความหวังว า ต้นแบบวิ าหกิจพลังงานชุมชน ุ ภาพดีต้าบลผาป ง อ้าเภอแม พริก จังหวัดล้าปาง จะเป็นประโยชน์
ที่ ามารถน้าแนวทางการแก้ไ ป ญหาการพัฒนาชุมชนยั่งยืนในอนาคตได้และ ยายผลการด้าเนินงานให้ครอบคลุมทั่ว
ประเท  

 

2. วัตถุประสงค ์
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1.1 เพ่ือน้อมน้าพระราชด้ารั  ององค์พระบาท มเด็จพระเจ้าอยู หัว และ มเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ มาเป็นแนวปฏิบัติในการแก้ป ญหาวิกฤต หมอกควัน ภัยแล้ง  และความมั่นคงด้านพลังงานใน
ประเท  ภายใต้โครงการ “ใต้ร มพระบารม”ี ในพ้ืนที่ 8  จังหวัดภาคเหนือ 

1.2 เพ่ือเป็นกรณี ึกษา วิจัยแนวทางการพัฒนา  ถานีวิ าหกิจ พลังงาน ชุมชน ุ ภาพดี แบบ
ประชาชนมี  วนร วม(Public participation : PP) ในการคิด ร วมท้า ท้าตัด ินใจ และร วมเป็นเจ้า องการพัฒนาอย าง
ยั่งยืนในรูปแบบ “การเรียนด้วยการรู้ลงมือปฏิบัติจริง” (Learning by doing) 

1.3 เพ่ือเป็นคู มือแนวทางการพัฒนา  ถานีวิ าหกิจ พลังงาน ชุมชน ุ ภาพดี  ้าหรับชุมชน องค์กร
ปกครองท้องถิ่น และหน วยงานที่เกี่ยว ้องน้าไปเป็นแนวทางปฏิบัติ และการออกระเบียบ ้อบังคับว าด้วยการมี  วน
ร วม องภาคประชาชนต อการพัฒนาคุณภาพชีวิต องประชาชนในอนาคตอย างยั่งยืน 
 
 
 
3. ขอบเขตการด าเนินงาน 

3.1  ึกษาทบทวน ้อมูลความ ัมพันธ์ชุมชนพ้ืนฐาน และวิเคราะห์ระบบเ รษฐกิจ  ังคม  ิ่งแวดล้อม 
และ ุ ภาพชุมชนในพื้นท่ีต้นแบบเพื่อก้าหนดแผนยุทธ า ตร์การพัฒนาชุมชนยั่งยืน 

3.2 ประ านการมี  วนร วมในการด้าเนินงานร วมกับหน วยงานที่เกี่ยว ้องระดับจังหวัดอย างเป็น
ทางการ พร้อมรายงานความเป็นมาและวัตถุประ งค์ในการด้าเนินโครงการแก ผู้ว าราชการ หัวหน้า  วนราชการระดับ
ท้องที่และ  วนท้องถิ่น 

3.3 ประชุมเพ่ือทบทวนคณะท้างานปฏิบัติการมี  วนร วม องภาคประชาชนต อการพัฒนา ต้นแบบ
 ถานีวิ าหกิจพลังงานชุมชน ุ ภาพดี ร วมกับผู้น้าชุมชน เพื่อการวิเคราะห์ภารกิจหลัก หรือยุทธ า ตร์ที่ ้าคัญ ที่
เหมาะ มในการเปิดโอกา ให้ประชาชนเ ้ามามี  วนร วม ในการแ ดงความคิดเห็น  ร วมคิด ร วมท้า เพื่อออกแบบแนว
ทางการด้าเนินโครงการ ควบคู ไปกับการ ึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร วมกับชุมชนอ่ืนๆ  

3.4 จัดประชุมกลุ มย อย ( Focus Group) เพ่ือก้าหนด อบเ ต ( Scoping) การมี  วนร วมในการ
พัฒนาโครงการ 

3.5 จัดประชุมทบทวน อบเ ตแนวทางการพัฒนาชุมชน าธารณะ (Public Scoping) ต อกรณีการมี
  วนร วมในการพัฒนาโครงการ  

3.6 น้า อบเ ตและแนวทางการการพัฒนาชุมชนยั่งยืนไปจัดท้าแผนยุทธ า ตร์การพัฒนาเ รษฐกิจ 
 ังคม  ิ่งแวดล้อมและ ุ ภาพเพ่ือเป็นคู มือในการปฏิบัติการด้าเนินงาน 

3.7 ทบทวน อบเ ตแนวทางการพัฒนาโครงการ และยุทธ า ตร์การพัฒนาชุมชน าธารณะ Public 
Review พร้อมน้าแผนยุทธ า ตร์ไป ู การ ปฏิบัติการพัฒนาโครงการ  และแจ้งให้หน วยงานราชการ องค์กรปกครอง
ท้องถิ่นทราบ และร วมมือในการปฏิบัติการด้าเนินงานร วมกัน 

3.8 ประ านหน วยงานความร วมมือทั้งภาครัฐ รัฐวิ าหกิจ เอกชน องค์กรพัฒนาชุมชนที่เก่ียว ้อง
ตามแผนงานเ ้ามาเป็นหุ้น  วนในความร วมมือเพ่ือให้การด้าเนินโครงการ ้าเร็จตามวัตถุประ งค์ 

3.9 ด้าเนินงานตามแผนงานที่ก้าหนด 
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3.10 ติดตามความก้าวหน้าในการด้าเนินการ ตามแนวทางที่ก้าหนดไว้ในโครงการอย าง ม่้าเ มอและ
ต อเนื่อง และมีการจัดท้ารายงาน รุปผลความก้าวหน้าในการด้าเนินการเ นอต อ ผู้บริหาร อง  วนราชการ พร้อม
 ื่อ ารให้ประชาชนและกลุ มผู้มี  วนได้  วนเ ีย (Stakeholder) ที่เก่ียว ้องรับทราบอย าง ม่้าเ มอ 

3.11  รุปรายงานผลการ ึกษาวิจัยและพัฒนาต้นแบบ ถานีวิ าหกิจพลังงานชุมชน ุ ภาพดี(ล้าปาง
โมเดล)ให้หน วยงานที่เกี่ยว ้องทราบ พร้อมปรับปรุงแก้ไ การด้าเนินงาน 

3.12 พัฒนาปรับปรุงให้เป็น ูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้วิ าหกิจพลังงานชุมชน ุ ภาพดีและ ให้ประชาชน
ได้มา ึกษาดูงาน และเป็นแหล งเรียนรู้  ั้นตอน วิธีการ กระบวนการมี  วนร วม องภาคประชาชน ระบบการบริหาร
จัดการเครือ  ายธุรกิจเพ่ือ ังคม”ในรูปแบบวิ าหกิจชุมชนที่ยั่งยืน” 

3.13 จัดเวทีให้หน วยงานราชการ รัฐวิ าหกิจ เอกชน และประชาชนทั่วไปได้มา ึกษาดูงาน และเป็น
แหล งเรียนรู้กระบวนการมี  วนร วม องภาคประชาชนอย างยั่งยืนตามแนวพระราชด้าริ 

3.14 จัดพิธีเปิด ูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้อย างเป็นทางการ พร้อมผลิตคู มือปฏิบัติการเรียนรู้ตามผล
ปฏิบัติการและการ ึกษา วิจัย 
 
 



 

 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชด้าริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้้า มีพลังงาน มีชีวิต  

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า 1-13 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

 


