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บทที่2 
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

2.1  ความเบื้องต้น 
ต าบลผาป ง เป็นตําบลเล็กๆที่ซ อนอยู ในหุบเ าอย างโดดเดี่ยวและเป็นทางตันที่ไม อาจเดินทาง

ด้วยรถยนต์ เพ่ือจะผ านไปยังอําเภอลี้ จังหวัดลําพูนได้ทั้งท่ีอยู คนละฟาก องภูเ า ซึ่งมีชื่อเรียกว า “ดอยอาน
ม้า” และ “ดอยหลวง ”  ุนเ าทั้ง องลูกนี้ถือเป็น ัญลักษณ์ องผาป๎งและเชื่อกันว า เหตุที่ชื่อผาป๎งก็ ืบ
เนื่องมาจาก ุนเ าที่เป็นภูเ าหิน เมื่อมีแรง ั่น ะเทือนจากเหตูแผ นดินไหวหรือฝนตกซะพ้ืนดินมากๆ จึงทําให้
หินกร อนและเมื่อถูกกัดเซาะนานวันเ ้าจึงได้พังทลายลงมา (ป๎ง เป็นภาษาคําเมือง หมายถึง พัง) 

ตําบลผาป๎งมีเนื้อที่ประมาณ 81 ตารางกิโลเมตร มีลําห้วยแม ปุรวมกับห้วยผาป๎ง ไหลผ านหมู บ้าน 
ลําห้วยแม วอดไหลผ านทิ เหนือ ห้วยแม  ยากไหลผ านทิ ใต้ มีประชากรทั้ง ิ้น 1,774 คน ( ํารวจเมื่อปี 25 55) 
มีวัด 3 วัด มี 5 หมู บ้าน และมี 1 โรงเรียน ซึ่งเป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน มีถนน ายเถิน-ผาป๎ง ระยะทาง 15
กิโลเมตรติดต อกลับตลาดในอําเภอเถินและใช้เป็นเ ้นทางหลักในการ ัญจรไปเมืองใหญ  ตําบลผาป๎งอยู ห าง
จากที่ว าการอําเภอแม พริกไปทางทิ เหนือ 24 กิโลเมตร การคมนาคม ะดวกทางลาดยางตลอด าย มี
ทางเ ้าออกอยู  องเ ้นทาง คือ ทางอําเภอแม พริก-ตําบลผาป๎งและตําบลผาป๎ง-อําเภอเถิน ด้วยตําบลผาป๎งมี
ประชากรไม เ ้าหลักเกณฑ์การจัดตั้งและยกระดับ ภาตําบลเป็นองค์การบริหาร  วนตําบล จึงต้องไปรวมกับ
องค์การบริหาร  วนตําบลแม พริก ซึ่งเป็นพื้นที่ท่ีมี นาดใหญ กว าตําบลผาป๎ง 2 เท าจึงทําให้งบประมาณในการ
พัฒนาชุมชนในตําบลผาป๎ง าดการดูแลและพัฒนามาอย างต อเนื่องกว า 20 ปี 

จากการเล าต อๆกันมา องบรรพบุรุษว า รากเหง้า องคนผาป๎งมาจากคนบ้านท าหลวง อําเภอเถิน 
แล้วคนบ้านท ามาจากไหน บ้างก็บอกว ามาจากเชียงใหม  ตอนปลาย มัยอยุธยาหรือต้นธนบุรี ซึ่งเป็นช วงที่พระ
เจ้าตาก ินมหาราชทรง ับไล พม าออกจากอาณาจักรล้านนาแล้วกวาดต้อนผู้คนจากเชียงแ น ,จาก ิบ องป๎น
นา (ไทลื้อ) มาไว้แถบลําปาง เชียงใหม  เถิน ฯลฯ เป็นต้น  

คนรุ นแรกที่เ ้ามาตั้งรกรากอยู ที่ตําบลผาป๎ง ที่มาจากบ้านท าหลวงชื่อ เจ้ากุ เจ้า าดและ  วน
หนึ่งที่มากตั้งรกรากอยู ที่วัดห้วยไร   ันนิษฐานว าพวกนี้มาอยู ก อนคนตําบลผาป๎งหมู  2 และท่ีตั้ง องตําบลผาป๎ง
ในป๎จจุบัน  ันนิษฐานว าเป็นถิ่นที่อยู อา ัย องชาวลัวะและยางมาก อน เพราะได้มีการ ุดพบโบราณวัตถุท่ีเป็น
 ิลปะ องชาวลัวะและยาง อีกท้ังยังมี ถานที่บางแห งที่มีชื่อเรียกท่ีแ ดงถึงชื่อ องชาวยาง เช น ทุ งนายาง 
ห้วยต๊างหนองยาง เป็นต้น 

ตําบลผาป๎งมีภูมิประเท อยู ในช องเ า มีพื้นท่ีทํากินน้อย เมื่อมีประชากรเพ่ิมมาก ้ึนจึงเป็นเหตุให้
มีการอพยพไปอา ัยอยู ในต างถิ่นรุ นที่ 1 เช น อําเภอทุ งเ ลี่ยม จังหวัด ุโ ทัย อําเภอคลองลาน จังหวัด
กําแพงเพชร อําเภอแม  อด จังหวัดตาก อําเภอจูน และอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย เมื่อไม มีที่ดินทํากิน จึง
เป็นเหตุให้ชาวชุมชนตําบลผาป๎ง มีวัฒนธรรมชุมชนที่ ืบกันมาคือ   งลูกเรียนหนัง ือให้มีการ ึกษา ูงๆ  
  งเ ริมการ ึกษาให้นักเรียนมีการเรียนต อร้อยเปอร์เซ็นต์พ อแม นิยม  งลูกๆ ไปเรียนต อในระดับประถมจนถึง
ระดับปริญญาเอก เพราะต้องการให้ลูกได้ใช้วิชาความรู้ไปเป็นวิชาชีพติดตัวหาเลี้ยงชีพได้ และก็เป็น าเหตุการ
ย้ายถิ่นฐาน องลูกหลานชาวตําบลผาป๎งครั้งท่ี 2 ที่ไปเรียนหนัง ือในเมืองแล้ว ไป ร้างถิ่นฐานอยู ในเมือง 
กรุงเทพ  มุทรปราการ  ชลบุรี พระนคร รีอยุธยา ลําปาง เชียงใหม  ลําพูน ไม ยอมกลับถิ่นบ้านเกิด องตนเอง 
จะกลับบ้านเกิดก็จะกลับเฉพาะเท กาลเพ่ือมาเยี่ยมพ อแม  ปูุย า ตายาย ที่ยังมีชีวิตอยู   ําหรับครอบครัวที่ไม มี
เครือญาติอา ัยอยู แล้วก็ปล อยให้เป็นบ้านร้างกว า 10 หลังคาเรือน 
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ประชาชนตําบลผาป๎งมีผู้ ูงอายุเฉลี่ยร้อยละ 30 ซึ่งมีปริมาณผู้ ูงอายุมากที่ ุดในอําเภอแม พริก 
แต มีผู้นําชุมชนในป๎จจุบันเป็นคนหนุ ม าวที่อา ัยอยู บ้านเกิด อายุตั้งแต  30 – 50 ปี การพัฒนาชุมชนอยู ในช วง
การเปลี่ยนแปลงระบบความคิดระหว างคนหนุ ม าว มัยใหม  กับอดีตผู้นําชุมชน จึงทําให้มี ้อพิพาทระหว าง
บุคคลอยู บ้าง มีการอิจฉา นินทา ใ  ร้ายเพื่อประโยชน์ทางการเมืองท้องถิ่น ท้องที่ แต ด้วยความเป็นเครือญาติ
กันทั้ง 5 หมู บ้านจึงทําให้ชาวตําบลผาป๎ง  วนใหญ ยังเคารพและรักษาวัฒนธรรมที่ดี องชุมชนไม มีความ ัดแย้ง
ทาง ังคม ั้นรุนแรงเมื่อเปรียบเทียบกับชุมชน ้างเคียง ยังนับได้ว าตําบลผาป๎งเป็นชุมชนพ่ึงตนเองที่มีความ
เ ้มแ ็ง โดยเฉพาะการ ืบ านวัฒนธรรม และการบูชาพระพุทธ า นา 

ชุมชนผาป๎งบริ ุทธิ์ด้วย ภาพอากา ที่ดีเยี่ยม มีทิวทั น์ที่ยังไม ได้เปิดเผยหลายแห งที่ถือเป็นจุด
 าย องตําบลผาป๎งและประการ ําคัญพ้ืนที่ในตําบลผาป๎งมีปุาที่อุดม มบูรณ์ องพืชพันธ์ธัญญาหารจาก
ธรรมชาติ ไม ว าจะเป็นเห็ดโคน เห็ดเผาะ และเห็ดอีกหลายชนิดที่ทําให้เ รษฐกิจ องผาป๎งดี ึ้นรวมไปถึง ัตว์ปุา
อนุรักษ์ท่ีจัดว าเป็น ัตว์เ รษฐกิจที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปคือ อึ่ง แย้ อีกทั้งผักปุาพ้ืนบ้านเมื่อฝนโปรยปรายลงมา 
อาหารจากฟูาประดังมาให้ชาวผาป๎งต้องมีร้อยยิ้มท่ีเปี่ยมไปด้วยความ ุ จากอาหารจากธรรมชาติ ไม ว าจะเป็น
ดอกก้าน ผักหวาน ผักก้อแก้ ผักบอนเต า ฯลฯ 

แม้ตําบลผาป๎งจะอยู ในหุบเ า แต ทว าเทคโนโลยีมีมาถึงหุบเ าแห งนี้ ไม ว าจะเป็นอินเตอร์เน็ต 
 ถานีวิทยุชุมชนคนพลังงาน คลื่นเอฟเอ็ม100.25 เมกะเฮิทซ์ แต อีก  วนหนึ่งที่ชาวตําบลผาป๎งกําลังประ บ
ป๎ญหาวิกฤตในชุมชนมายาวนานกว าระยะเวลา 15 ปี คือ เป็นชุมชน าดน้ําเพ่ือการเกษตร ทั้งที่เป็นชุมชนต้น
น้ํา ซึ่งในอดีตชุมชนผาป๎งเป็นพื้นที่ต้นน้ํา มีน้ําไหลตลอดปี แต ป๎จจุบันในฤดูแล้ง ไม มีน้ําเพื่ออุปโภคบริโภค 
 าเหตุหนึ่งที่ทําให้ตําบลผาป๎งวิกฤตน้ําในป๎จจุบันนี้ เพราะผู้นําชุมชนในอดีตมีการต อต้านโครงการ  ร้างเ ื่อน
เก็บน้ําในพระราชดําริ ในหมู ที่ 2 และป๎จจุบันก็ยังมีการคัดค้านต อต้านการ ร้าง”อ างเก็บน้ําห้วยต้อง”โครงการ
ในพระราชดําริในหมู ที่ 1 เช นกัน เพราะมีกลุ มคนที่มีอิทธิพลชอบร้องเรียน และเรียกร้องค าเ ียหายมีที่ดินทํา
กินในบริเวณดังกล าว จึงเป็น าเหตุหนึ่งที่ทําให้ชาวตําบลผาป๎งได้รับผลกระทบจากภาวะแห้งแล้ง   งผลให้
ประชาชน หมู ที่ 3 และหมู ท่ี 4 ซึ่งเป็นชุมชนปลายน้ํา  าดน้ําเพ่ือการบริโภคและอุปโภค และน้ําเพ่ือการเกษตร
อย างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 

ตั้งแต ปี พ. . 2547 – ป๎จจุบัน มีกลุ มคนรุ นใหม ได้มีโอกา ได้เป็นผู้นํา ได้รวมตัวกันเพ่ือกําหนด
 อบเ ตหาแนวทางแก้ไ วิกฤตชุมชน แต ก็ไม  ามารถดําเนินการได้อย าง ะดวกมากนัก เพราะไม มีงบประมาณ
ในการพัฒนาชุมชน สาเหตุหลักเพราะไม่มี อบต.เป็นของตนเอง ต้องไปรวมกับ อบต.แม่พริก  งบประมาณมี
จํานวนจํากัด จึงทําให้เกิดกระบวนการร วมคิดในการจัดตั้งองค์กรเพ่ือพัฒนาชุมชนพ่ึงตนเอง  ร้างเ รษฐกิจดี 
 ังคมดี  ิ่งแวดล้อม และ ุ ภาพดี  เริ่มตั้งแต ระบบการ ึกษา  ร้างโรงเรียนในฝ๎น  ร้างโรงเรียนดี ครูดี 
นักเรียนเก ง เพื่อให้มีแนวคิดที่จะร วมกันพัฒนาชุมชน มีโครงการพี่ อนน้อง โรงเรียนวิถีพุทธ การฟ้ืนฟู
วัฒนธรรมประเพณี การดําเนินการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-อเมริกัน และ ร้างระบบ าธารณ ุ ที่มีระบบ
จัดการ ุ ภาพดี ไม มีไ ้เลือดออก ไม ใช้ ารเคมีติดต อกัน 10 ปี ไม มีการเผาปุา และการตัดไม้ทําลายปุา มีมอด
ไม้อยู บ้างแต ก็ไม มากนัก และที่ ําคัญและทําให้คนรู้จักตําบลผาป๎งมากยิ่ง ึ้นเมื่อมีการริเริ่มก อ ร้างพระบรม
ธาตุเจดีย์หลวง 12 นักษัตร  ร้าง ูนย์กลางความร วมมือทางวัฒนธรรมชุมชนและทํานุบํารุงพระพุทธ า นา 
จนทําให้ผาป๎งได้รับการยอมรับจาก ังคมภายนอก และให้ความ นใจตําบลผาป๎งมากยิ่ง ้ึนมาจนถึงป๎จจุบันนี้ 

 
 
 



 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชดําริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้ํา มีพลังงาน มีชีวิต 

 

 

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป๎ง หน้า 2-3 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป๎งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

ขนาดของพ้ืนที ่
ตําบลผาป๎งมีเนื้อที่ประมาณ 81 ตารางกิโลเมตร 

ลักษณะภูมิประเทศ 
 พ้ืนที่  วนใหญ เป็นภูเ า ซึ่งมีมากทางทิ ตะวันตกและทิ เหนือ พื้นที่ ําหรับบ้านเรือนและท่ีทํากินเป็น
พ้ืนที่ราบ ลักษณะเทลาดลงทางทิ ใต้ 

ลักษณะภูมิอากาศ 
 ฤดูร้อน ประมาณเดือนมีนาคม-เมษายนอากา ค อน ้างร้อนจัด 

ฤดูฝน ประมาณเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม เนื่องจากมีแนวเทือกเ ากั้นอยู ทางทิ ตะวันตกและทิ 
เหนือ ทําให้ได้รับความชื้นจากอิทธิพลลมมร ุมตะวันตกเฉียงใต้ไม เต็มที่ จึงมีปริมาณฝนค อน ้างต่ํา 

ฤดูหนาว  ประมาณเดือนพฤ จิกายน-กุมภาพันธ์ อากา หนาวปานกลางเมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืน ๆ ใน
ภาคเหนือ 

อาณาเขตติดต่อ 
ทิ เหนือ  ติดต อกับ ตําบลนาโปุง อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง 
ทิ ใต้   ติดต อกับ ตําบลแม ปุอําเภอแม พริก จังหวัดลําปาง 
ทิ ตะวันออก  ติดต อกับ ตําบลแม ปุ อําเภอแม พริก จังหวัดลําปาง 
ทิ ตะวันตก ติดต อกับ ตําบลนาทราย อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน 

จ านวนประชากร 
 จํานวน 1,774 คน (ตาม ้อมูลใน ทร.14 ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2555) 

การประกอบอาชีพของประชากร 
 เนื่องจากตําบลผาป๎งตั้งอยู ในเ ตพ้ืนที่ต้นน้ํา ลักษณะ องดินเป็นดินดําปนทรายมีทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ มบูรณ์ มีน้ํา ในฤดูฝนเพื่อใช้ประกอบอาชีพด้านการเกษตร แต ในฤดูแล้งจะเป็นพื้นที่ าดน้ํา อาชีพหลัก อง
ราษฎรตําบล คือ ประกอบอาชีพเกษตรกร และทํานารับราชการ พนักงานรัฐวิ าหกิจ  ัด  วนเฉลี่ยเท าๆ กัน
 ําหรับการประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และทําธุรกิจ  วนตัว จะไม อยู ในพื้นท่ีย้ายออกไปตั้งถิ่นฐานใน
ต างถ่ิน 
 
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ส าคัญ 

1) ประเพณีวันขึ้นปีใหม่เริ่มวันที่ 31 ธันวาคม - 1 มกราคม ชาวบ้านนิยมไปทําบุญที่วัดตั้งแต เช้าตรู  โดย
มีการทําบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร เพ่ือความเป็น ิริมงคลในวัน  งท้ายปีเก าต้อนรับปีใหม  

2) ประเพณีวันสงกรานต์ และ รงน้ําพระบรมธาตุเจดีย์หลวง 12 นักษัตร และ รงน้ําพระประจําปีเกิด 
เริ่มตั้งแต วันที่ 12 -16 เมษายน เป็นเท กาล ําคัญประจําปี เนื่องจากเป็นเท กาลที่มีชาวผาป๎งที่ได้
ย้ายถิ่นฐานไปทํางานนอกพ้ืนที่ เดินทางกลับมาเยี่ยมท้องถิ่นเกิดมากที่ ุด นอกจากจะมีพิธีทาง า นา 
เช น การทําบุญตักบาตร  รงน้ําพระ การ ืบชะตาบ้าน ชะตาเมืองแล้ว นอกจากนี้ชาวตําบลผาป๎ง ยัง
ได้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือเชื่อมความ ัมพันธ์ ระหว างคนในชุมชน เช น การละเล นผีโด้ง-ผีกวัก เป็นต้น 
และท่ี ําคัญที่ ุด องชาวผาป๎งคือการรดน้ําดําหัว  อพรจากผู้ที่เคารพนับถือ ซึ่งถือเป็นการแ ดง
ความกตัญํูกตเวทีต อผู้ที่มีพระคุณ 
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3) ประเพณีเข้าพรรษาเป็น นบธรรมเนียมที่ ืบทอดกันมานาน เริ่มประมาณเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม 
 องทุกปีโดยตําบลผาป๎งจะเป็นพื้นที่ตําบลงดเหล้าเ ้าพรรษา  องทุกปี 

4) ประเพณีเข้าลุกขะมูลเป็นการปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิ   วนกุ ลให้ผู้ล วงลับไปแล้ว 

5) ประเพณีตานก๋วย ลาก(กิ๋น ้าว ลาก) จัด ึ้นประมาณเดือน กันยายน-ตุลาคม เป็นการถวายทานให้
ญาติผู้ใหญ ที่เ ียชีวิตไปแล้ว 

6) การปฏิบัติธรรมสวดมนต์ทุกวันพระ  ณ ห้องพระบรมธาตุเจดีย์หลวง 12 นักษัตร(กิจกรรมความ
ร วมมือกับกรมการ า นา กระทรวงวัฒนธรรม) 

7) การสืบสานวัฒนธรรมประเพณีตีกลองปูจาทุกวันโกน (ก อนวันพระหนึ่งวัน)(กิจกรรมความร วมมือกับ
กรมการ า นา กระทรวงวัฒนธรรม) 

8) การปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปีบริเวณลานธรรม วิถีไทย พระบรมธาตุเจดีย์หลวง 12 นักบัตรวันที่ 31 
ธันวาคม  องทุกปี(กิจกรรมความร วมมือกับกรมการ า นา กระทรวงวัฒนธรรม) 

9) กิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์ ทุกพระองค์ 
 

แผนที่ต าบลผาป ง 

 
ภาพที่ 2 : แผนผังแสดงที่ตั้งต าบลผาป งโดยสังเขป 
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2.2 สภาพแวดล้อมของต าบลผาป ง 

 คณะที่ปรึกษาได้นําวิธีการวิเคราะห์แบบ SWAT เป็นการวิเคราะห์ ภาพ แวดล้อมชุมชน เพื่อค้นหาจุด
แ ็ง จุดเด น จุดด้อยหรือ ิ่งที่อาจเป็นป๎ญหา ําคัญในการดําเนินงาน ู  ภาพที่ต้องการในอนาคตการวิเคราะห์
 ภาพการณ์ (Situation Analysis) วิเคราะห์จุดแ ็ง จุดอ อนเพื่อให้รู้ตนเองรู้จัก  ภาพแวดล้อมชัดเจนและ
วิเคราะห์โอกา -อุป รรค เพื่อประโยชน์ในการกําหนดกลยุทธ์และแผนการพัฒนาชุมชนตําบลผาป๎งที่เหมาะ ม
ต อไป  

การวิเคราะห์ชุมชนโดยวิธีการแบบ SWOT Analysis 
1. Strengths = จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ 

1.1 คนในชุมชนยึดถือความเป็นชาติ  า นา และพระมหากษัตริย์ 
1.2 พ้ืนฐานและฐานะทางเ รษฐกิจ องครัวเรือนโดยเฉลี่ยแล้วอยู ในเกณฑ์ดี  
1.3 มี ถาน ึกษาท่ีมีคุณภาพ มีครู อนดี มีนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิ ระดับประเท  มีเยาวชนได้

 ึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต จนถึงระดับมัธยม ึกษาตอนต้น 
1.4 ประชากร  วนใหญ ได้รับการ ึกษา ้ันพื้นฐานทําให้มีความรู้ ามารถประกอบอาชีพได้

หลากหลาย 
1.5 ประชาชน องตําบลผาป๎งที่ได้รับการ ึกษาในระดับที่ค อน ้าง ูง มีอาชีพและมีฐานะที่มั่นคง มี

ความ ํานึกรักบ้านเกิด นําความรู้และทุนทรัพย์มาพัฒนาบ้านเกิดอย างต อเนื่อง เช นโครงการ
 ูนย์การเรียนรู้พลังงานยั่งยืน ภายใต้โครงการ “ใต้ร มพระบารม”ี ององค์พระบาท มเด็จพระ
เจ้าอยู หัว และ มเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เป็นต้น 

1.6 คนในชุมชนมีพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม และการนับถือ า นาที่เหมือนกันทําให้ ามารถอยู ร วมกัน
ได้ งบ ุ  

1.7 ชุมชนตําบลผาป๎งมี า น ถาน พระอริยะ งฆ์ วัฒนธรรม  นบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
ได้รับการยอมรับ และมีการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูมาอย างต อเนื่อง  

1.8 ชุมชนมีบุคคลตัวอย างและบุคคลอาวุโ หลายท านที่เป็นแบบอย างที่ดีในการดําเนินชีวิต 
1.9 มีอุปกรณ์และระบบการ ื่อ าร โทร ัพท์ เอ็นเตอร์เน็ต  ูนย์เรียนรู้ ICT  ถานีวิทยุชุมชน ตั้งอยู 

ในชุมชน ามารถเ ้าถึง ้อมูล  าว ารได้อย างทั่วถึง 
1.10 ผู้นําชุมชน ผู้บริหารท้องถิ่น ไม มีความ ัดแย้ง 
1.11 มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม มบูรณ์ 

 
2. Weaknesses= จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ 

2.1 พ้ืนที่ตั้ง องตําบลติดกับแนวภูเ า ไม มีเ ้น ทางการคมนาคมที่จะ ามารถผ านไป ู อําเภอหรือ
จังหวัดอ่ืน ๆ ได้  

2.2 พ้ืนที่  วนใหญ เป็นดินทรายไม เหมาะ มก อการเกษตรกรรม ทําให้ผลผลิตทางการเกษตร          
ออก ู ตลาดในปริมาณน้อยและไม ค อยมีคุณภาพเท าท่ีควร 

2.3 ประชากรในวัยทํางานมีการย้ายถิ่นฐานออกไปจากชุมชน เพ่ือประกอบอาชีพ และตั้งถิ่นฐานอยู ใน
พ้ืนที่อ่ืนทําให้ประชากรในชุมชน  วนใหญ อยู ในวัยเด็ก และวัยชรา 
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2.4 ประชาชนยังไม เ ้าใจและรู้จักใช้ระบบการติดต อ ื่อ าร และเทคโนโลยี าร นเท ที่เ ้ามาใน
ชุมชน 

2.5 วัฒนธรรมแบบชุมชนเมืองบางอย างที่ไม เหมาะ ม ได้แทรกซึมเ ้ามาในชุมชนอย างรวดเร็ว      ทํา
ให้บางครั้ง นบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมชุมชน   ได้
เปลี่ยนแปลงไป 
 

3. Opportunities= โอกาสที่จะด าเนินการได ้
3.1 การมี  วนร วม องประชาชนตําบลผาป๎ง และหน วยงานภาครัฐ รัฐวิ าหกิจ เอกชน ต อการ

พัฒนาชุมชนตามระเบียบ ํานักนายกรัฐมนตรีว าด้วยการ  งเ ริมกิจการเพื่อ ังคมแห งชาติ พ. .
2554ให้เป็น ูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้จริง Leaning by doing  

3.2 ปฏิบัติตามนโยบาย องรัฐบาลที่จะพัฒนาชุมชนโดย “โครงการพัฒนา ักยภาพชุมชน SML” 
ทําให้ชุมชน ามารถนํางบประมาณไปแก้ไ ป๎ญหา  วนรวมเพ่ือการดํารงชีวิตประจําวันและการ
ประกอบอาชีพที่มั่นคงยั่งยืน โดยประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้บริหารจัดการเอง โดยการร วมคิด
ร วมทํา ร วมตัด ินใจ และเป็นเจ้าการพัฒนาอย างยั่งยืน 

3.3 นําผลผลิตในชุมชนทั้งท่ีเกิดจากธรรมชาติและท่ีประชาชนผลิต ึ้นเอง มาแปรรูป หรือหา
ช องทางการตลาด และ ร้างเป็นวิ าหกิจชุมชนเพื่อเพ่ิมรายได้อันจะช วย  งเ ริมอาชีพใน
ท้องถิ่น และเป็นการลดจํานวนการย้ายถิ่น องประชาชนได้อีกทางหนึ่งด้วย 

3.4 พัฒนาชุมชนให้เป็นแหล งท องเที่ยวภูมิป๎ญญาอาเซียนทางการ ึกษา  า นา  ิลปวัฒนธรรม 
การเกษตรปลอด ารพิษ แหล ง มุนไพรพื้นบ้าน รักษา ิ่งแวดล้อม และระบบจัดการ ุ ภาพ
เ ้มแ ็ง ชุมชนแ ็งแรง 
 

4. Threats= อุปสรรคหรือป จจัยท่ีคุกคามการด าเนินงานของชุมชน 
4.1 การแบ งเ ตพ้ืนที่การบริหารและพัฒนาพื้นที่ ององค์กรปกครอง  วนท้องถิ่น ไม มีความ

 อดคล้องกับระบบเ รษฐกิจ  ังคม  ิ่งแวดล้อม และระบบจัดการ ุ ภาพเพ่ือการดําเนินชีวิต
 องประชาชนตําบลผาป๎ง 

4.2 การเปลี่ยน อง ังคมชุมชนในรูปแบบใหม  New Social Movement โดยเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงความคิดทางการเมือง ิ่งแวดล้อมระดับประเท  ทําให้  งผลถึงการบริหารจัดการ 
การพัฒนาท้องถิ่น องค์กรการปกครอง  วนท้องถิ่น ท้องที่ ระหว างตําบลแม พริก และตําบลผา
ป๎ง ซึ่งเป็นเ ตการบริหารรับผิดชอบพื้นท่ี ององค์การบริหาร  วนตําบลแม พริก 

4.3 การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ิ่งแวดล้อมทางความคิดระหว างกลุ มบุคลากรที่อา ัยอยู ในชุมชน
ตําบลผาป๎ง ในนิยามนี้เรียกว า “กลุ มพัฒนาชุมชนผาป๎ง” กับกลุ มชุมชนที่ย้ายถิ่นฐานไป
ประกอบอาชีพในต างถ่ิน แต ยังมีเครือญาติอา ัยอยู ในพื้นท่ี ในนิยามนี้เรียกว า "กลุ มชุมชนผา
ป๎งพลัดถิ่น” 
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 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป๎งยั่งยืน
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2.3 การปฏิบัติการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน(Public Participation : PP) 
 

การดําเนินโครงการ  ึกษาวิจัย และพัฒนา ถานีต้นแบบวิ าหกิจพลังงานชุมชน เป็น
กระบวนการวิจัยผ านกระมี  วนร วม องภาคประชาชนเป็นหลัก ําคัญ เพื่อให้เกิดกระบวนการ ร วมคิด ร วมทํา
ร วมตัด ินใจการพัฒนาโครงการอย างแท้จริง ดังนั้นการดําเนินกิจกรรมต างๆ จึงได้ปฏิบัติตามระดับการมี  วน
ร ม องภาคประชาชน Public participationSpectrum : PPS ดังนี้ 

 

 

1. การแจ้งข้อมูลข่าวสาร(Inform) 
คณะที่ปรึกษาในฐานะหน วยงานความร วมมือการมี  วนร วม องภาคประชาชน และได้รับ

มอบหมายจาก ํานักเล าธิการเทิดไท้องค์ราชัน  ํานักงานใต้ร มพระบารมี  ํานักประ านการมี  วนร วม อง
ภาคประชาชน และการไฟฟูา  วนภูมิภาค ได้ทําการประชา ัมพันธ์ความรู้ความเ ้าใจการดําเนินโครงการผ าน
 ถานีวิทยุกระจายเ ียงคลื่นเอฟเอ็ม 100.25 การประชา ัมพันธ์ผ านเ ียงตาม ายในแต ละหมู บ้าน 5 หมู บ้าน 
การติดปูายประชา ัมพันธ์ให้ประชาชน แจ้งให้องค์การบริหาร  วนตําบล กํานัน ผู้ใหญ บ้าน รายงานหัวหน้า
  วนราชการในอําเภอแม พริก รายงานวัตถุประ งค์ในการดําเนินโครงการในการประชุมหัวหน้า  วนระดับ
จังหวัดโดยมีผู้ว าราชการเป็นประธานและหน วยงานที่เกี่ยว ้องได้รับทราบอย างเป็นทางการพร้อมกันนี้ยังได้พา
ผู้นําชุมชน กรรมการหมู บ้าน และประชาชนในตําบลผาป๎งไป ึกษาดูงานเพื่อ ร้างความรู้ความเ ้าใจ ้อมูล
  าว ารอย างถูกต้อง อาทิ  ึกษาดูงานการบริหารจัดการชุมชนบ้านน้ําเกี๋ยนจังหวัดน าน การจัดการปุาไผ บ้าน
ปงเตา จังหวัดลําปาง การบริหารจัดการชุมชนต้นน้ําบ้าน าม า จังหวัดลําปาง และการ ึกษาดูงานโรง ี ้าว 
และระบบผลิตไฟฟูาพลังงานชีวมวลชุมชน  องมูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดปทุมธานี ดังแ ดงในรูปที่แนบมาพร้อม
นี้ 
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การ ึกษาดูงานในพ้ืนที่ ูนย์วิจัย และพัฒนาอาหาร ัตว์จังหวัดลําปางเพื่อ ึกษาการ
ปลูกหญ้าเลี้ยง ัตว์ และการปลูกพืชพลังงานทดแทนเพราะจาก ้อมูลป๎ญหา องชุมชนในตําบล ผาป๎ง ไม มีน้ํา
เพ่ือการเกษตรในฤดูแล้ง พืชเ รษฐกิจ ชุมชนชนิดไหนมีความเหมาะ มกับพ้ืนที่แล้งน้ํา แต  ้อมูล ะท้อนให้เห็น
ป๎ญหาจากการปลูกหญ้าคือ ชุมชนผาป๎งในป๎จจุบันไม ได้มีวิถีชีวิตเลี้ยง ัตว์ เพราะการปลูก หญ้าเนเปียร์ซึ่งเป็น
หญ้าเลี้ยง ัตว์  

 ิ่งที่ได้จากการ ึกษาดูงาน ทําให้ ผู้นําชุมชนตําบลผาป๎งรู้จักการพัฒนาพืชอาหาร ัตว์ 
มีความเ ้าใจการปลูกหญ้าบาน า-เนเปียร์ยักษ์ ซึ่งมีคุณ มบัติในการนํามาเป็นอาหาร ัตว์ และเป็นพืชพลังงาน 
โดย ามารถพัฒนาวิ ากิจชุมชนพลังงาน ึ้นมารองรับและเป็นเจ้า องในการดําเนินโครงการครบวงจร เมื่อ
เปรียบเทียบกับการปลูก ้าวโพด มัน ําปะหลัง ถั่วลิ ง ในป๎จจุบัน และมีป๎ญหา ุ ภาพ  ิ่งแวดล้อมมากมาย 
และยังมีรายได้ที่ไม ยั่งยืน ดังนั้น การปลูกหญ้าบาน า เพื่อ หมักผลิตก๊าช CBGผลิตเชื้อเพลิงก้อน Pellets เพ่ือ
เลี้ยง ัตว์ ผลิตปุ๋ย จึงเป็นวงจรชีวิตที่ชุมชนตําบลผาป๎งมีโอกา ได้ ึกษาเรียนรู้จากการ ึกษาดูงานครั้งนี้ 

 
 

 
การ ึกษาดูงานการปลูกหญ้าทดแทนการปลูก ้าวโพดและมัน ําปะหลัง  

 เพื่อการกําหนด อบเ ตในการปฏิบัติการมี  วนร วมการพัฒนาวิ าหกิจพลังงานชุมชน  
วันที่ 13 มิถุนายน 2555 ณ  ูนย์วิจัยพืชอาหาร ัตว์ อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง 
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การ ึกษาดูงานในพ้ืนที่ ูนย์การบริการจัดการรักษาปุาไผ ชุมชน หมู ที่ 8 ตําบลปงเตา 
อําเภองาวจังหวัดลําปางเพื่อ ึกษาการบริหารจัดการปุาไผ ชุมชน การเพาะกล้า การตัดอย างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ และการนําไปใช้ประโยชน์อย างเป็นระบบ เพราะจาก ้อมูล องชุมชนในตําบลผาป๎ง เป็นพื้นที่ชุมชนที่
มีปุาไผ ซาง ไผ รวก ไผ  ี ุก ไผ บง ทั้งบริเวณท่ีดินกรรม ิทธิ์ และบริเวณหัวไร ปลายนา  ปก./ ทก. และบริเวณ
เ ตปุาชุมชน เป็นจํานวนมาก เป็นพืชเ รษฐกิจที่อุ้มน้ํา อุ้มดิน รักษาความชุมชื้นให้กับปุา  

 ิ่งที่ได้จากการ ึกษาดูงาน ทําให้ ผู้นําชุมชนตําบลผาป๎งรู้จักวิธีการบริหารจัดการปุา
ไผ  ปลูกไผ  เพาะไผ  การตัด การดูแลอย างถูกต้องตามหลักวิชาการ  ามารถนํามาพัฒนาเพื่อ ร้างมูลค าเพ่ิมทาง
เ รษฐกิจให้กับชุมชน ซึ่งมีคุณ มบัติ องไผ แต ละชนิดมีความแตกต างกันออกไป ไผ มีคุณลักษณะพิเ ษกว า"
หญ้า" หรือ"ไม้ยืนต้น" ไม้เ รษฐกิจ หรือกล าวได้ว า "ไผ โตเร็ว และใช้ประโยชน์ได้ทุก  วน เป็นไม้ใช้ อย ไม้กิน
ได้ ไม้เ รษฐกิจเป็นพืชที่ อดคล้องกับพระราชดํารั  องพระบาท มเด็จพระเจ้าอยู หัว และ มเด็จพระนางเจ้า
พระราชินีนาถ ซึ่งได้ทรงมีพระราชดํารั ไว้ว า “การปลูกปุาถ้าจะให้ราษฎรมีประโยชน์ ให้เ าอยู ได้ ให้ใช้วิธี
ปลูกไม้ 3 อย าง โดยปลูกรองรับการชลประทาน ปลูกรับซับน้ํา และปลูกช วงไหล เ า ตามร องห้วย โดยรับ
น้ําฝนอย างเดียว ประโยชน์ คือ ได้ระบบอนุรักษ์ดิน น้ํา.ปุา. “(พระราชดํารั   19 ธ.ค. 2523)หากปลูกไผ ไว้ตาม
ริมแม น้ําลําคลอง จะช วยชะลอความเร็ว องกระแ น้ําไม ให้ดินพั งทลายง าย "การปลูกไผ "  ามารถตอบโจทย์
การแก้ป๎ญหา เ รษฐกิจ  ังคม  ิ่งแวดล้อม และ ุ ภาพ ได้อย างครบวงจร และ อดคล้องกับการดํารงอยู  อง
ชีวิตชุมชนในพ้ืนที่ชนบท และ ร้างความ มดุลทางธรรมชาติ เพราะวงจรชีวิต องไผ  จะต้องตัดต้นแก ออก ต้น
หน อใหม จึงจะ ามารถออกหน อได้เป็นจํานวนมาก ถ้าไม ตัดออกจะทําให้ไม้แก ออกดอกตาย ุยได้ถ้ามีการ
บริหารจัดการที่ดีเหง้าตอไผ มีอายุยาวถึง 120 ปีจึงเป็นวงจรชีวิตที่ชุมชนตําบล ผาป๎งมีโอกา ได้ ึกษาเรียนรู้จาก
การ ึกษาดูงานครั้งนี้ 

 

 
การ ึกษาดูงานการบริหารจัดการปุาไผ ชุมชน เพื่อการกําหนด อบเ ตในการปฏิบัติการมี  วนร วมการพัฒนา

วิ าหกิจพลังงานชุมชน วันที่ 13 มิถุนายน 2555 ณ ตําบลปงเตา อําเภองาว จังหวัดลําปาง 
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รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป๎ง หน้า 2-10 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป๎งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

  
 

การ ึกษาดูงานในพ้ืนที่โครงการโรง ี ้าวมูลนิธิชัยพัฒนา( ูนย์ าธิตและพัฒนา
พลังงานจาก ้าว) ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ. พระนคร รีอยุธยา เพื่อ ึกษาการ นําเ ษวั ดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรมาใช้ประโยชน์ด้านพลังงานทดแทนชุมชน 

 ิ่งที่ได้จากการ ึกษาดูงาน ทําให้ ผู้นําชุมชนตําบลผาป๎งรู้จักวิธีการนําแกลบ หรือเ ษ
วั ดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งเป็นพลังงานชีวมวลมาพัฒนาเป็นเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนชุมชนด้วยระบบผลิต
ก๊าชซิฟิเคชั่น ที่ อดคล้องกับวงจรชีวิต องชุมชน จึงเป็นวงจรชีวิตที่ชุมชนตําบลผาป๎งมีโอกา ได้ ึกษาเรียนรู้
จากการ ึกษาดูงานครั้งนี้ 

 

 
 

หลังจากคณะกรรมการชุมชน กํานัน-ผู้ใหญ บ้าน กลับจากการ ึกษาดูงานและปฏิบัติการเรียนรู้ 
ได้กลับมาทําความเ ้าใจกับประชาชนในหมู บ้านเพื่อ ร้างความเ ้าใจการพัฒนาโครงการโดยน้อมพระราชดําริ
มาประยุกต์ใช้ให้ อดคล้องกับการดํารงชีวิตและความ มดุลทางธรรมชาติในชุมชนตําบลผาป๎ง 

 



 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชดําริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้ํา มีพลังงาน มีชีวิต 

 

 

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป๎ง หน้า 2-11 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป๎งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

 

การประชา ัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ประชาชนตําบลผาป๎งทราบถึง ้อมูล  าว าร วัตถุประ งการดําเนินโครงการผ าน
กระบวนการร วมคิด และการแ ดงออก องความคิดเห็นในชุมชนตําบลผาป๎ง  

 
ปูายประชา ัมพันธ์แจ้งเพื่อทราบ และการร วมแ ดงความคิดเห็นการพัฒนาโครงการหมู ที่ 1 

 
ปูายประชา ัมพันธ์แจ้งเพื่อทราบ และการร วมแ ดงความคิดเห็นการพัฒนาโครงการหมู ที่ 2 

 
 



 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชดําริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้ํา มีพลังงาน มีชีวิต 

 

 

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป๎ง หน้า 2-12 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป๎งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

 
ปูายประชา ัมพันธ์แจ้งเพื่อทราบ และการร วมแ ดงความคิดเห็นการพัฒนาโครงการหมู ที่ 3 

 

 
ปูายประชา ัมพันธ์แจ้งเพื่อทราบ และการร วมแ ดงความคิดเห็นการพัฒนาโครงการหมู ที่ 4 

 



 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชดําริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้ํา มีพลังงาน มีชีวิต 

 

 

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป๎ง หน้า 2-13 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป๎งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

 
ปูายประชา ัมพันธ์แจ้งเพื่อทราบ และการร วมแ ดงความคิดเห็นการพัฒนาโครงการหมู ที่ 5 

 

 
การแจ้งให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบ ้อมูล  าว ารผ าน ถานีวิทยุชุมชนคนผาป๎ง คลื่นเอฟ 100.25 

 
 
 



 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชดําริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้ํา มีพลังงาน มีชีวิต 

 

 

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป๎ง หน้า 2-14 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป๎งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

2. การแสดงความคิดเห็น (Consult) 
การแ ดงความคิดเห็น องประชาชนตําบลผาป๎ง เป็นกระบวนการมี  วนร วม ้ันตอนที่ 2 หลังจาก

ผู้นําชุมชน กํานัน-ผู้ใหญ บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น  มาชิก(อบต)ในเ ตตําบลผาป๎ง ผู้ทรงคุณวุฒิ ครู อาจารย์
โรงเรียนผาป๎งวิทยา ได้ไป ึกษา ้อมูลโครงการ  ึกษาดูงาน และรับฟ๎งจากท่ีปรึกษาโครงการแล้วจึงได้จัด
ประชุมชาวบ้านผาป๎งทั้ง 5 หมู บ้าน ที่ได้แ ดงไว้ดังนี้ 

 
การประชุมแจ้งเพ่ือการแ ดงความคิดเห็น การพัฒนาวิ าหกิจพลังงานชุมชน ประกอบด้วยผู้นําชุมชน เจ้าหน้าที่

ปกครองท้องที/่ปกครองท้องถิ่น/เกษตร/ผอ.โรงเรียนวันที่ 2  ิงหาคม 2555 หมู ที่ 2  าลาเอนกประ งค์
โรงเรียนผาป๎งหลวง 

 

 
การประชุมเพ่ือการแ ดงออกความคิดเห็น เพ่ือประกอบการกําหนด อบเ ตการมี  วนร วม องภาคประชาชน

ต อการพัฒนาโครงการ  ึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิ าหกิจพลังงานชุมชน ในพื้นที่หมู ท่ี 2 ตําบลผาป๎ง  
 



 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชดําริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้ํา มีพลังงาน มีชีวิต 

 

 

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป๎ง หน้า 2-15 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป๎งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

 
การประชุมเพ่ือการแ ดงออกความคิดเห็น เพ่ือประกอบการกําหนด อบเ ตการมี  วนร วม องภาคประชาชน

ต อการพัฒนาโครงการ  ึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิ าหกิจพลังงานชุมชน ในพื้นที่หมู ท่ี 3 ตําบลผาป๎ง 
 

3. การก าหนดขอบเขต(Scoping)การพัฒนาโครงการ 
การกําหนด อบเ ตการบริหารจัดการและการดําเนินโครงการ เป็น ั้นตอนหลังจากที่ประชาชน

ทั้ง 5 หมู บ้านได้แ ดงความคิดเห็น าธารณะ แบ งกลุ มย อย Focus Group ในการดําเนินงานออกแบบพัฒนา
ชุมชน องแต ละหมู บ้าน เพ่ือ รุปความต้องการเพื่อแก้ป๎ญหาชุมชนผาป๎งในภาพรวมอย างยั่งยืน และเป็น
แผนงานพัฒนาชุมชนระยะ ั้นและระยะยาว โดยได้ รุปว า “ ตําบลผาป๎ง เป็นตําบลเล็ก ๆ มี 5 หมู บ้าน มี
ประชากรรวมทั้งตําบล รวมจํานวนทั้ง ิ้น 1 ,774 คน จัดตั้งเป็น อบต.ไม ได้ตามพระราชบัญญัติองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น ต้องยุบรวมกับ อบต.แม พริก ซึ่งมีระยะห างกันกว า 25 กิโลเมตร เป็น าเหตุป๎จจัยที่ทําให้ตําบลผาป๎ง
 าดโอกา การพัฒนามาอย างต อเนื่องยาวนาน เพราะงบประมาณ  วนใหญ ก็ถูกนําไปพัฒนาในพ้ืนที่ตําบลแม 
พริก ซึ่งเป็นพื้นที่กว้างใหญ กว าตําบลผาป๎ง งบประมาณที่นํามาพัฒนาตําบลผาป๎งจึงมีจํานวนน้อยนิด การ
กําหนด องเ ตออกแบบวางแผนพัฒนาชุมชนผาป๎งให้มีเ รษฐกิจดี  ังคมดี  ิ่งแวดล้อมดี  ุ ภาพดี จะต้องยึด
หลักเ รษฐกิจพอเพียง  ององค์พระบาท มเด็จพระเจ้าอยู หัว และ มเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ มา
เป็นแบบอย างในการดํารงชีวิต และนําเทคโนโลยี มัยด้านพลังงานมาเป็นเครื่องมือในการแก้ไ  เพ่ือ ทําให้
ชุมชนมีรายได้ท่ียั่งยืน  อดคล้องกับการดําเนินชีวิตและความ มดุลทางธรรมชาติ โดยกําหนดเป็นวิ ัยทั น์ดังนี้ 

1. เป็นชุมชนที่มี”เศรษฐกิจชุมชนดี”อย างยั่งยืน พ่ึงพาตนเอง ตามแนวพระราชดําริเ รษฐกิจ
พอเพียง โดยจัดระบบการบริหารจัดการทางเ รษฐกิจที่ อดคล้องกับการดํารงชีวิตและความ มดุลทาง
ธรรมชาติ 

2. เป็นชุมชนที่มี”สังคมดี”รักษาฟ้ืนฟูวัฒนธรรมพื้นบ้าน บํารุง า นา เป็น ูนย์รวมพลัง รัทธา
 ร้างพระบรมธาตุเจดีย์หลวง 12 นักษัตร  วดมนต์ทุกวันพระ เพ่ือเป็น ูนย์กลางการ ับเคลื่อนมิติทาง า นา
 องกลุ มชาติพันธุ์ "คนเหนือเ ียงเหน อ" มี ภาเด็กและเยาวชนตําบลผาป๎ง และผู้ ูงอายุ เป็น ูนย์กลางการ



 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชดําริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้ํา มีพลังงาน มีชีวิต 

 

 

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป๎ง หน้า 2-16 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป๎งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

 ับเคลื่อนการ ืบ านงานวัฒนธรรมประเพณี มีโรงเรียนดีใกล้บ้าน มีครูดีเด น อนดี มีเด็กนักเรียนชนะเลิ 
รางวัลระดับประเท  โดยเฉพาะวิชาคณิต า ตร์ และภาษาอังกฤษ โดยมี”ธนาคารความดี เป็นตัวชี้วัดทาง
 ังคม” ให้เป็นผล ําเร็จภายใน 5 ปี 

  
3. เป็นชุมชนต้นน้ําทีม”ีสิ่งแวดล้อมดี” ไม ใช้ ารเคมี รักษา ิ่งแวดล้อม ไม ตัดไม้ทําลายปุา เป็น

ตัวอย างในการดูแลปุาอย างเป็นระบบ และร วมมือกับหน วยงานภาครัฐ บริหารจัดการปุาชุมชน ที่ดินหัวไร 
ปลายนา ที่ดินกรรม ิทธิ์ ให้เป็นวงจรและเชื่อมโยงโครง  ายอย างเป็นระบบภายใต้ความร วมมือ องหน วยงาน
ภาครัฐ รัฐวิ าหกิจ เอกชนและชุมชนตําบลผาป๎ง 

4. เป็นชุมชนที่มีระบบการบริหารจัดการ”สุขภาพดี”เป็นชุมชนต้นแบบการใช้ มุนไพรพื้นบ้าน 
การปลูกและใช้ผักปลอด ารพิษเป็นอาหาร และพัฒนาเป็นเชิงพาณิชย์ เป็นชุมชน ที่มี ถิติ องผู้ ูงอายุที่
เ ียชีวิตเฉลี่ย 80 ปี ึ้นไป และเป็นชุมชนทีไ่ม มีไ ้เลือดออกติดต อกัน 10 ปี 
 

  
 
การดําเนินโครงการต างๆ ให้ประ บผล ําเร็จได้นั้น ตําบลผาป๎งยังไม การดําเนินโครงการที่มี

ยุทธ า ตร์และแผนปฏิบัติอย างเป็นระบบ เพราะที่ผ านมาไม มีองค์การบริหาร  วนตําบลเป็น องตนเอง แต 
ด้วยคณะบุคลากรด้านการพัฒนาชุมชนที่จัดตั้ง ึ้นเป็น”คณะกรรมการกํากับทิ ทางการพัฒนาโครงการ” เป็นผู้
มีความรู้ความ ามารถ เพราะเป็นครู อาจารย์ ทั้งเกษียณอายุราชการ และอยู ในตําแหน ง วิ วกร นักวิชาการ
เกษตร และผู้นําชุมชนรุ นใหม  ที่มีองค์ความรู้มีการ ึกษา จึงทําให้มีการกําหนดยุทธ า ตร์และแผนการ
ดําเนินงานทั้งในระยะ ั้นและระยะยาวดังนี้  

 



 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชดําริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้ํา มีพลังงาน มีชีวิต 

 

 

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป๎ง หน้า 2-17 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป๎งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนผาป ง 
 
วิสัยทัศน์ต าบลผาป ง(Vision) 

“ต้นแบบวิ าหกิจพลังงานชุมชนยั่งยืน เพ่ือพัฒนาเ รษฐกิจดี  ังคมดี  ิ่งแวดล้อมดี  ุ ภาพดี มีพลังงาน
ทดแทนเป็นเครื่องมือการพัฒนาการเกษตร ร้าง รรค์พ่ึงตนเองเพ่ือเชื่อมโยงโครง  ายการท องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

และเป็น ูนย์กลางวัฒนธรรม  ร้าง ังคมดี  ุ ภาพดี มีตังค์ และเป็นตัวอย าง องภูมิป๎ญญาอาเซียน” 
 

 
 
พันธกิจ (Mission) 

1) พัฒนาคุณภาพชีวิต และ ังคม องประชาชนตําบลผาป๎ง ให้มีความเ ้มแ ็ง มีภูมิคุ้มกัน รัก
วัฒนธรรมท้องถิ่นและถิ่นกําเนิดตามวิถีผาป๎ง โดยดํารงชีวิตตามหลักปรัชญา องเ รษฐกิจพอเพียง อง
พระบาท มเด็จพระเจ้าอยู หัวฯ 

2)  ร้างเ ริมและอนุรักษ์ความม่ันคง องฐานทรัพยากรธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อม องตําบลผา
ป๎งอย างยั่งยืน โดยปฏิบัติตามพระราชดํารั  อง มเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  

3) เ ริม ร้าง พัฒนาและยกระดับ ีดความ ามารถในการแ  ง ันให้วิ าหกิจชุมชนและ
อุต าหกรรมครัวเรือน พัฒนาการผลิตและจําหน ายผลิตภัณฑ์ องวิ าหกิจชุมชน ในรูปแบบ”กิจการเพื่อ ังคม
พ่ึงตนเอง” 

4) ใช้อัตลักษณ์และองค์ความรู้เชิง ร้าง รรค์เพ่ือ ร้างความแตกต างและความโดดเด น องตําบล
ผาป๎งให้เป็น ูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง Leaning by doing องประเท และภูมิภาคอาเซียน 



 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชดําริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้ํา มีพลังงาน มีชีวิต 

 

 

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป๎ง หน้า 2-18 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป๎งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

5) พัฒนาการท องเที่ยว องตําบลให้มีมูลค าเพ่ิมทางเ รษฐกิจชุมชน ควบคู กับการอนุรักษ์
ทรัพยากรการท องเที่ยวให้ มดุลกับธรรมชาติและ อดคล้องกับการดํารงชีวิต องประชาชนในตําบลผาป๎ง  

6)   งเ ริมให้มีการผลิตและจําหน ายผลิตภัณฑ์เกษตรและเกษตรแปรรูปคุณภาพ ากลกับ ร้าง
มูลค าเพ่ิม  อดคล้องกับความต้องการ องตลาดทั้งภายในและต างประเท  

7) พัฒนาและยกระดับโครง ร้างการพัฒนาชุมชนรองรับประชาคมเ รษฐกิจอาเซียนและความ
เป็น ูนย์กลางการ ืบ านวัฒนธรรม องชุมชนคนภาคเหนือ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิต และ ังคม องประชาชนตําบลผาป๎ง ให้มีความเ ้มแ ็ง มี
ภูมิคุ้มกัน รักวัฒนธรรมท้องถิ่นและถิ่นกําเนิดตามวิถีโดยดํารงชีวิตตามหลักปรัชญา องเ รษฐกิจพอเพียง อง
พระบาท มเด็จพระเจ้าอยู หัวฯ 
 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์: ประชาชนอยู ร วมกันใน ังคมอย างมีความ ุ ตามวิถีชุมชนและหลักปรัชญา 

เ รษฐกิจพอเพียงภายใต้โครงการ ใต้ร มพระบารมี  ององค์พระบาท มเด็จพระ
เจ้าอยู หัวและ มเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 

กลยุทธ์ 
1) เ ริม ร้างและพัฒนาระบบการ ึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ ให้มีความเป็นเลิ  โดดเด น เพ่ือ

พัฒนาครู เด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชนให้มีคุณภาพ (ให้มีคุณภาพคู คุณธรรม)  ามารถ
เ ้าถึงแหล งความรู้และแหล งอาชีพที่เหมาะ มและมี ภาพแวดล้อมทาง ังคมและ วั ดิการทาง
 ังคมท่ีด ี

2) พัฒนา รพ. ต. ระบบบริการทางการแพทย์และ าธารณ ุ ให้มีคุณภาพเทียบเท าโรงพยาบาล
ชุมชน 

3)   งเ ริมให้บุคคลากรในตําบลผาป๎งมีความตระหนักถึงหลักคํา อน ององค์พระ ัมมา ัมพุทธเจ้า
ให้มีคุณธรรมจริยธรรม เ ริม ร้างยกระดับความเ ้มแ ็งและ ร้างภูมิคุ้มกัน อง ถาบันครอบครัว
และ ถาบันทาง ังคมรวมทั้ง นับ นุนให้ดํารงชีวิตตามวิถีตามแนวปรัชญา องเ รษฐกิจพอเพียง
 ององค์พระบาท มเด็จพระเจ้าอยู หัวฯ 

4) เ ริม ร้างและ นับ นุนเพื่อให้เกิดการรักท้องถิ่น การอนุรักษ์และเผยแพร ประเพณี
 ิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย างกว้าง วาง 

5)   งเ ริมและ นับ นุนให้มีการออกกําลังกาย กีฬาและนันทนาการ 
6) พัฒนาระบบโครง ร้างพื้นฐานและ ิ่งอํานวยความ ะดวก (เช นระบบประปา ไฟฟูา ความ

ปลอดภัยและ ความมั่นคง) เพ่ือการบริการประชาชนอย างท่ัวถึงและมีประ ิทธิภาพ 
7) เ ริม ร้างระบบการคุ้มครองทาง ังคม 

 



 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชดําริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้ํา มีพลังงาน มีชีวิต 

 

 

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป๎ง หน้า 2-19 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป๎งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

ชื่อตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายปี 2556-2560 
1) ค าดัชนีครอบครัวมีความอบอุ นมาก ้ึน 
2) ร้อยละ องความ ุ มวลรวมเพ่ิม ้ึน 
3) ระดับความ ําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ 
4) ระดับความ ําเร็จในการแก้ไ ป๎ญหายาเ พติด 
5) จํานวน ถานบริการ าธารณ ุ ภาครัฐผ านการ

รับรองมาตรฐาน HA 
6) ประชาชนพึงพอใจต อการให้บริการ 
7) ร้อยละ องการควบคุมคดีไม น้อยกว า 

ร้อยละ 10 
ร้อยละ50 
ระดับ 5 ในแต ละปี 
 
ระดับ 5 ในแต ละปี 
ร้อยละ 2 ต อปี 
 
ร้อยละ 80 ต อปี 
1 คดีต อประชากร 100 คน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่2 :   งเ ริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อมอย าง มดุลและยั่งยืน 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ : 

1) ทรัพยากรธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูเพ่ือ ร้างความ มดุลระบบนิเว และ
รักษาคุณภาพ ิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตการเกษตรและการท องเที่ยว องตําบล
ผาป๎งรวมถึงรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากา  องโลก 

2) เป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อมซึ่งมีการใช้ประโยชน์อย างเหมาะ มความหลากหลายทาง
ชีวภาพมีความยั่งยืนและมีคุณภาพ ิ่งแวดล้อมท่ีดี 

3) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพ ิ่งแวดล้อม องตําบลผาป๎งและชุมชน
 ้างเคียงแบบมี  วนร วม 

กลยุทธ์ 
1)  ร้างเ ริมอนุรักษ์และพ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อมรวมทั้งอนุรักษ์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพและรักษาคุณภาพ ิ่งแวดล้อม 
2)   งเ ริมและประชา ัมพันธ์การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย างมีประ ิทธิภาพและประ ิทธิผล 
3)   งเ ริมภาคีเครือ  ายต างๆและองค์กรเครือ  ายภาคประชา ังคมในการมี  วนร วมในการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
4) เพ่ิม ีดความ ามารถให้กับบุคลากรที่เก่ียว ้องรวมทั้งใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อม 
5)  นับ นุนและพัฒนาให้เกิดเครือ  ายรักษ์และเฝูาระวังด้าน ิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เ ี่ยงภัยโดยเน้นการมี

  วนร วม องภาคีเครือ  ายประชาชนในท้องถิ่น 
6) พัฒนาและ  งเ ริมการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ 

 
 
 
 



 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชดําริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้ํา มีพลังงาน มีชีวิต 

 

 

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป๎ง หน้า 2-20 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป๎งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

 

ชื่อตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายปี 2556-2560 
1) ระดับความ ําเร็จ องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อม 
2) ระดับความ ําเร็จ องการรักษาฐานทรัพยากรปุาไม้ไม ให้มีการบุกรุกทําลาย  
3) ร้อยละท่ีเพ่ิม ้ึน องการฟื้นฟูพ้ืนที่ปุาต้นน้ําลําธารที่เ ื่อมโทรมให้มีระบบ

นิเว น์ที่ดีพร้อมตอบรับความต้องการการใช้ประโยชน์ องประชาชน 
4) ร้อยละท่ีเพ่ิม ้ึน องจํานวนหมู บ้าน/ชุมชนมีการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติอย างมีประ ิทธิภาพและมีแผนการแก้ไ ป๎ญหา ิ่งแวดล้อม
อย างเป็นรูปธรรม 

5) ร้อยละ องการ ร้างกระบวนการมี  วนร วม องทุกภาค  วนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและการแก้ไ ป๎ญหาผลกระทบด้าน ิ่งแวดล้อมท้ัง
ในชุมชนตําบลผาป๎ง 

6) จํานวนวันที่มีมลพิษทางอากา ไม เกินค ามาตรฐาน 
7) ร้อยละท่ีเพ่ิม ้ึน องภาคประชา ังคมที่มี  วนร วมในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อม 

ระดับ5ต อปี 
10,000ไร  

ร้อยละ20ต อปี 
 

ร้อยละ10ต อปี 
 
 

ร้อยละ20ต อปี 
 
 

ร้อยละ 80 ต อปี 
ร้อยละ20ต อปี 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่3 : เ ริม ร้าง พัฒนา และยกระดับ ีดความ ามารถในการแ  ง ันให้วิ าหกิจชุมชนและ
อุต าหกรรมครัวเรือน พัฒนาการผลิตและจําหน ายผลิตภัณฑ์ องวิ าหกิจชุมชน และภาคพาณิชยกรรม โดย
ใช้อัตลักษณ์และองค์ความรู้เชิง ร้าง รรค์เพ่ือ ร้างความแตกต างและความโดดเด น องตําบลผาป๎งให้เป็น ูนย์
ปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง Leaning by doing 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์: เพื่อให้ตําบลผาป๎งเป็นฐานปฏิบัติการเรียนรู้จริงในการแหล งผลิตและจําหน าย
ผลิตภัณฑ์วิ าหกิจชุมชน และ ินค้าหัตถอุต าหกรรมครัวเรือน ที่มีความโดดเด นและมีคุณภาพ ากลและ ร้าง
มูลค าทางเ รษฐกิจให้กับตําบลผาป๎ง ในรูปแบบ”การบริหารจัดการธุรกิจเพ่ือ ังคม”  
 
กลยุทธ์ 

1)   งเ ริมและพัฒนา ูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้จริงในการผลิต รวมถึงการจําหน ายผลิตภัณฑ์วิ าหกิจชุมชน
และ ินค้าหัตถอุต าหกรรมครัวเรือนชุมชนให้มีคุณภาพ มาตรฐาน 

2)   งเ ริมการพัฒนาและวิจัยรูปแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึง ินค้าหัตอุต าหกรรมให้มีความ วยงามได้
มาตรฐานและตรงตามความต้องการตลาดโดยมีประ ิทธิภาพด้านต้นทุนที่เหมาะ ม  

3) เ ริม ร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะและ ักยภาพในการออกแบบ การพัฒนา การผลิต
และบริหารจัดการเพ่ือให้การประกอบการเป็นไปอย างมีประ ิทธิภาพ 

4)   งเ ริมการประชา ัมพันธ์และการตลาดผลิตภัณฑ์วิ าหกิจชุมชน รวมถึง ินค้าหัตถอุต าหกรรม
ครัวเรือนให้เป็นที่รู้จักแพร หลาย ามารถจําหน ายเป็นรายได้และชื่อเ ียงที่โดดเด นให้กับตําบลผาป๎ง  



 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชดําริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้ํา มีพลังงาน มีชีวิต 

 

 

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป๎ง หน้า 2-21 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป๎งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

5) ปรับปรุงและพัฒนาโครง ร้างพื้นฐานและ ิ่งอํานวยความ ะดวกที่จําเป็นเพื่อให้การผลิตและจําหน าย
ผลิตภัณฑ์วิ าหกิจชุมชน รวมถึง ินค้าหัตถอุต าหกรรมครัวเรือนมีประ ิทธิภาพและเพียงพอต อความ
ต้องการ องผู้ประกอบการตัวชี้วัด 

ชื่อตัวชี้วัด ค าเปูาหมาย ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๐ 
1) จํานวนผลิตภัณฑ์วิ าหกิจชุมชน รวมถึง ินค้าหัตถ

อุต าหกรรมครัวเรือนที่มีมาตรฐานเพ่ิม ้ึน 
2) จํานวนผลิตภัณฑ์วิ าหกิจชุมชน รวมถึง ินค้าหัตถ

อุต าหกรรมครัวเรือนที่ได้รับการพัฒนาการรูปแบบให้มี
ความ วยงามและตรงตามความต้องการตลาด 

3) ร้อยละท่ีเพ่ิม ้ึน องบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มี
 ักยภาพในการพัฒนาการผลิต และบริหารจัดการ
เพ่ือให้การประกอบการเป็นไปอย างมีประ ิทธิภาพ 

4) ระดับความ ําเร็จในการประชา ัมพันธ์และจัดหาตลาด
ผลิตภัณฑ์วิ าหกิจชุมชน รวมถึง ินค้าหัตถอุต าหกรรม
ครัวเรือนให้เป็นที่รู้จักแพร หลายและกระจาย ินค้า 

5) ร้อยละ องรายได้จากการจําหน ายผลิตภัณฑ์วิ าหกิจ
ชุมชน รวมถึง ินค้าหัตถอุต าหกรรมครัวเรือนเพ่ิม ้ึน 

2 ผลิตภัณฑ์ต อปี 
 

5 รูปแบบ 
 
 

ร้อยละ 10 ต อปี 
 
 

ระดับ 20 ในแต ละปี 
 
 

ร้อยละ 30 ต อปี 
 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :  งเ ริมและพัฒนาการท องเที่ยว องตําบลผาป๎งให้มีมูลค าเพ่ิมทางเ รษฐกิจควบคู 
กับการอนุรักษ์ทรัพยากรการท องเที่ยวและ ิ่งแวดล้อมอย างยั่งยืน 
 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ :พัฒนาผาป๎งเป็นแหล งปฏิบัติการเรียนรู้ด้านวิชาการพลังงาน เชื่อมโยงการ
ท องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม ผ มผ านการเรียนรู้เชิงวิชาการนอกระบบอย าง ร้าง รรค์เพ่ือเพ่ิมมูลค า
ทางเ รษฐกิจชุมชน 
 
กลยุทธ์ 
1) เ ริม ร้าง ฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล งท องเที่ยวธรรมชาติและแหล งวัฒนธรรมและประวัติ า ตร์ทั้งแหล ง

ท องเที่ยวเดิมและแหล งท องเที่ยวใหม เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์อย างยั่งยืนและเพ่ิมมูลค าทางเ รษฐกิจ  
2)   งเ ริมการจัดการพลังงานชุมชน (Green Community) เชื่อมโยงแหล งท องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ 

(Responsible Travel) และไม มีผลกระทบต อ ิ่งแวดล้อมและ ังคม (no or low impact) เพื่อให้เกิด
การอนุรักษ์ทรัพยากร การจัดการ ิ่งแวดล้อม การปูองกันกําจัดมลพิษ และอยู ร วมกับชุมชนท้องถิ่น
อย างยั่งยืน 

3)  ร้างกระบวนการมี  วนร วม องประชาชนและชุมชนท้องถิ่นเพ่ือก อให้เกิดการจัดการทรัพยากรการ
ท องเที่ยวให้ ามารถคืนผลประโยชน์ ู ท้องถิ่น 



 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชดําริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้ํา มีพลังงาน มีชีวิต 

 

 

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป๎ง หน้า 2-22 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป๎งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

4) เ ริม ร้าง พัฒนาและเพ่ิม ีดความ ามารถ องบุคลากรและ ถานประกอบการโฮม เตย์ภาคการ
ท องเที่ยว องประชาชนในตําบลผาป๎ง ให้มีความรู้ความเ ้าใจ ทักษะด้านภาษา วัฒนธรรม ้ามชาติและ
การท องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมตามวิถี 

5)   งเ ริมการประชา ัมพันธ์ การตลาด การ ร้าง รรค์กิจกรรม และรูปแบบการท องเที่ยว เพ่ือ ร้าง
คุณค าและมูลค าเพ่ิมทางการท องเที่ยวในรูปแบบชุมชนคาร์บอนต่ํา Low Carbon Society  

6)  ร้างเ ริม ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครง ร้างพื้นฐาน (เช นประปา ไฟฟูา ความปลอดภัยและความ
มั่นคง)และ ิ่งอํานวยความ ะดวก (เช นห้องน้ํา ปูายและ ูนย์ ้อมูล) รวมทั้งเ ริม ร้างระบบและ
เครือ  ายเพ่ือการท องเที่ยวอย างทั่วถึงและมีประ ิทธิภาพ 

7)   งเ ริมและ นับ นุนวิ าหกิจชุมชนเครือ  ายให้มีการ ร้าง รรค์ ผลิตและจําหน ายผลิตภัณฑ์ที่ระลึก
จากแหล งท องเที่ยว องตําบลผาป๎ง 
 

ชื่อตัวชี้วัด ค าเปูาหมาย ปี 2556-2560 
1) ร้อยละ องจํานวนนักท องเที่ยวที่เพิ่ม ึ้น(จากฐานปีพ. . 2556) 
2) รายได้จากการท องเที่ยวเพิ่ม ้ึน (จากฐานปี พ. . 2556) 
3) จํานวนแหล งท องเที่ยวที่ได้รับการฟื้นฟู ภาพแวดล้อม/

ปรับปรุงภูมิทั น์ให้ วยงาม/ ิ่งอํานวยความ ะดวก 
4) จํานวนแหล งท องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ท่ีได้รับการ ร้างใหม  เช น 

แหล งท องเที่ยวเชิงธรรมชาติ แหล งท องเที่ยวเชิงเกษตร เป็นต้น 
5) จํานวนแหล งท องเที่ยว/ ถานที่ประกอบการด้านการท องเที่ยว

ที่ผ านการประเมินมาตรฐานการท องเที่ยว 
6) จํานวนกิจกรรมพัฒนา ักยภาพบุคลากรการท องเที่ยว 

ร้อยละ 10,11,12 ต อปีตามลําดับ 
ร้อยละ 10 ต อปี 
3 แห งต อปี 
 
2 แห งต อปี 
 
2 แห งต อปี 
 
2 กิจกรรมต อปี 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5:ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดสารพิษ และได้มาตรฐานแบบครบวงจร 
 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ :กําหนดให้ตําบลผาป๎ง อําเภอแม พริก จังหวัดลําปางเป็นแหล งเรียนรู้การผลิตและ
จําหน าย ินค้าเกษตรปลอด ารพิษ พืช มุนไพรพื้นบ้าน และผลิตภัณฑ์การเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐาน โดด
เด น องกลุ มจังหวัดภาคเหนือและ องประเท  
 
กลยุทธ์ : 

1)   งเ ริมและพัฒนาการผลิต ินค้าเกษตร ผักปลอด ารพิษ พืช มุนไพรพื้นบ้าน และผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพมาตรฐานเพ่ือความปลอดภัยต อผู้บริโภค 

2) พัฒนาและ  งเ ริมการเพ่ิมมูลค าเพ่ิม องผลิตภัณฑ์ ินค้าเกษตรและบรรจุภัณฑ์ให้มีมูลค าเพ่ิมทาง
เ รษฐกิจ 

3)  ร้างและ ยายเครือ  ายการตลาด ช องทางการจําหน าย ินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เพ่ือ ร้างรายได้
ให้กับเกษตรกรทั้งภายในประเท และต างประเท  



 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชดําริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้ํา มีพลังงาน มีชีวิต 

 

 

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป๎ง หน้า 2-23 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป๎งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

4) ปรับปรุงและพัฒนาโครง ร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีการผลิตและ ิ่งอํานวยความ ะดวกพ้ืนฐานจําเป็น
เพ่ือให้การผลิตภาคเกษตรกรรมมีประ ิทธิภาพและเพียงพอต อความต้องการ องเกษตรกร  

5) พัฒนา ถาบันเกษตรกรและเครือ  ายให้เ ้มแ ็ง ามารถเ ้าถึงแหล งเงินทุนและอํานวยประโยชน์
ให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป 
 

ชื่อตัวชี้วัด ค าเปูาหมาย ปี 2557-2560 
1) ร้อยละ องเกษตรกรที่ได้รับการเตรียมความพร้อมในการผลิต ินค้า

เกษตรปลอดภัยและได้คุณภาพมาตรฐาน 
2) ร้อยละ องจํานวนแปลง/ฟาร์มจําแนกตามประเภท(ได้แก พืช ป ุ ัตว์

และประมง) ที่ได้ใบรับรองมาตรฐาน GMP และ GAP เพ่ิม ้ึน จาก
กระทรวงเกษตรและ หกรณ์ท่ีเพ่ิม ้ึน 

3) จํานวน ูนย์รวบรวมและกระจายผลผลิตทางการเกษตรที่เพ่ิม ้ึน 
4) ระดับความ ําเร็จในการบริหารจัดการและแก้ไ ป๎ญหาผลผลิตทาง

การเกษตร 
5) ร้อยละท่ีเพ่ิม ้ึน องผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร 

ร้อยละ 10 ต อปี 
 

ร้อยละ 5 ต อปี 
 
 

3 แห งต อปี 
ระดับ 3 ในแต ละปี 

 
ร้อยละ 5 ต อปี 

 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : ร้างเ ริมและพัฒนาตําบลผาป๎ง ให้มีความพร้อมรองรับการเ ้า ู ประชาคม
อาเซียนและกลุ มประเท อนุภูมิภาคลุ มแม น้ําโ ง (GMS) 
 
เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์: เตรียมความพร้อมและการปรับตัว องบุคคลากร ระบบ าธารณูปโภค 

 ิ่งอํานวยความ ะดวกเพ่ือรองรับโอกา และผลกระทบที่จะเกิด ้ึนในการนําเ ้า ู   
ประชาคมอาเซียนและกลุ มประเท อนุภูมิภาคลุ มแม น้ําโ ง (GMS) 

กลยุทธ์ 
1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับและทุกภาค  วนให้มีการตื่นตัว (Awareness) และเพ่ิม ีดความ ามารถใน

การแ  ง ันให้ประชาชนตําบลผาป๎ง วิ าหกิจชุมชนเครือ  าย ได้พัฒนาคุณภาพการผลิต และบริการ 
2) ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานและทักษะด้านภาษา ทั้งเด็ก เยาวชน และผู้ ูงอายุ เพื่อเตรียมความ

พร้อม องชุมชนภายในตําบลผาป๎งเ ้า ู ตลาดภูมิป๎ญญาพ้ืนบ้านในภูมิภาคอาเซียน 
3)   งเ ริมการใช้และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น(คนเหนือเ ียงเหน อ) และการใช้ภาษาไทยอย างถูกต้อง

ควบคู กับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต างประเท หลักและเรียนรู้ภาษา ากลอ่ืนหรือภาษา
ประเท เพ่ือนบ้านตลอดจนการเรียนรู้เ ้าใจวัฒนธรรม ้ามชาติและวิถีชีวิต องคนในกลุ มประเท 
อาเซียน 

4) ยกระดับการเป็น ูนย์กลางการปฏิบัติการเรียนรู้การพัฒนาวิ าหกิจพลังงานชุมชนจัดการ ุ ภาพ
เ ้มแ ็ง ชุมชนแ ็งแรง และการบริหาร ูนย์การอบรม ัมมนาด้วยการปฏิบัติจริง เพื่อ ร้างมูลค าเพ่ิม



 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชดําริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้ํา มีพลังงาน มีชีวิต 

 

 

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป๎ง หน้า 2-24 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป๎งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

ทางเ รษฐกิจการท องเที่ยวชุมชนรวมทั้งพัฒนาบุคคลากรและมาตรฐานการให้บริการเพื่อก้าว ู การ
เป็น ูนย์กลางการท องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม องจังหวัดปางตอนใต้ และกลุ มจังหวัด ้างเคียง 

5) เร งรัดจัดหา และพัฒนาระบบ าธารณูปโภคระบบการบริหารจัดการน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค 
การเกษตร การคมนาคม และโลจิ ติก ์และระบบพลังงานทดแทนพึ่งตนเองรองรับให้มี
ประ ิทธิภาพ 

สรุปได้ว าเป็นชุมชนที่มีเ รษฐกิจชุมชนดี  ังคมดี  ิ่งแวดล้อมดี และ ุ ภาพดีนั่นเอง  และ จาก
การออกแบบ ํารวจ เพ่ือการกําหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนตําบลผาป๎งที่ อดคล้องการดํารงชีวิต องชุมชน 
และความ มดุลทางธรรมชาติ “ไผ่”จึงเป็นคําตอบที่ ามารถตอบโจทย์การพัฒนาต้นแบบวิ าหกิจพลังงาน
ชุมชนยั่งยืนทั้งด้านเ รษฐกิจ  ังคม  ิ่งแวดล้อมและ ุ ภาพ เพราะไผ เป็นพืชตระกูลหญ้า อุ้มน้ํา รักษาดิน ให้
ออกซิเจน ูง เป็นไม้ใช้ อย เป็นไม้กินได้ เป็นไม้เ รษฐกิจ ตามแนวพระราชดําริ และนโยบาย องหน วยงาน
ทรัพยากรปุาไม้ และเป็นวงจรชีวิต องชุมชนตําบลผาป๎ง  ามารถนํามาใช้ประโยชน์ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ 
จะเป็นการรักษาและอนุรักษ์ปุาไปโดยธรรมชาติหมุนเวียนไม มีวันจบ เพราะไผ เป็นพืชประเภทยิ่งตัดยิ่งแตก
หน อ แต ต้องตัดอย างถูกวิธีตามวงจรชีวิต ซึ่งในป๎จจุบันนี้ชุมชนตําบลผาป๎งยังไม เ ้าใจในวงจรชีวิต องไผ  
เพราะไม มีการ ึกษาอย างเป็นระบบ  

จากการกําหนด องเ ตแนวทางการพัฒนาไผ  ได้มีการ ลงทะเบียน มาชิกประชากรไผ ในตําบลผา
ป๎งเบื้องต้น พบว ามีการปลูกไผ ตาม วน ไร นา และร องห้วย ในที่ดินที่มีกรรม ิทธิ์รวมจํานวน 128 ไร  มีปริมาณ
ไผ ประมาณ 1,300 ตัน/ปี และบริเวณหัวไร ปลายนาที่ประชาชนทํากิน แต เป็นกรรม ิทธิ์ที่ดิน  ปก. และเป็น
พ้ืนที่เ ตปุาเ รษฐกิจ ิทธิ์ทํากิน ( ทก) ตาม พ.ร.บ.ปุา งวนแห งชาติ กว า 500 ไร  และมีปุาไผ ชุมชนในที่เ ตปุา
 งวนแห งชาติที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร วมกันในพื้นท่ีเ ตปุาเ รษฐกิจโซน E ประมาณ 3,500 ไร  และจาก
 ้อมูลพื้นฐานความ ัมพันธ์ชุมชน และความ มดุลทางธรรมชาติ “ไผ ” จึงไดม้ีแผนการบริหารจัดการประชากร
ไผ  และฟ้ืนฟูปุาไผ ชุมชนดังนี้  

1. จัดตั้ง และจดทะเบียนวิ าหกิจชุมชน ตามพระราชบัญญัติการ  งเ ริมวิ าหกิจชุมชน พ. . 
2554และจดทะเบียนมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป๎ง เพ่ือเป็นองค์กรบริหาร กิจการเพ่ือ ังคม" ตามระเบียบ ํานัก
นายกรัฐมนตรีว าด้วยการ  งเ ริมกิจการเพื่อ ังคมแห งชาติ พ. .2554" 

2. นําประชากรไผ  บนที่ดินกรรม ิทธิ์จํานวน 30-40 ไร /ปี แบ งเป็นโซน 1-3 หมุนเวียนตามวงจร
ชีวิต องไผ มาใช้ประโยชน์ วันละ 3 ตัน/วัน หรือ 1,095 ตัน/ปี โดยไม มีการนําไผ ในเ ตปุา งวนแห งชาติมาใช้
ประโยชน์ ให้ อดคล้องกับแผนการดําเนินงาน องกลุ มวิ าหกิจชุมชนที่กําหนดในเบื้องต้น  

3. นําไผ วันละ 3 ตัน มาผลิตเป็นตะเกียบอนามัย ไม้เ ียบอาหาร อบฆ าเชื้อราด้วยเทคโนโลยี
ตู้อบพลังงานแ งอาทิตย์ เพื่อจําหน ายให้กับบริษัท ฮอ พอต ประเท ไทย จํากัด(มหาชน) และผลิตเป็นก้านธูป  
ให้กลุ มวิ าหกิจผลิตธูป 

4. นํา ี้เลื่อยไผ มาผลิตเป็นแท งเชื้อเพลิงเ ียว Pellets  ผลิตเป็นปุ๋ยดิน ุยไผ  และผลิตเป็นธูป
หอมไล ยุง 

5. นําเ ษตอกตะเกียบ ภาษาเหนือเรียกว า" ี้เฮอะ" อบเป็นถ าน แล้วนํามาผลิตเป็นถ านอัดแท ง 
Char coal เพ่ือจําหน ายให้กับบริษัท ฮอ พอต ประเท ไทย จํากัด(มหาชน) และวิ าหกิจชุมชนอรัญญิก 
จังหวัดพระนคร รีอยุธยา 



 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชดําริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้ํา มีพลังงาน มีชีวิต 

 

 

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป๎ง หน้า 2-25 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป๎งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

6. นําเ ษ ้อไผ วันละ 2 ตัน มาเป็นเชื้อเพลิงพลังงานผลิตกระแ ไฟฟูาชุมชน นาดเล็กมาก 
ระบบ Gasification เป็นระบที่ไม มีผลกระทบ ิ่งแวดล้อม ไม มีควัน ไม มีกลิ่น ไม มีน้ําเ ีย และมีเ ียงเครื่องยนต์
เบา มีกําลังการผลิต 0.07 เมกกะวัต์ หรือ 70 กิโลวัตต์เพ่ือจําหน ายให้กับ การไฟฟูา  วนภูมิภาค(กฟภ) โดยการ
ร วมหุ้นเพื่อการลงทุน คือ กฟภ. 49 เปอร์เซ็นต์ มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป๎ง 30 เปอร์เซ็นต์ และวิ าหกิจชุมชนนํา
เ ษ ้อไผ ไปเป็นหุ้น  วน 21 เปอร์เซ็นต์ 

7. นํางบประมาณในการก อ ร้างพระบรมธาตุเจดีย์หลวง 12 นักษัตร ไป ุดดินเหนียวในหนอง 
ที่ดินนา เพื่อให้ได้ ระน้ําเพื่อการเกษตร และนําดินเหนียวมาผลิตเป็นวิ าหกิจผลิตอิฐชุมชน และ นําความร้อน
และก๊าชเผาทิ้งจาก ถานีผลิตไฟฟูา ไปอบอิฐชุมชน  องกลุ มวิ าหกิจผลิตอิฐชุมชน เพื่อนํา อิฐไปก อ ร้างพระ
บรมธาตุเจดีย์หลวง 12 นักษัตรเป็น ั้นตอน ุดท้าย 

8. นําน้ํา ้มควันไม้จากระบบผลิต Gasification ใน ถานีผลิตไฟฟูาและ ถานีเผาถ าน ไปผลิต
เป็นผลิตภัณฑ์ฆ าเชื้อรา ล้างห้องน้ํา น้ํายาทําความ ะอาดพ้ืน  บู  

9. นําผงละอองถ านไผ จาก ถานีผลิตถ านอัดแท ง มาผลิตเป็น บู ไผ  คลีมอาบน้ํา และคลีม ระผม 
  งจําหน ายให้กลุ มโฮม เตย์ และจําหน ายให้ผู้มาเยือนและ  งให้บริษัท เอกชน 

10. นําถ านไผ อัดแท งทดแทนการใช้ก๊าช LPG ในโรงครัว  อง "กลุ มวิ าหกิจครัวแม บ้าน" เพ่ือลด
ต้นทุน และการใช้พลังงานอย างมีประ ิทธิภาพ 

11. นําปุ๋ยชีวภาพจากน้ําหมักในระบบผลิตไฟฟูา และฝอยไผ  จากการ ัดตะเกียบ   งจําหน าย
ให้กับวิ าหกิจชุมชนปลูกพืช มุนไพรพื้นบ้าน และวิ าหกิจชุมชนปลูกผักปลอด ารพิษ 

12. ผลิตกล้วยอบพลังงานแ งอาทิตย์   งให้" "กลุ มวิ าหกิจครัวแม บ้าน" เพ่ือเป็นอาหารว าง 
 ําหรับผู้มา ึกษาดูงาน 

13. ปลูกและผลิตผักปลอด ารพิษ บริโภคภายในชุมชน จําหน ายให้โรงพยาบาล และทัณฑ ถาน 
14. ผลิตปลูก มุนไพรพื้นบ้านทดแทนการปลูก ้าวโพด มัน ําปะหลัง ยางพารา และยูคาลิปตั   
15. ผลิต ้าวกล้อง จําหน ายให้"กลุ มวิ าหกิจครัวแม บ้าน" และผู้มา ึกษาดูงาน 
 
อย างไรก็ตาม เมื่อมีการใช้ทรัพยากร จะต้องมีการบริหารจัดการปลูกไผ บริเวณ วน ไร นา และ

บริเวณหัวไร ปลายนา ในเบื้องต้นได้กําหนดให้มีการปลูกไผ จํานวน 10,000 กล้า/ปีในพ้ืนที่ 100 ไร /ปีติดต อกัน
เป็นระยะเวลา 5 ปีนอกจากนี้ยังมีการกําหนดกติกาชุมชน และดูแลปุาต้นน้ํา  ร้างฝายชะลอน้ํา และจัดหา
มาตรการณ์ปูองกันไฟปุา พร้อมทด อบการตัดไผ อย างถูกต้องตามหลักวิชาการ เมื่อชุมชนเป็นเจ้า อง และ
ช วยกันรักษาปุาในพ้ืนที่ปุาเ รษฐกิจ ตามกฎหมายกําหนด จึงเชื่อมั่นว ารูปแบบการพัฒนาชุมชนผาป๎ง “แบบ
เรียนรู้ไป แก้ไ ไป จากการปฏิบัติจริง เป็นชุมชนพ่ึงตนเอง ” จะเป็นแผนยุทธ า ตร์การพัฒนาชุมชนที่เป็น
ประโยชน์กับประเท ท้ังในระยะ ั้น และระยะยาว โดยความร วมกับหน วยงานภาครัฐ รัฐวิ าหกิจ เอกชน 
อย างเป็นระบบอย างต อเนื่อง  

หมายเหตุ : รายได้ทั้งหมดทั้ง ิ้น กําหนดให้มีรูปแบบการบริหารจัดการและนํารายได้มาพัฒนา
ชุมชนตําบลผาป๎งในรูปองค์กร าธารณะประโยชน์ พ่ึงตนเอง และมีระบบการบริหารจัดการดังนี้  

 
4. การก าหนดแนวทาง ออกแบบ และทบทวนสาธารณะต่อการพัฒนาโครงการ 

เมื่อกําหนด อบเ ตการดําเนินโครงการ เป็นมติ องชุมชนแล้ว คณะกรรมการชุมชนตําบลผาป๎ง
จึงได้ออกแบบการพัฒนาโครงการตาม อบเ ตการดําเนินโครงการ ที่ อดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต อง



 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชดําริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้ํา มีพลังงาน มีชีวิต 

 

 

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป๎ง หน้า 2-26 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป๎งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

ชุมชนตําบลผาป๎ง มารองรับกิจกรรมและแผนปฏิบัติการให้ ําเร็จตามวัตถุประ งค์จากการกําหนด อบเ ตแนว
ทางการพัฒนาชุมชนในเบื้องต้น คณะกรรมการพัฒนาชุมชนผาป๎ง หรือในการ ึกษาโครงการนี้เรียกว า 
“คณะกรรมการกํากับทิ ทางการพัฒนาโครงการ” ได้นํากรอบแนวคิด  อบเ ต Scoping การดําเนินโครงการ
รายงานหัวหน้า  วนที่เกี่ยว ้องในที่ประชุมประจําเดือนอําเภอแม พริก และรายงานหัวหน้า  วนราชการจังหวัด
ลําปางทราบอย างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2555 และนํากลับมาให้คณะกรรมการกํากับทิ ทางฯ ได้
ทบทวนอีกครั้ง ซึ่งมีท้ัง ้อเ นอแนะ และให้มีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการ  ั้นตอนวิธีการดําเนินงานให้ชัดเจน 
เพราะการดําเนินโครงการดังกล าว เชื่อว าจะมีป๎ญหาอุป รรคหลายๆ ประการโดยเฉพาะความเ ้าใจ อง
ชาวบ้านต อกรณีปฏิบัติให้เป็นผล ําเร็จตามแผนงาน ดังนั้น คณะกรรมการกํากับทิ ทางฯ จึงได้กําหนด
 อบเ ตและมีการทบทวนแนวทางการดําเนินงานให้ครอบคลุมแผนงานยุทธ า ตร์แต ละด้าน โดยความ
ร วมมือ องชุมชน(บ้าน) วัด โรงเรียน  ถานีอนามัย วิ าหกิจชุมชน รัฐวิ าหกิจ เอกชน และองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น เป็น ูนย์กลางการ ับเคลื่อนในรูปแบบคณะทํางานร วมกัน ดังแ ดงในแผนภูมิ ้อ รุปใหม ดังนี้  

 

 
 

 
 

แผนที่กลยุทธ์การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
การ ึกษา วิจัย และพัฒนาต้นแบบวิ าหกิจพลังงานชุมชน 

กลไกการขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนย่ังยืน ล าปางโมเดล 

รพ สต 
อสม 

อปท 

วิสาหกิจชุมชน

สุขภาพดี

เศรษฐกิจชุมชน
เ ้มแ ็ง

สังคม
อยู่เย็นเป็นสุข

สิ่งแวดล้อม
สมดุลกับธรรมชาติ

มีรายได้จากการ
พึ่งพาตนเองอย าง
ยั่งยืน

มีการบริหารจัดการ
ทาง ังคมอย างเป็น
ระบบยั่งยืน

บริหารจัดการ
 ่ิงแวดล้อมท่ี มดุลกับ
ธรรมชาติ และการ
ดํารงชีวิตในชุมชน

รัฐวิสาหกิจ

เอกชน

ภาคประชาชน
 บวร  

โครงการ  ึกษา วิจัยและพัฒนาวิ าหกิจพลังงานชุมชนยั่งยืน ลําปางโมเดล 
ภายใต้โครงการ ใต้ร มพระบารมี 



 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชดําริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้ํา มีพลังงาน มีชีวิต 

 

 

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป๎ง หน้า 2-27 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป๎งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง
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โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
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รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป๎ง หน้า 2-28 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป๎งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

 
  

แผนทีก่ลยุทธแ์ละการประเมินประสิทธิภาพของการพฒันาวิสาหกิจพลังงานชุมชนย่ังยืน

ความสัมฤทธิผลของการพัฒนาต าบลสุขภาพแข็งแรง โดยประชาชนมีส่วนร่วมในการคิด การท า การตัดสินใจ และเป็นเจ้าของการพัฒนาอย่างย่ังยืน

พัฒนาชุมชนให้มีรายได้จากการพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืนพัฒนาภูมิคุ้มกัน และการบริหารจัดการทางสังคมอย่างเป็นระบบยั่งยืน  พัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลทาง
ธรรมชาติ และพัฒนาสุขภาพของประชาชน เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม  สามารถควบคุมและลดป จจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง ภัยพิบัติและภัยสุขภาพ 

ภารกิจ

เสริมสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจ
ชุมชนแบบพ่ึงพาตนเอง

Availability

 พัฒนาศักยภาพ ทรัพยากรธรรมชาติท่ีมอียู่ใน
ชุมชนเพ่ือลดการพ่ึงพาจากภายนอกชุมชน

Accessibility

พัฒนาสุขภาพประชาชนอย่างมีดลุยภาพควบคูก่ับการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของประชาชน

Acceptability

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

  ’As 

เป้าหมาย พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง เมอืงไทยแข็งแรง อย่างย่ังยืน ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

ประเด็น 
กลยุทธ์

การพัฒนาชุมชนต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนยั่งยืน
นําไป ู การมี  วนร วมในการพัฒนาชุมชน ภายใต้การร วมคิด ร วมทํา ร วมตัด ินใจ และร วมรับผิดชอบ ุ ภาพใน

ครัวเรือน ชุมชน เครือ  ายท้ังภาครัฐ รัฐวิ าหกิจ เอกชน และหน วยงานปกครอง  วนท้องถ่ิน

ป จจัย
ความส าเร็จ การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม

การมีส่วนร่วมของชุมชน
เครือ  ายท้ังภาครัฐ รัฐวิ าหกิจ เอกชน และ

หน วยงานปกครอง  วนท้องถ่ิน

การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพ ควบคู่
กับการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

ประเภท           
กลยุทธ์ กลยุทธ์เชิงรุก SO กลยุทธ์ก าจัดจุดอ่อน WO กลยุทธ์สร้างภูมิคุ้มกัน WT กลยุทธ์เปล่ียนวิกฤติให้เป็นโอกาส  ST 

WO การพัฒนา ักยภาพชุมชน
ให้มีความรู้ และมี  วนร วมในการ

พัฒนาชุมชนยั่งยืน

ST การแก้ป๎ญหาหมอกควัน และการ
ปูองการไฟปุา เผาปุา บริหารจัดการ
 ิ่งแวดล้อมใน 9 จังหวัดภาคเหนือ

WT   งเ ริมชุมชนจัดการ ุ ภาพดี
เพ่ือลดป๎จจัยเ ี่ยง  อ    และโรควิถี

ชีวิต   โรค

ST1-3 พัฒนาวิ าหกิจผลิตไฟฟูา
ชุมชน  เ ษไม้ เ ษไผ  

ST1-4 พัฒนาวิ าหกิจผลิตเชื้อเพลิง
อัดแท ง  ใบไม้ ผงถ าน แกลบ 

ST1-5 พัฒนาวิ าหกิจผลิตเชื้อเพลิง
อัดแท งตะเกียบ  ี้เลื่อย 

ST1-  พัฒนาฝายชะลอน้ํา และการ
บริหารจัดการปุาชุมชน

SO การ  งเ ริมกิจการ ธุรกิจ
เพ่ือ ังคม แก้ป๎ญหาความ

ยากจนอย างยั่งยืน

WO การพัฒนากองทุนพัฒนาชุมชน

WO-2 พัฒนาวิ าหกิจชุมชน  งเ ริมการ
ท องเที่ยว และบริหารจัดการโฮม เตย์

ST1-1 พัฒนา ถานีผลิตปุ๋ยชุมชน

SO  การพัฒนากองทุนวิ าหกิจชุมชนผาป๎ง

ST1-1 พัฒนาวิ าหกิจผลิต ินค้าจากไม้
ไผ   ตะเกียบ ไม้จิ้มฟ๎น ก้านธูป จัก าน 

ST1-1 พัฒนาวิ าหกิจอบตะเกียบ อบ
กล้วย หน อไม้แห้ง และพืช มุนไพร 
พลังงานแ ดงอาทิตย์ (green food)

ST1-1 พัฒนาวิ าหกิจผลิต ้าวกล้อง WT1-2 พัฒนา ถานีปลูกผักปลอด
 ารพิษ

WT1-3 พัฒนา ถานีปลูกพืช
 มุนไพรพ้ืนบ้าน

WT1-1 ธนาคารเพ่ือการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพ่ือ ุ ภาพดี

แผนงาน

ST  การพัฒนากองทุน ิ่งแวดล้อม
ชุมชน

WT การพัฒนากองทุนจัดการ ุ ภาพ 
 กองทุน วั ดิการ อ ม  

กลยุทธ์

ST1-1 พัฒนา ถานีบ มเพาะกล้าไผ  
เพ่ือการเพาะปลูก และจําหน าย

ST1-2 พัฒนากองทุนเพ่ือ ิ่งแวดล้อม
และปูองกันไฟปุา

WO-1 พัฒนาวิ าหกิจบริหารจัดการครัว
พลังงานชุมชน

มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป๎ง มูลนิธิ ร้าง ุ ชุมชน มูลนิธิพระมหาธาตุเจดีย์    รา ี และเครือ  ายวิ าหกิจพลังงานชุมชนผาป๎ง

ST1-1 พัฒนาวิ าหกิจฟางอัดก้อน

ST1-1 พัฒนาวิ าหกิจชุมชนเพาะเห็ด

WO-3 พัฒนาวิ าหกิจบริหารจัดการ ยะ

WO-4 พัฒนาวิ าหกิจบริหารจัดการน้ํา
เพ่ืออุปโภคบริโภค

WO-5 การบริหาร ูนย์เรียนรู้ ภูมิป๎ญญา
อาเซียน

WO-6 วิ าหกิจผลิตอิฐชุมชน

หมู่ที่   ต าบลผาป ง อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง
ภายใต้โครงการ “ใต้ร มพระบารมี”  อง ํานักงานใต้ร มพระบารมี ตามแนวพระราชดําริ ององค์พระบาท มเด็จพระเจ้าอยู หัว และ มเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

WT1-4 พัฒนา ถานีบริการและ
พัฒนา ักยภาพบุคคลากรด้าน

 าธารณ ุ ชุมชน
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การประยุกต์ใช้แนวพระราชดําริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้ํา มีพลังงาน มีชีวิต 

 

 

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป๎ง หน้า 2-29 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป๎งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

จากแผนที่กลยุทธ์ในการมี  วนร วม องภาคประชาชน และแผนที่ประเมิน ักยภาพ องการ
พัฒนาวิ าหกิจพลังงานชุมชนยั่งยืน  จะ ังเกตได้ว าการพัฒนาวิ าหกิจให้เกิดการเชื่อมโยงตามแผนที่ความคิด
Social Map ให้เป็นผล ําเร็จในระยะ ั้นนั้นคงเป็นไปได้ยากยิ่ง แต เป็นความฝ๎น องชุมชนตําบลผาป๎งซึ่งมี
ความเชื่อว าถ้า ามารถปฏิบัติการได้ตามแผนให้เกิดผล ําเร็จได้ไม ว าจะมีผล ําเร็จในระยะยาวก็ตามก็ถือว า
 ําเร็จตามเปูาหมาย ดังนั้นเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการเชื่อมโยงหรือความชัดเจนในการกําหนดแผนงาน
โครงการ คณะกรรมการกํากับทิ ทางการพัฒนาโครงการ จึงได้ทบทวน อบเ ตแผนงานโครงการที่เกี่ยว ้อง
และตามที่ชุมชนกําหนดได้ดังนี้ 

1) กําหนดให้มีการจัดตั้งวิ าหกิจเพาะกล้าพันธุ์ไผ ชุมชน มีหน้าที่ในการเพาะพัน ธุ์กล้าไม้ใช้ อย 
ไม้กินได้ ไม้เ รษฐกิจ ตามพระราชดําริ หรือพืชตามท่ีชุมชนเห็น มควรปลูกและมีความเหมาะ มกับพ้ืนที่  

2) กําหนดให้มีการจัดตั้งวิ าหกิจผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ  โดยนําไผ ที่ปลูก บริเวณท่ีดินกรรม ิทธิ์ อง
 มาชิกในชุมชนตําบลผาป๎งวันละ 3 ตันในพื้นท่ี 30 ไร ต อปี หมุนเวียน 3 ปี มาผลิตเป็นตะเกียบ เพ่ือจําหน าย
เชิงพาณิชย์  ร้างรายได้ให้ชุมชน โดยปฏิบัติตามกติกาชุมชน และ อดคล้องกับวงจรชีวิต อง”ไผ ” 

3) กําหนดจัดตั้งวิ าหกิจผลิตไฟฟูาชีวมวลชุมชน(ระบบผลิตก๊าชซิฟิเคชั่น)  นาดกําลังการผลิต 
70 กิโลวัตต์  เป็นระบบที่ไม มีผลกระทบต อ ิ่งแวดล้อมและ ุ ภาพหรือมีผลกระทบน้อยที่ ุดโดยความร วมมือ
 นับ นุน ้อมูลทางวิชาการ เทคโนโลยี และการลงทุนเชิงพาณิชย์ จากการไฟฟูา  วนภูมิภาค(PEA) กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ) มูลนิธิ ร้าง ุ ชุมชน โดยชุมชนร วมเป็นหุ้น  วนและเป็นเจ้า องโดย
มีหน้าที่ในการนําเ ษวั ดุไผ ( ้อไผ   ี้เลื่อย ซังตะเกียบ)จากวิ าหกิจผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ มาเป็นเชื้อเพลิงผลิต
ไฟฟูา 

4) กําหนดจัดตั้งวิ าหกิจผลิตถ านอัดแท งCharcoal โดยนําซังตะเกียบ  ้อไผ  มาผลิตเป็นถ านอัด
แท ง  ร้างตัวอย างในการใช้พลังงานชุมชนที่ ะอาด ทดแทนการใช้ก๊าชหุงต้ม LPG ลดรายจ าย  ร้างรายได้ด้วย
การนํามาจําหน ายเชิงพาณิชย์รวมถึงเป็นตัวอย างในการลดการเผาเ ษวั ดุเหลือใช้ทางการเกษตรทั้งหมด  

5) กําหนดจัดตั้งวิ าหกิจผลิตเชื้อเพลิงก้อน Wood pellets โดยนํา ี้เลื่อยไผ จากวิ าหกิจ
ผลิตภัณฑ์จากไผ ชุมชน  ี้เลื่อยทั่วไป ฟาง ้าว หญ้าเนเปียร์(หญ้าเลี้ยง ัตว์) มาอัดเป็นเชื้อเพลิงแท ง เพื่อ
ทดแทนการใช้ LPG และเพ่ือจําหน าย และใช้ในครัวเรือน ชุมชน หรืออุต าหกรรม นาดกลางและ นาดย อม
ในการอบ การเผาต้มน้ํา เป็นต้น  ร้างรายได้ให้กับชุมชน ลดการเผาทิ้ง รักษา ิ่งแวดล้อมและ ุ ภาพชุมชน  

6) กําหนดจัดตั้งวิ าหกิจผลิตอิฐชุมชน โดยนําดินเหนียวที่ประชาชน ุดบ อน้ํา  ุดลอกนา มา
ผลิตเป็นอิฐและนําพลังงานความร้อนจาก ถานีผลิตไฟฟูาชุมชนไปย างอบแห้ง และเผาด้วยความร้อน ูง เพ่ือ
นํามาก อ ร้างพระบรมธาตุเจดีย์หลวง 12 นักษัตรและ า น ถาน โรงเรียน และอาคาร าธารณะประโยชน์ใน
ชุมชน 

7) กําหนดจัดตั้งวิ าหกิจชุมชนผลิตฟางก้อนโดยการนําเ ษฟาง ้าว หญ้า มาอัดเป็นก้อนเพื่อ
จําหน ายเชิงพาณิชย์ ร้างรายได้ ลดการเผาทิ้ง รักษา ิ่งแวดล้อมและระบบจัดการ ุ ภาพชุมชน 

8) กําหนดจัดตั้งวิ าหกิจชุมชนผลิตเครื่องจักร าน โดย นํา”ไผ ” ใบตาล ที่มีอยู ในชุมชนผลิต
เป็นเครื่องจัก านอาทิ กล อง ้าว กระเช้า อง วัญ เพื่อ ร้างรายได้จากการนําวัตถุดิบที่มีอยู ในชุมชนมา ร้าง
เ รษฐกิจชุมชน  ร้างมูลค าเพ่ิมทางเ รษฐกิจชุมชนอย างเป็นระบบเชื่อมโยงตลาดจากผู้มา ึกษาดูงาน และ
จําหน ายทั่วไป 

9) กําหนดจัดตั้งวิ าหกิจผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยนํา ี้เลื่อยไผ  น้ําหมักจากเ ษอาหารในวิ าหกิจ
ครัวพลังงานมูล ัตว์ น้ํา ้มควันไม้จากผลิตไฟฟูาระบบ Gasification และการเผาถ าน ้อไผ  จําหน ายให้กลุ ม
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รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป๎ง หน้า 2-30 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป๎งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

วิ าหกิจผักปลอด ารพิษ และ มุนไพรพื้นบ้าน และจําหน ายทั่วไป  ร้างรายได้ ลดการใช้ ารเคมี รักษา
 ิ่งแวดล้อมและระบบจัดการ ุ ภาพชุมชนตําบลผาป๎ง 

10) กําหนดจัดตั้งวิ าหกิจชุมชนปลูกผักปลอด ารพิษ และ มุนไพรพื้นบ้านเพ่ือจําหน ายให้กลุ ม
วิ าหกิจครัวพลังงานชุมชน จัดทําเป็นอาหารเลี้ยงผู้มา ึกษาดูงาน และจําหน ายในชุมชน เพราะชุมชนผาป๎ง
เป็นชุมชนปลอด ารเคมี มี ิ่งแวดล้อมดี ได้รับรางวัลชุมชนปลอดไ ้เลือดออกติดต อกัน 11 ปี โดยจัดระบบ
จัดการอาหารปลอดภัย ปลอด ารเคมี และเป็น มุนไพรพื้นบ้าน เพื่อรักษา ุ ภาพ องประชากรในชุมชน  

11) กําหนดจัดตั้งวิ าหกิจชุมชนผลิต ้าวกล้องเพ่ือจําหน ายให้กลุ มวิ าหกิจครัวพลังงานชุมชน 
จัดทําเป็นอาหารเลี้ยงผู้มา ึกษาดูงาน จําหน ายในชุมชนและผู้มา ึกษาดูงาน เพราะชุมชนผาป๎งเป็นชุมชน
ปลอด ารเคมี มี ิ่งแวดล้อมดี เป็นการจัดระบบจัดการอาหารปลอดภัย ปลอด ารเคมี เพื่อรักษา ุ ภาพ อง
ประชากรในชุมชน  

12) กําหนดจัดตั้งวิ าหกิจผลิตอาหารปลอดภัย โดยนํากล้วยน้ําว้า หน อไม้ พริก พริกไทย มา
อบแห้งโดยตู้เทคโนโลยีตู้อบพลังงานแ งอาทิตย์ เพื่อผลิตและจําหน ายให้กลุ มครัวพลังงานชุมชน จําหน ายใน
ชุมชนและผู้มา ึกษาดูงาน 

13) กําหนดจัดตั้งวิ าหกิจครัวพลังงานชุมชนเพ่ือผลิตอาหารต้อนรับผู้มา ึกษาดูงานและเป็น
 ูนย์กลางในการเชื่อมโยงโครง  ายวิ าหกิจชุมชนต อเนื่องครบวงจร 

14) จัดตั้งวิ าหกิจผลิตเวช ําอาง มุนไพรชุมชนเพ่ือผลิต บู  น้ํายา ระผม น้ํายาทําความ ะอาด 
โดยนําผงถ านไผ  และ มุนไพรพื้นบ้าน มาผลิตเป็นเวช ําอาง และจําหน ายให้กลุ มโฮม เตย์และประชาชน
ทั่วไป 

15) กําหนดจัดตั้งวิ าหกิจโฮม เตย์เพื่อบริหารจัดการที่พักรับรองผู้มา ึกษาดูงาน และร วม
ปฏิบัติการเรียนรู้ในชุมชน  

16) กําหนดจัดตั้งวิ าหกิจชุมชนมัคคุเท ก์น้อย โดยพัฒนากลุ ม ภาเด็กและเยาวชนตําบลผาป๎ง 
มาบริหารจัดการกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน ร วมกับผู้มา ึกษาดูงาน 

 
5. การตัดสินใจ และร่วมเป็นเจ้าของในการพัฒนาโครงการ 

การตัด ินใจเพื่อการพัฒนาโครงการ ซึ่งเป็น ั้นตอนที่มีความ ําคัญท่ี ุด องกระบวนการมี  วน
ร วม องประชาชน คณะกรรมการมูลนิธิ และคณะกรรมการเครือ  ายวิ าหกิจพลังงานชุมชน หลังจากท่ีได้ร วม
ออกแบบ และกําหนดแนวทางการดําเนินงานแล้ว จึงได้ลงมติเห็นชอบต อการพัฒนาโครงการตามรูปแบบที่
ชุมชนเป็นผู้กําหนดแนวทาง เป็นการจัดเวทีความคิดSocial Forum ทางสังคม การเมือง ส่ิงแวดล้อม และ
สุขภาพเพ่ือออกแบบ วางแผนแนวทางการดําเนินโครงการตาม ั้นตอนกระบวนการมี  วนร วม องภาค
ประชาชน Public Participation : PP 

พ้ืนที่ าธารณะ ( Public Space) หรือ ถานที่ที่ผู้คนในชุมชนนําร องเพ่ือการพัฒนาวิ าหกิจ
พลังงานทดแทนชุมชน ามารถมาพบปะรวมตัวกัน เพื่อ แลกเปลี่ยนแ ดงความคิดเห็น พูดคุย แลกเปลี่ยน ถก
แถลง (ไม ใช โต้เถียง) ้อมูล  ร้างคุณค าอุดมการณ์ป๎ญญา การแก้ไ ป๎ญหา การวางแผนงานและการกระทําหรือ
ปฏิบัติร วมกัน เพ่ือเป็นประโยชน์ าธารณะหรือ องชุมชน ไม ว าจะเป็นการพูดคุยที่เป็นทางการ หรือการพูดคุย
ที่ไม เป็นทางการ หรือเมื่อมีวิกฤต/เหตุการณ/์ประเด็นร วมกัน  ซึ่งในกรณีการทบทวนเพ่ือการพัฒนาวิ าหกิจ
พลังงานทดแทน ซึ่งได้ผ านพิจารณาจากคณะกรรมการชุมชนแล้ว คณะที่ปรึกษาวิจัย จึงนํา ้อเ นอแนะ อง
คณะกรรมการมาชี้แจงต อประชาชนในพื้นท่ีผู้มี  วนได้  วนเ ีย Stakeholder โดยการจัดเวทีความคิด Social 
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รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป๎ง หน้า 2-31 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป๎งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

Forum ทาง ังคม การเมือง  ิ่งแวดล้อม และ ุ ภาพ  หรือกล าวการกันอย างง ายๆ คือ “เวทีความคิดใน
ชุมชน”นั่นเอง 

เวทีความคิดในชุมชน”ควรมีบรรยากา  องความร วมมือในการพูดคุย ื่อ ารทําความเ ้าใจกัน 
ทําอย างไรที่จะให้ผู้เชี่ยวชาญ/นักวิชาการ  ้าราชการ องค์กรพัฒนาเอกชน(Ngos) กับประชาชน    คนธรรมดา
ได้มีโอกา พบปะพูดคุยในบรรยากา ท่ีมีมิตรภาพและ ัมพันธภาพที่เท าเทียมกัน แต ไม ใช เรื่องท่ีทุกฝุายที่มาพบ
กันต้องคิดและทําอะไรเหมือนกันหมด อันที่จริงความแตกต างหลากหลาย องผู้คนที่มีวิธีคิดแตกต างกัน 
 ามารถทําให้เกิดความกลมกลืนอย าง มานฉันท์ ( Harmony) เกิดเป็นประโยชน์ใน ิ่งใหม  ๆ ความแตกต าง ๆ 
หลากหลายที่แต ละคนมีอยู ต างหากที่เป็นจุดแ ็งที่จะ ร้างประชา ังคมที่แ ็งแกร ง ้ึนมา เวทีประชาคมที่ดี
ผู้เ ้าร วมต้อง ามารถ ื่อ ารความคิดเห็น ความรู้ ึกและการให้คุณค าเรื่องต าง ๆ ให้ผู้อ่ืนได้รับรู้อย าง
ตรงไปตรงมา 

ด้วยความตระหนักถึงองค์ประกอบการประชุม จัดเวทีความคิด Social Forumคณะที่ปรึกษาใน
ระยะเริ่มต้น จึงได้เชิญหน วยงานที่เกี่ยว ้องในท้องถิ่น ท้องที่ ผู้นําชุมชน ครูอาจารย์ พระ งฆ์ นักเรียน 
ประชาชนตําบลผาป๎ง และผู้ทรงคุณวุฒิในหน วยงานที่เกี่ยว ้องมาให้ความรู้ เพ่ือให้การตัด ินใจเพื่อร วมเป็น
เจ้า องพัฒนาพลังงานชุมชนตามแบบความคิด และความ อดคล้องกับการออกแบบ และแผนการดําเนินงาน
 องแต ละกลุ มวิ าหกิจชุมชน ซึ่งในที่นี้จะรวมถึงการพัฒนาโครง  ายการพัฒนาเ รษฐกิจ  ังคม  ิ่งแวดล้อม
และ ุ ภาพ ตั้งแต ผลงานในอดีตและแผนพัฒนาชุมชนในอนาคต การพัฒนาพลังงานชุมชนเป็นเพียงเครื่องมือ
เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงกับเครือ  ายกิจกรรมด้าน ังคม  ิ่งแวดล้อม และ ุ ภาพ  โดยมีองค์ประกอบหลักใน
การเ ้าร วมประชุมจากหน วยงานที่เกี่ยว ้องทุกหน วยงาน ทุกภาค  วน 
 
วิธีการด าเนินงาน 

การประชุมจัดเวทีความคิด Social Forum  คณะที่ปรึกษาวิจัย ได้จัดกิจกรรมเพ่ือให้ทุกฝุายได้
พิจารณาอย างรอบคอบจึงกําหนดระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรม 2 วัน โดยมอบหมายให้กลุ มวิ าหกิจชุมชน
แต ละกลุ มได้เป็นผู้กําหนดแนวทางการจัดกิจกรรม องแต ละกลุ ม และให้เป็นบริหารจัดการประ านงานหรือ
ผู้ดําเนินการเอง นําเ นอให้ที่ประชุมทราบ และเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาชี้แจงแผนพัฒนาวิ าหกิจพลังงาน
ชุมชน ให้มีความชัดเจนในความเ ้าใจ องประชาชนผู้  วนได้  วนเ ียในแต ละพ้ืนที่ดังนี้ 

 

  
การประชุมเพ่ือทบทวน าธารณะ(Public Review) และการตัด ินใจ พัฒนาโครงการ  ึกษา วิจัยและพัฒนา

ต้นแบบวิ าหกิจพลังงานชุมชน  
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จากกระบวนการดําเนินการโครงการ ดังกล าวเป็นลักษณะ ร้างความต อเนื่องเชิงกระบวนการมี
  วนร วม องภาคประชาชน ต อการพัฒนาวิ าหกิจพลังงานชุมชน ุ ภาพดี ในรูปแบบการบริหารจัดการเชิงกล
ยุทธ์ที่ อดคล้องกับการดําเนินชีวิตภายใต้แนวคิดเชิง”กิจการเพื่อสังคม”แบบครบวงจร ร วมคิด ร วมทํา ร วม
ตัด ินใจ และร วมกันเป็นเจ้า องการพัฒนาโครงการตั้งแต ต้นน้ํา-ปลายน้ํา การด าเนินงานครั้งนี้เป็นการศึกษา 
วิจัย เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาพลังงานชุมชนสุขภาพดีที่ยั่งยืน มีระบบการบริหารจัดการเชิงนิเวศน์ และพัฒนาเป็น
วิสาหกิจต่อเนื่อง ควบคู่กันไปกับการพัฒนาวิสาหกิจพลังงานชุมชนขนาดเล็กที่ชุมชนมีความสามารถเพียงพอ
ส าหรับการลงทุนเพื่อเป็นเจ้าของในการพัฒนาพลังงาน ามารถแก้ป๎ญหาวิกฤตเ รษฐกิจ  ังคม  ิ่งแวดล้อม
และระบบจัดการ ุ ภาพในชุมชนได้อย างยั่งยืนดังมีรายละเอียดดังนี้ 

นายจินดา ฟ ่นค าอ้าย หมู ที่ 2 ตําบลผาป๎งอาชีพรับราชการตําแหน ง ึกษานิเท น์  ํานักงานเ ต
พ้ืนที่การ ึกษาลําปาง เ ต 2 ได้เ นอแผนยุทธ์ า ตร์การพัฒนาชุมชนผาป๎ง พ. . 2557-2560 ในฐานะ
เล านุการคณะกรรมการกํากับทิ ทางการพัฒนาโครงการต้นแบบวิ าหกิจพลังงานชุมชน ให้ มาชิก และ
ผู้เ ้าร วมประชุมได้ทบทวนแผนพัฒนาชุมชนผาป๎ง ว าการพัฒนาชุมชนผาป๎งจะเป็นการดําเนินในลักษณะชุมชน
พ่ึงตนเอง โดยน้อมนําแนวพระราชดําริ องพระบาท มเด็จพระเจ้าอยู หัวและ มเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
นารถ มาเป็นแบบแนวทางในกระบวนการคิดและนํา ู แผนปฏิบัติความร วมมืออย างเป็นระบบในภาพรวมทั้ง
ตําบล เพราะตําบลผาป๎งมีพ้ืนที่ชุมชนที่มีความ ัมพันธ์เป็นเครือญาติกันตั้งแต หมู ที่ 1-5 โดยมี ูนย์ปฏิบัติการใน
การพัฒนา และมี ํานักงานตั้งอยู เล ท่ี 2/1 หมู ที่ 3 ซึ่งเป็นที่ดินธรณี งฆ์ องวัดผาป๎งกลาง(เล ที2่) โดยมีการ
เช าที่ดินธรณี งฆ์ ตาม พ.ร.บ.คณะ งฆ์ พ. .2505 

  
แผนพัฒนาชุมชนผาป๎ง เพ่ือแก้ไ ป๎ญหาชุมชนผาป๎งทั้งระบบ คณะกรรมการได้ร วมกันกําหนด

 อบเ ตแนวทางการพัฒนาชุมชน และกําหนดว าควรมีรูปแบบการบริหารจัดการเชิงโครง ร้างจัดตั้งเป็นกลุ ม
วิ าหกิจชุมชน และเชื่อมโยงเป็นโครง  ายวิ าหกิจชุมชน และมีมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป๎ง เป็นคณะกรรมการ
อํานวยการ โดยการดําเนินงาน ามารถเริ่มดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการเรียนรู้ทันที และเม่ือผ านกระบวนการ
ทบทวน าธารณะในระดับกลุ มคณะกรรมการชุมชนแล้ว จะนําเ นอเป็นแผนงานพัฒนาให้อําเภอแม พริก และ
รายงานในการประชุมระดับจังหวัดอีกครั้ง รวมถึงรายงานความก้าวให้หน วยงานความร วมมือ นับ นุนได้
รับทราบอย างทั่วถึงกัน โดยเฉพาะ ํานักงานใต้ร มพระบารมีโดยจัดตั้งคณะกรรมการมูลนิธิ และคณะกรรมการ
เครือ  ายวิ าหกิจ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม 
นางสมพิศ ค าภิระยศ ผู้แทนกลุ มวิ าหกิจชุมชนกล้วยอบพลังงานแ งอาทิตย์ ได้เ นอความ

คิดเห็นว า กรณี องกลุ มวิ าหกิจชุมชนผลิตกล้วยอบพลังงานแ งอาทิตย์ ได้มีการจดทะเบียนมาก อนตั้งแต ปี 
พ. .2550 และได้ดําเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อมีแผนพัฒนาชุมชนที่ก อให้เกิดการเชื่อมโยงกับวิ าหกิจ
อ่ืนๆ ตามแผนที่กําหนดกลุ มวิ าหกิจกล้วยอบพลังงานแ งอาทิตย์ก็ได้ประโยชน์มากยิ่ง ึ้น เพราะมีผู้มา ึกษาดู
งาน และมีตลาดเ ้ามาถึงในพ้ืนที่ แต  ิ่งที่กลุ มจะต้องพัฒนาเพิ่มมากยิ่ง ้ึนมาตรฐาน ินค้า องกลุ มจะต้อง
พัฒนาให้ได้การรับรองจาก ํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) เพ่ือว า ินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
ออกไปมีคุณภาพที่ ามารถ อ อย.ได้อย างแน นอน  จึง อ นับ นุนแผนพัฒนาชุมชนผาป๎งตามที่คณะกรรมการ
กํากับทิ ทางการดําเนินงาน ได้กําหนดแนวทางตามที่เ นอในวันนี้  

 

  
นางสาวส าราญ ค าภิระแปง อาชีพรับราชการตําแหน งนักวิชาการเกษตรชํานาญการ อําเภอแม 

พริกได้เ นอความคิดเห็นว าในเรื่อง องการจดทะเบียนเป็นวิ าหกิจชุมชน และต้องการประชา ัมพันธ์เรื่องการ
ต อทะเบียนวิ าหกิจชุมชน ปี 2557 ตาม พ.ร.บ.วิ าหกิจชุมชน พ. . 2548 ได้ระบุให้ทุก ิ้นปีปฏิทินให้
วิ าหกิจชุมชนที่ประ งค์ดําเนินการต อทะเบียนที่ ํานักงานเกษตรอําเภอแม พริก ซึ่งมีระยะเวลาระหว าง วันที่ 
1 - 30 มกราคม 2557  ิ่งที่ต้องเตรียมคือ  

- หนัง ือใบ ําคัญการจดทะเบียนวิ าหกิจชุมชนหรือเครือ  ายวิ าหกิจชุมชน  
- เอก าร ําคัญการแ ดงกิจกรรม 
- กรณี หนัง ือใบ ําคัญการจดทะเบียน,เอก าร ําคัญการแ ดงกิจกรรม ูญหายให้ไปแจ้งความ

ก อน  
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-  ําเนาบัตรประชาชน องผู้ยื่น อต อทะเบียน  
- หนัง ือมอบอํานาจจากวิ าหกิจชุมชน 
-  ้อบังคับหรือ ้อตกลงรวม องวิ าหกิจชุมชน 
- แผนประกอบแ ดงการดําเนินกิจการ และเปูาหมาย องวิ าหกิจชุมชน  
- กิจกรรม ามารถมีความหลากหลายได้ เครือ  ายจะเพ่ิมระเบียบ ้อบังคับ ้ึนมา  ามารถอา ัย

ทรัพยากรการผลิตที่เอื้อต อกันได้ 
 

  
 

นายไพรัตน์ คันธะชุมภูและนายสุคน สุรินทร์บางอาชีพ มาชิก ภาองค์การบริหาร  วนตําบลแม 
พริก หมู ที1่-2 ตําบลผาป๎งกล าวว า อ นับ นุนแนวทางการพัฒนาชุมชน ตามที่เ นอโดยมีวิ าหกิจพลังงาน
ชุมชนเป็น ูนย์กลางการ ับเคลื่อนเพราะจากการดําเนินงานที่ผ านมาไดเ ้าร วมและมีโอกา ในการนําเ นอและ
กําหนด อบเ ตการดําเนินงานให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ององค์การบริหาร  วนตําบลแม พริก แต ไม ได้รับการ
ตอบ นองจาก ภาองค์การบริหาร  วนตําบลแม พริกเพราะตําบลเป็นพื้นที่  วนน้อย อง อบต.ประกอบกับ 
อบต.มีงบประมาณจํากัด เมื่อมีการพัฒนาชุมชนต้นแบบวิ าหกิจพลังงานชุมชนยั่งยืน ที่มีรูปแบบการพัฒนาเชิง
ธุรกิจเพ่ือ ังคมพ่ึงตนเอง คิดว าจะเป็นประโยชน์กับตําบลผาป๎งเป็นอย างยิ่ง ซึ่งเชื่อม่ันว าการมี  วนร วม อง
ประชาชนอย างแท้จริง ภายใต้กฎหมาย องแต ละหน วยงานที่เกี่ยว ้อง จะทําให้ชุมชนตําบลผาป๎ง ามารถ
พ่ึงตนเองได้  ไม ใช เพราะมีคณะกรรมการระดับจังหวัดเ ้ามาช วยเหลือ แต การดําเนินงานโครงการในลักษณะ
ดังกล าวจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความ ามารถ จึง อเ นอแนะให้มีการพัฒนาบุคคลากรเป็น
ลําดับต้นต้น แต มีความกังวลเรื่องวั ดุ “ไผ ” ที่นํามาผลิตไม ได้มีแต เฉพาะตําบลผาป๎ง จะต้องมีการเชื่อมโยง
โครง  ายความร วมมือกับชุมชนตําบล ้างเคียงด้วย เพราะว าในพ้ืนที่อําเภอเถินมีการพัฒนาตะเกียบไม้ไผ เป็น
จํานวนหลายๆแห ง ซึ่งกลุ มวิ าหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ ควร ึกษา ้อมูลเพิ่มเติมก อนการปฏิบัติอย าง
แท้จริง เพราะเป็นการลงทุนเชิงกิจการเพ่ือ ังคม ต้องอธิบายให้ชุมชนให้เกิดความชัดเจนว าการใช้ทรัพยากร
 ิ่งแวดล้อมในพื้นที่ใน พ้ืนที่กรรม ิทธิ์ โฉนด น. .3/น. .2 พ้ืนที่ดิน การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ( .ป.ก. )
พ้ืนที่ ิทธิ์ทํากิน( ทก)ในเ ตปุาเ รษฐกิจ พ้ืนที่ปุา งวนแห งชาติ หรือถ้าเป็นพื้นที่ในเ ตปุาชุมชนจะมีการ
บริหารจัดการที่ถูกต้องตามกฎหมายอย างไร และการบริหารจัดการ องคนในชุมชนตําบลผาป๎งจะต้องมีความรู้ 
ความเ ้าใจ และปฏิบัติที่ความ อดคล้องกับการดําเนินชีวิต และความ มดุลทางธรรมชาติ มีตัดก็ต้องมีปลูก ซึ่ง
แผนงานที่นําเ นอมาในที่ประชุมเพ่ือการทบทวนในวันนี้ คณะกรรมการกํากับทิ ทางการพัฒนาโครงการได้คิด
มาอย างรอบคอบแล้ว เชื่อว าจะ ามารถดําเนินการได้ โดยพัฒนาพ้ืนที่ในที่ดินกรรม ิทธิ์ที่มีอยู มีปริมาณวัตถุดิบ
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แค ไหนก็ ออกแบบเทคโนโลยีเท านั้น ไม ต้อง ร้างความวิตกกังวลแก ประชาชนในพื้นท่ี เพราะ ังเกตได้จากการ
เล าเรื่องในชุมชนแบบ”ปากต อปาก” ในป๎จจุบัน ณะนี้ยังไม ได้ดําเนินโครงการยังมีการนําเ นอทําให้เกิด ้อมูล
ที่คลาดเคลื่อนในชุมชนบ้างแล้ว จากท่ีทราบมามีกลุ มคนในในพ้ืนที่หมู  1 และหมู ท่ี 2 ประมาณ 10 คนล้วนเป็น
อดีตกํานัน-ผู้ใหญ บ้าน และอดีตพนักงานการไฟฟูาแม เมาะ ซึ่งเป็นกลุ มอํานาจเก าในการปกครองท้องที่ซึ่งไม 
เคยมาประชุมร วมกับชุมชนแต ละหมู บ้าน แต เพราะมีการนํามาเป็นอุต าหกรรมครัวเรือนทําตะเกียบ และ
โรงไฟฟูา ถึงแม้ว าดําเนินงานบนพ้ืนฐานในความถูกต้อง องกฎหมาย  ถ้าจะนํา”ไม้ไผ ”มาประกอบกิจการเชิง
พาณิชย์ จะต้อง ออนุญาตแปรรูปไผ  เช าพ้ืนที่ทําการคือทําให้ถูกต้องตามกฎหมาย ให้รวมกันปรึกษาแก้ไ 
ป๎ญหา และเชื่อว าถ้าชาวบ้านทั้งตําบลผาป๎งร วมมือกันอย างเป็นระบบเชื่อว าแผนที่นําเ นอให้เป็นแนวทางการ
พัฒนาต้นแบบวิ าหกิจพลังงานชุมชนนั้น จะทําให้การพัฒนาชุมชนพ่ึงตนเองได้อย างยั่งยืน เพราะในพื้นฐาน
ความ ัมพันธ์ชุมชนเป็นเครือญาติกันทั้งหมด จะมีเพียงผู้ ูงอายุที่อาจจะเ ้าใจยาก หรืออาจถูกชักจูงได้ให้
เ ้าใจไม ถูกต้อง 

ในความจริงจากผลการนําเ นอตามท่ีคณะปรึกษา ได้ ะท้อน ้อมูลว า การนําไผ มาใช้ประโยชน์ 
ว าในป๎จจุบันนี้ชุมชนไม เ ้าใจวงจรชีวิต องไผ  จะต้อง ร้างความเ ้าใจวงจรชีวิต องไผ ให้ประชาชนเ ้าใจและ
นํามาใช้อย างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยเฉพาะการตัดไผ  และการปลูกไผ  ป๎ญหาต างๆ แต การเปลี่ยนวิธีคิด 
และความมักง าย องชุมชนไม ใช เรื่องง ายนัก ซึ่งกรรมการจะต้องมีความพยายามและอดทน ูง ความ ําเร็จใน
เบื้องต้นก็ อเ นอให้มีการทดลองและปฏิบัติจริงในพื้นที่กรรม ิทธิ์ ในชุมชน และเริ่ม ํารวจและประกา รับ
 มัคร มาชิกประชากรไผ ในบริเวณหมู -ตําบลให้ครบก อนการกําหนดเป็นแผนปฏิบัติจริง 

 

  
นางสาววรีรัตน์ วงค์หนัก นักวิชาการพลังงานชํานาญการ  ํานักงานพลังงานจังหวัดลําปางได้

เ นอ ้อคิดเห็นในที่ประชุมว า การดําเนินโครงการดังกล าวนับว าเป็นเรื่องใหม  ําหรับประชาชนมาก เพราะการ
ที่จะให้ประชาชนร วมเป็นเจ้า องการพัฒนาพลังงานนั้นเป็นเรื่องใหญ มาก อันเนื่องมาจากชุมชนยังไม มีความ
เ ้าใจ และองค์ความรู้เรื่องพลังงาน การลงทุนด้านพลังงาน  วนใหญ จะเป็นการลงทุน องหน วยงานภาค
รัฐวิ าหกิจ ซึ่งเป็นการลงทุน นาดใหญ  หรือ องหน วยงานภาคเอกชน และ ิ่งที่ทําให้ประชาชนยังมี ้อวิตก
กังวลต อการพัฒนาคือความเชื่อมั่น องประชาชนที่มีผลกระทบด้าน ิ่งแวดล้อม และ ุ ภาพ ซึ่งประชาชนจะ
เห็นและทราบ  าวอยู ตลอดเวลาว าเมื่อมีการพัฒนาโครงการต างๆ ด้านพลังงานก็จะมีประชาชนออกมาประท้วง 
ยิ่งในจังหวัดลําปางอย างโรงไฟฟูาแม เมาะ ก็ถือว ามีการประท้วงกันมาตลอดกว า 30 ปีซึ่งมีท้ัง ้อมูลที่เป็น
ผลกระทบกับชุมชนในอดีต แต ในป๎จจุบันนี้ กฟผ.แม เมาะได้ทําการแก้ไ หมดแล้ว แต ความเชื่อและความวิตก
กังวล องชุมชนในบริเวณพ้ืนที่รอบโรงไฟฟูาก็ยัง าดความเชื่อมั่นอยู  จึงเป็น าเหตุให้เกิดกระแ ต อต้านมา
อย างต อเนื่อง   ําหรับการพัฒนาโครงการด้านพลังงานในตําบลผาป๎ง เป็นรูปแบบการพัฒนาเชิงวิ าหกิจที่ใช้
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เทคโนโลยีที่ทัน มัย ไม มีมลพิษ ไม มีควัน ไม มีน้ําเ ีย ไม  ร้างผลกระทบต อ ิ่งแวดล้อมและ ุ ภาพ แต เป็นเรื่อง
ใหม คือให้ชุมชนเ ้ามามี  วนร วมโดยการเป็นเจ้า องร วมกับรัฐวิ าหกิจอย าง กฟภ. เพ่ือต้องการให้ กฟภ.มา
เป็นพี่เลี้ยงให้กับชุมชน เพราะว าชุมชนยังไม มีความพร้อมดังนั้นจึงต้องการที่ปรึกษาที่มีความชํานาญในด้านการ
พัฒนาพลังงานไฟฟูา นาดเล็ก การดําเนินโครงการครั้งนี้ถ้าชุมชน ามารถดําเนินงานด้วยตนเองได้ก็จะ ร้าง
ความมั่นคงด้านพลังงานอย างยั่งยืน และ ามารถ ยายไปทั่วประเท  เพราะป๎จจุบันนี้ประเท ไทยยังพ่ึงพา
พลังงานจากพม า และลาว ซึ่งมีความเ ี่ยงต อการพัฒนาระบบเ รษฐกิจ องประเท และความม่ันคงทาง
เ รษฐกิจ ูงมากดังนั้นโครงการพัฒนาต้นแบบครั้งนี้จึงเป็นนโยบาย องกระทรวงพลังงานที่ต้องการให้มีการ
พัฒนาพลังงานทดแทนระดับชุมชน  

พระครูสุนทร ธรรมมาภิวัฒน์ เจ้าคณะตําบลเ ต 2 จังหวัดลําปาง มีภูมิลําเนาอยู หมู ท่ี 4 ตําบล
ผาป๎ง จบปริญญาโทด้านการจัดการพลังงานและ ิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเร วร กล าวว าอาตมาภาพ เป็นคน
ผาป๎งโดยกําเนิด และ นใจเรื่องพลังงานและ ิ่งแวดล้อมมาตั้งแต เด็ก เมื่อไม มีโอกา เรียนหนัง ือเพราะ
ครอบครัวยากจนจึงไปบวชเรียน และเรียน ถาบัน งฆ์มาโดยตลอดและเม่ือมีโอกา จึงไปต อปริญญาโท  า า
การจัดการพลังงานและ ิ่งแวดล้อม ที่มหาวิทยาลัยนเร วร เมื่อตําบลผาป๎งได้รับการพิจารณาให้เป็นต้นแบบ
การพัฒนาวิ าหกิจพลังงานชุมชนยั่งยืน อาตมภาพจึงได้เ นอตนเองเ ้ามาเป็นกรรมการมูลนิธิฯ เพื่อว าจะมี
โอกา ใช้ความรู้ที่ได้เล าเรียนมาได้ถ ายทอดให้พ่ีน้องประชาชนตําบลผาป๎ง และ อ นับ นุนแนวคิดท่ี
คณะกรรมการกํากับทิ ทางการพัฒนาโครงการได้เ นอให้ที่ประชุมทราบ และเป็นแนวคิดท่ีดีและ มบูรณ์ ซึ่ง
อาตมาภาพยังได้ความรู้เพิ่มเติมจากกระบวนการคิด และการกําหนดแนวทางการพัฒนาพลังงานชุมชนครั้งนี้
มาก เพราะกระบวนการคิดและออกแบบ องชุมชนตําบลผาป๎งไม ได้คิดเฉพาะการพัฒนาพลังงาน แต เป็นการ
คิดในกรอบการพัฒนาภาพรวม องทั้งตําบลทั้งด้านเ รษฐกิจ  ังคม  ิ่งแวดล้อม และ ุ ภาพ การพัฒนา
พลังงานเป็นเพียงกิจกรรมหนึ่งหรือเป็นเพียงเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทําให้วิ าหกิจในแต ละเรื่องเกิดการเชื่อมโยง
กับธรรมชาติ และการประกอบอาชีพ จึง อ นับ นุนแนวทางการพัฒนาชุมชนอย างเต็มที่  ําหรับอาตมาภาพ 
ถึงแม้ว าจะจําวัดอยู ในเมืองลําปาง แต ก็ยินดีมาร วมประชุม ทุกครั้งไม ต้องเกรงใจนอกจากมีเหตุ ุดวิ ัยที่ต้องรับ
กิจนิมนต์ตามกิจ อง งฆ์ที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ก็จะมาร วมประชุมทุกครั้ง และ อเป็นกําลังใจและให้พร.
คณะกรรมการมูลนิธิฯ และคณะกรรมการวิ าหกิจ ในชุดก อตั้ง ซึ่งจะต้องทํางานหนักจะต้องประ บป๎ญหา
อุป รรคอีกมากมาย เพราะเป็นเรื่องใหม  ําหรับชุมชน แต ก็ไม ใช เรื่องใหม  ําหรับบางคนที่ได้มีโอกา 
ดําเนินงานด้านนี้มาแล้ว แต ที่เป็นเรื่องใหม อย างยิ่งคือการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ในรูปแบบองค์กรนิติบุคคล 
เพราะท่ีผ านมากรรมการหมู บ้าน(กม) กองทุนหมู บ้าน(กทบ) ในระดับชุมชนยังไม ใช้องค์กรนิติบุคคล  

นายประจักร ฮ่อธิวงศ์  อดีต ้าราชการครูเกษียณราชการ อดีตผู้ใหญ บ้านหมู ที่ 3 ประธาน
ผู้ ูงอายุตําบลผาป๎ง และ มาชิก ภาองค์การบริหาร  วนตําบลแม พริก ได้เ นอความคิดเห็นว าตั้งแต ต้นที่ได้รับ
ได้ฟ๎งการเ ้าร วมโครงการพัฒนาต้นแบบวิ าหกิจพลังงานชุมชนยั่งยืน เพ่ือต้องการพัฒนาชุมชนผาป๎งให้
พ่ึงตนเองได้อย างยั่งยืน เพราะตลอดระยะเวลากว า 20 ปีที่ไปรวมกับองค์การบริหาร  วนตําบลแม พริก ได้รับ
งบประมาณ นับ นุนที่ไม เป็นธรรม ทั้งท่ีมีตัวแทน องชาวตําบลผาป๎งเป็นรองนายกฯ นานกว า 8 ปีก็ไม 
 ามารถช วยให้มีการพัฒนาชุมชนดี ึ้น ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่จะต้องพ่ึงตนเอง ถ้าไม เริ่มวันนี้จะเริ่มวันไหน วันนี้
ได้เริ่มคิด ต อไปก็ต้องเริ่มทํา ไม ดีตรงไหนก็ปรับปรุงแก้ไ กันไป เชื่อว าในตอนเริ่มโครงการที่เรากําลังจะทํายังไม 
มีความม่ันใจว าจะเริ่มต้นอย างไร เพราะเรื่องที่กําลังวางแผนการพัฒนาครั้งนี้เป็นเพียงความฝ๎น แต เชื่อว าฝ๎นจะ
เป็นจริงถ้าชุมชนผาป๎งโดยเฉพาะผู้นําชุมชน  .อบต. ครู อาจารย์  ถานีอนามัยร วมมือกับหน วยงานทุกภาค
  วนทั้งภาครัฐ รัฐวิ าหกิจ เอกชน และท่ี ําคัญจะต้อง ับเคลื่อนด้วยผู้นําชุมชนจะต้องเอาจริง ปฏิบัติจริง ให้
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เป็นเยี่ยงอย างถ้า มาชิกในชุมชนได้เห็นเชิงประจักษ์เชื่อว าจะได้ความร วมมือมากยิ่ง ึ้น การไม เ ้าใจ องคน
บางคนที่มีกระแ การเคลื่อนไหว องอดีตผู้ใหญ บ้านหมู ที่ 1 เป็นเพราะผิดหวังจากการเลือกตั้งที่ผ านมา และ
เป็นนิ ัย  วนบุคคลซึ่งชาวตําบลผาป๎งก็ทราบกันทุกคน และไม เคยมาร วมประชุมเลย ชอบร้องเรียนผู้อ่ืน เอา
เปรียบผู้อื่น ใน ณะดํารงตําแหน งผู้ใหญ บ้านก็ไม เคยทําผลงานให้ชุมชน มีแต โกงเงินกองทุนหมู บ้าน โกงเงิน
โรงเรียนนวัตกรรมผู้ ูงอายุ ไม เป็นเยี่ยงอย างท่ีดีกับ ังคม จน ังคมลงโทษไม ได้รับการไว้วางใจให้เป็น  .อบต. 
ซักครั้งลงแ  ง ันมาแล้วถึง 2 ครั้งก็ไม ได้รับเลือก นายอําเภอ ผู้ว าคนใดบ้างไม ถูกร้องเรียนจากบุคคลดังกล าว 
ดังนั้นไม ควรให้ความ ําคัญกับบุคคลนี้ 

  
นายประจักษ์ ยังกล าวเพ่ิมเติมว าตนเองอายุ 67 ปีแล้วรับราชการครูมานาน อยากเห็นชุมชน

พัฒนา จึงเออรี่ออกมาเป็น มัครเป็นผู้ใหญ บ้าน  และมาเป็น  .อบต. แต ผาป๎งมีเ ียง ้างน้อยก็ไม  ามารถช วย
อะไรในตําบลผาป๎งได้มากนักตําบลแม พริกเ ามี มาชิก 20 คนตําบลผาป๎งมี มาชิก 10 คนยกมือ 100 ครั้งก็
แพ้ 100 ครั้งดังนั้นเมื่อมีการดําเนินงานในลักษณะพ่ึงตนเอง และมีหน วยงานความร วมมือ ผู้เชี่ยวชาญมาให้
คําปรึกษา เป็นพ่ีเลี้ยงอย างนี้ยิ่งกว าถูกหวย นับเป็นโอกา ดี องตําบลผาป๎ง  แต ทั้งนี้การดําเนินงานจะ ําเร็จ
หรือไม    วนตัว อแ ดงความคิดเห็นและ อเ นอว า นับ นุนการดําเนินงานโครงการนี้อย างเต็มท่ี และจะให้
ความร วมมืออย างที่ ุด แผนกิจกรรมโครงการที่ร วมกันคิด ร วมกันออกแบบวันนี้คิดได้แค นี้ วันหน้าคิดได้
มากกว านี้ก็ ามารถแก้ไ ได.้ 

นายธวัชชัย เทวะราช กํานันตําบลผาป๎ง ได้กว า ้อเ นอแนะ และแ ดงความคิดเห็นว า ใน
ระยะแรกเริ่มต้นตนเองก็เป็นคนหนึ่งที่ยังไม ค อยเ ้าใจในรูปแบบการพัฒนาโครงการเท าที่ควร มีการคัดค้านใน
ใจตลอดเวลาว าจะเป็นการตัดไม้ทําลายปุา และเม่ือมีการแ ดงความคิดเห็นฟ๎งให้มาก และได้มีโอกา ไป ึกษา
ดูงานร วมกับผู้นําชุมชน และกรรมการหมู บ้าน คนอ่ืนๆ อีกหลายคน ที่ตําบลปงเตา อําเภองาว จังหวัดลําปาง 
ซึ่งเ ามีโรงงานตะเกียบไม้ไผ ชุมชน เป็นรูปแบบอุต าหกรรมครัวเรือน นาดกําลังการผลิต 6 ตัน/วัน มีจํานวน
ทั้ง ิ้น 22 โรงเล็ก ๆ  นาด 3 ตัน/วันอีกประมาณ 5 โรง มี ยะเ ษไผ ที่จะต้องเผาทิ้งถึงประมาณวันละ 100 
ตัน/วัน  ร้างมลภาวะ  ร้างป๎ญหาหมอกควัน ทําให้มีผลกระทบต อ ิ่งแวดล้อม ตัดไม้ทําลายปุา ปุาไผ จะต้อง
หมดปุาอย างแน นอนซึ่งตอนก้าวแรกเริ่มได้เห็นอย างนั้นที่เ ้าไป ึกษาดูงานในจุดแรก แต พอเ ้าไป ึกษาดูงาน
ด้านการบริหารจัดการปุาไผ ชุมชน ซึ่งตําบลปงเตาร วมกับกรมปุาไม้ ช วยกันบริหารจัดการปุาชุมชนอย างเป็น
ระบบชาวบ้านทุกครัวเรือนต้องปลูกไผ ทดแทน เพาะกล้าไผ  100,000 กล้า/ปี มี ํานักงานบริหารจัดการปุา มี
กติกาปุาชุมชน มีการตัดอย างถูกวิธี มีการแบ งพ้ืนที่บริหารจัดการเพื่อการนํามาใช้ประโยชน์ที่ถูกต้องตามหลัก
วิชาการ และ อดคล้องกับวงจรชีวิต องไผ  และแผนธุรกิจในชุมชน เป็น ิ่งที่น าประทับใจมากจึงเ ้าใจว าไผ ยิ่ง
ตัดยิ่งแตกหน อ แต ต้องตัดอย างถูกต้องตามหลักวิชาการ ที่ อดคล้องกับวงจรชีวิต องไผ   ําหรับประเด็นที่
ตําบลปงเตาเผาเ ษ ยะไม้ไผ ทิ้งวันละ 100 ตัน/วัน จึงเป็น าเหตุให้มีการเรียกร้องให้มีการบริหารจัดการโดย
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นํามาทําเป็นเชื้อเพลิงพลังงาน เช น ผลิตไฟฟูา หรือทําเป็นถ านอัดแท งคุณภาพที่ให้พลังงานความร้อน ูง ช วย
ประหยัดค าใช้จ ายด้านพลังงานในครัวเรือน และยัง ร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกด้วย จึงมีความเ ้าใจใหม ว าใน
ความเป็นจริงแล้วการพัฒนาโครงการเป็นการแก้ป๎ญหาชุมชนมากกว า ถ้าปล อยให้ชุมชนไม เ ้าใจ และเอา
เยี่ยงอย างโดยการปลูก ้าวโพด มัน ําปะหลัง ไม มีระบบจัดการที่ดีจึงจะเป็นการทําลายปุา ดังนั้นตําบลผาป๎ง
ทําแค  1 โรงใช้ไผ บริเวณท่ีดินกรรม ิทธิ์ อง มาชิก จํานวน 3 ตัน/วัน เพ่ือเป็นต้นแบบการจัดการคงไม มีป๎ญหา  

นอกจากนี้ ยังได้มีโอกา ไป ึกษาดูงานการพัฒนาเชื้อเพลิงพลังงานจากเ ษวั ดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรที่มูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดพระนคร รีอยุธยาร วมกับผู้นําชุมชน และประชาชนตําบลผาป๎งไปกัน 50 
คน จึงเ ้าใจว าป๎จจุบันนี้ชุมชนเป็นผู้ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ เพราะความไม เ ้าใจวงจรชีวิต องธรรมชาติ 
โดยเฉพาะไผ  ชาวชุมชนผาป๎งไม มีความรู้ทางวิชาการท่ีถูกต้องโดยเฉพาะการตัดไผ เพื่อนําไผ มาใช้ประโยชน์ซึ่ง
 ามารถ ร้างมูลค าเพ่ิม ร้างรายได้  ร้างเ รษฐกิจชุมชน และยัง ามารถเป็นตัวอย างการบริหารจัดการเ ษ
วั ดุเหลือใช้อย างเป็นระบบ จึงเ ้าใจว าการพัฒนาวิ าหกิจพลังงานทดแทนชุมชนนั้น “ไม ยากและก็ไม ง าย” 
 ึ้นอยู กับความเ ้าใจ และความร วมมือ องทุกฝุาย งบประมาณในการลงทุน ถามว าชุมชนตําบลผาป๎งทําได้ไหม 
? ตอบว าบางอย างทําได้ บางอย างต้อง ึกษาเพ่ิมเติม อะไรทําได้ก อนบ้าง ก็อย างที่.  .อบต.ประจักษ์ ได้กล าว
แล้วว า ถ้าไม เริ่มต้นวันนี้ แล้วจะเริ่มต้นกันเมื่อไหร   

แต  ิ่งหนึ่งที่การพัฒนา ถานีต้นแบบครั้งนี้ จะต้องมีตลาดรองรับอย างเป็นระบบและมี ัญญา
ระยะยาว อย างเช นการเผาถ าน ้อไผ อัดเป็นแท ง แล้วนํามาตากมาอบ ายในท้องตลาด “ตลาดอยู ที่ไหน” 
 ําหรับการผลิต ถานีพลังงานชีวมวล ต้อง ึกษารูปแบบเพิ่มเติมเพราะผาป๎งกับปงเตา มีลักษณะคล้ายๆ กันแต 
ที่ปงเตามี ้อไผ เยอะกว าผาป๎ง และมีระบบจัดการไผ ปุาชุมชน แต ยังผิดกฎหมายถ้านํามาประกอบกิจการเชิง
พาณิชย์ที่ใหญ  ึ้น ที่ปุาไม้อนุญาตให้ชุมชนปงเตานําไผ ในปุาชุมชนมาใช้ประโยชน์เพราะเป็นอุต าหกรรม
ครัวเรือน แต มีเป็นจํานวนมาก ึ้นทุกวันจนถึง 27 แห ง ถ้านับตําบลอ่ืนๆ ในอําเภองาว จังหวัดลําปางด้วยก็มีถึง 
37 แห ง ซึ่ง ร้างความลําบากใจให้กับเจ้าหน้าที่ องรัฐอย างแน นอน ในอนาคตปงเตาจะมีแนวทางแก้ไ อย างไร 
ผาป๎งจะต้องหาวิธีแก้ไ ไว้ล วงหน้า แต วันนี้ อ นับ นุนแผนพัฒนาชุมชนผาป๎งซึ่งไม เฉพาะแผนพัฒนาพลังงาน
ชุมชน แต เป็นแผนงานทั้งระบบเพื่อ ร้างเ รษฐกิจมั่นคง  ังคมอยู เย็นเป็น ุ   ิ่งแวดล้อมและระบบจัดการ
 ุ ภาพมีอายุยืนและปลอดภัยจากการเจ็บไ ้ได้ปุวยและแก้ไ กันเป็นเรื่องๆ ไป  

แต ถึงอย างไรก็ตาม ในความคิดเห็น  วนตัวก็ยังมีความเป็นห วงว าการกําหนดกติกาชุมชน ให้
ชุมชนปฏิบัติตามมันไม ง าย แต ตําบลผาป๎งมีความโชคดีท่ีไม มีการบุกรุกทําลายปุาเหมือนตําบลปงเตา หรือพ้ืนที่
อ่ืนๆ ในจังหวัดภาคเหนือ ดังนั้นผาป๎งวันนี้จึงมีความจําเป็นต้องเริ่มต้น ถ้าไม เริ่มต้นหรือกําหนดหลักเกณฑ์
ภายในชุมชน และมีการแก้ไ ภายหลังก็จะยิ่งยาก 
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แม่ครูทองใบ อ่ินค ามา  ้าราชการครูเกษียณอายุราชการ อายุ 70 ปี ประธานกลุ มวิ าหกิจปลูก

ผักปลอด ารพิษ ได้แ ดงความคิดเห็นว า ตนปลูกผักปลอด ารพิษมาโดยตลอดหลังเกษียณอายุราชการ เพราะ
ใจรักและมีความเชื่อว าผักเป็น ารอาหารที่เป็น มุนไพรทําให้อายุยืน หลังจากได้มีโอกา ไป ึกษาดูงาน และ
จากประ บการณ์ที่ผ านมาต้อง อแ ดงความยินดีกับคนตําบลผาป๎งที่วางแผนเชื่อมโยงโครง  ายอย างเป็น
ระบบ จึง อ นับ นุนแผนพัฒนาชุมชนอย างเต็มที่ถึงแม้ว าอายุจะมากแล้วแต ก็ยังทํางานไหว และ อเ นอ
ตนเองดูแลงานวิ าหกิจผลิตผักปลอด ารพิษและกลุ ม มุนไพรพื้นบ้านและพร้อมดําเนินงานได้เลยเพราะมีการ
ตั้งกลุ มไว้เรียบร้อยแล้วแต ยังไม ได้จดทะเบียนวิ าหกิจอย างเป็นทางการเท านั้น ซึ่งหลายๆ กลุ มทั้งพัฒนาชุมชน
และ ํานักงานการเกษตร  าธารณ ุ  ได้มาจัดตั้งกลุ มกิจกรรมจนเ ้มแ ็งแล้ว เพียงแต วันนี้ผาป๎งนํามาพัฒนา
ต อยอดและบริหารจัดการในรูปแบบองค์กรนิติบุคคลอย างถูกต้องตามกฎหมาย มีการตรวจ อบและเ ียภาษี
อย างถูกต้องจึงเป็นเรื่องที่น าดีใจ อยากจะเ ียภาษีแพงๆ เพราะมีรายได้เยอะ  

นางกาญจนาตาอ้ายเทือก กล าวว าตนเองอยู กลุ มวิ าหกิจกล้วยอบพลังงานแ งอาทิตย์ มากว า5 
ปีป๎ญหาอย างหนึ่งที่กลุ มประ บมาโดยตลอดคือ าดวัตถุดิบ ซึ่งไม มีความเพียงพอต อการ ายในตลาดเพราะ
กล้วยอบพลังงานแ งอาทิตย์ได้รับความนิยมมาก ถ้าทําเป็น ูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้ครบวงจรเหมือนกับแผนงาน
ที่คณะกรรมการเ นอมาในวันนี้ รู้ ึกดีใจและมีความหวัง เพราะมีคนมาช วยคิดและช วยแก้ไ การดําเนินงาน
 องกลุ มมีโอกา มากยิ่ง ึ้น โดยเฉพาะถ้ามีการเชื่อมโยงกับกลุ มอื่นๆ เมื่อมีผู้มา ึกษาดูงานก็ อให้นํากล้วยอบ
พลังงานแ งอาทิตย์ไปเป็นอาหารว าง ําหรับผู้มา ึกษาดูงานด้วย และ อให้มีนักวิชาการการผลิตวัตถุดิบมา
แนะนําเพื่อยกระดับคุณภาพ องกลุ มด้วย 

นายไพรัตน์ คันธะชุมภู  เ นอเพ่ิมเติมว า หลังจากการประชุมทบทวน าธารณะร วมกับตัวแทน
ชุมชนทั้ง 5 หมู บ้านในวันนี้แล้ว อให้กํานัน-ผู้ใหญ บ้านนําไป ยายความให้ประชาชนได้รับทราบอย างทั่วถึงอีก
ครั้งในวันประชุมประจําเดือนในแต ละหมู บ้าน เพื่อจะได้นํา ้อมูลที่ประชาชนได้เ นอแนะมา รุปและปรับปรุง
ในการแก้ไ และวันนี้ก็ อให้ผู้เ ้าร วมประชุมได้แ ดงความคิดเห็นกันอย างเต็มที่ก อนมีมติการตัด ินใจ  

นายวิรัตน์ สีคง  ้าราชการเกษียณในตําแหน งเกษตรอําเภอ เ ยตําบลผาป๎ง ได้เ นอความ
คิดเห็นว า ตามที่คณะกรรมการพัฒนาชุมชนผาป๎ง ซึ่งมีหน้าที่การกํากับทิ ทางการพัฒนาชุมชนผาป๎งให้ประ บ
ผล ําเร็จตามแผนงานที่กําหนดไว้นั้น ต้องบอกว าตลอดอายุราชการที่ได้ดําเนินงาน การทํางานในลักษณะดังที่
ชาวตําบลผาป๎งได้รวมตัวกัน ึ้นมาเพ่ือพัฒนาวิ าหกิจครบวงจรทั้งด้านเ รษฐกิจ  ังคม  ิ่งแวดล้อมและ ุ ภาพ 
ในรูปแบบการลงทุนร วมกับหน วยงานภาครัฐ รัฐวิ าหกิจ เอกชน โดยบริหารจัดการชุมชนแบบพ่ึงตนเอง มี
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หน วยงานความร วมมือและเป็นพ่ีเลี้ยงอย างนี้ ถ้าทําได้จะเป็นประโยชน์กับประเท ชาติอย างมหา าล เพราะ
การดําเนินงานที่ผ านมายังไม มีการยกระดับวิ าหกิจที่ประ บผล ําเร็จเป็นวิ าหกิจ นาดกลางและ นาดย อมที่
ครบวงจรอย างนี้   วนใหญ ต างคนต างทํา แต แผนพัฒนาชุมชนผาป๎งที่คิดกันนั้นเป็นการเชื่อมโยงรูปแบบการ
บริหารจัดการระหว างวิ าหกิจชุมชน+ชุมชน+อุต าหกรรม โดยมีชุมชนเป็น ูนย์กลางการ ับเคลื่อน ควร
เริ่มต้นที่หมู  3 ก อน โดยเ นอให้มีการ ึกษา วิจัย ควบคู ไปกับการพัฒนาเพ่ือจะได้รู้ ได้เห็น และได้ปฏิบัติอย าง
แท้จริง และนําผลการดําเนินงานนั้นมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไ จนเป็นที่ยอมรับและความต้องการจากหน วยงาน
ความร วมมือ หรือหน วยงานด้านการตลาด และการลงทุน “ความร วมเพ่ือการลงทุนแบบประชาชนมี  วนร วม 
เป็นเรื่องใหม ใน ังคมไทย เพราะที่ผ านมารัฐบาลมีแต ให้ฟรี ไม ว าจะเป็น SML กองทุนหมู บ้าน กองทุน ตรี 
ถึงแม้จะคล้ายๆ กัน แต  องผาป๎งเป็นการบริหารจัดการภายใต้องค์กรที่เป็นนิติบุคคล จึงกล าวได้ว าไม มีรูปแบบ
การดําเนินงานอย างนี้มาก อน ถึงแม้ว าจะเป็นเ ยในพ้ืนที่ที่อา ัยพ้ืนดินผาป๎งมากว า 38 ปีบรรจุเจ้าหน้าที่
เกษตรระดับ 3 ครั้งแรกที่แม พริก และวันนี้คิดว าการดํางานได้ดําเนินงานมาถูกทางแล้ว ใน  วนตัว อ นับ นุน
และยินดีให้ความร วมมือในการพัฒนาโครงการอย างเต็มที่ และจะนําประ บการณ์จากการปฏิบัติงานในชีวิต
ราชการกว า 38 ปีมาช วยและร วมกับชาวตําบลผาป๎งให้ประ บผล ําเร็จ แต ทุกหน วยงานและทุกหมู บ้านต้อง
ช วยกันอย าท้อถอยต อป๎ญหาอุป รรคใดๆทั้ง ิ้นเพราะเราต้องการแก้ไ ป๎ญหาให้กับชุมชนตําบลผาป๎ง  

การดําเนินงานในรูปแบบ”กิจการเพื่อสังคม”แบบผาป๎งเป็นเรื่องใหม  ําหรับชุมชน   วนใหญ จะ
เป็นผู้ประกอบการเอกชน แต ที่ผาป๎งชุมชนเป็นคนคิด เป็นทํา และเป็นเจ้า อง จะถูกจะผิดอยู ที่ชาวบ้านอย าง
พวกเราทุกคนต้องร วมมือกัน ถึงแม้ว าในชุมชนตําบลผาป๎ง จะมีองค์ความรู้เป็นจํานวนมากก็จริง แต การร วมหุ้น
ร วมทุนในลักษณะนี้ยังไม เคยทํา ถึงต้องไป ึกษาดูงานที่ตําบลอื่นๆ ซึ่งทุกคนที่ไป ึกษาดูงานมาร วมกันเชื่อว า
ทุกคนเ ้าใจตรงกัน และมองเห็นอนาคตท่ีวันหนึ่งชาวตําบลผาป๎งจะ ามารถ ามารถพ่ึงพาตนเองได้  และจึง
 อ นับ นุน อบเ ตและแผนการดําเนินงานตนแบบวิ าหกิจพลังงานชุมชน และพัฒนาชุมชนผาป๎ง 5 ปีตามที่
นําเ นอ 

 

  
 
นายเกษม สิทธิวงศ์ อาจารย์ชํานาญการพิเ ษ  ระดับ 8 กล าวว านับว าเป็นเรื่องดีมาก ๆ จึงได้

เ นอความคิดเห็นว าเห็นด้วยกับคณะกรรมการกํากับทิ ทาง และคณะที่ปรึกษา เพื่อการ ึกษาวิจัยต้นแบบ
วิ าหกิจพลังงานชุมชน ตอนแรก ๆ ยังไม เ ้าใจระบบวงจรการเชื่อมโยงโครง  ายความร วมมือทั้งภาครัฐ 
รัฐวิ าหกิจ เอกชน และทําเป็นธุรกิจเพ่ือ ังคมอย างไร วันนี้ได้มีโอกา ได้ร วมคิดร วม ร้างและร วมพัฒนาชุมชน
ตําบลผาป๎งก็มีความ ุ  เพราะตลอดชีวิตอายุราชการครู พยายามทําหน้าที่ให้ดีที่ ุด จนเด็กนักเรียนชนะการ
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ประกวดการแ  ง ันคณิต า ตร์ ชนะภาษาอังกฤษ  ําหรับเครือ  ายวิ าหกิจชุมชนตําบลผาป๎งที่กําหนดไว้ตาม
แผนงานนั้นจะเป็นประโยชน์กับเด็กนักเรียนผาป๎งวิทยาเป็นอย างมาก เพราะตนเองก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการ
กํากับทิ ทาง จึงมองถึงการ ึกษาในอนาคต คือพ้ืนฐานวิชาวิทยา า ตร์ และวิ วกรรม า ตร์ การพัฒนา
ต้นแบบวิ าหกิจพลังงานชุมชน จะเป็นแหล งเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง  องเด็กนักเรียนได้ปฏิบัติเรียนรู้จริง 
เ ้าใจจริง  น าเ ียดายผู้ไม มาเ ้าร วมประชุม รุปทบทวนวันนี้หลายคนซึ่งเป็นกรรมการ ถาน ึกษา ติดภารกิจ
ไม ได้มาร วมประชุม และฝากอธิบายเชื่อมโยงถึงแผนพัฒนาการ ึกษานอกระบบ ซึ่งมีความ ําคัญกับการ
เปลี่ยนแปลงทาง ังคมในป๎จจุบันมาก วันนี้การดําเนินโครงการต้นแบบวิ าหกิจพลังงานชุมชน ยังไม ได้เริ่มแต 
วันนี้เป็นวันที่ทุกคนจะต้องตัด ินใจว าจะเดินไป ้างหน้าแบบไหน ภายใต้กรอบแนวคิด หรือมีวิธีการดําเนินและ
ตาม ้ันตอนอย างไรบ้าง จะเริ่มต้นอย างไรนั่นเอง 

 

 
นายประเสริฐ เมืองเหมอะ อดีตผู้อํานวยการโรงเรียนผาป๎งวิทยา และประธานคณะกรรมการ

 ถาน ึกษา ได้เ นอความคิดเห็นว า ดีใจ ที่มีวันนี้ ซึ่งได้เคยร วมคิดกันตั้งแต ปี 2547 และเริ่มปฏิบัติกันบ้างเป็น
กลุ มย อยในปี 2550 และมีการปฏิบัติการและรวมตัวกันจริงในปี 2555 ก็นับว าการที่พวกเราชาวตําบลผาป๎งที่
เป็นผู้รู้ ผู้นําชุมชน ก็พยายามแก้ไ ป๎ญหาชุมชน ให้พึ่งตนเอง ตอนตนดํารงตําแหน งเล านุการ ภาชุมชนตําบล
ผาป๎งมา 2  มัยยังไม มีระบบการคิดเป็นแผนงานที่เป็นระบบอย างนี้มาก อน วันนี้นับว าตลอดระยะเวลากว า 10 
ปีที่ทุกคนมีความตั้งใจก็ใกล้เป็นผล ําเร็จในเบื้องต้นแล้วคือ ได้คิด ต อไปจะต้องได้ทํา เชื่อว าตามแผนงานที่
คณะกรรมการกํากับทิ ทางเ นอมานั้นถือว าครบถ้วนทุกมิติการดําเนินงานในการแก้ป๎ญหาเ รษฐกิจ  ังคม 
 ิ่งแวดล้อมและ ุ ภาพในชุมชนตําบลผาป๎ง แค นี้ถ้าทํา ําเร็จถือว าฝ๎นจะต้องเป็นจริง แต จะ ําเร็จเมื่อใด ได้ตั้ง
เปูาไว้ 5 ปีแต นั้นคือเปูาหมาย แต ว าจะเ ร็จเมื่อใดยังไม ต้องคิดมาก กลัวจะไม ได้ทําถ้าการประชุมวันนี้ล้มเหลว
คือเ ียง  วนใหญ ไม เห็นด้วยต อแนวทางการพัฒนาตามแผนที่คณะกรรมการกํากับทิ ทางเ นอมา ดังนั้นวันนี้
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อยากให้ทุกคนตระหนักว า “เห็นด้วย”หรือ”ไม่เห็นด้วย” “ยอมรับ”เพื่อการตัดสินใจ หรือ”ไม ยอมรับ”กับ
หลักการคิดและแนวทางการดําเนินงานก อน  ําหรับการ”จะเริ่มต้นอย างไร”“เริ่มเมื่อไหร ” และ”มีใครทํา
อะไรบ้าง”“ควรจะมีการประชุมเพื่อกําหนดกรอบการดําเนินงานภายในเดือนธันวาคม 2555และเม่ือมีการ
ตัด ินใจแล้ว อเ นอให้คณะกรรมการกํากับทิ ทางการพัฒนาโครงการ ปรับเปลี่ยนคณะอนุกรรรมการ
ดําเนินงานในแต ละฝุาย เพ่ือแยกกันเตรียมดําเนินงานในระยะเริ่มต้น” ําหรับตนเอง นับ นุนอย างเต็มท่ี  แต 
ต้อง ออภัย มาชิกทุกคนว าในช วงระยะเวลานี้จะต้อง ออนุญาตไปดูแลหลานในจังหวัดลําปาง จะกลับบ้าน
เฉพาะเ าร์-อาทิตย์ ดังนั้นจึง ามารถช วยพวกเราได้เฉพาะวันหยุดราชการเท านั้น 

 ําหรับการแต งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป๎ง และให้เกียรติตนเป็นประธานมูลนิธินั้น
ก็ต้อง อง อบคุณพวกเราทุกคนที่ไว้วางใจตน ทั้งที่วันประชุมเพ่ือคัดเลือกกรรมการมูลนิธิชุดก อตั้งในวาระ มัย
ที่ 1 ทั้งท่ีตนไม ได้อยู ในที่ประชุม เมื่อทุกคนให้เกียรติและไว้วางใจ ก็จะ อทําหน้าที่อย างเต็มที่ แต ถ้าเห็นว ามี
บุคคลที่เหมาะ มและมีความ ามารถ ตนเองก็ยินดีพร้อมที่จะ นับ นุนเพราะเหตุผลดังที่แจ้งที่ประชุมแล้วว า
ช วงนี้ไม มีเวลาอย างเต็มท่ี จะต้องไปดูแลหลานในอําเภอเมืองลําปาง จะกลับบ้านทุกวัน ุกร์กลับไปลําปางวัน
จันทร์เช้า 

นายเจริญ ตาอ้าย ผู้อํานวยการโรงเรียนวิทยา ได้เ นอความคิดเห็นว าถ้ากลุ มวิ าหกิจชุมชนบาง
กลุ มนําร องแล้วได้ผลงานออกมาประ บผล ําเร็จ จะมีมาตรการอย างไรไม ให้เหตุการณ์ที่มีคนบางคนคัดค้าน
วิตกกังวลกล าวหาว าในอนาคตจะไม มีการตัดไม้ทําลายปุา  ําหรับ ั้นตอนการ ออนุญาตหน วยงานภาครัฐตาม
 ั้นตอนทางกฎหมายถ้าใครมีเงิน มีทุนก็เป็นโอกา  แต การดําเนินการเพื่อ  วนรวมจําเป็นจะต้องมีท่ีดินที่มี
กรรม ิทธิ์ ซึ่งในตําบลผาป๎งไม มีพ้ืนที่ๆ จะพัฒนาได้ตามกฎหมายเพราะการพัฒนาวิ าหกิจชุมชนในลักษณะที่
กําหนดไว้ตามแผนงานจะต้องมีท่ีดินกรรม ิทธิ์เท านั้น ก็จะต้องจัดหาพื้นที่ๆ เหมาะ ม และตามท่ี
คณะกรรมการเ นอแผนพัฒนาชุมชนมาก็มีความเห็นด้วยและ นับ นุนในแนวทางท่ีนําเ นอแต  อเ นอให้ทํา
ทีละอย างๆ ให้มีผล ําเร็จเป็นเรื่อง ๆ ไป ถ้าหากทําพร้อมกันหมดเลยอาจะทําให้มีผลกระทบต อการบริหาร
จัดการทั้งหมด เพราะวันนี้คิดว าผาป๎ง ยังไม มีความพร้อมทั้งหมด 

นางพิมพ์สิน คุณชัยมัง   ประธานภาค บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด กล าวว าในฐานะที่จบครู 
แต ดํารงชีพเป็นแม ค้ามาโดยตลอด ชอบยุทธ า ตร์การพัฒนาชุมชนผาป๎ง เพราะตั้งแต จบมาเป็นแม ค้า แต ก็
ชอบและเห็นการเปลี่ยนแปลงทาง ังคมในแต ละยุค เพราะนึกถึงในอดีต มัยปู-ย า ญาติพี่น้องย้ายถิ่นฐานไปอยู 
บ้านห้วย ี้นก และบ้านกลางดง อําเภอทุ งเ ลี่ยม จังหวัด ุโ ทัย บ้านคลองลาน อําเภอคลองลาน จังหวัด
กําแพงเพชร แม  อด แม ระมาด จังหวัดตาก อําเภอพาน อําเภอจูน จังหวัดเชียงราย เพราะไม มีที่ดินทํากิน จึง
เป็นเหตุให้เกิดวัฒนธรรมชุมชนที่จะต้อง  งลูกเรียนหนัง ือให้มีความรู้ ูงๆ เพื่อจะนําความรู้มาประกอบอาชีพ
ได้ แต พอได้เรียน ูง อยู ที่บ้านก็ไม มีงานทํา จึงต้องไปหางานทําในกรุงเทพ และตั้งถิ่นฐานในต างถิ่น จนทําให้มี
การอพยพมากยิ่ง ้ึนในคนรุ นป๎จจุบัน จึงทําให้ประชากรในตําบลผาป๎งมีจํานวนน้อย เหลือเพียง 1774 คนและ
ไม เ ้าหลักเกณฑ์การจัดตั้ง อบต.ในทุกวันนี้ ทําให้ผาป๎ง าดการพัฒนาอย างต อเนื่อง  

วันนี้. ตนในฐานะกรรมการกํากับทิ ทางการพัฒนาโครงการคนหนึ่ง เชื่อว าผู้เ ้าร วมประชุมมี
ความรู้ ึกเช นเดียวกัน จะมีบางคนบ้างท่ีแ ดงออกถึงความเป็นห วงว าคนที่ไม มาประชุม ชอบร้องเรียนไปท่ัว 
จะเป็น าเหตุทําให้การเล า”แบบปากต อปาก” บนพื้นฐาน ้อมูลอันเป็นเท็จนั้น จะทําให้เกิดกระแ การต อต้าน
ที่บานปลายเพราะมีให้เห็นในอดีตท่ีผ านมาอย างต อเนื่องไม ว าเรื่องอะไรก็แล้วแต แม้กระทั่งโครงการ ร้างอ าง
เก็บน้ําห้วยต้อง ซึ่งเป็นโครงการพระราชดําริ อง กปร.กลุ มคนดังกล าวยังคัดค้าน ซึ่งใน  วนตัวแล้วการปูองกัน
และหาทางอธิบายเป็นการ  วนตัวได้ก็จะดี แต แน ๆ คือจะมีใครไปพูดคุยกับคนกลุ มดังกล าว เพราะเป็นกลุ มที่มี
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อคติ กับผู้นําชุมชนในป๎จจุบัน เพราะปรกติเมื่อมี ้อ ัดแย้งระหว างลูกบ้านในหมู บ้านผู้นําชุมชนจะเป็นผู้ไกล 
เกลี่ย แต กรณีนี้เป็นเพราะอดีตผู้นํา และผู้นําในหมู บ้านมีเรื่อง  วนตัวกัน และอีกประการหนึ่งการพัฒนา
โครงการดําเนินการในพื้นที่หมู ท่ี 3 ผู้ชอบร้องเรียนประจําตําบลอยู หมู ที่ 1 – 2 คงไม เ ้ามายุ งกับหมู ที่ 3 มาก
นัก จึง อฝากให้ทุกคนในที่ประชุมได้แ ดงออกกันอย างเต็มที่ แผนงานที่ทุกหมู บ้านนําเ นอและให้ทุกคนได้
แ ดงออกความคิดเห็นที่ผ านมาไม ต้องมีความวิตกกังวลถึงป๎ญหาในอนาคต ป๎ญหามีไว้ให้แก้ไ   อให้ทุกคน
ตั้งใจ  ําหรับตนเองแล้ว นับ นุนเต็มที่ ไม ว าจะกรณีใด ๆ ก็จะอยู ช วยทุกคนทํางานให้ประ บผล ําเร็จให้ได้ 
ไม ว าจะใช้เวลานานเท าใดก็จะ ู้ ไม ท้อถอย ตนเองถนัดค้า ายจะ อเป็นฝุาย ายในกลุ มวิ าหกิจผักปลอด
 ารพิษ และ มุนไพรพื้นบ้าน 
 

  
 
นางกชกร  เทวะราชประธานกลุ มแม บ้านตําบลผาป๎ง กล าวว าตนเป็นประธานแม บ้านที่อายุน้อย

ที่ ุด เป็น ะใภ้ องตําบลผาป๎ง เพราะ ามีเป็นกํานัน ในความคิดเห็น  วนตัวแล้วชอบมากเพราะเคยทําทัวร์ 
และร้านอาหารมาก อน เมื่อมีแผนปฏิบัติการทําครัว และปรับปรุงการบริหารจัดการกลุ มแม บ้าน เป็นการ
ยกระดับกลุ มแม บ้านให้เป็นวิ าหกิจจึงดีใจและให้ความร วมมือเต็มที่ 

 ําหรับแผนการดําเนินงาน องตนเอง ซึ่งในเบื้องต้นได้มีการตั้งกลุ มงานชุดเริ่มต้นแล้ว โดยตน
เป็นประธานวิ าหกิจกลุ มครัวพลังงานชุมชน มีหน้าที่ทําครัวเลี้ยง ้าวปลาอาหาร ผู้มาเยือนและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในชุมชนตําบลผาป๎ง ตอนแรกเ ้าใจว าจะต้องทําโครงการอื่นๆ  ําเร็จแล้วก อน จึงจะมีผู้คนมา ึกษาดู
งาน แต ปรากฏว าได้รับการอธิบายจากที่ปรึกษาว า กลุ มครัวจะต้องเริ่มต้นฝึกงานตั้งแต การประชุม อง
คณะกรรมการแต ละครั้ง และจะมีการเปิดหรือ Kick off โครงการอย างเป็นทางการในวันที่ 15 ธันวาคม 2555 
จะมีคนมาร วมจากพ้ืนที่อ่ืนๆ กว า 500 คน ซึ่งกลุ มวิ าหกิจครัวพลังงานชุมชนจะเป็นจุดเริ่มต้นด้วยซ้ําไป 

วันนี้คณะกรรมการและ มาชิกท่ีเ ้าร วมประชุมยังไม ผ านหลักการในการตัด ินใจในการดําเนิน
โครงการ แต กลุ มครัววิ าหกิจได้เตรียมพร้อมแล้ว กลุ มผักก็ปลูกกันตามวิถีชีวิตอยู แล้ว กลุ ม ้าวกล้องก็มีความ
พร้อมทุกประการและอาคารเรือน ําหรับทําครัวก็เริ่มดําเนินการบ้างแล้ว ดังนั้นการตัด ินใจในวันนี้ใน  วนตัว
ตัด ินใจเริ่มดําเนินงานไปแล้ว เพราะเชื่อมั่นว าถึงอย างไรการดําเนินโครงการนี้จะต้องเกิด ึ้นอย างแน นอน 
เพราะทุกหน วยงานทั้ง ํานักงานเล าธิการเทิดไท้องค์ราชัน  ํานักงานใต้ร มพระบารมี กระทรวงทบวงกรม
ต างๆ ได้เลือกผาป๎งเป็นพื้นที่ต้นแบบแล้ว การดําเนินงาน องชุมชนและการ ร้างกระบวนการวันนี้ก็ได้กําหนด
กรอบแนวทางโดยชุมชนกันมาโดยตลอดระยะเวลากว า 5-6 เดือนทั้งไป ึกษาดูงานประชุมกันทุกอาทิตย์ 
หน วยงานอื่นๆ เป็นเพียงหน วยงาน นับ นุนความร วมมือ ที่ผ านมาพวกเรา ํารวจตนเอง คิดเอง ออกแบบเอง 
มีหน วยงานหลายหน วยงานเป็นพี่เลี้ยง นาดนี้ถ้าโครงการไม ได้รับการยอมรับจากท่ีประชุม ต อไปผาป๎งก็ไม ต้อง
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ทําอะไรเลย เหมือนที่ผ านมา เพราะกลัวการร้องเรียนจากคนๆ เดียว พอเ ายุบ ภาตําบลไปรวมกับ อบต. ก็ทํา
อะไรไม ได้ จึงเชื่อว าการตัด ินใจครั้งนี้เป็นการตัด ินใจครั้งประวัติ า ตร์ องคนผาป๎ง ในฐานะที่เป็นคนหนุ ม
 าวที่มีอายุ และวัยวุฒิน้อย แต ก็ได้ตัด ินใจล วงหน้าไปแล้ว แต  อมีพ่ีเลี้ยงในการบริหารจัดการในเบื้องต้น 
 
สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

นายรังสฤษฏ์ คุณชัยมัง ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ ํานักประ านการมี  วนร วม องภาคประชาชน 
กระทรวงพลังงานได้ รุปว า บรรยากา การประชุมวันนี้กับเมื่อ 5-6 เดือนที่แล้ว การแ ดงความคิดเห็น อง
ชุมชนตําบลผาป๎ง มีความแตกต างกันมาก ตอนแรกๆ ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ทั้งท่ีเป็นบ้าน องตนเองตอนนั้น
เ ้าใจว าชุมชนตําบลผาป๎งทุกคนเป็นเครือญาติกันหมด ามารถพูดคุยกันได้ไม มีป๎ญหา ในความเป็นจริงหลายๆ 
คนคงทราบดีเพราะเวลาผมไปดําเนินการคัดเลือกพ้ืนที่ในภาคเหนือแล้วผมก็จะมานอนบ้านและเล าเรื่อง
หมู บ้านนั้นเป็นอย างนั้นอย างนี้ มีป๎ญหาอย างนั้นอย างนี้ในการ นทนา เพื่อต้องการแก้ไ ป๎ญหาที่มีอยู ในชุมชน 
ต้องการพัฒนา ร้างมูลค าเพ่ิม  ร้างรายได้ ลดรายจ าย ตามนโยบายและหลักเกณฑ์ องกระทรวงพลังงานและ
เชื่อว าเป็นคนผาป๎งที่อยู กรุงเทพกลับบ้านบ อยที่ ุดก็ว าได้ แต การที่ตําบลผาป๎งได้รับการพัฒนาให้เป็นต้นแบบ
วิ าหกิจพลังงานชุมชนยั่งยืน ก็ทําให้ได้ ้อคิดเห็นจากหลายๆ หน วยงาน หลายๆ คนในชุมชนผาป๎งที่เป็น
ประโยชน์มากๆ ซึ่งใน  วนตนแล้วจะต้องปรับปรุงแผนงานและกระบวนการมี  วนร วม องภาคประชาชนใน
ตําบลผาป๎ง ร วมกับหน วยงานความร วมมือ ทั้งภาครัฐ รัฐวิ าหกิจ อีกมากซึ่งจะต้องเปลี่ยนแปลงไปจาก
แผนงานหรือร างแผนงานที่เคยกําหนดไว้ ยอมรับว าวันนี้ผาป๎งเปลี่ยนแปลงไปมาก มีการพัฒนาด้าน ังคม 
การ ึกษา ที่เห็นเป็นรูปธรรม มีครู อนดี มีโรงเรียนดี แต การพัฒนาด้านเ รษฐกิจชุมชนมีแนวโน้มว าจะ
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีไม ดีมากกว า ชาวบ้านยังคงต้องเงินจากลูกหลานที่ไปทํางานต างถิ่นเป็นกําลังหลัก 
เ รษฐกิจภายในชุมชนไม ได้รับการพัฒนาอย างเป็นระบบ การจัดการ ิ่งแวดล้อมยังไม มีระบบการบริหาร
จัดการอย างถูกต้องตามกฎหมายและตามหลักวิชาการ ยังอา ัยการพัฒนา ิ่งแวดล้อมท่ีมีทั้งถูกบ้างผิดบ้างที่ ืบ
 านกันมาเช น การเผาปุาในอดีต และการเผาปุาในป๎จจุบันแตกต างกันมาก  ําหรับการบริหารจัดการ ุ ภาพ
ชุมชนต้อง อชมเชย อ ม. ที่ยังคงรักษามาตรฐานจิตวิญญาณ องอา า มัคร าธารณ ุ  ซึ่งช วยให้ตําบลผาป๎ง
ได้รับกันยกย องติดต อกันมาตลอดระยะเวลา 10 ปี ทั้งหมดนี้คือ ิ่งที่เห็นมาตลอดระยะเวลา 5-6 เดือนที่มี
โอกา คุยกันอย างใกล้ชิด 
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อย างไรก็ตามการดําเนินกิจการด้านวิ าหกิจชุมชนเพื่อการลงทุนที่ต อเนื่องจากโรงไฟฟูาพลังงาน

ชุมชน นาดเล็กมากท่ีมี นาดกําลังการผลิตที่ตํากว า 1 เมกกะวัตต์(1000 กิโลวัตต์) คณะกรรมการกํากับกิจการ
พลังงานให้มีการยกเว้น การ ออนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน ยกเว้นการ ึกษาผลกระทบด้าน ังคม 
 ิ่งแวดล้อม และ ุภาพ ไม ต้องผ านการเห็นชอบหรือการพิจารณาจาก ภาองค์การบริหาร  วนตําบล  ําหรับ
การ ออนุญาตก อ ร้างโรงงานตาม พ.ร.บ.โรงงานอุต าหกรรม ต้อง อ ึกษาว าเ ้า  ายโรงงาน หรือไม เพราะมี
คนงานไม ถึง 7 คนตามกฎหมายกําหนด  ําหรับ ถานีผลิตตะเกียบ  ถานีผลิตถ านอัดแท ง  ถานีผลิตอิฐชุมชน 
คิดว าไม เ ้า  ายการ ออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ. .2535 เพราะมีเครื่องจักรเพียง
รวมกันไม เกิน 15 แรงม้าเป็นอุต าหกรรมครัวเรือน ซึ่งจะต้องแจ้ง ํานักงานอุต าหกรรมจังหวัดให้มีการ
ตรวจ อบ นาดกําลังการผลิตด้วย ซึ่งคิดว าการ ออนุญาตต างๆ วิ าหกิจชุมชนแต ละประเภทจะได้ ึกษา
เรียนรู้ไปด้วย 

 ําหรับหน วยงานที่เกี่ยว ้องอีกหน วยงาน คือ กรมที่ดิน และกรมโยธาธิการและผังเมือง เ ต
อําเภอแม พริกไม อยู ในเ ตพ้ืนที่การประกา ควบคุมอาคาร ตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร  ามารถดําเนินการ
ก อ ร้างได้ เพราะจังหวัดลําปางยังไม มีการประกา พ้ืนที่เ ตควบคุมอาคารก็ให้ยึดถือกฎหมายผังเมืองเดิม 
 ําหรับที่ดิน ถานที่จัดตั้งตามที่คณะกรรมการได้เ นอแนะว าให้จัดหาที่ดิน าธารณะประโยชน์ เพราะท่ีดิน
กรรม ิทธิ์ องบุคคลจะนํามาพัฒนาโครงการ าธารณะประโยชน์เพื่อชุมชนคงไม มีใครบริจาค ดังนั้นจึง อเ นอ
ที่ประชุมให้มีการเช าที่ดิน ้างเคียงวัดผาป๎งกลางเล ที่ 2/1 ซึ่งเป็นที่ดินธรณี งฆ์ องวัดผาป๎งกลางเล ที่ 2 เป็น
 ถานที่จัดตั้ง ํานักงานและเป็น ถานที่พัฒนาโครงการเป็นการชั่วคราวในกรณีที่มติที่ประชุมยอมรับ และ
เห็นชอบในการดําเนินโครงการวันนี้ 

วันนี้รู้ ึกพึงพอใจมาก ที่เห็นทุกคนได้แ ดงออกถึงความคิดเห็นเพื่อร วมกันพัฒนาโครงการ ถ้าฟ๎ง
ตั้งแต ต้นและได้ร วมกันคิดหลายๆ เวทีก อนจะมาถึงวันนี้ กํานัน ผู้ใหญ บ้าน ครู อาจารย์ หลายท านได้ไป ึกษาดู
งานเพ่ิมเติมที่ปงเตา อําเภองาว จังหวัดลําปาง หลายๆ คนไปดูงานที่ตําบลน้ําเกี๋ยน จังหวัดน าน หลายๆ คนไป
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 ึกษาดูงานที่จังหวัดพระนคร รีอยุธยา ในโรง ี ้าว องมูลนิธิชัยพัฒนา  แล้วกลับมา ํารวจบ้านตนเองว ามี
 ักยภาพอะไรอย างไร  ิ่งไหนทําได้  ิ่งไหนทําไม ได้  ิ่งไหนควรทําก อน ทําหลัง งบประมาณมาจากไหน มีใคร
 นับ นุนและจะร วมทุนกันอย างไร ผาป๎งมีป๎ญหาอย างไร แล้วถ้าจะดําเนินการเองควรจะเริ่มต้นอย างไร เห็น
แล้วฟ๎งแล้ว เ ้าใจแล้ว วิเคราะห์ได้ว าทุกคนเ ้าใจตรงกัน และพร้อมที่ตัด ินใจเพื่อความร วมมือกันพัฒนา
โครงการ ยอมรับในกติกาที่กําหนดร วมกัน  

ดังนั้นจึง อ รุปความเป็นมาได้ว า การดําเนินโครงการ  ึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิ าหกิจ
พลังงานชุมชนยั่งยืน หมู ที่ 3 ตําบลผาป๎ง อําเภอแม พริก จังหวัดลําปาง ทุกภาค  วนในตําบลผาป๎งมีความพร้อม
และได้ร วมกันกําหนด อบเ ตแนวทางScoping ร วมกันทบทวน อบเ ตและออกแบบแนวทางการดําเนินงาน 
Public Scoping และ ุดท้ายคือการตัด ินใจบนพ้ืนฐาน ้อมูล ้อเท็จจริงที่ทุกคนได้แต งตั้งคณะกรรมการกํากับ
ทิ ทางการพัฒนาโครงการ นําเ นอแนวทางการการพัฒนาโครงการ  ึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิ าหกิจ
พลังงานทดแทนชุมชนยั่งยืน ให้เป็นตัวแทนในการนําเ นอทบทวน าธารณะ Public Review ในวันนี้ และ อ
ทุกคนที่เ ้าร วมประชุมตัด ินใจเพื่อการดําเนินงานต อไปได้ จึงให้เ นอให้ทุกท าน แสดงออกถึงการ”ยอมรับ 
หรือไม่ยอมรับ” แนวทางการพัฒนาโครงการ  ึกษาวิจัย และพัฒนาต้นแบบวิ าหกิจพลังงานชุมชนยั่งยืน โดย
การยกมือ ถ้าท านยอมรับโครงการก็ อให้ยกมือ ผลปรากฏอย างเป็นเอกฉันท์ ผู้เข้าร่วมประชุม”ยอมรับ การ
ดําเนินโครงการ ดังแ ดงในรูปนี้ 

 

 
 
แต  ้อคิดเห็นและ ้อเ นอแนะจากที่ประชุม ที่ผ านการกลั่นกรองคัดเลือกในเบื้องต้นว ามีความ

จําเป็นจะต้องนํามาปรับปรุงและรีบแก้ไ ตาม ้อเ นอ องที่ประชุม มีดังนี้  
1)  อให้องค์กรความร วมมือโดยเฉพาะมูลนิธิ ร้าง ุ ชุมชน และอําเภอแม พริก เป็นที่ปรึกษาใน

การ ้ันตอนการ ร้างกระบวนการมี  วนร วมและเป็นที่ปรึกษาในการประ านงานความร วมมือกับหน วยงาน
ภาครัฐ รัฐวิ าหกิจเพราะการดําเนินงานในชุมชนเพ่ิงเริ่มต้นยังไม มีองค์กรเป็น องตนเอง การจดทะเบียน
วิ าหกิจ และมูลนิธิฯ รวมถึงการจัดหาเทคโนโลยี จะต้องได้รับการปรึกษาและการช วยเหลือจากหน วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยว ้องอย างใกล้ชิด 

2) ให้คณะกรรมกํากับทิ ทางการพัฒนาโครงการ มีการจัดตั้งคณะทํางาน หรืออนุกรรมการ เพ่ือ
แยกกันทํางานด้านการประ านงานต างๆ ร วมกับหน วยงานที่เกี่ยว ้องในการดําเนินงานตามแผนงานที่กําหนด 
และออกแบบ โดยแบ งเป็นฝุายๆ และแบ งหน้าที่ให้ชัดเจน 

3) ให้รีบดําเนินการจดทะเบียนจัดตั้งกลุ มวิ าหกิจชุมชน และเครือ  ายวิ าหกิจชุมชน ตาม 
พ.ร.บ. วิ าหกิจชุมชน พ. .2548จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิพัฒนาชุมชนตําบลผาป๎ง ให้แล้วเ ร็จโดยเร็ว 
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4) อย างไรก็ตามผู้เ ้าร วมประชุม ยังมีความวิตกกังวลต อวิธีการ และ ้ันตอนในการดําเนินงาน
พัฒนาวิ าหกิจพลังงานชุมชนว า ซึ่งต้องผ านกระบวนการ ออนุญาตจากหน วยงานภาครัฐ รัฐวิ าหกิจ 
คณะกรรมการกลั่นกรองหลายคณะ ผ านกฎหมายหลายฉบับ องแต ละกระทรวง กว าจะได้มาซึ่งการพัฒนา
วิ าหกิจพลังงานชุมชนที่ถูกต้องตามประมวลกฎหมายมีความยุ งยาก ลับซับซ้อน ประชาชนมีองค์ความรู้ไม 
เพียงพอ อาจเป็นจุดเปลี่ยนแปลงหรือ ร้างความเ ้าใจผิด ความไม เชื่อม่ันในการดําเนินโครงการ จึงมี
 ้อเ นอแนะให้กระทรวงพลังงานมีมาตรการดังต อไปนี้  

4.1 ควรมีการตรวจ อบ ้อยกเว้นการพัฒนาโรงไฟฟูาชุมชน นาดเล็กที่มีกําลังการผลิต 100 
กิโลวัตต์ อาทิ กฎหมายการประกอบกิจการพลังงาน หน วยงานรับซื้อไฟฟูา  ั้นตอนการ ออนุญาตการพัฒนา
วิ าหกิจพลังงานทดแทนชุมชน 

4.2 ควรให้กระทรวงพลังงานจัดตั้ง "คณะกรรมการประ านงานเพื่อ นับ นุนการลงทุน
วิ าหกิจพลังงานทดแทนระดับชุมชน" เพ่ือให้คําปรึกษา เ นอแนะ กระบวนการ ออนุญาตเพ่ือประกอบ
กิจการพลังงานทดแทนชุมชนร วมกับหน วยงานภาครัฐ รัฐวิ าหกิจ  เอกชน และ นับ นุนการลงทุนอย างเป็น
ระบบ 

4.3 ควรให้กระทรวงพลังงาน กําหนดหน้าที่การพัฒนาพลังงานทดแทนชุมชน พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและ ั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก องค์กรปกครอง  วนท้องถิ่น เพราะในป๎จจุบันหน วยงานความ
ร วมมือระดับท้องถิ่นไม  ามารถดําเนินงานความร วมมือได้อย างเต็มที่  

4.4 ควรให้มีคณะอนุกรรมการพัฒนาเครือ  ายอา า มัครพลังงานชุมชน เหมือนกับ 
อา า มัคร าธารณ ุ ประจําหมู บ้าน อา า มัครพิทักษ์ ิ่งแวดล้อมและธรรมชาติประจําหมู บ้าน กรรมการ
หมู บ้าน เพ่ือการ ยายผลการ ื่อ ารในระดับ ”ปากต อปาก”ในพ้ืนที่ให้มากกว าการ ื่อ ารด้านประชา ัมพันธ์
ผ านกํานัน-ผู้ใหญ บ้าน ปูายประชา ัมพันธ์ 

4.5 ควรให้เริ่มต้นการดําเนินงานที่การผลิตตะเกียบ ถ านอัดแท งก อน แล้วค อยพัฒนาการผลิต
ไฟฟูาพลังงานชีวมวลชุมชน ควบคู ไปกับการเตรียมความพร้อมเรื่อง ถานท่ีจัดตั้ง การ ออนุญาตตาม ้อ
กฎหมายที่เกี่ยว ้อง และวันนี้”ไม มีใครคัดค้าน” มีแต  นับ นุน 
 
ข้อเสนอแนะจากคณะที่ปรึกษาและหน่วยงานความร่วมมือ 

จากเหตุการณ์วิกฤต ป๎ญหาการพัฒนา พลังงานที่เกิด ้ึน จุดอ อน การพัฒนาพลังงาน  องประเท 
ไทยไม ใช การลงทุน ไม ใช เทคโนโลยี แต เป็นการ ร้างความเ ้าใจ องประชาชนต อกรณีการพัฒนาพลังงานที่ไม 
ได้ผล ไม เ ้าถึงประชาชน คณะที่ปรึกษาที่เ ้าร วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร วมกันทราบกันดีแล้วว า ประเท ไทยกําลัง
ประ บป๎ญหาวิกฤตความเ ้าใจด้านพลังงาน องประชาชนที่ ะ มมานานกว า 30 ปี ทั้งท่ีคนไทยจะต้องพ่ึงพา
พลังงานจากต างประเท อย างนี้ าเหตุที่แท้จริงเป็นเพราะ นโยบาย องรัฐบาล และการเปลี่ยนแปลง อง ังคม 
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงด้าน ้อมูล  าว าร ที่ป๎จจุบันนี้ประชาชนเป็นทั้งผู้รับ าร และเป็นผู้  ง ารในตนเอง 
จึงทําให้การ ื่อ ารคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงมากยิ่ง ึ้นกว าเดิม พัฒนาจากความคิดเห็น เป็น”ความเชื่อ”  

วิกฤตความเชื่อมั่นใน ังคมไทยต อกรณีการพัฒนาพลังงานจึงเป็น”ประเด็นใหม ” ที่ ังคมไทยในยุค
ป๎จจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบใหม  New Social Movements :NSMs ประชาชนไม เชื่อถือหน วยงาน
ภาครัฐ จึงทําให้เกิดกระแ การเคลื่อนไหวทาง ”การเมืองภาคพลเมือง”คัดค้านต อต้านโครงการต างๆ ด้าน
พลังงานทดแทนโดยเฉพาะพลังงานชีวมวล ตั้งแต ปี 2552 เป็นต้นมา เกิดพฤติกรรมเรียนแบบจากภาคใต้
ระบาดไปภาคเหนือ-อี าน พัฒนาเป็นองค์กรเครือ  ายที่มีพลังและเป็นป๎ญหาอุป รรค ที่กระทรวงพลังงาน
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จะต้องรีบหาวิธีแก้ไ  ก อนที่จะบานปลาย กลายพันธ์จากการเคลื่อนไหวทาง ”การเมืองภาคพลเมือง”เป็นการ
เคลื่อนไหวทาง “การเมือง ิ่งแวดล้อม” เป็นการเมืองที่เลือก ้าง แบบมวลชนเหลือง-แดง “จุดยืนทางทั นคติ
ทางความคิดเห็น” กลายเป็น”ความเชื่อ ความ รัทธา” การเรียกร้อง ิทธิอันพึงประ งค์จึงเกิด ึ้นว า “ ิทธิ อง
ชุมชนที่จะฟูองหน วยราชการ หน วยงาน องรัฐ รัฐวิ าหกิจ ราชการ  วนท้องถิ่นหรือองค์กรอื่น องรัฐที่เป็นนิติ
บุคคล เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัตินี้ ย อมได้รับความคุ้มครอง” 

ดังนั้น โครงการพัฒนาตามนโยบาย องรัฐ ใน ยุค NSMs พ้ืนที่ต างๆ รัฐจึงต้องให้ความเคารพใน
 ิทธิ องชุมชนท้องถิ่นในการตัด ินใจ และได้รับความเห็นชอบจากชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ที่จะได้รับผลกระทบ
โดยตรงจากการดําเนินโครงการ  ึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิ าหกิจพลังงานชุมชนยั่งยืน หมู ที่ 3 ตําบลผา
ป๎ง อําเภอแม พริก จังหวัดลําปาง โดยให้ชุมชนที่มีความพร้อมในการพัฒนาโครงการด้านพลังงานมี  วนร วมใน
การเป็นเจ้า องร วมกับหน วยงานราชการ รัฐวิ าหกิจ และภาคเอกชนในรูปแบบหุ้น  วน คณะกรรมการ และผู้
ลงทุนร วมกันในรูปแบบ ”กิจการเพื่อสังคม”  จึงเป็นบทพิ ูจน์ว าการคัดค้านต อกรณีการพัฒนาพลังงาน
ทดแทนชุมชน โดยเฉพาะพลังงานชีวมวล ได้รับการต อต้านคัดค้านในประเด็นอันใด เพราะแนวทางการพัฒนา
พลังงานทดแทนด้านชีวมวลคือป๎จจัยหลัก ําคัญ อง ัด  วนพลังงานทดแทนในการพัฒนาพลังงาน องประเท 
ทั้งในป๎จจุบัน และอนาคต ที่กระทบต อค าไฟฟูาต้นทุนผันแปร FT น้อยที่ ุด ซึ่งจากกรณีการพัฒนาพลังงานชีว
มวลที่ผ านมาเป็นความ ัดแย้งระหว างผู้ประกอบการเป็นหน วยงานลงทุนภาคเอกชน  

แต กรณีพ้ืนที่ตําบลผาป๎งเป็นการร วมทุนระหว างรัฐวิ าหกิจ และประชาชนในพื้นท่ี จึงมีความ
แตกต างกันในลักษณะ รูปแบบการดําเนินโครงการ เป็นอย างยิ่ง การดําเนินโครงการต้นแบบเป็นการเชื่อมโยง
โครง  ายการพัฒนาด้านเ รษฐกิจ  ังคม  ิ่งแวดล้อมและ ุ ภาพ รวมเ ้าหากันเพ่ือเชื่อมโยงโครง  ายเป็น
หน วยงานความร วมมืออย างเป็นระบบ ดังนั้นจากการเฝูาระวัง การเคลื่อนไหว องกลุ มคัดค้านต อต้านภายนอก
ไม น าเป็นห วง  อาจจะมีจุดเริ่มต้นภายใน ู ภายนอก จากความ ัดแย้งภายในชุมชนผาป๎งที่มีมาก อนการดําเนิน
โครงการ เป็นความวิตกกังวล องชุมชน ที่บุคคลดังกล าวมีอิทธิพลต อความคิดเห็น องประชาชนโดยเฉพาะการ
ชอบร้องเรียนหน วยงานต างๆ ในพื้นที่ ซึ่งเป็นรูปแบบเริ่มต้น องการคัดค้านเพราะความ ัดแย้งระหว าง  วน
บุคคล องผู้นําทาง ังคม การเมือง  ิ่งแวดล้อมในชุมชนท้องถิ่นท่ี ัดแย้งกันมาก อนการดําเนินโครงการ 
ถึงแม้ว าไม เกี่ยวกับการดําเนินโครงการแต ประการใดก็ตามคณะที่ปรึกษาจึง อเ นอแนะดังนี้ 

1) ให้เฝูาระวังการเคลื่อนไหว อง“นายศรีมูล สุวรรณค าวงศ์” อดีตผู้ใหญ บ้านหมู ที่ 1 ตําบลผา
ป๎ง ซึ่งมีพฤติกรรมชอบร้องเรียนหน วยงานต างๆเพราะมีวัตถุประ งค์ในการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ทางการ
เมืองมาก อนระหว างอดีตผู้นําชุมชน 

2) ให้เฝูาระวังอดีตกํานันในหมู ที่ 2 ที่เคยผิดหวังทางการเมืองท้องถิ่น อาจจะนําประเด็นการ
พัฒนาโครงการมาเป็นประเด็นเพ่ือ ร้างฐานเ ียงเพ่ือหวังว าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากการเลือกตั้งใหม ในเดือน
ธันวาคม 2556 

3) ให้เฝูาระวัง “นายโสภณ ค าวรรณ”  หมู ที่ 2 อดีตผู้ มัครรับ มัครเลือกตั้งนายกองค์การ
บริหาร  วนตําบลแม พริก และองค์กรปกครองท้องถิ่นในอําเภอ บปราบ อําเภอเถิน อําเภอแม พริก จํานวน 12 
ครั้งแต ไม ได้รับเลือกและความไว้วางในจากประชาชนในแต ละพ้ืนที่เพียงครั้งเดียว จะนํามาเป็นประเด็นการ
เคลื่อนไหวเรียกร้องทางการเมือง ิ่งแวดล้อม 

 ําหรับความพร้อมในคณะกรรมการชุมชน  ักยภาพในชุมชนมีความพร้อมทุกด้าน ในเวที ชุมชน
Social Forum ทุกหน วยงานให้การ นับ นุน หน วยงานที่เกี่ยว ้องกับการพัฒนาพลังงานทดแทน อยากเห็น
ความ ําเร็จในความร วมมือ และการมี  วนร วม องภาคประชาชน ภาครัฐ รัฐวิ าหกิจ และเอกชน ซึ่งเชื่อว า
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เป็นรูปแบบการดําเนินการที่ทุกภาค  วนมี  วนร วมอย างแท้จริง ถึงแม้ว าบางพ้ืนที่จะมี ักยภาพการพัฒนา
พลังงานทดแทนที่แตกต างกันออกไปก็ตามแต ก็ยังมีกรอบแนวความคิดและแนวทางการพัฒนาวิ าหกิจ
พลังงานทดแทนที่มีความ อดคล้องกับการดํารงชีวิตและความ มดุลทางธรรมชาติเป็นหลัก ําคัญดังนั้น คณะที่
ปรึกษาวิจัย จึงมี ้อเ นอแนะเพ่ิมเติมจากการอธิบายและตั้ง ้อ ังเกตตามท่ีเ นอแล้วในรายละเอียด อง ้อดี 
 ้อเ ีย จะต้องปรับปรุงใน  วนไหนถ้าร วมปฏิบัติงานให้การดําเนินงานประ บผล ําเร็จอย างแท้จริงต อกรณี
“ศึกษาการพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชน” ด้วยเหตุและผลดังกล าวคณะที่ปรึกษาวิจัยจึง อ รุป
วิเคราะห์ ความคุ้มค าทางธุรกิจเพ่ือ ังคมโดย ังเ ปในกรณีการพัฒนาวิ าหกิจผลิตไฟฟูาชีวมวลชุมชน ดังนี้  

1. มูลค าป๎จจุบัน ุทธิ ( Net Present Value: NPV) คือผลต างระหว างมูลค าป๎จจุบัน องผลการ
ประหยัดต้นทุน พลังงาน จากมาตรการ ในรูปตัวเงินที่คาดว าจะได้รับในแต ละปี ตลอดอายุ องโครงการ กับ
มูลค าป๎จจุบัน องเงิน ที่จ ายออกไป ภายใต้ โครงการที่กําลังพิจารณา ณ อัตราลดค า ( discount rate) หรือค า
 องทุน (cost of capital) ที่กําหนดจากคํานิยาม ้างต้น การคํานวณหามูลค าป๎จจุบัน ุทธิ จะต้องทราบ ้อมูล
ดังนี้ 

1. กระแ เงิน ดจ ายลงทุน ุทธิ 
2. กระแ เงิน ดรับ ุทธิรายปีตลอดอายุโครงการ 
3. ระยะเวลา องโครงการ 
4. อัตราลดค าหรือค า องทุน องธุรกิจ 

จาก ูตร 

 
ในที่นี้ 
n = อายุ องโครงการ(ปี) 
ESt = ต้นทุนพลังงานที่ประหยัดได้ (energy cost savings) รายปี ตั้งแต ปลายปีที่ 1 ถึง n 
Io = เงินจ ายลงทุนตอนเริ่มโครงการ(total investment) 
i = อัตราลดค า (discount rate) 
 
ค า องทุนที่ใช้เป็นอัตราลดค า ( discount rate) จะมีค าเดียวกันตลอดอายุโครงการ และ  ึ้นอยู 

กับ อัตราดอกเบี้ย องตลาด ที่ผู้ลงทุนเผชิญอยู  ซึ่งค าที่เป็น base case อย างน้อยควรมีค า องทุนเท ากับ 
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําที่ผู้ลงทุนได้รับ 

ในการเลือกโครงการ ค า NPV จะแ ดงให้เห็นว าโครงการที่กําลังพิจารณา มีมูลค าป๎จจุบัน ุทธิ 
 องการลงทุนเป็น มูลค า เท าไรเมื่อ ิ้น ุดโครงการ ถ้าค า NPV มีค าเป็นบวกแ ดงว าโครงการดังกล าว  มควร
ที่จะลงทุน และเลือกโครงการที่ให้ค า NPV เป็นบวก ูงที่ ุด แต การใช้ NPVเพียงอย างเดียวอาจทําให้มี ้อจํากัด
ในการตัด ินใจ เลือกโครงการได้   ในกรณีที่โครงการมี  นาดต างกัน แต ให้ค า NPV ที่เป็นบวกเท ากัน ดังนั้น 
การตัด ินใจให้การ นับ นุน ควรจะต้องนําเครื่องมืออ่ืน มาประกอบการ พิจารณา ควบคู ไปกับการใช้ค า NPV 

2. อัตราผลตอบแทนภายใน ( Internal Rate of  Return: IRR) หมายถึงอัตราลดค า (discount 
rate) ที่ทําให้มูลค าป๎จจุบัน  องกระแ เงิน ด ที่คาดว าจะต้องจ ายในการลงทุน เท ากับมูลค าป๎จจุบัน  อง
กระแ  เงิน ด ที่คาดว าจะได้รับจากการดําเนินการ ประหยัดพลังงาน ตลอดอายุ โครงการ จากคํานิยาม
 ้างต้น การคํานวณหา  อัตราผลตอบแทนลดค า จะต้องทราบ ้อมูลดังนี้ 
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1. กระแ เงิน ดจ ายลงทุน ุทธิ 
2. กระแ เงิน ดรับ ุทธิรายปีตลอดอายุโครงการ 
3. ระยะเวลา องโครงการ 

จาก ูตรภายใต้ ้อ มมติว าไม มีมูลค าซากและเงินลงทุน ุทธิเท ากับต้นทุนทางบัญชี  
จาก ูตร 

 
ในที่นี้ 
n = อายุ องโครงการ(ปี) 
ESt = ต้นทุนพลังงานที่ประหยัดได้ (energy cost savings) รายปี ตั้งแต ปลายปีที่ 1 ถึง n 
Io = เงินจ ายลงทุนตอนเริ่มโครงการ(total investment) 
IRR = อัตราผลตอบแทนภายใน (internal rate of return) 
การคํานวณหาค า IRR ก็คือการหาค า discount rate ที่ทําให้ NPV มีค าเท ากับ ูนย์ นั่นเอง ถ้าค า 

IRR มากกว า หรือ เท ากับ ค า องทุน   discount rate (i) ที่ผู้ลงทุนเลือกใช้เป็นจุดตัด ินใจ ก็ถือได้ว า 
โครงการ ดังกล าว เป็นโครงการที่น าลงทุน โดยทั่วไปแล้ว ทั้งวิธีในการประเมินโครงการจากค า IRR และ NPV 
จะให้ผล การตัด ินใจรับโครงการ หรือปฏิเ ธโครงการ เป็นไปในทํานองเดียวกัน แต ในบางกรณี ที่ใช้ ้อ  มมติ 
เช น การนําเงินที่ได้ในแต ละปี ไปลงทุนใหม ( reinvestment) หรือการใช้ วิธีหักค าเ ื่อมราคา แบบ Double-
declining Balance Method แทนแบบ Straight LineMethodก็อาจ ทําให้คําตอบ ที่ได้จากทั้ง 2 วิธี ัดแย้ง
กันได้ ดังนั้น การพิจารณาประเมินโครงการลงทุนจากท้ัง 2 วิธีจึงต้องคํานึงถึง  ้อ มมติ ที่ใช้ในการคํานวณ 
ด้วยเช นกัน 

 3. งวดเวลาคืนทุน ( Payback Period: PB) คือ ระยะเวลา (เป็นจํานวนปี /เดือน หรือวัน) ที่
กระแ  เงิน ด รับจากโครงการ  ามารถชดเชย กระแ เงิน ดจ าย ลงทุน ุทธิตอนเริ่มโครงการ พอดี เนื่องจาก 
โครงการที่ อ รับการ นับ นุน จะมีลักษณะการลงทุน เพียงครั้งเดียว ในปีแรก และให้ผลตอบแทน ที่เท ากัน
ทุกปี  

ในการเลือก โครงการ ค า PB จะแ ดงให้เห็นว า ต้องใช้เวลานาน เพียงใดในการได้ทุนคืน ถ้า
 ามารถได้ทุนคืนเร็ว โครงการ ก็จะน า นใจ วิธีดังกล าว จะมี ้อเ ีย ในการเลือกโครงการ คือ วิธีนี้จะไม ให้
ความ นใจ ถึงเงินเ ้า ุทธิใน  วนที่ได้หลังจากช วงเวลา คืนทุนแล้ว ซึ่งอาจจะมีผลตอบแทนภายหลังมากกว า
โครงการที่มี PB เร็วก็ได้ แต  PB  ําหรับการประเมินโครงการ  ามารถนํามาใช้ พิจารณาได้เนื่องจาก   ลักษณะ
โครงการที่ อการ นับ นุน จะให้ผลการประหยัดพลังงาน ที่เท ากันตลอดอายุ  องโครงการ  

ในการนี้คณะที่ปรึกษา อยกกรณีตัวอย าง ักยภาพ องชุมชนที่มีความพร้อมในการพัฒนา ถานี
ผลิตไฟฟูาพลังงานชีวมวล นาดกําลังการผลิต 100 กิโลวัตต์ / 500 กิโลวัตต์ ด้วยเทคโนโลยี Gasificationเป็น
กรณี ึกษา ดังนี้ 
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Assumptions
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Biomass Cost (THB/T) 500.00 500.00 507.50 515.11 522.84 530.68 538.64 546.72 554.92 563.25 571.69 580.27 588.97 597.81 606.78 615.88 625.12 634.49 644.01 653.67 663.48 673.43 683.53 693.78 704.19

Tipping Fee Escalation Factor 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50% 1.50%

Waste Quantity (T/Day) 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

Waste Qty Escalation Factor 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

Electricity (eqiv) prod. Rate (MWh/Yr) 923 898 898 898 898 898 898 898 898 898 898 898 898 898 898 898 898 898 898 898 898 898 898 898 898

Electricity (KWh/T of Wood) 820       820     820     820     820     820     820     820     820     820     820     820     820     820     820     820     820     820     820     820     820     820     820     820     820     

Energy Sales Price (THB/KWh) 5.5        5.5      5.6      5.7      5.8      6.0      6.1      3.7      3.8      3.8      3.9      4.0      4.1      4.2      4.2      4.3      4.4      4.5      4.6      4.7      4.8      4.9      5.0      5.1      5.2      

Energy Sales Escalation Factor 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00% 2.00%

Annual Energy Sales (THB 'm) 5,074 4,938 5,037 5,138 5,241 5,346 5,452 3,317 3,383 3,451 3,520 3,590 3,662 3,735 3,810 3,886 3,964 4,043 4,124 4,206 4,291 4,376 4,464 4,553 4,644

Ash Revenue (THB '000) 675 685 695 706 716 727 738 749 760 772 783 795 807 819 831 844 857 869 882 896 909 923 937 951 965

Ash Price (THB/Kg) 10.00 10.15 10.30 10.46 10.61 10.77 10.93 11.10 11.26 11.43 11.61 11.78 11.96 12.14 12.32 12.50 12.69 12.88 13.07 13.27 13.47 13.67 13.88 14.08 14.30

Ash (THB/Kg) Char-coal 10.00    

Exchange Rate (USD1) 34

Power Island O&M (per year) 0.5 THB/Kwh

Biochar Production (%) 6% of Feddstock

Gasifier O&M 9% of Gasifer capex

Operating Hours per Year 7,500

Throughput Capacity – Tons per Hour 0.15

Throughput Capacity – Tons per Year 1,125

Capex

Gasification System 4

Power Plant 2

BOP (25%) 1

TOTAL 7
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Flow of Funds – 0.1 MW Biomass

25 years concession

Computation - Flow of Funds

Year 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Biomass Cost (1,400)   (548)                                  (548)                (548)        (548)        (548)         (548)     (548)      (548)      (548)       (548)      (548)      (548)      (548)       (548)      (548)      (548)      (548)      (548)       (548)       (548)      (548)       (548)       (548)       (548)       (548)      

Energy Sales 5,074                                4,938               5,037      5,138      5,241        5,346    5,452    3,317     3,383      3,451     3,520    3,590    3,662     3,735    3,810    3,886     3,964     4,043     4,124     4,206     4,291     4,376     4,464     4,553     4,644     

Biochar Sale 675                                   685                 695         706         716          727      738       749       760        772       783       795       807        819       831       844       857       869        882        896       909        923        937        951        965       

Less: OPEX (3,002)                               (3,047)              (3,093)     (3,140)     (3,187)       (3,234)   (3,283)   (3,332)    (3,382)     (3,433)    (3,484)   (3,537)   (3,590)    (3,644)   (3,698)   (3,754)    (3,810)    (3,867)    (3,925)    (3,984)    (4,044)    (4,104)    (4,166)    (4,228)    (4,292)    

Less Debt servicing (1,691)                               (1,691)              (1,691)     (1,691)     (1,691)       (1,691)   (1,691)   (1,691)    (1,691)     -        -        -        -         -        -        -        -        -         -        -        -        -         -         -         -        

Net CF before tax (THB) (1,400)   508                                   338                 401         466         532          600      669       (1,505)    (1,477)     242       271       301       332        363       396       429       463       498        534        571       608        647        687        728        770       

Less: Tax (THB) -        -                                    -                  -         -         -           -       -        -        443        (73)        (81)        (90)        (100)       (109)      (119)      (129)      (139)      (149)       (160)       (171)      (183)       (194)       (206)       (218)       (231)      

Adjusted net CF (THB) (1,400)   508                                   338                 401         466         532          600      669       (1,505)    (1,034)     169       190       211       232        254       277       300       324       349        374        399       426        453        481        509        539       

Cumulative net CF (THB) (1,400)   (892)                                  (554)                (153)        313         846          1,446    2,115    610       (424)       (254)      (64)        147       379        633       910       1,210     1,534     1,883     2,256     2,656     3,082     3,535     4,016     4,525     5,064     

Assumptions

1 Debt servicing p.a. (THB 'm) 1,690.8            (principal + int)

2 Cost of fund per annum (%) 8%

Repayment period (years) 4

3 Concession period (years) 25

4 Terminal value (THB 'm) nil

5 Escalations For more, please see "Basic Assumptions"

Opex 1.5%

6 Net CF growth rate

7 Funding mix Debts 5,600      80.00%

Shh funds 1,400      20.00%

7,000      100.00%

9 Effective tax rate (%) 30.0%

10 Discount rate (%) 10.00%

11 NPV 740

Results

Paybank period 3.33         years

IRR 20.12%

$739.80 80% 70% 75%

12% 496         857         677          

10% 740         1,185      963          

8% 1,082      1,627      1,354        

Debt mix
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จากกรณี ึกษาประเมิน การพัฒนา ถานีผลิตไฟฟูาชีวมวลชุมชน องตําบลผาป๎ง ซึ่ง  วนใหญ มีเชื้อเพลิง
ชีวมวล และมี ักยภาพด้านการพัฒนา ถานีผลิตไฟฟูาชีวมวล นาดเล็กมาก ดังนั้นคณะผู้ ึกษาวิจัยจึง อวิเคราะห์
และประเมินความคุ้มค าทางธุรกิจเพ่ือ ังคม หรือความเป็นได้หากว าชุมชนและหน วยงานความร วมมือที่เก่ียว ้องได้
ดําเนินโครงการ ดังนี้ 

 ถานีผลิตไฟฟูาพลังงานชีวมวล นาดกําลังการผลิต 100 กิโลวัตต์ ทั้ง ค า NPV และ IRR มีค าเป็นบวก
ประมาณ 38.8 นับว าเป็นอัตราที่น าลงทุน ในราคา นับ นุน  มมติฐาน Assumptions ที่กระทรวงพลังงานจะต้อง
 นับ นุน  วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟูา (Adder)2.5 บาท/หน วย เป็นระยะเวลา 7  ปี จะทําให้ งวดเวลาคืนทุน (Payback 
Period: PB) คือ ระยะเวลา (เป็นจํานวนปี /เดือน หรือวัน) ที่กระแ  เงิน ด รับจากโครงการ  ามารถชดเชย กระแ 
เงิน ดจ าย ลงทุน ุทธิตอนเริ่มโครงการ พอดี เนื่องจาก โครงการที่ อ รับการ นับ นุน จะมีลักษณะการลงทุน เพียง
ครั้งเดียว ในปีแรก และให้ผลตอบแทน ที่เท ากันทุกปี  ามารถคืนทุนในเวลา 3.3 ปี แต จะ ังเกตเห็นว าในช วง
ระยะเวลาปีที่ 9-11 การดําเนินโครงการยังประ บป๎ญหา าดทุนต อเนื่องอีก 3 ปี แ ดงว าโครงการดังกล าว  มควรที่
จะลงทุน แต การที่จะต้องมีเงินทุน ะ มที่ไม มีดอกเบี้ยจากการกู้ธนาคาร จะต้องลดจํานวนลงจากร้อยละ 80 คงเหลือ
ร้อยละ 50 ถึงจะ ามารถคุ้มทุนในระยะเวลา 3.3 ปี แต ถ้า   วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟูา (Adder) 3 บาท/หน วย จะทําให้
งวดเวลาคืนทุน ( Payback Period: PB) ในเวลา 2.39 ปีในอัตราเงินกู้ธนาคารเพ่ือการลงทุนร้อยละ 80 ได้อย างมี
เ ถียรภาพ  

วิสาหกิจพลังงานทดแทนผลิตถ่านอัดแท่งChar Coal เป็นการผลิตพลังงานทดแทนอีกประเภทหนึ่งที่
วิ าหกิจชุมชนทั้ง 10 แห งให้ความ นใจที่ต้องการนํามาเป็น”ธุรกิจเพ่ือ ังคม” ลดรายจ าย  ร้างรายได้  ร้าง
เ รษฐกิจชุมชนให้มีความเ ้มแ ็งยั่งยืน ควบคู ไปกับการพัฒนาที่ อดคล้องกับการดํารงชีวิต องชุมชนที่ มดุลกับ
ธรรมชาติ โดยนํามาทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้มในครัวเรือน ชุมชน รวมถึงอุต าหกรรม นาดกลางและ นาดย อมดังนั้น
คณะที่ปรึกษาวิจัย จึงได้ประเมินความคุ้มค าเพ่ือการลงทุนในรูปแบบธุรกิจพลังงานทดแทนชุมชนผลิตถ านอัดแท งไว้ 3 
ระดับซึ่ง ึ้นอยู กับความพร้อม และ ักยภาพ หรือป๎จจัยที่ นับ นุนในแต ละพ้ืนที่ ดังมี มมติฐานดังนี้  
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Assumptions
1                    2                    3                    4                    5                    

ค่าเคร่ืองจักร และอปุกรณ์ 300,000          

ค่าติดต้ังอาคารสถานท่ี 400,000          

กอ่สร้างเตาอบถา่น 150,000          

การบริหารจัดการท่ัวไป 100,000          

ค่าแรง 10 คนต่อปี 1,800,000        1,800,000        1,800,000        1,800,000        1,800,000        

ราคาค่าเศษขอ้ไผ่ และเศษตะเกยีบ 292,000          292,000          292,000          292,000          292,000          

รวมค่าใชจ้่าย(ป)ี 3,042,000        2,092,000        2,092,000        2,092,000        2,092,000        

ราคาขาย (บาท/กโิลกรัม) 8                    8                    8                    10                  10                  

ปริมาณการผลิต(กโิลกรัม/วัน) 1,000              1,000              1,000              1,000              1,000              

ปริมาณการผลิตเฉล่ีย(กโิลกรัม/ป)ี 365,000          365,000          365,000          365,000          365,000          

รายได้ต่อวัน 8,000              8,000              8,000              10,000            10,000            

ราคาได้ต่อปี 2,920,000        2,920,000        2,920,000        3,650,000        3,650,000        

คงเหลือต่อปี (122,000)         828,000          828,000          1,558,000        1,558,000        

รายได้สะสมต่อปี (122,000)         706,000          1,534,000        3,092,000        4,650,000        
หมายเหต ุ: ถ่านไม ้1400 กโิลกรัม ผลติถ่านอัดแทง่ได ้1000 กโิลกรัม

Assumptions
1                    2                    3                    4                    5                    

ค่าเคร่ืองจักร และอปุกรณ์ 300,000          

ค่าติดต้ังอาคารสถานท่ี 400,000          

กอ่สร้างเตาอบถา่น 150,000          

การบริหารจัดการท่ัวไป 100,000          

ค่าแรง 10 คนต่อปี 1,460,000        1,460,000        1,460,000        1,460,000        1,460,000        

ราคาค่าเศษขอ้ไผ่ และเศษตะเกยีบ 237,250          237,250          237,250          237,250          237,250          

รวมค่าใชจ้่าย(ป)ี 2,647,250        1,697,250        1,697,250        1,697,250        1,697,250        

ราคาขาย (บาท/กโิลกรัม) 8                    8                    8                    10                  10                  

ปริมาณการผลิต(กโิลกรัม/วัน) 800                800                800                800                800                

ปริมาณการผลิตเฉล่ีย(กโิลกรัม/ป)ี 292,000          292,000          292,000          292,000          292,000          

รายได้ต่อวัน 6,400              6,400              6,400              8,000              8,000              

ราคาได้ต่อปี 2,336,000        2,336,000        2,336,000        2,920,000        2,920,000        

คงเหลือต่อปี (311,250)         638,750          638,750          1,222,750        1,222,750        

รายได้สะสมต่อปี (311,250)         327,500          966,250          2,189,000        3,411,750        
หมายเหต ุ: ถ่านไม ้1200 กโิลกรัม ผลติถ่านอัดแทง่ได ้800 กโิลกรัม
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จาก มมติฐานเพื่อการผลิตถ านอัดแท ง เป็นวิ าหกิจต อเนื่องจากการผลิตไฟฟูา หรือเป็นวิ าหกิจเริ่มต้น

ในการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงเพ่ือการพัฒนาวิ าหกิจพลังงานทดแทนชุมชน จะพบว าในทุกพ้ืนที่ที่ผ านการพิจารณา
ทั้ง 10 แห งมีความพร้อมที่แตกต างกันออกไป ซึ่ง ังเกตได้ว า นาดที่มีกําลังการผลิตตั้งแต  800 – 1000 กิโลกรัมต อ
วันเป็น นาดที่เหมาะ มต อการลงทุนมากกว า นาดกําลังการผลิต 500 กิโลกรัมต อวัน ซึ่งชี้วัดได้จากค าตอบแทนและ
ระยะเวลาคืนทุนที่แตกต างกันมาก ซึ่ง  วนใหญ ป๎จจัยหลัก องการคุ้มทุนอยู ที่อัตราค าแรง องบุคลากรในการ
ดําเนินงาน เป็นวิ าหกิจที่น าลงทุนมากกว าการพัฒนาวิ าหกิจผลิตไฟฟูา นาดเล็ก  ามารถคืนทุนในระยะเวลา ั้น 
ลงทุนน้อยแต ค าตอบแทน ูง ภาครัฐไม ต้อง นับ นุนราคา  วนเพิ่มเพ่ือการลงทุน ราคาวัตถุดิบเชื้อเพลิง ก็ไม  ร้าง
ผลกระทบต อการลงทุนมากนัก 

จะเห็นได้ว า การลงทุนวิ าหกิจพลังงานทดแทนระดับชุมชนระดับครัวเรือน อุต าหกรรมครัวเรือน 
อุต าหกรรม นาดกลางและ นาดย อม มีความเหมาะ มที่ มควรมีการพัฒนาพลังงานทดแทนชุมชน ให้มีการพึ่งพา
ตนเอง ลดการนําเ ้า และ ร้างความม่ันคงด้านพลังงาน โดยการนําพลังงานหมุนเวียนที่มีอยู ในประเท มาใช้
ประโยชน์อย างคุ้มค า  

1) แนวทางท่ีสมควรพิจารณาเพื่อการด าเนินงานในอนาคต 
จากการดําเนินโครงการพัฒนาต้นแบบวิ าหกิจพลังงานทดแทนชุมชน โดยที่กระทรวงพลังงาน มี

นโยบาย  งเ ริมให้ประชาชนเป็นเจ้า องการพัฒนาวิ าหกิจพลังงานทดแทนชุมชนร วมกับหน วยงานภาครัฐ 
รัฐวิ าหกิจ เอกชน ที่ อดคล้องกับการดําเนินชีวิตและความ มดุลทางธรรมชาติ เพื่อลดความเ ี่ยงในการจัดหาแหล ง
พลังงานเพื่อให้ประเท ไทยมีทางเลือกมากยิ่ง ึ้น และจากการรวบรวม ้อมูลการรับรู้ ความเ ้าใจ  องประชาชนต อ
การพัฒนาวิ าหกิจพลังงานทดแทนชุมชนร วมกับกลุ มวิ าหกิจชุมชนตําบลผาป๎งเบื้องต้น พบว า การที่จะพัฒนาชุมชน

Assumptions
1                    2                    3                    4                    5                    

ค่าเคร่ืองจักร และอปุกรณ์ 300,000          

ค่าติดต้ังอาคารสถานท่ี 400,000          

กอ่สร้างเตาอบถา่น 150,000          

การบริหารจัดการท่ัวไป 100,000          

ค่าแรง 10 คนต่อปี 1,095,000        1,095,000        1,095,000        1,095,000        1,095,000        

ราคาค่าเศษขอ้ไผ่ และเศษตะเกยีบ 182,500          182,500          182,500          182,500          182,500          

รวมค่าใชจ้่าย(ป)ี 2,227,500        1,277,500        1,277,500        1,277,500        1,277,500        

ราคาขาย (บาท/กโิลกรัม) 8                    8                    8                    10                  10                  

ปริมาณการผลิต(กโิลกรัม/วัน) 600                600                600                600                600                

ปริมาณการผลิตเฉล่ีย(กโิลกรัม/ป)ี 219,000          219,000          219,000          219,000          219,000          

รายได้ต่อวัน 4,800              4,800              4,800              6,000              6,000              

ราคาได้ต่อปี 1,752,000        1,752,000        1,752,000        2,190,000        2,190,000        

คงเหลือต่อปี (475,500)         474,500          474,500          912,500          912,500          

รายได้สะสมต่อปี (475,500)         (1,000)             473,500          1,386,000        2,298,500        
หมายเหต ุ: ถ่านไม ้1000 กโิลกรัม ผลติถ่านอัดแทง่ได ้600 กโิลกรัม
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โดยพัฒนาวิ าหกิจพลังงานทดแทนระดับชุมชนให้ประ บผล ําเร็จนั้น ยังมี ้อบกพร อง ที่มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป๎ง
จะต้องจัดเตรียมความพร้อมให้มากยิ่ง ้ึนเพื่อรองรับการดําเนินงานใน ั้นตอนต อไปดังต อไปนี้  

1) ควรให้ความ ําคัญกับการพัฒนาบุคลากร ให้เ ้าใจบริบท องการเปลี่ยนแปลงทางภูมิ ังคมไทย ต อ
กรณีการพัฒนาพลังงาน องประเท  เพ่ือแก้ป๎ญหาวิกฤตพลังงานในอนาคต โดยพัฒนาวิกฤตความเชื่อมั่นจากองค์
ความรู้ องบุคลากรภายในองค์กรให้มีประ ิทธิภาพ และ ร้างการยอมรับจากหน วยงานความร วมมือทั้งภาครัฐ
รัฐวิ าหกิจ เอกชน และการเมืองภาคประชาชน 

2) ควรกําหนดหน้าที่การพัฒนาพลังงาน ไว้ใน พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ ้ันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก องค์กรปกครอง  วนท้องถิ่นเพราะในป๎จจุบันหน วยงานความร วมมือระดับท้องถิ่นไม  ามารถดําเนินงาน
ความร วมมือได้อย างเต็มที่เพราะไม มีหน้าที่ในการปฏิบัติหรือการดําเนินงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ใน
 ณะเดียวกันจึงเป็นช องว างให้หน วยงาน องค์กรปกครอง  วนท้องถิ่นในบางพื้นท่ี “นําประเด็นการพัฒนาพลังงาน” ไป
เป็นประเด็นเพื่อการเคลื่อนไหวทางการเมืองภาคพลเมือง การเมือง ิ่งแวดล้อม จนเป็นความเชื่อหนึ่งว า “พลังงาน” 
คือ  ุมทรัพย์ทางการเมืองไทย 

3) หน วยงานภาครัฐควรให้ความ ําคัญกับการยกระดับชุมชนเพ่ือการพัฒนาวิ าหกิจพลังงานทดแทน
ชุมชนยั่งยืนใน”ระดับเร่งด่วน”ซึ่งเป็นกระแ ความต้องการ องชุมชน การเมืองภาคพลเมือง การเมือง ิ่งแวดล้อม ใน
ป๎จจุบันที่ ับเคลื่อนแนวความคิดในรูปลักษณะใหม  New Social Movemets: NSMs และโดยเฉพาะเป็นกระแ 
ความคิดท่ีมีการดําเนินโครงการเพื่อเตรียมความพร้อม องชุมชนในพื้นท่ีๆ โดยรีบเร งดําเนินงานอย างต อเนื่อง เพื่อ
 ร้างความเชื่อม่ัน องภาคประชาชน ต อวิกฤตความเชื่อที่กระทรวงพลังงาน “ นับ นุนงบประมาณแต กลุ มทุน
ภาคเอกชน แต ไม ให้โอกา ชุมชน” 

4) ควรให้ความ ําคัญต อการ ื่อ าร เพ่ือ ร้างความเ ้าใจที่ตรงกัน โดยเฉพาะหน วยงาน ้าราชการ 
และหน วยงานที่เกี่ยว ้องกับการพัฒนาพลังงานทุกองค์กร โดยให้ความ ําคัญกับการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบ 
Nock door  มากกว าการ ื่อ ารผ านการประชา ัมพันธ์แบบ Boardcast 

5) กระทรวงพลังงาน และหน วยงานที่เกี่ยว ้องทั้งภาครัฐ รัฐวิ าหกิจ และเอกชน ควรร วมมือเพ่ือ
พัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทน ระบบการจัดการเชื้อเพลิงพลังงานทดแทนที่ อดคล้องกับความ มดุล
ทางธรรมชาติและการดํารงชีวิต องชุมชน รวมไปถึงระบบการจัดการเชื้อเพลิง การตลาด และระบบภาษีธุรกิจ ให้กับ
กลุ มวิ าหกิจชุมชนและประชาชนอย างต อเนื่อง จนกว าชุมชนเ ้าใจและ ามารถพ่ึงพาตนเองได้  

6) กระทรวงพลังงาน ควรทบทวน Adder  ําหรับการพัฒนาวิ าหกิจพลังงานทดแทนชุมชน เป็นกรณี
พิเ ษ โดยเฉพาะชีวมวล  ยะ เป็นต้น 

 


