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บทที่4 
การด าเนินงาน 

4.1  รายละเอียด 
จากป ญหาการตัดไม้ท้าลายปุา องประเท ไทย ไม ว าจะเป็นการบุกรุกท้าลายปุาเพ่ือการด้ารงอยู 

 องชีวิตมนุษย์ในชุมชนชนบท หรือเป็นกลไก ับเคลื่อนเ รษฐกิจชุมชนในพื้นท่ีจังหวัดภาคเหนือ โดยการล้มปุา
ธรรมชาติซึ่งประกอบไปด้วยปุาไผ  ปุาพรุ ปุาเต็งรัง ปุา ัก แล้วน้าพืชไร ที่เชื่อว าเมื่อปลูกแล้วจะ ามารถช วยให้
คุณภาพชีวิตจะดี ้ึน  เช น ข้าวโพด มันส าปะหลัง ยูคาลิปตัส รวมถึงการ "ปลูกยางพารา "ที่ก้าลังได้รับความ
นิยมจากชุมชน และภาครัฐ นับ นุน แต ไม มีความ อดคล้องกับธรรมชาติเดิม ป จจุบันชี้ชัดให้เห็นกันอยู ทุกวัน
ว าการปลูกพืชไร แทนปุาธรรมชาติ ไม ได้แก้ป ญหา และ ร้างเ รษฐกิจชุมชนอย างที่หวัง ประชาชนยังคงยากจน 
และ"ประท้วง"ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่้า เรียกร้องให้หน วยงานภาครัฐหามาตรการช วยเหลือทุกยุคทุก
 มัย และยังมีแนวโน้มว าจะมีการบุกรุกปุาเพ่ิมมากยิ่ง ้ึนเพื่อปลูก ้าวโพด มัน ้าปะหลัง ยางพารา ท้าให้ "เ ีย
ทั้งปุา เ ียความ มดุลทางธรรมชาติ ทั้งเงินงบประมาณ องรัฐบาล"และท่ี ้าคัญเป็นอย างยิ่งคือ ท้าให้เกิดผล
กระทบต อเ รษฐกิจ  ังคม  ิ่งแวดล้อม และ ุ ภาพชุมชนอย างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ หรือมิยอมหลีกเลี่ยง จึงเป็น
โจทย์ที่หน วยงานทุกภาค  วนจะต้องร วมมือกันแก้ไ ต อไป 
 

  
 
จากผลกระทบดังกล าว การบุกรุกท้าลายปุา เพื่อน้าทรัพยากรธรรมชาติและน้าพืชไร  มาปลูก

ทดแทนยัง ร้างป ญหาผลกระทบตามมาอีกมากมาย ในช วงปีที่ผ านมา ประชาชนในพื้นท่ีภาคเหนือต้องผจญกับ
ภัยธรรมชาติ ไม ว าจะเป็นน้้าท วมใหญ ในหลายพื้นท่ี เกิดภัยแล้งอย างรุนแรง อันเนื่องมาจากปุาต้นน้้าถูกท้าลาย
ไปเป็นจ้านวนมาก  ณะที่การบุกรุกท้าลาย "ปุาต้นน้้า" ก็เกิด ึ้น ไม  าด ายเช นกัน โดยกลุ มผู้ท้าลายก็ไม ใช ใคร
อ่ืน มีทั้งนักการเมือง  ้าราชการชั้นผู้ใหญ  และกลุ มนายทุนอิทธิพล รวมถึงกลุ มคนในเครื่องแบบ ีต างๆ ที่ว า
จ้างชาวบ้านบุกรุกตัดไม้ท้าลายปุาเอาไม้ไป าย และปรับพื้นที่ท้าการเกษตร  

นอกจากนี้ ยังมีการแผ้วถางปุาท้าไร เลื่อนลอย ที่ท้าให้เกิด อุทกภัยใหญ  และ ภัยแล้ง มากกว าแต 
ก อน เพราะ "ปุาต้นน้้า" ซึ่งท้าหน้าที่เ มือนอ างเก็บน้้าตามธรรมชาติ ที่คอยปลดปล อยน้้าให้ค อยๆ ไหลลง ู 
แม น้้าล้าธาร หล อเลี้ยงชีวิตทั้งคน  ัตว์และพืชต างๆ ถูกท้าลายไปจนเหลือน้อย เป็นที่น าห วงว า  ณะนี้เ ้า ้ัน
วิกฤติแล้ว จาก ้อมูล องกรมปุาไม้ในปี 2541 ที่ว าประเท ไทยมีปุาไม้คงเหลือเพียงประมาณ  25.62 %   อง
พ้ืนที่ จึงต้องมีการปลูกเพ่ิมอีกประมาณ 45 ล้านไร  และยังพบว ามีพ้ืนที่ปุาต้นน้้า เหลือประมาณ 3 ล้านไร ที่
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ผ านมาพ้ืนที่ปุาไม้และปุาต้นน้้ากลับถูกท้าลายลดน้อยลงไปเรื่อยๆ  ณะที่การปลูกปุาต้นน้้ายังด้าเนินการได้
น้อย และในหลายจังหวัดก็มีการตื่นตัวที่จะออกมาปราบปรามพวกตัดไม้ท้าลายปุา และอนุรักษ์ปุาต้นน้้าอย าง
จริงจังรวมทั้งจัด รรพื้นที่ท้ากินให้ชาวบ้านเพื่อจะได้ไม บุกรุกตัดต้นไม้ แต ก็ยังมีบาง  วนเกิดความโลภน้าที่ดิน
ไป ายให้นายทุน แล้วกลับไปบุกรุกปุาอีก ก็ด้าเนินการจับกุมอย างเฉียบ าดแต เนื่องจากกรมปุาไม้มี
ความ ามารถในการปลูกปุาเพียงปีละประมาณ 2 แ นไร เท านั้น จึงจ้าเป็นต้อง  งเ ริมให้ประชาชนทั่วไปและผู้
ด้าเนินธุรกิจภาคเอกชนมี  วนร วมในการปลูกปุา จึงจะ ามารถเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้ได้ครบร้อยละ 40  องพ้ืนที่
ประเท ตามที่ก้าหนดไว้ในนโยบายการปุาไม้แห งชาติได้ 

วงจรการท้าลายทรัพยากรธรรมชาติยังไม ได้หยุดยั้งแค นั้น ยังมีพฤติกรรมเลียนแบบความคิด อง
ชุมชน ที่เห็นตัวอย างหรือความเชื่อที่ผิดๆ  ืบทอดกันต อๆ มาว า "ไฟมา ป่าเป่ง มดแดงเต้ง ผักหวานโป่ง ฝน
ลง เห็ดถอบออก หญ้างอก งัวเล็ม" ซึ่งแปลว า ธรรมชาติ องชาวเหนือเป็น ิ่ง ามารถถ ายทอด และอนุรักษ์ต อ 
ๆ ไปได้ในหลายรูปแบบแต มีความแตกต างที่ยุค มัย เพราะป จจุบัน "ไฟมา" เป็นเพราะฝีมือ องมนุษย์ "ป่า
เป่ง"เพราะท่ีต้องการที่ดินท้ากิน บุกรุกท้าลายปุา เป็นบริเวณกว้าง ท้าให้ความ มดุลทางธรรมชาติเ ียหาย ไม มี
ความ อดคล้องกับการด้ารงชีวิตเหมือนเช นในอดีตเพราะมีประชากรน้อย และไม มีการบุกรุกท้าลายปุาเพื่อ
การเกษตรในพ้ืนที่ ูงมากเหมือนในป จจุบัน 

ป ญหาหมอกควันในพื้นท่ี 10 จังหวัดภาคเหนือจึงเป็นป ญหา"อกแตก" ที่หน วยงานภาครัฐ
ต้องการแก้ไ มาโดยตลอด แต ก็ไม  ามารถลบล้างความเชื่อ องประชาชน ผ มผ านกับการบุกรุกท้าลายได้
ง ายมากยิ่ง ึ้น จึงกลมกลืนกันโดยวิธีการทางธรรมชาติ 

  
 
การเผาเ ษไม้ กิ่งไม้ ฟาง ้าว ซัง ้าวโพด หรือพืชไร  หลังจากหมดฤดูเก็บเก่ียวเพราะความเชื่อ 

หรือเพราะความมักง าย และเป็นนิ ัย หรือตัวอย างท่ีไม ดี ืบทอดกันมาก็เป็นอีกประเด็นป ญหาหนึ่งที่มีความ
จ้าเป็นต้อง ร้าง"เรื่องเล าใหม " ให้ลูกหลานในอนาคตได้ปฏิบัติการเรียนรู้การด้ารงอยู ที่ อดคล้องกับความ
 มดุลทางธรรมชาติอันเกิดจากฝีมือมนุษย์ เพื่อปูองกันผลกระทบ ิ่งแวดล้อมและ ุ ภาพ เพราะอากา ที่เป็น
มลพิษที่ก อให้เกิดโรคมะเร็ง หรือโรคโดยไม รู้ตัว 
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ผลกระทบดังกล าวอันเกิดจาก "ไฟมา ป่าเป่ง มดแดงเต้ง ผักหวานโป่ง ฝนลง เห็ดถอบออก 

หญ้างอก งัวเล็ม"  ถานการณ์ทางธรรมชาติเหล านี้ได้เปลี่ยนแปลงไปอย าง ิ้นเชิงที่ให้เกิดผลเ ียทาง ุ ภาพ
อย างเห็นได้ชัดจาก ถิติ องการ"เสียชีวิต"  องประชาชนในพื้นท่ีภาคเหนือด้วย"โรคมะเร็ง" มีปริมาณเพ่ิมมาก
 ึ้น ซึ่งเชื่อได้ว ามาจากมลพิษทางอากา  เห็ดถอบมี ารเคมีตกค้าง การใช้ ารเคมีเพ่ือการปลูกพืชไร   และการ
ท้าลายต้นน้้า การใช้ ารเคมี ก็กลับมาลงโทษชุมชนอย างมิอาจหลีกเลี่ยงได้เช นกัน คือ การเกิดอุทกภัย น้้าปุา
ไหลหลาก พัดเอา ารเคมีตกค้างบนภูเ า มาท้าลายประชาชน ร้างผลกระทบต อเ รษฐกิจ  ิ่งแวดล้อมและ
 ุ ภาพ องประชาชนในพื้นท่ีนั้นอีกรอบ เพราะไม มีปุาไม้ยึดดินบนภูเ า ฝีมือมนุษย์  

  
และแล้ววงจรชีวิต องชุมชนในชนบทในลักษณะอย างนี้ก้าลังแพร ระบาดหนักในรอบ 10 ปี และ

แ ดงให้เห็นแล้วว าภาคเหนือ องประเท ไทยนั้นก้าลังประ บป ญหาวิกฤต ิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ"จังหวัด
ล้าปาง" จะเป็นพ้ืนที่ต้นๆ เริ่มกระบวนการเผาปุา เผาพืชไร  ท้าลาย ิ่งแวดล้อมมาอย างต อเนื่อง  

ท าอย่างไรดี...จึงเป็นค้าถาม  องทุกหน วยงานที่เกี่ยว ้องโดยเฉพาะ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อม และผู้ว าราชการจังหวัดทุกยุคทุก มัย ถึงแนวทางการแก้ป ญหาการบุกรุก
ท้าลายปุา การเผาปุา และการเผาพืชไร หลังฤดูเก็บเกี่ยว และต้องการหาพืชอะไร.. ที่ ามารถแก้ป ญหาการบุก
รุกท้าลายปุา การเผาปุา รักษา ิ่งแวดล้อม ยึดดินปูองกันทะลาย องดินภูเ า และยังเป็นพืช ร้างรายได้ให้กับ
ชุมชนอย างยั่งยืนทดแทนการปลูกพืชล้มรุก ที่เป็นวงจร "หมาล่าเนื้อ"อย างไม มีวันจบ ิ้นเกษตรกรก็เป็นหนี้ ิน 
ไม มีโอกา จะมีเงิน ดังนั้นการพัฒนาวิ าหกิจพลังงานชุมชนยั่งยืน จึงเป็นความหวังที่จะเป็นโมเดล แก้ป ญหา
เ รษฐกิจ  ังคม  ิ่งแวดล้อมและ ุ ภาพ ได้ทั้งระบบ โดยมีรายละเอียดการด้าเนินงานและวัตถุประ งค์ดังนี้  
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4.2 วัตถุประสงค ์
4.2.1 เพ่ือน้อมน้าพระราชด้ารั  ององค์พระบาท มเด็จพระเจ้าอยู หัว และ มเด็จพระนาง

เจ้าพระบรมราชินีนาถ มาเป็นแนวปฏิบัติในการแก้ป ญหาวิกฤต หมอกควัน ภัยแล้ง  
และความม่ันคงด้านพลังงานในประเท  ภายใต้โครงการ “ใต้ร มพระบารมี” ในพ้ืนที่ 
8  จังหวัดภาคเหนือ 

4.2.2 เพ่ือเป็นกรณี ึกษา วิจัยแนวทางการพัฒนา  ถานีวิ าหกิจ พลังงาน ชุมชน ุ ภาพดี 
แบบประชาชนมี  วนร วม( Public participation : PP) ในการคิด ร วมท้า ท้า
ตัด ินใจ และร วมเป็นเจ้า องการพัฒนาอย างยั่งยืนในรูปแบบ “การเรียนด้วยการรู้
ลงมือปฏิบัติจริง” (Learning by doing) 

4.2.3 เพ่ือเป็นคู มือแนวทางการพัฒนา ถานีวิ าหกิจพลังงานชุมชน ุ ภาพดี  ้าหรับชุมชน 
องค์กรปกครองท้องถิ่น และหน วยงานที่เกี่ยว ้องน้าไปเป็นแนวทางปฏิบัติ และการ
ออกระเบียบ ้อบังคับว าด้วยการมี  วนร วม องภาคประชาชนต อการพัฒนา คุณภาพ
ชีวิต องประชาชนในอนาคตอย างยั่งยืน 

4.3 ขอบเขตการด าเนินงาน 
4.3.1  ึกษาทบทวน ้อมูลความ ัมพันธ์ชุมชนพ้ืนฐาน และวิเคราะห์ระบบเ รษฐกิจ  ังคม 

 ิ่งแวดล้อม และ ุ ภาพชุมชนในพื้นท่ีต้นแบบเพื่อก้าหนดแผนยุทธ า ตร์การพัฒนา
ชุมชนยั่งยืน 

4.3.2 ประ านการมี  วนร วมในการด้าเนินงานร วมกับหน วยงานที่เกี่ยว ้องระดับจังหวัด
อย างเป็นทางการ พร้อมรายงานความเป็นมาและวัตถุประ งค์ในการด้าเนินโครงการ
แก ผู้ว าราชการ หัวหน้า  วนราชการระดับท้องที่และ  วนท้องถิ่น 

4.3.3 ประชุมเพ่ือทบทวนคณะท้างานปฏิบัติการมี  วนร วม องภาคประชาชนต อการพัฒนา
ต้นแบบ ถานีวิ าหกิจพลังงานชุมชน ุ ภาพดี ร วมกับผู้น้าชุมชน เพื่อการวิเคราะห์
ภารกิจหลัก หรือยุทธ า ตร์ที่ ้าคัญ ที่เหมาะ มในการเปิดโอกา ให้ประชาชนเ ้า
มามี  วนร วม ในการแ ดงความคิดเห็น  ร วมคิด ร วมท้า เพื่อออกแบบแนวทางการ
ด้าเนินโครงการ ควบคู ไปกับการ ึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร วมกับชุมชน
อ่ืนๆ 

4.3.4 จัดประชุมกลุ มย อย ( Focus Group) เพ่ือก้าหนด อบเ ต ( Scoping) การมี  วนร วม
ในการพัฒนาโครงการ 

4.3.5 จัดประชุมทบทวน อบเ ตแนวทางการพัฒนาชุมชน าธารณะ (Public Scoping) ต อ
กรณกีารมี  วนร วมในการพัฒนาโครงการ  

4.3.6 น้า อบเ ตและแนวทางการการพัฒนาชุมชนยั่งยืนไปจัดท้าแผนยุทธ า ตร์การ
พัฒนาเ รษฐกิจ  ังคม  ิ่งแวดล้อมและ ุ ภาพเพ่ือเป็นคู มือในการปฏิบัติการ
ด้าเนินงาน 

4.3.7 ทบทวน อบเ ตแนวทางการพัฒนาโครงการ และยุทธ า ตร์การพัฒนาชุมชน
 าธารณะ Public Review พร้อมน้า แผนยุทธ า ตร์ไป ู การ ปฏิบัติการพัฒนา
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การประยุกต์ใช้แนวพระราชด้าริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้้า มีพลังงาน มีชีวิต 

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า4-5 
 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

โครงการ และแจ้งให้หน วยงานราชการ องค์กรปกครองท้องถิ่นทราบ และร วมมือใน
การปฏิบัติการด้าเนินงานร วมกัน 
 

4.3.8 ประ านหน วยงานความร วมมือทั้งภาครัฐ รัฐวิ าหกิจ เอกชน องค์กรพัฒนาชุมชนที่
เกี่ยว ้องตามแผนงานเ ้ามาเป็นหุ้น  วนในความร วมมือเพ่ือให้การด้าเนินโครงการ
 ้าเร็จตามวัตถุประ งค์ 

4.3.9 ด้าเนินงานตามแผนงานที่ก้าหนด 
4.3.10 ติดตามความก้าวหน้าในการด้าเนินการ ตามแนวทางที่ก้าหนดไว้ในโครงการอย าง

 ม่้าเ มอและต อเนื่อง และมีการจัดท้ารายงาน รุปผลความก้าวหน้าในการ
ด้าเนินการเ นอต อ ผู้บริหาร อง  วนราชการ พร้อม ื่อ ารให้ประชาชนและกลุ มผู้มี
  วนได้  วนเ ีย (Stakeholder) ที่เก่ียว ้องรับทราบอย าง ม่้าเ มอ 

4.3.11  รุปรายงานผลการ ึกษาวิจัยและพัฒนาต้นแบบ ถานีวิ าหกิจพลังงานชุมชน
 ุ ภาพดี(ล้าปางโมเดล) ให้หน วยงานที่เกี่ยว ้องทราบ พร้อมปรับปรุงแก้ไ การ
ด้าเนินงาน 

4.3.12 พัฒนาปรับปรุงให้เป็น ูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้วิ าหกิจพลังงานชุมชน ุ ภาพดีและ ให้
ประชาชนได้มา ึกษาดูงาน และเป็นแหล งเรียนรู้  ั้นตอน วิธีการ กระบวนการมี  วน
ร วม องภาคประชาชน ระบบการบริหารจัดการเครือ  ายธุรกิจเพ่ือ ังคม”ในรูปแบบ
วิ าหกิจชุมชนที่ยั่งยืน” 

4.3.13 จัดเวทีให้หน วยงานราชการ รัฐวิ าหกิจ เอกชน และประชาชนทั่วไปได้มา ึกษาดู
งาน และเป็นแหล งเรียนรู้กระบวนการมี  วนร วม องภาคประชาชนอย างยั่งยืนตาม
แนวพระราชด้าริ 

 
จัดพิธีเปิด ูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้อย างเป็นทางการ พร้อมผลิตคู มือปฏิบัติการเรียนรู้ตามผล
ปฏิบัติการและการ ึกษา วิจัย 

 
4.4 ประสานหน่วยงานความร่วมมือทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน องค์กรพัฒนา

ชุมชนที่เกี่ยวข้องตามแผนงานเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในความร่วมมือเพื่อให้การ
ด าเนินโครงการส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

การด้าเนินงาน โครงการ ึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิ าหกิจพลังงานชุมชน ุ ภาพดี (ล้าปาง
โมเดล)เป็นจุดเริ่มต้น องการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาชุมชนผาป งครบวงจร เชื่อมโยงเป็นโครง  ายความ
ร วมมือ องหน วยงานทุกหน วยงานหรืออาจกล าวได้ว าเป็นการบูรณาการ หรือการมี  วนร วม องหน วยงานทุก
ภาค  วนเพื่อแก้ป ญหาเ รษฐกิจ  ังคม  ิ่งแวดล้อมและระบบจัดการ ุ ภาพในชุมชน ดังนั้น อบเ ตแนว
ทางการพัฒนาชุมชนที่คณะกรรมการก้ากับทิ ทางฯได้ออกแบบครั้งนี้จึงครอบคลุมแผนงานที่ด้าเนินงาน
มาแล้วและมีการปรับปรุงต อยอดให้มีประ ิทธิภาพมากยิ่ง ึ้น และมีแผนงานใหม เพ่ือตอบโจทย์การเชื่อมโยงให้
เกิดการแก้ป ญหาชุมชนตั้งแต ต้นน้้า-ปลายน้้า 
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จากกระบวนการร วมคิด และร วมการตัด ินใจ องชุมชนต้าบลผาป ง จึงได้มอบหมายให้นาย
ประจักษ์ ฮ อธิวง ์ นาย ุวรรณตาบุตรวง ์ นางพรภั  ใจงาม และนางกชกร เทวะราช เป็นผู้ด้าเนินการจัด
ทะเบียนกลุ มวิ าหกิจ ทะเบียนเครือ  ายวิ าหกิจชุมชน และจดทะเบียนมูลนิธิพัฒนาชุมชน ให้เป็นองค์กรนิติ
บุคคลอย างถูกต้องตามกฎหมาย มีระเบียบ ้อบังคับ องแต ละองค์กร มีหน้าที่ความรับผิดชอบตาม ้อบังคับ
ก้าหนด 

และในเบื้องต้น คณะที่ปรึกษาได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการประ านความร วมมือ 
ประกอบด้วยนายรัง ฤษฏ์ คุณชัยมัง ประธานที่ปรึกษาโครงการ นายประเ ริฐ เมืองเหมอะ รักษาการประธาน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง นายวิรัช  ีคง รักษาการประธานเครือ  ายวิ าหกิจชุมชนผาป ง นายจินดา ฟ ่นค้าอ้าย 
รักษาการเล าธิการมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนในการประ านงานความร วมมือ องหน วยงานให้มีหน้าที่ประ าน
ความร วมมือร วมกับหน วยงานภาครัฐ รัฐวิ าหกิจ เอกชน มูลนิธิ  มาคมฯ ต างๆ มาร วมพัฒนาชุมชนผาป งใน
รูปแบบการร วมมือทางวิชาการ เทคโนโลยี เพื่อการลงทุนธุรกิจเพ่ือ ังคม รวมถึงร วมมือในการด้าเนินกิจกรรม
ต างๆ ที่ ร้างมวลรวมความ ุ ให้กับประชาชนต้าบลผาป ง ได้ด้าเนินงานตามแผนงานครบทุกๆ ด้านเพื่อ ร้าง
และพัฒนาเ รษฐกิจชุมชนดี  ังคมดี  ิ่งแวดล้อม และระบบจัดการ ุ ภาพดี โดยมีเปูาหมายความ ้าเร็จให้
แล้วเ ร็จภายปี 2560  

จากการประ านงานความร วมมือในเบื้องต้น คณะอนุกรรมการประ านงานความร วมมือได้เชิญ
หน วยงานต างๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิ าหกิจ เอกชน ทั้งใน  วนกลางและ  วนภูมิภาคเ ้ามาเป็นหน วยงานความ
ร วมมือในการด้าเนินโครงการ  ึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิ าหกิจพลังงานชุมชน ุ ภาพดี (ล้าปางโมเดล) 
ให้ประ บผล ้าเร็จตามเปูาหมายดังแ ดงในตารางแผนงานยุทธ า ตร์ดังนี้ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และ ังคม องประชาชนต้าบลผาป ง ให้มีความเ ้มแ ็ง มี
ภูมิคุ้มกัน รักวัฒนธรรมท้องถิ่นและถิ่นก้าเนิดตามวิถี ผาป ง โดยด้ารงชีวิตตามหลักปรัชญา องเ รษฐกิจ
พอเพียง องพระบาท มเด็จพระเจ้าอยู หัวฯ 
 

แผนงาน/โครงการ หน วยงานความร วมมือ และผู้ร วมลงทุนรูปแบบ”
ธุรกิจเพ่ือ ังคม” ตามระเบียบ ้านักนายกรัฐมนตรีว า
ด้วยการ  งเ ริมกิจการเพื่อ ังคมแห งชาติ พ. . 2554 

1. โครงการจัดการระบบการ ึกษา า นา 
วัฒนธรรม และ าธารณ ุ ชุมชน 

บริษัท ปตท.จ้ากัด(มหาชน)  ้านักงานการ ึกษา ้ัน
พ้ืนฐานล้าปางเ ต 2  ้านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
ล้าปาง  ้านักงาน าธาร ุ จังหวัดล้าปาง และมูลนิธิ
พ้ืนบ้านไทย 

2. โครงการก อ ร้างพระบรมธาตุเจดีย์หลวง 12 
นักษัตร 

มูลนิธิพระมหาธาตุเจดีย์ 12 รา ี  ้านักงาน
พระพุทธ า นาแห งชาติ  ้านักงาน ลากกินแบ ง
รัฐบาล 

3. โครงการ ลานธรรม วิถีไทย กรมการ า นา กระทรวงวัฒนธรรม 
4. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือ อดรับความ

ต้องการ องตลาด 
กรม  งเ ริมอุต าหกรรม และ ้านักงานพัฒนา
เ รษฐกิจจากฐานชีวภาพ 

5. โครงการ บูรณาการการแก้ไ ป ญหาในภาวะ การไฟฟูา  วนภูมิภาค และ ้านักงาน



 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชด้าริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้้า มีพลังงาน มีชีวิต 

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า4-7 
 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

วิกฤติและ าธารณภัย ทรัพยากรธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อม จังหวัดล้าปาง 
6. โครงการพี่ อนน้อง(โครงการแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรมไทย-อเมริกัน)และโครงการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมไทย-ญี่ปุุน) 

มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง  ้านักงานการ ึกษา ้ัน
พ้ืนฐานล้าปางเ ต 2 และองค์การบริหาร  วนต้าบล
แม พริก  ้านักงาน ลากกินแบ งรัฐบาล บริษัท ทรู 
คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด (มหาชน) 

7. โครงการ พัฒนาระบบ  งน้้าทางท อ(เ ื่อนผาวิ่งชู้-
อ างเก็บน้้าห้วยโปุงลุ้น) 

จังหวัดล้าปาง โดย ้านักทรัพยากรน้้า และ ้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อมจังหวัดล้าปาง 

8. โครงการ  งเ ริมน้้าบาดาลเพื่อการเกษตร กรมทรัพยากรน้้าบาดาล 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การ ร้างเ ริมและอนุรักษ์ความม่ันคง องฐานทรัพยากรธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อม
 องต้าบลผาป งอย างยั่งยืน โดยปฏิบัติตามพระราชด้ารั  อง มเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 

แผนงาน/โครงการ หน วยงานความร วมมือ และผู้ร วมลงทุนรูปแบบ”
ธุรกิจเพ่ือ ังคม” ตามระเบียบ ้านักนายกรัฐมนตรีว า
ด้วยการ  งเ ริมกิจการเพื่อ ังคมแห งชาติ พ. . 2554 

1. โครงการคืนชีวิตให้ปุาต้นน้้าล้าธารโดยชุมชนคน 
ใช้น้้า 

การไฟฟูา  วนภูมิภาค(PEA) 

2. โครงการ  ร้างความรู้ ความเ ้าใจและการพัฒนา
 ักยภาพชุมชนในการจัดการฐานความ มดุลทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ ิ่งแวดล้อม และการ
ด้ารงชีวิต องชุมชนต้าบลผาป ง 
 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ หกรณ์การเกษตร(ธก .) 

3. โครงการ นับ นุนกิจกรรมอา า มัคร 
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อมชุมชน
ต้าบลผาป ง (ท ม.) 

บริษัท ปตท.จ้ากัด(มหาชน) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเ ริม ร้าง พัฒนาและยกระดับ ีดความ ามารถในการแ  ง ันให้ วิ าหกิจ
พลังงานชุมชน และอุต าหกรรมครัวเรือน พัฒนาการผลิตและจ้าหน ายผลิตภัณฑ์ องวิ าหกิจชุมชน และภาค
พาณิชย์กรรมโดยใช้อัตลักษณ์และองค์ความรู้เชิง ร้าง รรค์เพ่ือ ร้างความแตกต างและความโดดเด น องต้าบล
ผาป งให้เป็น ูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง Leaning by doing 
 

แผนงาน/โครงการ หน วยงานความร วมมือ และผู้ร วมลงทุนรูปแบบ”
ธุรกิจเพ่ือ ังคม” ตามระเบียบ ้านักนายกรัฐมนตรีว า
ด้วยการ  งเ ริมกิจการเพื่อ ังคมแห งชาติ พ. . 2554 

1. โครงการ ต้นแบบวิ าหกิจผลิตไฟฟูาพลังงาน
ชีวมวลชุมชน 

การไฟฟูา  วนภูมิภาค ( PEA) มูลนิธิ ร้าง ุ ชุมชน 
มูลนิธิพัฒนาวิ าหกิจพลังงานชุมชน กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ) และ ้านัก
  งเ ริมการมี  วนร วม องภาคประชาชน  ้านักงาน



 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชด้าริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้้า มีพลังงาน มีชีวิต 

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า4-8 
 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

ปลัดกระทรวงพลังงาน 
 

2. โครงการ   งเ ริมการพัฒนาและวิจัยรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

รัฐวิ าหกิจใน ังกัดกระทรวงพลังงาน ปตท/กฟผ/
 ้านักงานพัฒนาวิ าหกิจ นาดกลางและ นาดย อม 
(เอ เอ็มอี) 
 

3. โครงการ พัฒนาเครือ  ายความร วมมือด้านการ
ประชา ัมพันธ์ และการ ื่อ าร 

 ้านัก  งเ ริมการมี  วนร วม องภาคประชาชน 
 ้านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ภายใต้การด้าเนิน
โครงการ  ึกษาและพัฒนาเครือ  าย ื่อมวลชนท้องถิ่น
ปี 2557 รัฐวิ าหกิจใน ังกัดกระทรวงพลังงาน ปตท/
กฟผ/กฟภ. 
 

4. โครงการพัฒนาวิ าหกิจผลิตถ านอัดแท ง 
Charcoal 
 

บริษัท ปตท จ้ากัด(มหาชน) 

5. โครงการ พัฒนาวิ าหกิจชุมชนปลูก มุนไพร
พ้ืนบ้าน 

การไฟฟูา  วนภูมิภาค(กฟภ) กรมแพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก กระทรวง าธารณ ุ  และกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ) 
 

6. โครงการพัฒนาวิ าหกิจชุมชนผลิตถ าน
เชื้อเพลิงอัดแท ง Pellets 

กลุ มวิ าหกิจลงทุนและมูลนิธิพัฒนาชุมชนพ่ึงตนเอง 

7. โครงการพัฒนาวิ าหกิจชุมชนผลิตน้้า ้มควัน
ไม้ 
 

กลุ มวิ าหกิจลงทุนและมูลนิธิพัฒนาชุมชนพ่ึงตนเอง 

8. โครงการพัฒนาวิ าหกิจชุมชนเพาะพันธุ์กล้าไผ  การไฟฟูา  วนภูมิภาค(กฟภ) และ ้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อมจังหวัดล้าปาง 

9. โครงการ พัฒนาวิ าหกิจชุมชนเวช ้าอาง กลุ มวิ าหกิจลงทุนและมูลนิธิพัฒนาชุมชนพ่ึงตนเอง 
10. โครงการ พัฒนาวิ าหกิจชุมชนผลิตตะเกียบ การไฟฟูา  วนภูมิภาค(กฟภ) 
11. โครงการ พัฒนาวิ าหกิจผลิตเยื่อไผ ชุมชน วิ าหกิจชุมชนและมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง และกรม

พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ) 
 ้านักงานพัฒนาเ รษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การ
มหาชน)  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการท องเที่ยว องต้าบลให้มีมูลค าเพ่ิมทางเ รษฐกิจชุมชน ควบคู กับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรการท องเที่ยวให้ มดุลกับธรรมชาติและ อดคล้องกับการด้ารงชีวิต องประชาชนใน
ต้าบลผาป ง 

แผนงาน/โครงการ หน วยงานความร วมมือ และผู้ร วมลงทุนรูปแบบ”



 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชด้าริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้้า มีพลังงาน มีชีวิต 

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า4-9 
 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

ธุรกิจเพ่ือ ังคม” ตามระเบียบ ้านักนายกรัฐมนตรีว า
ด้วยการ  งเ ริมกิจการเพื่อ ังคมแห งชาติ พ. . 2554 

1. โครงการ พัฒนาวิ าหกิจชุมชนโฮม เตย์ กลุ มวิ าหกิจลงทุนและมูลนิธิพัฒนาชุมชนพ่ึงตนเอง 
 

2. โครงการ   งเ ริมการบริหารจัดการเพ่ือการ
ท องเที่ยวชุมชน 

กลุ มเครือ  ายวิ าหกิจชุมชน และมูลนิธิพัฒนาชุมชน
ผาป ง กรมการท องเที่ยว และการท องเที่ยวแห ง
ประเท ไทย 

3. โครงการ พัฒนาวิ าหกิจครัวพลังงานชุมชน กลุ มวิ าหกิจลงทุนและมูลนิธิพัฒนาชุมชนพ่ึงตนเอง 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การ  งเ ริมให้มีการผลิตและจ้าหน ายผลิตภัณฑ์เกษตรและเกษตรแปรรูปคุณภาพ
 ากลกับ ร้างมูลค าเพ่ิม  อดคล้องกับความต้องการ องตลาดทั้งภายในและต างประเท  

แผนงาน/โครงการ หน วยงานความร วมมือ และผู้ร วมลงทุนรูปแบบ”
ธุรกิจเพ่ือ ังคม” ตามระเบียบ ้านักนายกรัฐมนตรีว า
ด้วยการ  งเ ริมกิจการเพื่อ ังคมแห งชาติ พ. . 2554 

1) โครงการ พัฒนาวิ าหกิจผลิตกล้วยอบ
พลังงานแ งอาทิตย์ 

กลุ มวิ าหกิจลงทุนและมูลนิธิพัฒนาชุมชนพ่ึงตนเอง 
 

2) โครงการ พัฒนาวิ าหกิจผลิต ้าวกล้อง กลุ มเครือ  ายวิ าหกิจชุมชน และมูลนิธิพัฒนาชุมชน
ผาป ง กรมการท องเที่ยว และการท องเที่ยวแห ง
ประเท ไทย 

3) โครงการ พัฒนาผักปลอด ารพิษ และการ
เชื่อมโยงระบบการตลาดที่ยั่งยืน 

เครือ  ายวิ าหกิจชุมชน และมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง 
 ้านักงานการเกษตรอ้าเภอแม พริก และ าธารณ ุ 
จังหวัดล้าปาง 

4) โครงการ  งเ ริมการตลาดและการเพ่ิมช อง
ทางการจ้าหน าย ินค้า 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ) 
กรม  งเ ริมการค้าภายใน และกรม  งเ ริมการ
  งออก กระทรวงพาณิชย์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาและยกระดับโครง ร้างการพัฒนาชุมชนรองรับประชาคมเ รษฐกิจ
อาเซียนและความเป็น ูนย์กลางการ ืบ านวัฒนธรรม องชุมชนคนภาคเหนือ 

แผนงาน/โครงการ หน วยงานความร วมมือ และผู้ร วมลงทุนรูปแบบ”
ธุรกิจเพ่ือ ังคม” ตามระเบียบ ้านักนายกรัฐมนตรีว า
ด้วยการ  งเ ริมกิจการเพื่อ ังคมแห งชาติ พ. . 2554 

1) โครงการ มหกรรมการ ึกษา พลังงานเพื่อ
ชีวิต (ค ายภูมิป ญหาอาเซียน) 

ความร วมมือ องการด้าเนินโครงการ พัฒนาเครือ  าย
การ ื่อ ารด้านพลังงานร วมกับ ื่อมวลชน ปี 2557 
 องกระทรวงพลังงาน 

2) โครงการ พัฒนาเครือ  ายความร วมมือเพ่ือ
การ ึกษาและปฏิบัติการเรียนรู้ด้านวิ าหกิจ

ด้าเนินโครงการภายใต้โครง ร้างในรูปแบบ
คณะกรรมการความร วมมือระหว างองค์กร 



 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชด้าริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้้า มีพลังงาน มีชีวิต 

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า4-10 
 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

พลังงานชุมชน 
 

4.5 การด าเนินงานตามแผนงานและยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การ พัฒนาคุณภาพชีวิต และ ังคม  องประชาชนต้าบลผาป ง ให้มีความเ ้มแ ็ง มี
ภูมิคุ้มกัน รักวัฒนธรรมท้องถิ่นและถิ่นก้าเนิดตามวิถี ผาป ง โดยด้ารงชีวิตตามหลักปรัชญา องเ รษฐกิจ
พอเพียง องพระบาท มเด็จพระเจ้าอยู หัวฯ 

1) โครงการจัดการระบบการศึกษาศาสนา วัฒนธรรม และสาธารณสุขชุมชน  การด้าเนิน
โครงการได้เริ่มด้าเนินการดั้งแต ปี พ. . 2545-ป จจุบัน โดยได้รับการ นับ นุนจาก บริษัท ปตท.จ้ากัด(มหาชน) 
 ้านักงานการ ึกษา ้ันพื้นฐานล้าปางเ ต  2  ้านักงานวัฒนธรรมจังหวัดล้าปาง  ้านักงาน าธาร ุ จังหวัด
ล้าปาง โดยมี มาคมชาวล้าปาง(กรุงเทพ) มูลนิธิพ้ืนบ้านไทย  เป็นที่ปรึกษาโครงการ และด้าเนินการโดย ภา
วัฒนธรรมอ้าเภอแม พริก  ภาเด็กและเยาวชนต้าบลผาป ง และโรงเรียนผาป งวิทยา โดยมีวัตถุประ งค์เพ่ือ
บูรณาการความร วมมือเพ่ือจัดระบบการ ึกษา บ้ารุง า นา และ ืบ านวัฒนธรรมชุมชน เพื่อ เ ริม ร้างความ
มั่นคงในชีวิต และเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต องประชาชน โดยมีบ้าน/วัด/โรงเรียน/ ถานีอนามัย/ ถานีต้ารวจ
ชุมชน เป็น ูนย์กลางการ ับเคลื่อนมิติทาง ังคม 
 

แนวทางการด าเนินงาน 

 จัดให้มีการอบรมเพ่ือ ืบ านวัฒนธรรมประเพณีการตีกลองปูจาและ ืบ านวัฒนธรรมพื้นบ้าน 
 จัดให้มีการพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต องเยาวชน อ ม.และประชาชนด้วยการปฏิบัติจริง(ธนาคาร

 ุ ภาพดี) 
 ให้ทุนการ ึกษาเด็กนักเรียนเก งที่ได้รับรางวัลชนะเลิ   ึกษาต อจนจบปริญญาตรี 
 จัดให้มีการพัฒนาต้ารวจบ้านและต้ารวจประชาชน 

ผลการด าเนินงาน : 

1. การฟ้ืนฟูและ ืบ านการตีกลองปูจา และการ ืบ านวัฒนธรรมพื้นบ้าน ได้เริ่มด้าเนินการตั้งแต ปี 
2545 โดยได้รับรางวัลชนะเลิ การแ  ง ันการตีกลองปูจาในปี พ. .2545 และ ืบ านกันเรื่อยมาเป็นหลัก ูตร
ภาควิชาการเรียนรู้ ิลปวัฒนธรรมประเพณี หรือวิชา ังคม องโรงเรียนผาป งวิทยา จวบจนทุกวันนี้ 

   
 

2. พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต องเยาวชน  และอา า มัคร าธารณ ุ ประจ้าหมู บ้าน  อ ม.และ
ประชาชนด้วยการปฏิบัติจริง(ธนาคาร ุ ภาพดี) จนได้รับรางวัลจาก ้านักงาน าธารณ ุ จังหวัดล้าปาง เป็น



 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชด้าริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้้า มีพลังงาน มีชีวิต 

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า4-11 
 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

ชุมชนปลอดไ ้เลือดออกติดต อกัน 10 ปี  ้าหรับกิจกรรม “ธนาคาร ุ ภาพดี” ได้เริ่มด้าเนินการในปี 255 6 ซึ่ง
อยู ใน ั้นตอนการปรับปรุงวิธีการด้าเนินงานให้ อดคล้องกับแผนปฏิบัติงานให้มาก ึ้น โดยมีการ ะ มแต้มการ
ท้าความดี หรือกล าวได้ว าเป็นการปรับปรุงพฤติกรรมการกิน การอยู ในชีวิตประจ้าวัน องชุมชน 

 
3. การให้ทุนการ ึกษาเด็กนักเรียนเก งที่ได้รับรางวัลชนะเลิ   ึกษาต อจนจบปริญญาตรี เริ่ม

ด้าเนินการอย างเป็นรูปธรรมตามแผนงานโครงการในปี 2556 โดยมูลนิธิพัฒนาชุมชนต้าบลผาป งมอบ
ทุนการ ึกษาให้ ดช. วิริยะ ค้าภิระย  ดช. รัตนพล เ นจุ้ม และดช. ป ฐวี  ิริวง ์เครือ  เก งภาษาอังกฤษ และ
อัจฉริยภาพคณิต า ตร์ จากการ ร้าง รรค์ผลงานคณิต า ตร์โดยใช้โปรแกรม GSP และการเล านิทาน
ภาษาอังกฤษจนจบปริญญาตรี 

  
 
แต การจัดระบบการ ึกษาในโรงเรียนผาป งวิทยา นายประเ ริฐ เมืองเหมอะ อดีตผู้อ้านวยการ

โรงเรียนผาป งวิทยาและคณะครูได้ร วมกับคณะกรรมการ ถาน ึกษา พัฒนาโรงเรียนจนได้รับรางวัลโรงเรียน
ดีเด น โรงเรียนในฝ น และรางวัลครู อนดี ซึ่งผลความ ้าเร็จได้ ะท้อนจากตัวชี้วัด คือเด็กนักเรียนโรงเรียนผา
ป งวิทยาชนะเลิ การแ  ง ั้นระดับประเท  ระดับอาเซียน และได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานนั่นเอง 



 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชด้าริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้้า มีพลังงาน มีชีวิต 

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า4-12 
 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

 
4. การพัฒนาต้ารวจบ้านและต้ารวจ ชุมชนการด้าเนินกิจกรรมดังกล าวเริ่มด้าเนินงานในปี 2550 

ได้รับการตอบรับและความร วมมือจากผู้น้าชุมชน และต้ารวจชุมชนเป็นอย างดียิ่ง จนท้าให้ต้าบลผาป งอยู เย็น
เป็น ุ  แต ยังมี ้อบกพร องที่จะต้องปรับในด้านการบริหารในกรณีฉุกเฉิน ซึ่งต้าบลผาป งเป็นพื้นที่ห างไกลจาก 
อบต.กว า 25 กิโลเมตร ยัง าดอุปกรณ์เครื่องมือช วยเหลือชุมชนในภาวะฉุกเฉิน 

 
2) โครงการก่อสร้างพระบรมธาตุเจดีย์หลวง 12 นักษัตร ด้วยการพัฒนา ูนย์กลางการ

 ับเคลื่อนทางมิติ า นา และพัฒนากิจกรรมเพ่ือการมี  วนร วม องชุมชนจะต้องมีองค์ประกอบหลายๆ ด้าน
โดยเฉพาะการ ับเคลื่อนด้วยบุคคลกร แต คนก็จะต้องมีแรง รัทธา เพ่ือเป็น ิ่งจูงใจให้มีการรวมกลุ ม ด้วย
เหตุผลดังกล าวการพัฒนา า น ถานอย างการ ร้างโบ ถ์ วิหาร  ร้างพระเจดีย์  ร้างพระธาตุเจดีย์  ร้างพระ
บรมธาตุเจดีย์  การก อ ร้างทั้งหมดทั้ง ิ้น มีความแตกต างกันอย าง ิ้นเชิง แต ที่ ้าคัญ และเป็นบุญอัน
 ูง ุด ที่ยากยิ่ง ที่พุทธ า นิกชนจะได้มีโอกา  ร้างคือ การก อ ร้างพระบรมธาตุเจดีย์ ซึ่งเป็น ถานที่บรรจุ
ป จเจกองค์พระ ัมมา ัมพุทธเจ้า และความยากยิ่งกว านั้นอีกว าถ้าพระบรมธาตุเจดีย์นั้นเป็นพระเจดีย์หลวง 12 
นักษัตร ตามความเชื่อด้วยคติการไหว้พระธาตุประจ้าปีเกิด ใน ังคมไทย ความเชื่อเรื่องปีนักษัตรที่ ัมพันธ์กับปี
เกิด องคน    และการนับอายุ องแต ละคนเป็นที่รับรู้กันแพร หลาย ในแต ละปีนักษัตรจึงก้าหนดด้วย ัญลักษณ์
เป็น ัตว์ประจ้าปีเกิด หรือที่เรียกว า 12 นักษัตร ความเชื่อเรื่องปีนักษัตรยัง ัมพันธ์กับคติการบูชาพระบรมธาตุ     
ดังปรากฏเป็นประเพณีการชุธาตุหรือการไหว้พระธาตุประจ้าปีเกิด ซึ่งครั้งหนึ่งในชีวิตควรมีโอกา เดินทางไป
ไหว้พระธาตุประจ้าปีเกิด องตน เพื่อความเป็น ิริมงคล 



 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชด้าริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้้า มีพลังงาน มีชีวิต 

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า4-13 
 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

ด้วยเหตุดังกล าว มูลนิธิพระมหาธาตุเจดีย์ 12 รา ี จึงน้าโครงการ ก อ ร้างพระบรมธาตุเจดีย์
หลวง12 นักษัตร กราบทูลต อ มเด็จพระ ังฆราช  กลมหา ังฆปริณายก และได้รับประทานพระบรม
 ารีริกธาตุ 12 องค์เพ่ือบรรจุ กรปุระดิษฐานในพระบรมธาตุ และมอบหมายให้ มเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 
พระราชาคณะใหญ หนเหนือ วัดปากน้้า ภาษีเจริญ เป็นประธานอ้านวยการก อ ร้างฝุายบรร พชิต พระพรหมวชิ
รญาณ วัดยานนาวา กรุงเทพมหานครเป็นประธานด้าเนินโครงการ แผนการด้าเนินโครงการดังกล าว ซึ่งคาดว า
จะเป็น ูนย์กลางการ ับเคลื่อนมิติทาง า นา วัฒนธรรมชุมชน ในพื้นที่เ ้นทางบุญ กลุ มวัฒนธรรมชุมชนคน
เหนือเ ียงเน อ (ฮอด ดอยเต า ลี้ แม พริก เถิน วังชิน ทุ งเ ลี่ยม  ามเงา แม ระมาด แม  อด)เป็นพื้นที่ท่ีกลุ มคน
เหนือเ ียงเน อ มา ร้างกิจกรรมการมี  วนร วมโดยมีพระพุทธ า นาเป็น ูนย์กลางในการ ับเคลื่อนวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น และเป็น า น ถานแห งหนึ่งที่จะมีความเชื่อมโยงกับกิจกรรมอ่ืนอีกมากมาย  
  

  
ผลการด าเนินงาน : การก อ ร้างพระบรมธาตุเจดีย์หลวง 12 นักษัตร  องชุมชนต้าบลผาป งอาจะมีวิธีการ
ด้าเนินงานที่แตกต างจากวัด หรือการ ร้าง า นา ถานในพ้ืนที่อ่ืน โดยมีวิธีคิดว าเมื่อมีงบประมาณให้น้า
งบประมาณดังกล าวไป ุดดิน  ได้ ระน้้า เพื่อน้าน้้ามาใช้เพื่อการเกษตร ได้ดินน้ามาพัฒนาเป็นวิ าหกิจการ
ผลิตอิฐชุมชน เป็น ถานที่เรียนรู้การผลิตอิฐชุมชน องต้าบลผาป ง และจึงน้าอิฐมา ร้างพระบรมธาตุเจดีย์ จะ
เห็นได้ว าการบริหารจัดการการ ร้างพระบรมธาตุเจดีย์หลวง 12 นักษัตรจะต้องใช้ดินมาผลิตเป็นอิฐอีก
มหา าล ดังนั้นชุมชนชนจึงวางแผนให้มีการบริหารจัดการที่ได้ประโยชน์อย าง ูง ุด แทนที่จะน้าเงินมาซื้ออิฐ
 ร้างพระบรมธาตุทันที ก็จะได้ ร้างพระบรมธาตุอย างเดียว ไม มี ระน้้า ไม มีการ ร้างอาชีพ ไม มีการ ร้างคน
แต อย างใด 

 
 มเด็จพระ ังฆราช  กลมหา ังฆปริณายก ได้รับประทานพระบรม ารีริกธาตุ 12 องค์ เมื่อวันที่ 

1 มีนาคม 2549 เพ่ือบรรจุกรปุระดิษฐานในพระบรมธาตุ และมอบหมายให้ มเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 
พระราชาคณะใหญ หนเหนือ วัดปากน้้า ภาษีเจริญ  เป็นประธานวาง ิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2549 และมี



 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชด้าริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้้า มีพลังงาน มีชีวิต 

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า4-14 
 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

พิธีมหาพุทธาภิเษกบรรจุกรุพระบรมธาตุ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2550 และในป จจุบันก้าลังก อ ร้างพระบรม
ธาตุองค์ใหญ  ูง 49 เมตรและ ถานที่แห งนี้ยังเป็น ถานที่ปฏิบัติธรรม และการด้าเนินกิจกรรมโครงการ ลาน
ธรรม วิถีไทย ในความร วมมือ นับ นุน องกรมการ า นา กระทรวงวัฒนธรรม ที่ต้องการให้มีการ ับเคลื่อน
มิติทาง า นาด้วยการพัฒนา”คน” 

   
 
3) โครงการ ลานธรรม วิถีไทย กรมการ า นา กระทรวงวัฒนธรรม  ได้บรรจุโครงการไว้

เป็นหนึ่งกิจกรรมใน การจัดท้าแผนยุทธ า ตร์การพัฒนาชุมชนต้าบลผาป ง ประจ้าปี 255 7 – 2560 จึงเป็น
โอกา ที่ชาวชุมชนต้าบลผาป งจะได้มีโอกา ได้ร วมกันคิด ร วมกันท้า ร วมกันตัด ินใจ และร วมกันเป็นเจ้า อง
การพัฒนาชุมชนเพ่ือให้ความยั่งยืน ที่ อดคล้องกับการรักษาความ มดุลทางธรรมชาติ  ิ่งแวดล้อม ในต้าบลผา
ป ง จึงได้เริ่มปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์เพ่ือก้าหนดแผนพัฒนาชุมชนต้าบลผาป งให้ ้าเร็จตามเปูาหมายโดยเริ่ม
ด้าเนินโครงการ “ลานธรรม ลานวิถีไทย” โดยมีวัตถุประ งค์ 

1. เพ่ือฟ้ืนฟู และ ืบ านพ้ืนฐานทาง า นา วัฒนธรรมชุมชน โดยมีวัด ผาป งกลาง เป็น
 ูนย์กลางการปฏิบัติการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมการด้ารงอยู ตามวิถีโดยด้ารงชีวิตตามหลักปรัชญา องเ รษฐกิจ
พอเพียง องพระบาท มเด็จพระเจ้าอยู หัวฯ 

2. เพ่ือพัฒนา และยกระดับความคิด องวัฒนธรรมชุมชน ให้ชุมชนน้าแนวคิด และงบประมาณ 
ไปพัฒนา  ร้างภูมิคุ้มกันทาง ังคม แก้ไ ป ญหา  วนรวมเพ่ือการด้ารงชีวิตประจ้าวันและการประกอบอาชีพที่”
มั่นคงพอเพียงยั่งยืน” โดยประชาชนในท้องถิ่นเป็นผู้บริหารจัดการเอง โดยการร วมคิดร วมท้า ร วมตัด ินใจ และ
เป็นเจ้าการพัฒนาอย างยั่งยืน 

  
ผลการด าเนินงาน : การด้าเนินกิจกรรมได้แบ งออกเป็นกิจกรรมย อย 9 กิจกรรม คือ โครงการ 

ชุมชนวิถีพุทธ(ปฎิบัติธรรมทุกวันพระ)โครงการ การ ืบ านการจัดท้าบาย รีและการจัดท้าตุงโครงการ ปลูก
ดอกไม้เพ่ือประกอบกิจการทาง า นา โครงการ ตีกลองปูจาเพื่อกิจการทาง า นาโครงการ ฟ้ืนฟูการพันหัว
นาคโครงการ พัฒนาและยกระดับวิ าหกิจจัก านชุมชนโครงการ พัฒนาการผลิตธูปและก้ายานในชุมชน



 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชด้าริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้้า มีพลังงาน มีชีวิต 

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า4-15 
 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

โครงการ พัฒนา ูนย์เรียนรู้วิถีพอเพียง ปลูกผักปลอด ารพิษ และ มุนไพรพื้นบ้าน  และโครงการ พัฒนาอิฐ
ชุมชน 

 

  
จะมีโครงการ ปฏิบัติธรรมทุกวันพระ ซึ่งปกติชุมชนต้าบลผาป งก็ได้ด้าเนินการเป็นกิจวัต  อง

พุทธ า นิกชน โดยใช้บริเวณลานธรรม รัทธา พระบรมธาตุเจดีย์หลวง 12 นักษัตรและห้องพระประจ้าปีเกิด 
12 นักษัตรเป็นจุด ูนย์รวมประชาชนทั้ง ิ้น ้าหรับกิจกรรมอื่นๆ ได้กระจายไปรวมกลุ มในวิ าหกิจชุมชน ซึ่ง
ตั้งอยู ในบริเวณลานปฏิบัติการเรียนรู้ชุมชนทุกวันนี้  

  
 

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสอดรับความต้องการของตลาด โดยความร วมมือ อง
กรม  งเ ริมอุต าหกรรม และ ้านักงานพัฒนาเ รษฐกิจจากฐานชีวภาพ ซึ่งโครงการดังกล าวมีวัตถุประ งค์เพ่ือ
พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานและการประกอบอาชีพเพ่ือเตรียมความพร้อมในการพัฒนา ินค้า ู ตลาดอาเซียน ซ่ึง
กิจกรรม  วนใหญ ที่จะต้องยกระดับฝีมืออาชีพอยู ในกลุ มวิ าหกิจต างๆ โดยการ จัดฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะฝีมือ
แรงงานและการประกอบอาชีพประชาชนต้าบลผาป ง เช น ฝึกอบรมการผลิตเวช ้าอางจากผงถ านไผ อบรมการ
บริหารจัดการเ ษวั ดุเหลือใช้ทางการเกษตรการอบรมการผลิตถ านอัดแท ง Charcoalการอบรมการผลิต
เชื้อเพลิงอัดแท ง Pelletsการอบรมการประกอบอาหารการอบรมผลิตก้านธูปฯลฯ จะมีเพียงการด้าเนินงานตาม
แผนงานปี 2556 -2557 ที่ได้ด้าเนินงานแล้ว คือ การอบรมการผลิตถ านอัดแท ง Charcoalและฝึกอบรมการผลิต
เวช ้าอางจากผงถ านไผ การผลิต ินค้าวิ าหกิจจะน้าการตลาดมาเป็นป จจัยหลักในการผลิต ินค้า การด้าเนิน
ดังกล าวอยู ระหว างการพัฒนา ินค้าให้ได้มาตรฐานตามที่ตลาดต้องการ  
 



 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชด้าริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้้า มีพลังงาน มีชีวิต 

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า4-16 
 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

  
 

4) โครงการ บูรณาการการแก้ไขป ญหาในภาวะวิกฤติและสาธารณภัย  เนื่องจากพ้ืนที่
ต้าบลผาป งเป็นพื้นที่ห างไกล อบต. ไม มีอุปกรณ์ปูองกัน การด้าเนินโครงการอยู ระหว าง อความร วมมือ
 นับ นุนรถดับเพลิงเก าเลิกใช้แต ยังใช้งานได้ และรถตู้เก าแต มี ภาพใช้งานได้จาก การไฟฟูา  วนภูมิภาค (กฟภ) 
 ้าหรับการมี  วนร วมในการบูรณาการเพ่ือปูองกัน าธารภัย ยังอยู ระหว างการจัดหามาตรการปูองกันแก้ไ 
ร วมกันระหว าง อบต. มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง  ้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อมจังหวัดล้าปาง ได้
ก้าหนดมาตรการณ์จัดตั้ง อา า มัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อมหมู บ้าน(ท ม.) ซึ่งเป็นแผนงาน
ปี 2557  ้าหรับการด้าเนินงานในปี 2556 ที่ผ านมาจะเห็นว าก้านัน และชุมชนช วยกันดับไฟฟูาปุา และต้องไป
น้ารถน้้าจากเท บาลแม ปุ ซึ่งเป็นเ ตติดต อที่ใกล้ที่ ุด  

 

    
5) โครงการพี่สอนน้อง เป็นการเชื่อมโยงกิจกรรม โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-

อเมริกันและโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น ซึ่งโรงเรียนผาป งวิทยา  ้านักงานการ ึกษา ้ันพื้นฐาน
ล้าปางเ ต 2 และองค์การบริหาร  วนต้าบลแม พริก ได้ด้าเนินงานมายาวนานกว า 10 ปี  ้าหรับมูลนิธิพัฒนา
ชุมชนผาป งจะเป็น  วนหนึ่งในการร วมมือในการจัดระบบฐานเรียนรู้ในการด้าเนินโครงการดังกล าวร วมกับ
หน วยงานความร วมมือทั้งภาครัฐ  ้านักงาน ลากกินแบ งรัฐบาล และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ้ากัด (มหาชน)  
ซึ่งผลการด้าเนินกิจกรรมโครงการที่ผ านมา   งผลให้เด็กนักเรียนโรงเรียนผาป งวิทยามีทักษะในการใช้
ภาษาอังกฤษอย างมีประ ิทธิภาพ 

 



 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
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รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า4-17 
 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

  
 

6) โครงการ พัฒนาระบบส่งน้ าทางท่อ(เขื่อนผาว่ิงชู้-อ่างเก็บน้ าห้วยโป่งลุ้น) จังหวัดล้าปาง 
โดย ้านักทรัพยากรน้้า และ ้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อมจังหวัดล้าปาง เป็นแผนงานที่ต้องการ
แก้ป ญหาน้้าเพื่อการเกษตรในพ้ืนที่ต้าบลผาป ง และต้าบลแม ปุ ถึงแม้ว าต้าบลผาป งจะเป็นพื้นที่ปุาต้นน้้าแต 
เป็นพื้นที่ไม มีอ างเก็บน้้าเพื่อชะลอการไหลหลาก องน้้าในฤดูฝน การก อ ร้างเ ่ือนก็ได้รับการคัดค้านจากกลุ ม
อดีตก้านัน หมู ที่ 2  การก อ ร้างอ างเก็บน้้า ซึ่งเป็นโครงการพระราชด้าริ ก็ได้รับการคัดค้านจากอดีตผู้ใหญ บ้าน 
และกลุ มเครือญาติ หมู ที่ 1 เพราะมีที่ดินท้ากินอยู ในบริเวณดังกล าวซึ่งเป็นพ้ืนที่ต้นน้้า  ดังนั้น มูลนิธิพัฒนา
ชุมชนผาป งจึงมีแนวคิดจัดระบบน้้าทางท อจากเ ่ือนเก็บน้้าชลประทานผาวิ่งชู้   งลงมายังอ างเก็บน้้าห้วยโปุง
ลุ้น ซึ่งเป็นแหล งเก็บน้้าแหล งเดียวแต ไม มีน้้าในฤดูแล้ง ยิ่งในกรณีแล้งจัดจะท้าให้ชุมชนหมู ที่ 3-4-5 ในต้าบลผา
ป ง าดน้้าบริโภคและอุปโภค มาอย างยาวนานจึงได้ด้าเนินการจัดท้าแผนพัฒนาการ  งน้้าทางท อ ซึ่งการด้าเนิน
ดังกล าว ้านักทรัพยากรน้้า และ ้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อม จังหวัดล้าปาง ได้ด้าเนินการ
 ้ารวจและออกแบบ ในปีงบประมาณ 2557  

 
7) โครงการส่งเสริมน้ าบาดาลเพื่อการเกษตร  องกรมทรัพยากรน้้าบาดาลเป็นอีกหนึ่ง

โครงการที่ต้องการแก้ป ญหาวิกฤตภัยแล้งในบริเวณหมู ท่ี 3 โดยเฉพาะพ้ืนที่ปฎิบัติการ ูนย์เรียนรู้ต้นแบบ
วิ าหกิจพลังงานชุมชน จะต้องใช้น้้าเพื่อการ าธิตในแปลงปลูกผักปลอด ารพิษ  มุนไพรพื้นบ้าน ดังนั้นใน
ปีงบประมาณ 2558 มูลนิธิฯ จึงได้จัดท้าแผน อความร วมมือไปยังกรมทรัพยากรน้้าบาดาล ซึ่งอยู ระหว างการ
พิจารณางบประมาณต อไป 
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รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า4-18 
 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การ ร้างเ ริมและอนุรักษ์ความม่ันคง องฐานทรัพยากรธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อม
 องต้าบลผาป งอย างยั่งยืน โดยปฏิบัติตามพระราชด้ารั  อง มเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
 

แผนงาน/โครงการ หน วยงานความร วมมือ และผู้ร วมลงทุนรูปแบบ”
ธุรกิจเพ่ือ ังคม” ตามระเบียบ ้านักนายกรัฐมนตรีว า
ด้วยการ  งเ ริมกิจการเพื่อ ังคมแห งชาติ พ. . 2554 

1. โครงการคืนชีวิตให้ปุาต้นน้้าล้าธารโดยชุมชนคน 
ใช้น้้า 

การไฟฟูา  วนภูมิภาค(PEA)ท จ.ล้าปาง ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและ หกรณ์การเกษตร(ธก .) 

2. โครงการ  ร้างความรู้ ความเ ้าใจและการพัฒนา
 ักยภาพชุมชนในการจัดการฐานความ มดุลทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ ิ่งแวดล้อม และการ
ด้ารงชีวิต องชุมชนต้าบลผาป ง 

จังหวัดล้าปางโดย  ้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
 ิ่งแวดล้อมจังหวัดล้าปาง 

3. โครงการ นับ นุนกิจกรรมอา า มัคร 
พิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อมชุมชน
ต้าบลผาป ง (ท ม.) 

บริษัท ปตท.จ้ากัด(มหาชน) และจังหวัดล้าปางโดย 
 ้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อมจังหวัด
ล้าปาง 

 
แผนงานยุทธศาสตร์ที่2 ในปี พ. . 2556 การด้าเนินความร วมมือระหว างองค์กร การไฟฟูา  วน

ภูมิภาค(PEA)ท จ.ล้าปาง ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ หกรณ์การเกษตร(ธก .)อยู ระหว างการด้าเนินแผนงาน
ในระยะเริ่มต้น ควบคู ไปกับการปฏิบัติการเรียนรู้ ด้านการรักษาต้นน้้า ซึ่งการด้าเนินงานเป็นการปฏิบัติการ
เรียนรู้ในการเพาะพันธุ์ไผ  การปลูกไผ  การตัดไผ เพื่อมาใช้ประโยชน์ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร วมกับ 
ราษฎรอา า มัครรักษาปุาในโครงการความร วมมือ อง ปตท.และกรมปุาไม้ ดังนั้นรูปแบบการด้าเนินงานการ
มี  วนร วมในกิจกรรม จึงมีความหลากหลาย แต ยังไม เป็นระบบการจัดการที่ มบูรณ์ ซึ่งเปูาหมายความ ้าเร็จ
ตามแผนงานจะ ามารถด้าเนินงานให้แล้วเ ร็จในปี 2558 

 

    
การปฏิบัติการเรียนรู้การตัดไผ  ตามหลักวิชาการ ในพ้ืนที่ดินกรรม ิทธิ์ชุมชนต้าบลผาป งหมู ที่ 3 

 
 
 



 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชด้าริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้้า มีพลังงาน มีชีวิต 

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า4-19 
 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

การปฏิบัติการความร วมมือเป็นการพิ ูจน์ ให้ชุมชนได้เ ้าใจด้วยการปฏิบัติอย างแท้จริง ซึ่งจาก
การด้าเนินงานพบว าผลการเพาะ การปลูกแบบต อ ุย และการปลูกแบบต อเหง้า เป็นไปตามหลักวิชาการทุก
ประการ รวมถึงการตัดไปใช้ประโยชน์อย างถูกต้องตามหลักวิชาการพบว าไผ ยิ่งตัดยิ่งแตกหน อ อย างเป็น
ระเบียบ ซึ่งมีความแตกต างกับที่ชุมชนไปตัดในปุามาใช้ประโยชน์ซึ่งเป็นการตัดผิดวิธีการ ดังนั้นการด้าเนินงาน
ในปี 2556 จึงเป็นบทพิ ูจน์ให้ชุมชนได้เ ้าใจการพัฒนาไผ  การรักษาไผ  การรักษาดิน อุ้มน้้าตามพระราชด้ารั 
 อง มเด็จพระนางเจ้าฯ อย างแท้จริง 

  
 ้าหรับการดูแลต้นน้้า การไฟฟูา  วนภูมิภาค(กฟภ) ได้จัดท้าฝายชะลอน้้าโดยใช้เ าไฟฟูาที่

หมดอายุการใช้งาน มาจัดท้าเป็นฝายกั้นน้้า เพ่ือชะลอน้้าในล้าห้วยแม ปุ จ้านวน 3 ฝาย ธนาคารเพ่ือการเกษตร
และ หกรณ์การเกษตร(ธก .)มาจัดท้าเพ่ิมเติม 3 ฝาย ท้าให้ในฤดูแล้งที่ผ านมาชุมชนมีน้้าเพื่อการเกษตรอย าง
เพียงพอ และมีการทดลองปลูกปุาไผ ในพื้นที่ชุมชน  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเ ริม ร้าง พัฒนาและยกระดับ ีดความ ามารถในการแ  ง ันให้ วิ าหกิจ
พลังงานชุมชน และอุต าหกรรมครัวเรือน พัฒนาการผลิตและจ้าหน ายผลิตภัณฑ์ องวิ าหกิจชุมชน และภาค
พาณิชย์กรรมโดยใช้อัตลักษณ์และองค์ความรู้เชิง ร้าง รรค์เพ่ือ ร้างความแตกต างและความโดดเด น องต้าบล
ผาป งให้เป็น ูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง Leaning by doing 
 

แผนงาน/โครงการ หน วยงานความร วมมือ และผู้ร วมลงทุนรูปแบบ”
ธุรกิจเพ่ือ ังคม” ตามระเบียบ ้านักนายกรัฐมนตรีว า
ด้วยการ  งเ ริมกิจการเพื่อ ังคมแห งชาติ พ. . 2554 
 

1. โครงการ ต้นแบบวิ าหกิจผลิตไฟฟูาพลังงาน
ชีวมวลชุมชน 

การไฟฟูา  วนภูมิภาค ( PEA) มูลนิธิ ร้าง ุ ชุมชน 
มูลนิธิพัฒนาวิ าหกิจพลังงานชุมชน กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ) และ ้านัก
  งเ ริมการมี  วนร วม องภาคประชาชน  ้านักงาน
ปลัดกระทรวงพลังงาน 

2. โครงการ   งเ ริมการพัฒนาและวิจัยรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

รัฐวิ าหกิจใน ังกัดกระทรวงพลังงาน ปตท/กฟผ/
 ้านักงานพัฒนาวิ าหกิจ นาดกลางและ นาดย อม 
(เอ เอ็มอี) 



 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชด้าริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้้า มีพลังงาน มีชีวิต 

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า4-20 
 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

3. โครงการ พัฒนาเครือ  ายความร วมมือด้านการ
ประชา ัมพันธ์ และการ ื่อ าร 

 ้านัก  งเ ริมการมี  วนร วม องภาคประชาชน 
 ้านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ภายใต้การด้าเนิน
โครงการ  ึกษาและพัฒนาเครือ  าย ื่อมวลชนท้องถิ่น
ปี 2557 รัฐวิ าหกิจใน ังกัดกระทรวงพลังงาน ปตท/
กฟผ/กฟภ. 
 

4. โครงการพัฒนาวิ าหกิจผลิตถ านอัดแท ง 
Charcoal 
 

บริษัท ปตท จ้ากัด(มหาชน) 

5. โครงการ พัฒนาวิ าหกิจชุมชนปลูก มุนไพร
พ้ืนบ้าน 

การไฟฟูา  วนภูมิภาค(กฟภ) กรมแพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก กระทรวง าธารณ ุ  และกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ) 
 

6. โครงการพัฒนาวิ าหกิจชุมชนผลิตถ าน
เชื้อเพลิงอัดแท ง Pellets 

กลุ มวิ าหกิจลงทุนและมูลนิธิพัฒนาชุมชนพ่ึงตนเอง 

7. โครงการพัฒนาวิ าหกิจชุมชนผลิตน้้า ้มควัน
ไม้ 

กลุ มวิ าหกิจลงทุนและมูลนิธิพัฒนาชุมชนพ่ึงตนเอง 

8. โครงการพัฒนาวิ าหกิจชุมชนเพาะพันธุ์กล้าไผ  การไฟฟูา  วนภูมิภาค(กฟภ) และ ้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อมจังหวัดล้าปาง 

9. โครงการ พัฒนาวิ าหกิจชุมชนเวช ้าอาง กลุ มวิ าหกิจลงทุนและมูลนิธิพัฒนาชุมชนพ่ึงตนเอง 
10. โครงการ พัฒนาวิ าหกิจชุมชนผลิตตะเกียบ การไฟฟูา  วนภูมิภาค(กฟภ) 
11. โครงการ พัฒนาวิ าหกิจผลิตเยื่อไผ ชุมชน วิ าหกิจชุมชนและมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง และกรม

พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ) 
 ้านักงานพัฒนาเ รษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การ
มหาชน)  

1) โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพาะพันธุ์กล้าไผ่ เป็นแผนพัฒนายั่งยืนที่มูลนิธิพัฒนา
ชุมชนผาป ง ตะหนักถึงความ ้าคัญ ูง ุด เพราะไผ เป็น พืชใบเลี้ยงเดี่ยวอยู ในวง ์ Gramineae เช นเดียวกับ
หญ้าแต เป็นพืชตระกูลหญ้าที่ ูงที่ ุดในโลกและเป็นพืชเมืองร้อน  เหมาะ มกับธรรมชาติในต้าบลผาป งและมี
เป็นจ้านวนมาก ไม้ไผ ใช้ประโยชน์ได้อย างกว้าง วาง เช น ใช้ในการก อ ร้างไม้นั่งร้านทา ีฉาบปูน ใช้จัก าน
ภาชนะต าง ๆ ใช้ท้าเครื่องดนตรี ใช้เป็นเยื่อกระดาษในอุต าหกรรมท้ากระดาษ ท้าเครื่องกีฬา ใช้เป็นอาวุธ 
เช น คันธนู หอก หลาว ใช้เป็นเครื่องอุปกรณ์การประมง เช น ท้าเ าโปฺะ ท้าเครื่องมือในการเกษตร 
นอกจากนั้นใบยังใช้ห อ นม หน อไผ ใช้เป็นอาหารอย างวิเ ษ และกอไผ ยังใช้ประดับ วนได้งดงาม ไม ไผ ทั่วโลก
ที่รู้จักกันมีประมาณ 75  กุลที่ได้ ้ารวจพบในเมืองไทยมีประมาณ12  กุลแยกเป็นชนิดประมาณ 44 ชนิดแต 
ละชนิดน้าไปใช้ประโยชน์ที่แตกต างกัน เป็นพืชที่อุ้มน้้า   วนใหญ จะออกโดยธรรมชาติในปุาต้นน้้า ล้าห้วย ใน
ประเท ไทยจึงมีปุาไผ อยู ในบริเวณต้นน้้าแคว จังหวัดกาญจนบุรี ต้นน้้าปิง วัง ยม น าน โดยเฉพาะต้นน้้ายมใน
บริเวณจังหวัดแพร  และจังหวัดพะเยา จะเป็นปุาไผ ธรรมชาติทีมีบริเวณใหญ ที่ ุดในประเท ไทย และต้นน้้าใน
จังหวัดเลย จะออกในร องเ า ยึดดินไม ให้พังทลายโดยง าย แต ในป จจุบันประชาชนในเ ตพ้ืนที่ภาคเหนือได้บุก



 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชด้าริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้้า มีพลังงาน มีชีวิต 

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า4-21 
 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

รุกท้าลายปุา ท้าลายปุาไผ ซึ่งรักษาต้นน้้า และปลูกพืชไร เช น  ้าวโพด มัน ้าปะหลังซึ่งเป็นพืชล้มลุก จึงเป็นเหตุ
ให้ภาคเหนือดินถล ม และมีน้้าปุาไหลหลากเพราะไม มีไผ เป็นที่ยึดดินไว้นั่นเอง  

ไผ่มีคุณลักษณะพิเ ษกว า"หญ้า" หรือ"ไม้ยืนต้น" ไม้เ รษฐกิจ หรือกล าวได้ว า "ไผ่โตเร็ว และใช้
ประโยชน์ได้ทุกส่วน เป็น  ไม้ใช้สอย ไม้กินได้ ไม้เศรษฐกิจ  เป็นพืชที่ อดคล้องกับพระราชด้ารั  อง
พระบาท มเด็จพระเจ้าอยู หัว และ มเด็จพระนางเจ้าพระราชินีนาถ ซึ่งได้ทรงมีพระราชด้ารั ไว้ว า “การปลูก
ปุาถ้าจะให้ราษฎรมีประโยชน์ ให้เ าอยู ได้ ให้ใช้วิธีปลูกไม้ 3 อย าง โดยปลูกรองรับการชลประทาน ปลูกรับซับ
น้้า และปลูกช วงไหล เ า ตามร องห้วย โดยรับน้้าฝนอย างเดียว ประโยชน์ คือ ได้ระบบอนุรักษ์ดิน น้้า.ปุา.
“(พระราชด้ารั   19 ธ.ค. 2523) หากปลูกไผ ไว้ตามริมแม น้้าล้าคลอง จะช วยชะลอความเร็ว องกระแ น้้า
ไม ให้ดินพัวทะลายง าย "การปลูกไผ "  ามารถตอบโจทย์การแก้ป ญหา เ รษฐกิจ  ังคม  ิ่งแวดล้อม และ
 ุ ภาพ ได้อย างครบวงจร และ อดคล้องกับการด้ารงอยู  องชีวิตชุมชนในพ้ืนที่ชนบท และ ร้างความ มดุล
ทางธรรมชาติ เพราะวงจรชีวิต องไผ  จะต้องตัดต้นแก ออก ต้นหน อใหม จึงจะ ามารถออกหน อได้เป็นจ้านวน
มาก ถ้าไม ตัดออกจะท้าให้ไม้แก ออกดอกตาย ลุยได้ถ้ามีการบริหารจัดการที่ดีเหง้าตอไผ มีอายุยาวถึง 1 00 ปี 
วัตถุประสงค์ ชนิดไผ่ 
ไผ เพื่อรักษาดิน และอุ้มน้้า ไผ ทุกประเภท ทุกชนิด 
ไผ เพื่อบริโภค ไผ ซางหวาน ไผ หม าจู ไผ กิมซูง ไผ ซางหม น ไผ บงหวาน ไผ หก ไผ บง

พ้ืนบ้าน ไผ ไร  ไผ เลี้ยง ไผ  ี ุก 
ไผ เพื่อวิ าหกิจและอุต าหกรรม  
- วิ าหกิจการประมง ไผ ซางนวล ไผ ซางบ้าน ไผ ซางหม น ไผ รวกพ้ืนบ้าน  
- วิ าหกิจตะเกียบเ ียบอาหาร ไผ ซางนวล ไผ ซางบ้าน ไผ ซางหม น ไผ บง  
- วิ าหกิจเครื่องจัก าน ไผ ซางนวล ไผ ซางบ้าน ไผ ซางหม น ไผ บง ไผ  ี ุก ไผ หก ไผ ตง ไผ รวก

พ้ืนบ้าน 
- วิ าหกิจหน อไม้กระปอง ไผ รวกพ้ืนบ้าน ไผ หวาน ไผ เลี้ยง 
- อุต าหกรรมพลังงาน ไผ ทุกประเภท ทุกชนิด 
- อุต าหกรรม ิ่งทอ ไผ ซางนวล ไผ ซางบ้าน ไผ ซางหม น  
- อุต าหกรรมฟอร์นิเจอร์ ไผ ซางนวล ไผ ซางบ้าน ไผ ซางหม น ไผ หก ไผ ตง ไผ วะโ  ไผ ยักษ์น าน 
- อุต าหกรรมกระดาษ ไผ ทุกประเภท ทุกชนิด 
- อุต าหกรรมไม้ปาเก้จากไผ  ไผ ทุกประเภท ทุกชนิด 

นอกจากไผ เป็นพืชที่รักษาความ มดุลทางธรรมชาติ รักษาดิน อุ้มน้้าแล้ว และให้ออกซิเจนมาก
เป็น 2 เท า องไม้ชนิดอ่ืนๆ ประโยชน์จาก"ไผ " ที่มีล้าต้นตรงและกลวงคล้ายหลอดและมีปล้อง ้อคั่นเป็น
ปล้องๆ จึงใช้เป็นภาชนะประเภทกระบอก ถ้วย หรือกล าวได้ว าน้ามาใช้ประโยชน์เพื่อการด้ารงอยู  องมนุษย์
นั้นมากมาย เนื้อไผ เป็นเ ้นใยตรงมีความยืดหยุ นในตัวเองและ ามารถคืนตัว ู  ภาพเดิมได้  ามารถน้าเยื่อไผ ไป
ผลิตเ ื้อผ้า  ิ่งทอได้  ไม้ไผ มีความ วยงามในตัวเอง ไม ว าจะเป็นผิวที่มี ีต างๆ กันเมื่อแห้งแล้วมักจะมี ีเหลือง
อยู เช นนั้นตลอดไป ด้วยคุณลักษณะพิเ ษเหล านี้ไผ  จึงได้มีการพัฒนามาผลิตถ านเพ่ือเป็นเครื่อง ้าอาง น้้ายา
ล้างหน้า ครีม ัดหน้า  ัดผิว และ บู  ยา ระผม แม้กระท่ัง กัดเป็น  วนผ ม องยารักษาล้าใ ้ และยาระบาย
ผ มอาหาร ัตว์ยังไม เพียงเท านั้นเ ษไผ ยังเป็นเชื้อเพลิงพลังงานที่ให้ค าพลังงานความร้อนที่ ูงที่ ุดในบรรดา
เชื้อที่น้ามาผลิตพลังงาน  
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ไผ่ ประโยชน์ 
  วนรากไผ  เป็น มุนไพรอย างหนึ่งใช้เป็นยารักษาโรค 
  วนกาบหรือใบใผ  ใช้ห ออาหารและหมักปุยชีวภาพ 
  วนหน อไผ หรือหน อไม้ ใช้ท้าอาหาร 
  วนกาบหรือใบไผ  ใช้ห ออาหารและหมักปุยชีวภาพ 
  วนกิ่งและแ นง ใช้ท้ารั้วบ้าน 
  วนล้าต้น น้ามาใช้ปลูก ร้างที่พักอา ัย ท้ารั้วบ้านปูองกันพายุ 

ใช้เป็นผาเรือน ท้ารางน้้า ท้าท อน้้าชุมชน 
น้ามาแปรรูปเป็นเครื่องจักร าน เครื่องมือเครื่องใช้นานาชนิด 
เชื้อเพลิงพลังงาน ถ าน ฟืน เพื่อการหุงอาหาร ผลิตเ ื้อผ้า เครื่อง ้าอาง 

ต้นไผ ทั้งหมด รักษาน้้า ดิน พืชตามธรรมชาติ 
 

การแก้ป ญหาการบุกรุกปุา การเผาปุา การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อม ที่เป็นอยู ใน
ป จจุบัน และตระหนักว าจะลุกลามจนไม  ามารถแก้ป ญหาได้ ด้วยหลักการและเหตุผลดังกล าว "มูลนิธิพัฒนา
ชุมชนผาป ง” การไฟฟูา  วนภูมิภาค กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ)  ้านัก  งเ ริมการมี
  วนร วม องภาคประชาชน  ้านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน จึงได้ด้าเนินโครงการ  ึกษา วิจัยและพัฒนา
ต้นแบบวิ าหกิจพลังงานชุมชน ุ ภาพดี(ล้าปางโมเดล) เพื่อ ปฏิบัติการเรียนรู้ และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติที่ อดคล้องกับการด้ารงชีวิตและความ มดุลทางธรรมชาติโดยใช้เ ษไผ  จากอุต าหกรรม
ครัวเรือนต อเนื่องจากการด้ารงชีวิตมาทดลองเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟูา ผลิตเชื้อเพลิงแท ง และถ านอัดแท ง  

ไผ ก็เป็นพืชชีวมวล เพราะใน ั้นตอน องการเจริญเติบโตนั้น พืชใช้คาร์บอนไดออกไซด์และน้้า
แล้วเปลี่ยนพลังงาน จากแ งอาทิตย์โดยผ านกระบวนการ  ังเคราะห์แ งได้ออกมา เป็นแปูงและน้้าตาล แล้ว
กักเก็บไว้ตาม  วนต างๆ  องพืช ดังนั้น เมื่อน้า ไผ มาเป็นเชื้อเพลิง เราก็จะได้พลังงานออกมา การใช้ประโยชน์ 
จากพลังงานชีวมวล  ามารถใช้ได้ ทั้งในรูป องพลังงานความร้อน ไอน้้า หรือผลิตเป็นกระแ ไฟฟูา โดยจะใช้ 
เชื้อเพลิงชีวมวล ชนิดใดชนิดหนึ่งที่กล าวมา ้างต้น หรือหลายชนิดรวมกันก็ได้ชีวมวลจึงเป็นแหล งเชื้อเพลิง
ราคาถูก หากมีการใช้ประโยชน์ในบริเวณท่ีไม ไกลจากแหล งเชื้อเพลิงมากนัก เพื่อลดต้นทุนในการ น  ง  ชีว
มวลไผ  มีอยู ทั่วไปในประเท ไทย การน้าชีวมวลมาใช้จึงช วยลดการ ูญเ ียเงินตราต างประเท ในการน้าเ ้า
เชื้อเพลิงและ ร้างรายได้ให้กับคนท้องถิ่น นอกจากนี้การผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงชีวมวล ไผ  ด้วยเทคโนโลยีที่
เหมาะ ม จะไม ก อให้เกิดมลภาวะและไม  ร้าง ภาวะเรือนกระจก เนื่องจากการ ตัดไม้ใช้ประโยชน์อย างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ จะท้าให้ยิ่งตัดยิ่งแตกหน อ และการ ปลูกทดแทนท้าให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดการ
หมุนเวียนและไม มีการปลดปล อยเพิ่มเติม คณะ ึกษาวิจัยยังมุ งหวังว าการพัฒนาโครงการเกี่ยวกับชีวมวลไผ จะ
 ามารถเ ริม ร้างความเ ้มแ ็งและ การมี  วนร วม องชุมชน  ลดการบุรุกท้าลายปุา ให้ชุมชนมาปลูกไผ  
ทดแทนการปลูก ้าวโพด  ้าปะหลัง ยางพารา และยูคาลิปตั  เพ่ือ ร้างเ รษฐกิจชุมชน  ร้าง ิ่งแวดล้อมและ
รักษา ุ ภาพอย างยั่งยืน 

 
การด าเนินงาน : เป็นแผนกิจกรรมที่ต้องเริ่มต้นเรียนรู้ ตั้งแต ปี พ. . 2555 ควบคู ไปกับการ ร้าง

รายได้จากการเพาะกล้าไผ  โดยการ นับ นุนจาก การไฟฟูา  วนภูมิภาค(กฟภ) และ ้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อมจังหวัดล้าปางเพื่อ  งเ ริมให้ประชาชนในต้าบลผาป ง เพาะพันธุ์กล้าไผ  โดย 
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 ้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อม จังหวัดล้าปาง และรัฐวิ าหกิจ ร วมกันปลูกปุาไผ  ตามแนว
พระราชด้าริ อง มเด็จพระเจ้าฯ  ร้างอาคารเรือนเพาะช้าในกลุ ม วิ าหกิจ และเรือนเพาะช้าในครัวเรือน มี
 มาชิกเพาะกล้าไผ ทั้ง ิ้น 90 ครัวเรือน ซึ่ง มาชิกได้ผ านการอบรม ให้มีความช้านาญในการเพาะพันธุ์และวิธี
 ยายพันธุ์ไผ และการปลูกปุาไผ  บริเวณท่ีดินกรรม ิทธิ์  ปก. ที่ดินปุา งวนแห งชาติที่กรมปุาไม้จัดให้เป็นพื้นที่
ปุาเ ตเ รษฐกิจ ิทธิท้ากันชุมชน( ทก) รวมจ้านวนพื้นที่ปลูกในปี 2557 จ้านวน 500 ไร /ปี ในปี 2555-2556 
ได้ทดลองปลูกแล้วเ ร็จ100 ไร   

 

   
การปฏิบัติการเรียนรู้ในการเพาะกล้าพันธุ์ไผ ซาง ในพื้นที่ชุมชนต้าบลผาป ง แบบต อ ุยอายุ 1 ปี 

 

  
การปฏิบัติการเรียนรู้ในการปลูกไผ  ในพ้ืนที่ชุมชนต้าบลผาป ง แบบต อเหง้าอายุ 1 ปี และ 1 ปี 6 เดือน 

 

เป้าหมายความส าเร็จ : พัฒนาเป็นแหล งเพาะพันธุ์กล้าไผ จ้านวน 600,000 กล้า เพื่อจ้าหน ายให้
หน วยงานความร วมมือในการปลูกปุาไผ  500 ไร /ปี/อ้าเภอ เพื่อทดแทนการบุกรุกท้าลายปุา และการเผาซัง
 ้าวโพด มัน ้าปะหลัง  องประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดล้าปาง ระหว างจังหวัดล้าปางโดย ้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อมจังหวัดล้าปาง การไฟฟูา  วนภูมิภาค บริษัท ปตท.จ้ากัด(มหาชน) การ
ไฟฟูาฝุายผลิตแห งประเท ไทย และบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ้ากัด(มหาชน) และเพาะเพ่ือปลูกในบริเวณต้าบล
ผาป ง อ้าเภอแม พริกจ้านวน 50,000 กล้า/500 ไร /ปี บริเวณท่ีดินกรรม ิทธิ์  ปก. ที่ดินปุา งวนแห งชาติที่กรม
ปุาไม้จัดให้เป็นพื้นที่ปุาเ ตเ รษฐกิจ ิทธิท้ากินชุมชน( ทก) รวมเป็น 250,000 กล้า/อ้าเภอ จ้านวน 13 อ้าเภอ
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รวมจ้านวนกล้าไผ ที่จะต้องเพาะพันธุ์ในโครงการทั้ง ิ้น 3,250,000 กล้าให้แล้วเ ร็จภายในปี 2560 ซ่ึง
ประมาณการว าการด้าเนินโครงการดังกล าวจะ ามารถ ร้างรายได้ให้กับมูลนิธิพัฒนาชุมชนต้าบลผาป ง 

2) โครงการ ต้นแบบวิสาหกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวลชุมชน เป็นหนึ่งกิจกรรมที่ต้องการ
 ึกษา วิจัย และพัฒนา ถานีผลิตไฟฟูาพลังงานชีวมวลระบบผลิตแก๊ชซิฟิเคชั่น ซึ่งเป็นระบบที่ไม มีมลภาวะ 
หรือกล าวได้ว ามีผลกระทบต อ ิ่งแวดล้อมและ ุ ภาพน้อยที่ ุด เหมาะ ้าหรับให้ชุมชนได้มีโอกา เป็นเจ้า อง
พัฒนาพลังงานที่มีก้าลังการผลิตตั้งแต  100 –1000 กิโลวัตต์(1 เมกกะวัตต์) ธุรกิจพลังงานชุมชนเป็นธุรกิจที่มี
ความยั่งยืน มีการซื้อ ายล วงหน้า ไม มีความเ ี่ยงต อการลงทุน แต ที่ผ านมาการพัฒนาโรงไฟฟูาเป็นการพัฒนา
โรงไฟฟูา นาดใหญ ชุมชนไม มีโอกา หรือมี  วนร วมในการพัฒนาโครงการ ดังนั้นการพัฒนา ถานีผลิตไฟฟูา
ชุมชน นาดเล็กจึงนับว าเป็นโอกา ที่จะให้ชุมชนเป็นเจ้า องมากที่ ุดแต ด้วยเพราะการ ึกษาวิจัยที่ผ านมาผล
การ ึกษา องมหาวิทยาลัยเชียงใหม  มหาวิทยาลัยนเร วร มหาวิทยา ุระนารี และกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน ไม ประ บผล ้าเร็จที่จะ ามารถให้เป็นต้นแบบและเผยแพร ให้ประชาชนได้มีโอกา พัฒนา
อย างต อเนื่อง รวมไปถึงหน วยงานภาคเอกชนก็มีความพยายามแก้ไ มาโดยตลอดแต ก็ยังมิอาจใช้ได้อย างมี
ประ ิทธิภาพ และไม คุ้มค าต อการลงทุน ด้วยเหตุผลในประเด็นการเกิดก๊าชภายในเตา และการมีน้้ามันดิน 
หรือทาไม้อุดตัน ท้าให้การ ันดาปก๊าชไม มีความเ ถียรต อการผลิตกระแ ไฟฟูา เพราะการผลิตไฟฟูาพลังงาน
ชีวมวลชุมชน ซึ่งเป็นประเท ไทยมีปริมาณเชื้อเพลิงชีวมวลเป็นจ้านวนมาก เป็นพลังงาน ะอาด ที่มีต้นทุนใน
การผลิตต่้าเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้พลังงานหมุนเวียนชนิดอื่นๆ 

ชีวมวล ( Biomass)  คือ  ารอินทรีย์ที่เป็นแหล งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาติและ ามารถ
น้ามาใช้ผลิตพลังงานได้ เช น เ ษวั ดุเหลือใช้ทางการเกษตร หรือกากจากกระบวนการผลิตในอุต าหกรรม
การเกษตร เช น แกลบ ได้จากการ ี ้าวเปลือกชานอ้อย ได้จากการผลิตน้้าตาลทรายเ ษไม้ ได้จากการแปรรูป
ไม้ยางพาราหรือไม้ยูคาลิปตั เป็น  วนใหญ  “ไม่เคยมีการใช้ไผ่” ซึ่งเป็นพืชตระกูลหญ้ามีพลังงานความร้อน ูง  
 
การด าเนินงาน 

หลังจากมติชุมชนก้าหนดให้มีการพัฒนา ถานีวิจัยการผลิตไฟฟูาพลังงานชีวมวลไผ  การ ้ารวจ
ประชากรไผ ในที่ดินกรรม ิทธิ์ในพ้ืนที่ต้าบลผาป งในปี 2555 พบประชากรไผ บ้านกว า 265 ครัวเรือน มี
ประชากรไผ บ้านที่ มัครเป็นเครือ  าย มาชิกในต้าบลผาป งเริ่มต้น 73 ครัวเรือน(รวมทั้ง วนไผ ในพ้ืนที่ต้าบล
พระบาทวังตวง) รวม 8 ,254  กอ เฉลี่ย 500 กิโลกรัมต อกอ/ปี รวมน้้าหนัก 4 ,127 ตัน  ามารถตัดได้ตามวงจร
ชีวิต องไผ (ตัดหมุนเวียน 3 ปี) ได้ประมาณ 1 ,375 ตัน/ปี และมีประชากรไผ บริเวณท่ีดินบริเวณหัวไร ปลายนา 
กรรม ิทธิ์ที่ดินเป็น  ปก. ประมาณ 500-800 ไร   มีประชากรไผ ที่ ามารถตัดน้ามาใช้ประโยชน์ได้ไม ต่้ากว า 
50,000 ตัน/ปี (ไม นับรวมพ้ืนที่หมู บ้าน ้างเคียง) และมีการปลูกไผ ในเ ตปุา งวนแห งชาติในพ้ืนที่ปุาเ ต
เ รษฐกิจโซน E ประมาณ 2 ,500 ไร  ซึ่งอยู ระหว างการ อกรรม ิทธิ์ท้ากิน( ทก.) กับกรมปุาไม้  ้าหรับปุาไผ 
อนุรักษ์โซน C จ้านวน 3 ,500 ไร  ไม มีการน้ามาใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์แต อย างใด จะมีเพียงชุมชนได้น้ามาใช้
ประโยชน์ในการด้ารงชีพที่ อดคล้องกับวิถีชุมชนภายในชุมชนเท านั้น 
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จาก ้อมูลการ ้ารวจดังกล าวท้าให้ ามารถตัดไผ ที่มีอยู บนที่ดินกรรม ิทธิ์ในชุมชนได้วันละ 3 

ตัน/วัน หรือ 1,095 ตัน/ปี ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วการตัดไผ อย างถูกวิธีเมื่อมีการตัดไผ  ก็มีไผ หน อใหม ทดแทน
อย างน้อย 2 เท า เพราะไผ เป็นพืชต อเหง้าตัดหน อแม  1 หน อจะมีหน อลูกเพ่ิม ้ึนทดแทนเฉลี่ย 2 หน อเป็นอย าง
น้อย ดังนั้นจึงได้ออกแบบระบบการผลิต ถานีผลิตพลังงานจากไผ  ดังมีรายละเอียดว า ตัดไผ หนึ่ง 3 ตัน/วัน
น้ามาตัดเป็นปูองเพ่ือผลิตเป็นตะเกียบไม้ไผ จะได้ ี้เลื่อย 150 กิโลกรัม/วัน ได้เ ษ ้อไผ  450 กิโลกรัม/วัน ได้
ตะเกียบ 900 กิโลกรัม/วัน และได้เ ษซังไม้ไผ จ้านวน 1,500 กิโลกรัม/วัน รวมเ ษ ้อไผ และซังไผ ได้ 1,950 
กรัมต อวัน ดังนั้น นาดก้าลังการผลิตไฟฟูาระบบผลิตก๊าชซิฟิเคชั่นที่ใช้เชื้อเพลิง 80 กิโลกรัม/ชั่วโมง หรือ 
1,920 กิโลกรัมใน 24 ชั่วโมงจะต้องมีก้าลังการผลิตไฟฟูาไม เกิน 70 กิโลวัตต์ จึงเป็นค้าตอบต อการเลือก นาด
ก้าลังผลิตไฟฟูาเพ่ือการ ึกษาวิจัย ในการด้าเนินงานโครงการนี้ 

ระบบผลิตไฟฟูาพลังงานชีวมวล นาดก้าลังการผลิต 70 กิโลวัตต์ ต้องใช้งบประมาณเพ่ือการ
ลงทุนประมาณ 6-7 ล้านบาท  ายไฟฟูา + ราคา Adder 50  ตางค์ จะ ามารถคืนทุนประมาณ 4 ปี โดย
จ้าลองความเป็นไปได้ เพื่อเป็นต้นแบบให้ชุมชนอ่ืนๆ น้าไปเป็นทางปฏิบัติ โดยก้าหนดให้มีผู้ร วมทุนในการ
พัฒนาโครงการ ประกอบด้วย การไฟฟูา  วนภูมิภาค(กฟภ) ตามระเบียบการร วมลงทุน องรัฐวิ าหกิจไม เกิน
ร้อยละ 49 กองทุนเพ่ือการ  งเ ริมการอนุรักษ์พลังงาน นับ นุนวิ าหกิจชุมชนชุมชนในรูปองค์กร”นิติบุคคล”
(มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง)ได้ไม เกินร้อยละ 30 ชุมชนในฐานะ “วิ าหกิจชุมชน” น้าเ ษ ้อไผ และซังตะเกียบมา
เป็นเชื้อเพลิงคิดเป็นมูลค า 500 บาท/ตันตลอดระยะเวลา 25 ปีคิดเป็นมูลค าการร วมลงทุนร้อยละ 21 จึงน้ามา
ซึ่งเป็นโมเดลการร วมลงทุนระหว างองค์กรรัฐวิ าหกิจที่มีหน้าจัดหาพลังงานไฟฟูาและจ้าหน ายไฟฟูาร วมลงทุน
กับชุมชนในรูปแบบองค์กร”นิติบุคคล” จึงกลายเป็นรูปแบบการลงทุนที่มีรัฐวิ าหกิจถือหุ้นร้อยละ 49 มูลนิธิ
พัฒนาชุมชนผาป งร้อยละ 30 และเครือ  ายวิ าหกิจพลังงานชุมชนร้อยละ 21 นั่นเอง 

การด้าเนินโครงการ ได้เริ่มด้าเนินการก อ ร้าง และติดตั้งเครื่องจักร แล้วเ ร็จบาง  วนคิดเป็น
ร้อยละ 70 และมีการทด อบการใช้ไผ เป็นเชื้อเพลิงพลังงานว ามี ้อบกพร องในการผลิตก๊าชเหมือนเช น
การ ึกษา องมหาวิทยาลัยหรือหน วยงานภาคเอกชนอื่นๆ หรือไม และจากการทด อบในเบื้องต้นยังไม พบ
ป ญหาใดๆ ที่เป็นอุป รรคต อการพัฒนาโครงการ แต ด้วยการด้าเนินโครงการยัง าดเอก ารประกอบการ อ
อนุญาตการก อ ร้างโรงงานประเภท 4 (รง.4) จึงยังไม  ามารถด้าเนินการได้จนกว าจะได้รับใบอนุญาตถูกต้อง
ตามกฎหมาย 
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3) โครงการ ส่งเสริมการพัฒนาและวิจัยรูปแบบผลิตภัณฑ์ โครงการนี้ได้ก้าหนดแผนการ
ด้าเนินในปี พ. . 2557 ซึ่งอยู ระหว างการประ านงานกับ ฝุายการตลาดและดีไซเนอร์จุฬาดีไซน์ และ ้านักงาน
พัฒนาวิ าหกิจ นาดกลางและ นาดย อม (เอ เอ็มอี)เพ่ือต้องการให้ประชาชนในกลุ มวิ าหกิจชุมชนต้าบลผา
ป งในแต ละกลุ มมีความรู้ในการพัฒนารูปแบบการบรรจุหีบห อผลิตภัณฑ์เพ่ือ ร้างมูลค าเพ่ิมทางการตลาด 
อบรมกลุ มเครือ  ายวิ าหกิจพลังงานชุมชนที่เก่ียว ้องกับการบรรจุหีบห อ และการออกแบบผลิตภัณฑ์วิ าหกิจ
ชุมชนต้าบลผาป งร้อยละ 50 มีความช้านาญในการออกแบบผลิตภัณฑ์เพ่ือการบรรจุหีบห อ ผลิตภัณฑ์ที่
ผลิตจากลุ มวิ าหกิจชุมชนต้าบลผาป งได้รับการยอมรับจากผู้ซื้อ และมีมาตรฐานการหีบห อ 

 
4) โครงการ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ และการสื่อสาร ได้

เชื่อมโยง ้านัก  งเ ริมการม  วนร วม องภาคประชาชน(  ช)  ้านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ภายใต้การ
ด้าเนินโครงการ  ึกษาแล ะพัฒนาเครือ  าย ื่อมวลชนท้องถิ่นปี 2557 ในความร วมมือ องรัฐวิ าหกิจใน ังกัด
กระทรวงพลังงาน ปตท/กฟผ/กฟภ. / ื่อมวลในท้องถิ่น/วิทยุชุมชน/ ้านักงานการ ึกษา ้ันพื้นฐานจังหวัด
ล้าปางเ ต 2 เพ่ือ ร้างเครือ  ายด้านการประชา ัมพันธ์และการ ื่อ าร ให้ าธารณะได้รู้จักการพัฒนาโครงการ
ต้นแบบวิ าหกิจพลังงานชุมชนยั่งยืน โดย เชิญผู้ ื่อมวลชนทั้งใน  วนกลางและ ื่อมวลชนใน  วนภูมิภาคในเ ต
ภาคเหนือเ ้ามาร วม ึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนแนวคิดการพัฒนาพลังงานชุมชนโดยชุมชนเป็นเจ้า องการ
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พัฒนาอย างเป็นระบบที่ยั่งยืน  ามารถพ่ึงตนเองได้ในช วงระหว างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2557 โดยมีเปูาหมาย
จ้านวนผู้  ง ารเ ้าร วมประชุม 100 คน 100  ถานีวิทยุชุมชน เพ่ือให้  าธารณะในเ ตพ้ืนที่ภาคเหนือได้
รับทราบ ้อมูล  าว ารการพัฒนาชุมชนต้าบลผาป งร้อยละ 10 /ปี  าธารณะน้าต้นแบบ วิธีการ แนว
ทางการบริหารจัดการชุมชน ป ญหาอุป รรค และแนวทางการแก้ไ ไป ยายผลการด้าเนินงานในพ้ืนที่อ่ืนๆ ใน
พ้ืนที่ภาคเหนือ 

5) โครงการพัฒนาวิสาหกิจผลิตถ่านอัดแท่ง Charcoalเป็นตัวอย างต้นแบบการบริหารจัดการ
เชื้อเพลิงพลังงานเ ษซังตะเกียบ โดย การน้าเ ษวั ดุเหลือใช้ทางการเกษตรมา ร้างมูลค าเพ่ิมด้านเ รษฐกิจ
ชุมชน โดยการ นับ นุนความร วมมือระหว างบริษัท ปตท.จ้ากัด(มหาชน) และมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง โดยน้า
ซังตะเกียบมาผลิตเป็นและน้ามาผลิตเป็นถ านอัดแท ง Charcoal เพื่อลดการใช้พลังงานจากฟอ ซิล และลดการ
น้าเ ้าพลังงานก๊าชธรรมชาติจากต างประเท  การด้าเนินงานได้พัฒนาจดทะเบียนเป็น ถานีวิ าหกิจ
ผลิตถ านอัดแท ง เริ่มต้นจากการอบรมบุคคลากรการผลิตถ านอัดแท งให้มีมาตรฐานพลังงานความร้อน ไม มีควัน 
ไม มี ี้เถ้า และความชื้นน้อยตามตลาด (บริษัท ฮอตพอท ประเท ไทย จ้ากัด(มหาชน) กลุ มอุต าหกรรม
อรัญญิกต้องการ แล้วมี ้ารวจปริมาณเ ษวั ดุที่ชุมชน ามารถจัดหาได้ จึงมาก้าหนดคุณลักษณะ องก้าลังการ
ผลิต องเครื่องจักร  ร้างอาคารผลิตที่มีมาตรฐาน และเริ่มทดลองปฏิบัติการเรียนรู้ โดยต รวจ อบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ตามความต้องการ องตลาด และบรรจุหีบห อเพ่ือ  งให้ผู้ซื้อ โดยมีเปูาหมายการผลิต 1,000 กิโลกรัม
(1 ตัน/วัน) ราคาซื้อ ายจะท้า ัญญากับ (บริษัท ฮอตพอท ประเท ไทย จ้ากัด(มหาชน)กลุ มอุต าหกรรม
อรัญญิกและคาดหวังว าจะ ร้างรายได้ให้กับวิ าหกิจผลิตถ านอัดแท งได้ประมาณ 450,000 บาท/เดือน มีระยะ
คืนทุนภายใน 3-5 เดือน 

  
ผลการด าเนินงาน  :จากผลการทด อบ  ึกษากระบวนการผลิต วิธีการผลิตทุก ั้นตอนตาม ูตร

ผ มการอัดถ านแท ง ผลปรากฏพบว าผลการผลิตยังมีป ญหาด้านความชื้นเกินมาตรฐาน ควัน และ ้ีเถ้า ไม ผ าน
มาตรฐานที่ตลาดต้องการ จะต้องมีวิธีการแก้ไ เพ่ิมเติม ป จจุบัน ามารถจ้าหน ายได้เฉพาะในร้านอาหารปิ้งย าง 
ในพ้ืนที่ ้างเคียงและน้ามาใช้ในวิ าหกิจครัวพลังงาน  ยังไม  ามารถจัด  งให้ บริษัท ฮอตพอท ประเท ไทย 
จ้ากัด(มหาชน)และกลุ มอุต าหกรรมอรัญญิก ต้องการ 

 



 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชด้าริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้้า มีพลังงาน มีชีวิต 

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า4-28 
 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

  
แนวทางการแก้ไข : บริหารจัดการควรแก้ตั้งแต วิธีการเผาถ านที่อุณภูมิ ูง(ถ าน ุก) การเก็บถ าน

ต้องไม มี ี้เถ้าติดมาด้วย จัดผ ม ูตรใหม ให้มี ้ีเถ้า และควันน้อยที่ ุด และพัฒนาเตาอบถ านอัดแท งที่อุณหภูมิ 
90 อง า เพราะในป จจุบันอบด้วยตู อบพลังงานแ งอาทิตย์ความร้อน 60 อง า  

 
6) โครงการ พัฒนาวิสาหกิจชุมชนปลูกสมุนไพรพื้นบ้าน เป็นโครงการกิจกรรมที่ต้องการให้เกิด

วงจรวิธีคิดการใช้ตู้อบพลังงานแ งอาทิตย์ให้เกิดประ ิทธิภาพ ูง ุด และ ร้างมูลค าเพ่ิมทางพืชผลทางการ
เกษตรที่ยั่งยืน และ มุนไพรพื้นบ้านที่ชุมชนผาป งเลือก ปลูก เพาะพันธุ์เยื่อ คือ ดีปลีตากแห้ง ใบบัวโบก และ
ปลาไหลเผือกตากแห้ง โดย การไฟฟูา  วนภูมิภาค(กฟภ) เป็นผู้ นับ นุน ร้างมูลค าเพ่ิมด้านการจัดท้าเรือน
เพาะช้า ระบบจัดการน้้า กรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวง าธารณ ุ  ให้ความรู้ทางวิชาการ 
และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ)และมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง  นับ นุนการลงทุนและ
พัฒนาเทคโนโลยีตู้อบพลังงานแ งอาทิตย์ใน ัด  วน 50 : 50 เพ่ือ  งเ ริมให้ประชาชนในต้าบลผาป งปลูกพืช
 มุนไพรพื้นบ้านเพ่ือบริโภคและจ้าหน ายเชิงพาณิชย์  ร้างรายได้และบ้ารุงร างการ ร้าง ุ ภาพดี ลดค าใช้จ าย
ในการดูแล ุ ภาพ (ดีปลี/แก นตะวัน/ปลาไหลเผือก/มะรุม/ก้าแพงเจ็ดชั้น/และผักพ้ืนบ้าน  

  

  
เริ่มต้นตั้งแต การ ร้างจิต ้านึก อบรม   งเ ริม  นับ นุนให้ประชาชนในต้าบลผาป งและ มาชิก

เครือ  ายวิ าหกิจผลิต มุนไพรพื้นบ้าน ได้มีความเ ้าใจและรู้ รรพคุณค าทางเวช า ตร์ มุนไพรที่มีอยู ใน
บริเวณต้าบลผาป งและน้าพันธุ์จากนอกพ้ืนที่มา ยายพันธุ์ โดยมีระบบจัดการเพาะพันธุ์ มุนไพร และการ
บริหารจัดการเชิงพาณิชย์ควบคู กันไป 

 



 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชด้าริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้้า มีพลังงาน มีชีวิต 

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า4-29 
 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

  
การด าเนินงาน :เป็นแผนการด้าเนินงานใน ปี 2557 อยู ระหว างการบ มเพาะกล้าพันธุ์ และอบรม 

เรียนรู้ ให้ ระชาชนในต้าบลผาป งและชุมชนใกล้เคียงมีความรู้ด้านการใช้ มุนไพรพื้นบ้านเพ่ือการรักษา ปูองกัน
การเกิดโรค ที่มีผลกระทบต อ ุ ภาพ โดยมีเปูาหมายความ ้าเร็จให้ประชาชนต้าบลผาป งมี ุ ภาพดีเพ่ิม ้ึน ลด
การเจ็บปุวยลงร้อยละ 10 และ ามารถน้ามาพัฒนายกระดับเป็นวิ าหกิจ มุนไพร ร้างรายได้ให้กับครัวเรือน
เฉลี่ยร้อยละ 10  องรายได้ภายในครัวเรือน/เดือน ประชาชนและ มาชิก มุนไพรมี ุ ภาพดี มีตังค์ ยั่งยืน 
จากการจ้าหน าย มุนไพรพื้นบ้านตากแห้ง 

 

7) โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนผลิตถ่านเชื้อเพลิงอัดแท่ง Pellets เป็นแผนงานกิจกรรม
ที่จะมีการเริ่มต้นในปี 2557-2558 โดย กลุ มวิ าหกิจและมูลนิธิพัฒนาชุมชนพ่ึงตนเอง มีแผนพัฒนาเพื่อการ
ลงทุนร วมกับผู้ประกอบการเอกชน โดยมีหุ้น  วนในการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ในระยะเริ่มต้น จะเป็นผู้จัดหา 
รวบรวมเชื้อเพลิงเ ษซัง ้อไผ จาก ถานีผลิตตะเกียบ โรงงานไม้แปรรูป กลุ มเฟอร์นิเจอร์ ควบคู ไปกับการ
บริหารจัดการ”ไผ ปลูก”บริเวณ วน ไร  นา  อง มาชิก บริเวณอ้าเภอแม พริก อ้าเภอเถิน จังหวัดล้าปาง อ้าเภอ
วังชิ้น จังหวัดแพร  และอ้าเภอลี้ จังหวัดล้าพูน ซึ่งเป็นเ ตรอยต อระหว างจังหวัดแล้วน้ามาอัดเป็นเชื้อเพลิงอัด
แท ง เพื่อจ้าหน ายให้ผู้ประกอบการอุต าหกรรมเตาอบเซรามิค อบล้าไย เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทน LPG ลด
การน้าเ ้าเชื้อเพลิงจากต างประเท  

  
การด าเนินงาน :เป็นแผนการด้าเนินงานใน ปี 2557 อยู ระหว างการ ้ารวจปริมาณวัตถุดิบ เพื่อ

น้ามาเป็นเชื้อเพลิง บริเวณอ้าเภอแม พริก อ้าเภอเถิน จังหวัดล้าปาง อ้าเภอวังชิ้น จังหวัดแพร  และอ้าเภอลี้ 
จังหวัดล้าพูน ซึ่งเป็นเ ตลอยต อระหว างจังหวัด ควบคู ไปกับการจัดการตลาด และ ึกษาเทคโนโลยี มาตรฐาน

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=3QfbIbcUrrkeiM&tbnid=-FEruxhnLhrklM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.charcoal.snmcenter.com/charcoalthai/charcoal woodpellet.php&ei=cMt8U838CsmfkAWr5YGoBg&bvm=bv.67229260,d.dGc&psig=AFQjCNGTMtpsr7Z1gJml2dMGDrik8v03Dw&ust=1400773866716349


 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชด้าริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้้า มีพลังงาน มีชีวิต 

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า4-30 
 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

ตรวจ อบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามความต้องการ องตลาดรวมถึงการบรรจุหีบห อเพ่ือ  งให้ผู้ซื้อน้าไปอัดเป็น
เชื้อเพลิงอัดแท ง 

เป้าหมายความส าเร็จ :ใช้เ ษวั ดุเหลือใช้ทางการเกษตรและเ ษไผ   ี้เลื่อย จากอุต าหกรรม
โรงงานเฟอร์นิเจอร์ โรงตะเกียบ น้ามา พัฒนาเป็นเชื้อเพลิงพลังงานเพ่ือ ร้างมูลค าเพ่ิมทางเ รษฐกิจ 100 
เปอร์เซ็นต์ ช วยลดการเผาเ ษวั ดุภายในชุมชน และเป็นตัวอย างการบริหารจัดการเ ษวั ดุทางการเกษตร
อย างถูกวิธี ลดการเผาท้าลายมลภาวะทางอากา   ามารถมาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงอัดแท งได้เฉลี่ย 50 ตัน/
วัน  ร้างรายได้ให้กับวิ าหกิจผลิตเชื้อเพลิงอัดแท งหลังหักค าใช้จ ายได้ประมาณ 20,000 บาท/วัน 
 

8) โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนผลิตน้ าส้มควันไม้ เป็นแผนงานกิจกรรม องกลุ มวิ าหกิจ
และมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง ในปี 2557 เพ่ือบริหารจัดการน้้า ้มควันไม้จากระบบผลิตถ าน และระบบผลิต
ก๊าชซิฟิเคชั่นจากการผลิตไฟฟูาพลังงานชีวมวลมาพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ฆ าเชื้อรา   บู  น้้ายาล้างห้องน้้า 
น้้ายาท้าความ ะอาดพ้ืน น้้ายาฆ าแมลง และผ มปุย  ร้างความ มดุลทางระบบชีวภาพ ปูองกันการใช้ ารเคมี
ในชุมชนเพราะชุมชนผาป งมีต้นทุนทางชีวภาพ เป็นชุมชนปลอด ารเคมีมาโดยตลอด เป็นการ  ร้างมูลค าเพ่ิม
ทางเ รษฐกิจ  ิ่งแวดล้อม และรักษา ุ ภาพ เป็น อุต าหกรรมการเกษตรต อเนื่องจากการใช้พลังงานชีวิมวล
ด้วยระบบผลิตก๊าช. 

การด าเนินงาน :ป จจุบันได้กักเก็บน้้า ้มควรไม้จากการเผาถ าน ไว้ใช้ ้าหรับเป็นยาฆ าแมลง ผ ม
ปุยในกลุ มวิ าหกิจผลิตปุยชีวภาพ และกลุ มวิ าหกิจปลูกผักปลอด ารพิษเท านั้น เป็นการจ้าหน ายเชิงพาณิชย์
ในกลุ มเครือ  ายวิ าหกิจภายในชุมชน ยังไม ได้พัฒนาให้ ามารถ ร้างรายได้จากวิ าหกิจน้้า ้มควันไม้เชิง
พาณิชย์ ้าหรับตลาดภายนอกชุมชน และประกอบกับระบบผลิตไฟฟูาพลังงานชีวมวลยังไม ได้เดินเครื่อง จึง
จัดท้าระบบกักเก็บเพียงต อความต้องการภายในชุมชนเท านั้น  

เป้าหมายความส าเร็จ : เมื่อระบบผลิตก๊าชซิฟิเคชั่น ได้ด้าเนินการแล้วจะมีน้้า ้มควรไม้เป็น
จ้านวนมาก จึงจ้าเป็นจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือเตรียมบุคคลากร การตลาด ควบคู ไปกับการ  ร้าง
อาคารเก็บน้้า ้มควรไม้อบรมกลุ มวิ าหกิจให้มีความช้านาญในการผ ม ูตรทางชีวภาพ การตรวจ อบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ตามความต้องการ องตลาด รวมไปถึงบรรจุหีบห อ ซึ่งมีเปูาประ งค์ องผลความ ้าเร็จ โดย
เกษตรกรในพ้ืนที่น้าน้้า ้มควรไม้ไปใช้ประโยชน์ในการปลูกพืช มุนไพร และปลูกผักปลอด ารพิษ ทดแทนการ
ใช้ ารเคมีในการเกษตร 100 เปอร์เซ็นต์ภายใน 5 ปี(แจกฟรี) และ ร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและวิ าหกิจ
ชุมชนตั้งแต ปี 2558 เพ่ิม ้ึนร้อยละ 10  องจ้านวนรายได้ องครัวเรือน/ปี 
 

9) โครงการ พัฒนาวิสาหกิจชุมชนเวชส าอาง เป็นแผนงานกิจกรรมต อเนื่องจากอุต าหกรรม
ผลิตถ านอัดแท งในปี 2557 เพ่ือปูองกันการ ร้างมลภาวะทางอากา   ร้างผลกระทบต อ ิ่งแวดล้อมและ ุภาพ
จากกระบวนการผลิตถ านอัดแท ง ซึ่งมีผงละอองฝุุนผงไผ จากการบดถ าน กลุ มวิ าหกิจและมูลนิธิพัฒนาชุมชน
พ่ึงตนเอง จึงมีระบบการ บริหารจัดการผงถ านไผ จากระบบการบดถ านไผ ให้ตกตะกอน ไม ให้ฟูุงกระจายไปที่อ่ืน 
เมื่อผงถ านไผ ตกตะกอนแล้วน้าจึงผงละอองฝุุนถ านนั้น มา  ร้างมูลค าเพ่ิมทางเ รษฐกิจชุมชน โดยน้ามาผลิตเป็น
 บู  ครีมล้างหน้า ครีมบ้ารุงผิว ครีม ัดหน้า ัดผิว เพื่อจ้าหน ายเชิงพาณิชย์ ภายในชุมชน โดยเฉพาะกลุ มวิ าหกิจ
โฮม เตย์ และจ้าหน ายเชิงพาณิชย์ 
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การด าเนินงาน : ได้ก้าหนดเป็นแผนงาน ึกษา อบรม มาชิกวิ าหกิจกลุ มเวช ้าอาง ผลิต  บู  
ครีมล้างหน้า ครีมบ้ารุงผิว ครีม ัดหน้า ัดผิว จากผงถ านไผ  ระหว างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2557 โดยความ
ร วมมือ องมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญญบุรี และ ้านักงานพัฒนาเ รษฐกิจจากฐานชีวภาพ และก้าลังจด
ทะเบียนองค์กรวิ าหกิจชุมชน  เพ่ือรองรับแผนงานกิจกรรม รวมถึงการพัฒนา ถานีผลิตที่ได้มาตรฐาน อย. 
จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือในการผลิตเวช ้าอางเตรียมผงถ านไผ และ  วนผ มทางชีวภาพตรวจ อบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ตามความต้องการ องตลาดพร้อมกับการเรียนรู้การบรรจุหีบห อ ต อไป  

เป้าหมายความส าเร็จ :  ิ้นปีงบประมาณและรายงานการประชุมใหญ  ามัญประจ้าปี 2558 
วิ าหกิจชุมชนผลิตเวช ้าอาง จะต้องได้รับการรับรองจาก  ้านักงานอาหารและยา อย. และมีรายได้จากการ
ผลิตผงถ านไผ เป็น บู ไผ  ครีมล้างหน้า ครีมบ้ารุงผิว ครีม ัดหน้า ัดผิว เพ่ือจ้าหน ายแก ชุมชน และวิ าหกิจ
โฮม เตย์ โรงแรม รี อร์ท โรงพยาบาล ทัณฑ ถาน ค ายทหาร ในบริเวณจังหวัดล้าปาง หลังจากหักค าใช้จ าย
แล้วเป็นจ้านวน10,000 บาท/วัน เหมือนเช นกลุ มวิ าหกิจใยไผ   องอ้าเภอพระนคร รีอยุธยา  

  
10) โครงการ พัฒนาวิสาหกิจชุมชนผลิตตะเกียบ ไม้ไผ่ เพ่ือเป็นต้นแบบให้ชุมชนผลิตตะเกียบใน

พ้ืนที่ภาคเหนือมีรูปแบบผลิตการที่ถูกต้องตามหลัก ุ ภาวะ และบริหารจัดการรักษาปุาไผ ที่น้ามาใช้ประโยชน์
 องกลุ มอุต าหกรรมผลิตตะเกียบระดับครัวเรือนมีความเ ้าใจและน้าไปปฏิบัติอย างถูกต้องตามหลักวิชาการ  
อาทิเช น ตัวอย างการตัดไผ  การจัดการเ ษวั ดุ ้อ ซังไผ  และการอบฆ าเชื้อราโดยไม ฟอก าว และไม ใช้
ก้ามะถันอบรมควัน เพ่ือความปลอดภัยต อ ิ่งแวดล้อม และรักษา ุ ภาพ องผู้บริโภค  เป็นตัวอย างการ ร้าง
มูลค าเพ่ิมด้านเ รษฐกิจชุมชน การจัดการ ิ่งแวดล้อม และรักษา ุ ภาพ ที่มีความ อดคล้องกับการด้ารงชีวิต
ประจ้าวันมนุษย์ และ ความ มดุลทางธรรมชาติตามวงจรชีวิต องไผ การ ึกษากระบวนการผลิตครั้งนี้ได้รับ
ความร วมมือ นับ นุนจากการไฟฟูา  วนภูมิภาค(PEA)และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
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การด าเนินงาน : เริ่มด้าเนินโครงการตั้งแต ปี 2555 โดย ้ารวจประชากรไผ ในบริเวณท่ีดิน
กรรม ิทธิ์ อง มาชิกประชากรไผ  70 ครัวเรือนมีการปลูกไผ ไว้แล้ว 128 ไร มีปริมาณรวมที่ ามารถตัดได้ตาม
วงจรชีวิต องไผ  ได้ประมาณ 1,300 ตัน/ปี และมีประชากรไผ บริเวณท่ีดินบริเวณหัวไร ปลายนา กรรม ิทธิ์ที่ดิน
เป็น  ปก. ประมาณ 500 ไร   มีประชากรไผ ที่ ามารถตัดน้ามาใช้ประโยชน์ได้ไม ต่้ากว า 5,000 ตัน/ปี (ไม นับ
รวมพ้ืนที่หมู บ้าน ้างเคียง)และได้ทด อบตัดไผ  3 ตัน/วัน น้ามาตัดเป็นปูองเพ่ือผลิตเป็นตะเกียบไม้ไผ  ได้
ตะเกียบ 900 กิโลกรัม/วัน  

  
จากทดลองการผลิตตะเกียบในป จจุบัน ซึ่งจะท้าเพ่ือเป็นการ าธิต ั้นตอน วิธีการด้าเนินที่ถูกต้อง

ตามหลักการใช้เทคโนโลยีพลังงาน ะอาด และการบริหารจัดการเ ษซังตะเกียบ เพื่ออธิบายวงจรหรือ
กระบวนการผลิตให้เฉพาะเวลามีผู้มา ึกษาดูงานเท านั้น ยังไม  ามารถด้าเนินงานได้เต็มกระบวนการเพราะ
จะต้องเชื่อมโยงกับ ถานีผลิตไฟฟูา Gasification   ถานีผลิตถ านอัดแท ง Charcoal  ถานีผลิตผลิตเชื้อเพลิง
อัดแท ง Pellets เป็นอุต าหกรรมต อเนื่อง จากการทด อบพบว า ามารถผลิตตะเกียบได้ในระดับเกรดบี 
 ้าหรับตลาดทั่วไป ยังไม  ามารถด้าเนินการผลิตได้ตามมาตรฐานเพื่อการจ้าหน ายในต างประเท  หรือจ้าหน าย
ให้กับบริษัท ฮอ พอต ประเท ไทย จ้ากัด(มหาชน) ตาม ้อตกลงได้จึงจัดจ้าหน ายเฉพาะตลาดทั่วไปเท านั้น ซึ่ง
จะต้องแก้ไ เรื่องการ ัดและการเหลา ด้วยเทคโนโลยี มัยใหม  ซึ่งจะต้องมีการลงทุนเพ่ิมเติม แต  ้อดี องการ
ผลิตตะเกียบ องกลุ มวิ าหกิจชุมชนต้าบลผาป ง คือ การอบแห้งด้วยตู้อบพลังงานแ งอาทิตย์ ที่อุณหภูมิ 60 
อง า และระบบอบด้วยก๊าชซิฟิเคชั่นในฤดูฝน ไม มีการจัดเก็บ ต๊อก ินค้าในฤดูฝน ท้าให้ผลผลิตมีมูลค าเพ่ิม
มากกว าการผลิตตะเกียบในประเท ไทยที่จะต้องอบด้วยก้ามะถัน เพื่อปูองกันมอด  

  
 

การอบตะเกียบด้วยตู้อบพลังงานแ งอาทิตย์ และระบบอบด้วย Gasificationได้รับการ นับ นุน
อุปกรณ์วิจัยจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ) เป็นการอบฆ าเชื้อรา และปูองกันการ
เกิดมอดไปด้วย ตะเกียบจะแห้งภายใน 1 วัน ซึ่งจะมีความแตกต างกับกระบวนการผลิต องชุมชนผลิตตะเกียบ
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ทั่วไป เมื่อเปรียบกับการตากท่ัวไป จะใช้เวลาการตากแห้ง 2 วัน  ามารถลดระยะเวลาการตากแห้งทั่วไปได้ 1 
วัน แล้วจึงน้ามาอบก้ามะถัน 1 คืนเพ่ือปูองกันการเกิดมอด แล้วก็น้าไป ัดอีกประมาณ 6 ชั่วโมง จึง ามารถ
น้ามาเหลาแหลมได้ และจะต้องแพ็คใ  ซองทันที เพื่อปูองกันความชื้นและการเกิดเชื้อราได้ โดยปกติทั่วไป
ผู้ผลิตตะเกียบในภาคเหนือจะนิยมผลิตตะเกียบเพ่ือเก็บ ินค้าไว้จ้าหน ายในฤดูฝน เพราะว า าดแรงงานในการ
ผลิตในช วงฤดูท้านา ถ้าตะเกียบไม้ไผ ไม แห้งจึงเป็น าเหตุให้ ินค้าท่ีตากและเก็บไว้มีความชื้นก อให้เกิดเชื้อรา 
 รุปได้ว าถ้าชุมชนจะผลิตตะเกียบจะต้องมีอุต าหกรรมต อเนื่อง และมีระบบการจัดการที่ดี ถ้าปล อยให้มีการ
บริหารจัดการไม ครบวงจร โดยเฉพาะ ั้นตอนการอบแห้ง การก้าจัด ้อ และซังตะเกียบ จะท้าให้เกิดป ญหา
ผลกระทบต อ ิ่งแวดล้อม และ ุ ภาพอย างมิอาจหลีกเลี่ยงได้เหมือนดังเช นในชุมชนชนอื่นๆ ที่ด้าเนินการเป็น
อุต าหกรรมครัวเรือนในป จจุบันเป็นจ้านวนมาก โดยเฉพาะอ้าเภอแม เมาะ จังหวัดล้าปาง 80 แห ง ต้าบลปง
เตา อ้าเภองาว 37 แห ง อ้าเภอวังชิ้น อ้าเภอลอง อ้าเภอร้องกวาง อ้าเภอเด นชัย จังหวัดแพร มีจ้านวนกว า 120 
แห ง   

 

เป้าหมายความส าเร็จ :ประมาณเดือนพฤ จิกายนปี พ. . 2557 วิ าหกิจผลิตตะเกียบไม้ไผ  
จะต้องปรับปรุงเทคโนโลยีในกระบวนการผลิตให้แล้วเ ร็จ โดยเฉพาะการ  ัด การเหลา และ การบรรจุภัณฑ์ให้
ได้มาตรฐานตามความต้องการ องบริษัท ฮอ พอ ท ประเท ไทย จ้ากัด(มหาชน) และพร้อมจ้าหน าย
ต างประเท  และจะ ามารถด้าเนินการเชิงพาณิชย์ตามแผนงานที่ก้าหนดได้ต อเมื่อ ถานีผลิตไฟฟูาพลังงานชีว
มวลชุมชน นาดก้าลังการผลิต 70 กิโลวัตต์  ถานีผลิตถ านอัดแท ง นาดก้าลังการผลิต 1 ตัน และ ถานีผลิต
เชื้อเพลิงแท ง มีความพร้อมเพรียงกันทุก ถานี ซึ่งการผลิตตะเกียบครั้งนี้ท้าให้คณะ ึกษาวิจัยยังพบตลาดคู แ  ง
 ้าคัญ คือ ประเท จีน ที่ ามารถผลิตคุณภาพความ วยงามระดับเกรดเอ มาจ้าหน ายในประเท ไทย แต ก็มี
 ้อด้อยกว าตะเกียบในประเท ไทยคือ เป็นไม้อ่อน 1 ปี ไม่มีความแข็งแรง จ าเป็นต้องชุบด้วยสารเคมี และ
ฟอกขาว ท าให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้ และเม่ือกลุ มวิ าหกิจชุมชนผลิตตะเกียบด้าเนินตามแผนงานที่
ก้าหนด และ ามารถผลิตได้ตามมาตรฐาน จ้าหน ายเชิงพาณิชย์ให้กับบริษัท ฮอตพอท ประเท ไทย จ้ากัด
(มหาชน) ได้ตาม ้อตกลง จะท้าให้มีรายได้จากการผลิตตะเกียบเฉลี่ยหลังจากหักค าใช้จ ายแล้ว5,000 บาท/วัน 

 
11) โครงการ พัฒนาวิสาหกิจผลิตเยื่อไผ่ชุมชน เป็นแผนงานวิ าหกิจชุมชน

และมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง  ้านักงานพัฒนาเ รษฐกิจจากฐานชีวภาพ(องค์การมหาชน) ร วมกัน ึกษาการ
บริหารจัดการเ ษวั ดุไผ จากกระบวนการผลิตตะเกียบในพื้นที่ต้าบลผาป ง อ้าเภอเถิน และอ้าเภอวังชิ้นมา ร้าง
มูลค าเพ่ิมด้านเ รษฐกิจชุมชน โดยการน้ามาตากแห้งด้วยตู้อบพลังงานแ งอาทิตย์ เพื่อฆ าเชื้อรา และบรรจุ
ภัณฑ์  งเพื่อการผลิตเนื้อเยื่อใยไผ   งโรงงานผลิตภาชนะ โรง ทอใยไผ  การผลิตกระดาษช้าระเก่ียว ้อง จึงมี
แนวคิดเห็นควรจัดตั้ง ูนย์เชื่อมโยงโครง  ายทางด้านการตลาด ด้านการค้าระหว างประเท  ด้านการเงิน ด้าน
การผลิต การจับคู ทางธุรกิจ ( Business Matching) การ ร้างเครือ  ายทางธุรกิจ ( Business Network) และ
ด้านอื่นๆ ที่เก่ียว ้องกับการบริหารธุรกิจที่เชื่อมโยงจากไผ อย างครบวงจร 
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รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า4-34 
 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
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การด าเนินงาน : ปี 2557 มีแผนงานก อ ร้างตู้อบพลังงานแ งอาทิตย์เพ่ิมเติม และ อาคารเก็บ

เ ษ ยะไม้ไผ จากวิ าหกิจอุต าหกรรมครัวเรือนเพ่ือรวบรวมเ ษซังไผ จากการผลิตตะเกียบ เช น ซังตะเกียบ 
ผง ี้เลื่อย ผง ัด บริเวณพ้ืนที่อ้าเภอเถิน-วังชิ้น-ล้าปางแล้วน้ามาอบฆ าเชื้อราด้วยตู้อบพลังงานแ งอาทิตย์
ตรวจ อบคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามความต้องการ องตลาด ให้มีความชื้นไม เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ บรรจุหีบห อเพ่ือ
  งโรงงานผลิตภาชนะ ทอผ้าใยไผ  จึงท้าใหเ้ ษไผ จากการผลิตตะเกียบได้รับการพัฒนา ร้างมูลค าเพ่ิมทาง
เ รษฐกิจชุมชน 100 เปอร์เซ็นต์ และช วยลดการเผาเ ษวั ดุภายในชุมชน และเป็นตัวอย างการบริหารจัดการ
เ ษวั ดุทางการเกษตรอย างถูกวิธี ลดการเผาท้าลายมลภาวะทางอากา   ามารถน้าเ ษไม้ไผ มาแปรรูป
เป็นเยื่อไผ ได้เฉลี่ย 1 ตัน/วัน  ร้างรายได้ให้กับวิ าหกิจผลิตใยไผ หลังหักค าใช้จ ายได้ประมาณ 60,000 บาท/
เดือน 

  
การด้าเนินงานดังกล าว นับว าเป็นจุดเริ่มต้นในการ ึกษาและวิจัย ร วมกับ ้านักงานพัฒนา

เ รษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) และหน วยงานภาคเอกชน โรงงานผลิตภาชนะ โรงทอผ้าไยไผ  เพ่ือ
ร วมกันพัฒนาน้าเยื่อไผมาผลิตเป็นไหมใยไผ ที่มีคุณภาพ  ามารถ ู้ตลาดในประเท จีนได้ ดังนั้นกระบวนการ
ผลิจ องวิ าหกิจชุมชนต้าบลผาป ง จึงเป็นการ ”ลด ั้นตอนการผลิต” ภาชนะ ผลิตผ้าไยไผ  ซึ่งผลผลิตใน
ป จจุบันการผลิตไหมเยื่อไผ มี ั้นตอนการผลิตเพ่ือการคัดแยกเ ษวั ดุ ต้มล้าง ตาก อบฆ าเชื้อรา จึงท้ามีต้นทุน
ในการผลิตที่ ูงกว าประเท จีนอยู มาก  
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รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า4-35 
 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการท องเที่ยว องต้าบลให้มีมูลค าเพ่ิมทางเ รษฐกิจชุมชน ควบคู กับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรการท องเที่ยวให้ มดุลกับธรรมชาติและ อดคล้องกับการด้ารงชีวิต องประชาชนใน
ต้าบลผาป ง 

แผนงาน/โครงการ หน วยงานความร วมมือ และผู้ร วมลงทุนรูปแบบ”
ธุรกิจเพ่ือ ังคม” ตามระเบียบ ้านักนายกรัฐมนตรีว า
ด้วยการ  งเ ริมกิจการเพื่อ ังคมแห งชาติ พ. . 2554 
 

1. โครงการ พัฒนาวิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์ กลุ มวิ าหกิจลงทุนและมูลนิธิพัฒนาชุมชนพ่ึงตนเอง 
 

2. โครงการ   งเ ริมการบริหารจัดการเพ่ือการ
ท องเที่ยวชุมชน 

กลุ มเครือ  ายวิ าหกิจชุมชน และมูลนิธิพัฒนาชุมชน
ผาป ง กรมการท องเที่ยว และการท องเที่ยวแห ง
ประเท ไทย 
 

3. โครงการ พัฒนาวิ าหกิจครัวพลังงานชุมชน กลุ มวิ าหกิจลงทุนและมูลนิธิพัฒนาชุมชนพ่ึงตนเอง 
 

 
1. โครงการ พัฒนาวิสาหกิจชุมชนโฮมสเตย์ เป็นการจัดกลุ มบริการที่พักเพ่ือต้อนรับผู้มา ึกษาดู

งานเฉลี่ยปีละ 5,000 คน/ปี  พัฒนา ถานที่บ้านร้างไม มีผู้อา ัย และบ้านที่เจ้า องบ้าน มัครเ ้ามาเป็น มาชิก
กลุ มโฮม เตย์ชุมชน พร้อมกับอบรมการบริหารจัดการและการต้อนรับผู้มาอา ัย  เพื่อ ร้างเ รษฐกิจชุมชน
ต้าบลผาป งให้มีรายได้จากการบริการที่พักเพ่ือการ ึกษาดูงาน  ร้างรายได้ให้กับเครือ  าย มาชิก  
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การประยุกต์ใช้แนวพระราชด้าริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้้า มีพลังงาน มีชีวิต 

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า4-36 
 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

  
การด าเนินงาน : กลุ มวิ าหกิจโฮม เตย์จัดตั้งเมื่อปี 2556 เมื่อเห็นว าการด้าเนินโครงการ พัฒนา

ต้นแบบวิ าหกิจพลังงานชุมชนยั่งยืน มีผู้มา ึกษาดูงานเป็นจ้านวนมาก ซึ่งในปี 2556 มีผู้มา ึกษาดูงานจ้านวน
ทั้ง ิ้น 4,860 คน ถ้าคิดเป็นมูลค าเงินเพื่อการใช้จ ายการด้าเนินการแต ละครั้งเฉลี่ย 1,000 บาท/คน รวมเป็น
จ้านวนเงินทั้ง ิ้น 4,860,000 บาทในเงิน  วนนี้เป็นค าท่ีพัก 200 บาท/คน หรือประมาณ 972,000 บาท /ปี 
ดังนั้นกลุ มวิ าหกิจโฮม เตย์ จึงได้เริ่มปรับปรุง ถานที่ บ้านพัก แบ งให้ผู้มา ึกษาดูงาน เ ้ามาพักร วมกับชุมชน
ตั้งแต เดือน ิงหาคม พ. .2556 เป็นต้นมา ป จจุบันรองรับผู้มา ึกษาดูงานได้ครั้งละไม เกิน 120 คน จาก
บ้านพักโฮม เตย์ 15 ครัวเรือน บ้านพักรับรอง 5 หลังและคาดหวังว าในเดือน ิงหาคม 2557 จะมีห้องพัก อง
กลุ มวิ าหกิจโฮม เตย์เพิ่ม ึ้นอีก 15 ห้องเพ่ือรองรับผู้มา ึกษาดูงาน และอบรม ัมมนาได้ถึง 150 คน  

2. โครงการ ส่งเสริมการบริหารจัดการเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน เป็นแผนพัฒนาชุมชนที่จะเริ่ม
ด้าเนินงานภายในปี 2558 เพ่ือเชื่อมโยงกิจกรรม ฐานเรียนรู้ในพื้นที่ชุมชนต้าบลผาป งทั้งด้านเ รษฐกิจ  ังคม 
 ิ่งแวดล้อม และ ุ ภาพ  ถานบริการในชุมชนต้าบลผาป งให้เป็นเ ้นทางการเรียนรู้เพื่อการท องเที่ยวทาง
 า นาวัฒนธรรม  ิ่งแวดล้อม และ ูนย์ มุนไพรพื้นบ้าน โดยออกแบบวางแผนพัฒนาเ ้นทางท องเที่ยว
ทาง า นา วัฒนธรรม  ิ่งแวดล้อม และ ูนย์ มุนไพรพื้นบ้าน เ นอเป็นโปรแกรมการท องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 ิ่งแวดล้อมและ ุ ภาพ ในลักษณะค ายอบรม และรักษา ุ ภาพ ร วมกับการท องเที่ยวแห งประเท ไทย เพราะ
จากจ้านวนผู้มา ึกษาดูงาน และ มีผู้เ ้าร วมกิจกรรมตามโปรแกรมความร วมมือในการด้าเนินกิจกรรมเฉลี่ย 
5,000 คน/ปี  ท้าให้ เ รษฐกิจชุมชนต้าบลผาป งมีอัตราการเจริญเติบโต และมีรายได้เพ่ิม ้ึนจากการด้าเนิน
โครงการ และมีแนวโน้มว าจะมีการพัฒนาและได้รับความ นใจจากหน วยงานภาครัฐ รัฐวิ าหกิจ เอกชน มา
 ึกษาดูงาน และท องเที่ยวเพิ่มมากยิ่ง ้ึน 
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รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า4-37 
 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

3. โครงการ พัฒนาวิสาหกิจครัวพลังงานชุมชน  เป็นจุด ูนย์กลางเพ่ือบริการอาหารเครื่องดื่ม เป็น
 ูนย์กลางการรับซื้อผักปลอด ารพิษ และผลิตภัณฑ์ที่เก่ียว ้องกับการบริโภคอาหาร จากกลุ มผลิตตะเกียบ 
กลุ มผลิตถ าน กลุ มวิ าหกิจผลิต ้าวกล้อง และกลุ มวิ าหกิจผลิตกล้วยอบพลังงานแ งอาทิตย์ เพ่ือดูแลความ
 ะดวกด้านการกิน การอยู ให้กับผู้มา ึกษาดูงาน  

  
การด าเนินงาน : มีการพัฒนา ถานีผลิตอาหารให้ทัน มัย จัดหาภาชนะท่ี ะอาด วยงาม และ

ถูกต้องตามหลัก ุ ภาวะ และ ผ านการอบรมการปรุงร อาหารให้เป็นที่พอใจ องผู้บริโภคและป จจุบันเป็นฐาน
ปฏิบัติการเรียนรู้การใช้เชื้อเพลิงพลังงานชีวมวลด้วยเทคโนโลยีผลิตก๊าชซิฟิเคชั่น เพ่ือทดแทนการใช้ก๊าชหุงต้ม
LPG ในการผลิตอาหารให้ผู้มา ึกษาดูงานได้ปฏิบัติการเรียนรู้  และจากการประเมินความพึงพอใจ องผู้มารับ
บริการร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการบริการและร ชาติอาหาร และได้เรียนรู้เ ้าใจการประหยัดพลังงาน
ครัวเรือน กลุ มวิ าหกิจครัวพลังงาน จึงมีรายได้เพ่ิม ้ึน และมีเงิน ะ มในกลุ มวิ าหกิจชุมชนอย างยั่งยืน
มากกว ากลุ มอ่ืนๆ หลายกลุ มนับว าเป็นกลุ มวิ าหกิจชุมชนที่ประ บผล ้าเร็จภายใน 1 ปี มีระบบการบริหาร
จัดการที่ดี 

 
 แต อย างไรก็ตาม กลุ มวิ าหกิจครัวพลังงานชุมชน ก็คงยังมีการพัฒนาปรับปรุงแก้ไ  ระบบ

การบริหารจัดการด้านการพัฒนาบุคลากร เพราะบุคลากรในกลุ มครัวบางครั้ง มีจ้านวนไม เพียงพอต อการ
บริหารจัดการเพื่อต้อนรับ และผลิตอาหาร ที่นับวันจะมีปริมาณเพ่ิมมากยิ่ง ้ึนไป จึงจ้าเป็นต้องฝึกอบรมบุคล
กรเพ่ิมเติมให้มีความเชี่ยวชาญ และเ ้าใจการผลิตอาหาร และบริการเพิ่มเติม 

 

การใช้ระบบผลิตก๊าชชีวมวล ทดแทนการใช้ก๊าชหุงต้ม LPG ในกลุ มวิ าหกิจครัวพลังงานชุมชน”โดยน้าถ าน
เช้ือเพลิงแท ง Pellets และถ านไผ อัดแท ง Char Coal มาผลิตเป็นเช้ือเพลิงพลังงาน พ่ึงพาตนเอง “ลด และเลิก”

การใช้ก๊าช LPG ลดรายจ ายในกลุ มวิ าหกิจชุมชน”ครัวพลังงาน”

                                       
            LPG

                  
              



 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชด้าริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้้า มีพลังงาน มีชีวิต 

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า4-38 
 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การ  งเ ริมให้มีการผลิตและจ้าหน ายผลิตภัณฑ์เกษตรและเกษตรแปรรูปคุณภาพ
 ากลกับ ร้างมูลค าเพ่ิม  อดคล้องกับความต้องการ องตลาดทั้งภายในและต างประเท  

แผนงาน/โครงการ หน วยงานความร วมมือ และผู้ร วมลงทุนรูปแบบ”
ธุรกิจเพ่ือ ังคม” ตามระเบียบ ้านักนายกรัฐมนตรีว า
ด้วยการ  งเ ริมกิจการเพื่อ ังคมแห งชาติ พ. . 2554 
 

1. โครงการ พัฒนาวิ าหกิจผลิตกล้วยอบ
พลังงานแ งอาทิตย์ 

กลุ มวิ าหกิจลงทุนและมูลนิธิพัฒนาชุมชนพ่ึงตนเอง 
 

2. โครงการ พัฒนาวิ าหกิจผลิต ้าวกล้อง กลุ มเครือ  ายวิ าหกิจชุมชน และมูลนิธิพัฒนาชุมชน
ผาป ง กรมการท องเที่ยว และการท องเที่ยวแห ง
ประเท ไทย 
 

3. โครงการ พัฒนาผักปลอด ารพิษ และการ
เชื่อมโยงระบบการตลาดที่ยั่งยืน 

เครือ  ายวิ าหกิจชุมชน และมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง 
 ้านักงานการเกษตรอ้าเภอแม พริก และ าธารณ ุ 
จังหวัดล้าปาง 

4. โครงการ  งเ ริมการตลาดและการเพ่ิมช อง
ทางการจ้าหน าย ินค้า 

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ) 
กรม  งเ ริมการค้าภายใน และกรม  งเ ริมการ
  งออก กระทรวงพาณิชย์ 

1) โครงการ พัฒนาวิสาหกิจผลิตกล้วยอบพลังงานแสงอาทิตย์  เป็นกลุ มแรกที่ด้าเนินงานมา
ตั้งแต ปี 2550 จากการ นับ นุน อง ้านักงานเกษตรอ้าเภอแม พริก และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน(พพ)  นับ นุนเทคโนโลยีตู้อบพลังงานอาทิตย์ เพ่ือน้ากล้วยน้้าว้าในชุมชนมาผลิตเป็นกล้วยอบ
ด้วยเทคโนโลยีพลังงานแ งอาทิตย์  ะอาด ปลอดภัย ้าหรับการบริโภค เริ่มต้นด้วยการอบรมและ
เรียนรู้การอบกล้วยน้้าว้าที่มีคุณภาพ ร วมกับ ้านักงานเกษตรอ้าเภอแม พริก และติดตั้งเทคโนโลยีพลังงาน
แ งอาทิตย์ เพื่อ  งให้กลุ มครัวพลังงานน้าไปเป็นอาหารว าง ้าหรับผู้มา ึกษาดูงานและซื้อเพ่ือเป็น องที่ระลึ ก 

การด าเนินงาน :นับว า ามารถผลิตภัณฑ์กล้วยอบพลังงานแ งอาทิตย์ที่มีร อร อย  ะอาด
ปลอดภัย ได้รับการรองรับมาตรฐานจาก ้านักงานอาหารและยา (อย) ความพึงพอใจ องผู้บริโภคร้อยละ 90 มี
ความพึงพอใจในร ชาติและความ ะอาด ปลอดภัยในผลิตภัณฑ์อาหาร  

  
 



 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชด้าริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้้า มีพลังงาน มีชีวิต 

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า4-39 
 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

2) โครงการ พัฒนาวิสาหกิจผลิตข้าวกล้อง เป็นแผนพัฒนาโครงการในปี 2557 เพ่ือผลิต ้าวกล้อง
ให้กลุ มวิ าหกิจครัวพลังงาน น้าไปเป็นอาหารในการบริการผู้มา ึกษางาน และจ้าหน ายเป็น องที่ระลึก และ
จ้าหน ายทั่วไป และเป็นฐานเรียนรู้ ึกษาดูงานชุมชน ซึ่งป จจุบันนี้ต้องน้า ้าวไปในโรง ี ้าวที่อ้าเภอเถิน และ
น้ามาจ้าหน ายให้กลุ มวิ าหกิจครัวพลังงาน ดังนั้นจากการปฏิบัติการเรียนรู้ใน 1 ปีที่ผ าน จึงท้าให้กลุ มวิ าหกิจ
ผลิต ้าวกล้องมีการลงทุน จัด ร้างโรง ี ้าวกล้อง ซึ่งอยู ระหว างการ จัดตั้ง ถานีและเครื่องจักรผลิต ้าวกล้อง 
พร้อมบรรจุภัณฑ์เพ่ือการจ้าหน าย เพราะความพึงพอใจ องผู้รับบริโภคร้อยละ 90 มีความพึงพอใจในการ
บริโภค ้าวกล้องที่เป็นประโยชน์ต อ ุ ภาพ 

 
3) โครงการ พัฒนาผักปลอดสารพิษ และการเชื่อมโยงระบบการตลาดที่ย่ังยืน ผักปลอด ารพิษ

นับว าเป็นจุดแ ็งที่ ุด องชุมชนต้าบลผาป ง เพราะเป็นชุมชนที่มีวิธีการใช้ระบบจัดการเกษตรภายในชุมชนด้วย
ปุยชีวภาพ เป็นชุมชนปลอด ารเคมีมาตั้งแต บรรพบุรุษที่ ืบทอดกันมาจึงเป็นที่เรื่องลือภายในชุมชนใกล้เคียง 
และเป็นตัวอย างให้หน วยงานด้านการเกษตรอินทรีย์ให้ความ นใจ  นับ นุนอย างต อเนื่อง ดังนั้น การปลูกผัก
ปลอด ารพิษในชุมชนจึงเป็นวิถีการด้ารงชีวิต องหมู บ้านในต้าบลผาป ง เป็นทุนทาง ิ่งแวดล้อมดี   งผลให้เกิด
 ุ ภาพดี ลดรายจ ายจากการใช้ ารเคมี ลดรายจ ายจากการซื้อผักจากตลาด ดังนั้นในชุมชนต้าบลผาป งจึงมี
ร้านค้าชุมชนเพียง 2 ร้าน เพราะ  วนใหญ ปลูกผักกินเอง 

ดังนั้นการบริหารจัดการ องกลุ มวิ าหกิจชุมชน จึงเป็นเพียงกลุ ม  งเ ริม  ร้างตัวอย างการปลูก 
การผลิตปุยอินทรีย์ ปุยชีวภาพ จาก ิ่งที่มีอยู ในชุมชน การปลูกผักท่ีมีประโยชน์ต อ ุ ภาพ และความต้องการ
 องตลาดที่ยั่งยืน 

  

การด าเนินงาน : การด้าเนินงาน องกลุ มวิ าหกิจปลูกผักปลอด ารพิษ จึงเป็นการ ยกระดับให้
เกิดกลุ มวิ าหกิจชุมชน ที่มีระบบการบริหารจัดการเชื่อมโยงกับการจัดการตลาดที่ยั่งยืน อาทิเช น โรงพยาบาล 
ทัณฑ ถานในจังหวัดล้าปาง เป็นต้นป จจุบัน   งเ ริมให้ชุมชนและเครือ  าย มาชิกปลูกผักปลอด ารพิษเพ่ือ
น้า  งและจ้าหน ายให้กลุ มวิ าหกิจครัวพลังงาน เพ่ือจัดท้าเป็นอาหารให้ผู้มา ึกษาดูงาน และเป็นแหล งเรียนรู้
การบริหารจัดการเชื่อมโยงด้านการตลาดกับโรงพยาบาลและทัณฑ ถานในจังหวัดอย างเป็นระบบที่ยั่งยืน ใน
 ณะเดียวกันก็เป็นแหล งเรียนรู้ อง ้านักงานการเกษตรในอ้าเภอแม พริก  

เป้าหมายความส าเร็จ: ตามแผนงานปี 2556 ที ่ามารถด้าเนินงานภายในชุมชนที่คิดว าเป็น
ผล ้าเร็จ ได้ประมาณ ร้อยละ 80แต แผนการด้าเนินงานภายนอกชุมชน ซึ่งเป็นแผนเชื่อมโยงโครง  ายด้าน
การตลาดภายนอกที่ยั่งยืนในปี 2557ซึ่งมีแนวคิดเห็นจัดตั้ง ูนย์เชื่อมโยงโครง  ายทางด้านการตลาด ด้าน



 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชด้าริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้้า มีพลังงาน มีชีวิต 

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า4-40 
 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

การเงิน ด้านการผลิต การจับคู ทางธุรกิจ ( Business Matching) การ ร้างเครือ  ายทางธุรกิจ ( Business 
Network) และด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยว ้องกับการบริหารธุรกิจ ปลูกผักปลอด ารพิษ ที่เชื่อมโยงกับโรงพยาบาล 
ทัณฑ ถาน ให้เป็นวงจร ยัง าดการบริหารจัดการ และคาดว าจะแล้วเ ร็จ มบูรณ์ในปี 2557  

 
4) โครงการส่งเสริมการตลาดและการเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเพื่อการเกษตร เป็น

แผนงานปี 2557 ซึ่งอยู ระหว างการ  ้ารวจพฤติกรรมการบริโภค องตลาด เพ่ือให้เกษตรกรมีแหล งจ้าหน าย
 ินค้าและเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพเพ่ือมีเครือ  ายเชื่อมโยงการตลาดให้กับ กลุ มผู้ผลิต ินค้า  องวิ าหกิจ
ชุมชน จึงมีการการด้าเนินงาน ึกษา  ้ารวจพฤติกรรมการบริโภค องผู้ซื้อและแหล งที่เหมาะ มต อการเป็นช อง
ทางการจ้าหน าย ินค้า ซึ่งมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป งก้าลังเรียนรู้ด้านการ จัดหา ถานที/่ช องทางจ้าหน าย ินค้า/
การจัดหาคนกลางบริการจัดการช องทางการจ้าหน าย และวางระบบการจัดจ้าหน าย หรือ รุปได้ว าเป็นแนวคิด
จัดตั้ง ูนย์รวม ินค้าเกษตรเช น ถั่วลิ ง  ้าว ฟาง ้าวอัดก้อน เชื่อมโยงเป็นโครง  าย ทางด้านการตลาดแปรรูป
 ินค้า เพ่ือ ร้างมูลค าเพ่ิมทางเ รษฐกิจชุมชน การลงทุน ด้านการเงิน ด้านการผลิต และ รุปความ ้าเร็จที่การ
จับคู ทางธุรกิจ (Business Matching) การ ร้างเครือ  ายทางธุรกิจ (Business Network) อย างครบวงจร 

การด าเนินงาน : การด้าเนินงานตามแผนงานปี 2557-2558 จะเริ่มต้นที่กลุ มวิ าหกิจกะเทาะถั่ว
ลิ ง และการบริหารจัดการฟางก้อน เพราะบริหารพืชไร เพ่ือการเกษตรในชุมชนผาป งยังไม ได้รับการบริหาร
จัดการที่ดี ต้องอา ัยพ อค้าคนกลาง ไม มีระบบการจัดการ ินค้าเกษตร ดังนั้นการจัดตั้งกลุ มวิ าหกิจผลิตภัณฑ์
 ินค้าเกษตรถั่วลิ ง จึงเป็นจุดเริ่มต้น องการปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง และอยู ระหว างการก อ ร้าง
โรงเรือนเพ่ือเป็น ูนย์ าธิต ควบคู ไปกับการทดลองปฏิบัติการเรียนรู้ภายในชุมชนให้แล้วเ ร็จในปี 2558 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาและยกระดับโครง ร้างการพัฒนาชุมชนรองรับประชาคมเ รษฐกิจ
อาเซียนและความเป็น ูนย์กลางการ ืบ านวัฒนธรรม องชุมชนคนภาคเหนือ 

แผนงาน/โครงการ หน วยงานความร วมมือ และผู้ร วมลงทุนรูปแบบ”
ธุรกิจเพ่ือ ังคม” ตามระเบียบ ้านักนายกรัฐมนตรีว า
ด้วยการ  งเ ริมกิจการเพื่อ ังคมแห งชาติ พ. . 2554 

1. โครงการ มหกรรมการ ึกษา พลังงานเพื่อชีวิต 
(ค ายภูมิป ญญาอาเซียน) 

ความร วมมือ องการด้าเนินโครงการ พัฒนาเครือ  าย
การ ื่อ ารด้านพลังงานร วมกับ ื่อมวลชน ปี 2557 
 องกระทรวงพลังงาน 

2. โครงการ พัฒนาเครือ  ายความร วมมือเพ่ือ
การ ึกษาและปฏิบัติการเรียนรู้ด้านวิ าหกิจ
พลังงานชุมชน 

ด้าเนินโครงการภายใต้โครง ร้างในรูปแบบ
คณะกรรมการความร วมมือระหว างองค์กร 

 
1) โครงการ มหกรรมการศึกษา พลังงานเพื่อชีวิต  (ค ายภูมิป ญ ญาอาเซียน) เป็นแผนกิจกรรม

ด้านประชา ัมพันธ์เพ่ือพัฒนาให้นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรด้านการ ึกษามีเวทีแลกเปลี่ยนรู้การพัฒนา
การ ึกษาและการพัฒนาพลังงาน ที่ อดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง ังคมในรูปแบบใหม  NSMsจัดหลัก ูตร
การเรียนรู้ตามวิถี เชิงปฏิบัติการ และ ึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนการเรียนรู้นวัตกรรมด้านพลังงานชุมชน ได้
เรียนด้วยการปฏิบัติจริง Leaning by doing โดยมีฐานเรียนรู้ องกลุ มวิ าหกิจชุมชนต้าบลผาป ง 17  ถานี 



 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชด้าริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้้า มีพลังงาน มีชีวิต 

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า4-41 
 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

และนิทรร การผลงาน องเด็กนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิ ในเ ตภาคเหนือ พร้อมฐาน การ ึกษานอกระบบ
ด้านพลังงาน ฐานนวัตกรรมวิทยา า ตร์เป็นฐานเรียนรู้เชิงปฏิบัติจริง รวมถึงผลงานที่แ ดงความรับผิดชอบต อ
 ังคม Corporate Social Responsibilities : CSR  องหน วยงานภาครัฐ รัฐวิ าหกิจ เอกชน โดยจัด เป็น
ระยะเวลา 2 วัน  มีเปูาหมาย จ้านวนนักเรียน นัก ึกษา และผู้ปกครอง เ ้า ึกษาเรียนรู้จ้านวน 2,000 คนได้มี
โอกา แลกเปลี่ยนรู้จากฐานปฏิบัติการเรียนรู้ตามวิถีด้วยการปฏิบัติจริง ร วมกับ ถาน ึกษาต างๆ  

 ิ่งที่คาดหวังต อการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อต้องการ ึกษาวิธีการ ื่อ ารที่เปลี่ยนแปลงทาง ังคมใน
ลักษณะใหม  New Social Movements : NSMs จากการ ลับบทบาท องการ”รับ าร”และ”  ง าร” อง
 ังคมในป จจุบัน ซึ่งเชื่อมั่นว า ชุมชนต้าบลผาป ง จะ ได้รับการรู้จักและเป็นการประชา ัมพันธ์ฐานปฏิบัติการ
เรียนรู้ทาง ังคมในลักษณะการเล าความแบบ“ปากต่อปาก” โดยผ านมวลชนที่เ ้ามาร วม ึกษาดูงาน ให้มีการ
 ื่อ ารผ านระบบ ื่อ ารแบบผู้รับ าร เป็นผู้  ง าร จากจ้านวน 2,000 คน  ยายผลเป็น 1 ต อ 20คน/ปี ซึ่ง
การด้าเนินงานมีแผนงานจะจัดงานระหว างเดือนกรกฎาคม 2557 ภายใต้ความร วมมือ อง  ้านัก  งเ ริมการมี
  วนร วม องภาคประชาชน(  ช)  ้านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  ้านักงานการ ึกษา ้ันพื้นฐานเ ต 2 
ล้าปาง และรัฐวิ าหกิจที่เก่ียว ้องกับการพัฒนาพลังงาน ภายใต้การด้าเนินโครงการ พัฒนาเครือ  ายการ
 ื่อ ารด้านพลังงานร วมกับ ื่อมวลชนท้องถิ่น ปี 2557 

 
2) โครงการ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการศึกษาและปฏิบัติการเรียนรู้ด้านวิสาหกิจ

พลังงานชุมชนCSV (Creating Shared Value)เป็นแผนงานในปี 2557 เพ่ือเชื่อมโยงกับหน วยงานที่เกี่ยว ้อง
ทั้งภาครัฐ รัฐวิ าหกิจ และเอกชน ที่มีความ นใจจะมีการใช้ ถานที่แห งนี้เป็น ถานที่ปฏิบัติการเรียนรู้การ
บริหารจัดการเพื่อการพัฒนาชุมชนยั่งยืน โดยก้าหนดเป็น ้อบันทึกความร วมมือ เพื่อ ก้าหนดให้หน วยงานที่
เกี่ยว ้องในการพัฒนาเครือ  ายความร วมมืออาทิเช น มูลนิธิปิดทองหลังพระ/กระทรวงพลังงาน/กระทรวง
เกษตรและ หกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อม/ ภาเกษตรกรแห งชาติ/กองทุนฟ้ืนฟูและ
พัฒนาเกษตรกร/การไฟฟูา  วนภูมิภาค/ปตท./กฟผ./เอ ซีจี/กระทรวงมหาดไทย/กระทรวงพัฒนา ังคมและ
ความมั่นคง องมนุษย์/กระทรวงวัฒนธรรม/กระทรวง ึกษาธิการ เ ้าร วมลงนามความร วมมือในการ
พัฒนาบุคลากรเพ่ือการเรียนรู้ด้านการพัฒนาวิ าหกิจชุมชนยั่งยืนโดยการลงนามความร วมมือในทางปฏิบัติ
อย างเป็นรูปธรรมซึ่งคาดว่าจะสามารถด าเนินงานได้ในปลายปี พ.ศ. 2557 เพราะธุรกิจชุมชนที่เกิด ึ้นจาก
ฐานทรัพยากรชีวภาพและภูมิป ญญาท้องถิ่นในต้าบลผาป งมีอยู หลาย า า ตั้งแต ทรัพยากรที่เรา ามารถ
มองเห็นได้ เช น  ัตว์ พืช  มุนไพร หรือ ิ่งมีชีวิตที่เราไม  ามารถมองเห็น เช น จุลินทรีย์ หรือแม้แต  ิ่งไม มีชีวิต 
อันได้แก  งาน ร้าง รรค์ต างๆ ที่เกิดจากภูมิป ญญาท้องถิ่น ซึ่งนับเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง อง ชุมชน  น ใจลงทุน
ประกอบธุรกิจ จึงท้าให้เกิดผู้ประกอบการธุรกิจ ภาคประชาชนในรูปแบบวิ าหกิจชุมชนจากฐานทรัพยากร
ชีวภาพและภูมิป ญญาท้องถิ่น ้ึนมากมายหลาย า า วิ าหกิจชุมชนบางรายต้องการค้าแนะน้า ้าหรับการ
เริ่มต้น บาง กลุ มก้าลังประ บป ญหาในการด้าเนินงาน แต หาแนวทางการแก้ป ญหาที่ชัดเจนไม ได้เพราะการ
ด้าเนินธุรกิจชุมชนมีป จจัยต างๆ ที่เก่ียว ้องอย างมากมาย อาทิ องค์ความรู้ด้านการตลาด การผลิต การเงิน 
ระเบียบกฎหมาย และ ้อมูล ้าหรับการตัด ินใจและแก้ป ญหา เป็นต้น 
 



 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชด้าริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้้า มีพลังงาน มีชีวิต 

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า4-42 
 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

  
 

ในเบื้องต้นมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง ได้ อความร วมมือ นับ นุนไปยัง  ้านักงานพัฒนาเ รษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ให้ตะหนักเห็นถึงความ ้าคัญ องการเ ้าไปช วยแก้ไ ป ญหาและอุป รรค
ต างๆ เหล านี้  และหน วยงานภาครัฐวิ าหกิจที่เก่ียว ้อง จึงมีแนวคิดเห็นควรจัดตั้ง ูนย์ให้ค้าปรึกษาทางธุรกิจ
ชุมชน ึ้น โดยท้าหน้าที่ให้ค้าแนะน้าแก กิจการต างๆ ทั้งทางด้านการตลาด ด้านการค้าระหว างประเท  ด้าน
การเงิน ด้านการผลิต การจับคู ทางธุรกิจ ( Business Matching) การ ร้างเครือ  ายทางธุรกิจ ( Business 
Network) และด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยว ้องกับการบริหารธุรกิจ ให้ค้าปรึกษาแนะน้าการจดทะเบียนทรัพย์ ินทาง
ป ญญาเพ่ือคุ้มครอง ิทธิ และแนะน้าเรื่องการแบ งป นผลประโยชน์ที่เป็นธรรม แก กลุ มเปูาหมายได้แก  ผู้ผลิต ผู้
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพทั้งท่ีประกอบธุรกิจอยู เดิมและผู้ประกอบการรายใหม  นิ ิต นัก ึกษา 
และประชาชนทั่วไปที่ นใจ 

 
4.6 ติดตามความก้าวหน้าในการด้าเนินการ ตามแนวทางที่ก้าหนดไว้ในโครงการอย าง ม่้าเ มอและ

ต อเนื่อง และมีการจัดท้ารายงาน รุปผลความก้าวหน้าในการด้าเนินการเ นอต อ ผู้บริหาร อง  วนราชการ 
พร้อม ื่อ ารให้ประชาชนและกลุ มผู้มี  วนได้  วนเ ีย (Stakeholder) ที่เก่ียว ้องรับทราบอย าง ม่้าเ มอ 

หลังจากท่ีมูลนิธิพัฒนาชุมชนต้าบลได้ด้าเนินโครงการ พัฒนาต้นแบบวิ าหกิจพลังงานชุมชน
ยั่งยืน (ล้าปางโมเดล) หน วยงานความร วมมือทั้งภาครัฐ รัฐวิ าหกิจ และหน วยงานตรวจ อบการด้าเนินงานได้
เ ้ามาเยี่ยมเยือน ติดตามความก้าวหน้า องการพัฒนาโครงการอย างต อเนื่อง อาทิ  

o กระทรวง าธารณ ุ  
o กระทรวงวัฒนธรรม 
o การไฟฟูา  วนภูมิภาค 
o กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
o  ้านัก  งเ ริมการมี  วนร วม องภาคประชาชน 
o กรรมาธิการพลังงานวุฒิ ภา 
o ผู้ว าราชการ จังหวัดล้าปาง 

  ้านักงานที่ดินจังหวัดล้าปาง 
  ้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อมจังหวัดล้าปาง 



 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชด้าริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้้า มีพลังงาน มีชีวิต 

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า4-43 
 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

  ้านักงานอุ าหกรรมจังหวัดล้าปาง 
  ้านักงานพระพุทธ า นาแห งชาติจังหวัดล้าปาง 

  

  
นายยงยุทธ์ จันทรโรทัย  ผู้ช วยปลัดกระทรวงพลังงาน และคณะผู้อ้านวยการ ้านักงานพลังงานเ ต  
ผู้อ้านวยการ ้านักงานพลังงานจังหวัด  และนายธวัชชัย เทอดเผ าไทย ผู้ว าราชการ จังหวัดล้าปาง มาติดตาม
ความก้าวหน้าในการด้าเนินโครงการในปี 2556 
 

  
รอง า ตราจารย์นรีวรรณ จินตกานนท์ รองประธานคณะกรรมาธิการ พลังงานวุฒิ ภา พร้อมคณะกรรมาธิการ 
และนาย ุภชัย เอี่ยม ุวรรณ  รองผู้ว าราชการจังหวัดล้าปาง ให้ก้าลังใจนายประเ ริฐ เมืองเหมอะประธาน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป งให้ด้าเนินโครงการจนประ บผล ้าเร็จ 
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คณะอนุกรรมาธิการพลังงานวุฒิ ภา และคณะ นายชุมพล ฐิตยารักษ์ รองปลัดกระทรวงพลังงาน.  เ ้าเยี่ยม
ติดตามความก้าวหน้าการด้าเนินโครงการ 
 

  
นายวิรัตน์  ีคง ประธานเครือ  ายวิ าหกิจชุมชนต้าผาป ง และคณะกรรมการ ร วมรับรางวัลเกียรติย  ชนะเลิ  

พลังงานชุมชนดีเด น ประจ้าปี 2557จากคณะกรรมาธิการพลังงานวุฒิ ภา 
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4.7 สรุปรายงานผลการศึกษาวิจัยและพัฒนาต้นแบบสถานีวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี
(ล าปางโมเดล) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อมปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน 

  รายงานความก้าวหน้าในการด้าเนินกับจังหวัดล้าปาง โดยรายงานในการประชุมหัวหน้า  วน
ระดับจังหวัด 

หลังจากท่ีการด้าเนินงานประจ้าปี 2555 – 2556 หน วยงานความร วมมือต างๆ ได้ด้าเนินงาน
อย างเป็นระบบทั้งประ บผล ้าเร็จ และล้มเหลว ปะปนกันไป ซึ่งจะต้องแก้ไ ปรับปรุง เพ่ือต้องจัดท้าเป็นคู มือ
วิจัยการพัฒนาวิ าหกิจพลังงานชุมชนยั่งยืน ตามวัตถุประ งค์ องโครงการ การด้าเนินงานที่ผ านมูลนิธิฯได้
รายงานความก้าวหน้า ป ญหาอุป รรคในการด้าเนินโครงการ และแนวทางการแก้ไ ให้จังหวัดล้าปางทราบ ใน
การประชุมประจ้าเดือนหัวหน้า  วนราชการจังหวัดล้าปางอย างต อเนื่อง 

  
 
 

 ประชุมสามัญใหญ่ประจ าปี 2556 
นับเป็นครั้งแรก องชุมชนต้าบลผาป งที่ก อตั้งมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง และเครือ  ายวิ าหกิจ

ชุมชน ซึ่งเป็นองค์กรนิติบุคคล จะต้องมีการประชุมใหญ  ามัญประจ้าปี 2556 เพ่ือรายงานผลการด้าเนินงานที่
ผ านมา รายงานงบดุลทางการเงิน รายงานรับรายจ าย เพื่อให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม และพิจารณา
แผนการด้าเนินงาน 

การด าเนินงาน :แต ละกลุ มวิ าหกิจชุมชนได้รายงานผลการด้าเนินงานในปี 2556 ซึ่ง  วนใหญ 
เป็น ้าเร็จและความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 69 ที่ประ บผล ้าเร็จ จะต้องมีการแก้ไ และปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการอย างต อเนื่อง ซึ่ง รุปได้ดังนี้ 
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1. วิสาหกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวลชุมชน   นาดก้าลังการผลิต 70 กิโลวัตต์ ก อ ร้าง ถานี
แล้วเ ร็จและติดตั้งเครื่องแล้วเ ร็จร้อยละ 90 และมีการทด อบการเดินเครื่องจักรเป็นจ้านวน 16 ชั่วโมง
ปรากฏว าไม มีป ญหาด้านการผลิตไฟฟูา และไม มีผลกระทบ ิ่งแวดล้อม เช นน้้าเ ีย เ ียงดัง ควัน เ ม า เป็นต้น 
เพราะเป็นระบบปิดผลิตก๊าชซิฟิเคชั่น  ามารถผลิตก๊าชที่มีความเ ถียร ไม มีการระเบิดโพรงในเตาก๊าชเหมือน
เช นการใช้เชื้อเพลิงอื่นๆ  แต ป จจุบันยังไม  ามารถด้าเนินงานเดินเครื่องได้เพราะ 1) ยัง าดใบอนุญาต รง.4  2) 
ระบบการผลิตตะเกียบยังไม ได้มาตรฐาน   งผลท้าให้เ ษตะเกียบ  ้อไผ  ยังไม  ามารถน้ามาเป็นเชื้อเพลิงตาม
แผนงานได้ 3) ยัง าดอุปกรณ์การเก็บเ ียงในห้องเครื่อง และอุปกรณ์ควบคุมการจ ายเชื้อเพลิงเ ้าบริเวณเตา
ก๊าช และระบบควบคุมการจ ายกระแ ไฟฟูา 

2. วิสาหกิจผลิตตะเกียบ  ยังมีป ญหาระบบการผลิตที่ยังไม ได้รับมาตรฐานตามที่ท้า ้อตกลงไว้
กับบริษัท ฮอตพอท ประเท ไทย จ้ากัด(มหาชน) ได้จึงหยุดให้มีการจัดซ อมบ้ารุง และปรับปรุงเครื่องจักรรวม
ไปถึงระบบการบริหารจัดการเชื้อเพลิงต้นน้้าที่ ามารถด้าเนินงานได้ตามแผนงานที่ก้าหนด  

วิสาหกิจผลิตถ่านอัดแท่ง  ามารถผลิตได้ตามปริมาณที่ก้าหนดไว้ แต ผลผลิตถ านแท งยังไม มี
คุณภาพเพียงพอ ยังมีควัน และ ี้เถ้ามาก รวมไปถึงมีความชื้นเกินค ามาตรฐานที่ก้าหนด จึงยังไม  ามารถ  ง
จ้าหน ายให้บริษัท ฮอตพอท ประเท ไทย จ้ากัด(มหาชน) ตาม ้อตกลงได้ ป จจุบันจัดจ้าหน ายให้เครือ  าย
วิ าหกิจครัวพลังงาน และจ้าหน ายในท้องตลาดทั่วไป ซึ่งจะต้องปรับปรุงระบบอบแห้งเพ่ือให้ได้ความชื้นที่มีค า
ไม เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ ถ้าต้อง  งต างประเท จะต้องมีค าความชื้นไม เดิน 5 เปอร์เซ็นต์ และจะต้องมีการปรับ
 ูตร  วนผ มให้ไม มี ้ีเถ้าหรือมี ี้เถ้าน้อยท่ี ุด  ้าหรับกรณีการเกิดควันนั้น ก้าลังแก้ไ ตั้งแต กระบวนการผลิต
ถ านไผ ให้ ุกท่ีอุณหภูมิ 1000 อง า ้าหรับวิ าหกิจกลุ มอื่นๆ  ามารถด้าเนินการได้ตามระบบโดยเฉพาะกลุ ม
ครัวพลังงาน กลุ มกล้วยอบพลังงานแ งอาทิตย์ กลุ มโฮม เตย์ และกลุ มปลูกพืช มุนไพร กลุ มเพาะพันธุ์กล้าไผ  
 ามารถพ่ึงพาตนเองได้อย างเป็นรูปธรรม 
 

  
การรายงานรายรับรายจ ายประจ้าปี   วนใหญ เป็นค าการลงทุนในปีแรก จึงมีก้าไรน้อยและต่้ากว า

เปูาหมาย โดยเฉพาะกลุ มวิ าหกิจที่ประเมินว าจะเป็นกลุ มที่ ร้างรายได้หลัก องมูลนิธิฯ คือ กลุ ม ถานีผลิต
ตะเกียบ ผลิตถ านแท ง ผลิตไฟฟูา ซึ่งยังไม  ามารถด้าเนินการได้ตามแผนยังมีอุป รรคและป ญหาที่จะต้องแก้ไ 
ต อไป แต  ิ่งที่นับว าเป็นผล ้าเร็จ ูง ุด คือ การที่กลุ มวิ าหกิจเ ้าใจระบบการบริหารองค์กรนิติบุคคลอย าง
เป็นระบบ เ ้าใจระบบบัญชีการเงิน และภาษี เป็นตัวชี้ความเ ้าใจที่เชื่อมั่นว าการด้าเนินโครงการจะ ามารถ
ด้าเนินการได้ ้าเร็จตามแผนที่ก้าหนดภายในปี 2557 และ ามารถผลิตเป็นคู มือต้นแบบวิ าหกิจพลังงานชุมชน
เพ่ือการเรียนรู้ และการ ยายผลไป ู ชุมชนอ่ืนๆ ได้ 
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4.8 พัฒนาปรับปรุงให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้วิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดีและ ให้
ประชาชนได้มาศึกษาดูงาน และเป็นแหล่งเรียนรู้ขั้นตอน วิธีการ กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ระบบการบริหารจัดการเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคม”ในรูปแบบวิสาหกิจชุมชนที่ยั่งยืน” 

 ปรับปรุงภูมิทั น์ นิทรร การ และปูายประชา ัมพันธ์เป็นการพัฒนาต อเนื่องจากการประชุม
แก้ไ ปรับปรุงฐานเรียนรู้ เพ่ือรองรับการเปิด ูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้ต้นแบบวิ าหกิจพลังงานชุมชนยั่งยืน(ล้าปาง
โมเดล)ที่มีความถาวร และมีเปูาประ งค์ให้แล้วเ ร็จภายในปี 2557 โดยได้รับความร วมมือ นับ นุนจากการ
ไฟฟูา  วนภูมิภาค(กฟภ) และมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป งโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีพลังงานชุมชน ระบบไฟกิ่ง  อง
 ว าง LED ในชุมชน ระบบ ูบน้้าพลังงานแ อาทิตย์ เพื่อการ ยายผลและเพ่ิมประ ิทธิภาพมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ตามความต้องการ องตลาด รวมถึง ปูายประชา ัมพันธ์นิทรร การ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  
 
ขอบเขตแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาโครงการประจ าปี 2557 

การด้าเนินโครงการในปี 2556 ท้าให้การพัฒนาชุมชนในรูปแบบการปฏิบัติจริงในการพัฒนา ูนย์
ปฏิบัติการเรียนรู้ชุมชนยั่งยืน ยังมี ้อบกพร องและต้องปรับปรุงแก้ไ  มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง และฝุาย ังคม
และ ิ่งแวดล้อม การไฟฟูา  วนภูมิภาค( PEA) จึงได้ ้ารวจ วิเคราะห์ป ญหาอุป รรค เพื่อปรับปรุงการพัฒนา
ต้นแบบวิ าหกิจพลังงานทดแทนชุมชนต้าบลผาป ง ปี 2557 โดยได้ ้อ รุปการด้าเนินงานแบ งได้ดังนี้ 

 

กลุ่มพัฒนาสาธารณูปโภค เพ่ือชีวิตยั่งยืน 
1) พัฒนาฐานเรียนรู้(เรือนเพาะช้า)วิ าหกิจชุมชนเพาะกล้าและเมล็ดพันธุ์ไผ   มุนไพรพื้นบ้าน เพื่อ

เป็น ูนย์เพาะพันธุ์ไผ และจ้าหน ายกล้าพันธุ์พืชพลังงาน ในความร วมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
 ิ่งแวดล้อม และกรม  งเ ริมการเกษตรและ หกรณ์ ในพ้ืนที่ที่ ามารถรองรับกล้าพันธ์ได้ไม น้อยกว า 600,000 
กล้า/ปี) 

2) จัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ไผ ซาง/ไผ รวก เพ่ือเพาะกล้าและเตรียมปลูกปุา(ไผ ) จ้านวน 100,000 เมล็ด 
เพ่ือปลูกในพื้นที่ปุา งวนแห งชาติฯ เ ตพ้ืนที่ปุาเ รษฐกิจฯ ตามความร วมมือ องกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และ ิ่งแวดล้อม(ท จ.) ล้าปางจ้านวน 500 ไร /ปี 

3) จัดหา ุยไผ (กล้าเบี้ย) เพ่ือเพาะช้า และ  งจ้าหน ายให้การด้าเนินโครงการปลูกไผ  อง 12 อ้าเภอ
ในจังหวัดล้าปางรวมจ้านวน 600,000 กล้า เพื่อ  งจ้าหน ายให้เครือ  าย มาชิกในโครงการ ยายผลบริเวณพ้ืนที่
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ในจังหวัดภาคเหนือในความร วมมือ องกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อม(ท ) และรัฐวิ าหกิจที่
เ ้าร วมโครงการปลูกเฉลิมพระเกียรติฯ 

   
4) พัฒนาฐานเรียนรู้วิ าหกิจ มุนไพรพื้นบ้าน และจัดท้า วนพฤกษา า ตร์ มุนไพรพื้นบ้าน พร้อม

ติดตั้งระบบ ูบน้้าพลังงานแ งอาทิตย์พลังลม ระบบท อน้้า บริเวณ ูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้ฯและเรือนเพาะช้า  
 

 
5) พัฒนาปรับปรุงฝายชะลอน้้า 3 ฝายที่ช้ารุด และพัฒนาอ างเก็บน้้า นาดเล็ก 1 แห ง เพื่อรองรับ

ระบบกักเก็บน้้าในฤดูแล้งบริเวณ ูนย์ มุนไพรพื้นบ้านในบริเวณพ้ืนที่เ ตปุาเ รษฐกิจเ ตปุา งวนแห งชาติ
ร วมกับกรมปุาไม้ (ปุาไผ -  มุนไพรพื้นบ้าน(ดีปลี) หรือที่ดินหัวไร ปลายนา  คือ  ิทธิท้ากิน  ( ทก)  เป็นที่ดินใน
เ ตปุา งวนและเป็นปุาไม้เ ื่อมโทรม เป็นพ้ืนที่ที่ได้ท้าประโยชน์หรืออยู อา ัยอยู แล้ว  

6) พัฒนาฐานเรียนรู้วิ าหกิจผลิต ้าวกล้องชุมชนและฐานเรียนรู้วิ าหกิจผลิตถั่วละ งอบแห้ง 1 
ฐาน เพื่อเป็นต้นแบบการบริหารจัดการ ินค้าเกษตรภายในชุมชน โดยท้าหน้าที่ให้ค้าแนะน้าแก กิจการต างๆ ทั้ง
ทางด้านการตลาด ด้านการเงิน ด้านการผลิต การจับคู ทางธุรกิจ (Business Matching) การ ร้างเครือ  ายทาง
ธุรกิจ (Business Network) และด้านอ่ืนๆ ที่เกี่ยว ้องกับการบริหารธุรกิจชุมชน 
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กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานชุมชน 
1. ปรับปรุงฐานเรียนรู้การประหยัดพลังงานไฟฟูา ระบบไฟ  อง ว าง LED บริเวณถนน ายหลักเ ้า

หมู ที่ 3 และบริเวณทางแยกในหมู บ้าน 5 หมู บ้าน 
2. ปรับปรุงฐานวิ าหกิจครัวพลังงานชุมชน และติดตั้งระบบ Gasifier เพ่ือการประกอบอาหาร 
3. ปรับปรุงฐานวิ าหกิจผลิตถ านอัดแท ง พร้อมติดตั้งเตาเผาถ านอิวาเตะ และเตาอบพลังงานชีว

มวล 
4. ปรับปรุงฐานเรียนรู้ระบบโซล าป ๊ม น้้าประปาหมู บ้าน หมู ที่ 3  
5. ปรับปรุงฐานเรียนรู้วิ าหกิจ มุนไพรพื้นบ้าน โดยจัดหาและติดตั้งระบบโซล า ูบน้้าเพ่ือ

การเกษตร 

  
 

6. ติดตั้งกังหันลม ูบน้้าเพื่อการเกษตร 
7. จัดหารถบรรทุกเล็กไฟฟูาเพ่ือการเกษตรชุมชน 1 คัน 
8. พัฒนาเตาอบถ านแท งจ้านวน 1 เตา 



 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชด้าริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้้า มีพลังงาน มีชีวิต 

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า4-50 
 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

  
 

9. จัดหาเครื่องกะเทาะเปลือกถ่ัวลิ งจ้านวน 1 เครื่อง 
10. จัดหาเครื่อง ี ้าวกล้องชุมชนจ้านวน 1 เครื่อง 

 

 
กลุ่มพลังงานการบริการ 

1. ซ อมบ้ารุงรถมอเตอร์ไซด์ไฟฟูาเพ่ือการบริการผู้มา ึกษาดูงาน 10 คัน(วิทยาลัยการอาชีพเถิน)  
2. ติดตั้งระบบเ ียง ้าหรับห้องประชุมภาค นามฯ และบริเวณฐานเรียนรู้ 
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การประชาสัมพันธ์ 
1. ติดต้ังปูาย ูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้วิ าหกิจพลังงานชุมชนถาวร นาดความยาว 9 เมตรหน้า ูนย์ฯ  
2. ติดต้ังปูายย อยบอกทางเ ้า ูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้ฯ  ายเถิน-ผาป ง/แม พริก-ผาป ง10 ปูาย 
3. ติดต้ังปูายประชา ัมพันธ์ บริเวณถนน ายเอเชียล้าปาง-ตาก 4 ปูาย 
4. ติดตั้งและปรับปรุงนิทรร การฐานปฏิบัติการเรียนรู้จ้านวน 15 ปูาย 

 

 

  
 

4.9 จัดเวทีให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนทั่วไปได้มาศึกษาดูงาน และเป็น
แหล่งเรียนรู้กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างยั่งยืนตามแนวพระราชด าริ 

การด้าเนินโครงการ  ึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิ าหกิจพลังงานชุมชนยั่งยืน(ล้าปางโมเดล) 
ได้ด้าเนินงานในรูปลักษณะปฏิบัติการเรียนรู้จริง Leaning by doing มาตลอดระยะเวลากว า 1 ปี 10 เดือน
นับตั้งแต วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึงเดือนเมษายน 2557 มีหน วยงานความร วมมือทั้งภาครัฐ รัฐวิ าหกิจ 
เอกชน องค์กรนิติบุคคลภาคประชาชน(มูลนิธิ/ หกรณ/์วิ าหกิจ) เ ้ามาร วม ึกษาปฏิบัติการเรียนรู้  ึกษา 
แ ดงความคิดเห็น เ นอแนะ แลกเปลี่ยนประ บการ ซึ่งนับว าเป็นประโยชน์ ูง ุด ท้าให้กลุ มวิ าหกิจชุมชน
ต้าบลผาป งได้มีการปรับปรุงและพัฒนาอย างต อเนื่อง ทั้ง ้อมูล ้อกฎหมายที่เกี่ยว ้อง  ้อมูลทางวิชาการ และ
แนวทางการบริหารจัดการองค์กรชุมชน โดยมีองค์กรต างๆ และได้ร วมแลกเปลี่ยนพร้อมตกลงความร วมมือใน
การ ึกษา วิจัยและพัฒนา โครงการเพื่อให้ประ บผล ้าเร็จและเป็นต้นแบบให้ทั้งประเท ไทย ดังมีรายละเอียด
โดยย อดังนี้ 
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 มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิปิดทองหลังพระ  โดย หม อมราชวง ์ดิ 
นัดดา ดิ กุล พร้อมคณะกรรมการได้เ ้ามาติดตามความก้าวหน้าและเ นอแนะแนวทางการพัฒนาโครงการ 
พร้อมชื่นชมและให้ก้าลังใจการด้าเนินงาน และยินดีให้ความร วมมือและ นับ นุนแลกเปลี่ยนกระบวนการ
เรียนรู้โดยน้าปราชญ์ องพระราชา หรือน้อมน้าแนวพระราชด้าริ  ององค์พระบาท มเด็จพระเจ้าอยู หัวและ
 มเด็จพระนางเจ้าฯ มาเป็นกรอบแนวทางในกระบวนการคิด ท้า และตัด ินใจร วมกับประชาชน เพ่ือให้เกิด
การแก้ป ญหาที่ อดคล้องกับการด้าเนินชีวิต องประชาชน และ อดคล้องกับความ มดุลทางธรรมชาติ และ
เห็นว าต้าบลผาป ง ามารถบริหารจัดการได้ดี  ามารถยกระดับความคิดและน้อมรับพระราชด้าริ มาด้าเนินการ
ให้เห็นเป็นรูปธรรมดีมาก มูลนิธิพัฒนาชุมชนต้าบลผาป ง และมูลนิธิปิดทองหลังพระ จึงร วมมือกันพัฒนา
โครงการให้ประ บผล ้าเร็จ และจะน้าไปเป็นตัวอย างการพัฒนาชุมชนยั่งยืนในพื้นที่ท่ัวประเท  

   
 กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรแห่งชาติ โดย นายวัชระพันธุ์ จันทร จร เล าธิการ

 ้านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรและคณะกรรมการ  มาชิกกองทุนฯ ได้เ ้ามาเยี่ยมและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การด้าเนินงาน องวิ าหกิจชุมชนผาป ง โดยกล่าวสรุปว่า “กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ” 
เป็นนโยบายหนึ่ง องรัฐบาล ที่ใช้แก้ไ ป ญหาหนี้ ิน หกรณ์/กลุ มเกษตรกร ซึ่งผู้ประ บป ญหาเป็นเกษตรกร
และเป็นหนี้กับ ถาบันการเงิน รวมทั้ง หกรณ์และกลุ มเกษตรกร ที่กรม  งเ ริม หกรณ์ มีภารกิจในการแนะนา
  งเ ริม โดยลักษณะการดาเนินงาน องกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร คือ กฟก. เป็นผู้ซื้อหนี้ อง มาชิก
 หกรณ์หรือกลุ มเกษตรกร ที่ช้าระหนี้ไม ได้ และเกิดเป็นหนี้ค้างช้าระ ทั้งนี้ เพื่อไม ให้ทรัพย์ ินที่ดิน อง
เกษตรกรถูก ายทอดตลาดเพื่อการชาระหนี้ประการ ้าคัญ  มาชิก อง หกรณ์และกลุ มเกษตรกรบางราย ที่มี
ความต้องการโอนหนี้ องตนเองที่มีต อ หกรณ์ไปยัง กฟก. ยังไม ทราบ ้อเท็จจริงว า ถ้า ถานะหนี้ องตนยัง
 ามารถชาระหนี้ได้ ควรเลือกช้าระหนี้เป็นไปตามปกติ ระหว าง หกรณ์กับเกษตรกร มาชิก แต หากเม่ือใดที่
ช้าระหนี้ไม ได้ ก็มี กฎหมายเพ่ือรักษาที่ดินที่ท้ากินเพ่ือเกษตรกรรมไว้ให้ จึงไม ควรเร งรัดน้าหนี้ ิน องตนเองที่
ยังมี ภาพชาระหนี้ได้เ ้าไป ู กระบวนการ องกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรรวมทั้งเกษตรกร มาชิกบาง
รายยังไม เ ้าใจ และทราบเงื่อนไ ต าง ๆ เมื่อตนเองได้โอนหนี้เ ้าไป ู กองทุนฟ้ืนฟูฯ แล้ว และ หกรณ์เองซึ่ง
เป็นนิติบุคคล ก็มีความรู้ ึกว าถูกแทรกแซงโดยนโยบาย องรัฐบาล อาจท้าให้เกิดความเ ้าใจไม ตรงกันระหว าง
ตัว มาชิกซ่ึงเป็นลูกหนี้ และ หกรณ์ซ่ึงเป็นเจ้าหนี้ จึงท้าให้เกิดป ญหาการร้องเรียน อง มาชิก กรณีที่ หกรณ์
ไม  ายหนี้ให้กับกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร 
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 านักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร ในฐานะที่เป็นหน วยงานในการ  งเ ริม หกรณ์และ
กลุ มเกษตรกร ตระหนักดีว า เมื่อเกิดป ญหาร้องเรียนกรณีที่ หกรณ์ไม ยอม ายหนี้ อง มาชิกให้กับกองทุน
ฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรตามวัตถุประ งค์ องกองทุนฟ้ืนฟูฯ ที่ต้องการช วยเหลือเกษตรกร มาชิกท่ีไม 
 ามารถช้าระหนี้ได้ และ ิทธิ เงื่อนไ  ที่กองทุนฟ้ืนฟูฯ ก้าหนดไว้ 

ดังนั้น วันนี้ได้มีโอกา ได้ร วมแลกเปลี่ยนวิธีคิดการด้าเนินงาน องเกษตรแบบผ มผ าน กับการ
พัฒนาลงทุนวิ าหกิจชุมชน องภาคประชาชนต้าบลผาป งแล้ว ทั้งผู้บริหาร และเครือ  าย มาชิก  อน้าวิธีคิด
 องต้าบลผาป งเป็นต้นแบบในการแก้ไ ป ญหาหนี้ ิน องเกษตรกร ซึ่งนับว าเป็นรูปแบบการบริหารจัดการ
หนี้ ิน องเกษตรกรแบบยั่งยืน และ อประ านงานเพื่อจะใช้พ้ืนที่ ูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้ต้าบลผาป งเป็นฐาน
เพ่ือให้เครือ  าย มาชิกองทุนฟ้ืนฟูเกษตรกรทั่วประเท ได้มีโอกา มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีความประ งค์
ต้องการหน วยงานความร วมมือทั้งภาครัฐ รัฐวิ าหกิจ เอกชนที่เกี่ยว ้องมาร วมบันทึก ้อตกลงความร วมมือใน
การแก้ป ญหา องประเท เหมือนต้าบลผาป งต อไป 

 

  
 

 สภาเกษตรกรแห่งชาตินายประพัฒน์ ป ญญาชาติรักษ์ ประธาน ภาเกษตรกรแห งชาติกล่าว
สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว างเครือ  าย มาชิก ภาเกษตรกรจังหวัดล้าปาง และวิ าหกิจชุมชนต้าบลผาป ง
ว า  ภาเกษตรแห งชาติมีหน้าที่ เ ริม ร้างคว ามร วมมือ และประ านงานกับภาครัฐ และเอกชนทั้งในประเท 
และต างประเท  เพ่ือพัฒนาเกษตรกรรมพัฒนาและเ ริม ร้างความเ ้มแ ็งแก เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร
และให้ความเห็นต อนโยบาย กฎหมาย หรือ ้อตกลงที่เก่ียว ้อง กับผลกระทบต อเกษตรกรให้ค้าปรึกษาและ
 ้อแนะน้าแก องค์กรเกษตรกร เพ่ือคุ้มครอง รักษาผลประโยชน์เกี่ยวกับการผลิต และการตลาดเพื่อให้ผลิตผล
ทางการเกษตร ได้รับผลตอบแทน ูง ุด ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนเ ริม ร้าง การมี  วนร วม อง
เกษตรกรทั้งประเท  ท้าให้เกษตรกร มีความเ ็มแ ็ง และมีการรวมตัวกัน อย างเป็นเอกภาพ นอกจากนี้ 
เกษตรกร ามารถจัดท้าแผนแม บท เ นอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ก้าหนดนโยบาย ให้ อดคล้องกับความ
ต้องการ และ ภาพป ญหาอันแท้จริง รวมทั้งให้เกษตรกรได้รับ การพัฒนา   งเ ริมให้ได้รับความรู้  และ ้อมูล
เกี่ยวกับเกษตรกรรมด้านต างๆ 

การประชุมวันนี้ มาใช้ ถานที่ องมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง ซึ่ง มาชิกทุกท านได้มีโอกา  ึกษาดู
งาน วิธีคิด วิธีท้า การบริหารจัดการที่ครบวงจร ซึ่งจะแตกต างจากองค์กรเกษตรกร และตามท่ี ภาเกษตรกร ได้
ท้าแผนยุทธ า ตร์น้าเ นอเพ่ือพัฒนาเกษตรกรรมพัฒนาและเ ริม ร้างความเ ้มแ ็งแก เกษตรกร และองค์กร
เกษตรกรให้ความเห็นต อนโยบาย กฎหมาย หรือ ้อตกลงที่เก่ียว ้อง และมีผลกระทบต อเกษตรกร 
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ต้าบลผาป งเป็นต้าบลเล็กๆ แต มีวิ ัยทั น์กว้างไกล  ามารถจัดระบบความรู้ หรือบูรณาการทุก

ภาค  วนเ ้ามาร วมกันแก้ไ ป ญหาชุมชน ไม ใช รอแต ให้หน วยงานภาครัฐมาช วยเหลือ ที่นี่มีทั้งการลงทุนใน
รูปแบบ”ธุรกิจเพ่ือ ังคม” เป็นชุมชนพ่ึงตนเอง เป็นวิ าหกิจร วมทุนกับองค์กรรัฐวิ าหกิจที่เก่ียว ้องกับ
การเกษตร า านั้นๆ ดังนั้นจะเห็นว าต้าบลผาป งได้ด้าเนินงานอย างมีแบบแผน มียุทธ า ตร์ ที่ตกผลึกจาก
ความคิดเห็น องประชาชน  วนใหญ  และทดลองผิดลองถูก ตามความฝ น องแต ละกลุ ม ซึ่งมีท้ังหมด 15 กลุ มมี
ทั้ง ้าเร็จบ้าง ล้มเหลวบ้าง จะเห็นว าชุมชนต้าบลผาป งได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในลักษณะเครือ  ายเรียนรู้
จะเห็นว า มีการตั้ง ูนย์เรียนรู้ให้ค้าปรึกษาทางธุรกิจชุมชนให้เ ้าใจอย างแท้จริงก อนซึ่งเห็นว าใช้เวลาเรียนรู้กว า 
5 ปีแล้วจริง ู ภาคปฏิบัติ ต้องรู้ ทั้งทางด้านการตลาด ด้านการค้าระหว างประเท  ด้านการเงิน ด้านการผลิต 
การจับคู ทางธุรกิจ การ ร้างเครือ  ายทางธุรกิจ และด้านอื่นๆ ที่เก่ียว ้องกับการบริหารธุรกิจ  องชุมชนที่ได้
ร วมกันออกแบบ 

การประชุมและ ึกษาดูงานวันนี้ จึงได้ความรู้เพ่ิมเติมให้กับ ้านักงาน ภาเกษตรกรแห งชาติ า า
จังหวัดล้าปาง เป็นอย างมากและจะน้าต้นแบบวิ าหกิจพลังงานชุมชนต้าบลผาป งไป ยายผล และก้าหนดให้
เป็นแหล งเรียนรู้ อง ้านักงาน ภาเกษตรแห งชาติทั่วประเท มา ึกษา วิธีคิด องต้าบลผาป ง ก อนก้าหนดเป็น
นโยบาย และยุทธ า ตร์การพัฒนาองค์กรเกษตรทั่วประเท  และน้าเ นอคณะรัฐมนตรีให้เป็นแผนแม บท อง
การแก้ป ญหาเกษตรกรต อไป 

 
 กระทรวงสาธารณสุขโดยนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

สาธารณสุข และคณะผู้บริหาร อันประกอบด้วยอธิบดีกรม ุ ภาพจิต อธิบดีกรม นับ นุนและบริการ ุ ภาพ 
และผู้ตรวจราชการ พร้อมผู้อ้านวยการ ้านักงาน าธารณ ุ ในจังหวัดภาคเหนือ ได้ ึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
กลุ มวิ าหกิจชุมชนต้าบลผาป ง จึงได้กล่าวข้อสรุปว่า การมี ุ ภาพแ ็งแรงในความหมาย ององค์การอนามัย
โลก ครอบคลุมถึงความแ ็งแรง อง ุ ภาพในมิติต าง ๆ ทั้งทางด้านร างกาย จิตใจ  ังคม และป ญญา / จิต
วิญญาณ ซึ่งถ้าหากคนไทยมีความแ ็งแรงทาง ุ ภาพครอบคลุมความหมายทั้ง 4 มิตินี้ ย อมจะ ามารถ
เ ริม ร้างให้ประเท ไทยมีความแ ็งแรงแต ป ญหา ุ ภาพในประเท ไทย มีแนวโน้มว าจะรุนแรงมากยิ่ง ้ึน 
 ะท้อนให้เห็นว าการแก้ป ญหา ุ ภาพท่ีด้าเนินการอยู ในป จจุบันอาจะไม เพียงพอ ค าใช้จ ายในการบริการ
 ุ ภาพ องคนไทย ูงกว า 250,000 ล้านบาท/ปี การพัฒนาบุคลากรด้าน าธารณ ุ ก็เป็นป ญหาไม เพียงพอต อ
การบริการผู้ปุวย ทุกรัฐบาลได้ทบทวน รุปบทเรียนกันเพ่ือหาแนวทางแก้ป ญหา ุ ภาพ องประชาชน ที่ถูกต้อง 
และพบว าป จจัยผลกระทบต อ ุ ภาพ องประชาชนมาจาก วิกฤตเ รษฐกิจ วิกฤต ังคม วิกฤต ิ่งแวดล้อม คือ
ต้นเหตุ องวิกฤต ุ ภาพ ที่ผ านมานโยบาย าธารณ ุ ทุกรัฐบาล ไทย ไม มีนโยบาย องรัฐบาล ไหนให้แก้ไ ท่ี
ต้นเหตุเพราะเป็นภารกิจ องหน วยงานอื่นๆ ไม เก่ียว ้องกับ าธารณ ุ  ระบบ ุ ภาพในประเท ไทยจึงเปรียบ
ได้กับคนไ ้ที่ปุวยหนักด้วยโรคร้ายไม มีการปูองกัน ดังนั้นการด้าเนินกิจกรรมเพ่ือ ร้างผล ้าเร็จการจัดการ
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ระบบ ุ ภาพ เพื่อ ร้างมวลรวมความ ุ  องประชาชน ไม ใช เรื่องง าย ทุก ิ่งทุกอย างย อมมีอุป รรคและป ญหา 
ถ้าไม เริ่มวันนี้ แล้วจะเริ่มกันแก้ป ญหากันเมื่อไหร  ชุมชนจะต้องพ่ึงตนเองให้ได้ แทนการพ่ึงพาจากหน วยงาน
ภาครัฐ รัฐวิ าหกิจ เอกชน และเชื่อว าถ้าชุมชนพึงพาตนเองได้ระดับหนึ่ง  ก็จะเป็นการลดค าใช้จ ายด้าน
 าธารณ ุ ทั้งระบบ แก้ป ญหาบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาลไม เพียงพอต อจ้านวนผู้ปุวยอย างเห็นได้เจน แต 
ไม มีใครท้าอย างจริงจัง เพราะกระทรวง าธารณ ุ ก็ท้าได้ในกรอบภารกิจ คือปูองกันรณรงค์ให้ประชาชนออก
ก้าลังกาย แต ไม มีเงินในกระเปาเพราะเ รษฐกิจไม ดี  ังคมก็ไม ดีตาม ท้าให้มีผลกระทบกับ ิ่งแวดล้อมและ
 ุ ภาพ ตั้งแต ครัวเรือนพ วงเป็นลูกโซ ไปถึงระดับประเท  

  
 ้าหรับการพัฒนา ถานีต้นแบบการจัดการระบบ ุ ภาพดีในต้าบลผาป ง ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรม อง

แผนพัฒนาผาป ง 5 ปี แต ในความเป็นจริงเ าท้ามากว า 10 ปีได้รับรางวัลชุมชนปลอดไ ้เลือดออกติดต อกัน 10 
ปีม”ีธนาคารสะสมแต้มสุขภาพดี” มีการจัดการระบบเ รษฐกิจ พัฒนา ังคม  ิ่งแวดล้อม ที่ อดคล้องกับการ
ด้ารงชีวิตและความ มดุลทาง ังคม  ิ่งแวดล้อมในชุมชน เป็นชุมชนไม มี ารเคมี ใช้ปุยชีวภาพเพ่ือการเกษตร 
 ร้าง ังคมเป็นเลิ  มีการฟ้ืนฟูจิตใจ องชุมชนอย างต อเนื่อง พัฒนา ถาน ึกษาเป็นที่หนึ่ง องจังหวัดทั้งท่ีอยู ใน
ปุาเ า โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนในฝ นดีเด น ครูได้รับรางวัลครู อนดี เด็กนักเรียนจึงได้รับรางวัลชนะเลิ  
และรองชนะเลิ วิชาคณิต า ตร์ และภาษาอังกฤษระดับประเท   แต ผาป งท้าได้เพราะ เกิดจากการน้อยเนื้อ
ต่้าใจ ถูกเอารัดเอาเปรียบทางการเมืองท้องถิ่น มากว า 15 ปี  ไม ได้รับความเป็นธรรม ทาง ังคมจึงท้าให้เกิด
อาการฮึด ู้เพื่อต้องการพึ่งตนเอง แต กว าจะมาถึงวันนี้ผู้น้าชุมชน อันประกอบไปด้วย บ้าน วัด โรงเรียน  ถานี
อนามัย และ ภาเด็กและเยาวชน เป็น บ.ว.ร. . . ใช้เวลาเตรียมตัวกว า 10 ปี ซึ่ง อชื่นชมคณะกรรมการมูลนิธิ
พัฒนาชุมชนผาป ง และวิ าหกิจชุมชนว ามีความอดทน ูงมาก เพราะการมาเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้า
โครงการครั้งแรก ซึ่งจากการฟ งรายงานในแผนงานต อเนื่องและมีการยกระดับการพัฒนาชุมชนโดยตั้งเป็น
วิ าหกิจชุมชนท้าตะเกียบ และน้าเ ษ ้อไผ มาเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟูา   ก็มีม็อบต อต้านคัดค้านจากอดีตผู้น้า
ชุมชนในหมู ที่ 1(นาย รีมูล  ุวรรณค้าวง ์) ต้าบลผาป ง ใช้ชื่อว า”กลุ มรักษ์ผาป ง” ร วมกับกับพระ งฆ์ าย
องค์กรพัฒนาเอกชนในจังหวัดแพร  มายื่นหนัง ือถึงนายกรัฐมนตรี ซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดา อง ังคมท่ีมีความ
คิดเห็นต างกันจะด้วยเหตุผล  วนตัว หรือเพ่ือ  วนรวมก็ตาม ทุกคนมี ิทธิ์แ ดงความคิดเห็นตามระบบ
ประชาธิปไตย 

 



 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชด้าริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้้า มีพลังงาน มีชีวิต 

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า4-56 
 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

  
 
วันนี้ได้มีโอกา มาติดตามความก้าวหน้าเป็นครั้งที่ 2 ได้พาผู้บริหารในจังหวัดล้าปาง และใน

  วนกลาง มาร วมแลกเปลี่ยนด้วยเพื่อเป็น  วนหนึ่ง องการร วมมือในการพัฒนาต้นแบบวิ าหกิจพลังงานชุมชน
 ุ ภาพดี เพื่อว ากระทรวง าธารณ ุ จะได้ก้าหนดเป็นนโยบายเพื่อการ ยายผล วิธีคิด วิธีท้า  องต้าบลผาป ง
ไปใช้ในพื้นที่ที่มีอัตลักษณ์ทางเ รษฐกิจ  ังคม  ิ่งแวดล้อมท่ีคล้ายๆ กัน และเชื่อม่ันว าการด้าเนินโครงการ 
 ึกษา วิจัย และพัฒนาต้นแบบฯ ครั้งนี้จะประ บผล ้าเร็จอย างแน นอน เพราะท่ีมีความพร้อมและ ักยภาพทุก
ด้านโดยเฉพาะพ้ืนฐานองค์ความรู้ องกรรมการแต ละท าน ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับชุมชนอ่ืนๆ ยังด้อยกว าผาป ง
มาก จึงถือว าเป็นชุมชนที่พร้อม และกระทรวง าธารณ ุ ยินดีให้ความร วมมือทางวิชาการด้านการ าธารณ ุ 
และการพัฒนาพืช มุนไพรพื้นบ้านและแพทย์ทางเลือก และ อเป็นก้าลังใจให้ทุกท านประ บผล ้าเร็จดังตั้งใจ 

  
 
 กระทรวงวัฒนธรรม โดยนายปรีชา กันธิยะ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  และนายกฤษยพงศ์ 

สิริ อธิบดีกรมการศาสนา กล าว รุปว า ต้าบลผาป งมีจุดแ ็งหลายด้าน ชุมชนยึดถือความเป็นชาติ  า นา และ
พระมหากษัตริย์ มีพ้ืนฐานและฐานะทางเ รษฐกิจ องครัวเรือนโดยเฉลี่ยแล้วอยู ในเกณฑ์ดี มี ถาน ึกษาท่ีมี
คุณภาพ มีครู อนดี มีนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิ ระดับประเท  มีเยาวชนได้ ึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
จนถึงระดับมัธยม ึกษาตอนต้นประชากร  วนใหญ ได้รับการ ึกษา ้ันพื้นฐานท้าให้มีความรู้ ามารถประกอบ
อาชีพได้หลากหลายประชาชน องต้าบลผาป งที่ได้รับการ ึกษาในระดับที่ค อน ้าง ูง มีอาชีพและมีฐานะที่
มั่นคง มีความ ้านึกรักบ้านเกิด น้าความรู้และทุนทรัพย์มาพัฒนาบ้านเกิดอย างต อเนื่อง เช น การด้าเนิน
โครงการ ูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้พลังงานยั่งยืน ตามแนวพระราชด้าริ อง องค์พระบาท มเด็จพระเจ้าอยู หัว และ
 มเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เป็นต้น 



 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
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รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า4-57 
 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

ต้าบลผาป งได้เ ้าร วมกิจกรรมฟ้ืนฟูวัฒนธรรมตานก๋วย ลาก โครงการลานธรรมวิถีไทย การฟ้ืนฟู
วัฒนธรรมการตีกลองปูจา ตั้งแต ปี 2545 ทุกกิจกรรมที่ด้าเนินกิจกรรมด้านวัฒนธรรมที่ต้าบลผาป งประ บ
ผล ้าเร็จทุกโครงการ เป็นที่น าภาคภูมิใจอย างยิ่งและท่ีน าประทับใจและเป็นบุญอันยิ่งใหญ ที่ชาวต้าบลผาป งได้
ร วมมือกันก อ ร้างพระบรมธาตุเจดีย์หลวง 12 นักษัตรที่ได้รับประทานจาก มเด็จพระ ังฆราชฯ และมีวิธีคิดท่ี
ไม เหมือนการ ร้าง า น ถาน องวัดต างๆ เพราะต้าบลผาป งได้จัดระบบการฟ้ืนฟูและ ร้างบุคลากรทาง
ความคิด และเ ริม ร้างทางป ญญาให้กับ”คน” เป็นหลัก ้าคัญ แต วัดอ่ืนๆ เมื่อมีเงินก็น้าเงินมา ร้างงาน า น
 ถานทันที ผาป งคิดได้หลายชั้น วิ ัยทั น์ไกลกว า น้าเงินไป ุด ร้าง ระน้้าเพ่ือการเกษตร และน้าดินจากการ
 ุด ระไปป ้นเป็นอิฐ ร้างอาชีพ  ร้างคนให้มีจิต ้านึก และน้าอิฐที่ชุมชนผลิตมา ร้างพระบรมธาตุ เป็นวงจรที่
คิดได้ครบตามวิถี องชุมชน เป็นวีธีคิดท่ีไม มุ งหวังว าการ ร้างจะต้องเ ร็จภายในเร็ววัน เป็นวิธีคิดท่ียั่งยืนอย าง
ยิ่งเป็นการรวมคนในชุมชนมีพ้ืนฐานทางวัฒนธรรม และการนับถือ า นาที่เหมือนกันท้าให้ ามารถอยู ร วมกัน
ได้ งบ ุ ชุมชนต้าบลผาป งมี า น ถาน พระอริยะ งฆ์ วัฒนธรรม  นบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ได้รับการ
ยอมรับ และมีการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูมาอย างต อเนื่อง  และเป็นตัวอย างให้ ชุมชนมีบุคคลตัวอย างและบุคคล
อาวุโ หลายท านที่เป็นแบบอย างที่ดีในการด้าเนินชีวิต 

  
และ ิ่งที่กระทรวงวัฒนธรรมได้ท้าด้าเนินงานร วมกับชุมชนต้าบลผาป งมากว า 10 ปี จะเห็นว ามี

วิวัฒนาการด้านวัฒนธรรมมาอย างต อเนื่องท้าให้เห็นเชิงประจักษ์ มีระบบการจัดการเ รษฐกิจชุมชน  ร้าง
 ังคมท่ีดี ดูแลรักษา ิ่งแวดล้อมและ ุ ภาพ ซึ่งทั้งหมดวัฒนธรรมชุมชน ค้าว า”วัฒนธรรม” ไม ใช การฟูอนร้า 
หรือ ิลปะการแ ดง หรือการด้าเนินกิจกรรมต าง ๆ ตามประเพณี ความจริงวิถีชีวิตการกินอยู  อง ังคมท้ัง
ทั้ง ิ้นคือ”วัฒนธรรม” ซึ่งวันนี้การ ื่อ ารใน ังคมเปลี่ยนแปลง การเมือง ิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมก็
ต้องเปลี่ยน “วันนี้” ถามว าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิ ทางไหน. การด้าเนินงานที่ต้าผาป งตอบโจทย์ ยุทธ า ตร์
การเปลี่ยนแปลงในอนาคตหมดแล้ว และ อชื่นชมในความ ้าเร็จ องชุมชนต้าบลผาป ง. 

 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นายน าชัย หล่อวัฒนตระกูล  ผู้ว าการการไฟฟูา  วนภูมิภาคพร้อม
คณะผู้บริหารการไฟฟูา  วนภูมิภาค เ ต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม  และให้การต้อนรับนายชลน าน  รี ุ 
แก้ว รัฐมนตรีช วยว าการกระทรวง าธารณ ุ  ในโอกา มาตรวจเยี่ยมและติดตามการพัฒนา ถานีต้นแบบ
วิ าหกิจพลังงานชุมชนยั่งยืน ุ ภาพดี แก้ป ญหาวิกฤตหมอกควัน ณ  ถานีวิ าหกิจพลังงานชุมชน บ้านผาป ง 
หมู ที่ 3 ต้าบลผาป ง อ้าเภอแม พริก จังหวัดล้าปาง เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2556  ถานีต้นแบบวิ าหกิจพลังงาน
ชุมชนบ้านผาป ง เป็นโครงการที่มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง ร วมกับหลายหน วยงาน ด้าเนินการ ึกษาวิจัยด้วยการ
ประยุกต์ใช้และน้อมน้าพระราชด้ารั  องพระบาท มเด็จพระเจ้าอยู หัว มาเป็นแนวทางในการด้าเนินงาน เพ่ือ
แก้ไ ป ญหาหมอกควันภัยแล้ง วิกฤตเ รษฐกิจ  ังคม  ิ่งแวดล้อม และ ุ ภาพแบบบูรณาการอย างครบวงจร 



 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชด้าริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้้า มีพลังงาน มีชีวิต 

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า4-58 
 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

ให้ชุมชนเ ้ามามี  วนร วมเพ่ือ ร้าง “ต้นแบบวิ าหกิจผลิตพลังงานชุมชน” และ “พ่ึงพาตนเอง” โดยยึด
หลักการแก้ไ ป ญหา พัฒนา ังคม ิ่งแวดล้อมและ ุ ภาพจะต้องเกิดจากการมี  วนร วม องประชาชนร วมคิด 
ร วมท้า ร วมตัด ินใจและร วมกันเป็นเจ้า องการพัฒนา ให้ชุมชน ามารถผลิต ินค้าเอง ใช้เอง  ายเอง พึ่งพา
ตนเองได้ ซึ่งจะท้า ให้การแก้ไ ป ญหาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต องประชาชนเป็นไปอย างยั่งยืน  

  
 ถานีวิ าหกิจพลังงานชุมชนเป็นการ ึกษาวิจัย ซึ่งปรกติที่ผ านมาได้มีการ ึกษาในมหาวิทยาลัย

มาโดยตลอด แต ป ญหาการพัฒนาพลังงานชีวมวลเทคโนโลยี ไม ใช ป ญหา งบประมาณในการลงทุนก็ไม ใช 
ป ญหา ป ญหาการพัฒนาพลังงานชีวมวลคือ การจัดการเชื้อเพลิง หรือวัตถุดิบ และความเ ้าใจ องประชาชน 
เพราะการน้าพลังงานจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นพลังงานที่ ะอาด ไม มีวันหมด เช น พลังงานชีวมวล ชีวภาพ พลังลม 
พลังน้้า พลังงานแ งอาทิตย์ มาใช้ทดแทนพลังงานจากฟอ ซิล เพื่อใช้ในการผลิต ไฟฟูาพลังงานทดแทน อง
ชุมชน โดยการน้าต้นไผ ซึ่งเป็นวั ดุธรรมชาติที่มีอยู มากมายในชุมชนมาผลิตเป็น ินค้า อาทิ เยื่อไผ  ผลิตเป็น
ภาชนะเครื่องใช้ ผ้าไหมไผ  เครื่อง ้าอาง หรือน้ามาผลิตเป็น ตะเกียบ ไม้เ ียบลูกชิ้น ไม้กรงนก ถ านอัดแท ง 
เชื้อเพลิงอัดแท ง เพ่ือทดแทนการใช้ก๊าชหุงต้ม LPG หรือจ้าหน ายทั้งในประเท ในโซนยุโรป และน้าเ ษ  ้อไม้
ไผ ที่เหลือมาใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิต ถานีไฟฟูาชีวมวล เพื่อผลิตไฟฟูาใช้ในชุมชน และ ยังน้าความร้อนที่ได้จาก
 ถานีไฟฟูามาใช้ในการ อบ-ย าง ผลิตอิฐมอญ เพื่อใช้เป็นวั ดุก อ ร้าง ถานที่ พระบรมธาตุเจดีย์พัฒนาเป็น า
 น ถานแหล งท องเที่ยวทาง า นา วัฒนธรรม และท่ี ้าคัญระบบผลิตก๊าชซิฟิเคชั่น เป็นระบบอบ มีการ
ควบแน นท้าให้เกิดน้้า ้มควันไม้ ้าหรับใช้เป็น ารไล แมลงใน วนพืชเกษตร เพ่ือผลิตพืชผักและผลไม้ปลอด
 ารพิษ น้้ายาท้าความ ะอาด  บู  ยา ระผม ออกจ้าหน าย  ร้างอาชีพ  ร้างรายได้ให้แก ชุมชน และการผลิต
ถ านเชื้อเพลิงอัดแท งChar coal จาก ้ีเลื่อยไม้ไผ  ใบไม้ ใบหญ้า ฟาง ้าว ยังมีผงละอองไผ น้าไปผลิตเป็น
อุต าหกรรมเวช ้าอาง ซึ่งเป็นอุต าหกรรมต อเนื่องที่ก้าจัดละอองผงถ าน แต กลับเป็นมูลค า ร้างรายได้ให้กับ
ประชาชนมหา าล ซึ่งจะ ามารถแก้ไ ป ญหาหมอกควันในพื้นท่ีได้  

จากการเยี่ยมชม ถานีต้นแบบฯ บ้านผาป ง นายน้าชัยกล าวชื่นชมการด้าเนินงานโดยเฉพาะอย าง
ยิ่งการพัฒนาพลังงานชีวมวลแบบประชาชนมี  วนร วมที่น้าไป ู การพัฒนาพลังงานชุมชนอย างยั่งยืน ซึ่งการ
ไฟฟูา  วนภูมิภาคยินดีให้ความร วมมือด้าเนินการเพื่อเป็นต้นแบบให้กับชุมชนอ่ืนๆ ต อไป  
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ป จจุบัน  ถานีต้นแบบวิ าหกิจพลังงานชุมชนด้าเนินการตามโครงการแล้วเ ร็จไปกว าร้อยละ 70 

เหลือเพียงการติดตั้ง ถานีไฟฟูาชีวมวลระบบ Gasification  นาดก้าลังผลิต 70 กิโลวัตต์ ซึ่งคาดว าเมื่อ
โครงการเ ร็จ มบูรณ์ ชุมชนบ้านผาป งจะไม มีป ญหาเรื่องหมอกควันและไม มีการตัดไม้ท้าลายปุา คนในชุมชน
จะมี ังคม  ิ่งแวดล้อมและ ุ ภาพที่ดี มีความ ุ อย างยั่งยืนตลอดไป 

 

 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ส านักงานพลังงานเขตพื้นที่ เจ้าหน้าที่กรมประชา ัมพันธ์  ถานีวิทยุ
แห งประเท ไทย 61  ถานี วิทยุชุมชน 36 จังหวัดทั่วประเท 448  ถานีหนัง ือพิมพ์ท้องถิ่นการด้าเนิน
โครงการ  ึกษาและพัฒนาเครือ  ายการ ื่อ ารด้านพลังงานร วมกับ ื่อมวลชนท้องถิ่น  องมูลนิธิ ร้าง ุ ชุมชน 
และ ้านักประ านการมี  วนร วม องภาคประชาชน( ปร.)  ้านักงานปลัดกระทรวงพลังงานจ้านวน 100 คน/
ครั้ง 20 ครั้ง รวมทั้ง ิ้นประมาณ 2,000 คน 

   
 ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ส านักงานพลังงานในส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองท้องถิ่น/

ท้องท่ีในพ้ืนที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่ มัครเ ้าคัดเลือกในการด้าเนินโครงการ  ึกษาและพัฒนาต้นแบบ
วิ าหกิจพลังงานทดแทนชุมชน โดยมูลนิธิพ้ืนบ้านไทย และ ้านักประ านการมี  วนร วม องภาคประชาชน
( ปร.)  ้านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 
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 ส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดล าปางเขต 2นายเรวัต สุธรรม  ประธาน
คณะกรรมการ ้าราชการครูและบุคลากรทางการ ึกษาและผู้บริหาร ้านักงานการ ึกษา ้ันพื้นฐานจังหวัด
ล้าปางเ ต 2 มาเยี่ยมเยือน และเตรียมจัดงาน”มหกรรมการ ึกษา พลังงานมีชีวิต” ในเดือนกรกฎาคม 2557 
โดยใช้ฐานปฏิบัติการเรียนรู้ในการด้าเนินโครงการ เป็นฐานเรียนรู้ให้นักเรียนและนัก ึกษาได้ ึกษาเรียนรู้นอก
ระบบ 

   
 

 เครือข่ายสมาชิกวิสาหกิจเพื่อการเกษตร และราษฎรชุมชนต าบลผาป ง เป็นการอบรม
ชาวบ้านอย างต อเนื่องเพ่ือ ร้างความรู้ ความเ ้าใจและการพัฒนาชุมชนให้ อดคล้องกับการด้ารงชีวิต และ
ความ มดุลทางธรรมชาติ โดยใช้ ถานีพัฒนาวิ าหกิจชุมชนเป็น ูนย์กลางในการคิด โดยเฉพาะแผนงานที่
ชุมชนได้ร วมกันออกแบบเพื่อการพัฒนาชุมชนยั่งยืน 

  
 

 เครือข่ายราษฎรอาสาสมัครรักษาป่าภาคเหนือตอนล่าง (ร ทป.) ในโครงการปลูกปุาเฉลิม
พระเกียรติ ตามพระราชด้าริ อง มเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ  องบริษัท ปตท.จ้ากัด(มหาชน) 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อม และกรมปุาไม้เป็นการด้าเนินงานต อเนื่อง องแผนงานปลูกปุา 
ซึ่งยังคงมีป ญหาที่เป็นวงจรที่ กรมปุาไม้ และ บริษัท ปตท.จ้ากัด(มหาชน) พยายามจัดหาแนวทางแก้ไ ให้
ชุมชน”คน” อยู กับ”ปุา” ในพ้ืนที่ปุา งวนแห งชาติให้มากที่ ุด โดยการพัฒนาบุคลากรในหมู บ้านให้ชุมชนดูแล
ปุา เพราะในอดีตกรมปุาไม้ ยึดที่คืนจากชาวบ้าน แล้วน้ามาท้าโครงการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรติ แต พฤติกรรม
 องความเป็นเจ้า องพ้ืนที่เคยท้ากินมาก อนจึง ร้างวงจร “ปลูก-เผา” กลายเป็นปุาเ ื่อมโทรม ดังนั้นจึงมีการ
พัฒนาบุคลกรในแต ละพ้ืนที่โครงการ ป จจุบันมี ร. .ท.ป.ทั่วประเท ประมาณ 300,000 คน การ ึกษาดูงาน
และการอบรม ัมมนา ณ วิ าหกิจชุมชนผาป ง ประธานเครือ  าย ร. .ท.ป. จังหวัดภาคเหนือตอนล างได้กล าว
 รุปว า ที่ผ านมา. ร ทป. และบริษัท ปตท.จ้ากัด(มหาชน) กรมปุาไม้ และกรมอุทยานแห งชาติ  ัตว์ปุา และ
พันธุ์พืช ได้ท้างานร วมกันมาตลอด และคิดว าได้ท้าดีท่ี ุดแล้ว เ ้ามาครั้งแรกและมองดูทั นียภาพในพ้ืนที่
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ชุมชนต้าบลผาป ง ไม มีการบุกรุกท้าลายปุา ไม ปลูก ้าวโพด มัน ้าปะหลัง ยางพารา ยูคาลิปตั  แล้วเ าท้า
อะไรกิน เป็นค้าถามท่ีค้างคาอยู ในใจ แต เมื่อได้ฟ งวิทยากรและกรรมการมูลนิธิ และเครือ  ายวิ าหกิจชุมชนผา
ป ง ได้อธิบายแต ฐานเรียนรู้ถึงวิธีคิด วิธีท้า ในการรักษาปุานั้น กลุ ม ร ทป. จะต้องน้าวิธีคิดแนวทาง องผาป ง
ไปเป็นแนวทางการพัฒนาและรักษาปุาในชุมชน องตนเอง มีหลักวิชากรเ ้ามาเก่ียว ้อง มีระบบการบริหาร
จัดการในรูปองค์กรนิติบุคคล เพ่ือการพัฒนา”กิจการเพื่อชุมชน”น้ารายได้หมุนเวียนพัฒนาเ รษฐกิจชุมชน 
 ังคม  ิ่งแวดล้อมและ ุ ภาพ ทุกด้านผาป งคิดไกลเกินกว าชุมชนอ่ืนๆ ไป 10 ปี ซึ่งมองแล้วความจริงเป็น
หน้าที่ อง อบต.ทั่วประเท  จะต้องน้าแนวคิดนี้ไปพัฒนาแต ละท้องถิ่นความจริงวันนี้หลายคนเป็น NGOs ด้วย
แต พอมาเห็นรูปแบบการบริหารจัดการที่ผาป งแล้ว ท้าให้เห็น และเ ้าใจนิยามว า ”พูดแล้วท า” กับ”ท าแล้ว
พูด” 

  
 

ตัวแทน ้านักงานอุทยานแห งชาติ ได้กล าว รุปว า ดีใจที่มาพบกับกลุ มอนุรักษ์ปุาที่แท้จริง เ ้าใจ
การฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติอย างแท้จริง และวันนี้คนที่พูดแทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
 ิ่งแวดล้อม พูดแทนกรมปุาไม้ กรมอุทยานฯ คือ คนต าบลผาป งแ ดงให้เห็นว ากรรมการชุมชนต้าบลผาป ง
เ ้าใจกฎหมาย และแนวทางการอนุรักษ์ปุา การรักษาปุา การน้ามาใช้ประโยชน์ตาม อบเ ตที่กฎหมายก้าหนด 
ตามพระราชด้ารั  อง มเด็จพระเจ้าอยู หัวฯ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2524 ในวันพระราชทานเปิดการ ัมมนา 
การพัฒนาการเกษตรภาคเหนือตอนหนึ่งว า “ ท้าอย างไร ้าหรับให้คนอยู ในปุา งวน  ามารถท่ีจะท้ากินได้โดย
ถูกต้องตามกฎหมาย แล้วก็ไม ผิดระเบียบทางราชการ ไม ท้าให้ปุา งวนแห งชาตินี้พังลงไปมากกว าที่เป็นอยู  
“ ทก” นี้เกิด ้ึนเมื่อประมาณ 10 วันนี้เกิด ึ้นที่บ้านห้วยตอง อ้าเภอ ันปุาตอง จังหวัดเชียงใหม นี้เอง  

แห งใดท่ีทางการยังไม ถือว าเป็นเ ตที่เพิกถอนปุา งวน และประชาชนเ ้าไปท้ากิน ก็ต้องมีการ
ควบคุม อย างเช น โครงการหลวง ไปควบคุมให้ เ าถือว าเ าท้าถูกต้องแล้ว ไม ท้าลายปุาเพ่ิมเติม หรือไม ท้าให้
เ ียหาย เ ามี ิทธิ์ เลยคิดว าควรให้ใบแ ดงว ามี”สิทธิ์ท ากิน” ก็กลายเป็น “สทก” 
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 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)โรงไฟฟ้าแม่เมาะ และชุมชนบริเวณรอบ
โรงไฟฟูาแม เมาะโดยเฉพาะต้าบลนา ัก จะมีจ้านวนผู้น้าชุมชน และผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น มากกว า
ต้าบลอื่นๆ หัวหน้าประชา ัมพันธ์โรงไฟฟูาแม เมาะ และนายกองค์การบริหาร  วนต้าบลนา ัก อ้าเภอแม เมาะ 
จังหวัดล้าปางได้กล าว รุปว า  อบคุณ กฟผ.แม เมาะ และที่ว าการอ้าเภอแม เมาะ ที่ให้โอกา ผู้น้าชุมชนในพ้ืนที่
ชุมชนรอบโรงไฟฟูาแม เมาะเ ้ามา ึกษาดูงาน หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาต้นแบบวิ าหกิจพลังงานชุมชน
ต้าบลผาป ง ครั้งนี้ ต้องยอมรับว าในความรู้ ึก  วนตัวเบื้องต้นก อนว าวันนี้ กฟผ.และอ้าเภอพามาดูอะไร ท้าไม
ต้องมาดู ไม เคยได้ยินพ้ืนที่แห งนี้มาก อน เพียงแต อ้าเภอบอกว ามาดูต้นแบบการพัฒนาวิ าหกิจพลังงานชุมชน 
ก็มีความ นใจมากจึงพาผู้บริหาร และผู้น้าชุมชนในต้าบลนา ักมาเยอะกว าต้าบลอ่ืนๆ  

 

  
 

เมื่อมาถึงแล้ว จึงเ ้าใจรู้แจ้งเห็นจริงและยังถามตนเอง และคุยกับผู้บริหาร ผู้น้า และ มาชิกท่ีมา
วันนี้ตลอดเวลาการเรียนรู้ตามฐานปฏิบัติการต างๆ ว า “ท าไม” ไม มีใครมาให้ความรู้อย างนี้ตั้งแต ต้น “ผาป ง”
ไม มีเงินงบประมาณ ไม มี อบต. ยัง ามารถด้าเนินการได้เพียงนี้ “ผาป ง” เมื่อเปรียบเทียบกับ ”แม่เมาะ” ด้าน
เ รษฐกิจ  ังคม  ิ่งแวดล้อมและ ุ ภาพ ผาป งดีกว าแม เมาะทุกด้าน แต แม เมาะมีเ รษฐกิจดีกว าเฉพาะในบาง
พ้ืนที่ มีโรงไฟฟูา มีเงินช วยเหลือ องกองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟูา 365 ล้าน/ปี หรือ 1 ล้านต อวัน มา
พัฒนาชุมชน แต การพัฒนา ังคม  ิ่งแวดล้อมและระบบจัดการ ุ ภาพ แตกต างกับผาป งมาก วิธีคิด วิธีท้า การ
มี  วนร วม องประชาชน และวันนี้ได้ทราบ ้อเท็จจริงจากการปฏิบัติจริงในการด้าเนินโครงการนี้ ตาม VTR 
 รุปป ญหาอุป รรคว า มีการคัดค้านต อต้านจาก พนักงานการไฟฟูาฝุายผลิต ที่เกษียณอายุราชการ และ
พนักงานเจ้าหน้าที่โรงไฟฟูาแม เมาะเป็นแกนน้าด้วย ท้าให้ชาวแม เมาะงง กันพอ มควร ต้อง อ อบคุณ
กรรมการมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง ที่น้าความจริงทุกอย างมาน้าเ นอไม มีการปกปิด ้อมูล วันนี้ ผู้บริหาร
โรงไฟฟูาแม เมาะ ได้รู้ได้เห็น ได้เรียนรู้ร วมกับชุมชนแม เมาะ คิดว าการ ึกษาดูงานวันนี้มีประโยชน์ที่ ุดตั้งแต มี
การ ึกษาดูงานมาหลายแห ง เ ้าใจการพัฒนาชุมชนในรูปแบบวิ าหกิจพลังงานชุมชนที่ชุมชนเป็นเจ้า องเอง 
เ ้าใจวิธีการ  ั้นตอนเริ่มต้น และช วยชี้น้าช องทางในการแก้ป ญหาการรับเงิน นับ นุนและการน้าเงิน
งบประมาณกองทุนรอบโรงไฟฟูามาอย างถูกต้องตามกฎหมาย และเ ้าใจว า อบต.ไม ใช นิติบุคคล ชาวบ้านต้อง
รวมกลุ มจัดตั้งองค์กรที่กฎหมายก้าหนดคิดว าทั้งโรงไฟฟูาแม เมาะ ทั้งประชาชนอ้าเภอแม เมาะ จะต้องทบทวน
การมี  วนร วม องภาคประชาชนและโรงไฟฟูากันใหม  

หัวหน้างานประชา ัมพันธ์ โรงไฟฟูาแม เมาะ ได้กล าวว าวันนี้ทั้งฝุายกิจการเพื่อ ังคม และฝุาย
ประชา ัมพันธ์ได้มีโอกา แลกเปลี่ยนวิธีคิด วิธีท้า การพัฒนาต้นแบบวิ าหกิจพลังงานชุมชนยั่งยืน ซึ่งกล าวได้
ว าเป็นการเริ่มต้น องกระทรวงพลังงาน โดย ้านัก  งเ ริมการมี  วนร วม องภาคประชาชน(  ช) ก็เป็น
แนวทางท่ีกระทรวงพลั 
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งงานพยายามแก้ไ ป ญหาต างๆ ให้การพัฒนาพลังงาน ามารถด้าเนินการได้อย าง ะดวก 
เพราะว าประชาชน  วนใหญ ยังไม เ ้าใจการพัฒนาพลังงาน และวันนี้ก็ท้าให้ทราบว าพนักงาน อง กฟผ.นั้นยังมี
การคัดค้านภารกิจหน้าที่ องตนเอง ซึ่งจะต้องมีการทบทวนบทบาทการพัฒนาองค์กรกันใหม  

  
อย างไรก็ตาม ตัวแทน กฟผ.ยัง อบคุณกรรมการชุมชนต้าบลผาป งทุกท านที่ให้การต้อนรับ 

และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงระบบการบริหารจัดการชุมชนที่ยั่งยืน และคิดว าเป็นประโยชน์กับชาว กฟผ. และ
ชุมชนอ้าเภอแม เมาะมาก ต้องบอกว าจะพาชุมชนแม เมาะ มาผาป งอีกหลายครั้ง เพราะประทับใจและได้เรียนรู้
 ิ่งที่มีประโยชน์ แม เมาะมีโรงตะเกียบกว า 80 โรง ผาป งมีเพียง ถานีเดียว และมีรูปแบบการบริหารจัดการเชิง
ธุรกิจเพ่ือ ังคม ตามระเบียบกฎหมายก้าหนด ชุมชนได้ประโยชน์ แก้ป ญหาชุมชนอย างยั่งยืน กฟผ. จะต้องน้า
วิธีการ และ ้ันตอนการด้าเนินงานนี้ไป ึกษาและประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่อ้าเภอแม เมาะร วมกับชาวอ้าเภอแม เมาะ
ต อไป 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท บาลต้าบล ุนพัดเพ็ง จังหวัด ุพรรณบุรี  เป็นตัวอย าง อง
องค์กรปกครองท้องถิ่น 36 จังหวัดที่ได้รับ  าว ารจากการประชา ัมพันธ์ผ าน ื่อมวลชนท้องถิ่นท่ีน้าความ
เ ้าใจ องการปฏิบัติการเรียนรู้วิ าหกิจพลังงานชุมชนยั่งยืนไปเผยแพร  แล้วมีการ มัครคัดเลือกเพ่ือเป็นชุมชน
น้าร องในการพัฒนาพลังงานทดแทนชุมชนในปี 2557  องกระทรวงพลังงานผ าน ื่อมวลชนท้องถิ่นภายใต้การ
ด้าเนินโครงการ พัฒนาเครือ  ายการ ื่อ ารด้านพลังงานร วมกับ ื่อมวลชนท้องถิ่น และมีการคัดเลือกให้เหลือ
ชุมชนที่มี ักยภาพเพียงจ้านวน 10 แห ง และได้ใช้ ถานที่ วิ าหกิจชุมชนต้าบลผาป ง เป็น ถานที่ ึกษาดูงาน 
เพ่ือก้าหนด อบเ ตแนวทางการพัฒนาวิ าหกิจพลังงานทดแทนชุมชน ซึ่งรวมผู้มา ึกษาดูงานจากหน วยงาน
องค์กรปกครองท้องถิ่นภายใต้การด้าเนินงานโครงการ องกระทรวงพลังงานเฉลี่ย 100 คน/แห ง รวม 10 แห ง
ไม น้อยกว า1,000 คนแต  ิ่งที่น า ังเกต คือ มีชุมชนหรือหน วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่น หน วยงานภาครัฐ 
และวิ าหกิจ ให้ความ นใจเป็นจ้านวนมาก ติดต อประ านงานกับมูลนิธิฯ โดยตรงเพื่อเ ้ามา ึกษาเรียนรู้ ไม 
ต่้ากว า 1,000 คน ประมาณ 20 องค์กรเฉลี่ยประมาณ 30- 70 คน/ครั้ง 
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จาก ้อ รุปการแ ดงความคิดเห็น  วนใหญ  องกลุ มองค์กรปกครองท้องถิ่น พบว ามีความเ ้าใจ
การพัฒนาพลังงานทดแทนชุมชน และเ ้าใจวิธีการ  ั้นตอนเริ่มต้น และทราบป ญหาอุป รรค ที่จะต้อง
เตรียมการแก้ไ ในแต ละชุมชน โดยเฉพาะความรู้เรื่องการการพัฒนาเพื่อการลงทุน และกฎหมายที่เกี่ยว ้อง
กับการพัฒนาชุมชนในรูปแบบ”วิ าหกิจ”  หกรณ์ หรือมูลนิธิ เพื่อให้เป็นองค์กรนิติบุคคลที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย จึง ามารถร วมลงทุนกับหน วยงานภาครัฐ รัฐวิ าหกิจ และเอกชนได้ 

 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยเป็นหน วยงาน าธารณ ุ ระดับจังหวัดที่เห็น
ความ ้าคัญ องการแก้ป ญหา ุ ภาพอย างเป็นระบบครบวงจร จึงได้น้าเจ้าหน้าที่ และผู้อ้านวยการ
โรงพยาบาลต างๆ ในจังหวัด ุโ ทัย มาปฏิบัติการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนแนวทางการแก้ป ญหาชุมชนเพื่อ  ร้าง
ความแ ็งแรง อง ุ ภาพในมิติทางกาย และใจ นายชิโนรส ลี้สวัสดิ์  นายแพทย์ าธารณ ุ จังหวัด ุโ ทัย  
กล าว รุปว า “ คนผาป ง” ได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย มีคุณค าทางโภชนาการ และเพียงพอต อความต้องการ
 องร างราย จากแหล งผลิตอาหารที่ปลอด ารพิษปนเปื้อน จึง ะท้อนให้เห็นถึงคนผาป งมีอายุ ัยเฉลี่ยยืนยาว
พร้อม ุ ภาพที่แ ็งแรง อัตราการปุวยและตายด้วยโรคที่เป็น าเหตุการตายอันดันต้น ๆ  องคน ผาป งลด
น้อยลงอย างมีนัย ้าคัญ โดยเฉพาะอย างยิ่งโรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคความดันโลหิต ูง โรคไ ้เลือดออก และ
โรคเบาหวาน ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยา ูบ ชุมชนผาป งไม มีไ ้เลือดออกติดต อกัน 10 กว าปี 
 ะท้อนให้เห็นถึง ักยภาพ อง อ ม. และ ถานนีอนามัย มีความเ ้มแ ็ง  ุ ภาพในมิติทางจิตใจ มีครอบครัวที่
อบอุ น เด็กและผู้ ูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใ  จากครอบครัว มีความฉลาดทาง ติป ญญา ( I.Q.) และความ
ฉลาดทางอารมณ์ ( E.Q.) เพ่ิมมาก ้ึนในระดับที่ต้องไม ต่้ากว าเกณฑ์มาตรฐาน ากลมีความแ ็งแรง อง ุ ภาพ
ในมิติทาง ังคม ( Social health) ซึ่ง ะท้อนได้จากมีโรงเรียนดี ครูดี นักเรียนเก ง และเ รษฐกิจพอเพียง 
(Sufficiency Economy) มีความปลอดภัยจากอาชญากรรมและความรุนแรง ที่ก อให้เกิดการประทุษร้ายต อ
ชีวิต ร างกายและจิตใจ การประทุษร้ายทางเพ และการประทุษร้ายต อทรัพย์ ิน ได้รับการ ึกษาในระบบ
โรงเรียนไม น้อยกว า 12 ปี และมีโอกา เรียนรู้ต อเนื่องตลอดชีวิตเพ่ือ ร้างความรู้ความเ ้าใจและเกิดทักษะทาง
 ุ ภาพ ( Health Skill) และทักษะการด้าเนินชีวิตอย างเหมาะ ม ( Life Skill)ความแ ็งแรง อง ุ ภาพในมิติ
ทางป ญญา / จิตวิญญาณ  ลด ละ เลิกอบายมุ และ ิ่งเ พติด  มีความอาทรเกื้อกูลกันเพราะเป็นเครือญาติกัน
ทั้งต้าบล ประชาชนมี ติและป ญญาแก้ไ ป ญหา ด้วยเหตุผลและด้วย ันติวิธี ยึดมั่นในหลัก  า นธรรมและ
วัฒนธรรมที่ดีงาม 

   
วันนี้  าธารณ ุ จังหวัด ุโ ทัย จะน้าความรู้ที่ได้แลกเปลี่ยนกันโดยเฉพาะระบบการบริหาร

จัดการ ุ ภาพชุมชนที่ครอบคลุมทั้งการแก้ป ญหาทางเ รษฐกิจ  ังคม และ ิ่งแวดล้อม และระบบจัดการ
 ุ ภาพในชุมชน ไปเป็นตัวอย างให้ อดคล้องกับพื้นท่ีในจังหวัด ุโ ทัย ซึ่งคาดหวังว าจะเป็นประโยชน์มาก แต 



 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชด้าริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้้า มีพลังงาน มีชีวิต 

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า4-65 
 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

ก็ ้ึนอยู กับองค์ความรู้ องบุคลกรในพ้ืนที่ เพราะเห็นชัดเจนว า ิ่งหนึ่งที่ชาวผาป งท้าได้ เพราะมีความพร้อมด้าน
บุคลากร เริ่มต้นพัฒนาบุคลากร เป็นหลัก ้าคัญในการพัฒนาชุมชน วิธีการด้าเนินงาน  ั้นตอน และแนวทาง
การด้าเนินงาน องการพัฒนา ถานีต้นแบบวิ าหกิจพลังงานชุมชนยั่งยืนชุมชน ุ ภาพดี ภายใต้ การด้าเนิน
โครงการใต้ร มพระบารมี โดยน้อมน้าพระราชด้าริ ององค์พระบาท มเด็จพระเจ้าอยู หัวและ มเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ มาเป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาชุมชน 

 
 ส านักงานพลังงานจังหวัดล าปางนางสายธาร ประสงค์ความดี  ผู้อ้านวยการ ้านักงาน

พลังงานจังหวัดล้าปางซึ่งมีหน้าที่ภารกิจในการ  งเ ริม และ ร้างความใจกับประชาชนต อการพัฒนาพลังงาน 
การด้าเนินงานโครงการ  ึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิ าหกิจพลังงานชุมชนยั่งยืน(ล้าปางโมเดล) จึงเป็น
โครงการหนึ่งที่ ้านักงานพลังงานจังหวัดเป็นผู้  งเ ริม นับ นุนให้การด้าเนินโครงการประ บผล ้าเร็จ 

  
ดังนั้น การประ านงานหน วยงานความร วมมือที่เก่ียว ้องกับการด้าเนินโครงการโดยเฉพาะ

หน วยงานภาครัฐ รัฐวิ าหกิจ อาทิ  ้านักงานอุต าหกรรมจังหวัด ที่ดินจังหวัด  ้านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และ ิ่งแวดล้อมจังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฎล้าปาง มหาวิทยาลัยธรรม า ตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล และการน้าเ นอรายงานให้จังหวัดทราบถึงผลการด้าเนินงาน ความก้าวหน้าโครงการ และป ญหา
อุป รรคต างๆ ตลอดจนแนวทางการแก้ไ ป ญหาจึงเป็นพี่เลี้ยงให้กับมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป งอย างเต็มที่ เพื่อ
ต้องการให้ต้นแบบการพัฒนาวิ าหกิจพลังงานชุมชน ณ ต้าบลผาป งประ บผล ้าเร็จและใช้ ถานที่แห งนี้เป็น
 ูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้  ึกษาดูงานเพ่ือร วมกับชุมชนในจังหวัดล้าปาง จัดท้าแผนพลังงานประจ้าปี เพราะวันนี้
 ูนย์วิ าหกิจชุมชนต้าบลผาป งถึงแม้ว ายังไม แล้วเ ร็จ มบูรณ์ แต  ามารถน้าเ นอวิธีคิด วิธีการ  ั้นตอนการ
ด้าเนินงาน และเป็นแหล งเรียนรู้ที่ครบวงจร 
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นายชุมพล ฐิติยารักษ์ รองปลัดกระทรวงพลังงาน  ได้มาติดตามความก้าวหน้าในการด้าเนิน

โครงการ ได้กล าว รุปว า การด้าเนินโครงการนี้เป็นการด้าเนินงานโครงการที่จะ ร้างความ ้าเร็จ และ
แก้ป ญหาให้กับประเท ชาติอย างมาก เพราะวิธีคิด และ อบเ ตการด้าเนินงานโครงการ การพัฒนาพลังงาน
เป็นเพียงเครื่องมือ เทคโนโลยีเท านั้น แต ป จจัย ้าคัญคือการบริหารจัดการเชื้อเพลิง ซึ่ง ้ึนอยู กับชุมชน การ
บริหารจัดการ องประชาชน ซึ่งเป็นเรื่องยากที่ ุด เพราะประชาชน  วนใหญ ยังมีความเ ้าใจการพัฒนา
พลังงานที่คลาดเคลื่อน ไปดูตัวอย างท่ีไม ดีก็มีมาก ตัวอย างที่ดีก็มีมาก แต คนไทยก็ยังมีความวิตกกังวลต อ
ผลกระทบต อ ิ่งแวดล้อม และ ุ ภาพในชุมชน ซึ่งเป็นการแ ดงออกตามระบบประชาธิปไตยท่ี วยงามถ้าอยู 
ในกรอบและ อบเ ต องการแ ดงความคิดเห็น แต  ังเกตว าการแ ดงออกต อการพัฒนาพลังงาน อง
 ังคมไทยจะเพ่ิมความรุนแรงมาก ึ้น เพราะการ ื่อ ารทาง ังคมเปลี่ยนแปลง การเมืองภาคประชาชนและ
การเมือง ิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง กลายเป็นวัฒนธรรมความเชื่อที่กระทรวงพลังงานจะต้องรีบหา
ทางแก้ไ เป็นกรณีเร งด วน มิเช นนั้นจะเป็นดินพอกหางหมู หรือป ญหาที่ ะ มมานานที่ไม มีการแก้ไ  แล้ว
อนาคตประเท ไทยจะพัฒนาเ รษฐกิจอย างไร เมื่อประเท ไทย าดความม่ันคงด้านพลังงานก็คือวิกฤต อง
ประเท  อย างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ต้นแบบวิ าหกิจชุมชนต้าบลผาป ง จึงเป็นความหวังที่ ามารถตอบป ญหา
ผลกระทบทางเ รษฐกิจชุมชน  ังคม  ิ่งแวดล้อมและ ุ ภาพได้ครบทุกด้าน เพราะที่ผาป งได้พัฒนาเป็น
ตัวอย างครบทุกมิติทาง ังคม จึงเชื่อมั่นได้ว าความหวัง และความฝ น องชุมชนต้าบลผาป ง และองค์กรความ
ร วมมือทุกหน วยงานจะเป็นความจริง เพ่ือแก้ป ญหาให้กับประเท ได้ 

 

  
 

 ส านักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่โดยนายช้านาญ  กายประ ิทธิ์ พลังงานจังหวัดเชียงใหม 
น้าชุมชนต้าบลดอนแก้ว อ้าเภอแม ริม และชุมชนต้าบลท าผา อ้าเภอแม แจ ม จังหวัดเชียงใหม มา ึกษาดูงาน 
และปฏิบัติการเรียนรู้การด้าเนินโครงการ  ึกษา วิจัยและพัฒนาวิ าหกิจพลังงานชุมชนยั่งยืน(ล้าปางโมเดล) 
ภายใต้โครงการเพ่ิม มรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับต้าบล  ปี 2557
ประเภทชุมชนที่มี ักยภาพในการผลิตพลังงานโครงการจัดท้าแผนพลังงานชุมชน คือ ชุมชนที่มี ักยภาพในการ
ผลิตพลังงาน นาดเล็ก เป็นชุมชนที่มี ักยภาพพลังงานทดแทนที่คาดว าจะมีมากพอที่จะ ามารถผลิตพลังงาน
เป็นไฟฟูา น้้ามัน แก๊ ได้ หรือชุมชนที่มกีารผลิตภัณฑ์ OTOP/SME/วิ าหกิจชุมชน/อุต าหกรรมในครัวเรือน 
และจะต้องเป็นชุมชนที่มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเกษตร หรือประมง และคาดว าจะ ามารถน้าเทคโนโลยี
พลังงานทดแทนเ ้าไปเ ริม หรือปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือก อให้เกิดการใช้พลังงานที่มีประ ิทธิภาพ ูง ึ้น
ได้ และชุมชนทั่วไป เน้นการประหยัดพลังงานไฟฟูามาจัดท้าแผนพลังงาน 
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 ส านักงานพลังงานจังหวัดน่านโดยนายอาทิตย์ มีทิพย์ พลังงานจังหวัดน านและ ้าราชการ
เจ้าหน้าที่ น้าประชาชนในอ้าเภอเวียง า จังหวัดน าน มา ึกษาดูงาน และปฏิบัติการเรียนรู้การด้าเนินโครงการ 
 ึกษา วิจัยและพัฒนาวิ าหกิจพลังงานชุมชนยั่งยืน(ล้าปางโมเดล) ภายใต้โครงการเพ่ิม มรรถนะด้านการ
บริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับต้าบล  ปี 2557ประเภทชุมชนที่มี ักยภาพในการผลิต
พลังงานโครงการจัดท้าแผนพลังงานชุมชน คือ ชุมชนที่มี ักยภาพในการผลิตพลังงาน นาดเล็ก เป็นชุมชนที่มี
 ักยภาพพลังงานทดแทนที่คาดว าจะมีมากพอที่จะ ามารถผลิตพลังงานเป็นไฟฟูา น้้ามัน แก๊ ได้ หรือชุมชนที่
มีการผลิตภัณฑ์ OTOP/SME/วิ าหกิจชุมชน/อุต าหกรรมในครัวเรือน และจะต้องเป็นชุมชนที่มีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากเกษตร หรือประมง และคาดว าจะ ามารถน้าเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเ ้าไปเ ริม หรือ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือก อให้เกิดการใช้พลังงานที่มีประ ิทธิภาพ ูง ึ้นได้ และชุมชนทั่วไป เน้นการ
ประหยัดพลังงานไฟฟูามาจัดท้าแผนพลังงาน 

 

  
 

 ส านักงานพลังงานจังหวัดตากมา ึกษาดูงาน และปฏิบัติการเรียนรู้การด้าเนินโครงการ 
 ึกษา วิจัยและพัฒนาวิ าหกิจพลังงานชุมชนยั่งยืน(ล้าปางโมเดล) ภายใต้ โครงการเพิ่ม มรรถนะด้านการ
บริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับต้าบล  ปี 2557ประเภทชุมชนที่มี ักยภาพในการผลิต
พลังงานโครงการจัดท้าแผนพลังงานชุมชน คือ ชุมชนที่มี ักยภาพในการผลิตพลังงาน นาดเล็ก เป็นชุมชนที่มี
 ักยภาพพลังงานทดแทนที่คาดว าจะมีมากพอที่จะ ามารถผลิตพลังงานเป็นไฟฟูา น้้ามัน แก๊ ได้ หรือชุมชนที่
มีการผลิตภัณฑ์ OTOP/SME/วิ าหกิจชุมชน/อุต าหกรรมในครัวเรือน และจะต้องเป็นชุมชนที่มีการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากเกษตร หรือประมง และคาดว าจะ ามารถน้าเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเ ้าไปเ ริม หรือ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพ่ือก อให้เกิดการใช้พลังงานที่มีประ ิทธิภาพ ูง ึ้นได้ และชุมชนทั่วไป เน้นการ
ประหยัดพลังงานไฟฟูามาจัดท้าแผนพลังงาน 
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 วิทยาลัยการอาชีพเถิน อ้าเภอเถิน จังหวัดล้าปาง ผู้อ้านวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน ได้
ตระหนักถึงความ ้าคัญในการเรียนรู้ด้านพลังงานแก นักเรียนนัก ึกษาวิทยาลัยการอาชีพ จึงได้มีการ
แลกเปลี่ยนรู้ และความร วมมือในการ ึกษา วิจัย และพัฒนาพลังงานทดแทน ภายใต้การด้าเนินโครงการ  ูนย์
ซ อม ร้างเพื่อชุมชน  

   
 

 รุปจ้านวนผู้มา ึกษาดูงาน และร วมปฏิบัติการเรียนรู้ ณ วิ าหกิจชุมชนต้าผาป ง อ้าเภอแม พริก 
จังหวัดล้าปางปี 2556 จ้านวนทั้ง ิ้น 5,860 คน หรืออาจกล าวได้ว าเป็นตัวอย างการแ ดงความคิดเห็น อง
ประชาชนทั้งประเท ท่ีได้มี  วนร วมในการก้าหนด อบเ ตการพัฒนาพลังงานหรือการจัดท้าแผนพัฒนาชุมชน
อย างเป็นระบบที่ยั่งยืนผ านกระบวนการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง Leaning by doing ระหว างชุมชนกับชุมชน 
เป็นการ ื่อ ารแบบเล าเรื่องจากฐานการปฏิบัติที่เป็นจริง ที่ได้มีโอกา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหา ้อ รุปในอัต
ลักษณ์ องการแก้ไ ป ญหาในชุมชนด้านเ รษฐกิจ  ังคม  ิ่งแวดล้อม และ ุ ภาพ ซึ่งมีเทคโนโลยีพลังงาน
ชุมชน และระบบการบริหารจัดการชุมชน เป็นเครื่องมือความรู้ในการ ื่อ าร จากการด้าเนินโครงการ  ึกษา 
จะ ังเกตพบได้ว า การ ื่อ ารระหว างประชาชนกับประชาชน ที่ได้ ื่อ ารความเ ้าใจเกิดเป็น “ความเชื่อ” ทาง
 ังคมไทยในป จจุบันที่มีมากกว า  ้อเ นอแนะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ แ ดงออกถึงความน าเชื่อถือ องการ
 ื่อ าร ซึ่ง ังเกตเห็นได้อย างชัดเจนและ ามารถตั้ง ้อ ังเกตได้ว า การ ื่อ ารใน ังคมไทยได้เปลี่ยนแปลงไป
ตามการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ิ่งแวดล้อมในป จจุบัน ดังตัวอย างที่ ังเกตพบในการ ึกษาครั้งนี้ระหว างกลุ ม
 ื่อมวลชน และวิ าหกิจชุมชนต้าบลผาป ง  ื่อมวลชนท้องถิ่นซึ่งเป็น ”ผู้ส่งสาร”แต กระบวนการเรียนรู้ในฐาน
ปฏิบัติจริง  ื่อมวลชน เป็น ”ผู้รับสาร”เพ่ือน้าความเ ้าใจไป ยายผลต อผ านเครื่องมือการ ื่อ าร วิทยุ 
หนัง ือพิมพ์ ซึ่งผลปรากฏว า การแปล  าว ารเพ่ือ ร้างความเ ้าใจในรูปแบบ ”เล่าความ”จากคณะบุคคล 
“ปากต่อปาก”หรือจากความเ ้าใจ อง ื่อมวลที่ได้รับมาจากวิทยากรชุมชนตัวคูณในฐานเรียนรู้นั้น ได้ ะท้อน



 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชด้าริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้้า มีพลังงาน มีชีวิต 
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ไปถึงหน วยงานองค์กรปกครองท้องถิ่น หน วยงานภาครัฐ รัฐวิ าหกิจ ที่ได้รับ  าว าร นใจเ ้ามา ึกษาเรียนรู้ 
และเป็น  วนหนึ่ง องการ ึกษาโครงการ อาทิ มูลนิธิปิดทองหลังพระ กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  ภา
เกษตรกรแห งชาติ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ หกรณ์การเกษตร(ธก ) กรมการ า นา กระทรวงวัฒนธรรม 
รวมถึงมหาวิทยาลัย และ ถาบันการ ึกษา บริษัท ปตท.จ้ากัด(มหาชน) เป็นต้น แ ดงให้เห็นว าการ ื่อ ารเพื่อ
 ร้างความเ ้าใจกับประชาชนให้มี  วนร วมในการพัฒนาประเท  อาจถึงความจ้าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตามการ
เปลี่ยนแปลงทาง ังคม ที่  วนใหญ นิยมใช้ ื่อมวลชนใน  วนกลางแบบ Broadcast รวมถึงบทบาท อง
หน วยงานภาครัฐ รัฐวิ าหกิจ เอกชน อาจเป็นเพียงที่ปรึกษาการด้าเนินโครงการต างๆ ที่เกี่ยว ้องกับการมี  วน
ร วม องภาคประชาชน ซึ่งโดยทั่วไปต างมองว าชุมชนไม มีองค์ความรู้ ยังไม พร้อมที่จะยกระดับหรือพัฒนาใน
รูปแบบอุต าหกรรมที่ ามารถพ่ึงตนเองได้ จะต้องอา ัยหน วยงานภาครัฐ นับ นุนอย างต อเนื่อง อาจต้องคิด
ใหม ... 


