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 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
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บทที่ 5 
สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการด าเนินงาน 
ภาคเหนือ องประเท ไทย การบุกรุกทําลายป่า เพ่ือนําทรัพยากรธรรมชาติ และนําพืชไร  มาปลูก

ทดแทนยัง ร้างป ญหาผลกระทบตามมาอีกมากมาย ในช วงปีที่ผ านมาประชาชนในพื้นท่ีภาคเหนือต้องผจญกับภัย
ธรรมชาติ ไม ว าจะเป็นน้ําท วมใหญ ในหลายพื้นท่ี เกิดภัยแล้งอย างรุนแรง จากป ญหาการตัดไม้ทําลายป่า ไม ว าจะเป็น
การบุกรุกทําลายป่าเพื่อการดํารงอยู  องชีวิตมนุษย์ในชุมชนชนบท หรือเป็นกลไก ับเคลื่อนเ รษฐกิจชุมชนในพื้นท่ี
จังหวัดภาคเหนือ โดยการล้มป่าธรรมชาติ ซึ่งประกอบไปด้วยป่าไผ  ป่าพรุ ป่าเต็งรัง ป่า ัก แล้วนําพืชไร ที่เชื่อว าเมื่อ
ปลูกแล้วจะ ามารถช วยให้คุณภาพชีวิตจะดี ้ึน  เช น  ้าวโพด มัน ําปะหลัง ยูคาลิปตั  รวมถึงการ "ปลูกยางพารา "ที่
กําลังได้รับความนิยมจากชุมชน และภาครัฐ นับ นุน แต ไม มีความ อดคล้องกับธรรมชาติเดิม ป จจุบันชี้ชัดให้เห็นกัน
อยู ทุกวันว าการปลูกพืชไร แทนป่าธรรมชาติ ไม ได้แก้ป ญหา และ ร้างเ รษฐกิจชุมชนอย างที่หวัง ประชาชนยังคง
ยากจน และ"ประท้วง"ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ํา เรียกร้องให้หน วยงานภาครัฐหามาตรการช วยเหลือทุกยุคทุก
 มัย และยังมีแนวโน้มว าจะมีการบุกรุกป่าเพ่ิมมากยิ่ง ้ึนเพื่อปลูก ้าวโพด มัน ําปะหลัง ยางพารา ทําให้ "เ ียทั้งป่า 
เ ียความ มดุลทางธรรมชาติ ทั้งเงินงบประมาณ องรัฐบาล"และท่ี ําคัญเป็นอย างยิ่งคือ ทําให้เกิดผลกระทบต อ
เ รษฐกิจ  ังคม  ิ่งแวดล้อม และ ุ ภาพชุมชนอย างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ หรือมิยอมหลีกเลี่ยง จึงเป็นโจทย์ที่หน วยงาน
ทุกภาค  วนจะต้องร วมมือกันแก้ไ ต อไป 

การแก้ไ ป ญหาเ รษฐกิจ  ังคม  ิ่งแวดล้อม และ ุ ภาพชุมชน นับว าเป็นป ญหาหลักท่ีทุกรัฐบาล ให้
ความตระหนักถึงความ ําคัญโดยกําหนดเป็น แผนพัฒนาเ รษฐกิจและ ังคมแห งชาติ ฉบับที่ 11 (พ. . 2555 –2559) 
ได้จัดทํา ึ้นในช วงเวลาที่ประเท ไทยต้องเผชิญกับ ถานการณ์ทาง ังคม เ รษฐกิจ และ ิ่งแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลงไป
อย างรวดเร็ว และ  งผลกระทบอย างรุนแรงกว าช วงที่ผ านมา ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-10  ังคมไทยได้อัญเชิญ
หลัก"ปรัชญา องเ รษฐกิจพอเพียง" ไปประยุกต์ใช้อย างกว้าง วางในทุกระดับ ตั้งแต ระดับป จเจก ครอบครัวชุมชน 
 ังคม จนถึงระดับประเท  ซึ่งได้มี  วนเ ริม ร้างภูมิคุ้มกันและช วยให้ ังคมไทย ามารถยืนหยัดอยู ได้อย างมั่นคง
ท ามกลางกระแ การเปลี่ยนแปลงดังกล าว ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทุกภาค  วนใน ังคมไทยเห็นพ้องร วมกัน
น้อมนําหลักปรัชญา องเ รษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญานําทางในการพัฒนาประเท อย างต อเนื่อง เพื่อมุ งให้เกิด
ภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการความเ ี่ยงอย างเหมาะ ม เพ่ือให้การพัฒนาประเท  ู ความ มดุลและยั่งยืน  

ต าบลผาป ง เป็นตําบลเล็ก ๆ มี 5 หมู บ้าน มีประชากรรวมทั้งตําบล รวมจํานวนทั้ง ิ้น 1774 คน จัดตั้ง
เป็น อบต.ไม ได้ตามพระราชบัญญัติองค์กรปกครองท้องถิ่น ต้องยุบรวมกับ อบต.แม พริก ซึ่งมีระยะห างกันกว า 25 
กิโลเมตร เป็น าเหตุป จจัยที่ทําให้ตําบลผาป ง าดโอกา การพัฒนามาอย างต อเนื่องยาวนาน เพราะงบประมาณ  วน
ใหญ ก็ถูกนําไปพัฒนาในพ้ืนที่ตําบลแม พริก ซึ่งเป็นพื้นที่กว้างใหญ กว าตําบลผาป ง งบประมาณที่นํามาพัฒนาตําบลผา
ป งจึงมีจํานวนน้อยนิด แต ชาวตําบลผาป งทั้งกํานัน-ผู้ใหญ บ้าน- มาชิก อบต. ครู อาจารย์ พระ งฆ์ หมออนามัยและ 
อ ม.ในยุคป จจุบัน ก็ไม ยอมแพ้ ดังนั้นในปี 2547 จึงรวมกลุ มกันออกแบบวางแผนพัฒนาชุมชนผาป งให้มีเ รษฐกิจดี 
 ังคมดี  ิ่งแวดล้อมดี  ุ ภาพดี โดยยึดหลักเ รษฐกิจพอเพียง  ององค์พระบาท มเด็จพระเจ้าอยู หัว และ มเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ มาเป็นแบบอย างในการดํารงชีวิต ทําให้ชุมชนมีรายได้ท่ียั่งยืน  อดคล้องกับการดําเนิน
ชีวิตและความ มดุลทางธรรมชาติ มีทั้งประ บผล ําเร็จ และล้มเหลวปะปนกันไป จนเป็นผลงานเชิงประจักษ์ดังนี้ 
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 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
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1. เป็นชุมชนที่มีเ รษฐกิจชุมชนอยู เย็นเป็น ุ  มีเงินเดือนประจําจากการรับราชการ และรัฐวิ าหกิจ 
โดยเฉพาะ กฟผ./ปตท. และบริษัท เอกชน ชั้นนํา องประเท  คนเหล านี้เมื่อเกษียณอายุราชการจึงเป็นเ าหลักให้กับ
ชุมชนอย างดี และประชาชนที่อยู บ้านก็มีอาชีพทํานา ทําไร ปลูกถ่ัวลิ ง หมุนเวียนกันไป 

2. เป็นชุมชนที่มีการรักษาฟ้ืนฟูวัฒนธรรมพื้นบ้าน บํารุง า นา เป็น ูนย์รวมพลัง รัทธา ร้างพระบรม
ธาตุเจดีย์หลวง 12 นักษัตรเพื่อเป็น ูนย์กลางการ ับเคลื่อนมิติทาง า นา องกลุ มชาติพันธุ์ "คนเหนือเ ียงเหน อ" มี
 ภาเด็กและเยาวชนตําบลผาป ง เป็น ูนย์กลางการ ับเคลื่อนการ ืบ านงานวัฒนธรรมประเพณี มีโรงเรียนดีใกล้บ้าน 
มีครูดีเด น อนดี จนทําให้เด็กนักเรียนชนะเลิ รางวัลระดับประเท  โดยเฉพาะวิชาคณิต า ตร์ และภาษาอังกฤษ ซึ่ง
เป็นการเรียนรู้นอกระบบ จากการจัดทําค ายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-อเมริกัน ที่ดําเนินการมาอย างต อเนื่องกว า 10 
ปี โดยวิธีการปฏิบัติการมี  วนร วมกิจกรรมด้วยการปฏิบัติจริง ที่ อดคล้องกับการดําเนินชีวิต องวัฒนธรรมในชุมชน
ผาป ง ไปทํานาร วมกัน ห อ นม ฟ้อนเล็บ ซ้อมมวย และทํากิจกรรมบุญประเพณีในชุมชนร วมกัน อยากพูดอะไรก็พูด 
แล้วจึงมาเรียนไวยากรภาษาอังกฤษ จึงเป็นผลทําให้นักเรียนผาป งวิทยา และชาวตําบลผาป ง โดยเฉพาะ ด .ช. วิริยะ 
คําภิระย  ด .ช. รัตนพล เ นจุ้ม และด .ช. ป ฐวี  ิริวง ์เครือ  เก งภาษาอังกฤษ และอัจฉริยภาพคณิต า ตร์ จากการ
 ร้าง รรค์ผลงานคณิต า ตร์โดยใช้โปรแกรม GSP และการเล านิทานภาษาอังกฤษ ทั้ง 3 คนได้รับการ นับ นุน
ทุนการ ึกษา องมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง และป จจุบันด.ช. วิริยะ คําภิระย  ได้รับทุน”นักเรียนพระราชทาน” 

3. เป็นชุมชนต้นน้ํา ไม ใช้ ารเคมี รักษา ิ่งแวดล้อม ไม ตัดไม้ทําลายป่า แต ก็มีมอดไม้อยู บ้างตามวิถี
ชุมชนทั่วไป และนอกจากนี้ผาป งยังเป็นชุมชนที่มี ถิติ องผู้ ูงอายุที่เ ียชีวิตเฉลี่ย 80 ปี ึ้นไป และได้รับรางวัลชุมชน
ไม มีไ ้เลือดออกติดต อกัน 11 ปี  รุปได้ว าเป็นชุมชนที่มีเ รษฐกิจชุมชนดี  ังคมดี  ิ่งแวดล้อมดี และ ุ ภาพดีนั่นเอง  

จากการ ะท้อน ้อมูลชุมชนดังกล าว ทําให้ตําบลผาป งได้รับการพิจารณาคัดเลือกจาก  ํานักงาน
เล าธิการเทิดไท้องค์ราชัน  ํานักงานใต้ร มพระบารมี การไฟฟ้า  วนภูมิภาค  ํานักประ านการมี  วนร วม องภาค
ประชาชน กระทรวงพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวง าธารณ ุ  กําหนดให้เป็น
พ้ืนที่ต้นแบบในการ ึกษา วิจัย และพัฒนาต้นแบบวิ าหกิจพลังงานชุมชน ยั่งยืน ุ ภาพดี (ลําปางโมเดล) ภายใต้ การ
ดําเนินโครงการ "ใต้ร มพระบารม"ี และได้มอบหมายให้นายรัง ฤษฏ์ คุณชัยมัง กรรมการ ํานักงานใต้ร มพระบารมี 
และผู้เชี่ยวชาญการมี  วนร วม องภาคประชาชน  ํานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เ ้ามาเป็นผู้ประ านความร วมมือ
ในการดําเนินงานในพ้ืนที่และมีมูลนิธิ ร้าง ุ ชุมชน(ม ช) เป็นองค์กรที่ปรึกษาในการ ึกษา วิจัย และพัฒนา
กระบวนการมี  วนร วม องภาคประชาชน 

ตําบลผาป งได้ตระหนักถึงการพึ่งตนเองอย างยั่งยืน เพราะไม มี อบต.เป็น องตนเอง ในปี พ. . 2549
กํานัน ผู้ใหญ บ้าน ครู อาจารย์  อบต.  ถานีอนามัยและ ภาเด็กและเยาวชน จึงได้เริ่มกิจกรรมโครงการต างๆ เพื่อ
พัฒนาบุคลากรในตําบลให้มีความรู้ และมีจิต ํานึกรักบ้านเกิดเพ่ือรองรับแผนพัฒนายุทธ า ตร์การพัฒนาชุมชนใน
อนาคต ซึ่งใช้ระยะเวลากว า 5 ปีในการเตรียมความพร้อมเพ่ือให้ได้ซึ่งแผนพัฒนาชุมชนพ่ึงตนเองยั่งยืน วันที่ 1 
มิถุนายน 2555 จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการดําเนินโครงการ โดยปฏิบัติตามระดับ ั้นตอนการมี  วนร วม องภาคประชาชน 
ตั้งแต การแจ้งเพื่อทราบ เพื่อให้เกิดกระบวนการร วมคิดเพ่ือแ ดงออกถึงความคิดเห็น การ ํารวจ ักยภาพภายใน
ชุมชน เพื่อร วมกันกําหนด อบเ ต แนวทางการพัฒนาชุมชนอย างเป็นระบบที่ยั่งยืน รวมไปถึงการ ึกษาดูงานเพิ่มเติม
การบริหารจัดการชุมชนบ้านน้ําเกี๋ยนจังหวัดน าน การจัดการป่าไผ บ้านปงเตา จังหวัดลําปาง การบริหารจัดการชุมชน
ต้นน้ําบ้าน าม า จังหวัดลําปาง และการ ึกษาดูงานโรง ี ้าว และระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวลชุมชน  อง ”
มูลนิธิชัยพัฒนา” จังหวัด พระนคร รีอยุธยา เพื่อให้ได้แผนที่ความคิด ที่ครบวงจร และคําตอบที่ตกผลึก องการ
ออกแบบการพัฒนาชุมชนผาป ง คือ การเริ่มต้นปลูก และรักษา "ไผ ชุมชน" เพราะผาป ง มี ภาพภูมิประเท เป็นราบ
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รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า 5-3 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

ลุ มเชิงเ า  มีป่าไผ   วนไผ ตามหัวไร ปลายนา ที่รักษาต้นน้ํา อุ้มน้ํา อุ้มดิน ทําให้ผาป งอุดม มบูรณ์ในป จจุบันนี้  ไผ เป็น
ไม้ใช้ อย ไม้เ รษฐกิจ และไม้กินได้ ตามพระราชดํารั  อง มเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่   19 ธ.ค. 
2523 เพราะไผ เป็นพืชตระกูลหญ้า ยิ่งตัดยิ่งแตกหน อ ที่มีอายุยืนกว า 100 ปี 

จากการออกแบบ ํารวจ และลงทะเบียน มาชิกประชากรไผ ในตําบลผาป งเบื้องต้น พบว ามีการปลูกไผ ตาม
 วน ไร นา และร องห้วย ในที่ดินที่มีกรรม ิทธิ์รวมจํานวน 128 ไร  และบริเวณหัวไร ปลายนาแต ไม มีกรรม ิทธิ์ที่ดินกว า 
500 ไร  มีป่าไผ ชุมชนในที่ป่า งวนแห งชาติ 3,500 ไร  จาก ้อมูลพื้นฐานดังกล าว จึงได้ กําหนด อบเ ตการบริหาร
จัดการประชากรไผ  และฟ้ืนฟูป่าไผ ชุมชนดังนี้  

1. จัดตั้ง และจดทะเบียนวิ าหกิจชุมชน ตามแผนงานที่กําหนดตามพระราชบัญญัติการ  งเ ริมวิ าหกิจ
ชุมชน พ. . 2554  เพื่อเป็นหน วยงานการผลิต จดทะเบียนเครือ  ายวิ าหกิจชุมชนตําบลผาป ง เพ่ือเป็นหน วยงาน
กํากับทิ ทางการพัฒนาชุมชน และจดทะเบียนมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง เพ่ือเป็นองค์กร อํานวยการบริหารธุรกิจเพ่ือ
 ังคม" เป็นองค์กรนิติบุคคลภาคประชาชน  องกระทรวงมหาดไทย เพื่อพัฒนาชุมชน ตามระเบียบ ํานัก
นายกรัฐมนตรีว าด้วยการ  งเ ริมกิจการเพื่อ ังคมแห งชาติ พ. .2554" 

2.  ึกษา วิจัย เพาะพันธุ์กล้าไผ ชุมชน ควบคู ไปกับการปฏิบัติการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงในการเพาะพันธุ์
กล้า การปลูก และการตัดมาใช้ประโยชน์ตามหลักวิชาการ 

3. นําประชากรไผ  บนที่ดินกรรม ิทธิ์ ภายในชุมชน 128 ไร  จํานวน 30-40 ไร /ปี แบ งเป็นโซน 1-3 
หมุนเวียนตามวงจรชีวิต องไผ มาใช้ประโยชน์ วันละ 3 ตัน/วัน หรือ 1,095 ตัน/ปี ให้ อดคล้องกับแผนการ
ดําเนินงาน องกลุ มวิ าหกิจชุมชนที่กําหนดในเบื้องต้น และร วมกับ ํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ จังหวัดลําปาง 
จัดระบบป่าชุมชน กําหนดที่ดิน ิทธิ์ทํากิน ( ทก.) เพ่ือปลูกไผ  500 ไร /ปี หรือท่ีป่าไผ บริเวณเ ตป่า งวนแห งชาติเ ต
ป่าเ รษฐกิจ โซน E จํานวน 2,800 ไร เ ษมาใช้ประโยชน์ “ไม มี”การนําไผ บริเวณป่าไผ อนุรักษ์โซน C มาใช้ประโยชน์
 ร้างรายได้เชิงพาณิชย์แต ประการใด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- นําไผ วันละ 3 ตัน มาผลิตเป็นตะเกียบอนามัย ไม้เ ียบอาหาร อบฆ าเชื้อราด้วยเทคโนโลยีตู้อบ
พลังงานแ งอาทิตย์ และจัดทํา ้อตกลงเพ่ือการจําหน ายกับบริษัท ฮอ พอต ประเท ไทย จํากัด
(มหาชน) 

- นํา ี้เลื่อยไผ จาการตัด มาผลิตเป็นแท งเชื้อเพลิงเ ียว Pellets  ผลิตเป็นปุ๋ยดิน ุยไผ  และผลิตเป็นธูป
หอมไล ยุง 

- นําเ ษตอกตะเกียบ ภาษาเหนือเรียกว า" ี้เฮอะ" มาอบด้วยเทคโนโลยีพลังงานแ งอาทิตย์ เพื่อ
 ึกษาวิจัยการผลิตเป็นภาชนะเยื่อไผ (แก้วน้ํา จาน ถ้วย ชาม กระถางปลูกต้นไม้ ถาดอาหาร) และทํา
 ้อตกลงกับบริษัท ยูนิเวอร์แชลไบโอปาร์ค จํากัด 

- นําเ ษตอกตะเกียบ ภาษาเหนือเรียกว า" ี้เฮอะ" อบเป็นถ าน แล้วนํามาผลิตเป็นถ านอัดแท ง Cha 
coal เพ่ือจําหน ายให้กับบริษัท ฮอ พอต ประเท ไทย จํากัด(มหาชน) และวิ าหกิจชุมชนอรัญญิก 
จังหวัดพระนคร รีอยุธยา และ  งจําหน ายต างประเท  โดย บริษัท ยูนิเวอร์แชลไบโอปาร์ค จํากัด 

- กลุ มวิ าหนําผงละอองถ านไผ  มาผลิตเป็นเวช ําอางไผ  อาทิ ครีมล้างหน้า ครีมทําความ ะอาด
ร างกาย  บู ก้อน ครีมพอกหน้า ครีม ัดผิว ฯลฯ  

- นําเ ษ ้อไผ วันละ 2 ตัน มาเป็นเชื้อเพลิงพลังงานผลิตกระแ ไฟฟ้าชุมชน นาดเล็กมาก ระบบ ผลิต
Gasification เป็นระบบที่ไม มีผลกระทบ ิ่งแวดล้อม ไม มีควัน ไม มีกลิ่น ไม มีน้ําเ ีย และมีเ ียง
เครื่องยนต์เบา  ามารถดําเนินงานตามปริมาณวัตถุดิบ องเครือ  าย มาชิกที่มีอยู ในชุมชน มี กําลัง
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รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า 5-4 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

การผลิต 0.07 เมกกะวัต ต์ หรือ 70 กิโลวัตต์  ร วมกับการ ไฟฟ้า  วนภูมิภาค(กฟภ) โดยการร วมหุ้น
เพ่ือการลงทุน คือ กฟภ. 49 เปอร์เซ็นต์ มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง 30 เปอร์เซ็นต์ และวิ าหกิจชุมชน
นําเ ษ ้อไผ ไปเป็นหุ้น  วน 21 เปอร์เซ็นต์ 

- นําความร้อนและก๊าชเผาทิ้ง ไปอบอิฐชุมชน  องกลุ มวิ าหกิจผลิตอิฐชุมชน เพื่อนําไปก อ ร้างพระ
บรมธาตุเจดีย์หลวง 12 นักษัตรและ า น ถาน 

- นําน้ํา ้มควันไม้จากระบบผลิต Gasification ใน ถานีผลิตไฟฟ้าและ ถานีเผาถ าน ไปผลิตเป็น
ผลิตภัณฑ์ฆ าเชื้อรา ล้างห้องน้ํา น้ํายาทําความ ะอาดพ้ืน  บู ยา 

 

จากกระบวนการคิด และแผนการ ดําเนินงานอย างครบวงจร  องรูปแบบวิธีคิด หรือแนวคิดการพัฒนา
ชุมชนยั่งยืน โดยการ น้อมนําแนวพระราชดําริ องพระ มเด็จพระเจ้าอยู หัว และ มเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนา
รถ บนพื้นฐานการเรียนรู้ที่ อดคล้องกับการดํารงชีวิตและความ มดุลทางธรรมชาติ ด้วยการบริหารจัดการชุมชน
พ่ึงตนเอง “เรียนรู้ไป แก้ไ ไป” ทําให้มีหน วยงานราชการ รัฐวิ าหกิจ องค์การมหาชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครอง
  วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน ตลอดจน ถาบันการ ึกษา เ ้า มา ึกษาดูงานเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร วมกันเป็น
จํานวนมาก อาทิ มูลนิธิปิดทองหลังพระโดย ม.ร.ว.ดิ นัดดา ดิ กุล   ภาเกษตรกรแห งชาติ โดยนายประพัฒน์ ป ญญา
ชาติรักษ์พร้อมคณะกรรมการเครือ  ายเกษตรกร  ํานักงานกองทุนฟ้ืนฟูเกษตรกร ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ หกรณ์
การเกษตร(ธก ) และองค์กรปกครองท้องที่ องค์กรปกครองท้องถิ่นท่ัวประเท  รวมถึง ื่อมวลชนท้องถิ่นภายใต้การ
ดําเนินการโครงการ พัฒนาเครือ  ายการ ื่อ ารด้านพลังงานร วมกับ ื่อมวลชนท้องถิ่น  

ด้วยการปฏิบัติการเรียนรู้ดังกล าว มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป งจึงได้จัดตั้ง "กลุ มวิ าหกิจครัวแม บ้าน
พลังงานชุมชน" เป็น ูนย์กลางการ ับเคลื่อน เพื่อต้อนรับผู้มา ึกษาดูงาน และผู้มาเยือนตั้งแต เดือนธันวาคม 2555 
จนถึงป จจุบันมีผู้มา ึกษาดูงานกว า 9,500 คน การเตรียมอาหาร ที่พัก จึงเป็น ิ่งที่หลีกเลี่ยงมิได้ จึงก อให้เกิดกลุ ม
วิ าหกิจชุมชนโฮม เตย์ กลุ มมัคคุเท น์ กลุ ม ้าวกล้อง กลุ มปลูกผักปลอด ารพิษ รองรับผู้มา ึกษางานได้ถึง 100 
คน มีถ าน มีตะเกียบ มีผัก มี ้าว มีกล้วยอบพลังงานแ งอาทิตย์ มีหัตกรรมพ้ืนบ้าน ทําให้ชุมชนผาป งเ ้าใจระบบการ
บริหารจัดการแบบบูรณาการเชื่อมโยงโครง  ายวิ าหกิจชุมชนได้เป็นอย างดีและมีการปรับปรุงพัฒนาวิ าหกิจชุมชน
อย างต อเนื่องดังนี้ 

- นําเ ษ ้อไผ  ถ านอัดแท ง ซังตะเกียบ  ี้เลื่อย แกลบ มาผลิตเป็นเชื้อเพลิงผลิตก๊าชซิฟิเคชั่นระดับ
ครัวเรือนชุมชน เพื่อ ทดแทนการใช้ก๊าช LPG ในโรงครัว  อง "กลุ มวิ าหกิจครัวแม บ้าน" เพ่ือลดต้นทุน และการใช้
พลังงานอย างมีประ ิทธิภาพ 

- นําปุ๋ยชีวภาพจากน้ําหมัก และฝอยไผ  จากการ ัดตะเกียบ   งจําหน ายให้กับวิ าหกิจชุมชนปลูกพืช
 มุนไพรพื้นบ้าน และวิ าหกิจชุมชนปลูกผักปลอด ารพิษ 

- ผลิตกล้วยอบพลังงานแ งอาทิตย์   งให้" "กลุ มวิ าหกิจครัวแม บ้าน" เพ่ือเป็นอาหารว าง  ําหรับผู้มา
 ึกษาดูงานและจําหน ายตลาดภายนอกชุมชน 

- ผลิตผักปลอด ารพิษ และ มุนไพรพื้นบ้าน   งให้" "กลุ มวิ าหกิจครัวแม บ้าน" เพ่ือเป็นอาหาร
กลางวัน-เย็น  ําหรับผู้มา ึกษาดูงาน (หมูกะทะ) 

- ผลิต ้าวกล้อง จําหน ายให้"กลุ มวิ าหกิจครัวแม บ้าน" และผู้มา ึกษาดูงาน 
-  ึกษา วิจัย ปรับปรุงและพัฒนา บู  ครีมอาบน้ํา จากผงไผ  ให้มีมาตรฐานตามความต้องการ อง

ตลาด และมาตรฐานการผลิต อง ํานักงานอาหารและยา (อย) 
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-  ึกษา วิจัยเทคโนโลยีตู้อบพลังงานแ งอาทิตย์เพ่ิมเติม เพื่ออบอาหารปลอดภัย  มุนไพรพื้นบ้าน 
และการอบถ านอัดแท ง ด้วยระบบ Gasification ทีอุณหภูมิ 90 อง า 

- เ ้าร วมโครงการ พัฒนาการผลิตไฟฟ้าพลังงานแ งอาทิตย์ชุมชน 1 ชุมชน 1 เมกกะวัตต์  
 

พ้ืนที่การดําเนินงานกิจกรรมบาง  วนมีฐานปฏิบัติการอยู ในบ้านเรือนชุมชน  ํานักงาน และ ูนย์ปฏิบัติ
เรียนรู้  วนใหญ  มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง ได้เช าที่ดินธรณี งฆ์  องวัดผาป งกลางตามพระราชบัญญัติคณะ งฆ์ พ. . 
2505 แก้ไ เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ. .2535 จํานวน 10 ไร  ตั้งอยู ในเล ท่ี 2/1 หมู ที่ 3 ตําบลผาป ง อําเภอแม พริก 
จังหวัดลําปาง ตําแหน งที่ดินระวาง 48441110842 เล ที่ดิน 235 โฉนดที่ดินเล ที่ 18159  เป็น ถานที่ปฏิบัติการ
เรียนรู้ จากจํานวนพื้นที่ธรณี งฆ์ องวัดผาป งกลางทั้งหมด  38 ไร  1 งาน 80 ตารางวา ที่มีพ้ืนที่ติดกับวัดผาป งกลาง 

อย างไรก็ตาม เมื่อมีการใช้ทรัพยากร ทําให้มูลนิธิฯ ปรับปรุงแผนงาน การบริหารจัดการปลูกไผ บริเวณ
 วน ไร นา และบริเวณหัวไร ปลายนาในพ้ืนที่ป่า งวนแห งชาติร วมกับ ํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อม
(ท จ) และ ํานักงานป่าไม้ลําปางกําหนดเป็น กติกาชุมชนให้เป็นพื้นที่  ิทธิ์ทํากิน ( ทก ) โดย กําหนดให้มีการปลูกไผ 
จํานวน 50,000 กล้า/ปีในพ้ืนที่ 500 ไร /ปีติดต อกันเป็นระยะเวลา 5 ปี ควบคู ไปกับการเพาะกล้า พันธุ์ไผ จํานวน 
600,000 กล้า/ปีเพื่อ  งให้กับเครือ  ายความร วมมือ 13 อําเภอในจังหวัดลําปาง ตามความร วมมือกับ ท จ. นอกจากนี้
ยังมีการกําหนดกติกาชุมชน และดูแลป่าต้นน้ํา  ร้างฝายชะลอน้ํา และจัดหามาตรการณ์ป้องกันไฟป่า ซึ่ง ในปี 2555 
มีการทดลองปลูก ุยไผ  จํานวน 100 ไร บริเวณป่า งวนแห งชาติเ ตเ รษฐกิจ โซน E และยังมีการทดลองปลูกไผ  แบบ
ต อ ุย แบบต อเหง้า และแบบต อก่ิง พร้อมทด อบการตัดไผ อย างถูกต้องตามหลักวิชาการ  บริเวณท่ีดินกรรม ิทธิ์ 128 
ไร  องเครือ  าย มาชิกประชากรไผ ชุมชน เมื่อชุมชนเป็นเจ้า อง และช วยกันรักษาป่าในพ้ืนที่ป่าเ รษฐกิจ ตาม
กฎหมายกําหนด จึงเชื่อมั่นว ารูปแบบการพัฒนาชุมชนผาป ง แบบเรียนรู้ไป แก้ไ ไป จากการปฏิบัติจริง เป็นชุมชน
พ่ึงตนเอง จะเป็นแผนยุทธ า ตร์การพัฒนาชุมชนที่เป็นประโยชน์กับประเท ท้ังในระยะ ั้น และระยะยาว โดยความ
ร วมกับหน วยงานภาครัฐ รัฐวิ าหกิจ เอกชน อย างเป็นระบบอย างต อเนื่อง 

การดําเนินงานในช วงแรก มีมูลนิธิ ร้าง ุ ชุมชน การไฟฟ้า  วนภูมิภาค กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน และ ํานักงานพลังงานจังหวัดลําปาง เป็นพี่เลี้ยงให้ความรู้ด้านวิชาการอย างใกล้ชิด เพื่อ ับเคลื่อน
การมี  วนร วม องภาคประชาชนตําบลผาป งในรูปแบบคณะกรรมการกํากับทิ ทางการพัฒนาชุมชนตําบลผาป ง ซึ่งได้
ตั้งกลุ ม ึ้นมาตั้งแต  ปี พ. .2550 ผาป งเป็นชุมชนที่มีเ รษฐกิจดี  ังคมดี  ิ่งแวดล้อมและ ุ ภาพดี เพียงพัฒนาต อยอด
ใน ิ่งที่มีอยู ทําให้เป็นตัวอย างดียิ่ง ึ้นไป ป จจุบันการพัฒนา ังคมยังดําเนินโครงการลานธรรม วิถีไทย ร วมกับกรมการ
 า นา กระทรวงวัฒนธรรม มาอย างต อเนื่อง ซึ่งอยู ในระหว างการประเมินผ านกิจกรรม “ธนาคารความด”ีและท่ี
 ําคัญและเป็น ิ่งที่ ร้างความภาคภูมิใจให้คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง และคณะครู คือการพัฒนา
บุคลากรเยาวชนด้านการ ึกษาอย างต อเนื่อง จน  งผลให้ ดช. วิริยะ คําภิระย  ได้รับรางวัล เด็กนักเรียนพระราชทาน
ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ระดับมัธยมต้น องกลุ ม 8 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งจะได้รับมอบในเดือน
 ิงหาคม 2557 นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลเยาวชนดีเด น ประจําปี 2557 และชนะเลิ รองอันดับ อง เด็กนักเรียน
เยาวชนอาเซียน 

 ําหรับการดําเนินงานในปี 2556 การ ึกษาวิจัย และพัฒนาชุมชน ได้มุ งเน้นและปฏิบัติตามแผนงาน
พัฒนาที่ชุมชนได้ร วมกันกําหนด คือการพัฒนาด้านเ รษฐกิจ จากวงจรชีวิต อง"ไผ " ทําให้คณะกรรมการพัฒนาชุมชน
ผาป งแบ งกลุ มกิจกรรมจากไผ  ให้เกิดการเชื่อมโยงกัน และจัดตั้งเป็นองค์กรวิ าหกิจชุมชนย อยได้ทั้ง ิ้น 15 กลุ ม เพื่อ
ปฏิบัติกิจกรรมครอบคลุมการแก้ป ญหาเ รษฐกิจ  ังคม  ิ่งแวดล้อม และ ุ ภาพอย างยั่งยืน แบ งกลุ มงานออกเป็น 3 
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กลุ มเครือ  ายใหญ  จึงได้จัดตั้งเป็นองค์กรนิติบุคคลประเภท าธารณะประโยชน์ เพ่ือรองรับแผนการบริหารจัดการ
ชุมชนอย างเป็นระบบ คือ 1) มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง รับผิดชอบในการพัฒนาเครือ  ายและการบริหารจัดการ 2) 
เครือ  ายวิ าหกิจชุมชนผาป ง รับผิดชอบในการบริหารกิจกรรมให้ผลปฏิบัติ ําเร็จตามเป้าหมาย หรือเป็นฝ่ายผลิต
นั่นเอง และ ามารถจดทะเบียนองค์กรต างๆ แล้วเ ร็จตามเป้าหมายในวันที่ 4 มีนาคม 2556 รวมถึงได้รับเอก าร
 ิทธิ์ในกรรม ิทธิ์ที่ดินธรณี งฆ์ องวัดผาป งกลางอย างถูกต้องตามกฎหมายเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 และ 3) มูลนิธิ
พระมหาธาตุเจดีย์ 12 รา ี ดูแล   งเ ริมการ ึกษา  า นา และ ืบ านวัฒนธรรมประเพณีเพ่ือ ร้าง ังคมท่ีดี โดย
คณะกรรมการบริหารทั้ง 3 คณะจะรวมกันเป็นคณะกรรมการอํานวยการ "มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง"  และรายได้ที่
เกิดจากการบริหารโครงการทั้งหมด จะนํามาพัฒนาชุมชนผาป ง และ ร้างมวลรวม ังคมอยู เย็นเป็น ุ  GNH. เป็น
โมเดลต้นแบบความคิดการบริหารจัดการชุมชนพ่ึงพาตนเองยั่งยืนควบคู ไปกับการพัฒนาชุมชนที่ได้รับการ นับ นุน
จากหน วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครอง  วนท้องถิ่นต อไป 

 

5.2 ป ญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
การพัฒนาชุมชนตําบลผาป ง ได้กระตุ้นให้ชุมชนได้มีความตระหนักถึงความ ําคัญ องการพัฒนาชุมชน 

เพราะตําบลไม มี อบต.ผาป ง ต้องไปยุบรวมกับ อบต.แม พริก มีบุคลากรกลุ มหนึ่งอันประกอบไปด้วยคณะครู อาจารย์ 
โรงเรียนผาป งวิทยา ผู้ใหญ บ้าน(กํานันไม ให้ความร วมมือ) อบต.  ภาเด็กและเยาวชน มองเห็นความเปลี่ยนแปลงทาง
 ังคม และมีประชาชนในตําบลอพยพออกจากพ้ืนที่เหลือเพียงผู้ ูงอายุ และเด็ก มีนักเรียนจํานวนน้อย มีบ้านร้างเพิ่ม
มาก ึ้น งานประเพณีท่ีเคย ืบ านกันมาก็ไม มีการ ืบ านอย างต อเนื่องโดยเฉพาะประเพณีตานก๋วย ลากชุมชนไม มี
การจัดกิจกรรมต อเนื่องกันเป็นระยะเวลา 3 ปี ดังนั้น การจัดประเพณีตานก๋วย ลาหลวง จึงดําเนิน ึ้นระหว างวันที่ 9-
11 กันยายน 2548 เพ่ือกระตุ้นการมี  วนร วม องประชาชนตําบลผาป ง 

 

   
นอกจากมีการจัดกิจกรรมตามประเพณีแล้ว ยัง มีการ”จัดให้มีเวทีเ วนาทางวิชาการ เพื่อกําหนด

 อบเ ตและทิ ทางการพัฒนาชุมชนตําบลผาป งและอําเภอแม พริกที่ยั่งยืน” โดยมีนายชนะเกียรติ เจริญหล้า 
นายอําเภอแม พริก นายไกรวิทย์ ป ญญาชัย นายกองค์การบริหาร  วนตําบลแม พริก(อบต) นายประเ ริฐ เมืองเหมอะ 
ผู้อํานวยการโรงเรียนผาป งวิทยา นายรัง ฤษฎ์ คุณชัยมังและตัวแทน ํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดลําปางเป็นตัวแทน
การเ วนาหลังจากนั้นก็ดําเนินการตามแผนงานที่ได้ ้อ รุปจากเวทีการเ วนาและการแ ดงความคิดเห็น องผู้เ ้าร วม
เ วนา เ นอแนะ มาประกอบแนวคิดเพ่ือกําหนดทิ ทางการพัฒนาชุมชนผาป งเป็นต้นมา และเริ่มก อตัวเป็น
คณะกรรมการพัฒนาชุมชนตําบลผาป ง”พ่ึงตนเอง” 
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การไม มี อบต. เริ่มปฏิบัติการและดําเนินโ ครงการต างๆ ตามแผนงานที่กําหนดในปี 2549เพ่ือแก้ป ญหา

ชุมชน โดยมุ งเน้นการพัฒนาบุคลากรในชุมชนให้มี ามัคคี มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อบรมเด็กนักเรียนให้มีจิต
 าธารณะ  ืบ านและบํารุงพระพุทธ า นา รักษาวัฒนธรรมประเพณี และอนุรักษ์ ิ่งแวดล้อม ดูแล ุ ภาพตนเอง 
โดยน้อมพระราชดําริเ รษฐกิจพอเพียง ององค์พระบาท มเด็จพระเจ้าอยู หัวมาเป็นแนวทางการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ 
เพ่ือเตรียมความพร้อมในด้านการพัฒนาบุคลากรในชุมชนให้มีองค์ความรู้เพียงพอที่จะช วยให้การ ับเคลื่อนการพัฒนา
ชุมชนผาป งอย างเป็นระบบ ควบคู ไปกับการปรับปรุง ถานที่ต างๆ 

  
การดําเนินงาน ปี 2550 จึง จัดตั้ง ูนย์ประ านงานการมี  วนร วมการดําเนินงานในโรงเรียนผาป งวิทยา 

หมู ที่ 3 และมีการปรับปรุงแผนงานยุทธ า ตร์มาอย างต อเนื่อง จัดตั้งเป็น” คณะกรรมการก ากับทิศทางการการ
พัฒนาชุมชนต าบลผาป งยั่งยืน” อย างเป็นรูปธรรม เพ่ือพัฒนาแผนงานยุทธ า ตร์การพัฒนาอย างยั่งยืน เชื่อมโยง
โครง  ายเป็นแผนงานโครงการ  ึกษาวิจัย และพัฒนาต้นแบบวิ าหกิจพลังงานชุมชนยั่งยืน ในปี 2555 – ป จจุบันนี้ 
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ระยะเวลากว า 10 ปี การดําเนินงานที่ผ านมา ใช ว าจะโรยไปด้วยกลีบกุหลาบ ทุกครัวเรือน ทุกหมู บ้านในตําบลผาป ง จะมีแนวคิดไปในทิ ทางเดียวกันหมด ยังคงมี
ประชาชนในหมู ที่ 1 และหมู ท่ี 2 บางกลุ มคิดเป็นร้อยละ 5  องประชากร ที่ แ ดงออกถึงความวิตกกังวนต อผลกระทบที่จะเกิด ้ึนในอนาคต เช น การจัดกิจกรรมต างๆ อาจทําให้
ผลกระทบด้าน ังคม  ิ่งแวดล้อมจากการท องเที่ยวชุมชน ไม ต้องการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต และพัฒนามาถึง “ไม่เชื่อม่ัน”ว าในอนาคตจะไม มีการบุกรุกตัดไผ  ในเ ตพ้ืนที่ป่า งวน
แห งชาติ และการ ร้าง ถานีผลิตไฟฟ้าไม ว าระบบใดก็ตามจะต้องมีกระทบด้าน ิ่งแวดล้อม น้ําเ ีย ควัน เ ม าเป็นต้น จึงมีกระบวนการเคลื่อนไหวในรูปแบบการเมืองภาค
ประชาชนเกิด ้ึน ซึ่งกระบวนการเคลื่อนไหว องคณะบุคคลในตําบลผาป งได้เกิดกระแ  ยุยงชุมชน ให้เ ้าใจผิด คลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง และเหตุการณ์ก อตัว องการ
คัดค้าน มักเกิด ึ้นหลังจากการประชุมแจ้งเพื่อทราบ ร วมกันคิด ร วมกันการแ ดงความคิดเห็น และดําเนินกิจกรรมเพ่ือการมี  วนร วม องภาคประชาชนแล้วเ ร็จแล้วทั้ง ิ้น  โดย
ลําดับ ั้นตอนดําเนินงานได้ดังนี้ 
กําหนดการ รายละเอียดการดําเนินงาน ป ญหาอุป รรค และการเคลื่อนไหว องการเมือง

ภาคประชาชน 
ผลที่ได้รับ 

กันยายน 2547 1. จัดประชุมและกําหนดทิ ทางการ
พัฒนาชุมชนผาป งยั่งยืน โดย
ประยุกต์ใช้แนวพระราชดําริ 

2. จัดประชุมทบทวนทิ ทางการพัฒนา
ชุมชนผาป งยั่ยยืน 

3. จัดประชุมชี้แจงความเ ้าใจเพ่ือการ
พัฒนาชุมชนผาป งแต ละหมู บ้าน 

4. จัดทํากิจกรรมค ายแลกเปลี่ยนไทย-
อเมริกัน 

5. จัดมหกรรม”ก๋วย ลากหลวง” 
6. จัดทําแผนชุมชนปลอดไ ้เลือดออก

และมาตรการณ์ป้องกันไฟฟ้าป่า 
บวชป่า 

- มิติชุมชนจากการเ วนา เ นอแนะและ รุป
แนวทางการพัฒนาชุมชนผาป งโดยกําหนดให้ 
อ ม. 

- มีการเดิน ํารวจตนเอง และจัดทําแผ นที่ทาง
เ รษฐกิจชุมชน แผ นที่ ังคม แผนที่ความคิด
คิด 

- ชุมชนทั้งในตําบลผาป งและตําบล ้างเคียงให้
ความร วมมือในการจัดกิจกรรม 

ได้แผ นที่การพัฒนาชุมชนผาป งอย าง
ยั่งยืนฉบับเริ่มต้น 
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กันยายน 2548 7. จัดเวที รุปแนวคิดการพัฒนาชุมชน
ผาป ง และ ึกษาดูงานเพ่ิมเติม 

8. จัดกิจกรรมเ วนา “ทิ ทางการ
พัฒนาตําบลผาป ง และอําเภอแม 
พริก”ในงานเท กาลตานก๋วย ลาก
หลวง 

- มิติชุมชนจากการเ วนา เ นอแนะและ รุป
แนวทางการพัฒนาชุมชนผาป งโดยกําหนด
วิ ัยทั น์ และพันธกิจ ให้พัฒนาเ รษฐกิจ 
 ังคม  ิ่งแวดล้อม และจัดการระบบ ุ ภาพที่
 อดคล้องกับการดําเนินชีวิตและ อดคล้องกับ
ความ มดุลทางธรรมชาติ 

ความภาคภูมิใจ องชุมชนตําบลผาป ง 
และมีการจัดกลุ ม Focus Group เพ่ือ
กําหนดทิ ทางการพัฒนาชุมชนผาป ง 

วันที่ 1 มีนาคม 2549  มเด็จพระ
ญาณ ังวร  มเด็จพระ ังฆราช  กล
มหา ังฆปริณายกประทานพระบรม
ธาตุ 12 องค์  และอัญเชิญประดิษฐาน 
ณ วัดผาป งกลาง อําเภอแม พริก 
จังหวัดลําปางวันที่ 9 ธันวาคม 2549 
 มเด็จ มเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 
พระราชาคณะใหญ หนเหนือ วัด
ปากน้ํา ภาษีเจริญ เป็นประธานพิธีวาง
 ิลาฤกษ์เพ่ือการก อ ร้าง 

9. มิติชุมชนให้มีการก อ ร้างพระบรม
ธาตุเจดีย์หลวง 12 นักษัตรเพื่อเป็น
 ูนย์กลางการ ับเคลื่อนมิติทาง
 า นา เพ่ือให้เป็น ูนย์รวมจิตใจ อง
ชุมชนตําบลผาป งและพัฒนา ถานที่
แห งนี้ให้เป็น ูนย์กลางการ ับเคลื่อน
ยุทธ า ตร์การพัฒนาชุมชนตําบลผา
ป ง 

 

- ชุมชนตําบลผาป ง และหน วยงานทั้งภาครัฐ 
รัฐวิ าหกิจ เอกชน และประชาชนในตําบลผา
ป งและอําเภอแม พริกให้ความร วมมือ มี  วน
ร วมในการดําเนินงาน เป็นอย างดีที่ ุด 

- มีเ ียงนินทาเล าความ จากกํานันใน ณะนั้นว า 
“กราบไว้กระดูกใครก็ไม รู้” และ ”ไม่มา”ร วม
กิจกรรม ชาวบ้านเริ่มไม พอใจกํานันใน ณะนั้น 
 

 

- ชุมชน ุ กาย บายใจ ที่ได้ทําบุญ
ยิ่งใหญ  

- ชาวบ้านเริ่มมีอคติด้านลบต อกํานัน 
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กรกฎาคม 2549 - พัฒนา ถานที่วัดผาป งกลางให้เป็น
 ูนย์กลางการ ับเคลื่อนกิจกรรม
ต างๆ ตาม ้อเ นอ องการเ วนา
อย างต อเนื่อง และปรับปรุง ถานที่
โดย ุดดิน ร้าง ระน้ําเพ่ือการเกษตร
หมู ที่ 4 และนําดินมาถมปรับพื้นที่
เพ่ือรองรับการพัฒนาโครงการต างๆ 
ในอนาคตเตรียม ร้างพระบรมธาตุ
เจดีย์หลวง 12 นักษัตรและจัดงาน
เท กาลตานก๋วย ลากหลวง ืบ าน
วัฒนธรรมประเพณีอย างต อเนื่อง 

- ไม มีการเคลื่อนไหวคัดค้าน 
- มีกลุ มอดีตกํานัน นินทา เล าความ    ” ปากต่อ

ปาก”ในประเด็นว า ร้างใหญ เกิน
ความ ามารถ องชุมชน จะหางบประมาณใน
การก อ ร้างจากท่ีไหน “ไม่เชื่อ”ว าจะประ บ
ผล ําเร็จ 
 

- กํานันไม ได้รับการยอมรับจาก
ประชาชน เพราะเปรียบเทียบกับ
ผลงาน องกํานันที่ดํารงตําแหน ง
กํานันมายาวนานกว า 20 ปีไม มี
ผลงานเป็นรูปธรรม 

มกราคม 2550 10. จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาชุมชน
ตําบลผาป ง เพื่อกําหนดแผน
ยุทธ า ตร์การพัฒนาชุมชนตาม
 ้อเ นอ องการเ วนา 

- กํานัน(นายทองคํา จินะ ะทุ ง) และผู้ใหญ บ้าน
หมู ที่ 1(นาย รีมูล  ุวรรณคําวง ์)  “ไม่มา
ประชุม” จึงไม ได้รับการแต งตั้งจากที่ประชุมให้
เป็นคณะกรรมการกํากับทิ ทางการพัฒนา
ชุมชนตําบลผาป ง 

- คณะกรรมการพัฒนาชุมชน 
รับผิดชอบและตั้งใจประชุม เพื่อหา
 ้อ รุปแนวทางการพัฒนาชุมชนผา
ป งอย างต อเนื่อง 

กุมภาพันธ์ 2551 (วันมาฆบูชา) 11. ได้จัดพิธีทําบุญอุทิ   วนกุ ลให้
เทวดาเ ื้อวัดตามประเพณีล้านนา 
เพ่ือเริ่มก อ ร้างพระบรมธาตุเจดีย์
หลวง 12 นักษัตร 

- ชุมชนตําบลผาป ง และหน วยงานทั้งภาครัฐ 
รัฐวิ าหกิจ เอกชน และประชาชนในตําบลผา
ป งและอําเภอแม พริกให้ความร วมมือ มี  วน
ร วมในการดําเนินงาน เป็นอย างดีที่ ุด 

 

 

- ความตั้งใจที่ทุกหน วยงานร วมมือกัน
ทําบุญครั้งใหญ  องชีวิต เพื่อเริม
ดําเนินโครงการ 
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เมษายน 2551 

 

12. เริ่มก อ ร้างพระบรมธาตุเจดีย์หลวง 
12 นักษัตร 

 

- ชุมชนตําบลผาป ง และหน วยงานทั้งภาครัฐ 
รัฐวิ าหกิจ เอกชน และประชาชนในตําบลผา
ป งและอําเภอแม พริกให้ความร วมมือ มี  วน
ร วมในการดําเนินงาน เป็นอย างดีที่ ุด 

- เริ่มก อ ร้างองค์บริเวณนักษัตร 11 
องค์ก อนเพื่อที่จะทําพิธีบรรจุกรุใน
องค์ใหญ ในคราวเดียวกัน 

กุมภาพันธ์ 2552 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. การเลือกตั้งกํานันตําบลผาป ง 
เนื่องจากลาออกไป มัคร นายก 
อบต.แม พริก และการเลือกตั้ง
ผู้ใหญ บ้าน หมู ที่ 1 และหมู ท่ี 2 
ตําบลผาป ง แทนตําแหน งที่ว างลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเปลี่ยนแปลง และความ ัดแย้งทาง ังคมใน
ตําบลผาป งเริ่มต้นมาจากการเลือกตั้งนายก อบต 
แม พริก และเลือกตั้งกํานัน-ผู้ใหญ บ้านในหมู ที่ 1-2  
- ผู้ใหญ บ้านหมู ที่ 1 เกษียณอายุราชการ และยัง

มีป ญหาความ ัดแย้งในชุมชนเรื่องกองทุน
หมู บ้านชุมชนเมือง เพราะไม ยอมจ ายเงินคืน
กองทุนหมู บ้าน ทําให้ระบบหมุนเวียน อง
เงินกองทุนหมู บ้านไม เคลื่อนไหวลง มัครรับ
เลือกตั้ง  อบต.แม พริก ไม ได้รับการไว้วางใจ
จากประชาชนหมู ที่ 1 แต ผู้ใหญ หมู ที่ 1 คนใหม 
 ณะนั้นอายุเพียง 32 ปี 

- อดีตกํานันลงเลือกตั้ง นายก อบต. แม พริก 
ได้รับเ ียงน้อยที่ ุดในจํานวนที่ มัครเลือกตั้ง 
เพราะตลอดเวลาที่ดํารงตําแหน งกํานันไม มี
ผลงานใดๆ 

- ความขัดแย้งทางสังคม องชุมชนใน
หมู ที่ 1 และหมู ท่ี 2 แบ งแยกชุมชน
ออกเป็น 2 พวก  ญาติใครญาติมัน 
พระ งฆ์แบ งเป็น 2 กลุ ม 
“มัคนายก” 1วัดแบ งเป็น 2 คน 
ระบบบัญชีวัดแบ งออกเป็น 2 บัญชี
ระหว างบัญชีวัดผาป งหลวง และ
บัญชีพระธาตุ รีบุญเรือง 
 

- ความขัดแย้งทางการเมืองท้องถิ่น: 
แบ งเป็น 2 กลุ มชัดเจนระหว างกลุ ม
อดีตกํานัน-ผู้ใหญ บ้าน และกลุ ม
กํานัน-ผู้ใหญ บ้านในป จจุบัน 

- (หมู ที่ 3 -4 – 5 ไม เก่ียว ้อง) 
 



 

 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
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รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า 5-12 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

 
 
 

 

 
 
 
 

14. จัดทําโครงการและดําเนินโครงการ 
พัฒนาพลังงานชุมชนในพ้ืนที่ชนบท 
ร วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน(พพ) 

- กํานัน-ผู้ใหญ บ้านหมู ที่ 2 ตําบลผาป งคนใหม 
 ณะนั้นอายุ 36 ปี 

 

ไม มีการเคลื่อนไหวคัดการการพัฒนาพลังงาน
ทดแทนชุมชน 
 
 

  

 
 
 
 

 
พฤษภาคม 2554 
 
 
 
 
 

15. คณะกรรมการพัฒนาชุมชนผาป ง 
 ึกษาดูงานบ้านน้ําเกี๋ยน จังหวัดน าน 
ดูงานบ้าน าม า จังหวัดลําปาง 
อบรมเรียนรู้วิธีการกําหนยุทธ า ตร์
การพัฒนาชุมชน 

16. ประ านงานหน วยงานภาครัฐ/
รัฐวิ าหกิจ/เอกชน เ ้ามามี  วนร วม
ในการพัฒนาตามแผนงานที่กําหนด 
โดยเฉพาะการไฟฟ้า  วนภูมิภาค/
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน(พพ) 

ไม มีประเด็น ้อ ัดแย้งและป ญหาอุป รรคใด ๆ  คณะกรรมการชุมชนนําความรู้ มา
ประยุกต์ใช้กับการกําหนด
แผนพัฒนาชุมชนตําบลผาป ง 

ตุลาคม 2554 
 

17. จัดทําโครงการแก้ป ญหาแหล งน้ําเพื่อ
การเกษตรในตําบลผาป ง โดยได้รับ
การพัฒนาโครงการในพระราชดําริ

- นายศรีมูล สุวรรณค าวงศ์ อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่
ที่ 1  อยู เบื้องหลังการคัดค้านโครงการ  ร้าง
อ างเก็บน้ําในพระราชดําริห้วยต้อง ทําให้กรม

ป ญหายังไม่ได้รับการแก้ไข มีแต จะ
เพ่ิมเติมเพราะ นาย รีมูล  ุวรรณคํา
วง ์ ฟ้องร้องทุกเรื่องท่ีเกิด ้ึนต อการ
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รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า 5-13 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

อ างเก็บน้ําห้วยต้อง หมู ที่ 1 ตําบลผา
ป ง อําเภอแม พริก จังหวัดลําปาง 
ดําเนินการโดยกรมชลประทาน เป็น
ผู้ดําเนินการ ํารวจและออกแบบ 

ชลประทานไม  ามารถดําเนินงานได้อย าง
 ะดวก 

- นายศรีมูล สุวรรณค าวงศ์ อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่
ที่ 1 อยู เบื้องหลังยุยงชาวบ้านให้เรียกร้องค า
เวนคืนที่ดิน (ที่ดินไม มีกรรม ิทธิ์อยู ในเ ตป่า
 งวนแห งชาติ)เพ่ือต้องการกลั่นแกล้งทาง
การเมืองกับผู้ใหญ บ้านซึ่งมีอายุน้อยและเป็น
ผู้หญิงให้ได้รับความกดดันจากชาวบ้าน แต 
ผู้นําชุมชนและ  อบต.ก็มีความพยายามฟ นฝ่า
แก้ป ญหา ามารถทําให้กรมชลประทาน
 ามารถทํางานได้ แต ก็ทําให้การดําเนินล าช้า  

พัฒนาชุมชนในตําบลผาป ง 

มกราคม 2555 

 

18. คณะกรรมการพัฒนาชุมชนผาป ง 
 ึกษาดูงานการจัดการป่าชุมชนบ้าน
ปงเตา อําเภองาว จังหวัดลําปาง 
 ึกษาดูงาน ูนย์พัฒนาพืชไร  จังหวัด
ลําปาง และ ึกษาดูงานการพัฒนา
 ถานีผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทน 
มูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัด ปทุมธานี 
บ้านน้ําเกี๋ยน จังหวัดน าน บ้าน าม
 า จังหวัดลําปาง 
 
 

ไม มีประเด็น ้อ ัดแย้งและป ญหาอุป รรคใด ๆ 

  
 

คณะกรรมการชุมชนนําความรู้ มา
ประยุกต์ใช้กับการกําหนด
แผนพัฒนาชุมชนตําบลผาป ง 
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รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า 5-14 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

19. การไฟฟ้า  วนภูมิภาค หน วยงาน
ภาครัฐ รัฐวิ าหกิจเ ้ามาให้
คําแนะนํา เ นอแนะและให้
คําปรึกษา 

  
มีนาคม 2555 

 

20. คณะกรรมการพัฒนาชุมชนผาป ง 
ปรับปรุงแผนพัฒนาชุมชนผาป ง 5 ปี 
ครั้งที่ 1 

มติชุมชนเห็นชอบต อการปรับปรุงแผนพัฒนา
ชุมชนฉบับแก้ไ    งรายงานอําเภอเพ่ือกําหนดให้
เป็นแผนพัฒนาอําเภอแม พริก  
 
 
 
 
 

คณะกรรมการชุมชนยอมรับมติและแจ้ง
ให้ประชาชนทราบในการประชุม
ประจําเดือน 

 

21. คณะกรรมการพัฒนาชุมชนผาป ง 
และเครือ  ายวิ าหกิจชุมชนผาป ง 
ทดลองนําป ญญาปฏิบัติ ตามแนว
พระราชดําริมาประยุกต์ใช้ ตั้งแต การ
เพาะกล้าไผ /ปลูกไผ /ตัดไผ มาใช้
ประโยชน์ 

 

ชุมชนผาป งได้แผนพัฒนาชุมชนยั่งยืน 

ประจําปี 2555-2560 

บริหารจัดการเครือ  ายประชากรไผ ชุมชน  มาชิก กลุ มวิ าหกจิชุมชนพ่ึงตนเอง
“ไผ ”ไม้ใช้ อย ไม้กินได้ และเป็นไม้เ รษฐกิจ

ตามแนวพระราชดําริ ที่ อดคล้องกับการดําเนินชีวิต และความ มดุลทางธรรมชาติชุมชน

เพาะพันธุ์กล้าไผ     วัน เพาะพันธุ์กล้าไผ     -    วัน
 ถานีผลิตไฟฟา้พลังงานชีวมวลชุมชน
 ถานีผลิตถ านอัดแท ง Char Coal
 ถานีผลิตเช้ือเพลิงก้อน Pellets
 ถานีการบริหารจัดการพลังงานแ งอาทิตย์  แก๊ชซิไฟร์เออร์
 ถานีวิ าหกิจผลิตปุ๋ยชีวภาพ
 ถานีวิ าหกิจผลิตถ่ัวลิ ง พลังงานแ งอาทิตย์
 ถานีวิ าหกิจผลิต ้าวชุมชน
 ถานีวิ าหกิจเพาะกล้าพันธ์ุไผ พืชพลังงานย่ังยืน

 ถานีวิ าหกิจครัวพลังงานชุมชน ก๊าชซิไฟร์เออร์ 
 ถานีวิ าหกิจเวช ําอาง ไผ  

 ถานีโซล าลู๊ฟชุมชน ห้องอบรม ัมมนา  
ห้องอาหาร ท่ีพักโฮม เตย์ กิจกรรม ันทนาการ

 ถานีการเรียนรู้ปฏิบัติการ
ตามวิถี และ มุนไพรพ้ืนบ้าน

 ถานีผลิตตะเกียบ
ชุมชน และผลิตเยื่อ
ภาชนะไบโอ

 ถานีการท องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์และการรักษาต้นน้ํา

ลานธรรมวิถีไทย

 ถานีการจัดการเช้ือเพลิง
ชีวมวล ไผ  

ระบบ  อง ว างไฟก่ิง LED ทั้งหมู บา้น
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รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า 5-15 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

มิถุนายน 2555 22. ดําเนินโครงการ  ึกษา วิจัยและ
พัฒนาต้นแบบวิ าหกิจพลังงาน
ชุมชนยั่งยืน(ลําปางโมเดล) 

 

คณะกรรมการพัฒนาชุมชนดําเนินการมี  วนร วม
 องภาคประชาชน และแจ้งรายงานการ
ประจําเดือนระดับอําเภอ ระดับจังหวัดเพ่ือให้
เ ้าใจวัตถุประ งค์การ ึกษา วิจัยและการพัฒนา
โครงการ ประชาชน  วนใหญ เห็นชอบและเ ้าใจ
การพัฒนาโครงการ ทุกหน วยงานความร วมมือ
ยินดีให้การ นับ นุนอย างเต็มท่ี ยกเว้น.บุคคล
ดังต อไปนี้ 
- นายบุญทา จินะสะทุ่ง  นายโกเมท อินจุ้ม าย 

นายทองค า จินะสะทุ่ง อดีตกํานันตําบลผาป งไม 
เคยเ ้าประชุมร วมกับกํานันผู้ใหญ บ้านในยุค
ป จจุบัน 
- นายศรีมูล สุวรรณค าวงศ์  อดีตผู้ใหญ บ้านหมู ที่ 

1 ไม เคยเ ้าร วมประชุมเพ่ือการแ ดงความ
คิดเห็นในการชี้แจงโครงการ เพ่ือกําหนด
 อบเ ตการดําเนินงานระดับหมู บ้านในหมู ที่ 1 
 ักเพียงครั้งเดียว 
- นายโสภณ ค าวรรณ  อดีตครูและอดีตผู้จัดการ

บริษัท ไทยประกันชีวิต จํากัด า าลําปาง อดีต
ผู้ มัครนายกองค์กรปกครอง  วนท้องถิ่นใน
อําเภอแม พริก อําเภอเถิน และอําเภอ บปราบ 
รวม 12 ครั้งแต ไม ได้ความไว้วางใจจาก

- เริ่มมีกระแ คัดค้านเกิด ึ้นจากกลุ ม
นายโ ภณ คําวรรณ นายบุญทา จิ
นะ ะทุ ง นาย รีมูล  ุวรรณคําวง ์  
แต ยังไม มีการแ ดงออกถึงความ
คิดเห็นใดๆ แต ได้  ง  าวไปยัง
ลูกหลานที่อยู ในต างจังหวัดให้มีการ
เคลื่อนไหวคัดค้าน 



 

 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
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รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า 5-16 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

ประชาชนเพียงครั้งเดียวไม่เคยเข้าร่วมประชุม 
เป็นแกนน าหลักในการจัดท าใบปลิว สร้าง
ข้อมูลอันเป็นเท็จ จัดรถแห ประกา ไม ให้
ชาวบ้านมาร วมประชุม 

 ิงหาคม 2555 

 

23. คณะกรรมการพัฒนาชุมชนผาป ง 
ปรับปรุงเปลี่ยนแผนพัฒนาชุมชนผา
ป ง 5 ปี ครั้งที่ 2 และจดทะเบียน
กลุ มวิ าหกิจชุมชน จดทะเบียน
เครือ  ายวิ าหกิจชุมชน และจด
ทะเบียนมูลนิธิพัฒนาชุมชนตําบลผา
ป ง เพื่อมารองรับการบริหารจัดการ
เชิงโครง ร้างองค์กรนิติบุคคล 

อดีตกํานัน-ผู้ใหญ บ้านหมู ที่ 1 ไม มาเ ้าร วมประชุม 
จึงไม ได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการองค์กรต างๆ 
ในการพัฒนาชุมชนตําบลผาป ง จึงมีการยุยงปลูก
ระดมเครือญาติ ให้มีการประท้วงคัดค้าน การ
ดําเนินโครงการ โดยดําเนินการดังนี้ 
- นายศรีมูล สุวรรณค าวงศ์  ร วมมือกับนายก 

อบต.แม พริก ให้มีการตรวจ อบว าการ
ดําเนินงานโครงการไม ดําเนินงานตาม
กฎหมาย และไม  ออนุญาตการพัฒนาพื้นที่
กับ อบต.แม พริก 

- นายศรีมูล สุวรรณค าวงศ์  ประชุมเครือญาติ
และชาวบ้านบาง  วน และประ านงาน
เครือ  ายพระ งฆ์ในอําเภอวังชิ้น จังหวัดแพร  
มาร วมให้ความรู้กับชาวบ้านในเรื่องกฎหมาย 

เครือญาติ องนาย รีมูล  ุวรรณคําวง ์ 
และนายบุญทา จินะ ะทุ ง รวมประมาณ 
30 คน ออกมาเคลื่อนไหว 

-  ร้าง ้อมูล  าว ารอันเป็นเท็จกับ
ลูกหลานในกรุงเทพ ว าจะมีการ
พัฒนาโรงไฟฟ้าชีวมวล ต้องมีการ
ตัดไม้ทําลายป่าในหมู บ้านให้
มาร วมคัดค้านต อต้าน 

- นายทองค า จินะสะทุ่ง นายศรีมูล 
สุวรรณค าวงศ์ ชักชวนเครือญาติ
ประมาณ 30 คน ับไล กํานัน
ผู้ใหญ บ้านในป จจุบัน โดยไม มี
 ้อหาการกระทําความผิด  



 

 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชดําริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีป่า มีน้ํา มีพลังงาน มีชีวิต  

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า 5-17 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

   

 
 
 
 
 
 

 

29 กันยายน 2555 

 

24. คณะกรรมการชุมชนนัดหมายให้มี
การนําเ นอ ้อมูลทั้ง 2 ฝ ่งมี ้อมูล
 ้อเท็จจริงการความเ ้าใจที่ตรงกัน
หรือมีประเด็นที่คลาดเคลื่อนอย างไร
บ้าง 

- คณะกรรมการชุมชนผาป งได้เตรียม ้อมูล 
 ้อเท็จจริงการดําเนินโครงการพร้อมที่จะ
นําเ นอว าไม มีการตัดไผ ป่า แต เป็นการใช้ไผ 
 อง มาชิกในที่ดินกรรม ิทธิ์ คําว าบริหาร
จัดการป่า 3,500 ไร หมายถึงการดูแลป้องกัน
ไฟป่าชุมชน  

- นาย รีมูล  ุวรรณคําวง ์ นายโ ภณ คําวรรณ 
นายบุญทา จินะ ะทุ ง นายทองคํา จินะ ะทุ ง
“ไม่มาประชุม”มีนายจรูญ เกียรติวัชพง ์ 
พนักงานโรงไฟฟ้าแม เมาะ นาย ุพจน์ วง ์คํา
ลือ และนายมงคล จินะ ะทุ ง พร้อมเครือญาติ
ที่อพยพไปอยู ในต างถิ่นกว า 30 ปีแล้วกลับมา
นําเ นอ ้อมูล”โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์” 

- ไม มี ้อตกลงและความเ ้าใจ ให้มี
การนัดหมายใหม  



 

 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
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รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า 5-18 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

7 ตุลาคม 2555

  
 

นายจรูณ เกียรติวัชระพงศ์ และนายสุพจน์ วงศ์
ค าลือ และนายโ ภณ คําวรรณ ยื่นหนัง ือ
ร้องเรียนต อกํานันตําบลผาป ง และเปิดเวทีไฮปาร์ค 
โจมตีกํานันผู้ใหญ  บ้านและโจมตีการพัฒนา
โครงการพระราชดําริอ างเก็บน้ําห้วยต้องโครงการ
ในพระราชดําริ ณ  วัดผาป งหลวง และโครงการ
พัฒนาต้นแบบวิ าหกิจพลังงานชุมชนยั่งยืน ใน
เวลาต อมา 

นายจรูณ เกียรติวัชระพงศ์ และนายสุ
พจน์ วงศ์ค าลือ ไม เคารพมติที่ประชุม 
นัดหมายชาวบ้านเปิดเวทีไฮปาร์คใน
อาทิตย์ต อมา 
 

 
31 ธันวาคม 2555 

 
 

นาย ุพจน์ วง ์คําลือ และนายจรูญ เกียรติวัชระ
พง ์ ประณามผู้นําชุมชน ด าครู ด าเจ้าอาวา  ใน
เวท”ีไฮปาร์ค เลี้ยงโต๊ะจีน  งท้ายปีเก าต้อนรับปี 
2556 

 ร้างความแตกแยกในชุมชนระหว าง
กลุ มชุมชนในหมู ที่ 1-2 แบ งเป็น 2 กลุ ม
เพราะคณะกรรมการบาง  วนโดยเฉาะ
ประธานมูลนิธิ และประธานเครือ  าย
วิ าหกิจ และครู อยู หมู ที่ 2 
แต หมู ที่ 3-4-5 ซึ่งเป็น ถานที่ดําเนิน
โครงการ”ไม่มี” ความแตกแยก เพราะ
การดําเนินโครงการดังกล าวไม ไดเป็น
อย าง ้อกล าวหา 

15 มกราคม 2556 กระทรวง าธารณะ ุ โดย นาพแพทย์ชล
น าน รีแก้ว และผู้บริหารมาเยี่ยมชมการ
การบริหารจัดการชุมชนพ่ึงตนเอง อง
ตําบลผาป ง 

นายศรีมูลสุวรรณค าวงศ์ นายโ ภณ คําวรรณ 
และร วมกับเอ็นจีโอ จังหวัดแพร  พระยุทธ์ ทีปโก  
ยื่นหนัง ือประท้วงคัดค้านการดําเนินโครงการ ต อ
รัฐมนตรีช วยว าการกระทรวง าธารณ ุ  ให้ยกเลิก

ผลการตรวจสอบ : รุปว าการดําเนิน
โครงการ ครูอาจารย์ บูรณาการบ้านวัด
โรงเรียน และ ถานีอนามัย เป็นต้นแบบ
การพัฒนาชุมชนที่ถูกต้องไม มีความผิด 
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รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า 5-19 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

 

 โครงการภายใน 7 วัน และให้ดําเนินคดีกับครู ที่
เอาเวลา อนนักเรียนมาดําเนินโครงการดังกล าว  

ป จจุบันคณะครูได้ฟ้องหมิ่นประมาทอยู 
ระหว าง อบ วน องอัยการ 
 
 

 

 ํานักงานใต้ร มพระบารมี แนะนําป ญญา
ปฏิบัติตามแนวพระราชดําริ เพ่ือการ
พัฒนาชุมชนยั่งยืน 

ไม มีการคัดค้านเคลื่อนไหว องกลุ มนาย รีมูล ประชาชนตําบลผาป ง มีความปลื้มปิติ
ยินดี และเ ้าใจแนวทางการดําเนินงาน
ตามพระราชดําริอย างแท้จริง 

 
 

นายศรีมูล สุวรรณค าวงศ์ และพระยุทธ์ ทีปโก 
นายจรูญ เกียรติวัชระพง ์ ร วมกันฟ้อง าล
ปกครอง ูง ุดจังหวัดเชียงใหม ให้ดําเนินคดีกับผู้ว า
ราชการจังหวัดลําปาง และนายอําเภอแม พริก และ
ให้ยุติยกเลิกการดําเนินโครงการ ครั้งที่ 1 – 2 โดย
มอบหมายให้ นาง าว  .รัตนามณี เป็น
ทนายความให้มีอํานาจในการฟ้องร้อง 

 
ผลการพิจาณาคดี:  าลปกครอง ูง ุด
ยกคําร้องครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 รอการ
พิจารณาคดีพิพากษาคดี 
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รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า 5-20 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

  

นายสุพจน์ วงศ์ค าลือ  ซึ่งมีความ ัมพันธ์  วน
บุคคลกับ ดร.ไพบูลย์ ซํา ิริพงษ์ ประธานอนุ
กรรมาธิการพลังงานวุฒิ ภา ให้มีการตรวจ อบ
การดําเนินโครงการ และให้ยุติการดําเนินโครงการ 

นายศรีมูล สุวรรณค าวงศ์  อดีต
ผู้ใหญ บ้านหมู ที่ 1 ร วมกับ นายสุพจน์ 
วงศ์ค าลือ จังหวัดปทุมธานีร้องเรียนอนุ
กรรมาธิการพลังงานวุฒิ ภา  
ผลการตรวจสอบ: ดร.ไพบูลย์ ซํา
 ิริพงษ์ เ นอแนะให้ชุมชนไปคุยกันเอง
แต ใน ณะเดียวกัน ประธานและรอง
ประธานคณะกรรมาธิการพลังงาน
วุฒิสภา มาตรวจเยี่ยมการประกวด
ชุมชนต้นแบบพลังงานชุมชน กลุ ม
วิ าหกิจผาป งได้รับการตัด ินได้รางวัล
ชนะเลิ พลังงานชุมชนดีเด น ไปโชว์ใน
งานนิทรร การพลังงานทดแทนเฉลิม
พระเกียรติฯ 

 

 

 

 

     
ผลความส าเร็จแห่งการด าเนินงานที่ฟ นฝ่าอุปสรรคนานาเรื่องราว: วันนี้นายธวัชชัย เทวราช กํานันตําบลผาป ง และรองประธานมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง ได้นําเ นอผลการ
ดําเนินงานต อ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา  เป็นวันที่กรรมการมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง มีความภาคภูมิใจในแนวคิดป ญญปฏิบัติตามพระราชดําริมาเป็น
แนวทางในการพัฒนาชุมชนตําบลผาป ง ถึงแม้ว าจะมีอุป รรค จากกลุ มคัดค้านกลั่นแกล้งเพียงใด ก็ไม ก อให้เกิดความย อท้อต อป ญหาอุป รรค เพราะมีความเชื่อมั่นว า ”ท าดี” 
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รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า 5-21 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

  

พระยุทธ์ ทีปโก  NGOS วัดปางงุ้น อําเภอวังชิ้น 
จังหวัดแพร  ร้องเรียนคณะกรรมการ ิทธิมนุษย์ชน 
ร้องเรียนเจ้าคณะจังหวัดลําปาง ให้มีการตรวจ อบ
การดําเนินคดีการดําเนินโครงการ  ึกษา วิจัยและ
พัฒนาต้นแบบวิ าหกิจพลังงานชุมชนยั่งยืน หมู ที่ 
3 ตําบลผาป ง อําเภอแม พริก จังหวัดลําปาง 

ผลการตรวจสอบ :คณะกรรมการ ิทธิ์
ได้รับการชี้แจงจากจังหวัดอย างเป็น
ทางการว า ้อมูลที่นาย รีมูล  ุวรรณคํา
วง ์ เป็น ้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความ
เป็นจริง 

  

นายศรีมูล สุวรรณค าวงศ์  และนายผัด ไชยมูล
ก้อนร้องเรียน ํานักงานพระพุทธ า นาแห งชาติ 
ให้มีการตรวจ อบการดําเนินคดีการดําเนิน
โครงการ  ึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิ าหกิจ
พลังงานชุมชนยั่งยืน หมู ที่ 3 ตําบลผาป ง อําเภอ
แม พริก จังหวัดลําปางในกรณีการใช้พ้ืนที่ที่ดินธรณี
 งฆ์วัดผาป งกลาง  

ผลการตรวจสอบ :  ํานักงาน
พระพุทธ า นาจังหวัดลําปาง รุปว า 
วัดเป็นนิติบุคคล ามารถให้มูลนิธิพัฒนา
ชุมชนผาป งเช าเพ่ือ าธารณะประโยชน์
ตาม พ.ร.บ. งฆ์ พ. . 2505 ได้ 

กรกฎาคม- ิงหาคม 2556 ดําเนินงานตามแผนพัฒนาชุมชนยั่งยืน   

 

การไฟฟ้า  วนภูมิภาค(กฟภ) เ ้ามาร วม
ดําเนินโครงการ เพ่ือ ร้างมูลค าทาง ังคม
ร วม CSV อย างเป็นทางการ 

  



 

 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชดําริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีป่า มีน้ํา มีพลังงาน มีชีวิต  

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า 5-22 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

  

กลุ มรักษ์ผาป ง โดยนาย ุพจน์ วง ์คําลือ ได้โพ
  ้อความโจมตีมูลนิธิฯ และวิ าหกิจว า การทํา
ฝายชะลอน้ําบริเวณตรงนี้จะทําให้น้ําท วม และให้
 ิทธิ์ใช้นําเฉพาะกลุ มฯ  

ผลข้อเท็จจริง : การ ร้างฝายชะลอ
บริเวณดังกล าว เพื่อเป็นแหล งน้ําผิวดิน
เพ่ืออุปโภคบริโภค องบ อน้ําตื้น อง
ระบบประปาหมู บ้าน หมู ที่ 3  ซึ่งมีการ
 ุดบ อน้ําประปาห างจากบริเวณดังกล าว 
50 เมตร 

ปี 2557    

 

1. มูลนิธิปิดทองหลังพระ ให้เกียรติ
ชุมชนหมู ที่ 3 ตําบลผาป ง มา
เ นอแนะแนวทางการนําป ญญา
ปฏิบัติปราชญ์องค์ราชามา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชน 
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รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า 5-23 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

 

นายชุมพล รองปลัดกระทรวงพลังงานมา
ติดตามความคืบหน้าในการดําเนินงาน 
และใช้ ถานที่ประชุม ัมมนา และ ึกษาดู
งาน 

  

 

นายธานินทร์  ุภาแ น 

มาเยี่ยมเยือน ในการทํางาน องชุมชน
ตําบลผาป ง และเ นอแนะรูปแบบการนํา
แนวพระราชดําริมาเป็นแนวในการปฏิบัติ
ฯ 

  

 

นายประพัฒน์ ป ญญาชาติรักษ์ 

ประธาน ภาเกษตรแห งชาติ มาประชุม
และใช้ ูนย์ต้นแบบวิ าหกิจพลังงาน
ชุมชนเป็น ถานที่ ึกษาดูงาน องกลุ ม
เกษตรกรในจังหวัดลําปาง 

 

กลุ มเกษตรจังหวัดลําปางได้นําแนวคิด
การพัฒนาชุมชนยั่งยืนตําบลผาป งไป
เป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
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มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

 

ธนาคาร  งเ ริมการเกษตรและ หกรณ์
การเกษตร (ธก ) มา ึกษาดูงานแนว
ทางการลงทุนแก้ป ญหาเกษตรกร ใน
รูปแบบวิ าหกิจการลงทุนเพ่ือ ังคม 

  

 

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห งประเท ไทย 
โรงไฟฟ้าแม เมาะ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และ ึกษาดูงาน 
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 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
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บริษัท ปตท.จํากัด(มหาชน) มา ึกษาดู
งาน และแลกเปลี่ยนรู้ในการพัฒนาการ
 รรค์ ร้างมูลค าเพ่ิมทาง ังคมร วม CSV.  

  

 

พลังงานจังหวัดลําปาง และมณฑล
ทหารบกที่ 32 จัดกิจกรรมปรองดอง ตาม
นโยบาย ค ช.  

 

นาย รีมูล  ุวรรณคําวง ์ และกลุ มรักษ์
ผาป งไม มาร วมกิจกรรม 

 

มณฑลทหารบกที่ 32 จัดกิจกรรม
แก้ป ญหาความ ัดแย้งเรื่องการ ํารวจทาง
ธรณีวิทยาในโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อ างเก็บน้ําห้วยต้อง 

 

นาย รีมูล  ุวรรณคําวง ์ และกลุ มรักษ์
ผาป งไม มาร วมประชุม 
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รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า 5-26 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

7 ตุลาคม 2557 

 
การพิพากษา าลปกครองเชียงใหม  ต อ
กรณีการพัฒนา โครงการศึกษา วิจัยและ
พัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชน
สุขภาพดี(ล าปางโมเดล) การประยุกต์ใช้
แนวพระราชดําริเพ่ือการพัฒนาชุมชน 

เหตุผลฟ งไม่ข้ึน ยกฟ้องทุกข้อกล่าวหา  นายศรีมูล สุวรรณค าวงศ์ ไม ยอมรับคํา
ตัด ิน ให้อุทรณ์ต อ... 

 

วันที่ 9 ตุลาคม 2557 นาย รีมูล  ุวรรณ
คําวง ์ได้เดินทางไปยื่นให้คณะกรรมการ
 ิทธิมนุษย์ชนให้มีการตรวจ อบ
 บวนการ องโรงไฟฟ้าชีวมวลที่ตําบลผา
ป งต อ 

- - 
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ตั้ง ้อ ังเกตได้ว า การคัดค้านดังกล าวเกิด ้ึนภายหลังการชี้แจงการดําเนินโครงการ การคัดค้านที่เกิด ึ้น
มีกลุ มคนที่ย้ายออกไปตั้งถิ่นฐานอยู ในต างถ่ินนานกว า 30 ปีประมาณ 5 คน มาเป็นแกนนําทั้งเปิดเวทีไฮปาร์ค  ับไล 
กํานันผู้ใหญ บ้าน ด าครูอาจารย์ ด าพระ งฆ์  ร้างความบั่นทอนกําลังใจ องคณะกรรมการชุมชนอยู บ้าง แต ก็มิอาจทํา
ให้ความมุ งม่ันตั้งใจ องคณะกรรมการชุมชนย อท้อต อป ญหาอุป รรคเหล านั้นแต อย างใด กลับทําให้การปฏิบัติการ
เรียนรู้ครั้งนี้เป็นบทเรียนที่แ ็งแกร ง ได้เรียนรู้จริง  ามารถอธิบายเป็นคู มือการแก้ป ญหาให้ชุมชนอ่ืนๆ ที่มา ึกษาดู
งานได้เป็นอย างดีและเป็นแรงกระตุ้นให้คณะกรรมการชุมชน หรือมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง องค์กร าธารณะ
ประโยชน์เพื่อการพ่ึงพาตนเอง ได้มีการพัฒนาอย างต อเนื่องภายใต้ อบเ ตการมี  วนร วม องภาคประชาชนตาม
กรอบระบบประชาธิปไตย ไม มีการ ัดแย้งหรือโต้แย้ง ที่ก อให้เกิดความแตกแยกในชุมชนมากไปกว าการแ ดงความ
คิดเห็น 
 

สรุปป ญหาอุปสรรคในการด าเนินงานได้แบ่งกลุ่มป ญหาออกเป็น 5 ประเด็นคือ 
1. ความ ัดแย้งอันเนื่องมาจากการ ื่อ าร เพราะการเปลี่ยนแปลง ้อมูล  าว ารคลาดเคลื่อนจากความ

เป็นจริงในการปฏิบัติ องกลุ มวิ าหกิจชุมชนและมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง 
2. ความ ัดแย้ง  วนบุคคลที่มีการ ะ ม จากประเด็นทางการเมืองท้องถิ่น การเลือกตั้งผู้นําชุมชน  
3. ความ ัดแย้งทางความคิดระหว างกลุ มชุมชนที่อา ัยอยู ในตําบลผาป งและกลุ มลูกหลานผาป งที่ย้ายถิ่น

ฐานไปอยู ในเมือง(พลัดถิ่น) 
4. ป ญหาการบริหารจัดการความรู้ เพ่ือรองรับแผนการพัฒนาชุมชนภายในองค์กรวิ าหกิจและมูลนิธิฯ

อาทิ ระบบการบริหารจัดการ และความพึงพอใจ อง มาชิกชุมชน ที่จะต้องดํารงอาชีพตามวิถี ไม มี
ระเบียบวินัย อง มาชิกฯ 

5. ป ญหาในการปรับปรุงและการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและเป็นความต้องการ องตลาด  
 

ข้อเสนอแนะต่อแนวทางการแก้ไขป ญหาอุปสรรค  
ป ญหาอุป รรคท่ีก อให้เกิดความเ ้าใจที่คลาดเคลื่อนจาก ้อมูลความเป็นจริง องการพัฒนาโครงการ เป็นผล  

พวงมาจากการ ะ ม ้อมูล  าว าร ้อมูลที่เป็นเท็จ ไม เคยมาประชุมร วมกับชาวบ้าน ไม เคยรับฟ งเหตุผล เป็น
พฤติกรรมเลียนแบบซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทาง ังคมในรูปลักษณะใหม  ตามหลักวิชาการว า New Social 
Movement เป็นการเปลี่ยนแปลงทาง ังคมอันเกิดมาจาก ้อมูล  าว าร ถึงแม้ว าโครงการดังกล าวประชาชนจะเป็น
เจ้า อง และเป็นหุ้น  วนในการพัฒนาพลังงานระดับชุมชน นาดเล็กมากๆ ก็ตาม  ําหรับการ ึกษาความ ัมพันธ์
ชุมชนกรณีการคัดค้านการดําเนินโครงการ ึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิ าหกิจพลังงานชุมชนยั่งยืน ุ ภาพดี
(ลําปางโมเดล) แต ยังมีชุมชนอีก  วนที่ถือว าต้องการ ื่อ ารให้ความเป็นจริงคลาดเคลื่อนจากผลประโยชน์เฉพาะกลุ ม
 องตน ที่ไม ได้เกิดจากการเ ้ามามี  วนร วมตั้งแต แรกเริ่มดําเนินโครงการ  

ข้อเสนอแนะที่มีต อการ ื่อ ารดังกล าวควรแก้ไ โดยการให้ชุมชนหรือคนในชุมชนเ ้ามามี  วนร วมในการ
ตรวจ อบติดตามการดําเนินงานและประเมินผลอย างต อเนื่อง หากคนในชุมชนเป็นผู้ที่เ ้าใจกระบวนการเรียนรู้และ
การพัฒนาต างๆ ได้เอง ก็ย อมที่จะ ื่อ ารแบบปากต อปากออกไป  ยายวงกว้างได้มาก ึ้น ลดทอนการ ื่อ าร อง
กลุ มผลประโยชน์ เนื่องจากคนในชุมชน ื่อ ารจาก ิ่งที่เป็นรูปธรรม องการพัฒนา  
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รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า 5-28 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

ในการดําเนินงานที่ผ านมา องโครงการ ึกษา วิจัย และพัฒนาต้นแบบวิ าหกิจพลังงานชุมชน ุ ภาพดี 
(ลําปางโมเดล) จากที่ได้รายงาน ้างต้น ถือว ามีการบริหารจัดการที่เป็นระบบที่ดีแล้ว ยังมีประเด็นที่ต้องทบทวนเพื่อ
เป็น ้อเ นอแนะต อการพัฒนาไป ู ความเ ้มแ ็งชุมชนที่ทําให้ชุมชนเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และจากผลการ ึกษาเรื่อง 
“กระบวนการ การจัดการชุมชนเ ็มแ ็ง : รูปแบบ ป จจัย และตัวชี้วัด”  อง วรรณธรรม กาญจน ุวรรณ (เป็นผลงาน
ที่พัฒนาองค์ความรู้  วนหนึ่งจากการวิจัยให้กับ ํานักงาน ภาที่ปรึกษาเ รษฐกิจและ ังคมแห งชาติ) พบว ามี
กระบวนการจัดการที่ ําคัญ7 ประการ ที่ก อให้เกิด ักยภาพ องการพัฒนาชุมชนไป ู ความเ ็มแ ็ง คือ  

1) กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นกระบวนการที่ ําคัญในการผลักดันชุมชนเ ้มแ ็งในระดับชุมชน 
กระบวนการ เช น 1) การเ วนา (Dialogue) ที่เน้นการรับฟ งความเห็น องผู้อื่น 2) ความร วมมือระหว างกัน 
(Cooperation) และ 3) การติดต อ ื่อ าร (Communication) ทั้งหมดนี้มีความเก่ียว ้องกับการดําเนินกิจกรรม อง
ชุมชน ซึ่งมีอยู ในทุก ั้นตอน องการดําเนินกิจกรรมโครงการ ซึ่งจะก อให้เกิดการ ร้าง รรค์วิธีการใหม ๆ  ร้าง
นวัตกรรมด้านการมี  วนร วม องชุมชนที่ทําให้เกิดความเ ้าใจอย างลึกซึ้งและ  งผลต อประ ิทธิภาพการทํางาน คนใน
ชุมชนมองเห็น “เป้าหมายการพัฒนาร่วมกัน” และเมื่อเกิดป ญหาอุป รรคใดๆ ย อมที่จะร วมมือกันให้บรรลุเป้าหมาย
ต อไป 

2) กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นการ ร้าง รรค์ทางความรู้และวัฒนธรรม และการจัดการทรัพยากร
ชุมชนในมิติต างๆ ทั้งทางด้านวัฒนธรรม ภูมิป ญญา และการพัฒนาเ รษฐกิจ เป็นกระบวนการที่เ ริม ร้างให้ มาชิก
ชุมชนมีการตัด ินใจและกําหนดตนเอง ซึ่งการจัดกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนเริ่มต้นจากวงจรการเรียนรู้ โดยการรวม
คน ร วมคิด ร วม รุปบทเรียน และร วมรับผลจากการกระทํา ถ้าวงจรการเรียนรู้ในชุมชนใดหมุนเร็วหรือมีพลวัต ูง 
แ ดงว า ชุมชนนั้นมีพลังการเรียนรู้ ูง ซึ่งกระบวนการเรียนรู้จะเป็นไปเพื่อ นองตอบต อการแก้ป ญหาและ อดคล้อง
กับแผนการผลิต องชุมชน จึงเป็นพลังในการ ับเคลื่อนเมื่อได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิเคราะห์ป ญหา 
และหาแนวทางการแก้ไ  เมื่อได้แนวทางแล้วนําไปลงมือปฏิบัติ แล้วกลับมาทบทวนวิเคราะห์ร วมกันเพื่อ รุปบทเรียน
หาหนทางต อไป กระบวนการที่เกิด ้ึนซ้ําๆ เท ากับเป็นการยกระดับ ติป ญญา องชุมชน  

3) กระบวนการฟื้นฟูผลิตซ้ าและสร้างใหม่ เป็นการ ร้างความเ ็มแ ็งให้ชุมชนด้วยการให้ความ ําคัญกับ
การปรับปรุงอย างต อเนื่อง เช น 1) การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) 2) การนําผล ้อมูล
 ะท้อนกลับ (Feedback) และ 3) การประเมินถึงความจําเป็น (Needs Assessment) โดยมุ งเน้นในลักษณะ องการ
ติดตามความก้าวหน้า รวมถึงการที่ มาชิกในชุมชนต้องช วยให้ ้อมูล ะท้อนกลับเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายร วมกัน
อย างมีประ ิทธิภาพและเกิดประ ิทธิผล นอกจากนี้ยังช วยพัฒนาความ ามารถและตัดชี้วัดที่ดีได้ ซึ่งการพัฒนา
ดังกล าวจะทําให้ชุมชน ร้างกลุ มกิจกรรมทางเ รษฐกิจในชุมชน เป็นการ  งเ ริมการผลิตและการบริโภคในชุมชน 
รวมถึงเป็นการ ร้างความม่ันคงในอาชีพ และชุมชน ามารถพ่ึงตนเองได้  

4) กระบวนการใช้สิทธิชุมชนและข้อบัญญัติชุมชนเป็นการ ร้างความเ ็มแ ็งให้ชุมชนโดยการนํา ิทธิ
ชุมชนและกฎเกณฑ์ต างๆ ที่เป็น ้อตกลงจากการหารือร วม องชุมชนมาใช้ในการ อความร วมมือหรือการบังคับใช้ให้
คนในชุมชนได้ปฏิบัติตาม เพื่อชุมชนจะได้มีกฎเกณฑ์ในการจัดการตนเอง องชุมชน และต้องมีการ ร้างและปรับปรุง



 

 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชดําริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีป่า มีน้ํา มีพลังงาน มีชีวิต  

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า 5-29 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

กฎหมายและกฎระเบียบต างๆ ให้เหมาะ มกับ ภาวการณ์ องชุมชน ทั้งนี้เพ่ือเป็นการตรวจ อบ วัดผลการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดระบบการควบคุมตนเอง ซึ่งทําให้ ามารถผลักดันการดําเนินงาน องชุมชนให้บรรลุเป้าหมายได้
อย างมีประ ิทธิภาพ 

5) กระบวนการตัดสินใจร่วมของชุมชนเช น การเ ริม ร้างความ มานฉันท์ การ ร้างความตระหนัก และ
การทบทวนและรับฟ งเพ่ือนําไป ู การลงประชามติ เป็นกระบวนการตัด ินใจที่คํานึงถึงผลกระทบ องชุมชนและ
พัฒนาไป ู การเกิด ้อตกลงร วมกันอย าง ร้าง รรค์และการแ ดงความคิดเห็นร วมกันอย าง มานฉันท์ องชุมชน ทําให้
ทุกคน ามารถมองเห็นความจําเป็น อง ิ่งที่ต้องดําเนินการร วมกัน เป็นการ ร้างความตระหนักที่เก่ียว ้อง ัมพันธ์กับ
 มาชิกทุกคน ตลอดจนมี  วนร วมในการวิเคราะห์วิจารณ์และถกเถียงกันในแต ละประเด็นป ญหาที่เกิด ้ึน ซึ่งถือว าเป็น
การทบทวนและรับฟ ง นอกจากนี้ประเด็นที่อยู ในการตัด ินใจต างๆ ยังหมายความร วมถึงความยืดหยุ น 
ประนีประนอม ทางเลือกชุมชน และเรื่องอ่ืนๆที่  งผลกระทบต อชุมชน  

6) กระบวนการของเครือข่ายการพัฒนาการพัฒนาภาคีเครือ  าย เช น 1) การพ่ึงพาอา ัยซึ่งกันและกัน 2) 
การทํางานเป็นเครือ  าย และ 3) การรวมกลุ ม จะทําให้ มาชิกในชุมชน ามารถนําทุนและกระบวนการที่มีอยู ทั้งใน
ด้านทรัพยากร ทักษะความชํานาญ นํามาถ ายทอดแลกเปลี่ยนแบ งป นกันได้โดยความ มัครใจ ซึ่งเป็นการแ ดงถึง
ความพ่ึงพาอา ัยในการอยู ร วมกัน และการมีปฏิ ัมพันธ์ระหว างกัน อง มาชิกชุมชนที่ต างก็มีผลประโยชน์เกี่ยวพัน
และเก้ือกูลกันได้ นําไป ู การ ร้างเครือ  ายในการทํางานร วมกันด้วยทักษะความชํานาญในหลากหลายด้าน องแต ละ
คน และเกิดการรวมกลุ มในการใช้ทรัพยากรร วมกันในการดําเนินกิจกรรม ซึ่งหาก ยายเครือ  ายในลักษณะที่กว้าง
มาก ึ้น จะมี  วนช วยในการหนุนเ ริมให้ชุมชนเกิดความเ ้มแ ็งได้  

7) กระบวนการด้านการจัดการตนเองเพ่ือให้เกิดความเ ้มแ ็งและการบริหารจัดการที่ดี เช น ความโปร งใ  
ความ ํานึกรับผิดชอบ และการจัดการที่มีประ ิทธิภาพ เป็นต้น จะเป็นหลักการ องการจัดการตนเอง องชุมชนที่
จะต้องเ ริม ร้างพลังอํานาจและการเพ่ิม ีดความ ามารถในการพัฒนาตนเอง องชุมชน ซึ่งการจัดการตนเองท่ีดีต้อง
เกิดการเ ้าถึง ้อมูล  าว ารได้อย างเป็นอิ ระท่ีมี  วนเกี่ยว ้องกับกระบวนการและ ้อมูลชุมชนและเพียงพอต อการ
 ร้างความเ ้าใจที่ถูกต้องให้กับชุมชนในการติดตามตรวจ อบเพื่อให้เกิดความโปร งใ  รวมทั้งเป็นการเ ริมพลัง
อํานาจให้ชุมชนเกิดความเชื่อม่ันและไว้วางใจในการดําเนินงานร วมกัน  

องค์ประกอบ องกระบวนการจัดการที่ ําคัญ 7 ประการ ที่ก อให้เกิด ักยภาพ องการพัฒนาชุมชนไป ู 
ความเ ็มแ ็งนี้ หากได้มีการพัฒนาแนวทางดังกล าวไปใช้ ซึ่งจะทําให้ชุมชนผาป งที่มีการจัดการตนเองท่ีดีแล้ว ยังเกิด
ความเ ้มแ ็ง องชุมชนที่นําไป ู การพัฒนาอย างยั่งยืนในอนาคตถัดไป นอกจากนั้น ความเ ็มแ ็ง องชุมชนดังกล าว
จะช วยแก้ป ญหาหรือลดทอนอุป รรคต อการดําเนินงานใน 5 ประเด็น ้างต้น ดังนี้ 
ประเด็นป ญหา ข้อเสนอแนะ-กระบวนการจัดการ 
1. ความ ัดแย้งเพราะการ
เปลี่ยนแปลง ้อมูล  าว าร
คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง 

ใช้กระบวนการมี  วนร วมโดยการ ื่อ าร “เป้าหมายการพัฒนาร วมกัน” ที่ มาชิก
ในชุมชน (กระบวนการ ื่อ ารแบบปากต อปากท่ีชาวบ้านเป็นผู้พูดเอง) เป็นผู้ ื่อ าร
เพ่ือให้เกิดความเชื่อม่ันและการยอมรับจากบุคคลที่ไม ได้ร วมดําเนินการ  



 

 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชดําริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีป่า มีน้ํา มีพลังงาน มีชีวิต  

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า 5-30 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

2. ความ ัดแย้ง  วนบุคคลที่มี
การ ะ ม จากประเด็นทาง
การเมืองท้องถิ่น 

ใช้กระบวนการด้านการจัดการตนเอง ที่ ามารถทําให้เ ้าถึงการตรวจ อบติดตาม
 ้อมูลและการดําเนินงาน องชุมชนว ามีความโปร งใ  การบริหารจัดการที่ดี และ
การจัดการที่มีประ ิทธิภาพ องชุมชนที่ ามารถจัดการตนเองได้ และมี ้อมูลที่เป็น
 ้อเท็จจริง(fact)  

 

ประเด็นป ญหา กระบวนการจัดการ 
  ําหรับการดําเนินงาน องชุมชน เพ่ือใช้การ ื่อ ารที่เป็นประโยชน์ให้ ยายวงกว้าง

และ ร้างแนวร วมตามกระบวนการ องภาคีเครือ  ายการพัฒนาในการ ื่อ าร เพ่ือ
ลดทอนความ ัดแย้งเห็นต าง องการเมืองท้องถิ่น 

3. ความ ัดแย้งทางความคิด
ระหว างกลุ มชุมชนที่อา ัยอยู 
ในตําบลผาป งและกลุ ม
ลูกหลานผาป งที่ย้ายถิ่นฐานไป
อยู ในเมือง(พลัดถิ่น) 

ใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเปิดวงการพูดคุยระหว างกลุ มชุมชนเดิมและ
กลุ มพลัดถิ่นถึงเป้าหมาย องการพัฒนาร วมกัน เพ่ือให้เกิดวงจรการเรียนรู้ โดยการ
รวมคน ร วมคิด ร วม รุปบทเรียน และร วมรับผลจากการกระทํา และใช้
กระบวนการตัด ินใจร วม องชุมชนเพื่อกําหนด ้อตกลงในบางเรื่องร วมกันแบบ
ฉันทามติ หรืออาจจะใช้กระบวนการพัฒนาเครือ  ายตามทักษะความ ามารถมา
ทํางานร วมกัน เช น คนชุมชนเดิมอาจจะมีทักษะความชํานาญในด้านฝีมือ คนพลัด
ถิ่นที่เห็นเป้าหมายร วมกันแล้วอาจจะนําความรู้หรือการบริหารจัดการ มัยใหม  โดย
ใช้ความรู้ในการ ร้างเครือ  ายการทํางานร วมเพ่ือลดความ ัดแย้ง  

4. ป ญหาการบริหารจัดการ
ภายในองค์กร 

ใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการด้านการจัดการชุมชนพ่ึงตนเอง 
กล าวคือ ต้องมีวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อวิเคราะห์ป ญหาและ ถานการณ์ องชุมชน
อย างต อเนื่อง การติดตามประเมินผลการดําเนินงานที่ผ านมา เพื่อเป็นการทบทวน
และวิเคราะห์ป ญหา เพื่อหาแนวทางการแก้ไ ป ญหา รวมทั้งเป็นการ ร้าง รรค์
ความรู้ ร้างนวัตกรรมใหม ๆ ให้กับชุมชน ตลอดจนการประเมินผลการพัฒนาที่เป็น
รูปธรรม ที่คนในชุมชน ามารถตรวจ อบและได้รับผลประโยชน์ในการพัฒนา
ร วมกัน  และเชิญฝ่ายคัดค้านมาเป็นคณะกรรมการตรวจ อบ 

 

ประเด็นป ญหา กระบวนการจัดการ 
5. ป ญหาในการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

ใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และกระบวนการพัฒนาเครือ  าย เช น การ อ
 นับ นุนความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ หรือการเ ้าร วม
วงเ วนาที่เก่ียว ้องการคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดความคิด ร้าง รรค์ใหม ๆ ที่
 ามารถนํามาต อยอดและใช้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงงาน ร้าง
ความร วมมือ องเครือ  ายที่เป็นธุรกิจลักษณะเดียวกัน เพื่อเป็น base งาน
ฐานความรู้และความร วมมือในการพัฒนางานระยะยาว 



 

 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชดําริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีป่า มีน้ํา มีพลังงาน มีชีวิต  

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า 5-31 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง

 


