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การพัฒนาพลังงานทดแทนอยางมีสวนรวม และยั่งยืนตามโครงการพัฒนาหมูบานเพื่อความมั่นคงพื้นท่ีชายแดน
ตามแนวทางพระราชทาน จังหวัดแมฮองสอน

Collaborative Research of Sustainable Alternative Energy for Home Land Security of Village along Thai-Myanma
Border Follow His Majestic The King’s Initiative,Mae Hong Son Province
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4 คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 50300

1. บทคัดยอ

การวิจัยการน้ีมีจุดประสงคเพ่ือท่ีจะ พัฒนาพลังงานทดแทนอยางมีสวนรวมและยั่งยืนตามโครงการพัฒนาเพ่ือความม่ันคงพ้ืนท่ีชายแดนตาม
แนวทางพระราชทาน จังหวัดแมฮองสอน โดยมีกระบวนการวิจัยขั้นตอน 5 ขั้นตอน ประกอบดวยขั้นตอนท่ี 1. ศึกษาความตองการ และปญหาในการ
ใชพลังงานของชุมชน ขั้นตอนท่ี 2. พัฒนาประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานธรรมชาติ ท่ีทนทานและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ขั้นตอนท่ี 3. ศึกษาและวิเคราะหขอมูลประสิทธิภาพของระบบพลังงานทดแทนท่ีนําไปติดต้ังเพ่ือเปนแนวทางในการตัดสินใจของหนวยงาน อปท. ใน
การลงทุนและขยายผลไปสูพ้ืนท่ีอื่น ขั้นตอนท่ี 4.ศึกษารูปแบบกลไกความเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางหนวยงานทหาร และหนวยงานภาครัฐอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวของในพ้ืนท่ีกับชุมชนเปาหมาย ในการรวมมือเพ่ือพัฒนาและเรียนรูระบบพลังงานทดแทน การติดต้ังพลังงานทดแทน และการบํารุงรักษา
ขั้นตอนท่ี 5.สรางการเรียนรูของชุมชนในการใชพลังงานทดแทนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และประเมินความเขาใจและความพึงพอใจของชุมชน ผล
จากการวิจัยพบวา หมูบาน พมพ.ท่ีต้ังอยูในพ้ืนท่ี ชายแดนมีความตองการพลังงานทดแทนท่ีนําไปใชผลิตไฟฟาแสงสวางเพ่ือความปลอดภัย และ
ตองการ การเรียนรูและปฏิบัติการบํารุงรักษาเพ่ือ “เพ่ือรู รักษา”ดวยชุมชนเอง และพบวาการพัฒนาประสิทธิภาพของเทคโนโลยีพลังงานทดแทนท่ี
เหมาะกับพ้ืนท่ี รวมกับหนวยงานอปท. และชุมชนอยางมีสวนรวมรับรูไปพรอมกันกับหนวยทหารในพ้ืนท่ีๆรับผิดชอบความม่ันคงตามแนวชายแดน จะ
ชวยทําใหเกิดกลไกในการพัฒนาพลังงานทดแทน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เกิดความพึงพอใจของชุมชน เกิดความม่ันคงของหมูบาน พมพ. พ้ืนท่ี
ชายแดนจังหวัดแมฮองสอน จํานวน 30 หมูบาน

คําสําคัญ: หมูบานพัฒนาเพ่ือความม่ันคงตามแนวทางพระราชทาน (พมพ.), พลังงานทดแทน, เศรษฐกิจพอเพียง

1. ท่ีมาและความสําคัญของปญหา

สภาพพ้ืนท่ีบริเวณแนวชายแดนภาคเหนือ ดานจังหวัดแมฮองสอนติดตอกับประเทศพมา มีสภาพเปนปาภูขาสูง เสนเขตแดนในพ้ืนท่ีไมมี
ความชัดเจน ชนกลุมนอยท่ีอาศัยตามแนวชายแดนใชพ้ืนท่ีเปนแหลงพักพิงหลบซอน ผลิตยาเสพติดและเปนฐานปฏิบัติการ ทําใหเกิดการรุกลํ้า
อธิปไตยบอยครั้ง ประชาชนท่ีอาศัยอยูตามแนวชายแดน อาจกอใหเกิดผล กระทบตอความม่ันคงของชาติตอไปได พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จึงได
พระราชทานแนวทางในการเสริมสรางความม่ันคงตามแนวชายแดนแก พลเอกสุรยุทธ จุลานนท ผูบัญชาการทหารบก เม่ือ 3 มีนาคม 2543 สรุปไดวา
การสรางความม่ันคงตามแนวชายแดน ตองกระทําในลักษณะผสมผสาน มีการเคล่ือนไหวควบคูไปกับการปฏิบัติการจิตวิทยาเพ่ือสรางความใกลชิด
รับทราบปญหาและความตองการท่ีแทจริงของราษฎร การปฏิบัติจะตองรวมกันทุกฝายเพ่ือนําไปสูการบูรนายการแผนงานโครงการตางๆ ของทุกภาค
สวนท่ีเกี่ยวของเขาดวยกันอยางเปนระบบพัฒนา และสรางหมูบานตามแนวชายแดนใหเปนกําแพงชุมชนท่ีมีความเขมแข็ง เปนภูมิคุมกันสําหรับการ
ปองกันและแกไขปญหาตางๆ ท่ีเกิดขึ้นตามแนวชายแดนกอนท่ีจะพัฒนาไปสูความรุนแรง หรือกระทบกับความม่ันคงภายในประเทศตอไป จากการ
สํารวจหมูบานตามโครงการพัฒนาเพ่ือความม่ันคงพ้ืนท่ีชายแดนตามแนวทางพระราชทาน ในอําเภอเมืองปาย และปางมะผา ท้ังหมด 30 หมูบาน
พบวาสวนใหญไมมีไฟฟาใช ถึงแมวาบางหมูบานจะไดรับแผงโซลาเซลล ท่ีติดต้ังในครัวเรือน แตเกือบท้ังหมดไมสามารถใชงานได (เสริมสุข บัวเจริญ
,(2555)[5] โครงการ “พัฒนาพลังงานทดแทนอยางมีสวนรวมและยั่งยืนของหมูบานตามโครงการพัฒนาเพ่ือความม่ันคงพ้ืนท่ีชายแดนตามแนวทาง
พระราชทาน จังหวัดแมฮองสอน” มุงเนนท่ีจะพัฒนาและขยายผลงานวิจัยจากโครงการ “การพัฒนาพลังงานทดแทนเพ่ือความม่ันคงและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ” ใหครอบคลุมหมูบานตามโครงการพัฒนาเพ่ือความม่ันคงพ้ืนท่ีชายแดนตามแนวทางพระราชทาน ในการสรางรูปธรรมการ
ดําเนินงานในพ้ืนท่ีใหบรรลุเปาหมาย โดยโครงการน้ีมุงเนนในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานธรรมชาติ ท่ีไดกระแสไฟฟาขนาด
12 โวลต สามารถใชไดกับหลอดไฟ LED ท่ีใหความสวางสูงแตใชกระแสไฟตํ่า ซ่ึงทําใหสามารถติดต้ังโคม LED ไดท่ัวท้ังหมูบาน ท้ังทางสาธารณะ และ
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ท่ีอยูอาศัย นอกจากน้ันการใชอินเวอรเตอรเพ่ือแปลงกระแสไฟ เปนขนาด 220 โวลต เพ่ือใชกับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศนเพ่ือใชในการเรียนการสอน
ใหกับโรงเรียน และท่ีสาธารณะของชุมชน เพ่ือการรับชมขาวสารและบันเทิงตามความเหมาะสม รวมถึงการจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลประสิทธิภาพ
ของระบบพลังงานทดแทนท่ีนําไปติดต้ังเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาและลงทุนของหนวยงาน อปท. สําหรับการขยายผลไปสูท่ีอื่นๆ ตอไป

รูปท่ี 1 แผนท่ีหมูบาน พมพ. จังหวัดแมฮองสอน

3. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ

3.1 ประวิตร วงษสุวรรณ รัฐมนตรีวากรกระทรวงกลาโหม (2553:) [ 2 ] ไดกลาวไวในคํานิยมบทสรุปของผูบริหารในแผนยุทธศาสตรพลังงาน
ทดแทนของกระทรวงกลาโหม “ใชศักยภาพของกระทรวงกลาโหมสนับสนุนการพัฒนาพลังงานทดแทนจากแหลงทรัพยากรภายในประเทศ โดยรวมมือ
กับภาครัฐ ภาคเอกชน และมิตรประเทศในการดําเนินการ รวมท้ังใหทุกสวนราชการในกระทรวงกลาโหมมีบทบาทในการสนับสนุนการดําเนินการเรื่อง
การใชพลังงานทดแทนในหนวยทหาร”

3.2 Lars Kroldrup. Gains in Global Wind Capacity Reported Green Inc., 2010:1.) [ 8 ] ไดใหความหมายพลังงานทดแทน หมายถึง
แหลงพลังงานท่ีใชแลวสามารถหมุนเวียนมาใชไดอีก เรียกวา พลังงานหมุนเวียน ไดแก แสงอาทิตย ลม ชีวมวล นํ้า และไฮโดรเจน เปนตน ซ่ึงเปน
พลังงานท่ีสะอาด ไมมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และเปนแหลงพลังงานท่ีมีอยูในทองถิ่น

3.3 สมลักษณา  ไชยเสริฐ (2549 : 142-189) [ 3 ] ไดแบงแนวทางการจัดการการมีสวนรวมของประชาชนเปน 3 ดานหลัก คือ ดานประชาชน
(Pubblic) ดานการมีสวนรวม (Participation) และดานภาครัฐ โดยการมีสวนรวม (Participation) มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือใหประชาชนท่ีเปนบุคคล
หรือคณะบุคคลเขามามีสวนรวมในขั้นตอนตางๆ  ในการดําเนินการพัฒนา  ชวยเหลือ  สนับสนุนทําประโยชนในเรื่องตางๆ  หรือกิจกรรมตางๆ

4.วิธีดําเนินการวิจัย
การพัฒนาพลังงานทดแทนอยางมีสวนรวม และยั่งยืนตามโครงการพัฒนาเพ่ือความม่ันคงพ้ืนท่ีชายแดน ตามแนวทางพระราชทาน

จังหวัดแมฮองสอน มีขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยดังตอไปน้ี
4.1 ศึกษาความตองการ และปญหาในการใชพลังงานของชุมชน
4.2 พัฒนาประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานธรรมชาติ ท่ีทนทานและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
4.3 ศึกษาและวิเคราะหขอมูลประสิทธิภาพของระบบพลังงานทดแทนท่ีนําไปติดต้ังเพ่ือเปนแนวทางในการตัดสินใจของหนวยงาน อปท.

ในการลงทุนและขยายผลไปสูพ้ืนท่ีอื่น
4.4 ศึกษารูปแบบกลไกความเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางหนวยงานทหาร และหนวยงานภาครัฐอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของในพ้ืนท่ีกับชุมชน

เปาหมาย ในการรวมมือเพ่ือพัฒนาและเรียนรูระบบพลังงานทดแทน การติดต้ังพลังงานทดแทน และการบํารุงรักษา
4.5 สรางการเรียนรูของชุมชนในการใชพลังงานทดแทนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และประเมินความเขาใจและความพึงพอใจของชุมชน

5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการสํารวจความตองการและปญหาในการใชพลังงานของชุมชนของพ้ืนท่ีเปาหมาย หมูบานหมูบานตามโครงการพัฒนาเพ่ือความ

ม่ันคงพ้ืนท่ีชายแดนตามแนวทางพระราชทาน ในพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอน รวมกับกําลังพลของหนวยเฉพาะกิจกรมทหารราบท่ึ7และ 17 ในมิติ
สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานของชุมชน การประกอบอาชีพของชุมชน ลักษณะสภาพสังคมของชุมชน วิเคราะหประเมินความพรอมและความ
ตองการของชุมชนตอโครงการเพ่ือนําผลการสํารวจมาวิเคราะหพบวา รอยละ 90 ของชุมชนของหมูบาน พมพ. มีระบบผลิตกระแสไฟฟาจาก
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พลังงานแสงอาทิตยจากโครงการของรัฐ แตไมสามารถใชการได ชุมชนมีความพรอมสามารถรองรับโครงการได และมีความตองการไฟฟาสอง
สวางในพ้ืนท่ีสวนกลางของชุมชน ไดแก ถนน เพ่ือความปลอดภัย และลานกิจกรรม

รูปท่ี 1 คณะนักวิจัยรวมกําลังพลหนวยเฉพาะกิจกรมทหารราบท่ี 7, 17 ลงพ้ืนท่ี ศึกษาความตองการและปญหาความตองการใชพลังงานของ
ชุมชน หมูบาน ตามโครงการพัฒนาเพ่ือความม่ันคงพ้ืนท่ีชายแดน ตามแนวทางพระราชทาน จังหวัดแมฮองสอน

5.2 ผลการพัฒนาประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานธรรมชาติ ท่ีทนทานและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นนักวิจัยได
ดําเนินการพัฒนาประสิทธิภาพ เทคโนโลยีพลังงานทดแทน ในกลุมของ เซลลแสงอาทิตย กังหันลมสําหรับใชในพ้ืนท่ี หุบเขาและพ้ืนท่ีสูง กังหัน
นํ้า 2 ท่ีสามารถจายไฟ 2 ระบบท้ัง AC 220 และ DC 12 โวลท ท่ีจําเปน และโคมไฟ LED ท่ีเหมาะสมเหมาะสมกับ บริบทของพ้ืนท่ี

รูปท่ี 2 การพัฒนาการใชงานระบบกลุมของเซลลแสงอาทิตยสําหรับไฟฟาแสงสวางภายในหมูบาน แบบ Stand alone และการฟนฟูปรับปรุง

แผงเซลลแสงอาทิตย ท่ีหนวยงานของรัฐ ติดต้ังไวแตขาดการดูแลรักษา ใหกลับมาใชประโยชนกับชุมชนไดใหม

รูปท่ี 3 การพัฒนาการใชงานระบบกลุมของกังหันนํ้า สําหรับผลิตกระแสไฟฟา สําหรับไฟฟาแสงสวางภายในหมูบาน แบบ Stand alone ขนาด 2
KW โดยติดต้ัง เจนเนอรเรเตอร AC และ เจนเนอรเตอร DC รอบตํ่า ไวในแกนขับเดียวกัน เพ่ือแกปญหาความไมคงท่ีของนํ้า

รูปท่ี 4 การพัฒนาการใชงานระบบกลุมของกังหันลมท่ีใชงานพ้ืนท่ีสูงบนภูเขา สําหรับผลิตกระแสไฟฟา สําหรับไฟฟาแสงสวางภายในหมูบาน แบบ
Stand alone โดยการปรับปรุงโครงสรางใบและเพลากังหัน ใหคงทนกับสภาพของลมภูเขา และลมกรรโชกได
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รูปท่ี 5 การพัฒนาการใชงานระบบกลุมของโคมไฟฟา LED สําหรับไฟ DC 12 V สําหรับไฟฟาแสงสวางภายในหมูบาน โดยการพัฒนาวงจรตาม

ระยะทางท่ีเหมาะสมเพ่ือแกปญหาไฟตกจากการใชแรงดันตํ่า

5.3 ผลการศึกษาและวิเคราะหขอมูลประสิทธิภาพของระบบพลังงานทดแทนท่ีนําไปติดต้ังเพ่ือเปนแนวทางในการตัดสินใจของหนวยงาน
อปท. ในการลงทุนและขยายผลไปสูพ้ืนท่ีอื่นซ่ึงสอดคลองกับ (เดชรัต สุขกําเนิด) [1] การพัฒนาระบบพลังงานทดแทนจําเปนตองแสวงหาและ
เลือกสรรพลังงานจากทรัพยากรท่ีมีอยู และสามารถจัดการควบคุมดูแลกันไดในระดับทองถิ่นเปนหลัก การพัฒนาพลังงานจึงจําเปนตองมีการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบการจัดการทางดานพลังงาน

นักวิจัยและหนวยทหารในพ้ืนท่ี ไดดําเนินการติดต้ังระบบพลังงานทดแทน โดยใชเซลลแสงอาทิตย รวมกับชุมชน และ อปท. เพ่ือใหหนวยงาน
และชุมชน ไดเรียนรู วิเคราะห คูขนานไปกับการปฏิบัติใหเห็นผลสามารถท่ีจะนําไปใชทบทวนนําไปเปนรูปแบบการขยายผล ผานแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาของอปท. ในพ้ืนท่ี ซ่ึงสอดคลองกับ(ไพโรจน สุขสัมฤทธ์ิ.(2531) [7] “การมีสวนรวมท่ีแทจริง” หมายถึงเปดโอกาสใหประชาชนมีสวน
รวมกับโครงการต้ังแตเริ่มจนกระท้ังจบโครงการ ทําการศึกษา คนควาปญหา และความตองการรวมคิดและหาวิธีแกปญหาหรือเพ่ือสรางสรรคส่ิงใหม
รวมตัดสินใจในการใชทรัพยากรท่ีมีอยูจํากัดใหเปนประโยชนตอชุมชน

รูปท่ี 6 การพัฒนาระบบการมีสวนรวม ศึกษา และวิเคราะหการใชพลังงานทดแทน รวมกับชุมชน และหนวยงาน อปท. จาการปฏิบัติจริง

5.4 ผลการศึกษารูปแบบกลไกความเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางหนวยงานทหาร และหนวยงานภาครัฐอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของในพ้ืนท่ีกับชุมชน
เปาหมาย ในการรวมมือเพ่ือพัฒนาและเรียนรูระบบพลังงานทดแทน การติดต้ังพลังงานทดแทน และการบํารุงรักษา

ในการสํารวจและเขาติดต้ังระบบไฟฟาแสงสวางโดยใชพลังงานจากเซลลแสงอาทิตย พบวาเกิดชองวาง คอนขางมากระหวางเทคโนโลยีท่ีใช
งาน กับชาวบานหรือผูใช ชองวางดังกลาวคือ “ความไมรู” คือขาดความรูในส่ิงท่ีตนเองตองใชประโยชน จากเทคโนโลยีเหลาน้ี ทําใหคําวา
“รูรักษา” จึงไมเกิดขึ้น ดังน้ันนักวิจัยจึง จึงไดสรางกระบวนการถายทอดความรูท่ีสอดคลองกับ สํานักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(2557) [ 4 ] และ การรับรูใหกับชุมชนและเครือขาย เพ่ือใหเกิดกลไก การรูรักษา ในสภาวะของความสามารถ ในการรับรูท่ีแตกตางกันของชาวบาน ผล
การสรางกลไก โดยจัดองคประกอบของบุคลากรในพ้ืนท่ีใหผานกระบวนการเรียนรูและเขาใจในเรื่องเดียวกัน มีปาหมายเดียวกัน เรียนรูไปพรอมๆกัน
ในชวง 10 หมูบานแรก กลไกในพ้ืนท่ีไดขับเคล่ือน ปญหาการบํารุงรักษา การจัดการการใชประโยชน ท้ัง 10 หมูบานมอญหาในการใชประโยชนจาก
พลังงานทดแทนมีแนวโนมลดลง ถึงรอยละ 80 ของจํานวนหมูบานเน่ืองจากไดรับความชวยเหลือจากกลไกในพ้ืนท่ี
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5.5 ผลการสรางการเรียนรูของชุมชนในการใชพลังงานทดแทนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และประเมินความเขาใจและความพึงพอใจ
ของชุมชน

คณะวิจัยได แนวทางดําเนินการสรางความเขมแข็งของศูนยการเรียนรูพลังงานทดแทน จากโครงการพัฒนาพลังงานทดแทนเพ่ือความม่ันคง
และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตินํามาใช เพ่ือสนับสนุนและขับเคล่ือนการดําเนิน“พัฒนาพลังงานทดแทนอยางมีสวนรวมและยั่งยืนของหมูบานตาม
โครงการพัฒนาเพ่ือความม่ันคงพ้ืนท่ีชายแดนตามแนวทางพระราชทาน จังหวัดแมฮองสอน” ใหเกิดความรวมมือและศักยภาพ อีกท้ังเครือขายท่ี
เขมแข็งของหนวยทหาร ชุมชนและนักวิชาการท้ังในพ้ืนท่ีเดิม และพ้ืนท่ีใหมสามารถจัดการถายทอดความรูผานกําลังพลสูชุมชน

รูปท่ี 8 โครงการวิจัยไดดําเนินการจัดต้ังศูนยการเรียนรูพลังงานทดแทน ณ หนวยท่ีต้ังหลักกรมทหารราบท่ี 7 จํานวน 2 ศูนยการเรียนรู เพ่ือ
สนับสนุนการเรียนรูของกําลังพล และชุมชนในการขับเคล่ือนโครงการวิจัยฯ

หลังจากท่ีไดฝกกําลังพลวิทยากรตัวคูณใหกับกรมทหารราบท่ี 7 แลว กําลังพลสวนน้ีไดถายทอดความรูท่ีไดรับลงสูชุมชน อยางมีสวนรวม
ขณะเขาปฏิบัติการติดต้ังพลังงานทดแทนใหกับชุมชนหมูบาน พมพ. เพ่ือใหชุมชนพ่ึงพาตัวเองได

รูปท่ี 9 โครงการวิจัยไดดําเนินการ อบรมชาวบานกลุมเปาหมาย เพ่ือขับเคล่ือนกระบวนการเรียนรูรักษาของ ชุมชนใหสามารถดูแลรักษาการใช
ประโยชนจากพลังงานทดแทน

จดัอบรมใหค้วามรูด้า้นพลงังานทดแทน

การต่อระบบ PV โคมไฟฟ้าสอ่งสว่าง

ครปูระจาํโรงเรยีน ชุดทหาร ชพส. กรรมการหมูบ่า้น,อบต

ฝึกอบรมขยายผล แนะนําอบรมชุมชน ประสานงาน ทาํความเขา้ใจกบัชุมชน

รูปท่ี 7 รูปแบบการพัฒนาการจัดการความรูใหกับกลไกท่ีทําหนาท่ีในการขับเคล่ือน “การรูรักษา” การใชประโยชนจากพลังงาน
ทดแทนอยางมีสวนรวมของชุมชนในหมูบาน พมพ.

นักวิจยั

ความรู้
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รูปท่ี 10 ผลการประเมิน ชุมชนมีความพึงพอใจ ในการ ขับเคล่ือนกระบวนการเรียนรูรักษา ใหชุมชนสามารถดูแลรักษาการใชประโยชนจาก
พลังงานทดแทน ไดอยางยั่งยืน
6. สรุปผลการวิจัย

การพัฒนาพลังงานทดแทนอยางมีสวนรวมและยั่งยืนของโครงการหมูบานเพ่ือความม่ันคงพ้ืนท่ีชายแดน ตามแนวทางพระราชทาน
จังหวัดแมฮองสอน เพ่ือการสรางและพัฒนาเครือขายการมีสวนรวม  ระหวางหนวยงานภาครัฐในการพัฒนาพลังงานทดแทนใหกับหมูบาน พมพ.
กับหนวยงานในพ้ืนท่ีไดแก หนวยเฉพาะกิจกรมทหารราบท่ี 7,หนวยเฉพาะกิจกรมทหารราบท่ี 17 และชุมชน ในการพัฒนาพลังงานทดแทน
ไดแก พลังงานไฟฟาจากลม และแหลงนํ้าธรรมชาติเพ่ือใช กับการใหแสงสวางกับชุมชนในพ้ืนท่ี พัฒนายกระดับวิถีชีวิตเพ่ือความม่ันคง โดยการมี
สวนรวมของชุมชนท้ังในมิติของ หนวยงานองคกรท่ีเกี่ยวของ และชุมชนทองถิ่น ซ่ึงสอดคลองกับ(พรมณี แสงโยธา) [ 6 ] กระบวนการพัฒนาท่ี
เชื่อมโยงกันในทุกเรื่อง และเปดโอกาสใหทุกภาคสวนสังคมมีสวนรวมในทุกขั้นตอนของการพัฒนา การสรางความเขมแข็งของชุมชน
และประชาชน สังคมทุกระดับ ท้ังในชนบทและเมือง จะยังเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาในทุกดาน คณะผูวิจัย ทําการวิเคราะห สังเคราะห
ขอมูลจากเอกสารและแหลงขอมูลตางๆ ท่ีไดดําเนินการสํารวจ อาทิลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ี รวมท้ังศึกษาสภาพ แนวโนมการเปล่ียนแปลง
บริบท สภาพปญหา จัดทํากลไกในการขับเคล่ือน “การรูรักษา” พลังงานทดแทน โดยสรุปผลการวิจัยประกอบดวย ผล ศึกษาความตองการ
และปญหาในการใชพลังงานของชุมชน พัฒนาประสิทธิภาพของเทคโนโลยีการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานธรรมชาติ ท่ีทนทานและมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น  การศึกษาและวิเคราะหขอมูลประสิทธิภาพของระบบพลังงานทดแทนท่ีนําไปติดต้ังเพ่ือเปนแนวทางในการตัดสินใจของ
หนวยงาน อปท. ในการลงทุนและขยายผลไปสูพ้ืนท่ีอื่น การศึกษารูปแบบกลไกความเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางหนวยงานทหาร
และหนวยงานภาครัฐอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของในพ้ืนท่ีกับชุมชนเปาหมาย ในการรวมมือเพ่ือพัฒนาและเรียนรูระบบพลังงานทดแทน การติดต้ังพลังงาน
ทดแทน และการบํารุงรักษา การสรางการเรียนรูของชุมชนในการใชพลังงานทดแทนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และประเมินความเขาใจและ
ความพึงพอใจของชุมชน ผูมีสวนเกี่ยวของ มีความเขาใจ เปาหมายและวิธีดําเนินการสรางเครือขายความรวมมือการพัฒนาพลังงานทดแทนอยาง
มีสวนรวมและยั่งยืนทําใหเกิดความรวมมือ และพรอมสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของโครงการอยางตอเน่ือง สามารถกําหนดเครือขายสราง
ความยั่งยืนของ ชุมชนหมูบานพัฒนาเพ่ือความม่ันคงพ้ืนท่ีชายแดน จังหวัดแมฮองสอน

7. กิตติกรรมประกาศ
รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาพลังงานทดแทนอยางมีสวนรวมและยั่งยืนของหมูบานพัฒนาเพ่ือความม่ันคง พ้ืนท่ีชายแดน ตาม

แนวทางพระราชทา จังหวัดแมฮองสอนน้ี ไดรับทุนอุดหนุนจาก สนับสนุนการวิจัย จากเครือขายวิจัยเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี ภาคเหนือตอนบน
(Area Based Collaborative Research Program, Upper Northern Region ,ABC – UN) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
ขอขอบคุณ ผูวาราชการจังหวัดแมฮองสอน กองทัพภาคท่ี 3 กองพลทหาราบท่ี 7 กรมทหารราบท่ี 7 กรมทหารราบท่ี 17 มหาวิทยาลัยแมโจ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ตลอดจนรองศาสตราจารย ดร. ศักด์ิดา  จงแกววัฒนา อําเภอปางมะผา อําเภอปาย เจาหนาท่ี สกว. ทุกทาน ท่ีให
คําปรึกษา ประสานงาน ชวยใหรายงานการวิจัยฯ  สําเร็จลุลวงไปดวยดี
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