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บทคัดย่อ 
 

ลุ่มน ้าแม่ทาเป็นลุ่มน ้าที่มีความส้าคัญกับคนแม่ทา มีป่าต้นน ้าที่อุดมสมบูรณ์  ตลอด
ความยาว 98 กิโลเมตร ของน ้าแม่ทามีหมู่บ้านตั งอยู่ตามสองฟากฝั่งล้าน ้า ชุมชนลุ่มน ้าแม่ทาประกอบ
ไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายมาอยู่ร่วมกัน จนกลายเป็นคนลุ่มน ้า ผู้คนต่างก็ใช้น ้าแม่ทาในการ
อุปโภค บริโภค และใช้ในภาคการเกษตร จึงนับได้ว่าน ้าแม่ทาเป็นหลอดเลือดของคนแม่ทา ลุ่มน ้าแม่
ทามีปัญหาขาดแคลนน ้าในช่วงฤดูแล้ง มีปัญหาน ้าท่วมและน ้าไหลหลากในช่วงฤดูฝน อีกทั งยังอยู่บน
รอยเลื่อนแม่ทาที่มีก้าลัง ในพื นที่ลุ่มน ้าแม่ทายังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและสถานที่ส้าคัญๆ
ทางประวัติศาสตร์ เช่น อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาน อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ สะพานขาวทาชมภู 
เป็นต้น  

หลังจากที่รัฐบาลได้ประกาศให้ปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติและเร่งให้มีการแก้ไข
ปัญหา อ้าเภอแม่ทา จังหวัดล้าพูน ก็เป็นอีกหนึ่งพื นที่ในแผนงานการสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะ โดยพื นที่
ในการสร้างนั นคาดว่าอยู่ติดกับล้าน ้าแม่ทา และการด้าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่มีความ
ชัดเจนและโปร่งใส จึงน้าไปสู่ขบวนการเคลื่อนไหวเพ่ือคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ ของกลุ่ม
เครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทาขึ น โดยการเคลื่อนไหวนั นใช้ยุทธวิธีต่างๆ ที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาจาก
กรณีของพื นที่ อ่ืน ที่เกิดขึ นในลักษณะเดียวกันน้ามาปรับใช้ตามสถานการณ์และพื นที่  ยุทธวิธีที่
เครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทาใช้ในการเคลื่อนไหว เช่น การเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์ โดยมีการปรับเปลี่ยน
รูปแบบการส่งสารไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ นในขณะนั นเพ่ือให้ถึงผู้รับสารและเป็นประเด็นที่น่าสนใจ
ให้ติดตาม การสื่อสารทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นด้านสื่อมวลชนหรือสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งก็เป็นปัจจัย
ส้าคัญในการท้าให้การเคลื่อนไหวของกลุ่มเครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทาประสบผลส้าเร็จ 
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ผลกระทบที่เกิดขึ นหลังจากการเคลื่อนไหวของเครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทาในการคัดค้านการ
สร้างโรงไฟฟ้าขยะนั น นับว่าเป็นผลกระทบที่เกิดขึ นในเชิงบวก เช่น การเกิดกลุ่ มเครือข่ายเฝ้าระวัง
ป้องกันด้านสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม เกิดเป็นกลุ่มการท้างานหรือกลยุทธ์ในการปกป้องฐานทรัพยากร
ของชุมชนให้คงอยู่ และมีส่วนช่วยกันในการเสนอและขอยุติโครงการบางโครงการอันจะก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชน และสิ่งแวดล้อม ดังเช่น กรณีของโรงไฟฟ้าขยะ ถึงแม้ว่ าหน่วยงานภาครัฐจะ
ยืนยันว่าการสร้างโรงไฟฟ้าขยะเป็นทางเลือกที่ดีในการแก้ไขปัญหาขยะและพลังงาน แต่กระบวนการ
ด้าเนินงานของภาครัฐยังขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน ผู้ซึ่งเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับผลกระทบโดยตรง 
และความเหมาะสมของพื นที่ที่ทางภาครัฐมองข้าม แต่กลับให้ความส้าคัญในการผลิตพลังงานมากกว่า
ปัญหาเรื่องขยะที่แท้จริง 
 
ค้าส้าคัญ: ขบวนการเคลื่อนไหว, เครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทา, โรงไฟฟ้าขยะ 
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ดร. วีรบูรณ์ วิสารทสกุล อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการที่คอยให้ค้าแนะน้าเกี่ยวกับการท้าโครงการบริการ
ชุมชน และคณาจารย์ วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อ๊ึงภากรณ์ ที่ได้ให้ความรู้ ค้าแนะน้าต่างๆทั งภาค
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ขอขอบพระคุณ คุณแม่รัชนี คุณน้านิด คุณแม่ปรานี ครอบครัวจินา ที่ให้ที่พักอาศัย        
ความรัก ความอบอุ่นเสมือนเป็นลูกเป็นหลานตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานในพื นที่ 7 เดือน 
ขอขอบพระคุณพ่ีหญิง พ่ีนุ พ่ีเลี ยงในพื นที่ ที่ให้ค้าแนะน้าและให้ก้าลังใจ ขอขอบพระคุณพ่ีสถาบัญ
วิจัยหริภุญชัย และทุกคนที่ตลาดเลิฟพูนพูน ที่คอยให้ค้าแนะน้าต่างๆ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ด้าเนินชีวิต และการท้างานเพ่ือส่วนรวม ขอขอบพระคุณ ตุ๊ป๊อป คุณครูโรงบ้านทาปลาดุก ที่คอยให้
ความช่วยเหลือและให้ค้าแนะน้า ขอขอบพระคุณพ่ีเต้ย ที่ให้ยืมจักรยานเพ่ือปั่นไปสอนเด็กนักเรียน 
ขอขอบพระคุณชาวบ้านทาปลาดุกและบ้านดอยบวมที่ให้การต้อนรับ ยิ มแย้ม เป็นกันเอง ขอบคุณเด็ก
นักเรียนโรงเรียนบ้านทาปลาดุกทุกคน ที่พาปั่นจักรยานไปสถานที่ต่างๆ ทั งในและนอกหมู่บ้าน 
ขอบคุณที่มอบรอยยิ ม มอบความรัก ความอบอุ่น และมิตรภาพดีดี 

ขอขอบพระคุณผู้มีพระคุณเหนือสิ่งอ่ืนใดกับผู้ศึกษา คือ บิดา มารดา คุณยาย และคน
ในครอบครัวของผู้ศึกษา ที่เลี ยงดู มอบความรัก ความอบอุ่น ให้ก้าลังใจ ช่วยเหลือ และให้โอกาส
ทางการศึกษาอันมีคุณค่า และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ศึกษา ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์อนันต์  
พลธานี ที่เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่เป็นต้นแบบในการด้าเนินชีวิตและท้าประโยชน์แก่ส่วนรวมให้แก่ผู้ศึกษา 
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บทที่ 1 
บทน้า 

 
1.1 หลักการและความส้าคัญ 
 
 หลังจากรัฐบาลได้ประกาศให้ปัญหาเรื่องขยะเป็นวาระแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ. 2557 โดยมี
มติเห็นชอบกับ Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557  
และได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดท้าแผนแม่บทบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามแนวทางของ 
Roadmap เพ่ือเร่งรัดการแก้ไขปัญหาขยะของประเทศ ทั งขยะชุมชนและขยะอันตราย รวมไปถึงขยะ
ที่ตกค้าง จากแนวทางของ Roadmap และร่างแผนแม่บทบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ 
เห็นได้ว่าจะมุ่งเน้นการสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยรูปแบบใหม่ โดยส่งเสริมให้มีการสร้างศูนย์
รวมการจัดการขยะ แปรรูปขยะเป็นพลังงานและไฟฟ้า และสนับสนุนให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การลงทุนระบบการแปรรูปขยะมูลฝอยเพ่ือผลิตพลังงานและไฟฟ้า  (กรมควบคุมมลพิษ, 2558) ใน
ขั นตอนการด้าเนินการตามแผนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ โดยเฉพาะการก่อสร้าง
โรงไฟฟ้าจากเชื อเพลิงขยะและการสร้างศูนย์รวมในการก้าจัดขยะ ซึ่งเป็นประเภทกิจการที่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม โดยจะต้องมีการจัดท้ารายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 
รวมทั งการปฏิบัติตามขั นตอนต่างๆ ซึ่งต้องใช้เวลามาก ท้าให้ไม่สามารถเร่งรัดการด้าเนินโครงการให้
เป็นไปอย่างรวดเร็วตามแนวทางของ Roadmap ได้ รัฐบาลจึงได้มีค้าสั่งให้แก้ไขกฎหมายและ
ข้อบังคับเพ่ือให้การด้าเนินโครงการเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ น โดยให้เหตุผลประกอบว่า เนื่องจาก
ประเทศก้าลังประสบปัญหาขยะล้นเมือง มีการบริหารจัดการขยะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ จะต้องมีการ
ด้าเนินการเร่งด่วน แต่การแก้ไขปัญหาเหล่านี ติดขัดอุปสรรคจากข้อก้าหนดทางกฎหมายบางประการ 
จึงจ้าเป็นต้องแก้ไขข้อขัดข้องเพ่ือประโยชน์ในการแก้ปัญหาขยะ และพัฒนาด้านเศรษฐกิจของ
ประเทศและความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยหนึ่งในพื นที่ที่มีความเร่งด่วนในการจัดการปัญหา
ขยะ คือ พื นที่ลุ่มน ้าแม่ทา อ้าเภอแม่ทา จังหวัดล้าพูน  
 ลุ่มน ้าแม่ทาเป็นลุ่มน ้าสาขาย่อยของน ้าแม่กวง โดยมีความยาว 9  กิโลเมตร เป็นพื นที่ 
4 อ้าเภอ 2 จังหวัด นั่นก็คือ อ้าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ อ้าเภอแม่ทา อ้าเภอป่าซาง อ้าเภอเมือง 
จังหวัดล้าพูน ซึ่งรวมทั งหมด 20 ต้าบล 202 หมู่บ้าน และมีประชากรอาศัยอยู่ 102,046 คน                             
(วันเพ็ญ พรินทรากูล และคณะ, 2554) ลุ่มน ้าแม่ทานับว่าเป็นสายน ้าแห่งชีวิต เป็นหลอดเลือดใหญ่
ของคนแม่ทา ทั งอุปโภค บริโภค และแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร เป็นลุ่มน ้าที่มีความเสี่ยงต่อภัยพิบัติ
น ้าป่าไหลหลากและโคลนถล่ม พื นที่อ้าเภอแม่ทายังตั งอยู่บนรอยเลื่อนแม่ทาที่ยังมีก้าลัง ไม่เหมาะสม
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ส้าหรับการตั งสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ เนื่องจากมีความเสี่ยงหากเกิดภัยพิบัติ พื นที่ลุ่มน ้าแม่ทามีลักษณะ
ภูมิศาสตร์เป็นแอ่งกระทะมีภูเขาล้อมรอบ มวลอากาศควันพิษจะไหลวนอยู่ในแอ่งไม่มีการถ่ายเท 
โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวจะมีความกดอากาศสูง ควันพิษจะถูกกดให้ลอยต่้าลง ความเข้มข้นของ
ควันพิษที่ปล่อยออกมาจากการเผาขยะจะส่งผลต่อสุขภาพอย่างรุนแรง ซึ่งพิจารณาความเหมาะสม
ของพื นที่แล้ว หากว่ามีการด้าเนินการสร้างโรงไฟฟ้าขยะจึงมีความน่าวิตกกังวลเป็นอย่างมากกับ
ชุมชนลุ่มน ้าแม่ทา 
 เมื่อชาวบ้านทราบว่าจะมีโครงการสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะขึ นในพื นที่ลุ่มน ้าแม่ทา  
ชาวบ้านต่างก็มีข้อห่วงกังวลต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ นตามมา ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบในด้านทรัพยากร
สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ตลอดจนผลกระทบที่จะเกิดต่อสุขภาพอนามัย เนื่องจากชาวบ้าน
ต่างได้รับรู้ถึงข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสียและผลกระทบที่เกิดขึ นหลังจากมีการสร้างโรงไฟฟ้าขยะตามสื่อ
ต่างๆ และไม่มีความเชื่อมั่นในการท้างานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนว่าจะเป็นไปตามขั นตอน
ด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ จึงน้าไปสู่การเคลื่อนไหวของประชาชนเครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทา 
เพ่ือคัดค้านการสร้างโรงงานไฟฟ้าขยะ และน้าเสนอข้อมูลสภาพปัญหา ตลอดจนความไมเ่หมาะสมต่อ
การตั งโรงงานไฟฟ้าขยะในพื นที่ลุ่มน ้าแม่ทา รวมทั งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทบทวนนโยบายและ
มาตรการและพิจารณาความเหมาะสม โดยค้านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ นทั งในมิติสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของคนในชุมชน ที่จะเกิดขึ นตามมา หากมีการสร้างโรงไฟฟ้าขยะขึ น  
 ทั งนี  แม้คนที่ร่วมเคลื่อนไหวในบางส่วนจะไม่ใช่คนในพื นที่ แต่ต่างก็เห็นว่าผลกระทบที่
จะเกิดขึ นนั นส่งผลในวงกว้างทั งในส่วนของจังหวัดและประเทศชาติ ทุกคนไม่ได้ปฏิเสธปัญหาในเรื่อง
ของขยะ แต่อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงความเหมาะสม ผลกระทบ และการมีส่วนร่วม
ของคนในชุมชนในการไขปัญหา หรือกระบวนการท้างานต่างๆ และคิดว่าการสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะ
ไม่ใช่ทางเลือกสุดท้ายในการจัดการปัญหาขยะ และปัญหาด้านพลังงาน 
 อย่างไรก็ตามสิ่งที่น่าสังเกตและกลายเป็นความสนใจของผู้ศึกษาก็คือ การเคลื่อนไหว
ต่อสู้ของกลุ่มเครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทา ในการคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ แม้จะเป็นแค่ช่วงเวลากว่า 6 
เดือน ในการต่อสู้ แต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ นสะท้อนให้เห็นถึงความส้าเร็จในการเคลื่อนไหวคัดค้านการสร้าง
โรงไฟฟ้าขยะของเครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทา ดังนั นการเคลื่อนไหวของเครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทาจึงเป็น
กรณีศึกษาส้าหรับการเรียนรู้การเคลื่อนไหวทางสังคม ซึ่งมีทั งเหมือนและแตกต่างจากการเคลื่อนไหว
ทางสังคมอ่ืนๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงยุทธวิธีการเคลื่อนไหวของเครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทา ซึ่งเป็นหัวใจส้าคัญ
ในการเคลื่อนไหวของกระบวนการทางสังคม และกลายเป็นแบบแผนการต่อสู้ในการเคลื่อนไหวของ
กลุ่มอ่ืนๆ 
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1.2 ค้าถามการวิจัย 
 
 1.2.1 เครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทามีกระบวนการจัดการปัญหาต่อโครงการจัดตั งโรงไฟฟ้าขยะ
อย่างไร 
 1.2.2 ปัจจัยที่ท้าให้การเคลื่อนไหวของเครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทาเพ่ือคัดค้านการสร้าง
โรงไฟฟ้าขยะประสบความส้าเร็จคืออะไร 
 1.2.3 ผลกระทบที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของเครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทามีอะไรบ้าง 
   
1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 
 1.3.1 เพ่ือศึกษายุทธวิธีการเคลื่อนไหวเพ่ือคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าขยะของเครือข่าย
ลุ่มน ้าแม่ทา 
 1.3.2 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ท้าให้การเคลื่อนไหวของเครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทาคัดค้านการสร้าง
โรงไฟฟ้าขยะประสบความส้าเร็จในการเคลื่อนไหว 
 1.3.3 เพ่ือศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของเครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทา 
 
1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
 
 1.4.1 ขอบเขตด้านเนื อหา  

ขบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มเครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทาในการคัดค้านการสร้าง
โรงไฟฟ้าจากขยะ 
 1.4.2 ขอบเขตด้านพื นที่  

พื นที่ลุ่มน ้าแม่ทา อ้าเภอแม่ทา จังหวัดล้าพูน 
 1.4.3 ขอบเขตด้านประชากร  

ตัวแทนประชากรเครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทาที่เคลื่อนไหวคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้า
ขยะ ประกอบไปด้วย  

1.4.3.1 กลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่ในพื นที่ที่คาดว่าจะมีการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ 
จ้านวน 3 คน  จากกลุ่มเกษตรกร กลุ่มคนรุ่นใหม่ และผู้ประกอบการ  

1.4.3.2 กลุ่มประชากรที่อาศัยอยู่นอกพื นที่จ้านวน 12 คน จาก เกษตรกร          
คนรุ่นใหม่ ผู้ประกอบการร้านอาหารและการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการน ้าดื่ม ครู ผู้น้าชุมชน พระภิกษุ 
นักกฎหมาย  
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1.4.3.4 ขอบเขตระยะเวลาการวิจัยเฉพาะเรื่อง 
ตั งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ถึง 19 พฤษภาคม 2560  

 
1.5 วิธีการศึกษา 
 
 ผู้ศึกษาใช้วิธีการเก็บข้อมูลในพื นที่ปฏิบัติงานภาคสนาม ที่อ้าเภอแม่ทา จังหวัดล้าพูน 
เป็นระยะเวลา 7 เดือน ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559 ถึง เดือนพฤษภาคม 2560 โดยช่วงสี่เดือน
แรกลงพื นที่ปฏิบัติงาน ณ บ้านทาปลาดุก หมู่ที่ 5 ต้าบลทาปลาดุก อ้าเภอแม่ทา จังหวัดล้าพูน และ
สามเดือนหลังลงพื นที่ปฏิบัติงาน ณ บ้านดอยบวม ต้าบลทาขุมเงิน อ้าเภอแม่ทา จังหวัดล้าพูน ผู้
ศึกษาใช้วิธีการเก็บข้อมูลผ่านการศึกษาเรียนรู้วิถีชุมชน การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของชุมชนและ
เครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทา โดยเลือกใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  โดยการศึกษาข้อมูล
แบ่งได้ดังนี  
 
 1.5.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) โดยค้นคว้ารวบรวมข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเคลื่อนไหวคัดค้านโรงไฟฟ้าขยะ เช่น ธรรมาภิบาลเพ่ือการจัดการขยะ
อย่างยั่งยืน กรณี ศูนย์ก้าจัดขยะและโรงไฟฟ้าเชียงรากใหญ่ ปัญหามลพิษอุตสาหกรรม กระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแม่ทา โดยท้าการศึกษาจากหนังสือ เอกสาร สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  และได้มีการศึกษาข้อมูลเบื องต้นในการท้าวิจัยตัวแทน
เครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทา 
 1.5.2 การศึกษาภาคสนาม (Field Research) ผู้ศึกษาลงพื นที่ภาคสนามเป็นระยะเวลา 
7 เดือน โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth-interview) ประกอบกับการสังเกตการณ์ในพื นที่  
(observation) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
1.6 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในการท้าวิจัย มีดังนี  
  1.6.1 การสัมภาษณ์ เชิ งลึก โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายที่ ให้ข้อมูลส้าคัญ  (Key 
Information) เกี่ยวกับขบวนการเคลื่อนไหวเพ่ือคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ ซึ่งเป็นตัวแทน
เครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทา  
  1.6.2 การสังเกต คือ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) ใน
การท้ากิจกรรมต่างๆร่วมกับเครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทาและชุมชน เช่น การเข้าร่วมประชุมและท้ากิจกรรม
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ที่เครือข่ายจัดขึ น และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participant observation) เช่น การเข้า
ประชุมประจ้าเดือนในการติดตามสถานการณ์จังหวัดล้าพูน  
   
1.7 การวิเคราะห์ข้อมูลและการน้าเสนอ 
 
 น้าข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาเรียบเรียงและจัดล้าดับข้อมูลเพ่ือน้ามาวิเคราะห์ โดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับตัวแทนเครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทา การศึกษาครั งนี  เป็นการ
ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้ศึกษาจึงน้าเสนอข้อมูลในรูปแบบพรรณนา 
  
1.8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 1. .1 ทราบข้อมูลขบวนการเคลื่อนไหวในการคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ 
 1. .2 ผลการศึกษาอาจจะเป็นกรณีตัวอย่างส้าหรับชุมชนอ่ืนที่สามารถน้าไปปรับใช้ได้
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บทที่ 2 
แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาเรื่อง ขบวนการเคลื่อนไหวเพ่ือคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ กรณีศึกษา 
เครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทา อ้าเภอแม่ทา จังหวัดล้าพูน การศึกษาครั งนี ได้ท้าการศึกษาค้นคว้ารวบรวม
แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี  
 2.1 แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 2.2 แนวคิดสิทธิชุมชน 
 2.3 ขบวนการเคลื่อนไหวรูปแบบใหม่ 
 2.4 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
 2.1 แนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
 นักวิชาการได้ ให้ ความหมายของค้ าว่ า  “การมีส่ วน ร่วมของประชาชน ” (Public 
Participation) ไว้แตกต่างกัน ขึ นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการใช้งาน และอุดมการณ์ทางการเมืองที่
หลากหลาย ดังเช่น ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ ได้กล่าวไว้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน 
หมายถึง การที่ประชาชนพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในการจัดการควบคุมการใช้และการ
กระจายทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ในสังคม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการด้ารง
ชีพทางเศรษฐกิจและสังคม 
 อรทัย ก๊กผล (2552, น.16) ให้ความหมายการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง 
กระบวนการที่ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้รับผลประโยชน์ และเสียผลประโยชน์ได้มีโอกาสแสดงทัศนะ 
แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น เพ่ือหาแนวทางและการตัดสินใจต่างๆ เกี่ยวกับโครงการที่
เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ทุกฝ่ายที่มีความเกี่ยวข้องจึงควรอยู่ร่วมในทุกกระบวนการตั งแต่
เริ่มต้นตลอดจนการติดตามประเมินผล เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและรับรู้ เรียนรู้ร่วมกัน ซึ่ งจะเป็น
ประโยชน์ต่อทุกฝ่าย  
 ยุวัฒน์ วุฒิเมธี (2526, น.17) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การเปิด
โอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม พิจารณาตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ และร่วมผิดชอบใน
โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อประชาชนเอง การที่สามารถให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชนเพ่ือแก้ปัญหาและน้ามาซึ่งความเป็นอยู่ของประชาชนที่ดีขึ น ผู้น้าการ
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เปลี่ยนแปลงต้องยอมรับปรัชญาการพัฒนาชุมชนว่า ที่มนุษย์ทุกคนต่างปรารถนาที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
อย่างมีความสุข ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และพร้อมที่จะอุทิศตนเพื่อกิจกรรมของชุมชน   
 นักทฤษฎีว่าด้วยการพัฒนาโดยทั่วไป การที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมได้นั นจะต้องลด
ความเป็นวิชาชีพเฉพาะด้าน (deprofessionalization) ของกิจกรรมต่างๆ ลง เพ่ือเปิดให้ประชาชน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในขั นตอนต่างๆ เปาโล แฟร์ นักวิชาการชาวบลาซิล ได้กล่าว่าสิ่งส้าคัญสูงสุดของ
การพัฒนาคือ จะต้องไม่ปฏิบัติต่อประชาชนในฐานะของผู้ถูกกระท้าแบบที่ผ่านๆมา แต่จะต้องให้
ประชาชนเป็นผู้รู้และเป็นผู้กระท้าที่มีความกระตือรือร้น ซึ่งจะท้าให้พวกเขาเป็นตัวหลักในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ หรือวิถีการด้าเนินชีวิตของพวกเขาเอง 
 ในทางตรงข้าม หากประชาชนกลายเป็นผู้ถูกพัฒนา (โดยการหยิบยื่นให้อย่างเมตตา
จากเจ้าหน้าที่รัฐ) ประชาชนก็จะมีฐานะเป็นผู้ถูกกระท้า อันบ่มเพาะให้เกิดความเคยชินในการรอรับ
การช่วยเหลือเพียงอย่างเดียว มองตนเองว่าเป็นผู้ที่ไม่สามารถเติบโตและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง ไม่
สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ขาดความมั่นใจ ไม่กล้าคิดไม่กล้าพูด ไม่กล้าตัดสินใจ ตกอยู่ในสภาวะถูกกดขี่
และถูกลดทอนลงสู่วัฒนธรรมแห่งการปิดปากเงียบอย่างถอนตัวไม่ขึ น ในกรณีนี ประชาชนก็จะไม่
สามารถมีส่วนร่วมในการก้าหนดความเป็นมนุษย์ของตนเองได้ อีกด้านหนึ่ง หากประชาชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา ประชาชนจะกลายเป็นตัวหลักแห่งความรู้ และการกระท้าที่กระตือรือร้น พวกเขาก็จะ
เริ่มเข้าร่วมในกระบวนการพัฒนาอย่างจริงจัง และเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์ของพวกเขาด้วยตัวของ
พวกเขาเอง 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องด้าเนินตามขั นตอนที่มีความยืดหยุ่นสูง เนื่องจาก
ความสามารถในการมีส่วนร่วมนั นไม่สามารถวางแผนอย่างรัดกุมได้ทุกขั นตอนแล้วด้าเนินการตาม
แผนในแต่ละขั นตอนได้ แต่การมีส่วนร่วมควรจะด้าเนินการในลักษณะที่ค่อยเป็นค่อยไปและต้องใช้
เวลา ดังนั นแผนงานที่ขาดความยืดหยุ่นจึงไม่สามารถน้ามาให้ชาวบ้านเข้ามามีส่ วนร่วมได้ และอาจ
กลายเป็นความกดดันที่ผลักชาวบ้านให้ออกจากการมีส่วนร่วม เนื่องจากผู้ที่เน้นปฏิบัติตามขั นตอน
ของแผนอย่างเป็นกลไกนั น กลับมองว่าการมีส่วนร่วมของชาวบ้านกลายเป็นอุปสรรคต่อการ
ด้าเนินงานในระยะยาว นอกจากนี  หากประชาชนมีองค์กรที่เป็นอิสระอยู่แล้ว การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนควรด้าเนินการโดยผ่านองค์กรดังกล่าว เนื่องจากว่าชาวบ้านในฐานะของปัจเจกมักเป็นผู้ไร้
อ้านาจ ดังนั นการระดมให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในฐานะปัจเจกชน ก็ย่อมยากท่ีจะท้าให้การมีส่วน
ร่วมด้าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ 
 ในการพิจารณาถึงแนวคิดของการมีส่วนร่วมนั น สามารถจ้าแนกการมีส่วนร่วมออกเป็น
สองแนวคิด กล่าวคือ แนวคิดแรกมองการมีส่วนร่วมเป็นเพียงวิธีการ (means) โดยพิจารณาว่าการมี
ส่วนร่วมเป็นเครื่องมือที่จะน้ามาใช้เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจที่มีความรอบด้านมากขึ น 
หรือใช้ในการระดมทรัพยากรจากชาวบ้าน แต่ก็ไม่ยอมให้การมีส่วนร่วมของประชาชนกลายเป็นเรื่อง
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เสียเวลามากเกินไป หรือเสียค่าใช้จ่ายมากนัก การมีส่วนร่วมในแง่นี จึงเป็นเพียงเครื่องมือที่ถูกน้ามาใช้
เพ่ือให้ได้มาซึ่งประสิทธิผลที่สูงขึ นเท่านั น 
 ส่วนแนวคิดที่สองมองการมีส่วนร่วมเป็นเป้าหมายโดยตัวของมันเอง (goal) โดยมองว่า
การมีส่วนร่วมเป็นสิ่งที่มีความส้าคัญและมีคุณค่าโดยตัวของมันเอง เนื่องจากจะท้าให้ชาวบ้านเกิดการ
เรียนรู้ กลายเป็นผู้ที่ร่วมท้าร่วมรับผิดชอบอย่างมีจิตส้านึก และเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองให้
ชาวบ้าน ในแง่นี เป็นการเน้นการมีส่วนร่วมเป็นอันดับแรก ขณะเดียวกันก็จะให้ความส้าคัญกับ
ประสิทธิภาพรองลงมา กลุ่มนี ถือว่าหัวใจของการด้าเนินกิจกรรมก็คือ การให้ประชาชนทุกๆฝ่ายได้มี
โอกาสเท่าเทียมกันที่จะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในทุกๆมิติของการด้าเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ 
กลุ่มหลังนี จะยอมเสียเวลา และเสียค่าใช้จ่ายอย่างมากเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมตั งแต่ต้นจนจบ 
 ความแตกต่างของแนวคิดสองกลุ่มนี  มีรากฐานมาจากอุดมการณ์ทางการเมืองที่ไม่
ตรงกัน อย่างไรก็ตามในทางปฏิบัติสามารถประนีประนอมให้การมีส่วนร่วมสามารถเป็นได้ทั ง
เป้าหมายและวิธีการในเวลาเดียวกัน กล่าวคือ การมีส่วนร่วมย่อมมีคุณค่าโดยตัวของมันเอง 
ขณะเดียวกันก็สามารถน้าไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตัดสินใจและด้าเนินการได้ 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย สามารถมีส่วนร่วมได้ในหลายๆ
ขั นตอน เช่น การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ร่วมน้านโยบายไปปฏิบัติ ร่วมระดมทรัพยากร ร่ วม
แบ่งปันผลประโยชน์ ร่วมติดตามผล และร่วมประเมินผลนโยบาย เป็นต้น อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่าน
มานั น การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการก้าหนดนโยบายของรัฐได้เพ่ิมความส้าคัญมาก
ยิ่งขึ น จนกลายเป็นสิ่งที่รัฐไม่สามารถปฏิเสธได้อีกต่อไปทั งนี มีสาเหตุดังต่อไปนี  
  (1) การพัฒนาเศรษฐกิจและการเพ่ิมของประชากรที่ผ่านมาได้ท้าให้สังคมมีความ
ซับซ้อนอย่างมาก รัฐจึงต้องจัดหาโครงการพื นฐาน เช่น ถนนไฟฟ้า ประปา ระบบระบายน ้า และการ
ก้าจัดขยะต่างๆ เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต แต่การสร้างโครงการขนาดใหญ่เหล่านี  มัก
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อประชาชนจ้านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการก้าหนดโครงการโดยที่
ไม่ให้ประชาชนมีส่วนร่วม อาจน้ามาซึ่งความขัดแย้งทางสังคมอย่างรุนแรงได้ 
  (2) เหตุการณ์ทางการเมืองในเดือนพฤษภาคม 2535 ได้ก่อให้เกิดกระแสการ
เรียกร้องเพ่ือให้มีการปฏิรูปการเมือง อันท้าให้ระบอบการปกครองมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ น 
ซึ่งการเคลื่อนไหวดังกล่าวประสบผลส้าเร็จในระดับหนึ่ง จะเห็นได้ว่าประชาชนในปัจจุบันมีสิทธิ
เสรีภาพมากขึ นในการแสดงความคิดเห็นและจัดตั งองค์กร ประกอบกับการพัฒนาเทคโนโลยีการ
สื่อสารในสังคมปัจจุบัน ได้ท้าให้การกระจายข่าวสามารถกระท้าได้อย่างไร้พรมแดนโดยใช้เวลา
อันรวดเร็วมาก ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวท้าให้การวิพากษ์วิจารณ์นโยบายสาธารณะสามารถกระท้าได้
อย่างมีขอบเขตกว้างขวาง และรัฐไม่สามารถควบคุมได้ 
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  (3) การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่ผ่านมา ได้ก่อให้เกิดการท้าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
และระบบนิเวศวิทยาอย่างมาก ส่งผลให้ทั งรัฐบาลเองและประชาชนกลุ่มต่างๆ เริ่มหันมาให้ความ
สนใจต่อปัญหาดังกล่าวเหล่านี อย่างจริงจัง และก่อให้เกิดการเรียกร้องของประชาชนกลุ่มต่างๆ ที่จะมี
ส่วนร่วมในการก้าหนดนโยบายของรัฐ เพ่ือจะได้เป็นกลไกในการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจในการ
ตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐอีกด้วย 
  (4) สืบเนื่องจากการพัฒนาระบบการศึกษา การเติบโตของชนชั นกลาง และการ
ขยายตัวของระบบการสื่อสารมวลชนในอดีตที่ผ่านมา ได้เสริมสร้างให้ภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง
มากขึ น กลุ่มคนดังกล่าวมีการรวมตัวกันเป็นองค์กรที่หลากหลาย เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มสตรี 
สมาคม สหภาพแรงงาน องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรอิสระต่างๆ ซึ่งกลุ่มเหล่านี จ้านวนไม่น้อยที่มี
ความกระตือรือร้นทางการเมืองสูง โดยมีความพยายามเข้ามามีส่วนร่วมในการก้าหนดนโยบาย
สาธารณะในรูปแบบต่างๆ 
  (5) อิทธิพลและการผลักดันจากองค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งองค์กรระหว่างประเทศ
เหล่านี พยายามผลักดันให้ประเทศสมาชิกต่างๆได้หันมายึดมั่นในแนวทางการพัฒนาแบบยั่งยืน และ
การสร้างระบบการปกครองและบริหารที่เรียกว่า “ธรรมมาภิบาล” โดยถือว่าการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนเป็นองค์ประกอบที่ส้าคัญทั งต่อการพัฒนาแบบยั่งยืนและการสร้างธรรมมาภิบาล (สมศักดิ์ 
สามัคคีธรรม, 2552 น.110- 113) 
 จากแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชน สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนควรมี
ส่วนร่วมตั งแต่ริเริ่มโครงการ ไปจนถึงสิ นสุดโครงการและการติดตามประเมินผล หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
จะต้องให้ความส้าคัญในการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้าเนินการอย่างเปิดเผย น้าความคิดเห็นของ
ประชาชนไปใช้ประกอบการพิจารณาเพ่ือการตัดสินใจอย่างแท้จริง การมีส่วนร่วมนับว่าเป็นกลไกใน
การตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร ที่จะท้าให้นโยบายมีความโปร่งใส และสามารถที่จะ
ตอบสนองต่อประโยชน์ของกลุ่มคนทุกฝ่ายได้อย่างแท้จริง แต่หากนโยบายหรือโครงการใดที่
ปราศจากการมีส่วนร่วมก็อาจน้าไปสู่การพิจารณาข้อมูลไม่รอบด้าน ซึ่งอาจจะน้าไปสู่การคัดค้านจาก
ผู้ที่เสียผลประโยชน์และผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ และอาจไม่สามารถด้าเนินโครงการต่อไปได้ 
 
2.2 แนวคิดสิทธิชุมชน 
 
 สิทธิชุมชน เป็นเรื่องที่มีคู่กับวัฒนธรรมชุมชน วัฒนธรรมสังคมมานาน สิทธิชุมชนใน
ประเทศไทยได้รับการคุ้มครองครั งแรกในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2540 ต่อมามี
การยกเลิกการใช้รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว และได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 สิทธิชุมชนได้ถูกบัญญัติไว้ในหมวดที่ 3 ว่าด้วยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย 
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ส่วนที่12 ว่าด้วยสิทธิชุมชน มาตรา 66 และมาตรา 67 โดยให้ความส้าคัญกับชุมชนท้องถิ่นในการมี
ส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิทธิของบุคคลในการมีส่วนร่วมกับรัฐ และชุมชนในการ
ด้าเนินโครงการต่างๆที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างร้ายแรง 
 อานันท์ กาญจนพันธ์ (2542) กล่าวว่า สิทธิชุมชน ไม่ใช่สิทธิในการเป็นเจ้าของกรรม
สิทธ์ในพื นที่นั น พื นที่ยังเป็นของรัฐ แต่อ้านาจหน้าที่ในการดูแลรักษาเป็นของชุมชน สิทธิชุมชนจะ
เกี่ยวข้องกับสิทธิอ่ืนๆตามคติที่มีอยู่ในเชิงคุณค่า เชิงศีลธรรมของสังคม สิทธิชุมชนจะซ่อนอยู่ในสิทธิ
ต่างๆ เช่น “สิทธิหน้าหมู่” คือ สิทธิของคนที่จะใช้ประโยชน์ร่วมกันในป่า ในที่ดิน หรือว่าสิทธิในเรื่อง
ของ “สิทธิการใช้” สิทธิเหล่านี เกิดขึ นตามหลักที่ว่าทุกคนควรมีสิทธิในการยังชีพ มีสิทธิในการที่จะมี
ชีวิตเป็นระบบคุณค่าทางศีลธรรม และสิทธิชุมชนยังขยายตัวออกไปเกี่ยวข้องกับสิทธิอ่ืนๆตาม
ความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น สิทธิในความเป็นมนุษย์ สิทธิชุมชนจะเอื อต่อการพัฒนาที่เป็น
ธรรมและยั่งยืน 
 อาจกล่าวสรุปได้ว่า สิทธิชุมชน หรือ Community Rights หมายถึง หมู่ชน กลุ่มคนที่มี
วัตถุประสงค์ร่วมกัน มีที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคม มีขอบเขตเป็นชุมชนใดชุมชนหนึ่ง หรือหลายชุมชน 
หลายกลุ่มชนชาติพันธุ์ โดยไม่จ้ากัดเฉพาะกลุ่มคนในชนบทเท่านั น แต่จะรวมถึงกลุ่มคนในเมืองด้วย 
กลุ่มคนเหล่านี จะมีความสัมพันธ์ทางสังคม มีวัฒนธรรมร่วมกัน มีการจัดสรร การใช้ทรัพยากรและมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งกลุ่มคนนั นมีอ้านาจอันชอบธรรมถูกต้องตามกฎเกณฑ์ ประเพณี หรือข้อตกลง
ที่บุคคลยึด5ถือร่วมกัน 
 หลักการส้าคัญของสิทธิชุมชน 
 (1) สิทธิชุมชน คือข้อตกลง กฎเกณฑ์ทางสังคม ที่พัฒนาให้กลุ่มคนร่วมกันจัดการ
ทรัพยากร กลุ่มคนมีความสัมพันธ์ทางสังคมร่วมกัน มีวัฒนธรรมร่วมกัน จ้าเป็นที่ต้องจัดการร่วมกัน 
โดยชุมชนได้สร้างข้อตกลงหรือกติกา ข้อตกลงอาจเป็นลายลักษณ์อักษร หรือกฎจารีตประเพณี ซึ่ง
ข้อตกลงเป็นเรื่องของการเรียนรู้การต่อสู้  ต่อรองทั งภายในระหว่างชุมชนหรือภายนอกชุมชน 
ข้อตกลงร่วมกันจึงมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจการเมือง และสังคม สิทธิชุมชนจึงมี
ขอบเขตกว้าง ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ 
 (2) สิทธิชุมชนเป็นรูปแบบเชิงซ้อน หมายถึง ภายใต้ข้อตกลงการจัดการร่วมกันของ
ชุมชนจะมีสิทธิหลายประเภทแต่จะสัมพันธ์กัน สิทธิแต่ละประเภทมีการปรับสร้างใหม่อยู่เสมอ และ
การซ้อนของสิทธิมีหลายระดับทั งรูปแบบสิทธิและเจ้าของสิทธิ 
 (3) สิทธิชุมชนมีลักษณะเน้นการมีส่วนร่วม หมายถึง การให้ภายนอกเข้ามาร่วม
สนับสนุนตั งแต่ระดับท้องถิ่น สาธารณะและรัฐ ซึ่งชุมชนได้สร้างเงื่อนไข กติกาที่มีการควบคุมจาก
ภายนอก เพ่ือป้องกันการละเมิดสิทธิชุมชน กล่าวได้ว่ า สิทธิชุมชนให้ความส้าคัญกับผู้ที่อยู่กินดูแล
ทรัพยากรเพ่ือความอยู่รอดของชุมชนเป็นอันดับแรก โดยทั่วไปสิทธิชุมชนมีลักษณะการมีส่วนร่วมจาก
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ภายนอกมากกว่าการกีดกัน โดยหลักการส้าคัญของ “การมีส่วนร่วม” ก็คือ เป้าหมายของสิทธิชุมชน 
มิใช่เพื่อประโยชน์เฉพาะส่วนของชุมชนเท่านั น แต่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของสังคมด้วย  
 (4) อุดมการณ์ของสิทธิชุมชนวางอยู่บนหลักพื นฐานว่าด้วยความยั่งยืน และความเป็น
ธรรม เห็นได้จากการจัดการป่า จัดการน ้า ต้องการให้สมาชิกมีส่วนร่วมเข้าถึงทรัพยากร และได้รับ
การแบ่งปันทรัพยากรอย่างเป็นธรรม การที่ชุมชนจะอยู่รอดได้ก็ต้องอยู่บนฐานทรัพยากรที่ยั่งยืน การ
บริโภคให้หมดไปเป็นการท้าลายทุนชีวิตของชุมชนโดยตรง ซึ่ งอุดมการณ์สิทธิชุมชนจะมุ่ง
ประสิทธิภาพสูงสุดจากการใช้ทรัพยากร 
 (5) สิทธิชุมชนบนเนื อหาที่หลากหลาย ชุมชนจ้านวนมากได้อาศัยทุนทางสังคมของตน
สร้างระบบ ในการจัดการตนเองเพ่ือปรับสัมพันธภาพทางอ้านาจในหลายรูปแบบ 
 (6) สิทธิชุมชนเป็นขบวนการเคลื่อนไหวประชาธิปไตยจากรากหญ้า สิทธิชุมชนเป็นการ
ต่อสู้  โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือไปสู่ความเป็นพหุลักษณ์ประชาธิปไตย หรือสังคมที่เคารพความ
หลากหลาย หรือมีนโยบายให้แต่ละท้องถิ่นตลอดจนกลุ่มต่างๆในสังคมให้ได้มีเสรีภาพของตนเองใน
การก้าหนดกติกาของวิถีชีวิต เศรษฐกิจ ทรัพยากรตามภูมินิเวศวัฒนธรรมของตน ทั งนี อยู่บนพื นฐาน
ความรับผิดชอบร่วมกันของสังคมด้วย รัฐต้องมีนโยบายสนับสนุนชุมชนให้มีเสรีภาพในการก้าหนดกฎ 
กติกา ระบบสิทธิ การจัดการทรัพยากร เศรษฐกิจ วิถีชีวิตวัฒนธรรมของตนเอง และมีกลไกสนับสนุน
ความเข้มแข็งของชุมชน 
 ลักษณะของสิทธิชุมชน 
 (1) อุดมการณ์ของสิทธิชุมชน เป็นอุดมการณ์เพ่ือความอยู่รอดของชุมชน 
 (2) กระบวนการในการเกิดขึ นของสิทธิชุมชนในแต่ละประเภท (ตามที่เกิดความขัดแย้ง
ขึ น) ไม่ได้เกิดจากความสัมพันธ์ในเชิงพันธะสัญญา หากแต่เป็นผลทีเกิดขึ นจากกระบวนการภายใน
ของชุมชนในแต่ละพื นที่ที่ทดลองเรียนรู้ สั่งสมขึ นมาเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างสังคมในระดับชุมชน 
และในหลายๆกรณีท่ีมีการเรียนประสบการณ์ และท้าให้เกิดซ ้าๆในทางความคิด 
 (3) ตั งอยู่บนส้านึกและความรับรู้ร่วมกันของชุมชนเป็นหลัก ดังนั น จึงมักจะไม่ปรากฏ
ในรูปของบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
 (4) กลไกในการบังคับเป็นไปโดยอาศัยวิธีการของแต่ละชุมชน ผ่านทางระบบ
ความสัมพันธ์ในด้านต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน 
 (5) สิทธิชุมชนเป็นความพยายามของชุมชน ที่จะจัดความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของ
ชุมชนให้สอดคล้องกับการกระท้าที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และมีทางเลือก 
 (6) สิทธิชุมชนเป็นสิทธิที่มีเงื่อนไข ไม่ใช่สิทธิเด็ดขาด ต้องขึ นอยู่กับปัจจัยทั งหมดที่มีอยู่
ในชุมชน 
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 (7) สิทธิชุมชนมักจะมีกลไกภายในชุมชน ที่เกลี่ยทรัพยากรที่จ้าเป็นต่อการด้ารงชีพ 
และให้โอกาสกับสมาชิกของชุมชน (ส้านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2555, ออนไลน์) 
 ปัจจุบันประเทศไทยประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่
ยังคงบัญญัติ สิทธิชุมชนในหมวดที่ 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะเรื่องของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น มาตรา 43 บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิในการจัดการ 
บ้ารุงรักษา ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และร่วมเสนอแนะต่อหน่วยงานของรัฐ
ให้ด้าเนินการใดอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือชุมชน หรืองดเว้นการด้าเนินการใดอันจะ
กระทบต่อความเป็นอยู่อย่างสงบสุขของประชาชนหรือชุมชน ทั งนี  หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณา
ข้อเสนอแนะนั นโดยให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณาด้วยตามวิธีการที่กฎหมาย
บัญญัติ 
  
2.3 ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ (New social movement) 
 
 ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (2554) ได้อธิบายสาระส้าคัญของขบวนการเคลื่อนไหวทาง
สังคมรูปแบบใหม่ว่าสามารถแบ่งได้ 4 ประการด้วยกัน ประการแรก ขบวนการเหล่านี ไม่ได้เคลื่อนไหว
บนรากฐานของชนชั นใดเพียงชนชั นเดียวอย่างขบวนการเคลื่อนไหวในอดีตที่ทฤษฎีมาร์กซิสต์พยายาม
อธิบาย ประการที่สอง เรื่องที่เคลื่อนไหวนั นไม่ใช่เรื่องแคบๆ แต่มีความหลากหลายของประเด็น 
ประการที่สาม ขบวนการเคลื่อนไหวรูปแบบใหม่มีการเคลื่อนไหวด้วยตนเอง ไม่ได้เรียกร้องผ่านกลไก
ทางการเมืองหรือภาครัฐ เนื่องจากไม่เชื่อในความเป็นธรรมการท้างานของภาครัฐ ประการสุดท้าย 
เป้าหมายของการเคลื่อนไหวเรียกร้องไม่ใช่เพ่ือช่วงชิงอ้านาจรัฐ  แต่ต้องการสร้างกรอบกติกาหรือ
กฎเกณฑ์ชุดใหม่ในการด้ารงชีวิต  
 ประภาส ปิ่นตบแต่ง อ้างถึงใน กัลยา จันทร์ทันโอ , 2559 อธิบายถึงขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่นี ว่าเป็นส่วนหนึ่งของประชาสังคม (civil society) ดังนี  
 (1) ประชาสังคมแบบชุมชนนิยม หรือแบบเบญจภาคี คือ กลุ่มที่มุ่งสร้างความร่วมมือ
ระหว่างทุกภาคส่วน ลักษณะการท้างานจะเน้นเวทีสมานฉันท์ ด้าเนินกิจกรรมสาธารณะ เวทีการ
พูดคุย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั งการผลักดันวาระส้าคัญทางนโยบายการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
 (2) ประชาสังคมแบบเสรีนิยม หมายถึง การรวมตัวของผู้คนในลักษณะกลุ่มองค์กร           
ท้ากิจกรรมสาธารณะผ่านการต่อรอง ให้รัฐมีนโยบายสาธารณะเพ่ือเอื อประโยชน์กลุ่มของตน  
 (3) ประชาสังคมแบบขบวนการทางสังคมแบบใหม่ เป็นการปรากฏตัวของการรวมตัว
ของเครือข่ายองค์กรชาวบ้าน เช่น สมัชชาคนจน รวมทั งเครือข่ายองค์กรชาวบ้านด้านสิ่งแวดล้อม 
ลักษณะการท้างานของคนในกลุ่มนี คือ การขัดแย้งกับรัฐ ต่อรองกับรัฐ เคลื่อนไหวทางการเมือง 
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 ดังนั น สรุปได้ว่าขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมเป็นการเคลื่อนไหวของฝ่ายประชาชนที่
เสียเปรียบในสังคม ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ มีการด้าเนินการเพ่ือที่จะสร้างอ้านาจ
ต่อรองทางการเมืองกับรัฐบาล มีการเรียกร้องให้จัดสรรทรัพยากรหรือแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมที่
เกิดขึ น ในความหมายนี  จึงเป็นการมองขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ (New Social 
Movements) หรือขบวนการประชาชนร่วมสมัย เป็นความก้าวหน้าของวัฒนธรรมการเมืองภาค
ประชาชน เป็นการรวมกลุ่มของประชาชนในฐานะผู้กระท้าทางการเมือง ซึ่งเรียกร้องให้มีการ
เปลี่ยนแปลงสังคมและการเมืองที่ไปไกลกว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอ้านาจรัฐ เป็นขบวนการที่มี
เป้าหมายในการสร้างบรรยากาศและเงื่อนไขแบบประชาธิปไตย (democratic environment) เพ่ือ
สร้างประชาสังคม (civil society) ที่มีความเข้มแข็ง ประชาชนมีความตื่นตัว การเคลื่อนไหวมีลักษณะ
ต่อต้านรัฐ และต่อต้านระบบราชการ พร้อม ๆ กับการแสดงออกในด้านที่เชื่อมั่นศรัทธาพลังอ้านาจ
ของประชาชน และประสงค์จะเปิดพื นที่การเมืองให้ประชาชนธรรมดามีบทบาทมากขึ น 
 
2.4 โรงไฟฟ้าขยะ 
 
 ตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ฉบับผ่านความเห็นชอบ
จากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 ได้มีการก้าหนดแผนการจัดการขยะ
ออกเป็น 4 ขันตอน คือ  
 (1) ก้าจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสมในสถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยในพื นที่วิกฤติ (ขยะมูล
ฝอยเก่า) 
 (2) การสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม (ขยะมูล
ฝอยใหม)่ โดย 
  (2.1) เน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั งแต่ต้นทาง 
  (2.2) จัดการขยะมูลฝอยแบบศูนย์รวม 
  (2.3) ก้าจัดโดยเทคโนโลยีแบบผสมผสานเน้นการแปลรูปเป็นพลังงานหรือท้าให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 
 (3) วางระเบียบมาตรการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 
 (4) สร้างวินัยของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะอย่างยั่งยืน โดย 
  (4.1) ให้ความรู้กับประชาชน 
  (4.2) บังคับใช้กฎหมาย 
 การแก้ไขปัญหาของภาครัฐประการหนึ่งที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจก็คือ จัดท้าระบบการ
จัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสานและแปรรูปขยะมูลฝอยไปเป็นพลังงานเพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้า โดยมี
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นโยบายการพิจารณาผ่อนปรนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม (EIA) พระราชบัญญั ติการให้ เอกชนร่วมลงทุน ในกิจการของรัฐ พ .ศ . 2556 
พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 251  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องรายงานเกี่ยวกับการศึกษา
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย พ.ศ. 2552 และ/
หรือออกมาตรการเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการลงทุนของภาคอกชนในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย 
 ขั นตอนตามกฎหมายในการด้าเนินการโรงไฟฟ้าขยะ (ระบบเตาเผา) 
 เตาเผาขยะ เป็นการก้าจัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการเผา (Incineration) โดยมุ่งก้าจัดขยะ
และน้าความร้อนที่ได้จากการเผาขยะไฟผลิตไฟฟ้า เกณฑ์การคัดเลือกพื นที่ของสถานที่ก้าจัดโดย
เตาเผา มีดังนี  
 (1) ไม่ตั งอยู่ในพื นที่ลุ่มน ้าชั นที่ 1 และชั นที่ 2 ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับการ
ก้าหนดคุณภาพลุ่มน ้าเมื่อวันที่ 2  พฤษภาคม 252  
 (2) ตั งอยู่ห่างจากแนวเขตโบราณสถานตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัสดุ 
ศิลปะวัสดุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ไม่น้อยกว่า 1 กิโลเมตร 
 (3) ควรตั งอยู่ห่างจากชุมชนไม่น้อยกว่า 2 กิโลเมตร 
 (4) ที่ตั งของสถานที่ก้าจัดโดยเตาเผาควรเป็นที่โล่ง ไม่อยู่ในที่อับลง 
 การด้าเนินการจะต้องเริ่มกระบวนการโดย การยื่นความประสงค์ขออนุญาตประกอบ
กิจการพลังงานต่อส้านักงานคณะกรรมการก้ากับกิจการพลังงาน และมีการด้าเนินการตามประมวล
หลักการปฏิบัติการ (CoP : Code of Practice) ซึ่งถือเป็นเงื่อนไขของการขออนุญาตประกอบกิจการ
พลังงาน โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนไม่เกิน 10 MW นั นจะต้องเป็นไปตามกฎหมายต่างๆหรือไม่ เช่น 
  (1) พระราชบัญญัติการผังเมือง 
  (2) พระราชบัญญัติโรงงาน 
  (3) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
  (4) พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
 นอกจากนั นตามประมวลปฏิบัตินี  ผู้จะขอรับอนุญาตโครงการจะต้องมีการวางแผนการ
จัดการทรัพยากรในการด้าเนินกิจการต่างๆด้วย เช่น การขนส่ง การระบายน ้า การบ้าบัดน ้า มลพิษ
ทางเสียง กลิ่น และการป้องกันผลกระทบต่อประชาชน ซึ่งการวางแผนงานต่างๆและการด้าเนินการ
จะต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื นท่ีได้ทราบและมีส่วนร่วมเสมอ 
 ประการต่อมาการด้าเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนขนาด 5 – 10 MW 
จะต้องมีการท้ารายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อคุณภาพ
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สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย (ESA : Environmental Safety Assessment) ซึ่งเป็นเงื่อนไขของ
การขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานด้วย 
 ในระหว่างการเตรียมขออนุญาตนั นทางโครงการจะต้องตรวจสอบสถานที่ที่จะต้อง
อาคารโรงงานทั งในเรื่องผังเมืองและการควบคุมอาคารต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการ
นั นจะต้องมีการจัดท้ากระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างน้อย 
1 ครั ง โดยประกาศให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ตามแนวการปฏิบัติของระเบียบส้านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 254  เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว
จึงเข้าสู่กระบวนการขออนุญาตประกอบกิจการพลังงาน การขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ขอ
อนุญาตสร้างอาคาร และเมื่อผ่านการตรวจสอบแล้วก็จะไปสู่กระบวนประกอบกิจการการผลิตไฟฟ้า
ขายเข้าสู่ระบบของการไฟฟ้าได้ 
 จากมาตรการการแก้ไขปัญหาของภาครัฐที่มุ่งส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานขยะ
และความพยายามที่จะผ่อนปรนเงื่อนไขบังคับใช้กฎหมายโดยมีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด้วย
เหตุนี เองจึงเป็นจุดเริ่มต้นของค้าถามถึงความเหมาะสมต่อวิถีชุมชน สิ่งแวดล้อม และโอกาสของ
ภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุน เพราะการผลิตไฟฟ้าปัจจุบันมุ่งเน้นวัตถุประสงค์ไปที่การผลิตพลังงาน
มากกว่าการแก้ปัญหาขยะอย่างจริงจัง ส่งผลให้โรงไฟฟ้าขยะถูกตั งขึ นในพื นที่ที่จะผลิตไฟฟ้าส่งแก่
สายส่งมากกว่าความเหมาะสมเชิงพื นที่ที่จ้าเป็นต่อการจัดการแก้ไขปัญหาขยะอย่างจริงจัง พื นที่ลุ่ม
น ้าแม่ทาก็เป็นอีกพื นที่ที่อยู่ในแผนการสร้างโรงไฟฟ้าขยะของรัฐบาล โดยเมื่อพิจารณาความเหมาะสม
ของพื นที่และกระบวนการท้างานของภาครัฐไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายที่ก้าหนดไว้ พื นที่สร้างอยู่ติด
ชุมชนและแหล่งน ้าที่ชุมชนใช้ในการอุปโภค บริโภค ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนเป็นอย่างมาก 
และยังขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่ชุมชน ขาดการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชนเอง และการผ่อนปรนเงื่อนไขทางกฎหมายของภาครัฐที่ถือว่าเป็นการส่งเสริมให้โรงไฟฟ้าขยะ
เกิดในพื นที่ท่ีไม่เหมาะสม อย่างถูกกฎหมายนั่นเอง 



Ref. code: 25595900080085GKN

 

บทที่ 3 
ลุ่มน ้าแม่ทา 

 
3.1 ความเป็นมา 
 
 ลุ่มน ้าแม่ทาเป็นลุ่มน ้าย่อยที่ส้าคัญลุ่มน ้าหนึ่งในลุ่มน ้าสาขาของน ้าแม่กวง ก้าเนิดจาก
ดอยขุนทา ซึ่งเป็นเขตติดต่อ 3 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ (อ้าเภอแม่ออน) จังหวัดล้าพูน (อ้าเภอแม่
ทา) และจังหวัดล้าปาง (อ้าเภอแม่ปาน ) ดอยขุนทามียอดดอยสูงประมาณ 1 ,264 เมตร จาก
ระดับน ้าทะเล ทางทิศตะวันออกของลุ่มน ้าแม่ทา คือทิวเขาผีปันน ้าตะวันตก ปันน ้าให้แก่น ้าแม่ทาและ
น ้าแม่ตุ๋ย มียอดเขาส้าคัญเรียงจากทิศเหนือไปทิศใต้ คือ ดอยขุนทา ดอยขุนห้วยหลอด ดอยขุนแม่
บอน ดอยขุนแม่ค่อม ดอยขุนตาน และดอยขุนตานน้อย ตามล้าดับ ทางทิศตะวันตกของลุ่มน ้าแม่ทา
ปันน ้าให้แก่น ้าแม่ทาและน ้าแม่ปิงตอนล่าง มียอดเขาส้าคัญ คือ ดอยติ และดอยแปเมือง เป็นต้น    
(ศิริ มณีวรรณ, 2532 อ้างถึงใน วันเพ็ญ พรินทรากูล และคณะ, 2554) 
 น ้าแม่ทาไหลจากเขตต้าบลออนเหนือ อ้าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ในขุนน ้าแม่ทา
จากขุนน ้าหรือต้นน ้าในเขตบ้านขุนทา และบ้านแม่บอน ไหลผ่านต้าบลทาเหนือ ต้าบลแม่ทา อ้าเภอ
แม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เข้าสู่เขตอ้าเภอแม่ทา จังหวัดล้าพูน โดยไหลผ่านต้าบลทาปลาดุก ต้าบล
ทาสบเส้า ต้าบลทุ่งหลวง ต้าบลทากาศ และต้าบลทาขุมเงิน และไหลผ่านเข้าสู่เขตอ้าเภอเมืองและ
อ้าเภอป่าซาง โดยผ่านอ้าเภอเมืองในต้าบลเหมืองจี  และต้าบลบ้านแป้น และไหลผ่านต้าบลมะกอก 
ต้าบลป่าซาง อ้าเภอป่าซาง ซึ่งล้าน ้าแม่ทาได้แบ่งเขตพื นที่ของสองอ้าเภอดังกล่าว ไหลไปบรรจบกับ
แม่น ้ากวงที่บ้านสบทา ต้าบลป่าซาง อ้าเภอป่าซาง จังหวัดล้าพูน รวมความยาวตลอดสายล้าน ้า
ประมาณ 9  กิโลเมตร ชุมชนลุ่มน ้าแม่ทาจึงมีพื นที่รับน ้าทั งพื นที่ในบริเวณลุ่ มน ้าไหลผ่าน และใน
บริเวณการใช้ประโยชน์จากล้าน ้าโดยการจัดการชลประทาน (เหมืองฝาย) ใน 20 ต้าบล ได้แก่ ต้าบล
ออนเหนือ ต้าบลทาเหนือ ต้าบลแม่ทา อ้าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ต้าบลทาปลาดุก ต้าบลทาสบ
เส้า ต้าบลทาทุ่งหลวง ต้าบลทากาศ และต้าบลทาขุมเงิน อ้าเภอแม่ทา ต้าบลเหมืองจี  ต้าบลบ้านแป้น 
ต้าบลหนองหนาม อ้าเภอเมือง ต้าบลมะกอก ต้าบลนครเจดีย์ ต้าบลป่าซาง ต้าบลม่วงน้อย ต้าบลท่า
ตุ้ม ต้าบลแม่แรง ต้าบลน ้าดิบ ต้าบลปากบ่อง ต้าบลบ้านเรือน อ้าเภอป่าซาง จ้านวน 202 หมู่บ้าน  
(วันเพ็ญ พรินทรากูล และคณะ, 2554) 
 ป่าในบริเวณลุ่มน ้าแม่ทาส่วนใหญ่เป็นป่าโปร่ง โดยมีป่าเบญจพรรณที่มีไม้สักขึ นปะปน 
ผสมกับป่าไผ่ และไม้ผลัดใบต่างๆ เสี ยว ส้าน โมก เสลา ประดู่ สมอ ตันนก สัก มะค่าโมง ตะเคียนหนู 
พื นที่สูงจะพบป่าดงดิบ ป่าดิบเขา และป่าสนเขา พื นที่ต่้าลงมามีต้นไม้ขนาดกลางและขนาดเล็ก        



Ref. code: 25595900080085GKN

17 

 

พื นล่างของป่าเป็นไม้พุ่มและไม้ล้มลุก เช่น ระก้าหวาย และมีปริมาณน ้าฝนเฉลี่ย 1 ,100 – 1,200 
มิลลิเมตรต่อปี ลุ่มน ้าแม่ทามีล้าน ้าน้อยใหญ่ 775 สาย มีลุ่มน ้าสาขาทั งหมด 47 ลุ่มน ้าสาขา  
 ชุมชนในลุ่มน ้าแม่ทาประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย ได้แก่ ไทยลื อ ไทยยอง 
ปกาเกอญอ และคนพื นเมือง มีประชากรประมาณ 102,046 คน อาศัยอยู่ในพื นที่ 4 อ้าเภอ 2 จังหวัด 
คือ อ้าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ อ้าเภอแม่ทา อ้าเภอป่าซาง และอ้าเภอเมือง จังหวัดล้าพูน  
 จากค้าบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ระบุว่าบรรพบุรุษของชุมชนแม่ทาอพยพเข้ามาตั ง
ชุมชนอยู่ริมน ้าแม่ทามาแล้วไม่ต่้ากว่า 300 ปี เริ่มจากการหนีภัยสงครามมาตั งแต่ปี พ.ศ. 2193 และ
ต่อมาในปี พ.ศ. 2333 ได้มีผู้คนอพยพเข้ามาสมทบอีกหลายกลุ่ม เช่น ชนเผ่าลัวะขุนคง อพยพมา
บริเวณหัวรินเมืองเชียงใหม่เพ่ือหลีกเลี่ยงภาษี 4 บาท นิคม ไชยวรรณและคณะ , 2542 อ้างถึงใน วัน
เพ็ญ พรินทรากูล และคณะ, 2554 ว่า ชนเผ่าเชียงแสนอพยพมาจากตอนเหนือของเชียงราย เพราะ
ความแห้งแล้ง ชาวขมุมารับจ้างท้าไม้ให้กับบริษัทที่สัมปทานและตั งถิ่นฐานอยู่ต่อมาแม้จะหมดช่วง
สัมปทานไม้ไปแล้ว กลุ่มชาวละกอนที่เข้ามาค้าขายเกลือซึ่งรับขนส่งสินค้าจากทางรถไฟที่มาถึงเมือง
ล้าปางต่อมาได้ลงหลักปักฐานอยู่ในแม่ทามีอาชีพปั้นกระเบื องดินขอ นอกจากนั นยังมีชนเผ่ายางแดง 
(กะเหรี่ยง) ที่อยู่มานานก่อนที่คนกลุ่มอ่ืนๆจะอพยพเข้ามา ต่อมาได้ขยับย้ายขึ นไปอยู่เขตต้นน ้าแม่ทา 
(ปัจจุบันอยู่ในเขตต้าบลทาเหนือ) ส่วนกลุ่มไทยยองได้ขยับขยายมาจากทางแม่ทาและทางบ้านธิเข้า
มาอยู่อาศัยในแม่ทา  
 ก้าธร ธิฉลาด อ้างถึงใน วันเพ็ญ พรินทรากูล และคณะ, 2554 ได้กล่าวไว้ในหนังสือ
หมายเหตุหริภุญชัย ฉบับที่ 15, 2554 ในหัวข้อเรื่องน ้าแม่ทาหายไปไหน ว่า “มีคนหลายเผ่าพันธุ์ทั ง
ลั๊วะคนพื นเมืองดั งเดิม ที่ยังปรากฏรวมตัวเป็นชุมชนถึงปัจจุบัน (แม้ไม่อยากบอกว่าเป็นลั๊วะก็ตาม)  
ยาง – ปกาเกอญอที่บ้างเข้ามาคล้องช้างป่า บ้างข้ามเข้ามาหาที่ท้ากินใหม่ที่อุดมสมบูรณ์กว่าที่เดิม 
คนยองผู้ถูกกวาดต้อนมาบุกเบิกเมืองล้าพูนในยุคหัวเมืองประเทศราชให้เข้ามาฟ้ืนฟูเวียงป่าซาง และ
ขยายการตั งหลักปักฐานขึ นไปตีฝายขุดเหมือง และบุกเบิกที่นาใหม่ขึ นไปตามแนวแม่น ้าทา คนโยนผู้
แสวงโชคย้ายถิ่นฐานมาจากเชียงใหม่และล้าปาง คนขมุที่มาเป็นคนงานในปางไม้ของบริษัทท้าไม้
ต่างชาติแล้วปักหลักถาวรในท้องถิ่น คนลาวที่เข้ามาเป็นคนงานสร้างอุโมงค์รถไฟ คนเจ๊ก – คนจีน ที่
เข้ามาค้าขายหลังปิดเส้นทางรถไฟแล้วตามย่านใกล้สถานีรถไฟ ฯลฯ ผู้คนล้วนได้มาอาศัยพ่ึงพิง  
แม่น ้าทาในการด้ารงชีวิตอย่างร่มเย็นเป็นสุขกับคนต่างเผ่าพันธุ์ต่างวัฒนธรรม บางเผ่าพันธุ์ตั งตนเป็น
ใหญ่แล้วสถาปนาดินแดนแห่งนี เป็นแคว้นบ้าง เป็นอาณาจักรบ้าง เป็นประเทศ เป็นจังหวัด แต่แม่น ้า
ทาก็ยังคงไหลรินต่อไป ตามเหตุปัจจัยของธรรมชาติที่จะต้องไหลลงสู่ที่ต่้าเสมอ 
 กาลสมัยอาณาจักรหริภุญชัย จะมีการใช้ประโยชน์ ไม้จากป่าแม่ทาไปก่อสร้างวัด 
บ้านเรือน ฯลฯ ที่ไม่ได้ท้าความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติในวงกว้างมากนัก เพราะใช้อย่าง
จ้าเป็นจึงมีการเติบโตใหม่หมุนเวียนมาทดแทนตามธรรมชาติได้ทันที  แต่ในสมัยที่ฟ้ืนเมืองล้าพูนขึ น
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ใหม่เป็นหัวเมืองประเทศราชของอาณาจักรสยามในยุครัตนโกสินทร์ เมืองล้าพูนต้องส่งส่วยไม้สักปีละ 
200 ท่อนให้กรุงเทพฯ (เมืองเชียงใหม่ส่ง 500 ท่อน เมืองล้าปาง 400 ท่อน เมืองน่าน 400 ท่อน 
เมืองแพร่ 200 ท่อน เป็นต้น) ถึงแม้ว่าจะเป็นไม้จากป่าแม่ทา ทั งหมดก็คงจะไม่ท้าความเสียหายต่อ
ระบบนิเวศเท่าใดนัก เนื่องจากเป็นป่าใหญ่แต่เจ้าผู้ครองนครคงจะกระจายกันตัดไม้ให้ผู้น้าชุมชนแต่
ละท้องถิ่นกระจายกันตัดไปตามป่าต่างๆ เพ่ือได้รีบตัดและส่งให้ทันตามก้าหนด ซึ่งมาปรากฏใน
จดหมายเหตุว่าเมืองล้าพูนได้ค้างส่วยขอนไม้สักเช่นเมืองอ่ืนแต่อย่างใด น ้าแม่ทามีบทบาทส้าคัญใน
การฟ้ืนฟูเมืองล้าพูนขึ นมาอีกครั งในยุค “เก็บผักใส่ซ้า เก็บผ้าใส่เมือง” โดยชาวไทยยองที่อพยพเข้า
มาร่วมสร้างบ้านแปลงเมืองขึ นมาใหม่อีกครั งหนึ่ง พระเจ้าผู้ครองนครได้เกณฑ์ชาวบ้านตีฝาย ขุดล้า
เหมืองตามแม่น ้าทา เช่น ฝายท่ากอม่วง ฝายกิ่วมื่น ฝายดอยครั่ง ฝายดอยแต ฝายดอยแช่ และฝาย
หลวง เป็นต้น ซึ่งได้สร้างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจรอบเวียงป่าซาง และพื นที่ตอนใต้ของเมือง
ล้าพูน ภายหลังเมื่อประกาศเลิกทาสแล้ว เสรีชนใหม่จึงหลั่งไหลไปบุกเบิกหาที่ท้ากินตั งเป็นหมู่บ้าน 
ชุมชน จนถึงต้นน ้าแม่ทา แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์และยิ่งใหญ่ของน ้าแม่ทาในอดีต การท้าป่า
ไม้แต่ดั งเดิมถือเป็นสมบัติของผู้ครองนครโดยตรง แต่การท้าไม้เป็นล่้าเป็นสันในล้านนาเกิดขึ นหลังปี 
พ.ศ. 2439 เมื่อรัฐบาลกลางจัดตั งกรมป่าไม้ขึ นมีส้านักงานใหญ่ที่เมืองเชียงใหม่ (ส้านักงานป่าไม้เขต
ปัจจุบัน) โดยให้ผู้มีอ้านาจสัมปทานท้าไม้แก่บริษัทต่างชาติเพียงผู้เดียว รัฐบาลให้สัมปทานป่าแถบ
ตะวันตกแม่น ้าปิงแก่บริษัทเบอร์เนียว ป่าแถบตะวันออกแม่น ้าปิงให้สัมปทานแก่บริษัทบอมเบย์ – 
เบอร์มา ป่าแม่ทาก็อยู่ในเขตสัมปทานท้าไม้ของบริษัทบอมเบย์ – เบอร์มาซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติ
อังกฤษ ไม้สักจ้านวนมากมายมหาศาลจึงถูกตัดออกจากป่าแม่ทานับตั งแต่ขุนน ้าทาลงมา ดังปรากฏใน
หลังฐานว่าบ้านพักของ หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช (ยอดยุทธศาสตร์ที่ 2) ดอยขุนตาน ซึ่งเดิมเป็น
ที่พักของนายห้างท้าไม้ ซึ่งซื อมาจากบริษัทบอมเบย์ – เบอร์มา และมีหลักฐานว่ามีปางรวมหมอนไม้
สักของบริษัทบอมเบย์ – เบอร์มาหลายแห่ง เช่น บริเวณปากห้วยแม่ยอนหวายแถบบ้านทาป่าสัก 
บ้านทาสองท่า ต้าบลทาปลาดุก และบริเวณสบห้วยแม่สะป๊วด ต้าบลทาสบเส้า เป็นต้น เพ่ือรวม
หมอนไม้ล่องไปตามแม่น ้าทาไปลงแม่น ้ากวง และแม่น ้าปิง แล้วส่งต่อไปขึ นเรือท่ีกรุงเทพฯ ต่อไป 
 ต่อมารัฐบาลกลางกรุงเทพฯ (ในสมัยรัชกาลที่ 5) ได้มีนโยบายสร้างเส้นทางรถไฟสาย
เหนือจากกรุงเทพฯไปสิ นสุดที่เชียงใหม่ โดยในปี พ.ศ. 2450 เริ่มมีการเจาะอุโมงค์รถไฟลอดดอยขุน
ตานเพ่ือวางเส้นทางรถไฟสายเหนือสู่เมืองเชียงใหม่ผ่านป่าแม่ทา ซึ่งเป็นที่มาของการสูญเสียพื นที่ป่า
เพ่ือมาท้าเป็นหมอนรถไฟและไม้ฟืนรถไฟเป็นจ้านวนมาก ในเวลาต่อมาเมื่อเกิดสงครามโลกครั งที่ 2 
(พ.ศ. 24 4 - 24  ) บริษัทบอมเบย์ – เบอร์มา ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติอังกฤษหยุดกิจการลง แต่หลัง
สงคราม (ในราว พ.ศ. 24 4 - 24 6) รัฐบาลได้ให้สัมปทานไม้ล้างป่าในที่สัมปทานเดิมของบริษัท  
บอมเบย์ – เบอร์มา นอกจากจะต้องตัดไม้เดิมที่บริษัทบอมเบย์แล้ว ยังลอบตัดไม้ที่ไม่ได้ขนาดในพื นที่
ใหม่ใกล้เคียงผสมไปด้วย นอกจากนี ยังมีเหตุปัจจัยอ่ืนจากประชาชนเอง ภาคธุรกิจเอกชน รวมทั ง
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นโยบายของรัฐ เช่น การตัดไม้ฟืนเพ่ือเป็นเชื อเพลิงส้าหรับโรงบ่มใบยาสูบที่เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ตาม
กระแสการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ มีโรงบ่มใบยาสูบหลายโรงขยายมาบริเวณเขตลุ่มน ้าแม่ทา 
การถางป่าเพ่ือการท้าเหมืองแร่ การถางป่าเพ่ือการท้าไร่ของชาวบ้าน การธุรกิจแกะสลักไม้ ก็ได้
ท้าลายผืนป่าของลุ่มน ้าแม่ทาอย่างมหาศาลเช่นกัน (วันเพ็ญ พรินทรากูล และคณะ, 2554) 
 
3.2 ประวัติศาสตร์แม่ทา 
 
 แม่ทามีเรื่องราวเล่าขานกันมาในหลายชั่วอายุคนจนกลายเป็นต้านานแห่งประวัติศาสตร์ 
ที่แตกต่างกันในแต่ละพื นที่ของคนลุ่มน ้าแม่ทา เช่น ลุ่มน ้าแม่ทาตอนล่าง ได้มีผู้เล่าต่อกันมาว่าเมื่อ
ประมาณ 40 ปีที่ผ่านมา มีคนเลี ยงม้าของเจ้าแม่จามเทวีชื่อว่านานค้าปา ได้น้ามาไปเลี ยงและแวะที่
บ้านสีนาท พอเดินทางมาถึงล้าน ้าแห่งนี เกิดความกระหาย และในล้าน ้าแห่งนี ก็แห้งขอด จึงได้ลงมือ
ขุดตรงกลางหาดทรายลึกประมาณ 1 ศอก ก็ไม่มีน ้า  จึงลงมือขุดต่อไปอีกจนสุดแขนก็ยังไม่มีน ้า
ออกมา จึงเกิดความอ่อนใจและนั่งท่า (รอ) ประมาณอึดใจก็มีน ้าไหลออกมา นายค้าปันจึงเรียกชื่อ
แม่น ้าแห่งนี ว่า “น ้าแม่ท่า” หรือจากต้านานของพระพุทธบาทตากผ้า ต้าบลมะกอก อ้าเภอป่าซาง ที่
เล่ากันว่า น ้าแม่ท่า คือ “น ้าแม่ท่า” ตอนที่พระพุทธเจ้าได้มาพักนอนที่พระนอนม่อนช้าง พระพุทธเจ้า
ก้าลังนอนรอท่าพระอานนท์ที่ให้ไปหาน ้ามาดื่ม พระอานนท์ก็เดินเสาะหาน ้าที่ไหนก็ไม่มีสักแห่ง จึงได้
เอาไม้เท้าขีดกับทรายกลายเป็นน ้าไหลพุ่งเป็นทางน ้าไหลขึ นมาทางเหนือ พระพุทธองค์ก็ได้ดื่มน ้าแม่
ทา ประชาชนชาวอ้าเภอป่าซางจึงได้ใช้แม่น ้าสายนี เป็นที่อาศัยท้านาท้าสวนมาจนถึงทุกวันนี  
 หรือจากเรื่องเล่าของผู้คนลุ่มน ้าแม่ทาตอนบน กับการรอถ้าเข้าเฝ้าเพ่ือใส่บาตร
พระพุทธเจ้าที่เสด็จผ่านมายังน ้าแม่ทา หรือเรื่องเล่าของคนลุ่มน ้าแม่ทาตอนกลางในเขตพื นที่ต้าบลทา
ทุ่งหลวงที่น้ามาเชื่อมโยงกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของเจ้าแม่จามเทวีที่ได้มารอถ้ากินน ้า รอ
เท่าไหร่น ้าก็ไม่มาสักทีเลยไปขุดบ่อน ้าที่บ้านเหมืองลึก (มีหลักฐานของบ่อน ้าโบราณ และแท่นสรงน ้า
อยู่บริเวณบ้านเหมืองลึก หมู่ที่ 2 ต้าบลทาทุ่งหลวง) และน้าไปสู่การตั งชื่อหมู่บ้านหนองยางไคลหรือ
หนองยังไข้ หนองยางฟ้าหรือหนองยังผ้า (ตากผ้า) ตามมา 
 “น ้าแม่ท่า” หรือ “น ้าแม่ทา” ค้าว่า “ท่า” หมายถึง รอคอย ที่มีความหมายตรงกันไม่
ว่าจะสมัยพุทธกาลกับการรอท่าพระอานนท์ของพระพุทธเจ้า และการรอท่าพระพุทธเจ้าของ
พุทธศาสนิกชน หรือการรอท่าของนายค้าปา และพระนางเจ้าจามเทวี ในสมัยจามเทวีวงศ์ของ
พระพุทธเจ้าจามเทวี  (วันเพ็ญ พรินทรากูล และคณะ, 2554) 
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3.3 ข้อมูลพื นฐานลุ่มน ้าแม่ทา 
 
 ลุ่มน ้าแม่ทา มีเนื อที่ทั งสิ นประมาณ 94 .21 ตารางกิโลเมตร (592,632.41 ไร่) เป็นลุ่ม
น ้าสาขาย่อยล้าดับที่ 3 ภายในลุ่มน ้าแม่กวงและลุ่มน ้าแม่ปิง จากการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและค้าบอกเล่าของชาวบ้านในพื นที่ที่ศึกษาวิจัย และได้ลงปฏิบัติงานภาคสนาม
ตลอดระยะเวลา 7 เดือน สามารถสรุปข้อมูลของชุมชนในลุ่มน ้าแม่ทาตามลักษณะต่างๆได้ดังนี  
 
 3.3.1 ข้อมูลทั่วไป 

สภาพทั่วไปของลุ่มน ้าแม่ทา เป็นลุ่มน ้าที่มีพื นที่รองรับน ้าอยู่ในเขตพื นที่การ
ปกครองของจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดล้าพูน ความยาวของล้าน ้าประมาณ 9  กิโลเมตร ตั งแต่เขต
พื นที่ต้นน ้าบ้านขุนทา และบ้านแม่วอง ต้าบลแม่ออน อ้าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ จนถึงบ้านสบ
ทา ต้าบลป่าซาง อ้าเภอป่าซาง จังหวัดล้าพูน พื นที่ลุ่มน ้าแม่ทาแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ พื นที่ลุ่ม
น ้าแม่ทาตอนบน พื นที่ลุ่มน ้าแม่ทาตอนกลาง และพื นที่ลุ่มน ้าแม่ทาตอนล่าง 

พื นที่ลุ่มน ้าแม่ทาตอนบน ประกอบไปด้วย ต้าบลออนเหนือ ต้าบลทาเหนือ 
ต้าบลแม่ทา อ้าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ และต้าบลทาปลาดุก อ้าเภอแม่ทา จังหวัดล้าพูน 

พื นที่ลุ่มน ้าแม่ทาตอนกลาง ประกอบไปด้วย ต้าบลทาสบเส้า ต้าบลทาทุ่งหลวง 
ต้าบลทากาศ ต้าบลทาขุมเงิน อ้าเภอแม่ทา จังหวัดล้าพูน 

พื นที่ลุ่มน ้าแม่ทาตอนล่าง ประกอบไปด้วย ต้าบลบ้านแป้น ต้าบลเหมืองจี  ต้าบล
หนองหนาม อ้าเภอเมือง จังหวัดล้าพูน ต้าบลป่าซาง ต้าบลมะกอก ต้าบลม่วงน้อย ต้าบลแม่แรง 
ต้าบลท่าตุ้ม ต้าบลปากบ่อง ต้าบลน ้าดิบ ต้าบลบ้านเรือน และต้าบลนครเจดีย์ อ้าเภอป่าซาง จังหวัด
ล้าพูน  
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ภาพที่ 3.1 แผนที่แสดงขอบเขตของพื นที่ลุ่มน ้าแม่ทา. จาก โครงการวิจัยระบบวิเคราะห์ทางเลือก
ส้าหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามฐานทรัพยากรในลุ่มน ้า, อ้างถึงใน วันเพ็ญ พรินทรากูล 
และคณะ, 2554.  
 3.3.2 ลักษณะภูมินิเวศของลุ่มน ้าแม่ทา  

ในสภาพภูมินิเวศของพื นที่ภายในลุ่มน ้าแม่ทาสามารถแบ่งออกได้ 3 เขต ตาม
ลักษณะภูมิประเทศ สภาพทรัพยากรธรรมชาติ และจากการบริหารจัดการของโครงการการวิเคราะห์
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ปัญหาสถานการณ์ลุ่มน ้าแม่ทา โดยแบ่งออกตามขอบเขต (โซน/แหล่ง) ได้แก่  ลุ่มน ้าแม่ทาตอนบน 
ตอนกลาง และตอนล่าง ดังนี  

(1) ลุ่มน ้าแม่ทาตอนบน สภาพพื นที่ของลุ่มน ้าแม่ทาตอนบนเป็นที่ราบสูงเชิงเขา
ล้อมรอบไปด้วยพื นที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติขุนตานในแนวเทือกเขาผีปันน ้าตะวันตกซึ่งเป็นต้น
ก้าเนิดของล้าน ้าแม่ทา สภาพที่ดินท้ากินทั่วไปมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตรกรรม ลักษณะ
ป่าไม้ในเขตพื นที่ลุ่มน ้าแม่ทาตอนบนเป็นป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณที่มีไม้สักและไม้แดงจ้านวนมาก 
ลุ่มน ้าย่อยสาขาลุ่มน ้าแม่ทา มีสภาพอุดมสมบูรณ์ มีระบบการบริหารจัดการลุ่มน ้าย่อยและการจัดการ
ป่าโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (ป่าชุมชน) ที่สามารถท้าให้สภาพป่าและน ้ามีความอุดมสมบูรณ์ พื นที่
ส่วนใหญ่ในเขตลุ่มน ้าแม่ทาตอนบนอยู่ในเขตอุทยานแม่ตะไคร้  

 ลุ่มน ้าแม่ทาตอนบนในเขตพื นที่ของต้าบลทาปลาดุก สภาพพื นที่ของป่าบางพื นที่
ได้มีการบุกรุก ท้าให้ส่งผลกระทบกับพื นที่ลุ่มน ้าที่ได้เปลี่ยนแปลงไปซึ่งส่วนใหญ่มาจากการสร้างสิ่งกีด
ขวางล้าน ้า ที่ส่งผลให้สภาพภูมินิเวศสองข้างล้าน ้าแม่ทาตอนบนช่วงปลายจึงแทบไม่เหลือสภาพล้าน ้า
แม่ทาในอดีตที่มีต้นไม้ตามสองข้างล้าน ้าในการป้องกันการเซาะพังของตลิ่ง เนื่องจากการถูกบุกรุก 
การขุดลอกล้าน ้าให้โล่งและน้าเอาต้นไม้ออกจากข้างล้าน ้าก็เป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุทกภัยทุก
ครั งที่ผ่านมา รวมทั งช่วงตอนปลายของลุ่มน ้าแม่ทาตอนบนในเขตต้าบลทาปลาดุกยังมีการสร้างสนาม
กอล์ฟขนาดใหญ่ ตามสองข้างล้าน ้าแม่ทาหลายกิโลเมตรจึงท้าให้สภาพล้าน ้าแม่ทากลายเป็นสนาม
หญ้าส้าหรับตีกอล์ฟพร้อมทั งสิ่งปลูกสร้างส้าหรับไว้บริการลูกค้า เช่น สร้างสะพานข้ามล้าน ้าขึ นมา
ใหม่ บ้านพักหลังใหญ่ ร้านอาหาร เป็นต้น 

ทั งนี ในเขตลุ่มน ้าแม่ทาตอนบนยังมีล้าน ้าสาขาย่อยที่ส้าคัญขนาดใหญ่หลายสาขา 
ได้แก่ ล้าน ้าย่อยห้วยบง ล้าน ้าย่อยห้วยหลอด ล้าน ้าย่อยห้วยป่าไผ่ ล้าน ้าย่อยห้วยโฮ่งห่าง ล้าน ้าย่อย
ห้วยทรายขาว เป็นต้น ชุมชนลุ่มน ้าแม่ทาตอนบนยังใช้ประโยชน์จากล้าห้วยย่อยในการอุปโภค 
บริโภค และการท้าเกษตรกรรม ทั งนี ล้าห้วยย่อยเหล่านี ยังช่วยสามารถด้ารงสภาพความชุ่มชื่นของล้า
ห้วยและผืนป่าในเขตของลุ่มน ้าแม่ทาตอนบนโดยเฉพาะในเขตพื นที่ต้าบลออนเหนือ ต้าบลแม่ทา 
อ้าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม ่(วันเพ็ญ พรินทรากูล และคณะ, 2554) 
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ภาพที่ 3.2 สภาพลุ่มน ้าแม่ทาตอนบน. โดย รังรอง ทาบุญเมือง, 2559. 

 
  (2) ลุ่มน ้าแม่ทาตอนกลาง สภาพพื นที่ของลุ่มน ้าแม่ทาตอนกลางเป็นที่ลาดเชิงเขา
ลาดยาวไปตามล้าน ้าแม่ทา บางแห่งเป็นที่ราบลุ่มระหว่างภูเขามีล้าห้วยไหลผ่าน ในบริเวณที่ลาดเชิง
เขาและที่ดอน เกษตรกรสามารถปลูกไม้ยืนต้นและไม้ผล ส้าหรับบริเวณพื นที่ราบลุ่มนั น เกษตรกร
สามารถปลูกข้าว พืชล้มลุก และตั งถิ่นฐานเป็นที่อยู่อาศัย ในฤดูฝนหากมีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน 
บริเวณพื นที่ลุ่มน ้าแม่ทาตอนกลางอาจเกิดน ้าหลากท่วมพื นที่การเกษตร ท้าให้เกิดความเสียหายแก่
พืชผลได้ สภาพที่ดินที่ท้ากินทั่วไปในบริเวณพื นที่ลุ่มน ้าแม่ทาตอนกลางมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า พื นที่มี
ความลาดชันสูงยากแก่การเพาะปลูก นอกจากนี ยังเกิดการชะล้างพังทลายของดินได้ง่าย ป่าไม้ในเขต
พื นที่ลุ่มน ้าแม่ทาตอนกลางส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง ป่าเบญจพรรณ และป่าดิบเขา ในปัจจุบันพื นที่ป่า
หลายส่วนมีความเสื่อมโทรมมาก เนื่องจากมีชาวบ้านเข้าไปแผ้วถางเพ่ือใช้เป็นที่ท้ากินจ้านวนมาก  

สภาพทางภูมินิเวศของล้าน ้าแม่ทาตอนกลางตั งแต่เขตพื นที่ต้าบลทาสบเส้าลง
มาจนถึงเขตต้าบลทาขุมเงิน สภาพลุ่มน ้าแม่ทาแห้งขอดในหน้าแล้งและไหลหลากในหน้าฝน สองข้าง
ล้าน ้าไม่มีต้นไม้ขนาดใหญ่ไว้คอยซับน ้าป้องกันตลิ่งพังเหมือนสมัยก่อน สองข้างล้าน ้าจึงมีแต่ต้นไม่
ขนาดเล็ก มีการจัดการป้องกันตลิ่งพังโดยการเอาก้อนหินมาเรียงแล้วใช้ตาข่ายคลุม ซึ่งสามารถใช้ได้
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เฉพาะตอนที่น ้าไม่ไหลเชี่ยวมากนัก แต่ถ้าปีไหนฝนตกหนักมากน ้าไหลเชี่ยวก็จะท้าให้ก้อนหินและตา
ข่ายไหลไปกับน ้าด้วย  

ในเขตลุ่มน ้าแม่ทาตอนกลางยังมีล้าน ้าสาขาย่อยท่ีส้าคัญขนาดใหญ่อยู่ 4 ล้าน ้า 
ได้แก่ ล้าน ้าย่อยแม่สะป๊วด ล้าน ้าย่อยแม่ขนาด ล้าน ้าย่อยแม่ตู๊ด และล้าน ้าย่อยแม่กึม สภาพล้า
น ้าย่อยสาขาเหล่านี แตกต่างจากสภาพล้าน ้าสาขาของลุ่มน ้าแม่ทาตอนบนที่ยังคงสภาพความอุดม
สมบูรณ์อยู่ ทั งนี ล้าน ้าสาขาย่อยของลุ่มน ้าแม่ทาตอนกลางบางลุ่มน ้าไหลเฉพาะหน้าฝนเท่านั น 
เนื่องจากพื นที่ป่าไม้ในบริเวณลุ่มน ้าดังกล่าวขาดการดูแลรักษา มีการลักลอบตัดไม่ท้าลายป่าทั งจาก
ชาวบ้าน เอกชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ผ่านมาไม่มีมาตรการหรือแผนการดูแลรักษาอย่างเข้มงวด 
ในช่วงที่ผ่านมาชาวบ้านได้ตื่นตัวเห็นความส้าคัญของป่าไม้ มีหลายชุมชนได้ลุกขึ นมาจัดการป่าในพื นที่
ของตนเอง กอรปกับหน่วยงานทั งภาครัฐ และเอกชน และภาคประชาสังคม ได้มีนโยบายให้
ความส้าคัญในด้านป่าไม้และสิ่งแวดล้อมมากขึ น จึงได้เกิดแผนอนุรักษ์ป่าไม้ มีการจัดท้าฝายชะลอน ้า
หรือฝายกักเก็บความชื น หรือฝายดักตะกอนตามล้าน ้าสาขาย่อย ทั งนี ในลุ่มน ้าแม่ทาตอนกลางยังมี
อ่างเก็บน ้าชลประทานขนาดใหญ่ ได้แก่ อ่างเก็บน ้าแม่เส้า อ่างเก็บน ้าแม่กึม อ่างเก็บน ้าห้วยต้นยาง มี
ล้าน ้าย่อยสาขาท่ีส้าคัญ เช่น ห้วยแม่สะป๊วด ห้วยแม่กึม ห้วยแม่ตู๊ด และห้วยแม่ขนาด 
 

 
ภาพที่ 3.3 สภาพของลุ่มน ้าแม่ทาตอนกลางในฤดูฝนที่มีฝนตกติดต่อกันหลายวันท้าให้เกิดน ้าท่วมและ

น ้าไหลหลาก. จาก https://www.facebook.com/กลุ่มรักษ์แม่ทา-คัดค้านโรงไฟฟ้าขยะ. 
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 ภาพที่ 3.4 สภาพของลุ่มน ้าแม่ทาตอนกลางในฤดูแล้งที่มีน ้าแห้งขอด. จาก วันเพ็ญ พรินทรากูล, 

2554. 

 

 
 ภาพที่ 3.5 ล้าน ้าสาขาย่อยลุ่มน ้าแม่ทาตอนกลาง. จาก ศินรินทร์, 2560. 

 
  (3) ลุ่มน ้าแม่ทาตอนล่าง สภาพพื นที่ลุ่มน ้าแม่ทาตอนล่างมี 2 ลักษณะ คือเป็นที่
ราบลุ่ม ไม่มีภูเขาสูงและป่าไม้ และเป็นที่ราบเชิงเขา มีพื นที่ภูเขาและป่าไม้ สภาพที่ดินที่ท้ากินทั่วไปมี
ความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การท้าการเกษตร พื นที่ลุ่มน ้าแม่ทาจากแนวล้าน ้าแม่วองมาจรดแนวล้า
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น ้าแม่ทายังเป็นแนวรอยเลื่อนแม่ทาซึ่งเป็นรอยเลื่อนที่มีพลัง (Active Fauit) ความยาวประมาณ 55 
กิโลเมตร ที่มีสถิติของการเกิดแผ่นดินไหวในระดับตื นที่ไม่รุนแรงจ้านวนบ่อยครั ง ลักษณะภูมินิเวศ
ตั งแต่ต้าบลมะกอกจนถึงบ้านสบทา ต้าบลป่าซางมีลักษณะแตกต่างตามสภาพของพื นที่ ช่วงบนของ
ลุ่มน ้าแม่ทาตอนล่างนั น สภาพของพื นที่สองข้างล้าน ้าไม่แตกต่างจากพื นที่ของลุ่มน ้าแม่ทาตอนกลาง
เท่าใดนัก เนื่องจากมีสภาพพื นที่ราบลุ่มเหมือนกัน สภาพของล้าน ้าสองข้างล้าน ้าแม่ทาตอนล่างมีการ
บุกรุกล้าน ้าเกิดขึ นท้าให้ล้าน ้าแคบลง มีการสร้างสิ่งปลูกสร้างทั งบ้านเรือน ร้านค้า ร้านอาหาร ท้าเป็น
ที่นา ที่สวน ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่สามารถซับน ้าก็แทบไม่เหลือให้เห็น ตอนปลายของลุ่มน ้าแม่ทา
ตอนล่างยังมีสภาพน ้าขังอยู่ตลอดเวลา เนื่องจากมีน ้าไหลมารวมกันอยู่ ณ บริเวณหมู่บ้านสบทา 
ต้าบลป่าซาง ทั งนี ยังมีชุมชนหลายชุมชนที่รับน ้าจากน ้าแม่ทาโดยตรงและโดยอ้อม มีเหมืองฝาย
ชลประทานโดยผันน ้าจากน ้าแม่ทาไปใช้ในฤดูกาลท้านา เช่น ฝายฝั่งหมิ่น ฝายกอแก ฝายป่าซาง ส่วน
ในฤดูแล้งการใช้น ้าจากการเกษตรส่วนใหญ่ใช้น ้าจากอ่างเก็บน ้าเกษตรขนาดเล็กตามไร่นาเทือกสวน
ของเกษตรกร และจากล้าน ้าบาดาลที่สูบขึ นมาใช้ ซึ่งจะมีมากหรือน้อยก็ขึ นอยู่กับปริมาณน ้าในล้าน ้า
แม่ทาเช่นกัน ลุ่มน ้าแม่ทาตอนล่างมีล้าห้วยสาขาที่ส้าคัญ ได้แก่ ล้าห้วยหินแตก ห้วยแม่เมย ในล้าน ้า
แม่ทาตอนล่างมีอ่างเก็บน ้าชลประทานขาดใหญ่อยู่ ได้แก่ อ่างเก็บน ้าแม่อาว อ่างเก็บน ้าแม่เมย และ
อ่างห้วยส้าน (วันเพ็ญ พรินทรากูล และคณะ, 2554) 
 

 
ภาพที่ 3.6 สภาพลุ่มน ้าแม่ทาตอนปลาย, จาก วันเพ็ญ พรินทรากูล และคณะ, 2554. 
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 3.3.3 ด้านเศรษฐกิจ 

การประกอบอาชีพที่แตกต่างกันตามสภาพของพื นที่ตอนบน ตอนกลาง และ
ตอนล่าง โดยการประกอบอาชีพของผู้คนในลุ่มน ้าแม่ทาส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี  

ลุ่มน ้าแม่ทาตอนบน พืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญของเกษตรกรชุมชนลุ่มน ้าแม่ทา
ตอนบน ได้แก่ การปลูกข้าวนาปี การท้านาจะเป็นเพียงฤดูเดียว การปลูกข้าวโพดฝักอ่อน ผักโครงการ
หลวง เช่น แตงกวาญี่ปุ่น ถั่วลันเตา มีการปลูกกาแฟและเมี่ยง ในพื นที่บนดอย (ที่สูง) มีกลุ่มเกษตรกร 
(สหกรณ์การเกษตรแม่ทายั่งยืน จ้ากัด) ที่ได้ท้าเกษตรแบบปลอดสารพิษหรือเกษตรอินทรีย์ เช่น 
ข้าวโพดฝักอ่อนปลอดสารพิษ ผักพื นบ้านและผักปลอดสารพิษ ล้าไยปลอดสารพิษ อาชีพที่ส้าคัญของ
เกษตรกรในลุ่มน ้าแม่ทาตอนบนคือ การเลี ยงโคนม มีบริษัทที่มีถังเก็บน ้านมดิบขนาดใหญ่รับซื อน ้านม
ดิบที่ตั งอยู่ในชุมชน การเลี ยงโคขุน มีเกษตรกรที่เลี ยงโคขุนจ้านวนมากจะนิยมน้า ไปเลี ยงในป่า 
(ปล่อยเข้าป่า) ส่วนที่มีวัวจ้านวนไม่มากก็จะปล่อยตามทุ่งนา สวน และไล่ต้อนเข้าคอกในตอนเย็น 
ทั งนี ในการได้มาซึ่งรายได้ของประชาชนในลุ่มน ้าแม่ทาตอนบนได้มาจากการรับจ้างในภาคการเกษตร 
และรับจ้างทั่วไป รวมถึงรายได้จากการหาของป่า ได้แก่ หน่อไม้ เห็ด ผักป่าต่างๆ ผึ ง ต่อ เป็นต้น 
นอกจากนี รายได้ของประชาชนในลุ่มน ้าแม่ทาตอนบนยังได้มาจากอาชีพรับจ้างนอกภาคการเกษตร 
ได้แก่ โรงงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล้าพูน) สนามกอล์ฟ (กัซซัน) 

 

 
ภาพที่ 3.7 อาชีพของชุมชนลุ่มน ้าแม่ทาตอนบน. โดย รังรอง ทาบุญเมือง, 2559. 
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ลุ่มน ้าแม่ทาตอนกลาง พืชเศรษฐกิจส้าคัญของชุมชนลุ่มน ้าแม่ทาตอนกลาง ได้แก่ 
การปลูกข้าวนาปี การปลูกล้าไยทั งในและนอกฤดู การปลูกถ่ัวลิสง การปลูกข้าวโพดฝักอ่อน การปลูก
ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ การเลี ยงหมูซึ่งมีจ้านวนมากในพื นที่ลุ่มน ้าแม่ทาตอนกลาง นอกจากรายได้ภาค
การเกษตรแล้ว ยังมีรายได้จากการแกะสลักไม้เนื ออ่อนที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในเขต
ลุ่มน ้าแม่ทาตอนกลางมาเกือบ 30 ปี โดยเฉพาะในเขตต้าบลทาทุ่งหลวง ต้าบลทากาศ โดยมีโรงงาน
แกะสลักไม้จ้านวน 26 โรงงาน และยังมีรายได้จากการท้างานรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมภาคเหนือ 
(ล้าพูน) รับจ้างในฟาร์มหมู ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแรงงานมาจากประเทศพม่า ส่วนแรงงานในภาค
การเกษตรส่วนใหญ่นั นมาจากชุมชนปกาเกอญอในลุ่มน ้าแม่ขนาดที่ลงมารับจ้างแรงงานในการท้านา 
ท้าสวนล้าไย ซึ่งมีพื นที่ปลูกล้าไยจ้านวนมากในเขตลุ่มน ้าแม่ทาตอนกลาง การเอามื อเอาแรงจะมี
เฉพาะบางพื นที่บางชุมชนเท่านั น ส่วนใหญ่แล้วเป็นการเอาแรงญาติพ่ีน้อง 
 

 
         ภาพที่ 3.8 อาชีพแกะสลักไม้เนื ออ่อน. จาก วันเพ็ญ พรินทรากูล, 2554. 

 
ลุ่มน ้าแม่ทาตอนล่าง ในพื นที่ลุ่มน ้าแม่ทาตอนล่างพบพืชเศรษฐกิจส้าคัญ ได้แก่ 

ล้าไย ซึ่งมีการปลูกทั งในและนอกฤดู ข้าว มีการปลูกข้าวนาปีและข้าวนาปรังในบางพื นที่ที่มี
ชลประทานเข้าถึง เช่น ต้าบลป่าซาง ต้าบลน ้าดิบ มีการปลูกผลไม้อ่ืนๆ เช่น มะม่วง แก้วมังกร การ
ปลูกพืชผัก เช่น ผักกาด ต้นหอม ผักชี ผักคะน้า กะหล่้าปลี ผักไผ่ หอมด่วน (สาระแหน่) ข้าวโพด
เทียน มีการปลูกหอมแดง กระเทียม ในพื นที่จ้านวนมากในเขตลุ่มน ้าแม่ทาตอนล่าง เช่น พื นที่ต้าบล
ทาขุมเงิน ต้าบลม่วงน้อย ต้าบลมะกอก ต้าบลนครเจดีย์ เป็นต้น นอกจากนี ยังมีรายได้จากการรับจ้าง
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ในโรงงานอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ล้าพูน) จากการท้าอุตสาหกรรมการทอผ้าพื นเมืองและผลิตภัณฑ์
จากผ้าทอ (อ้าเภอป่าซาง) การรับจ้างแกะสลักไม้เนื ออ่อนในบางพื นที่ แรงงานส่วนใหญ่นอกจาก
แรงงานในครัวเรือนแล้วยังมีแรงงานรับจ้างนอกพื นที่ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทั งถูก
กฎหมายและผิดกฎหมาย เข้ามาเป็นแรงงานรับจ้างในโรงงานรับซื อของเก่า (ต้าบลเหมืองจี ) ฟาร์มหมู 
ในเขตต้าบลนครเจดีย์ และเป็นแรงงานรับจ้างในภาคการเกษตร 
 

 
ภาพที่ 3.9 การประกอบอาชีพของชุมชนลุ่มน ้าแม่ทาตอนล่าง. จาก วันเพ็ญ พรินทรากูล, 2554. 

 
การประกอบอาชีพของชุมชนในลุ่มน ้าแม่ทาตอนบนส่วนใหญ่ยังคงท้าอาชีพ

การเกษตร ซึ่งพืชที่ปลูกก็แตกต่างกันตามสภาพพื นที่ พื นที่ที่ยังคงมีน ้าอุดมสมบูรณ์ เช่น ลุ่มน ้าแม่ทา
ตอนบน ชาวบ้านยังคงท้าการเกษตรมีการปลูกพืชที่หลากหลาย พื นที่ท้านายังมีอยู่มากต่างกับพื นที่
ของลุ่มน ้าแม่ทาตอนกลางและตอนล่างที่ใช้พื นที่การท้านามาท้าการเกษตรอื่น เช่น ท้าสวนล้าไย ปลูก
พืชผัก บางพื นที่มีการปลูกพืชแบบผสมผสาน การใช้ประโยชน์จากที่ดินในการประกอบอาชีพของลุ่ม
น ้าแม่ทาจึงมีความหลากหลาย และแตกต่างตามสภาพของพื นที่และปริมาณของน ้าที่จะสามารถใช้
ส้าหรับการประกอบอาชีพ (วันเพ็ญ พรินทรากูล และคณะ, 2554) 
 3.3.4 สังคม และวัฒนธรรม 

จากอดีตจนถึงปัจจุบัน แม่น ้าทามีความส้าคัญต่อวิถีชีวิตของคนลุ่มน ้าอย่าง
มหาศาล เดิมสองข้างล้าน ้ามีต้นไม้ป้องกันการกัดเซาะเพ่ือไม่ให้ตลิ่งพัง เช่น ตะไคร้น ้า ต้นไผ่ ต้น
มะกอกน ้า นอกจากป้องกันตลิ่งพังแล้วยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เล็กสัตว์น้อยมากมาย มีพันธุ์ปลา
หลากหลายชนิด ได้แก่ ปลาช่อน ปลาขาว (ตะเพียน) ปลาซิว ปลาสะเด็ด เป็นต้น มีอีเนี่ยว (ตั วอ่อน
ของแมลงปอ) และปลาจอนที่อาศัยอยู่ตามผิวทรายใต้น ้าแม่ทาที่ตื นซึ่งปัจจุบันปลาชนิดนี ไม่เจอแล้ว
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หรืออาจจะสูญพันธุ์ไปแล้วก็ได้ สมัยก่อนมีการใช้ประโยชน์จากน ้าแม่ทาโดยตรง มีการใช้น ้าทั งอุปโภค 
บริโภค และใช้ในการเกษตร น ้าแม่ทาถูกแบ่งสู่ไร่นาโดยมีการแบ่งไปตามล้าน ้าเหมืองฝายที่มีที่กั นน ้า
เป็นกลไกส้าคัญของการแบ่งน ้าเข้าไร่นา (แสงบุญ, 2552) 

ผู้ที่อาศัยอยู่ตามลุ่มน ้าแม่ทานั นมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ตั งแต่ลุ่มน ้าแม่
ทาตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง ที่มีทั งชาติพันธุ์ยอง/ลื อ ยาง (ปกาเกอญอ) โยน (คนเมือง) โดย
ส่วนใหญ่ปกาเกอญอจะอยู่อาศัยตามล้าน ้าย่อยของลุ่มน ้าแม่ทา และอยู่ในพื นที่สูง เช่น น ้าห้วยหลอด 
น ้าห้วยบง น ้าห้วยแม่สะป๊วด น ้าแม่ขนาด ส่วนคนยอง/ลื อ คนโยน อาศัยตามสองข้างของล้าน ้าแม่ทา 
ตั งแต่ตอนบนถึงตอนล่าง ผู้คนต่างก็อาศัยพ่ึงพิงลุ่มน ้าแม่ทาในการด้ารงชีวิต ชาติพันธุ์ยองหรือลื อเป็น
ชุมชนดั งเดิมขนาดใหญ่ของคนลุ่มน ้าแม่ทา จนมีการขนานนามว่าเป็นคนบ้านทาต้องเป็นคนยอง 
“ยองบ้านทา” การตั งชื่อหมู่บ้านต่างๆ ของลุ่มน ้าแม่ทาได้ตั งชื่อตามสภาพพื นที่ เช่น บ้านห้วยบง 
เนื่องจากล้าห้วยสาขาน ้าแม่ทานั นมีต้นไผ่บงจ้านวนมาก ส่วนชื่อหมู่บ้านตามล้าน ้าทานั นก็จะมีการ
เรียกชื่อหมู่บ้านโดยมีการใช้ค้าว่า “ทา” น้าหน้า เช่น บ้านทาป่าสัก บ้านทาปลาดุก บ้านทากาศ บ้าน
ทาทุ่งหลวง เป็นต้น 

วัฒนธรรมของคนลุ่มน ้าแม่ทามีความหลากหลายตามชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ร่วมกัน
มาอย่างช้านาน การด้ารงชีวิตของคนลุ่มน ้าแม่ทานั นจากเดิมอาศัยน ้าจากน ้าแม่ทาเป็นหลักในการ
ประกอบอาชีพและการด้ารงชีวิตของผู้คน หลังจากที่น ้าแม่ทามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ น การพ่ึงพิง
อาศัยของผู้คนกับล้าน ้าแม่ทาก็ห่างหายไปตามวิถีการประกอบอาชีพของประชากร มีการจัดการ
ทรัพยากรน ้าที่ต้องพ่ึงพาอาศัยองค์กรของรัฐและองค์กรของท้องถิ่นเข้ามาจัดการแทนการจัดการโดย
ประชาชนด้วยกันเอง องค์กรจัดการน ้า(เหมืองฝ่าย) ที่เคยมีมาเริ่มหายไป ประกอบกับสภาพของน ้า
แม่ทาที่ไหลเชี่ยวในหน้าฝนและแห้งขอดในหน้าแล้ง การใช้น ้าโดยตรงในการประกอบอาชีพ
การเกษตรที่ผันน ้าเข้าสู่ไร่นาเทือกสวนของตนเองโดยตรงจะใช้เฉพาะฤดูการท้านา (ระบบเหมืองฝาย) 
ทั งนี เมื่อถึงฤดูแล้งการใช้ประโยชน์จากน ้าแม่ทาก็จะถูกผันน ้าเข้าสู่ไร่ สวน โดยการใช้เครื่องจักรสูบน ้า 
อาชีพ กิจกรรมยามว่างในฤดูแล้งของผู้คนแม่ทาจากเดิมได้ใช้เวลาช่วงนี ปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณ
ริมน ้า (เกาะทราย) ไว้กินไว้ใช้ในครัวเรือนก็หายไปเนื่องจากไม่มีเกาะทรายไว้ให้ปลูก ความสัมพันธ์
โดยตรงของผู้คนและลุ่มน ้าแม่ทาก็ห่างหายไปตามกาลเวลา (วันเพ็ญ พรินทรากูล และคณะ, 2554) 
 
3.4 ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาของลุ่มน ้าแม่ทา 
 สภาพปัญหาของลุ่มน ้าแม่ทา ลุ่มน ้าแม่ทามีปัญหาในเรื่องการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
ทรัพยากรที่ดินโดยเฉพาะปัญหาในการด้านการบริหารจัดการน ้าของน ้าแม่ทา กล่าวคือ ในช่วงฤดูแล้ง
ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน จะเกิดภัยแล้งรุนแรงโดยเฉพาะตอนล่างของลุ่มน ้าไม่มีน ้า
ใช้ แต่ในช่วงฤดูฝนน ้าจะไหลแรง ไม่มีที่กักเก็บน ้า โดยเฉพาะในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม จะ
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เกิดน ้าท่วมอย่างรุนแรง น ้าป่าไหลหลาก และบางจุดมีโคลนถล่ม ซึ่งเหล่านี ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ทรัพยากรและการประกอบอาชีพโดยเฉพาะการเกษตรกรรมของประชากรในพื นที่ลุ่มน ้าแม่ทา โดยที่
ผ่านมาชุมชนและเครือข่ายต่างๆในลุ่มน ้าแม่ทาได้ให้ความสนใจพยายามประชุมรวมกลุ่ มเพ่ือร่วมกัน
ศึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาในพื นที่ลุ่มน ้าโดยเฉพาะการจัดการทรัพยากรน ้าให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ น เช่น มีการจัดแบ่งโซนรับผิดชอบเพ่ือแก้ไขปัญหาพื นที่ลุ่มน ้าโดยแบ่งเป็นเขตต้นน ้า กลางน ้า และ
ปลายน ้า (แม่ออน แม่ทา ป่าซาง)  
 
 3.4.1 ปัญหาน ้าท่วม 

ลุ่มน ้าแม่ทาเป็นแม่น ้าที่มีลักษณะภูมิประเทศที่มีความลาดชัน ภูเขาอยู่สองฝั่ง
ของล้าน ้า จึงท้าให้มีล้าห้วยขนาดต่างๆที่ไหลลงมาจากภูเขาจ้านวนมาก บางล้าห้วยมีขนาดใหญ่
สามารถสร้างอ่างเก็บน ้าไว้ใช้ได้ แต่บางล้าห้วยที่มีขนาดใหญ่ซึ่งไม่สามารถที่จะสร้างอ่างเก็บน ้าได้ 
เนื่องจากปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหารอยเลื่อนของแผ่นดินไหว ปัญหาของพื นที่อุทยาน ปัญหาเรื่อง
งบประมาณ บางพื นที่ทีมีความต้องการสร้างอ่างเก็บน ้าก็ต้องรอการศึกษาดูความพร้อมความ
เหมาะสมในการสร้าง เมื่อฝนตกมากๆน ้าจะไหลจากล้าห้วยต่างๆ ที่มีอยู่ลงสู่น ้าแม่ทา ท้าให้ปริมาณ
น ้าในน ้าแม่ทามีจ้านวนมากขึ นเรื่อยๆ จากตอนบนสู่ตอนล่าง ซึ่งจากสถานการณ์น ้าท่วมครั งใหญ่ที่
ผ่านมาเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2549 ปัญหาน ้าท่วมครั งใหญ่ที่เกิดขึ นในลุ่มน ้าแม่ทา
หลังจากท่ีไม่ได้ท่วมมาเป็นเวลา 67 ปี โดยปัจจัยสาเหตุของน ้าท่วมนั น ได้แก่ 
   (1) ปริมาณน ้ามมีากเกินที่ล้าน ้าจะรับได้เนื่องจากฝนตกติดต่อกันหลายวัน 
   (2) ป่าซับน ้ามีน้อยเพราะถูกบุกรุกท้าลาย 
   (3) ความต้องการใช้น ้าในช่วงนั นมีน้อย น ้าจึงไม่ได้ถูกส่งให้ไหลเข้าสู่พื นที่
การเกษตร 
   (4) ล้าเหมือง คลอง ที่มีอยู่ไม่ได้รับการดูแล ตื นเขินเพราะไม่ได้ใช้ประโยชน์ 
   (5) ล้าน ้ามีขนาดแคบลงจากการบุกรุกริมฝั่งล้าน ้าของประชาชนส้าหรับการ
ท้าการเกษตร การสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ภาคธุรกิจเอกชน ร้านค้า ร้านอาหาร สนามกอล์ฟ  
   (6) การสร้างฝายชลประทานของรัฐบาลที่ออกแบบไม่สอดคล้องกับสภาพ
ของล้าน ้าท้าให้กิ่งไม้ ต้นไม้ ที่ไหลตามล้าน ้าติดค้างตามสะพานบนฝายขวางทางน ้า ท้าให้น ้าไหลไม่
สะดวกจึงเปลี่ยนทิศทางการไหลท่วมบ้านเรือน ไร่นาเทือกสวนสร้างความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
   (7) ล้าน ้าตื นเขินในบางจุดเพราะทรายทับถม และวัชพืชกีดขวางทางน ้า
โดยเฉพาะต้นไมยราพยักษ์ที่มีจ้านวนมากในเขตพื นที่ลุ่มน ้าแม่ทาตอนกลางและตอนปลาย 
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   (8) ล้าเหมืองที่เปรียบเหมือนเส้นเลือดฝอยคอยรับน ้าระบายเข้าสู่พื นที่เกษตร
ลดจ้านวนลงจากการเปลี่ยนแปลงของพื นที่นาเป็นพื นที่สวนล้าไย 
 
 3.4.2 ปัญหาแห้งแล้ง 

จากลักษณะของล้าน ้าแม่ทาที่มีความลาดชัน เมื่อฝนตกท้าให้น ้าไหลเร็ว และ
แห้งเร็ว ป่าขาดความอุดมสมบูรณ์ พอถึงฤดูแล้งล้าห้วยต่างๆ ที่มีอยู่จึงแห้งเร็ว บางล้าห้วยมีปริมาณ
น ้าเพียงพอเฉพาะพื นที่เกษตรที่อยู่ใกล้เท่านั น จึงท้าให้ล้าน ้าแม่ทาสายหลักขาดน ้าที่จะไหลเติมเข้ามา 
อีกทั งความต้องการใช้น ้าในภาคธุรกิจขนาดใหญ่ เช่น สนามกอล์ฟ รีสอร์ท อุตสาหกรรม ปศุสัตว์ และ
สวนล้าไยขนาดใหญ่ เมื่อความต้องการใช้น ้าในแต่ละภาคส่วนมีปริมาณเพ่ิมมากขึ น แต่ระบบการ
จัดการน ้ายังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ จึงเกิดปัญหาการแย่งชิงน ้า การใช้น ้าตามความต้องการของ
ตนเองจึงเกิดขึ น เมื่อน ้าจากล้าน ้ามีไม่เพียงพอ การขุดเจาะน ้าใต้ดินขึ นมาใช้จึงมีมากตาม รวมไปถึง
ความต้องการใช้น ้าของเกษตรกรที่ต้องแย่งชิงจากภาคธุรกิจเอกชน ที่มีก้าลังการสูบน ้าผันน ้าจาก
แหล่งน ้าสูงกว่าเกษตรกรที่ต้องเพ่ิมภาระค่าใช้จ่ายส้าหรับการเกษตรเพ่ิมสูงขึ นตามไป สาเหตุปัจจัยที่
ท้าให้น ้าแห้งแล้งนั นมีสาเหตุมาจาก 
   (1) ป่าต้นน ้าขาดความอุดมสมบูรณ์ มีการบุกรุกพื นที่ป่าต้นน ้า ล้าห้วยขาด
ความชุ่มชื นและแห้งแล้งเนื่องจากไม่มีการสร้างฝายกักเก็บน ้า ฝายชะลอน ้า 
   (2) ในฤดูแล้งล้าน ้า ฝาย ตื นเขินมีทรายทับถมมากท้าให้กักเก็บน ้าไว้ได้น้อย 
   (3) ความต้องการใช้น ้าทั งภาคการเกษตร และธุรกิจมีมาก ขาดระบบการ
จัดการที่เหมาะสม 
   (4) มีการขุดเจาะน ้าใต้ดินมาใช้กันมาก 
   (5) สองข้างล้าน ้าปัจจุบันไม่มีต้นไม้ไว้คอยซับน ้าเหมือนสมัยก่อน 
 3.4.3 ปัญหาสิ่งแวดล้อม และปัญหาอื่นๆ 

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ในลุ่มน ้าแม่ทานั น เนื่องจากการใช้ประโยชน์จากน ้า
แม่ทาตั งแต่ลุ่มน ้าแม่ทาตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง มีการใช้ประโยชน์ในหลายทาง ทั งภาค
เกษตร ภาคธุรกิจ เช่น สนามกอล์ฟ รีสอร์ท ร้านค้า ร้านอาหาร ฟาร์มปศุสัตว์ และใช้ในครัวเรือน ซึ่ง
ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา เช่น 
   (1) ปัญหาสารพิษตกค้างในล้าน ้าแม่ทา เนื่องมาจากการท้าเกษตรทั งของ
เกษตรกรรายใหญ่และเกษตรกรรายย่อย การปลูกพืชที่มีการใช้สารเคมีในปริมาณมาก ได้แก่ การปลูก
ข้าวโพดฝักอ่อน การท้าสวนล้าไย สวนผักและสวนผลไม้อ่ืนๆ 
   (2) ปัญหาน ้าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมการย้อมสีผ้า
ในครัวเรือน น ้าเสียจากฟาร์มปศุสัตว์  (ฟาร์มหมู)  
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   (3) ปัญหาการลักลอบทิ งขยะจากชุมชน และภาคธุรกิจ ที่น้าเอาขยะมาทิ ง
ตามป่า และตามล้าน ้าแม่ทา ท้าให้เกิดปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อมให้เกิดต่อชุมชน 
   (4) ปัญหาการถือครองที่ดินของชาวบ้านโดยเฉพาะในเขตพื นที่ลุ่มน ้าแม่ทา
ตอนบน ที่มีพื นที่ทับซ้อนกับเขตอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ และอุทยานแห่งชาติดอนขุนตาน ท้าให้
ชาวบ้านหลายคนไม่มีสิทธิที่ดินถือครอง 
   (5) ปัญหาการบุกรุกท่ีดินป่าไม้เขตอนุรักษ์ ป่าอุทยาน และป่าสงวนแห่งชาติ 
   (6) ปัญหาการขาดส้านึกของผู้คนในลุ่มน ้าแม่ทาต่อการจัดการและอนุรักษ์ 
และรักษาล้าน ้าแม่ทา 
 
สรุป 
 ประชากรในลุ่มน ้าแม่ทาประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย  ได้แก่ ไทยอง ไท
ลื อ ปกาเกอญอ และคนพื นเมือง ที่เข้ามาตั งถิ่นฐานร่วมกันจนกลายเป็นคนลุ่มน ้าเดียวกัน โดยมีน ้าแม่
ทาเป็นหลอดเลือดสายส้าคัญ ที่เปรียบเสมือนเส้นเลือดหล่อเลี ยงให้ความอุดมสมบูรณ์แก่ชุมชนลุ่มน ้า
แม่ทา ชุมชนมีวิถีชีวิตที่พ่ึงพาอาศัยตนเองโดยอาศัยฐานทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เดิม อาชีพของคน
ลุ่มน ้าแม่ทา เป็นอาชีพที่ต้องอาศัยธรรมชาติในการหาอยู่หากินเพ่ือเลี ยงชีพ โดยอาชีพหลัก ได้แก่
อาชีพเกษตรกรรม บ้างท้านา ปลูกผัก ปลูกข้าวโพดฝักอ่อน ล้าไย หาปลา เลี ยงสัตว์ รองลงมาเป็น
อาชีพรับจ้าง หาของป่า อาชีพที่หลากหลายของคนลุ่มน ้าแม่ทาเป็นชีวิตที่เรียบง่าย มีการพ่ึงพาอาศัย
กัน อยู่กันแบบญาติพ่ีน้อง มีวิถีวัฒนธรรมดั งเดิมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่บรรพบุรุษ  การที่จะมี
โรงไฟฟ้าขยะในพื นที่ลุ่มน ้านั นก็จะส่งผลกระทบต่อชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติอย่างมากมาย
มหาศาล จากปัญหาเดิมที่มีอยู่ก่อนหน้าแล้วก็จะยิ่งเป็นการเพ่ิมปัญหาให้ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ น  
 จากการสัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มผู้เคลื่อนไหว และรวบรวมข้อมูลในเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับลุ่มน ้าแม่ทาจากที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี นั น  สามารถสรุปความไม่เหมาะสมของลุ่มน ้าแม่
ทาในการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ และเป็นเหตุปัจจัยที่ท้าให้มีผู้ลุกขึ นมาเคลื่อนไหวคัดค้าน ซึ่งสามารถสรุป
ได้ดังนี  
  (1) ลุ่มน ้าแม่ทา คือ สายน ้าแห่งชีวิต เป็นหลอดเลือดใหญ่ของคนแม่ทา ทั งอุปโภค 
บริโภค และแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตร ตลอดสายความยาวของล้าน ้า 9  กิโลเมตร และมีชุมชนที่ใช้
ประโยชน์ล้าน ้าแม่ทาครอบคลุม 20 ต้าบล 202 หมู่บ้าน  
  (2) พื นที่ลุ่มน ้าแม่ทามีลักษณะภูมิศาสตร์ เป็นแอ่งกระทะ มีภูเขาล้อมรอบ มวล
อากาศ ควันพิษ จะไหลวนอยู่ในแอ่ง ไม่มีการถ่ายเท โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวจะมีความกดอากาศสูง 
ควันพิษจะถูกกดให้ลอยต่้าลง ความเข้มข้นของควันพิษที่ปล่อยออกมาจากการเผาขยะจะส่งผลต่อ
สุขภาพอย่างรุนแรง  
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  (3) การตั งโรงงานไฟฟ้าขยะใกล้กับแม่น ้า มีโอกาสสูงที่สารเคมีต่างๆจะไหลลงสู่
แหล่งน ้า และเกิดการปนเปื้อนทั งน ้าอุปโภค บริโภค และน ้าเพ่ือการเกษตร 
   (4) ปัญหาภัยแล้งส่งผลให้น ้าแม่ทาแห้งขอด หลายพื นที่ที่น ้าไม่พอใช้ หากมี
โรงงานมาตั งใกล้น ้าแม่ทา และแบ่งสัดส่วนการใช้น ้าไปอีก จะส่งผลให้ปัญหาภัยแล้งยิ่งทวีความรุนแรง
มากยิ่งขึ น 
  (5) พื นที่อ้าเภอแม่ทาตั งอยู่บนรอยเลื่อนแม่ทา ที่ยังมีก้าลัง ไม่เหมาะสมส้าหรับ
การตั งสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ เนื่องจากมีความเสี่ยงหากเกิดภัยพิบัติ 
  (6) เนื่องจากในปี 2549 เกิดเหตุการณ์น ้าป่าไหลหลากและน ้าท่วมอย่างหนักใน
รอบ 67 ปี ของลุ่มน ้าแม่ทา ทางเครือข่ายวิจัยและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (ครส.) ภายใต้
การสนับสนุนของส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ( สกว.) ได้เสนอให้ลุ่มน ้าแม่ทาเป็นลุ่มน ้าที่มี
ความเสี่ยงต่อภัยพิบัติน ้าป่าไหลหลากและโคลนถล่ม  
 

 
ภาพที่ 3.10  ภาพถ่ายแผนที่ลุ่มน ้าแม่ทาที่วาดโดยเครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทา. โดย รังรอง ทาบุญเมือง, 

2560. 

 

 จากภาพที ่3.10 ภาพวาดแผนที่ลุ่มน ้าแม่ทา สีเขียว บ่งบอกภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง สี

เหลืองเป็นที่ราบลุ่มแม่น ้า นาข้าว บ้านเรือน สีน ้าเงินเข้มเป็นแม่น ้าแม่ทา สีแดงขีดเส้นตรงเป็นจุดของ

รอยเลื่อนแม่ทาและบริเวณท่ีคาดว่าจะสร้างโรงไฟฟ้าขยะ 



Ref. code: 25595900080085GKN

 

บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

  
 การวิจัยเฉพาะเรื่องนี เป็นการศึกษาเกี่ยวกับขบวนการเคลื่อนไหวเพ่ือคัดค้านการสร้าง
โรงไฟฟ้าขยะ กรณีศึกษา เครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทา อ้าเภอแม่ทา จังหวัดล้าพูน ผลการศึกษาในบทนี จะ
กล่าวถึงขบวนการเคลื่อนไหวของเครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทาในการเคลื่อนไหวคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้า
ขยะ และผลกระทบที่เกิดขึ นหลังจากการเคลื่อนไหว โดยมีรายละเอียด ดังนี   
 
4.1 เครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทา 
 จากการสัมภาษณ์แกนน้าเครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทาในการต่อสู้เคลื่อนไหวคัดค้านการสร้าง
โรงไฟฟ้าขยะนั น ได้เล่าถึงความเป็นมาของเครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทาว่า จากปัญหาและรูปแบบการจัดการ
ลุ่มน ้าของแต่ละพื นที่มีความแตกต่างและขัดแย้งกัน ปัญหาสถานการณ์ในแต่ละพื นที่ที่มีทั งความ
เหมือนและแตกต่างกันตามลักษณะของพื นที่ เช่น พื นที่ตอนบนมีปัญหาการถือครองที่ดินเนื่องจาก
พื นที่อยู่อาศัยและที่ท้ากินส่วนใหญ่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ตระไคร้ และอุทยานแห่งชาติดอยขุน
ตาน ปัญหาการบุกรุกที่ดินจากชาวบ้าน นักธุรกิจ ปัญหาน ้าท่วมในหน้าฝน ในพื นที่ตอนกลางพบ
ปัญหาที่ส้าคัญคือปัญหาน ้าแห้งในหน้าแล้ง น ้าหลากในหน้าฝน ปัญหาน ้าเสียที่มาจากการท้า
การเกษตรและฟาร์มปศุสัตว์ ส่วนปัญหาตอนปลายเป็นปัญหาน ้าแห้งในหน้าแล้ง น ้าท่วมขังในหน้าฝน 
การบุกรุกท่ีดินในเขตป่า การบุกรุกล้าน ้าทั งในภาคธุรกิจ และประชาชน สาเหตุของปัญหาดังกล่าวมา
จากทั งปัจจัยภายใน เช่น การแก้ไขปัญหาร่วมกันโดยระบบแบบดั งเดิม (เหมืองฝาย) เริ่มสูญหายไป 
เกิดการแย่งชิงน ้าในหน้าแล้ง และปัจจัยภายนอก ได้แก่ ระบบการบริหารจัดการจัดการน ้าที่ไม่
สอดคล้องกับความต้องการของพื นที่ นโยบายการขุดลอกล้าน ้าที่ไม่ใช่ทางแก้ไขปัญหาระยะยาวทั งยัง
ส่งผลกระทบท้าให้น ้ามาเร็วและแรงในหน้าฝน การก้าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาทั งในระดับพื นที่
แต่ละตอน และในระดับเครือข่ายได้ถูกมาน้าเสนอและหาทางออกร่วมกัน สิ่งที่ส้าคัญที่สุดก็คือเกิด
การรวมตัวกันเป็น “เครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทา” ที่มีคณะท้างานมาจากนักวิจัยในแต่ละพื นที่ได้ร่วมกัน
ด้าเนินงานในการจัดการลุ่มน ้าแม่ทาอย่างเป็นรูปธรรม มีการขยายผลไปยังหน่วยงานองค์กรอ่ืนๆ เช่น 
เครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดล้าพูน เครือข่ายภาคประชาชน การจัดกิจกรรมเพ่ือระดมทุนในการ
รักษาลุ่มน ้าแม่ทา (ผ้าป่าลุ่มน ้าแม่ทา) การวางแผนการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความตระหนักรับรู้ในการ
อนุรักษ์ และรักษาล้าน ้าแม่ทา เครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทา ถือว่าเป็นการก้าเนิดขึ นจากการด้าเนิน
โครงการวิจัยอย่างแท้จริง นางสมใจ (นามสมมต)ิ. (13 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ์. 
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 เมื่อทราบข่าวว่าจะมีการสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพื นที่ลุ่มน ้าแม่ทา ซึ่งคาดว่าจะสร้าง
ผลกระทบให้แก่ชุมชนลุ่มน ้าแม่ทา และส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั งในระดับจังหวัดและประเทศ 
เครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทาจึงรวมตัวกันต่อสู้เคลื่อนไหวในการคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ เพ่ือปกป้อง
ทรัพยากรธรรมชาติของตน ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาจากการมีส่วนร่วมของแกนน้าและ
ชุมชนในลุ่มน ้าแม่ทา และร่วมสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ นกับประชาชนลุ่มน ้าแม่ทา 
  
4.2 ที่มาของการเคลื่อนไหว 
 จากการสัมภาษณ์ตัวแทนเครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทาและนักการเมืองท้องถิ่น ได้เล่าถึง
จุดเริ่มต้นของกระบวนการเคลื่อนไหวในการคัดค้านโรงไฟฟ้าขยะ พื นที่ลุ่มน ้าแม่ทา อ้าเภอแม่ทา 
จังหวัดล้าพูนว่า ชาวบ้านได้ทราบข่าวว่าจะมีการสร้างศูนย์ก้าจัดขยะขึ นที่อ้าเภอแม่ทา ซึ่งจะมีการ
สร้างโรงไฟฟ้าขยะโดยน้าขยะจากทั ง 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดล้าพูน จังหวัดล้าปาง จังหวัดเชียงใหม่ 
และจังหวัดสุโขทัย เพ่ือมาก้าจัดในส่วนนี  โดยพื นที่ที่คาดว่าจะมีการตั งโรงไฟฟ้าขยะนั น เป็นพื นที่ซึ่ง
อยู่ติดกับน ้าแม่ทา เนื่องจากว่ามีนายทุนมาติดต่อซื อที่กับชาวบ้านในบริเวณดังกล่าวกว่า 100  ไร่ 
ประกอบกับมีหน่วยงานบริษัทเข้ามาลอบท้าประชาพิจารณ์ ในหมู่บ้านซึ่งเป็นพื นที่ที่มีการซื อขายที่ดิน 
โดยเนื อหาส่วนใหญ่จะพูดเกี่ยวกับข้อดีของโรงไฟฟ้าขยะ ไม่ว่าจะเป็นด้านการจัดการปัญหาขยะ 
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ นของคนในชุมชน การมีไฟฟ้าใช้ ตลอดจนการสร้างอาชีพให้คนในชุมชน ซึ่งการเข้า
มาของหน่วยงานบริษัทนั นเป็นไปอย่างไม่ถูกต้องและโปร่งใส โดยการเข้ามานั นไม่ได้มีการแจ้ง
วัตถุประสงค์ที่แน่ชัด และข้อมูลที่น้ามาบอกกับชาวบ้านต่างก็สนับสนุนการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ และ
เมื่อได้มีการสอบถามไปยังองค์การปกครองท้องถิ่นเกี่ยวกับการสร้างโรงงานไฟฟ้าขยะ และการท้า
ประชาพิจารณ์ของหน่วยงานบริษัทในพื นที่  ชาวบ้านต่างก็ไม่ได้รับค้าตอบที่ชัดเจนว่าจะมีการสร้าง
โรงงานไฟฟ้าขยะจริงหรือไม่ นายสมัย (นามสมมติ). (8 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ์. 
 
“ปัญหาขยะไม่ได้ถือว่าเป็นปัญหาร้ายแรงของคนแม่ทา เพราะแต่ละหมู่บ้านสามารถจัดการขยะใน
ชุมชนของตัวเองได้ ไม่เห็นด้วยที่จะมีการน าขยะจากทั้งสี่จังหวัด คือจังหวัดล าพูน เชียงใหม่ ล าปาง 
สุโขทัย มาจัดการท าลายที่แม่ทา ซึ่งเป็นขยะในปริมาณท่ีมาก โดยขยะเหล่านั้นไม่ได้เกิดจากคนแม่ทา
เองทั้งหมด” นายสมัย (นามสมมติ). (8 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ์. 
 
 นายสมัย ยังได้เล่าต่อไปอีกว่า การเข้ามาที่ไม่ชัดเจนโปร่งใสของทั งหน่วยงานบริษัทที่
เข้ามา รวมทั งองค์การปกครองท้องถิ่นนั น เป็นสาเหตุที่ท้าให้ชาวบ้านต่างก็กังวลว่า หากมีการสร้าง
โรงไฟฟ้าขยะขึ นในพื นที่ซึ่งอยู่ติดกับน ้าแม่ทานี จริง เกรงว่าจะมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต วิถีชีวิตของ
ชุมชน ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เนื่องจากข้อมูลและการติดตามการด้าเนิน
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โครงการ พบว่าการแปรรูปของขยะมูลฝอยเพ่ือผลิตพลังงานไฟฟ้า ยังไม่เหมาะสมและไม่ใช่การแก้ไข
ปัญหาขยะและการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้า ทั งยังจะมีผลกระทบต่อประชาชนในพื นที่อ้าเภอแม่ทา 
และประชาชนตลอดล้าน ้าแม่ทา อาทิ ปัญหาการบริหารจัดการน ้า ปัญหามลพิษทางน ้า ดิน อากาศ 
เสียงรบกวน ทัศนียภาพ และอุบัติเหตุทางการขนย้ายขยะ และที่ผ่านมาภาคประชาชนพบว่าโครงการ
ในลักษณะนี มีกระบวนการด้าเนินงานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน และระบบติดตามตรวจสอบที่ไม่ดีพอ 
ท้าให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมระยะยาว อีกทั งยังไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัดล้าพูน ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองสู่เมืองแห่งวัฒนธรรมและการท่องเที่ยงเชิงระบบนิเวศ 
การพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจชุมชนสู่เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน ้าแบบบูรณาการ 
 
“ถึงแม้ว่าบ้านกับสถานที่ที่จะสร้างโรงงานจะอยู่ห่างกันยี่สิบกว่ากิโลเมตรก็ตาม แต่ว่าน้ าที่ใช้ใน
การเกษตร และใช้อุปโภค บริโภคนั้น ล้วนมาจากน้ าแม่ทา ข้อดีของโรงไฟฟ้านั้นก็มีบ้าง แต่ก็ไม่สู้
ข้อเสีย ซึ่งมีผลมากต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อมของแม่ทา มลพิษทางอากาศ ซึ่งปัจจุบันนี้แค่มีฟาร์มปศุ
สัตว์จ านวนมากในแม่ทาก็ส่งกลิ่นเหม็นรบกวนแล้ว ถ้ามีโรงไฟฟ้ามาตั้งอีก ก็คงจะส่งกลิ่นรบกวนสร้าง
ความร าคาญให้คนแม่ทาอีกมาก ซ้ ายังก่อให้เกิดมลพิษทั้งทางดิน น้ า อากาศ อีกด้วย ที่แม่ทา”   นาย
ชาตรี (นามสมมติ). (6 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ์. 
 
 ตัวแทนเครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทาและผู้ประกอบอาชีพธุรกิจด้านอาหารและการท่องเที่ยว 
ยังได้ให้สัมภาษณ์อีกว่า โรงไฟฟ้าขยะมีแต่ข้อเสีย ข้อดีมันไม่ชัด    แต่ข้อเสียเห็นได้ชัดเจนมาก การ
ผลิตไฟฟ้าไม่จ้าเป็นต้องใช้ขยะ ในบ้านเรามีพลังงานสะอาดอีกมากไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ 
พลังงานลม ซึ่งเป็นพลังงานทางเลือก ส่วนขยะที่เป็นปัญหานั นควรมีการจัดการด้วยวิธีอ่ืน เช่น การ
คัดแยกขยะ การน้ากลับมาใช้ใหม่ การรีไซเคิล ส่วนไหนที่อันตรายก็หาวิธีการจัดการ ขยะก็ควร
จัดการด้วยวิธีการของขยะ การที่จะมีโรงไฟฟ้าขยะมาจัดตั งในพื นที่ มันส่งผลกระทบอย่างมากกับ
กิจการที่ท้า ไม่ว่าจะเป็นตลาดการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ตลาดทางการเกษตร เนื่องจากว่าในปัจจุบัน
ข่าวสารมีการถูกส่งต่อได้ไวมากทางสื่อออนไลน์หรือโชเชียลต่างๆ ซึ่งผลกระทบจากการสร้างโรงไฟฟ้า
ขยะที่ผ่านมาเป็นที่ทราบกันว่าส่งผลมากมายทั งต่อสิ่งแวดล้อม และสิ่งมีชีวิตรวมถึงมนุษย์ด้วย โดย
เหตุนี หากมีการจัดตั งโรงไฟฟ้าขยะ จึงท้าให้ความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 
ลูกค้า ลดลง ถึงแม้ว่าสถานที่ที่จะตั งนั นอยู่ห่างไกลออกไปจากสถานที่ประกอบการก็ตาม แต่
ผลกระทบที่เกิดขึ นไม่ได้อยู่แค่ตรงนั น แต่มันส่งผลกระทบต่อบริเวณรอบๆ ไม่ว่าสารเคมีที่ตกค้างใน
น ้าในดิน และมลพิษทางด้านอากาศ นอกจากนี ยังจะส่งผลกระทบทั งประเทศ สิ่งที่ได้มาไม่คุ้มกับสิ่งที่
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เสียไป ซึ่งแต่ละชุมชนควรมีการจัดการขยะของตัวเอง ตั งแต่ระดับครัวเรือนไปจนถึงระดับชุมชน โดย
มีหน่วยงานปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูลและรณรงค์อย่างจริงจัง 
 
“...โรงไฟฟ้าขยะหรือโครงการใดๆก็ตาม มันมีกระบวนการอยู่แล้ว แต่เวลาน ามาปฏิบัติมักไม่มีระบบ
การจัดการที่ครบวงจร ขาดการบริหารจัดการดูแลเอาใจใส่ หรืออาจจะกล่าวได้ว่า ระบบดี แต่การ
ปฏิบัติบกพร่อง…” นายชาตรี (นามสมมติ). (6 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ์. 
 
 แต่ก่อนเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วประเทศเรามีระบบการจัดการขยะที่ถือว่าได้ผล เพราะเมื่อ
หลายสิบปีที่ผ่านมา ขยะมีปริมาณที่มาก ตามถนน แม่น ้า ล้าคลองจะมีขยะเต็มไปหมด มองไปทาง
ไหนก็จะเจอ แต่พอรัฐบาล หน่วยงานในท้องถิ่น มีการให้ความรู้ รณรงค์เรื่องการทิ งขยะ การจัดการ
คัดแยกขยะ ปัญหาเรื่องขยะก็เริ่มดีขึ น แต่ต่อมาระบบราชการมองว่าไม่เกิดผลประโยชน์ที่สร้างเป็น
ตัวเงิน จากท่ีเคยท้ามาก็เริ่มหายไป 
 
“ระบบราชการมองมูลค่าการตลาด มากกว่าคุณค่าทางความรู้สึก” นายชาตรี (นามสมมติ). (6 
พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ์. 
 
 ตัวแทนเครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทาและผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้ให้สัมภาษณ์ว่า  
โรงไฟฟ้าขยะมีข้อเสียมากกว่าข้อดีที่จะเกิดขึ น เมื่อมีข่าวว่าจะมีการสร้างโรงไฟฟ้าขยะจึงได้ไปหา
ข้อมูลเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าทั งในประเทศและต่างประเทศซึ่งพบว่าในหลายประเทศก็ได้มีการปิดตัวไป
แล้วหลายโรง เนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ นและการซ่อมบ้ารุงมีค่าใช้จ่ายจ้านวนมาก ในประเทศไทยก็
มีการคัดค้านการสร้างในหลายๆที่ ซึ่งในความคิดเห็นนั นมองว่าการสร้างโรงไฟฟ้าขยะไม่ได้เป็นการ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ นได้ แต่จะเป็นการเพ่ิมปัญหาใหม่ตามมา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสุขภาพ การ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ถึงแม้ว่าทาง
รัฐบาลจะออกมาบอกว่าการสร้างโรงไฟฟ้าจะเป็นการบริหารจัดการขยะที่ช่วยให้มีไฟฟ้าใช้ จะเพ่ิม
งานเพ่ิมรายได้ให้คนในชุมชนก็ตาม ถึงจะอยู่ห่างจากพื นที่คาดว่าจะสร้างถึง 20 กิโลเมตร แต่น ้าที่ใช้
อุปโภค บริโภค ใช้ในภาคการเกษตร ก็ยังคงเป็นน ้าจากน ้าแม่ทา สารเคมี มลพิษที่เกิดจากเตาเผาขยะ
ของโรงงานก็ถูกพัดลอยไปในอากาศ ไปทางน ้า และถึงแม้จะไม่ได้ใช้น ้าแม่ทา แต่ก็เลี่ยงไม่ได้ที่ จะ
บริโภคอาหารที่มาจากแม่ทา เนื่องจากอาหารที่ขายตามท้องตลาดในจังหวัดล้าพูนส่วนหนึ่งก็มาจาก
เกษตรกร และผู้ที่ผลิตในจังหวัดล้าพูน ดังนั นเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ว่าเราไม่ได้อยู่ในพื นที่สร้าง
โรงไฟฟ้าขยะแล้วเราจะไม่ได้รับผลกระทบ อีกประการหนึ่ง จังหวัดล้าพูนเป็นจังหวัดขนาดเล็ก แต่ก็มี
โครงการใหญ่ๆเข้ามามากมาย ที่เห็นได้ชัดเจนคือ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ซึ่งการเข้ามาของนิคม
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ก็สร้างผลกระทบให้กับชุมชนรอบข้างและหลายชุมชนในจังหวัดล้าพูน ทั งด้านสิ่งแวดล้อม และวิถี
ชีวิต นอกจากนี ยังมีโรงไฟฟ้าชีวมวล ตลอดจนฟาร์มปศุสัตว์ขนาดใหญ่ ซึ่งก่อให้เกิด มลพิษทางอากาศ 
มลพิษทางดิน และมลพิษทางน ้า หากจะมีการสร้างโรงไฟฟ้าขยะอีก ปัญหาที่เคยมีอยู่เดิมกลับจะเพ่ิม
ทวีความรุนแรงขึ น 
 
“การสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ควรค านึงถึงความเหมาะสมของพ้ืนที่ในการสร้าง คนแม่ทาไม่ได้ปฏิเสธ
เกี่ยวกับปัญหาขยะ แต่การสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ือก าจัดขยะนั้นผลที่ได้มาไม่ได้คุ้มกับสิ่งที่เสียไป แต่ละ
พ้ืนที่ควรจะต้องมีการบริหารจัดการขยะของตนเอง ขยะพ้ืนที่ไหนพ้ืนที่นั้นก็ต้องจัดการ ทาง
หน่วยงานปกครองท้องถิ่นก็ต้องเข้ามาร่วมรณรงค์การใช้ถุงพลาสติก การคัดแยกขยะ อย่างจริงจัง 
หากแม้จะมีการสร้างโรงไฟฟ้าขยะขึ้นจริงก็ควรจะเป็นโรงไฟฟ้าหรือเตาเผาขยะขนาดเล็ก ที่สามารถ
ก าจัดขยะในพ้ืนที่นั้นได้อย่างเหมาะสม ไม่ใช่โรงไฟฟ้าขยะขนาดใหญ่ ที่น าขยะจากหลายพ้ืนที่หลาย
จังหวัดเข้ามาก าจัดในจุดเดียว เพราะจะสร้างผลกระทบต่อคนในพ้ืนที่ซึ่งขยะที่ท าน าก็เป็นขยะมาจาก
ที่อ่ืนด้วย แล้วผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงกลับเป็นชาวบ้านในพ้ืนที่นั้น” นางสมศรี (นามสมมติ). 
(29เมษายน 2560). สัมภาษณ์.   
 
 จากการสัมภาษณ์ตัวแทนเครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทาสามารถสรุปที่มาของการเคลื่อนไหว ดังนี 
 อ้าเภอแม่ทาเป็นอีกหนึ่งพื นที่ที่อยู่ในแผนงานการสร้างโรงไฟฟ้าก้าจัดขยะของรัฐ เป็น
พื นที่ที่มีศักยภาพในการเป็นศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยเพ่ือแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้า และพื นที่ที่คาดว่าจะ
สร้างโรงไฟฟ้าขยะนั น มีท้าเลที่ตั งไม่เหมาะสมเนื่องจากอยู่ติดกับล้าน ้าสาธารณะที่จะใช้ท้าประปา 
และน ้าใช้อุปโภค บริโภค ท้าเกษตรกรรม และอยู่ติดกับล้าน ้าแม่ทา ดังนั นเครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทา คาด
ว่าจะส่งผลกระทบทั งต่อวิถีชีวิต และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หากมีการสร้างโรงไฟฟ้า
ขยะ จึง ใช้สิทธิที่ตนพึงมี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 66 และ
มาตรา 67 ว่าด้วยเรื่องสิทธิชุมชนต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิทธิของบุคคล
ในการมีส่วนร่วมกับรัฐ และชุมชนในการด้าเนินโครงการต่างๆที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
อย่างร้ายแรง จึงได้ออกมาเคลื่อนไหวคัดค้าน และเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐทบทวน ความ
เหมาะสม ในการสร้างโรงไฟฟ้าขยะเพ่ือผลิตพลังงานไฟฟ้าและแก้ไขปัญหาขยะในพื นที่ เนื่องจากใกล้
แหล่งน ้าสาธารณะที่ใช้ท้าน ้าประปาเพ่ืออุปโภค บริโภค และใช้ในภาคการเกษตร และถือเป็น
สายเลือดของคนแม่ทา ซึ่งหวั่นว่าจะเกิดปัญหาและผลกระทบในระยะยาวต่อไป 
 
 “…จับตา เฝ้าระวัง ตื่นตัว กล้าหาญ รอเป็นฝ่ายตั งรับ เท่ากับรอเป็นถังขยะให้เขา การตื่นตัว ไม่ได้
หมายความว่าตื่นตูม เพราะเราคงไม่ต้องการเป็นเหมือน กระต่ายกับเต่า ที่กระต่ายหลับใหล ไปใน
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ความประมาท งานนี ถ้าผู้น้าชุมชนหรือชาวบ้านไม่ยอมออกมาเคลื่อนไหวเลย จะเสียใจภายหลัง 
ข้อเท็จจริงที่ว่า เราต้องก้าจัดขยะ แต่การมีบ่อขยะขนาดใหญ่ กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตอย่าง
รุนแรงยากที่จะหลีกเลี่ยง เป็นการจัดการขยะแบบรวมศูนย์ ซึ่งไม่เกิดความยั่งยืน ตรงข้ามกับการ
จัดการขยะโดยชุมชน ท้าให้คนได้เรียนรู้ปัญหาที่อยู่ใกล้ตัว ร่วมกันแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ เช่น แยกขยะ
ให้ได้ในระดับครัวเรือน ลดการใช้พลาสติก เป็นต้น การจัดการขยะแบบรวมศูนย์ ผู้ที่ได้รับประโยชน์
คื อผู้ ที่ ไม่ ต้ อ งรับผิ ดชอบ ในขยะของตั ว เอง แล้ ว ใครจะยอม เป็ น ผู้ เสี ยสละ อยู่ ร่้ า ไป …”                      
( https://www.facebook.com/กลุ่มรักษ์แม่ทา-คัดค้านโรงไฟฟ้าขยะ.) 
 
4.3 ล้าดับเหตุการณ์โรงไฟฟ้าขยะแม่ทา 
 

สิงหาคม 
2557 

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เห็นชอบ Roadmap การจัดการขยะมูล
ฝอยและของเสียอันตราย ของกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) โดย Roadmap ดังกล่าว 
ประกบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ 1) ก้าจัดขยะมูลฝอยในพื นที่วิกฤต (ขยะมูลฝอย
เก่า) 2) สร้างรูปแบบการก้าจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายที่เหมาะสม คัด
แยกขยะมูลฝอยตั งแต่ต้นทาง จัดการขยะมูลฝอยแบบรวมศูนย์ ก้าจัดโดยใช้
เทคโนโลยีแบบผสมผสานเน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน 3) วางระเบียบ มาตรการ
การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย 4) สร้างวินัยของคนในชาติมุ่ง
สู่การจัดการที่ยั่งยืน โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนและ
เยาวชน และการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 
Roadmap ได้วางกรอบการด้าเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย ดังนี  
(1) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บริหารจัดการในภาพรวมของจังหวัด 
(2) ห้ามเทกองแบบกลางแจ้ง 
(3) ปรับปรุง ฟื้นฟู ปิด สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกหลักวิชาการ 
(4) คัดแยกขยะมูลฝอยตั งแต่ต้นทาง 
(5) จัดการขยะมูลฝอยแบบองค์รวม เน้นการแปรรูปเป็นพลังงาน หรือ ท้าให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
(6) สร้างระบบการจัดการของเสียอันตรายของชุมชน และมูลฝอยติดเชื อ 
(7) ส่งเสริมภาคเอกชนมาลงทุน หรือด้าเนินงานระบบ 
( ) การสร้างวินัยคนในชาติ มุ่งสู่การจัดการอย่างยั่งยืน 
(9) การจัดการที่ต้นทาง เน้นการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน 
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(10) มีแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศ 
ส้าหรับจังหวัดล้าพูนนั นก็เป็นอีกหนึ่งพื นที่จากพื นที่ทั งหมด 53 แห่ ง ที่ถูก
ก้าหนดให้เป็นพื นที่ท่ีมีศักยภาพในการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็นพลังงานไฟฟ้า 

ธันวาคม 
2557 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดล้าพูน  ให้ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาเกี่ยวกับ
โครงการบริหารจัดการขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า 

กรกฎาคม 
2558 

ชาวบ้านทาแม่ลอบ อ้าเภอแม่ทา จังหวัดล้าพูน คัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ 
ที่บริเวณป่าท้ายหมู่บ้านปงแม่ลอบ หมู่ที่  1 ต้าบลทาแม่ลอบ อ้าเภอแม่ทา 
จังหวัดล้าพูน ได้มีชาวบ้านจ้านวนกว่า 50 รวมตัวกันเพ่ือคัดค้านและต่อต้าน
โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะ  สืบเนื่องจากชาวบ้านเห็นกลุ่มบุคคล
อ้างว่ามาจากจังหวัด มาตรวจสอบพื นที่โดยระบุว่าจะมีการก่อตั งโครงการตั ง
โรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะ บริเวณดังกล่าว ซึ่งเป็นแผนงานระดับจังหวัดและมี
การเตรียมการมานานร่วมปี ก่อนที่ล่าสุดเมื่อหลายวันก่อนได้มีกลุ่มข้าราชการ
และผู้น้าชุมชนได้เดินทางเข้าไปในพื นที่เพ่ือส้ารวจพื นที่ท่ีก้าหนดไว้บริเวณป่าท้าย
หมู่บ้านซึ่งมีพื นที่ประมาณ 1 0 ไร่ พื นดังกล่าวอยู่ห่างจากชุมชนหมู่บ้านปงแม่
ลอบ อ.แม่ทา ประมาณ 1 กิโลเมตร สภาพพื นที่เป็นที่โล่งและป่าชุมชน ติดล้าน ้า
สาธารณะ ซึ่งชาวบ้านหวั่นเกรงว่าหากมีการก่อสร้างจะส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม ทั งน ้าเสียที่ไหลลงสู่ล้าคลองสาธารณะ กลิ่นเหม็นจากขยะที่วิ่งผ่าน
กลางหมู่บ้าน ถนนจะพังเสียหายเพราะถนนออกแบบมาไม่สามารถรับน ้าหนัก
รถบรรทุกได้ (มติชน, 2558, ออนไลน์) 

ธันวาคม 
2558 

- หนังสือมหาดไทยถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเกี่ยวกับโครงการร่วมลงทุนรัฐ เอกชน 
โครงการก้าจัดขยะมูลฝอย 
- ส้านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) มีหนังสือ
ชี แจงตามที่ภาคประชาชนได้มีหนังสือขอคัดค้านการยกเว้นการท้ารายงาน EIA 
ส้าหรับโรงไฟฟ้าขยะขนาด 10  MW นั น สผ. ขอชี แจงว่า การน้าประมวล
หลักการปฏิบัติ (CoP) มาใช้แทนการท้ารายงาน EIA ส้านักงานนโยบาย ได้จัดท้า
ตามขั นตอนและพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว ประมวลหลักการปฏิบัติดังกล่าวจึง
เป็นมาตรการที่คล้ายคลึงหรือเทียบเท่ากับรายงาน EIA ที่มีมาตรการหรือ
ข้อก้าหนดเพียงพอและครอบคลุมในการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมในทุกๆ
ด้าน (มูลนิธิบูรณะนิเวศ, 2559) 

มกราคม  
2559 

- หนังสือถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ้าเภอ  องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น       
เรื่องโครงการร่วมลงทุนรัฐ เอกชน โครงการก้าจัดขยะมูลฝอย 
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มกราคม 
2559  

- หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อาศัยอ้านาจตามความในมาตรา 
44 ของรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 ออกค้าสั่งที่ 
3/2559 เรื่องการยกการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองรวมและกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคารในพื นที่ เขตเศรษฐกิจพิ เศษ และค้าสั่ งที่  4/2559                                               
เรื่องการยกเว้นการใช้บังคับกฎกระทรวง ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมส้าหรับการ
ประกอบกิจการบางประเภท ซึ่งหนึ่งในกิจการที่ยกเว้น คือ โรงงานล้าดับที่    
โรงงานการผลิตไฟฟ้า ส่งผลให้สามารถสร้างโรงไฟฟ้าขยะได้โดยไม่ต้องค้านึงถึง
กฎหมายผังเมือง ท้าให้ชาวบ้านหลายพื นที่ที่เป็นเป้าหมายก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ
ได้รับความเดือดร้อน 

กุมภาพันธ์ 
2559 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเทศบาลทาสบชัย และเทศบาล องค์การ
บริหารส่วนต้าบลเพ่ือน้าขยะเข้ามาก้าจัดทิ งในพื นที่เทศบาลทาสบชัย 

มีนาคม 
2559 

- กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า และกลุ่มเครือข่ายลุ่มน ้าทา ได้รวมตัวกันประมาณ 20 คน พา
กันขึ นป้ายต่อต้านโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะ ที่จะมาตั งในเขตติดแม่น ้าทา ต.
ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ล้าพูน หลังจากทราบว่ามีการแอบท้าประชาพิจารณ์ไปแล้ว 
จึงพากันรวมตัวขึ นป้ายเพื่อคัดค้าน โดยมีการเข้ามากว้านซื อที่ดินไว้แล้วกว่า 100 
ไร่ และเตรียมก่อสร้างเร็วๆนี  เพราะมีหนังสือสั่งการจากข้าราชการระดับสูงใน
จังหวัดถึงเทศบาลทาสบชัย โดยในหนังสือบอกให้สนับสนุนการก่อสร้างโครงการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะดังกล่าว 
- เครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทายื่นหนังสือในนามของกลุ่มรักษ์แม่ทายื่นหนังสือถึงผู้ว่า
ราชการจังหวัด ส้าเนาถึงนายอ้าเภอแม่ทา นายกเทศมนตรีทาสบชัยให้ ขอชี แจง 
และเปิดเผยข้อมูลที่แน่ชัดกับชาวบ้านเกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพื นที่ 
- จัดเวทีเสวนา “สานพลังเครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทา” เพ่ือร่วมกันหาแนวทางในการ
จัดการปัญหาลุ่มน ้า ทั งต้นน ้า กลางน ้า และปลายน ้า  

เมษายน  
2559 

- เครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทา ออกมาเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐทบทวน การจัดตั ง
ศูนย์ก้าจัดขยะมูลฝอยเพ่ือผลิตพลังงานไฟฟ้าในพื นที่ เนื่องจากใกล้แหล่งน ้า
สาธารณะที่ใช้ท้าประปา หวั่นเกิดผลปัญหาด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อมในระยะ
ยาว ผ่านรายการสถานีประชาชน ทางช่องไทยพีบีเอส 
- ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาชี แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการสร้าง
โรงไฟฟ้าขยะ ว่ายังไม่มีการด้าเนินโครงการ 
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4.4 ยุทธวิธีการเคลื่อนไหว 
 
 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในการต่อสู้ เพ่ือคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าขยะของกลุ่ม
เครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทา แม้ระยะเวลาต่อสู้จะเป็นช่วงเวลาสั นๆ ที่ได้ออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านการสร้าง
โรงไฟฟ้าขยะซึ่งเป็นโครงการตามนโยบายของรัฐบาล ตามสิทธิที่พึงมีในการร่วมเสนอหรือคัดค้านการ
ด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐอันจะส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนหรือชุมชน เพ่ือ
ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนให้คงอยู่ และให้หน่วยงานภาครัฐได้ทบทวนถึงผลกระทบที่จะ
เกิดขึ นกับชุมชน ตลอดจนทบทวนถึงความเหมาะสมของพื นที่และการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
ตั งแต่ขั นตอนแรกจนถึงขั นตอนสุดท้าย การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นสิ่งที่ส้าคัญในการด้าเนินโครงการ
ต่างๆของรัฐ เพราะชุมชนเป็นกลุ่มคนแรกที่จะได้รับหรือสูญเสียผลประโยชน์จากโครงการนั นๆ    
 เครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทามียุทธวิธีการเคลื่อนไหวที่หลากหลายรูปแบบ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไป
ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ นในพื นที่ โดยวิธีการเหล่านี เป็นวิธีการที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่มเครือข่ายที่
ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน และน้ามาปรับใช้กับสถานการณ์และพื นที่  
 

 
ภาพที ่4.1 ยุทธวิธีการเคลื่อนไหวของเครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทา. โดย รังรอง ทาบุญเมือง, 2560. 
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 4.4.1 กลุ่มรักษ์แม่ทา   
เมื่อทราบข่าวการสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพื นที่ลุ่มน ้าแม่ทา เครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทา

ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายภาคประชาชน ได้ร่วมพูดคุยถึงประเด็นปัญหาที่เกิดขึ น พร้อมร่วมกันหา
แนวทางในการแก้ไขปัญหา  และได้มีการศึกษารูปแบบกระบวนการเคลื่อนไหวจากพื นที่ต่างๆที่
เกิดขึ นในกรณีเดียวกัน หลังจากนั นได้มีการจัดตั งกลุ่มรักษ์แม่ทาขึ น ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการ
สร้างโรงไฟฟ้าขยะและมองว่าจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 4.4.2 การยื่นหนังสือและชี แจงด้วยวาจากับหน่วยงานต่างๆ 

การยื่นหนังสื่อถึงหน่วยงานต่างๆนั น เป็นการยื่นในนาม “กลุ่มรักษ์แม่ทา” โดยมี
การยื่นหนังสือร้องเรียนถึงหน่วยงานต่างๆ ทั งในระดับจังหวัด อ้าเภอ และระดับท้องถิ่น เพ่ือเรียกร้อง
ให้หน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้ออกมาชี แจงรายละเอียดที่แท้จริงเกี่ยวกับ
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขยะในครั งนี  และบอกกล่าวถึงสภาพปัญหาและความไม่เหมาะสมของลุ่มน ้า
แม่ทาในการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ นอกจากการยื่นหนังสือแล้ว ทางกลุ่มก็ได้มีการเข้าพบและพูดคุย
สอบถามรายละเอียด และชี แจงข้อคิดเห็นต่างๆโดยตัวแทนของกลุ่ม 

การยื่นหนังสือเครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทาจะรวมกลุ่มกันไปในนามของ “กลุ่มรักษ์แม่
ทา” ได้เดินทางไปยื่นด้วยตนเอง โดยมีเป้าหมายหลักคือ เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมา
ชี แจงรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ คัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพื นที่ลุ่มน ้า
แม่ทาซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคนลุ่มน ้าและคนจังหวัดล้าพูน ตลอดจนให้หน่วยงานภาครัฐได้ทบทวนถึง
ผลกระทบและความเหมาะสมของพื นที่ และเรียกร้องถึงสิทธิชุมชนที่พึงมีในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเอง 

ผลของการยื่นหนังสือและการชี แจงด้วยวาจาต่างก็ไม่ได้รับค้าตอบที่ชัดเจนว่าจะ
มีการสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพื นที่หรือไม่ ได้รับค้าตอบเพียงแค่ว่า “ยังไม่มีการด้าเนินการสร้างโรงไฟฟ้า
ใดๆ มีเพียงแต่บริษัทเอกชนจ้านวนมากที่ท้าถูกต้องตามกฎระเบียบที่รัฐก้าหนดมาติดต่อเกี่ยวกับ
โครงการสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพื นที่” ถึงอย่างไรก็ตามการยื่นหนังสื่อ รวมทั งการเดินทางเข้าไป
สอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็ยังไม่สามารถหาข้อสรุปเกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพื นที่ได้  
นายดี (นามสมมต)ิ. (22 เมษายน 2560). สัมภาษณ์. 
 4.4.3 กองทุนสนับสนุนการเคลื่อนไหว  

มีการเปิดบัญชีเพ่ือระดมทุนในการเคลื่อนไหวต่อสู้ โดยใช้ชื่อบัญชี “กลุ่มรักษ์แม่
ทา” โดยเงินทุนส่วนนี ได้มาจากหน่วยงานองค์กรที่ทั งสามารถแสดงตัวได้และแสดงตัวไม่ได้ จาก
ชาวบ้านและผู้ที่ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้าขยะที่รับรู้ข่าวจากสื่อสังคมออนไลน์หรือ        
สื่อโซเชี่ยล และการบอกเล่าจากปากต่อปาก เงินทุนที่ได้มานั นได้น้ามาเป็นค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนไหว
ต่อสู้ เช่น เป็นค่าจัดท้าป้ายและเสื อ ค่าจัดท้าเอกสาร ค่าเดินทาง ค่าอาหาร เป็นต้น 
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ในการเปิดบัญชีเพ่ือระดมทุนนั น ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายภาคประชาชน 
หน่วยงาน หรือผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ และอยากปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
นั นไว้ให้คงอยู่ได้ร่วมสมทบเงินเพ่ือใช้เป็นทุนในการเคลื่อนไหวต่างๆ นางนวล (นามสมมติ). (25 
เมษายน 2560). สัมภาษณ์. 

จากการเปิดบัญชี “กลุ่มรักษ์แม่ทา” เพ่ือระดมทุนในการสนับสนุนการ
เคลื่อนไหวนั น จะเห็นได้ว่ามีผู้ร่วมสมทบทุนทั งที่เป็นคนในชุมชนเองและคนภายนอก ซึ่งแสดงถึง
ความตระหนักที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและผลกระทบของโรงไฟฟ้าขยะที่ไม่ได้จะเกิดขึ นแค่เพียงกับ
คนในชุมชน แต่ผลกระทบนั นอาจจะส่งผลต่อคนทั งจังหวัดและประเทศไม่มากก็น้อย  

 

 
ภาพที่ 4.2 บัญชีกองทุนสนับสนุนการเคลื่อนไหว “กลุ่มรักษ์แม่ทา” จาก https://www.facebook. 

com/กลุ่มรักษ์แม่ทา-คัดค้านโรงไฟฟ้าขยะ. 

 

 4.4.4 การเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์ 
การเคลื่อนไหวของเครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทาที่ส้าคัญอย่างหนึ่งก็คือ การเคลื่อนไหว

ในรูปแบบสัญลักษณ์แทนค้าพูดหรือการแสดงออก เป็นการบอกเล่าถึงเจตนาของกลุ่ม สร้างความ
สนใจ ความเข้าใจให้กับบุคคลอื่นที่ยังไม่ทราบเกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพื นที่ลุ่มน ้าแม่ทา การ
เคลื่อนไหวในรูปแบบสัญลักษณ์จึงเป็นการส่งสารไปถึงผู้รับที่เข้าใจง่ายและรวดเร็วมากขึ น รู ปแบบ
สัญลักษณ์ที่ใช้ประกอบไปด้วยป้าย ใบปลิว และเสื อยืด ที่มีข้อความต่างๆ เช่น แม่ทาไม่เอาโรงไฟฟ้า
ขยะ ที่ติดตามถนนทางเข้าของแต่ละหมู่บ้าน เพ่ือให้ผู้ที่ผ่านไปมาทราบถึงเจตนาของคนแม่ทาที่ไม่
ต้องการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ  

จากการสัมภาษณ์ตัวแทนเครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทา ได้บอกว่าในบางที่ถูกปลดป้ายลง
หลังจากที่เพ่ิงติดป้ายไปได้เพียงหนึ่งวัน  นอกจากนี การแจกใบปลิวในตอนแรกจะเป็นการติดไว้ตาม
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ฝาผนัง ก้าแพง และที่สาธารณะ แต่ไม่ได้รับความสนใจจากผู้คนที่ผ่านไปมา ทางผู้เคลื่อนไหวจึงได้
ปรับเปลี่ยนวิธีการ เป็นการโยนใบปลิวในที่ที่มีคนพลุกพล่าน เช่น ตลาด สถานที่ที่มีการประชุมของ
ชาวบ้าน ซึ่งนับว่าสามารถดึงดูดความสนใจต่อชาวบ้านที่พบเห็น และในใบปลิว จะมีข้อความลงท้าย
ว่า “แม่ทาจะมีโรงไฟฟ้าขยะจริงหรือ ลองไปถามผู้น้าท่านดู” ซึ่งประโยคนี น้าไปสู่ข้อสงสัยของ
ชาวบ้านและเกิดเป็นกระแสที่ผู้น้าทุกหมู่บ้านจะถูกถามด้วยค้าถามนี จากลูกบ้านของตนเอง นางละออ 
(นามสมมติ). (22 เมษายน 2560). สัมภาษณ์.   

วิธีการการเคลื่อนไหวในเชิงสัญลักษณ์นี จะเห็นได้ว่า กลุ่มผู้เคลื่อนไหวได้มีการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการในการสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ไปตามรูปแบบหรือสถานการณ์ เมื่อวิธีแรกไม่ ได้รับ
ความสนใจจากประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมาย ก็จ้าเป็นต้องปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่เพ่ือให้สารถึงมือผู้รับ
และเป็นประเด็นที่หน้าสนใจให้เกิดการชวนคิด ติดตามและตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่จะ
เกิดขึ นตามมา ซึ่งการเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์นี ถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ท้าให้คนในพื นที่ทั งคนที่ผ่านไป
มาได้เห็นและรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ รวมไปถึงเป็นการจุดประเด็นให้คนที่เห็นได้
กลับไปศึกษาหาข้อมูลและสอบถามผู้น้าในชุมชนของตนต่อไป ตลอดจนการน้าไปสู่การเข้าร่วม
เคลื่อนไหวเพื่อคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ 

 

 
     ภาพที่ 4.3   การเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์. จาก https://www.facebook.com/กลุ่มรักษ์แม่

ทา-คัดค้านโรงไฟฟ้าขยะ. 
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ภาพที่ 4.4 สื่อออนไลน์น้าเสนอข่าวการขึ นป้ายของกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า และกลุ่มเครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทา 

เพ่ือคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ จาก https://www.facebook.com/กลุ่มรักษ์แม่ทา-คัดค้าน

โรงไฟฟ้าขยะ. 

 4.4.5 การจัดเวทีเสวนา  “สานพลังเครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทา”  
การเปิดพื นที่สาธารณะของเครื่อข่ายลุ่มน ้าแม่ทาเพ่ือให้เป็นที่รู้จักของคนทั งใน

และนอกพื นที่โดยการจัดเวทีเสวนา “สานพลังเครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทา” โดยวัตถุประสงค์ของการจัดเวที
เสวนาในแต่ละครั ง ก็เพ่ือแลกเปลี่ยนสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ น ร่วมกันหาแนวทางในการจัดการ
ปัญหาลุ่มน ้า ทั งต้นน ้า กลางน ้า ปลายน ้า รวมไปถึงการพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นปัญหาของการสร้าง
โรงไฟฟ้าขยะในลุ่มน ้าแม่ทา ในการเสวนาแต่ละครั งจะมีการเชิญหน่วยงานของภาครัฐเข้ามาร่วมด้วย 
ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานจังหวัด อ้าเภอ องค์การปกครองท้องถิ่น ซึ่งได้มาร่วมรับฟังเพียงในช่วงแรกๆ 
เท่านั น โดยส่วนใหญ่แล้วผู้เข้าร่วมรับฟังแลกเปลี่ยนในเวทีเสวนานั นจะเป็นองค์กรเครือข่ายภาค
ประชาชนจังหวัดล้าพูน ผู้น้าชุมชน พระภิกษุ และชาวบ้านที่อาศัยอยู่ ในลุ่มน ้าแม่ทา โดยมีการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านแฟนเพจ “กลุ่มรักษ์แม่ทา คัดค้านโรงไฟฟ้าขยะ” และการบอกกล่าวกัน
ปากต่อปาก 

นอกจากเวทีเสวนาสานพลังเครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทาที่จัดขึ นในช่วงวันที่ 30 มีนาคม 
2559 แล้วนั น ยังมีการประชุมย่อยในอีกหลายครั ง จากการสัมภาษณ์ตัวแทนเครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทาได้
บอกว่า ตั งแต่ทราบข่าวก็มีการจัดประชุมปรึกษาหารือกันทุกอาทิตย์ โดยเฉพาะช่วงก่อนที่จะเดินทาง
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ไปออกรายการทีวีทางช่องไทยพีบีเอส มีการประชุมกันเกือบทุกวันเพ่ือร่วมพูดคุย รวบรวมประเด็น
ปัญหาและข้อเรียกร้องต่อภาครัฐให้ออกมาชี แจงรายละเอียดที่แน่ชัด และทบทวนความเหมาะสมของ
พื นที่ลุ่มน ้าแม่ทากับการที่จะสร้างโรงไฟฟ้าขยะ 

เครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทาได้มีการติดตามสถานการณ์ของโรงไฟฟ้าขยะอยู่ตลอดเวลา 
เห็นได้จากการจัดเวทีเสวนา และการประชุมกันของเครือข่าย ซึ่งก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ท้าให้
ทราบข่าวสารต่างๆ อย่างครบถ้วนทั่วถึงกัน และสามารถที่จะตั งรับกับสิ่งที่ก้าลังจะเกิดขึ นและร่วมกัน
หาแนวทางในการเคลื่อนไหวเพ่ือให้ประสบผลส้าเร็จ 
 

 
   ภาพที่ 4.5 เวทีเสวนา “สานพลังเครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทา”. จาก https://www.facebook.com/กลุ่ม

รักษ์แม่ทา-คัดค้านโรงไฟฟ้าขยะ. 
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ภาพที่ 4.6 ภาพแสดงนิทรรศการในงานโดยมีข้อมูลเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าขยะที่จะสร้างในพื นที่และ

ผลกระทบจากโรงไฟฟ้าขยะ. จาก https://www.facebook.com/กลุ่มรักษ์แม่ทา-คัดค้านโรงไฟฟ้า

ขยะ. 
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 4.4.6 การสื่อสารทางสังคม 
การสื่อสารทางสังคม คือ การสื่อสารที่ท้าให้เกิดการขับเคลื่อนประเด็นทางสังคม

โดยกระบวนการส่งข้อมูล ข่าวสาร หรือถ่ายทอดความรู้ เนื อหาความรู้สึก เจตคติจากผู้ส่งไปยังผู้รับ
ด้วยการใช้ภาษา ถ้อยค้า หรือกิริยาท่าทางสัญลักษณ์ เพ่ือน้าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในตัวผู้รับสารใน
ระดับ ความรู้ ทัศนคติหรือพฤติกรรม โดยกลุ่มผู้เคลื่อนไหวมีกลยุทธ์ในการสื่อสารทางสังคมเพ่ือ
ขับเคลื่อนในการเคลื่อนไหว ดังนี  
  (1) การชี แนะประเด็นผ่านสื่อมวลชน 
  ในช่วงที่มีการเคลื่อนไหวคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ พบว่าได้มีการเผยแพร่ข่าว
ความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ โดยตัวแทนชาวบ้านและเครือข่ายในอ้าเภอแม่ทา จังหวัดล้าพูน 
ออกมาเรียกร้องให้หน่วยงานภาครัฐทบทวนเกี่ยวกับโครงการจัดตั งโรงไฟฟ้าจากขยะ เนื่องจากใกล้
แหล่งน ้าสาธารณะที่ใช้ท้าประปา เป็นแหล่งน ้าใช้อุปโภค บริโภค และใช้ในภาคการเกษตร หวั่น
เกิดผลกระทบต่อชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดปัญหาด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อมใน
ระยะยาว ผ่าน “รายการสถานีประชาชน” ทางช่องไทยพีบีเอส  ซึ่งในวันที่รายการถ่ายทอดสด คือ 
วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559 ทางรายการได้ติดต่อไปยังหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
การด้าเนินโครงการ เพ่ือสอบถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริงหรือรายละเอียดเกี่ยวกับการด้าเนินการสร้าง
โรงไฟฟ้าขยะในพื นที่ อ้าเภอแม่ทา และได้มีการสอบถามไปยังหน่วยงานปกครองท้องถิ่นถึง
รายละเอียดที่แน่ชัดเกี่ยวกับโครงการสร้างโรงไฟฟ้าขยะว่ามีจริงหรือไม่ โดยได้รับค้าตอบ คือ ยังไม่ได้
มีการด้าเนินการเกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้าขยะใดๆทั งสิ น มีเพียงบริษัทเอกชนนับสิบแห่งเข้ามาติดต่อ
เสนอเกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพื น โดยจากการสัมภาษณ์นางศรี (นามสมมติ)(6 พฤษภาคม 
2560) ได้เล่าว่า ก่อนหน้านี ทางรายการได้มีการลงมาเก็บข้อมูลเบื องต้นในพื นที่แล้ว ซึ่งค้าตอบที่ได้รับ
จากหน่วยงานดังกล่าวนี  บอกเพียงว่าไม่ทราบข่าวเกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้าขยะนี ในพื นที่ และยังไม่
มีการด้าเนินการใดทั งนั น เป็นการบอกเพียงปฏิเสธว่ายังไม่มีการตั งหรือติดต่อจากหน่วยงานบริษัทใด
ทั งสิ น ซึ่งต่างจากค้าให้สัมภาษณ์ในรายการทีวี 
 อย่างไรก็ตามการเคลื่อนไหวโดยการชี แนะประเด็นผ่านสื่อมวลชน หรือการออกรายการ
ทีวีในครั งนี  นับได้ว่าเป็นครั งแรกที่ทางเครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทาได้รับค้าตอบที่ชัดเจนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง หลังจากที่ตลอดมาไม่เคยได้รับค้าตอบใดใดจากหน่วยงานเลย และถือได้ว่าการเคลื่อนไหว
ประสบผลส้าเร็จ โดยการที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างก็ได้ออกมาชี แจงในรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ
การสร้างโรงไฟฟ้าขยะ  
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ภาพที่ 4.7 ตัวแทนเครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทาชี แจงประเด็น ผ่านรายการสถานีประชาชน ช่องไทยพีบีเอส.

จาก https://www.facebook.com/กลุ่มรักษ์แม่ทา-คัดค้านโรงไฟฟ้าขยะ.   

  (2) การเคลื่อนไหวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
  กลุ่มผู้เคลื่อนไหวได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อโซเชียลเป็นอีกช่องทาง ในการบอก
เล่าสถานการณ์ และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าขยะ ให้
ชุมชนได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์ ปกป้องฐานทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน และกิจกรรมต่างๆที่จะ
เกิดขึ น สร้างความตื่นตัวให้แก่คนในชุมชนลุ่มน ้าแม่ทา และบุคคลอ่ืนๆ ให้ได้ตระหนักถึงการลุกขึ นมา
ปกป้องชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน จากโครงการของหน่วยงานภาครัฐที่จะเกิด
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของคนในชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี การจัดตั งแฟน
เพจโดยใช้ชื่อ “กลุ่มรักษ์แม่ทา คัดค้านโรงไฟฟ้าขยะ” และแฟนเพจ “ต่อต้านโรงไฟฟ้าขยะ แม่ทา 
ล้าพูน”  
  การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์นั นถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ได้รับการตอบรับ
และได้รับความสนใจจากทั งคนในชุมชนแม่ทา และคนจังหวัดล้าพูน ไปจนถึงผู้ที่ติดตามสถานการณ์
เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าขยะ ท้าให้ทุกคนที่ได้รับสารนั นเกิดความตระหนักต่อการลุกขึ นมาร่วมกันอนุรักษ์
และปกป้องชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ปัญหา
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่วมกันผ่านแฟนเพจ  
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ภาพที่ 4.8 สื่อโชเชียล แฟนเพจกลุ่มรักษ์แม่ทาคัดค้านโรงไฟฟ้าขยะ และ แฟนเพจต่อต้านโรงไฟฟ้า

ขยะ แม่ทา ล้าพูน โดย รังรอง ทาบุญเมือง, 2560. 

 การสื่อสารทางสังคมนั นนับว่าเป็นอีกหนึ่งยุทธวิธีที่ส้าคัญมาก โดยการสื่อสารจะท้า
หน้าที่เป็นกลไกที่ผลักดันให้การเคลื่อนไหวประสบผลส้าเร็จ และยังช่วยยกระดับความตื่นรู้ ความ
กระตือรือร้นของประชาชน ให้ตระหนักต่อปัญหา ร่วมกันลุกขึ นมาปกป้อง ซึ่งนับได้ว่าการสื่อสารทาง
สังคมโดยเฉพาะการสื่อสารผ่านสื่อมวลชนนั นเป็นอีกปัจจัยส้าคัญที่ท้าให้การเคลื่อนไหวประสบ
ผลส้าเร็จ ทางหน่วยงานของภาครัฐได้ออกมาชี แจงรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับโครงการสร้างโรงไฟฟ้า
ขยะผ่านรายการทีวี ว่ายังไม่มีการด้าเนินการใดเก่ียวกับโครงการ  
 4.4.7 การน้าทุนทางวัฒนธรรมเข้ามาสร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 

จากการสัมภาษณ์ตัวแทนเครือข่ายลุ่มน ้ าแม่ทา ได้ เล่าว่า “ประเพณีแห่
ช้างเผือก” ซึ่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมดั งเดิมของคนแม่ทา ได้ห่างหายไปจากชุมชนลุ่มน ้าแม่ทามาเป็น
เวลานานกว่า 6 ปี ตั งแต่ปี 2553 ทีเป็นปีที่น ้าแม่ทาแห้งแล้งมาก ทางเครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทาร่วมกับ
ชาวบ้านจึงจัดประเพณีแห่ช้างเผือกขึ น พอมาปี 255  ถึงปี 2559 ได้มีการเคลื่อนไหวเพ่ือคัดค้านการ
สร้างโรงไฟฟ้าขยะ โดยที่ทราบข่าวว่าพื นที่สร้างอยู่ติดกับล้าน ้าแม่ โดยการเคลื่อนไหวที่ผ่านมานั น
ประสบผลส้าเร็จโดยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกมาชี แจงว่ายังไม่มีการด้าเนินการใดเกี่ยวกับ
โรงไฟฟ้าขยะและจะไม่มีการสร้างโรงไฟฟ้าในบริเวณพื นที่ดังกล่าว ประกอบกับปีนั นน ้าแม่ทาแห้งขอด 
เครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทา จึงได้จัดงานท้าบุญผ้าป่ารักษาล้าน ้าแม่ทา “ประเพณีแห่ช้างเผือกขึ น”  เพ่ือ
เป็นการตอกย ้าผลส้าเร็จของการเคลื่อนไหว และเป็นการให้ชาวบ้านได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ น ให้
สติเตือนใจกลับมารักและหวงแหนน ้าแม่ทา ตลอดจนเป็นการรื อฟ้ืนประเพณีวัฒนธรรมที่มีมาแต่
ดั งเดิมไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานได้สืบทอดและเป็นกลไกการเชื่อมโยงอันจะน้าไปสู่การจัดการลุ่มน ้าแม่ทา
อย่างยั่งยืน นางวันดี (นามสมมติ). (11 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ์. 

ประเพณี “แห่ช้างเผือก” เป็นประเพณีและความเชื่อของคนลุ่มน ้าแม่ทาและชาว
ล้านนามาตั งแต่บรรพบุรุษ ว่าการแห่ช้างเผือก เป็นการขอฟ้าขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล โดยในช่วง
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นั นที่มีการเคลื่อนไหวคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ  ถือว่าเป็นปีที่แห้งแล้งที่สุดในรอบหลายสิบปีที่
ผ่านมา กอปรกับการรื อฟ้ืนถึงความเชื่อความศรัทธาของประเพณีวัฒนธรรมการแห่ช้างเผือก ซึ่ง
ช้างเผือกถือได้ว่าเป็น ช้างมงคล ถ้าหากเกิดในบ้านเมืองไหน บ้านเมืองนั นจะอุดมสมบูรณ์ อยู่เย็นเป็น
สุข  เรื่องราวของช้างมงคลนี ปรากฏในเวสสันดรชาดก   

กิจกรรมแห่ช้างเผือกลุ่มน ้าแม่ทา (ตามคติความเชื่อ เวสสันดรชาดก) จาก วัด
ม่อนจอมธรรม อ้าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ถึงวัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดล้าพูน จัดขึ นในวันที่ 
19-21 มิถุนายน 2559 พิธีกรรมแห่ช้างเผือกท้าเมื่อเกิดวิกฤตฝนแล้ง น ้าไม่เพียงพอ ชาวบ้านไม่มีน ้า
ในการท้านา ไม่เพียงพอต่อการบริโภคอุปโภคจึงจัดพิธีแห่ช้างเผือกขึ น แต่ปัจจุบันวิถีชีวิตเปลี่ยนไป
จากการพึ่งพาธรรมชาติเป็นการกอบโกยผลประโยชน์จากธรรมชาติมากขึ น จึงจัดกิจกรรมขึ นเพื่อเป็น
การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชุมชน การสร้างจิตส้านึก การมีส่วนร่วมในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันด้วยพลังศรัทธา โดยเริ่มแห่ช้างเผือกจากวัดม่อนจอมธรรม และพักอยู่ที่วัด
ทาปลาดุก ต้าบลทาปลาดุก อ้าเภอแม่ทา จังหวัดล้าพูน 1 คืน และเคลื่อนไปยังวัดหนองยางไคล 
ต้าบลทาทุ่งหลวง อีก 1 คืน ก่อนเคลื่อนขบวนมายังวัดพระธาตุหริภุญชัย ซึ่งในแต่ละพื นที่จะมีการจัด
นิทรรศการให้ข้อมูลเกี่ยวกับลุ่มน ้าแม่ทา และมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนสถานการณ์ลุ่มน ้าแม่ทา ของดี
แม่ทา ทุนเดิมทีมี ปัญหาที่เกิดขึ น และการหาแนวทางในการจัดการปัญหาร่วมกัน ซึ่งการจัดกิจกรรม
ครั งนี สิ่งที่ส้าคัญที่สุด คือ การได้มารวมกันด้วยพลังศรัทธา ความเชื่อ ความรัก ความห่วงใยต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติ และการสืบสานวัฒนธรรมที่ดีของชุมชนให้คงอยู่ 

จากการจัดกิจกรรมแห่ช้างเผือก ซึ่งเป็นประเพณีที่เก่าแก่ของชาวลุ่มน ้าแม่ทา
และชาวล้านนา จะเห็นได้ว่าเป็นการน้าทุนทางวัฒนธรรมประเพณีที่มีอยู่เดิมเข้ามาสร้างการมีส่วน
ร่วมของคนในชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั งเป็นการถ่ายทอด
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นให้กับคนรุ่นลูกรุ่นหลานเกิดความตระหนัก หวงแหน แ ละรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์ (อุทิศ ทาหอม และคณะ, 2015) 
และเป็นการน้าทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมมาใช้เพื่อเป็นการสะสมทุนทางสัญลักษณ์ เพื่อสร้างอ้านาจ
เชิงสัญลักษณ์ให้กับชุมชนลุ่มน ้าแม่ทาโดยการเชื่อมโยงการเป็นผู้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน เพ่ือใช้ในการต่อสู้และสร้างอัตลักษณ์ของชุมชนแทนภาพลักษณ์ในเชิงลบนั่นก็
คือปัญหาขยะในชุมชน ที่สังคมภายนอกหรือทางภาครัฐพยายามที่จะสร้างขึ น  
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ภาพที่ 4.9 การแห่ช้างเผือก โดยเริ่มแห่ช้างเผือกจากวัดม่อนจอมธรรม พักอยู่ที่วัดทาปลาดุก 1 คืน 

และเคลื่อนไปยังวัดหนองยางไคล อีก 1 คืน ก่อนเคลื่อนขบวนมายังวัดพระธาตุหริภุญชัย . จาก 

https://www.facebook.com/กลุ่มรักษ์แม่ทา-คัดค้านโรงไฟฟ้าขยะ. 

 
ภาพที ่4.10 การจัดนิทรรศการให้ข้อมูลเกี่ยวกับลุ่มน ้าแม่ทา และมีเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนสถานการณ์
ลุ่มน ้าแม่ทา ของดี ทุนเดิมที่มี ปัญหาที่เกิดขึ น และการหาแนวทางในการจัดการปัญหาร่วมกัน. จาก 
https://www.facebook.com/กลุ่มรักษ์แม่ทา-คัดค้านโรงไฟฟ้าขยะ. 
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4.5 แรงจูงใจที่ท้าให้ชาวบ้านมาร่วมเคลื่อนไหวคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ 
 
 ในการเคลื่อนไหวเพ่ือคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าขยะในครั งนี ไม่ใช่เพียงแต่เป็นกลุ่มคน
หรือชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื นที่เพียงเท่านั น แต่รวมไปถึงชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตลอดลุ่มน ้าแม่ทา ที่มา
เข้าร่วมเคลื่อนไหวในครั งนี ด้วย โดยสามารถสรุปได้ดังนี  
 
 4.5.1 แรงจูงใจของชาวบ้านในหมู่บ้านที่คาดว่าจะมีการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ 

จากการสัมภาษณ์และพูดคุยกับชาวบ้านในพื นที่ที่คาดว่าจะมีการสร้างโรงไฟฟ้า
ขยะนั น แรงจูงใจที่ท้าให้เข้าร่วมเคลื่อนไหว สามารถสรุปได้ ดังนี  
   (1) คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากปัญหามลพิษทางอากาศจากโรงไฟฟ้าขยะ 
โดยที่ก่อนหน้านี ก็ได้มีฟาร์มปศุสัตว์ขนาดใหญ่ได้เข้ามาตั งในพื นที่อ้าเภอแม่ทา และได้ส่งกลิ่นเหม็น
รบกวนชาวบ้านอยู่มาเป็นระยะเวลานาน ชาวบ้านจึงเห็นว่าหากมีโรงไฟฟ้าขยะมาตั งอีก ก็ยิ่งจะเพ่ิม
มลพิษทางอากาศยิ่งขึ น สร้างความร้าคาญ และส่งผลต่อสุขภาพคนในชุมชนอีกด้วย 
   (2) เนื่องจากบริเวณโดยรอบที่จะมีการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ ต่างก็เป็นเขต
ชุมชน ที่มีทั งโรงเรียน โรงพยาบาล และสถานที่ราชการหลายหน่วยงาน จึงมีความเป็นห่วงลูกหลาน
ของตนที่อาศัยในพื นที่ว่าจะเป็นอันตราย ไม่ว่าอันตรายที่เกิดขึ นจากการขนส่งขยะ ที่คาดว่าวันหนึ่ง
จะมีการวิ่งหลายเที่ยว อันตรายที่เกิดจากการกินอาหาร การใช้น ้าในน ้าแม่ทา ที่มีสารปนเปื้อนที่ไหล
มาจากโรงไฟฟ้าขยะสู่น ้าแม่ทา 
   (3) ไม่มีความเชื่อถือต่อกระบวนการท้างานของภาครัฐและภาคเอกชนที่ไม่มี
ความชัดเจนโปร่งใส่ 
   (4) ปัญหาขยะสามารถบริหารจัดการด้วยคนในชุมชนได้ ไม่จ้าเป็นต้องมีการ
สร้างโรงไฟฟ้าขยะ 
 4.5.2 แรงจูงใจของชาวบ้านที่อาศัยอยู่นอกเขตพื นที่ที่คาดว่าจะมีการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ 

จากที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี ว่านอกจากชาวบ้านในหมู่บ้านแล้วยังมีชาวบ้านอีก
จ้านวนไม่น้อยที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเขตพื นที่ที่จะมีการสร้างโรงไฟฟ้าขยะได้เข้าร่วมการ
เคลื่อนไหวเพ่ือคัดค้านในครั งนี ด้วย โดยแรงจูงใจที่ท้าให้ตัดสินใจเข้าร่วมนั น ประการแรกคือ ทุกคนที่
เข้าร่วมไม่ได้มองว่าพื นที่ที่คาดว่าจะมีการสร้างโรงไฟฟ้าขยะนั นเป็นบ้านของคนใดคนหนึ่ง แต่กลับ
มองว่าเป็นบ้านของคนแม่ทา และของทุกคนในจังหวัดล้าพูนที่จะต้องช่วยกันดูแลรักษา เนื่องจากลุ่ม
น ้าแม่ทานั น มีผู้คนอาศัยอยู่จ้านวนมากตลอดล้าน ้า หากมีการสร้างโรงไฟฟ้าขยะขึ น โดยแต่ละคนที่
เข้าร่วมต่างก็ได้ศึกษาและได้รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ นจากโรงไฟฟ้าขยะว่ามีมาก เมื่อ
เทียบกับสิ่งที่จะได้มา นั่นก็คือได้ไม่คุ้มกับที่เสียไปนั นเอง ผลกระทบที่เกิดเป็นวงกว้างไม่ใช่กระทบแค่
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คนในพื นที่เท่านั น และประการที่สองคือชาวบ้านต่างก็ไม่มั่นใจในการท้างานของหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนว่าจะสามารถท้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนที่ได้กล่าวไว้ 

 
 จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าแรงจูงใจที่ท้าให้ออกมาเคลื่อนไหวคัดค้าน ของทั ง
ชาวบ้านในพื นที่ที่จะมีการสร้างโรงไฟฟ้าขยะและชาวบ้านที่ อยู่นอกพื นที่นั น คือ เกรงว่าหากมี
โรงไฟฟ้าขยะมาตั งในพื นที่ที่อยู่ติดกับล้าน ้าแม่ทา ซึ่งเป็นล้าน ้าที่หล่อเลี ยงคนแม่ทา และอยู่คู่กับคน
แม่ทามาเป็นเวลาช้านานนั น โรงไฟฟ้าขยะนั นจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่และ
ทรัพยากรธรรมชาติลุ่มน ้าแม่ทามหาศาล ไม่เพียงแต่พื นที่ที่จะมีการสร้างแต่เป็นพื นที่ทั งลุ่มน ้าแม่ทา 
หรือพื นที่ทั งจังหวัดล้าพูน หรืออาจจะส่งผลกระทบทั งประเทศ และมองว่าทรัพยากรลุ่มน ้าแม่ทาไม่ใช่
เพียงของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนที่จะต้องช่วยกันปกป้องรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรลุ่มน ้า ปกป้อง
ตัวเองและลูกหลานจากผลกระทบที่จะได้รับจากโรงไฟฟ้าขยะ 
 
“...มันไม่สามารถแยกบ้านใครบ้านใครได้ การแบ่งเขตการปกครองมันมาทีหลัง แต่ความเป็นคนลุ่มน ้า
แม่ทา. คนบ้านทามันมีมาก่อนเก่า แล้วท่านจะเข้าใจว่าท้าไมคนแม่ทาถึงคัดค้านโครงการโรงไฟฟ้า
ขยะ…” นายฉัตร (นามสมมติ). (14 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ์. 
 
4.6 ผลกระทบของการเคลื่อนไหวคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ 
 
 หลังจากท่ีเครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทา ได้ต่อสู้เคลื่อนไหวมาเป็นระยะเวลาร่วม 6 เดือน ตั งแต่
ปลายเดือนตุลาคม ถึง เดือนเมษายน นับว่าเป็นช่วงเวลาที่ไม่นานมากนัก แต่ก็สร้างความเจ็บปวด
และเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่เข้าร่วมคัดค้านเป็นอย่างมากเช่น มีผู้เข้าร่วมเคลื่อนไหว
บางคนถูกคุกคามโดยการถูกยิงขู่  นอกจากนี ยังเป็นแรงขับเคลื่อนให้ผู้คนที่เข้าร่วมโดยเฉพาะคนใน
พื นที่เองได้ตระหนักถึงปัญหา หวงแหนและอนุรักษ์ทรัพยากรบ้านเกิดของตนมากยิ่งขึ น ผลกระทบที่
เกิดขึ นภายหลังจากการเคลื่อนไหวซึ่งนับว่าเป็นผลกระทบในเชิงบวกนั น สามารถสรุปได้ดังนี  
 
  4.6.1 ไม่มีการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกมาให้ความชัดเจนกับกลุ่มผู้เคลื่อนไหวคัดค้าน 
ว่ายังไม่มีการด้าเนินโครงการใดๆ มีเพียงแต่บริษัทเอกชนหลายแห่งเข้ามาเสนอโครงการเพียงเท่านั น 
  4.6.2 กลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จังหวัดล้าพูน 

แม้ว่าโครงการสร้างโรงไฟฟ้าขยะพื นที่ลุ่มน ้าแม่ทา อ้าเภอแม่ทา จังหวัด
ล้าพูน จะได้รับค้ายืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ายังไม่มีการด้าเนินการใดๆแล้วก็ตาม แต่ก็จะเห็น
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ว่าโรงไฟฟ้าได้ย้ายไปพื นที่อ่ืนไม่ว่าจะเป็นอ้าเภอใกล้เคียง เช่น อ้าเภอบ้านธิ ซึ่งก็ได้มีชาวบ้านที่ไม่เห็น
ด้วยได้ออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านเช่นกัน นอกจากอ้าเภอบ้านธิแล้วยังมีพื นที่ในอ้าเภอแม่ทาที่คาดว่า
จะมีการกลับมาสร้างโรงไฟฟ้าขยะอีกครั ง ด้วยเหตุนี เองจึงท้าให้กลุ่มผู้เคลื่อนไหวคัดค้านต่างก็ยังไม่มี
ความสบายใจ เพราะจากบทเรียนที่ผ่านมา ท้าให้ไม่ไว้วางใจการท้างานและความโปร่งใส่ของ
หนว่ยงานภาครัฐและกลุ่มบริษัทเอกชนว่าจะล้มเลิกโครงการเพียงเท่านี  

โดยหลังจากการเคลื่อนไหวคัดค้านโรงไฟฟ้าขยะนั น มีการประชุมร่วมกัน
ของกลุ่มผู้เคลื่อนไหวเพ่ือหาวิธีหรือแนวทางในการอนุรักษ์ ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ จึงได้มีการ
จัดตั งเครือข่ายเฝ้าระวังจังหวัดล้าพูนขึ น  ไม่ใช่เพียงอ้าเภอแม่ทา แต่เป็นการสร้างกลุ่มเครือข่ายทุก
อ้าเภอในจังหวัดล้าพูน  เพ่ือติดตาม เฝ้าระวัง และร่วมมือกันแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และปัญหาต่างๆท่ีเกิดขึ น  

การสร้างกลุ่มเครือข่ายในครั งนี ก็เนื่องจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในการ
เคลื่อนไหวของเครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทาเพ่ือคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าขยะนั น ปัจจัยหนึ่งที่ท้าให้การ
เคลื่อนไหวประสบผลส้าเร็จนั นก็คือการร่วมมือกันจากทุกภาคส่วน และได้เล็งเห็นว่าที่ผ่านมาใน
จังหวัดล้าพูนเองนั นมีโครงการขนาดใหญ่ของหน่วยงานภาครัฐที่ส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนหลาย
โครงการ เมื่อมีการเรียกร้องคัดค้านแต่ก็ไม่เป็นผลส้าเร็จเนื่องจากขาดภาคีเครือข่าย และความร่วมมือ
จากหลายฝ่าย โดยมองว่าการจัดตั งกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จังหวัดล้าพูน ขึ น
นั นจะสามารถหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ นร่วมกันได้เป็นอย่างดีและประสบผลส้าเร็จ 
  4.6.3 โครงการการบริหารจัดการขยะในชุมชนเอง  

ในบางหมู่บ้านจัดท้าโครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนเอง โดยการคัด
แยกขยะ ตัวอย่างเช่น หมู่บ้านทาปลาดุก ต้าบลทาปลาดุก อ้าเภอแม่ทา จังหวัดล้าพูน โดยหมู่บ้านทา
ปลาดุกนี อยู่ในรัศมี 10 กิโลเมตร จากพื นที่ที่คาดว่าจะมีการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ และเป็นพื นที่ที่ผู้
ศึกษาเองได้ลงศึกษาชุมชน โครงการการคัดแยกขยะนั นเกิดขึ นโดยทางวัด โรงเรียน และชุมชนได้
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาขยะร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุข และสถานการณ์ที่ผ่านมานั่นก็คือ 
สถานการณ์ของโรงไฟฟ้าขยะที่ลุ่มน ้าแม่ทา ซึ่งก็มีทั งพระภิกษุและคนในชุมชนที่ได้เข้าร่วมเคลื่อนไหว
ในครั งนี ด้วย ทุกคนต่างก็ได้ตระหนักถึงความส้าคัญของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมลุ่มน ้าแม่ทา และมองว่า
ปัญหาขยะไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่ของคนแม่ทา จนจะต้องสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะขึ น จึงได้ร่วมกันจัดท้า
โครงการ คัดแยกขยะนี ขึ นเพ่ือบริหารจัดการขยะของชุมชนเอง อีกทั งเป็นการปลูกจิตส้านึกความ
รับผิดชอบของคนในชุมชน ที่จะต้องมีส่วนร่วมเป็นผู้รับผิดชอบต่อขยะของตนเอง และยังสามารถ
เปลี่ยนขยะให้เป็นเงิน เพ่ือน้ามาใช้ในการพัฒนาชุมชนต่อไป และเป็นการสะท้อนให้หน่วยงานภาครัฐ
เห็นว่าชุมชนสามารถจัดการขยะด้วยตนเองได้ โรงไฟฟ้าขยะไม่ได้จ้าเป็นกับคนลุ่มน ้าแม่ทา และขยะก็
ไม่ได้เป็นปัญหากับคนในชุมชน แต่การที่จะสร้างโรงไฟฟ้าขยะแล้วน้าขยะจากที่อ่ืนเข้ามาจัดการ
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ท้าลายในพื นที่ลุ่มน ้าแม่ทานั่นแหละคือปัญหาและจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต และทรัพยากรธรรมชาติ
ลุ่มน ้าแม่ทาต่อไป 
  4.6.4 ความม่ันคงทางด้านอาหาร 

ความมั่นคงทางด้านอาหารไม่ได้มีเพียงมิติการผลิตอาหารให้ได้มากขึ น
เท่านั น แต่ยังเชื่อมโยงกับประเด็นอ่ืนๆ เช่น การเข้าถึงอาหาร และได้ครอบคลุมไปถึงเรื่องคุณค่าของ
อาหาร โภชนาการ ความปลอดภัยและความสมดุลทางอาหารอีกด้วย ความมั่นคงทางอาหารกับการ
พัฒนาภาคเกษตรในด้านต่างๆ จึงเป็นประเด็นส้าคัญที่จะด้าเนินควบคู่กันไป ดังนั นจึงเป็นอีกกลยุทธ์
ในการปกป้องฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของลุ่มน ้าแม่ทา จากโครงการนโยบายภาครัฐ 
ไม่ใช่เพียงโครงการสร้างโรงไฟฟ้าขยะเท่านั น แต่เป็นโครงการของภาครัฐหรือเอกชน ที่ส่งผลกระทบ
ต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชน  

เนื่องจากฐานของชุมชน  ยังคงเป็นภาคการเกษตร  ซึ่งที่ผ่านมาประสบ
ปัญหาความแห้งแล้ง  ความไม่ปลอดภัยของอาหารการกิน  ท้าให้คนในชุมชนเริ่มตระหนักในการดูแล
สุขภาพ การยกประเด็นอาหารท้องถิ่น อาหารปลอดภัย อาหารอินทรีย์ จึงอยู่ในความสนใจของคนใน
ชุมชน  และหน่วยงานในพื นท่ี เช่น โรงเรียน องค์กรพัฒนาชุมชน ชาวบ้าน ผู้น้าชุมชน กอปรกับหลาย
หน่วยงานมีภารกิจในด้านนี อยู่ด้วย เช่น พัฒนาที่ดิน สาธารณสุข เกษตร และองค์การปกครองส่ วน
ท้องถิ่น เป็นต้น 

เครือขายลุ่มน ้าแม่ทา จึงได้หยิบยกประเด็นความมั่นคงทางด้านอาหาร
ขึ นมา เพื่อแสดงให้เห็นว่า จะเกิดผลกระทบเป็นอย่างมาก หากมีการสร้างโรงไฟฟ้าขยะในลุ่มน ้าแม่ทา 
เพราะการท้าเกษตรของคนแม่ทาจะต้องอาศัยน ้าจากล้าน ้าแม่ทา เมื่อมีโรงไฟฟ้าก็จะมีการปนเปื้ อน
ของสารเคมีที่ไหลลงสู่น ้าแม่ทา มลพิษทางอากาศ และการจัดการน ้าของคนลุ่มน ้าแม่ทา 

นอกจากนี ผู้ศึกษา และพ่ีเลี ยงองค์กรเครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทา ร่วมกับโรงเรียน 
ได้จัดท้าโครงการ “การอนุรักษ์พันธุกรรมท้องถิ่น ผ่านเมนูอาหาร” โดยการสร้างสรรค์เมนูอาหาร ให้
เด็กรุ่นใหม่เรียนรู้ และทดลองประกอบอาหารให้ทานง่าย ท้าง่าย ใช้เมนูอาหารเป็นสื่อกลางให้ชุมชน
เกิดกระบวนการเรียนรู้ ด้านงานอนุรักษ์และสืบสานพันธุกรรมท้องถิ่น ทั งผู้ให้ความรู้และผู้เรียนรู้ เพ่ือ
เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติ และเรียนรู้ความสัมพันธ์ของธรรมชาติ
และธรรมชาติ อย่างเข้าใจและน้าไปสู่การอนุรักษ์ในชุมชน และที่ส้าคัญยังได้น้าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางในการด้าเนินโครงการด้วย นั่นก็คือพยายามให้ทุกคน
ตระหนักถึงความพอเพียง มีความรักและภูมิใจ พอใจในสิ่งที่ตนมี ทั งธรรมชาติและวัฒนธรรมชุมชน
แบบเดิม ที่อบอุ่นและมีความสุข    

นอกจากนี เครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทายังใช้หลักแนวคิดความสุขมวลรวมประชาติ 
(Gross National Happiness : GNH) มาเป็นแนวคิดและหลักการท้างาน การด้าเนินชีวิต เพ่ือให้
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บรรลุเป้าหมายสูงสุดของชีวิตที่ตั งไว้นั่นก็คือ “ความสุข และการพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนการแบ่งปัน
ช่วยเหลือผู้อ่ืน” โดยแนวคิดความสุขมวลรวมประชาชาติ หรือ GNH ยึดหลักว่าการพัฒนาสังคม
มนุษย์ที่แท้จริงเกิดจากการพัฒนาทางด้านวัตถุและจิตใจควบคู่กันไป เป็นการวัดการพัฒนาประเทศที่
ไม่ได้เน้นตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่เน้น “ความสุข” ที่แท้จริงของคนในสังคม  

ใครหลายคนคงจะคุ้นเคยกับค้าว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ หรือ 
GNP (Gross National Product) ซึ่งเป็นดัชนีที่ส้าคัญที่ใช้วัดการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศ ความเจริญทางเศรษฐกิจสังคม ดังนั นนโยบายการพัฒนา
ประเทศจึงมีจุดมุ่งหมายที่จะกระตุ้นตัวเลขเศรษฐกิจให้สูงขึ นมากกว่าที่จะเน้นความสุขของประชาชน
เป็นเป้าหมาย และจะให้ความส้าคัญต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ GDP (Gross 
Domestic Product) เป็นอันดับแรกเมื่อเกิดวิกฤติหรือเหตุการณ์ต่างๆ โดยไม่ได้ดูว่ากระทบต่อ 
“ความอยู่ดีมีสุข” ของประชาชนเพียงใด ทั ง GNP หรือ GDP ต่างก็ไม่ได้สะท้อนถึงสภาพปัญหาใน
สังคม เช่น ความไม่เท่าเทียมกันของการกระจายรายได้ ช่องว่างทางโอกาสของการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
นโยบายรัฐสิทธิเสรีภาพ รวมถึงเป้าหมายที่แตกต่างกันในสังคมที่ไม่ได้ถูกวัด นอกจากนี  GNP ยังไม่ได้
ค้านวณถึงต้นทุนของการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และ
ประเทศชาติ  

แนวคิดเรื่องความสุขมวลรวมประชาชาติหรือ GNH นั น มีหลักการส้าคัญ            
4 ประการ หรือเสาหลักแห่งความสุขทั งสี่ (Four pillars of happiness) ได้แก่ 
    (1) การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน (Sustainable Economic Development) 
    (2) การอนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรม (Cultural Conservation) 
    (3) การรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ (Nature Preservation) 
    (4) การมีธรรมาภิบาล(Good Governance)  

เครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทาจึงเห็นว่าการน้าหลักความสุขมวลรวมประชาชาติเข้า
มาใช้เป็นแนวทางในการด้าเนินชีวิต และการด้าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งทางเครือข่ายลุ่ม
น ้าแม่ทาได้ก้าหนดเป้าหมายร่วมกันคือ การสร้างความม่ันคงทางด้านอาหารของลุ่มน ้าแม่ทาให้เกิดขึ น 
ซึ่งหากว่ามีการสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพื นที่ลุ่มน ้าแม่ทา ก็ท้าให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ว่า แม่ทาจะ
มีความมั่นคงทางด้านอาหาร เนื่องจากห่วงโซ่อาหารถูกท้าลายโดยโรงไฟฟ้าขยะที่เป็นนโยบายของ
ชาติ และผู้ปฏิบัติมีเฉพาะเพียงหน่วยงานของรัฐและเอกชน โดยไร้การมีส่วนร่วมของชุมชนผู้ได้รับ
ผลกระทบโดยตรง  
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ภาพ 4.11  กิจกรรม "เรียนรู้เครื่องมือชี วัตคุณค่ามวลรวม(GPI+GNH) ประเด็นห่วงโซ่อาหารปลอดภัย 
ลุ่มน ้าแม่ทา" วันที่ 5-7 มีนาคม พ.ศ. 2560. โดย รังรอง ทาบุญเมือง, 2560. 
 
“…การที่สร้างโรงไฟฟ้าจากขยะในพ้ืนที่ แม้ทางผู้เกี่ยวข้องจะออกมาให้ข้อมูลถึงข้อดีของโรงไฟฟ้าขยะ 
ไม่ว่าจะเป็น การสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนให้มีรายได้เพ่ิมมากขึ้น หรือแม้กระทั่งการมีไฟฟ้าใช้ที่
เพียงพอของคนในชุมชนก็ตาม แต่ถึงอย่างไรความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินเสมอไป เมื่อมีไฟฟ้าทุก
ครอบครัวก็ต้องซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า ต้องท างานแลก เมื่อได้มายิ่งท าลายความเป็นวัฒนธรรมชุมชน    
สื่อยิ่งมอมเมาผู้คนให้หลงใหลได้ปลื้มชีวิตทันสมัยถูกหลอกซ้ าแล้วซ้ าเล่า  คิดว่านั่นคือวิถีชีวิตที่ควร
เป็น  ผลที่ได้คือเครียด และกลายเป็นความทุกข์ มีการแข่งขันแย่งชิงทรัพยากรกันเกิดขึ้น...”   
นางดาวเรือง (นามสมมติ). (10 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ์. 
 
 แม้การเคลื่อนไหวคัดค้านโรงไฟฟ้าขยะของเครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทาจะสิ นสุดลงด้วยการที่
ทางหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่นออกมาชี แจ้งว่ายังไม่มีการด้าเนินการสร้างโรงไฟฟ้าขยะใดๆทั งสิ นนั น 
แต่ก็ไม่ได้ท้าให้กลุ่มเครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทานิ่งนอนใจได้เลย เนื่ องจากว่ามีพื นที่อ้าเภอใกล้เคียงก้าลัง
เผชิญอยู่กับปัญหาเดียวกัน และยังมีโอกาสที่โรงไฟฟ้าขยะจะกลับมาสร้างที่แม่ทาอีกครั ง อาจจะไม่ใช่
พื นที่ติดล้าน ้าแม่ทาเช่นเดิม แต่ก็ยังเป็นพื นที่ติดกับชุมชน เป็นพื นที่ในจังหวัดล้าพูน และพื นที่ที่ไม่มี
ความเหมาะสม ดังนั นจึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากหลายฝ่าย
หลายหน่วยงานทั งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และต้องสร้างความตระหนักรับรู้        
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สร้ างจิ ตส้ านึ กความ เป็ น เจ้ าของให้ กั บ คน ในชุ มชนที่ จ ะช่ วยกั น  อนุ รักษ์  และปกป้ อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้เกิดในชุมชนอย่างยังยืน
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

  
 การศึกษาเรื่องขบวนการเคลื่อนไหวเพื่อคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ กรณีศึกษา 
เครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทา อ้าเภอแม่ทา จังหวัดล้าพูน จากผลการศึกษาสรุปได้ดังนี  
 
4.1 สรุปผลการศึกษา 
 
 การเคลื่อนไหวเพ่ือคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ ในพื นที่ลุ่มน ้าทา อ้าเภอแม่ทา 
จังหวัดล้าพูนนั น เกิดจากพลังเครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทา โดยมีสาเหตุการคัดค้านมาจาก 1)  ผลกระทบที่
คาดว่าจะเกิดขึ นหลังจากที่มีการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ ทั งต่อวิถีความเป็นอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 2) ความเหมาะสมของท้าเลที่จะสร้างโรงไฟฟ้าขยะ และเหตุผลอีกประการหนึ่งที่ท้าให้
กลุ่มผู้เคลื่อนไหวลุกขึ นมาคัดค้านคือ ความไม่ไว้วางใจต่อหน่วยงานของภาครัฐและบริษัทเอกชนที่ไม่มี
ความชัดเจนโปร่งใสและขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 การเคลื่อนไหวในครั งนี ถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวใหม่ 
(New Social Movement) ซึ่งกลุ่มผู้คัดค้านเองได้ประสานเชื่อมโยงเข้ากับปัญหาที่จะเกิดขึ นทั งกับ
ตนเอง และส่วนรวมมารวมเข้ากันในการเคลื่อนไหว เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมตามสิทธิที่พึงมี โดย
เป้าหมายนั นไม่ได้เพ่ือเป็นการช่วงชิงอ้านาจจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่เป็นการปกป้องฐานทรัพยากร
ชุมชนของตนไว้ให้คนรุ่นลูกหลานต่อไป  
 ยุทธศาสตร์ที่ส้าคัญของเครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทา คือ การน้าปัญหาและผลกระทบของ
โครงการการสร้างโรงไฟฟ้าขยะทั งในประเทศ  ต่างประเทศ และความเหมาะสมของพื นที่ในการสร้าง 
มาเป็นเงื่อนไขในการเคลื่อนไหวคัดค้าน เพ่ือแสดงให้เห็นว่า หากมีการสร้างโรงไฟฟ้าขยะในพื นที่ จะ
ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคนในพื นที่อย่างไรบ้าง และการสร้าง
โรงไฟฟ้าขยะไม่ใช่การแก้ปัญหาเรื่องของขยะที่ยั่งยืน แต่เป็นการสร้างปัญหาใหม่ขึ นมา 
 ส้าหรับยุทธวิธีที่เครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทาใช้ในการเคลื่อนไหวคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ
นั นพบว่าแบ่งออกเป็นสองช่วง ได้แก่ช่วงที่หนึ่ง คือ ช่วงเคลื่อนไหวคัดค้าน เพ่ือเรียกร้องให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้ออกมาชี แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการสร้างโรงไฟฟ้าขยะที่ชัดเจนกับชุมชน และ
แสดงให้เห็นถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ นต่อฐานทรัพยากรชุมชน และคนในชุมชนลุ่มน ้าแม่ทา หากมีการ
สร้างโรงไฟฟ้าขยะ ซึ่งยุทธวิธีที่ใช้ในการเคลื่อนไหวคัดค้านได้แก่ (1) การสร้างกลุ่มหรือความเป็นหมู่
คณะ ในนาม”กลุ่มรักษ์แม่ทา” (2) การยื่นหนังสือและชี แจงด้วยวาจากับหน่วยงานต่างๆ (3) กองทุน
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สนับสนุนการเคลื่อนไหว (4) การเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์ (5) การจัดเวทีเสวนา  “สานพลังเครือข่าย
ลุ่มน ้าแม่ทา” (6) การสื่อสารทางสังคม   
 ส้าหรับช่วงที่สองนั นเป็นผลกระทบที่เกิดขึ นจากการเคลื่อนไหวคัดค้านในช่วงแรกซึ่งถือ
ได้ว่าเป็นผลกระทบในเชิงบวก เพ่ือเป็นแรงขับเคลื่อนให้ผู้คนที่เข้าร่วมโดยเฉพาะคนในพื นที่เองได้
ตระหนักถึงปัญหา หวงแหนและอนุรักษ์ทรัพยากรบ้านเกิดของตนมากยิ่งขึ น โดยสรุปได้ คือ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ออกมาชี แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ก็ไม่ ได้ท้าให้
กลุ่มผู้เคลื่อนไหวไว้วางใจในหน่วยงานภาครัฐและบริษัทเอกชนที่เข้ามาก่อนหน้านี  เนื่องจากได้รับ
ข่าวสารเกี่ยวกับการสร้างโรงไฟฟ้าขยะเป็นระยะๆ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อขอซื อที่ดินเป็นจ้านวนมาก
ในพื นที่ใกล้เคียงจากพื นที่เดิม หน่วยงานปกครองท้องถิ่นไม่ได้มีการยืนยันว่าจะไม่สร้างแค่บอกว่ายัง
ไม่มีการด้าเนินการใดเพียงเท่านั น  
 นอกจากนี พื นที่อ้าเภอใกล้เคียงอย่างเช่นอ้าเภอบ้านธิ ก็ประสบกับปัญหาเช่นเดียวกัน 
แต่ต่างกันเพียงการเข้ามาของหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานท้องถิ่นที่มีความชัดเจนในการสร้าง
โรงไฟฟ้า ซึ่งก็ท้าให้เกิดความขัดแย้งและน้าไปสู่การเคลื่อนไหวคัดค้าน และมีกลุ่มชาวบ้านจ้านวน
หนึ่งถูกฟ้องร้องจากบริษัทเอกชนที่เข้ามา โดยเริ่มแรกมีเพียง 7 คน ต่อมาเพ่ิมเป็น 20 คน และมี
เกณฑ์ว่าจะมีการฟ้องร้องด้าเนินคดีกับชาวบ้านจนครบ 100 คน  จึงท้าให้ทางเครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทาไม่
นิ่งนอนใจแต่อย่างใด มีการสร้างกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังจังหวัดล้าพูน เพ่ือติดตามสถานการณ์ปัญหา
ต่างๆที่เกิดขึ นในจังหวัดล้าพูน และหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน เนื่องจากว่ามีบทเรียนในกรณีของพื นที่
ลุ่มน ้าแม่ทาแล้ว ท้าให้เห็นว่าการท้างานกันเป็นเครือข่ายนั นเกิดผลส้าเร็จที่เห็นได้ชัด  ซึ่งแต่ละบุคคล 
แต่ละพื นที่ต่างก็มีวิธีการในการแก้ไขปัญหาตามบริบทพื นที่ของตน ซึ่งสามารถน้ามาประยุกต์ใช้ได้กับ
พื นที่ที่มีบริบท และปัญหาคล้ายกันได้ และนอกจากนี ยังมีการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆขึ น 
อย่างเช่น การแห่ช้างเผือก การอนุรักษ์พันธุกรรมพื นบ้านผ่านเมนูอาหาร การบริหารจัดการขยะโดย
ชุมชนเอง การรณรงค์และส่งเสริมการท้าเกษตรอินทรีย์ ซึ่งที่กล่าวมาต่างก็ถือได้ว่าเป็นอีกกลยุทธ์ที่
ทางเครือข่ายลุ่มน ้าแม่ทาจัดท้าขึ นยัง เป็นการประชาสัมพันธ์ รวบรวมชาวบ้าน เพ่ือเป็นปลูกฝังและ
ปลูกจิตส้านึกให้คนในชุมชน รักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และให้ตระหนัก
ถึงปัญหาที่เกิดขึ น  
 ถึงแม้ว่าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่สนับสนุนการสร้างโรงไฟฟ้าขยะ จะยืนยันว่า
การสร้างโรงไฟฟ้าขยะเป็นทางเลือกที่ดีในการแก้ไขปัญหาขยะและพลังงาน มีการใช้เทคโนโลยีที่
สะอาดและปลอดภัย แต่กระบวนการจัดการขยะก่อนเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีก็ยังเป็นปัญหาที่ส้าคัญ
อย่างมาก และยิ่งไปกว่านั นกระบวนการท้างานของภาครัฐที่ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาชน
ในพื นที่ ซึ่งนับว่าเป็นการมองข้ามสิทธิของชุมชนและประชาชน ผู้ซึ่งเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับผลกระทบ
โดยตรง  
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4.2 ข้อเสนอแนะ 
  
 4.2.1 ข้อเสนอต่อนโยบาย 

ทางรัฐบาลจะต้องศึกษาและทบทวนถึงการบริหารจัดการขยะในเชิงพื นที่ ทั งใน
แง่รูปแบบ ขนาดของโครงสร้างและความเหมาะสมของพื นที่ เนื่องจากในแต่ละพื นที่มีลักษณะ 
ข้อจ้ากัด และปัญหาที่แตกต่างกัน ซึ่งไม่สามารถที่จะด้าเนินโครงการลักษณะเดียวกันในพื นที่ที่มีความ
แตกต่างกันได้ และควรให้ประชาชนผู้ที่จะได้รับทั งผลประโยชน์และผลกระทบ ได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
ทุกขั นตอนตามสิทธิที่พึงมีท่ีได้ก้าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 4.2.1 ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานปกครองท้องถิ่น 

ปัญหาขยะ เป็นปัญหาที่ทางหน่วยงานปกครองท้องถิ่นจะต้องร่วมมือกับชาวบ้าน
ในการบริหารจัดการขยะในพื นที่ของตน ทั งการรณรงค์การทิ งขยะ การคัดแยกขยะ และรณรงค์การ
ลดใช้ถุงพลาสติก จะต้องมีการท้าอย่างต่อเนื่อง จริงจัง และมีแผนการด้าเนินงานที่ชัดเจน  ไม่ปิดบัง
หรือบิดเบือนข้อมูลกับชุมชน มีการด้าเนินงานที่โปร่งใส่และชัดเจน  
 4.2.2 ข้อเสนอแนะต่อชุมชน 
  ชุมชนต้องมีการคัดแยกขยะในครัวเรือนของตนเอง  เนื่องจากขยะบางประเภท
สามารถน้าไปขายเพ่ิมรายได้  และน้ากลับมาใช้ใหม่ ซึ่งการคัดแยกขยะเป็นการลดปริมาณขยะลงได้ 
และช่วยกันในการลดการใช้ถุงพลาสติกโดยการน้าถุงหรือตะกร้าไปจากบ้านเมื่อไปซื อสินค้าต่างๆ  
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ภาคผนวก ก 
ข้อมูลชุมชนบ้านทาปลาดุก 

 
บ้านทาปลาดุก 
 บ้านทาปลาดุก หมู่ที่  5 ต้าบลทาปลาดุก อ้าเภอแม่ทา จังหวัดล้าพูน เป็นพื นที่ที่
นักศึกษาได้ลงปฏิบัติงานภาคสนาม โดยพื นที่บ้านทาปลาดุก มีระยะทางห่างจากจุดที่คาดว่าจะมีการ
สร้างโรงไฟฟ้าขยะอยู่ในรัศมี 10 กิโลเมตร นอกจากนี ชาวบ้านทาปลาดุกก็ยังได้เข้าร่วมการเคลื่อนไหว
คัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้าขยะด้วย และยังเป็นหมู่บ้านที่เริ่มมีการบริหารจัดการขยะโดยชุมชนเอง  
 
1. สภาพทั่วไป 
 
 1.1 ประวัติศาสตร์ชุมชน 

ประวัติความเป็นมาคนพื นเมืองของบ้านทาปลาดุก เป็นชาวหลวย เพราะต้น
ตระกูลอยู่ที่เมืองหลวย เมืองยอง แคว้นสิบสองปันนา ประเทศจีนในปัจจุบัน  ดังนั นภาษาพูดกันทั ง
หมู่บ้านจึงเป็นภาษา ลื อ หรือภาษาหลวย เหตุที่เป็นหมู่บ้านที่เป็นต้นก้าหนดของต้าบลเพราะว่ามีคน
จ้านวนมาก และตั งรกรากฐานเป็นปึกแผ่นขึ นได้ก่อนและมีขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นของตัวเอง 
ตามพงศาวดารปรากฏปี พ.ศ. 2216เมืองนครล้าพูนแตกเพราะถูกข้าศึกค้อมจากนครเขลางค์และยึด
ได้ในสมัยพยายี่มา ซี่งเป็นเจ้าเมืองนครล้าพูน ข้าศึกได้เผาเมืองเสียหายมาก ชาวเมืองต่างก็หนีอพยพ
ครอบครัวกันไปคนละทิศทาง ได้มีบุคคลผู้หนึ่งได้พาญาติพ่ีน้องอพยพหาที่อยู่ใหม่ที่บริเวณที่ตั งของ
หมู่บ้านทาปลาดุกในปัจจุบันนี  ครั งแรกท่ีมาอยู่ ณ ที่หมู่บ้านแห่งนี เพียง 7ครอบครัว และต่อมาอพยพ
มาเพ่ิมเติมในครั งแรกมาตั งรกรากอยู่ที่ทุ่งบ้านห่าง (ใกล้กับหมู่บ้านสถานีรถไฟในปัจจุบัน) รวม 24
ครอบครัว ต่อมาอีก 15ปี หมู่บ้านทั่งบ้านห่างถูกโจรมาปล้นสะดมน้องชายของ นายแสน ธนันชัยเป็น
หัวหน้าถูกคนร้ายฆ่าตัดคอถึงแก่ความตายและยังถูกไฟป่าลุกลามมายังหมู่บ้านอีก นายแสน ธนันชัย 
จึงได้พาชาวบ้านย้ายล่องลงมาทางไต้ มาที่ห้วยส้มป่อยใหญ่ ต่อมาได้ตั งชื่อ ว่าห้วยทาปลาดุก 
เพราะว่าล้าห้วยนี เป็นห้วยใหญ่ลึกไหล ลงสู่ล้าน ้าแม่ทาและที่ส้าคัญมีปลาดุกเป็นจ้านวนมาก จึงตั งชื่อ
หมู่บ้านนี ว่า (บ้านทาปลาดุก) จนถึงปัจจุบันนี  

ค้าขวัญหมู่บ้าน ทาปลาดุก  ม.5 
ถิ่นชาวลื อ     เลื่องลือพระเพชร 

งามเด่นพระธาตุดอยน้อย     รอยแยกแม่ทา 
ประชาสามัคคี   ประเพณีดีงาม   นามทาปลาดุก 
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 1.2 ต้าแหน่งที่ตั งของหมู่บ้าน 
บ้านทาปลาดุก ตั งอยู่ที่ ต้าบลทาปลาดุก อ้าเภอแม่ทา จังหวัดล้าพูน มีอาณาเขต

ติดต่อกับพื นท่ีใกล้เคียง ดังนี  
  ทิศเหนือ  ติดกับบ้านสถานี ต้าบลทาปลาดุก อ้าเภอแม่ทา จังหวัด

      ล้าพูน 
  ทิศใต้  ติดกับบ้านศรีทรายมูล หมู่ 14 ต้าบลทาปลาดุก  

      อ้าเภอแม่ทา จังหวัดล้าพูน 
  ทิศตะวันออก ติดกบัเทือกเขาขุนตาล 
  ทิศตะวันตก ติดกับเทือกเขาอารยัน 

 1.3 ลักษณะทางกายภาพ 
หมู่บ้านทาปลาดุก มีพื นที่เป็นที่ราบ โดยมีภูเขาล้อมรอบสลับซับซ้อนกันเป็น

จ้านวนมาก มีแม่น ้าใหญ่ที่เป็นสายหลักไหลผ่าน สภาพดินเหมาะแก่การท้าการเกษตร เช่น ท้าไร่ ท้า
นา ท้าสวน ท้าให้ชาวบ้านทาปลาดุกยึดอาชีพในการท้าเกษตรกรรมกันเกือบทุกหลังคาเรือน เพราะ
อยู่ใกล้กับที่ราบลุ่มแม่น ้าซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก 
 

 
ภาพที่ 1 แสดงลักษณะทางกายภาพบ้านทาปลาดุก หมู่ที่ 5 อ้าเภอแม่ทา จังหวัดล้าพูน จาก google 
map. 
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 1.4 ลักษณะภูมิอากาศ 
บ้านทาปลาดุก มีลักษณะภูมิอากาศที่ดีตลอดปี มีฤดูหนาวที่เริ่มตั งแต่ช่วงปลาย

เดือนตุลาคม – มกราคม ลักษณะอากาศ มีฝนตกชุกในช่วงแรกและมีอากาศหนาวเย็น อุณหภูมิเฉลี่ย 
10 - 15 องศาเซลเซียส มีฤดูร้อนที่เริ่มตั งช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม ลักษณะอากาศ 
ค่อนข้างร้อนอบอ้าว และบางครั งมีพายุฝนตกหนัก อุณหภูมิที่สูงนี จะอยู่ที่ช่วงประมาณ 30  – 40 
องศาเซลเซียส และมีฤดูฝนที่เริ่มตั งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน – ตุลาคม ลักษณะอากาศ มีฝนตกชุกตลอด
ช่วงฤดูฝน และตกชุกมาก ช่วงปลายเดือนตุลาคม มีอากาศเย็นสบาย - หนาวเย็นมาก อุณหภูมิ เฉลี่ย 
19 – 25 องศาเซลเซียส 
 1.5 การคมนาคม 

การคมนาคมระหว่างหมู่บ้านใกล้เคียง ติดต่อไปมาสะดวก มีทางหลวงชนบทที่แยก
จากถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ – ล้าปาง เข้าสู่หมู่บ้านได้สองเส้นทาง คือ ทางหลวงชนบทสายแม่
ทา – แม่ออน และ ทางหลวงของกรมโยธาธิการ สายทาป่าเปา – ทาปลาดุก ระยะทางประมาณ 5 
กิโลเมตร 

  การเดินทางของชาวบ้านส่วนมากจะใช้รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ เป็น
พาหนะในการเดินทาง ทั งภายในและนอกหมู่บ้าน และในตอนเช้าของทุกวันยังมีรถสองแถวสาย ทากู่ 
– ล้าพูน  วิ่งผ่านวันละสองเที่ยว ชาวบ้านที่ไม่มีพาหนะส่วนตัวก็จะอาศัยรถสองแถวนี เพ่ือเข้าไปในตัว
เมือง นอกจากนี ยังมีรถไฟที่ชาวบ้านใช้ในการเดินทางไปจังหวัดใกล้เคียง เป็นรถไฟสายเชียงใหม่ – 
กรุงเทพฯ ซึ่งชาวบ้านจะขึ นรถไฟที่สถานีทาชมภู และสถานีรถไฟขุนตาล 

 

 
      ภาพที ่2 การคมนาคม. โดย รังรอง ทาบุญเมือง, 2560. 
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 1.6 ทรัพยากรธรรมชาติที่ส้าคัญ 
แหล่งน ้า แหล่งน ้าตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุด คือ ล้าน ้าแม่ทา  ซึ่งเป็นแหล่งน ้าที่ไหล

ผ่านหมู่บ้านและมีล้าห้วยที่เกิดขึ นตามธรรมชาติอยู่ 4 สาย ดังนี  ล้าห้วยทรายขาว ล้าห้วยไคร้ ล ้าห้วย
ปูเลย และล้าห้วยต้นยางขาว 
ป่าชุมชน 1 แห่ง  
 

 
       ภาพที่ 3 ทรัพยากรธรรมชาติ(ล้าน ้าแม่ทา ป่าชุมชน). โดย รังรอง ทาบุญเมือง, 2560. 

 1.7 ระบบสาธารณูปโภค 
 -ไฟฟ้า             
 -น ้าประปา การใช้ประโยชน์จากประปาหมู่บ้าน มีวิธีการน้าน ้ามาจากแหล่งแม่น ้าแม่

ทาและการขุดบ่อน ้าในบริเวณล้าน ้าแม่ทาในช่วงฤดูแล้ง โดยการสูบน ้ามาผ่านกระบวนการกรองและ
น้าแท้งค์ประปาเพ่ือแจกจ่ายให้แก่ประชาชนได้น้าไปบริโภค – อุปโภค  และใช้ในการเกษตรต่างๆ 

 -ที่ท้าการไปรษณีย์ โดยทั่วไปประชาชนภายในหมู่บ้านทาปลาดุกจะใช้บริการของ ที่
ท้าการไปรษณีย์ประจ้าอ้าเภอแม่ทาซึ่งสมารถให้บริการได้ครบวงจร  เช่น  EMS   รับ – ส่งจดหมาย 
พัสดุ  ธนาณัติ  สิ่งตีพิมพ์ต่างๆ 
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2. สภาพทางเศรษฐกิจ 
 
 2.1 การประกอบอาชีพ 

พื นที่ของหมู่บ้านเป็นที่ราบเชิงเขา ริมฝั่งแม่น ้าทาไหลผ่านหมู่บ้าน มีพื นที่ส้าหรับ
ท้านา บางส่วนเป็นพื นที่ท้าสวน และส้าหรับปลูกพืชไร่พืชยืนต้นบางชนิด ประชากรส่วนใหญ่
ประมาณ 70% ประกอบอาชีพเกษตรกร ท้านา ท้าสวน เลี ยงสุกร และที่เหลือจะไปรับจ้างท้างานที่
นิคมอุตสาหกรรมล้าพูนหรือไปรับจ้างท้างานในต่างจังหวัดและต่างประเทศ 

ข้าวนาปี  โดยจะเริ่มตกกล้าประมาณเดือนมิถุนาคม  แล้วน้าไปปลูก จะเก็บเกี่ยว 
ประมาณเดือนพฤศจิกายน 

ข้าวโพดฝักอ่อน – ข้าวนาปี   ตกกล้าเดือนมิถุนาคม  แล้วเก็บ เกี่ยวเดือน
พฤศจิกายนแล้วจะ ปลูกข้าวโพด รุ่นที่1  หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว โดยจะเริ่มจากเดือนธันวาคม เก็บ
เกี่ยวเดือนมกราคมและรุ่นที่ 2 เริ่มปลูกเดือนเมษายน  และเก็บเก่ียวเดือนพฤษภาคม 

ข้าวโพดฝักอ่อนเริ่มต้นจากเดือนมีนาคม  เก็บเกี่ยวเดือนเมษายน รุ่นที่ 2  เริ่ม
เดือนมิถุนายน  เก็บเกี่ยวเดือนกรกฎาคม  รุ่นที่ 3  เริ่มต้นเดือนกันยายน  เก็บเกี่ยวเดือนตุลาคม 
 2.2 ปัญหาทั่วไปในการประกอบอาชีพ 

- ราคาผลผลิตทางการเกษตรต่้า ต้นทุนการผลิตสูง 
- เกิดภัยธรรมชาติ  โรค  แมลง 
- พื นที่ด้าเนินการมีจ้านวนจ้ากัด  ไม่สามารถขยายได้ 

 2.3 สถาบันการเงิน แหล่งเงินกู้ยืม 
เกษตรกรส่วนใหญ่จะเป็นสมาชิกของสหกรณ์การเกษตร  ธกส.  และธนาคาร

พาณิชย์  เกษตรกรจึงสามารถกู้ยืมเงินมาลงทุนทางการเกษตรได้ และจากแหล่งอ่ืนๆ  เช่น  ธนาคาร
พาณิชย์  กองทุนต่างๆ  ในหมู่บ้าน 

 
3. สภาพทางสังคม 
 
 3.1 โครงสร้างประชากร 

ปัจจุบันบ้านทาปลาดุกมีจ้านวนครัวเรือนทั งหมด 371 ครัวเรือน มีประชากร
ทั งหมด 1,123 คน ชาย 532 คน หญิง 591 คน 
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 3.2 ลักษณะครอบครัวและเครือญาติ 
สังคมในหมู่บ้านเป็นสังคมแบบเครือญาติมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สังเกตได้

จากในการท้าเกษตร ยังมีการลงแขกช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างเครือญาติในกรณีที ครอบครัวมี
แรงงานไม่พอก็มีการจ้างแรงงานภายนอก 
 3.3 การศึกษา 

สถานที่การศึกษาของบ้านทาปลาดุก คือโรงเรียนบ้านทาปลาดุก สังกัดส้านักงาน
เขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาล้าพูน เขตที่ 1 ส้านักคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน เปิดสอน
ตั งแต่ระดับชั นอนุบาล 1 ถึงระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคุณครู 4 คน นักการภารโรง 1 คน 
นักเรียน 31 คน ส่วนระดับชั นมัธยม ชาวบ้านจะส่งลูกเข้าไปเรียนที่โรงเรียนประจ้าอ้าเภอ คือ 
โรงเรียนแม่ทาวิทยายน และโรงเรียนในตัวจังหวัด เช่น โรงเรียนสวนบุญ เป็นต้น 
 3.4 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อ 

ชาวบ้านทาปลาดุกส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ วัดในหมู่บ้านมีจ้านวน  2  แห่ง  
ได้แก่ วัดทาปลาดุก และวัดเขาดอยน้อย และความเชื่อของคนในหมู่บ้าน ยังเน้นความเชื่อที่มีต่อเทพ
เจ้าเทวดาซึ่งคอยท้าหน้าที่ปกปักรักษาหมู่บ้านอยู่และจะถือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านจะรวมตัวอยู่ที่
ศาลเจ้าบ้านแห่งนี   จึงท้าให้ในหมู่บ้าน  มีสถานที่ตั งศาลเจ้าบ้านอยู่  ดังนั นจึงมีประเพณีการเลี ยงศาล
เจ้าบ้าน  ซึ่งจะมีการจัดเลี ยงเป็นประจ้าทุกปีเป็นประเพณีในหมู่บ้าน  เพ่ือเป็นการสักการบูชาสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านและเพ่ือความมั่นคงสืบอยู่ต่อไปของหมู่บ้าน วัฒนธรรมของชาวบ้านทาปลาดุก  
โดยทั่วไปจะสืบทอดมาจากชาวไทยเผ่าไทยลื อและชาวยอง  ดังนั นวัฒนธรรมการพูดจึงนิยมพูดภาษา
ลื อ ภาษายอง  ภาษาพื นเมือง ขนบธรรมเนียมประเพณีจะเน้นการอนุรักษ์ประเพณีดังเดิมที่ถือปฏิบัติ
สืบทอดกันมา ขนบธรรมเนียมและงานประเพณีประจ้าปีที่ส้าคัญได้แก่ 
 3.5 ลักษณะทางการเมืองและการรวมกลุ่ม 

ในชุมชนบ้านทาปลาดุก การจัดการปกครองขึ นตรงกับ องค์การบริหารส่วนต้าบล
ทาปลาดุก อ้าเภอแม่ทา จังหวัดล้าพูน โดยในหมู่บ้านจะคัดเลือกผู้น้าในหมู่บ้านเป็นผู้ใหญ่บ้าน 1 คน 
และผู้ใหญ่บ้านคัดเลือกผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอีก 2 คน และมีตัวแทนชาวบ้านเข้าไปท้างานในองค์การ
บริหารส่วนต้าบล 2 คน การปกครองในหมู่บ้านได้จัดแบ่งกันเป็นหมวด ในแต่ละหมวดจะมีผู้น้าที่ใน
หมวดคัดเลือกกันเอง จัดให้เป็นตัวแทนในด้านการประชาสัมพันธ์การท้างานกลุ่ม การท้าบุญ ตาม
หัววัดต่าง ๆ และมีการตั งกลุ่มเพ่ือพัฒนาอาชีพพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน เช่น กลุ่มปลูกข้าวโพดฝัก
อ่อน กลุ่มเงินออม เป็นต้น ในชุมชนมีความสัมพันธ์กันระหว่างกลุ่ม ระหว่างบุคคล เป็นวัฒนธรรมที่
สืบทอดมาจากรุ่นเก่า โดยอาศัยระบบเครือญาติ ในชุมชนจะเป็นเครือญาติกันหมด อาศัยระบบ
อุปถัมภ์จะมีกิจกรรมที่ร่วมมือกันและช่วยเหลือกันตลอด เรียกว่าการบอกบุญ การวอน การลงแขก 
การเอามื อ เป็นกิจกรรมที่พัฒนาระบบการท้างานของชุมชน ทั งงานส่วนตัวและงานส่วนรวม หรืองาน
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พัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการมีความสัมพันธ์กับต่างชุมชน จะมีตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนอ่ืน
ตลอด การด้าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันนั นสงผลให้เกิดการผูกพันสามัคคีในชุมชน ท้าให้ชุมชนได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในด้านต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา ส่งเสริมให้นิสัยของบุคคลในชุมชนมีน ้าใจอื อเฟ้ือ
เผื่อแผ่ มีคุณธรรมเป็นที่ยอมรับของชุมชน 

การด้าเนินกิจกรรมร่วมกันยังมีบางส่วนมีปัญหา เกิดความขัดแย้ง มาจากความคิด
ที่แตกต่างกัน เห็นแบบอย่างชุมชนอ่ืน สภาพสังคมรอบด้านเปลี่ยนแปลง กลุ่มคนเกิดความลังเลใน
การยอมรับระบบการท้างานแบบเดิมหรือเลียนแบบใหม่ ที่สร้างคนให้เห็นแก่ตนเองมากขึ น แต่ละ
กิจกรรมจะมีบทสรุปลงโทษให้เห็นได้เองในการด้าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน เพ่ือให้เกิดผลดี
และป้องกันปัญหาขัดแย้งที่จะเกิด ในชุมชนจะใช้ระบบประชาธิปไตย สร้างข้อบังคับ การปฏิบัติ 
กฎเกณฑ์ของชุมชน โดยอาศัยระบบทางราชการและข้อตกลงที่กลุ่มต่าง ๆ ร่วมคิดขึ น ตามมติของ
กลุ่ม ไว้เป็นแนวปฏิบัติ เพ่ือป้องกันปัญหาความขัดแย้งที่จะเกิดขึ นและสร้างกฎระเบียบ บทลงโทษที่
ชัดเจนไว้ปฏิบัติ เมื่อมีความผิด จะมีการทบทวนกฎระเบียบกันทุกปีเพื่อปรับให้ทันยุคทันสมัย 
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ภาคผนวก ข 
ผลกระทบจากเตาเผาขยะ 

 
ผลกระทบจากเตาเผาขยะ 
  
 การจัดการขยะโดยการน้าขยะซึ่งมีอยู่หลายชนิดเข้าสู่เตาเผา กระบวนการก้าจัดขยะ
ของเตาเผานี จะใช้ความร้อนที่สูงเพ่ือเผาไหม้ขยะที่มีส่วนประกอบที่เป็นสารอินทรีย์ ซึ่งกระบวนการ
ท้างานของเตาเผานี ได้ส่งผลกระทบอย่างชัดเจนในด้านๆ ดังนี  
 
1. ด้านสิ่งแวดล้อม 
 
 การเผาขยะหลายชนิดพร้อมกันในเตาเผาขยะ โดยเฉพาะการเผาขยะที่ไม่มีการคัดแยก
และเผาวัสดุที่มีส่วนประกอบของสารเคมีอันตรายที่แฝงอยู่ในขยะชุมชน เช่น พลาสติก PVC โดยจะ
ก่อให้เกิดอันตรายมากมาย เมื่อถูกปล่อยออกจากปล่องเตาเผาก็จะแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อมโดยการ
พัดพาของลม เตาเผาขยะมักจะมาพร้อมกับมลพิษทางอากาศเสมอ ซึ่งพอจะจ้าแนกประเภทของสาร
อันตรายที่เกิดจากเตาเผาขยะได้ดังนี  
 
 1.1 ไดออกซิน 

ไดออกซิน (dioxin) หนึ่งในสารพิษที่เป็นอันตราย หนึ่งในสารพิษที่เป็นอันตราย
มากที่สุดในโลก ซึ่งเกิดขึ นจากการเผาพลาสติกที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ เช่น โพลีไวนิลคลอไรด์
หรือพีวีซี(PVC) และโพลีไวนิลไดคลอไรด์ (PVDC) 

ไดออกซินเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่มีความเสถียรสูง จึงทนทานต่อการสลายตัว
จาก    ความร้อน แสงแดด สารเคมี หรือน ้า เมื่อแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อมก็จะตกค้างอยู่ในธรรมชาติ
ยาวนานหลายทศวรรษ 

ในรายงานของหน่วยงานพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา หรือยูเอสอีพีเอ (US-
EPA) ระบุชัดเจนว่า ไดออกซินเป็นสารก่อมะเร็ง เช่นเดียวกับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ 
(UNEP) ที่ก้าหนดให้ไดออกซินเป็นหนึ่งในสารพิษอินทรีย์ที่ตกค้างยาวนาน (Persistent Organic 
Pollutants) 12 ชนิด ซึ่งต้องด้าเนินควบคุมในระดับโลกอย่างเร่งด่วน มีการศึกษาที่ระบุ ว่า เตาเผา
ขยะคือแหล่งก้าเนิดหลักของไดออกซิน มากกว่า 3 ใน 4 ส่วนของไดออกซินทั งหมดที่ปล่อยสู่ชั น
บรรยากาศมาจากเตาเผาขยะ 
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ไดออกซิน แม้ปริมาณน้อยนิดก็สามารถปนเปื้อนในห่วงโซ่อาหารอย่างง่ายดาย 
โดยเฉพาะการสะสมอยู่ในสัตว์กินหญ้าและสัตว์น ้าประเภทปลา 
 1.2 โลหะหนักที่เป็นพิษ 

โลหะหนักที่เป็นพิษหลายชนิด ได้แก่ ตะกั่ว แคดเมี่ยม สารหนู ปรอท และ
โครเมียม จะถูกปล่อยออกมาจากการเผาขยะพลาสติกทั งในรูปของผงฝุ่น ก๊าซ และเถ้า โดยโลหะหนัก
ที่สร้างปัญหามากท่ีสุดคือปรอท ที่อุรห๓มิการเผาไหม้ปรอทจะมีสถานะเป็นก๊าซและสามารถเล็ดลอด
ผ่านเครื่องมือควบคุมมลพิษ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดักจับฝุ่นแบบประจุไฟฟ้าสถิตหรือถุงกรอง ออกสู่
สิ่งแวดล้อมได้ ขณะที่โลหะหนักตัวอ่ืนๆ จะอยู่ในรูปของเถ้าที่เหลือจากการเผาขยะ ซึ่งแบ่งออกเป็น
สองประเภท คือ เถ้าก้นเตา (Bottom Ash) ซึ่งตกลงไปรวมกันด้านล่างของเตาเผาขยะ คิดเป็น 90 
เปอร์เซ็นต์ของเถ้าทั งหมด และเถ้าลอย (Fly Ash) ซึ่งเบามาก มักสะสมอยู่ในอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ
ทางอากาศ  
 1.3 ก๊าซที่มีสภาพเป็นกรด 

การเผาขยะท้าให้เกิดก๊าซที่มีสภาพเป็นกรดหลายชนิด อาทิ ไฮโดรเจนคลอไรด์ 
ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ไนโตรเจนไดออกไซด์ และอ่ืนๆ ซึ่งในสภาวะที่อุณหภูมิสูงไฮโดรเจนคลอไรด์จะกัด
กร่อนโลหะที่มันสัมผัส ขณะที่ซัลเฟอร์ไดออกไซด์และไนโตรเจนไดออกไซด์จะท้าให้เกิดหมอกและ
ควันพิษก่อให้เกิดปัญหาฝนกรดในพื นที่ใกล้เคียงกับที่ตั งของเตาเผาขยะ เป็นอันตรายต่อต้นไม้ และ
สร้างความเสียหายแก่พื นที่เพาะปลูก 
 
2. ด้านสุขภาพของมนุษย์ 
 

สารอันตรายแต่ละชนิดที่ปล่อยออกจากเตาเผาขยะ ทั งที่ตกค้างอยู่ ใน
สิ่งแวดล้อม ปนเปื้อนในห่วงโซ่อาหาร และรับเข้าสู่ร่างกายโดยตรง ล้วนสร้างปัญหาต่อสุขภาพ คนที่
ท้างานในโรงงานเผาขยะมักสัมผัสและรับสารพิษเข้าสู่ร่างกายในระหว่างการท้างาน ส่วนประชาชนที่
อาศัยอยู่ใกล้เตาเผาขยะก็มีความเสี่ยงสูงที่จะได้รับผลกระทบทางสุขภาพจากมลพิษทางอากาศ โดย
สามารถแบ่งประเภทของสารอันตรายได้ดังนี  

 
 2.1 ไดออกซิน  

มีผลการศึกษาพบว่าผลกระทบของชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เตาเผาขยะในรัศมี 5 
กิโลเมตร ในเลือดของกลุ่มตัวอย่างที่มีไดออกซินปริมาณสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประชาชนทั่วไป 
นอกจากนี ยังพบไดออกซินเข้มข้นในนมและพืชผักที่ผลิตจากพื นที่เกษตรกรรมใกล้เตาเผาขยะ ซึ่งการ
รับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเหล่านี ก็จะยิ่งท้าให้ระดับไดออกซินในร่างกายเพ่ิมสูงขึ น 
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การรับไดออกซินเข้าสู่ร่างกายแม้จะในระดับน้อยนิด คือเพียง 1 ส่วนในล้าน
ส่วนก็ส่งผลกระทบต่อฮอร์โมนหลายชนิดในร่างกาย ทั งยังมีฤทธิ์ยับยั งการท้างานของต่อมไร้ท่อซึ่งจะ
สร้างปัญหาเกี่ยวกับพัฒนาการและระบบสืบพันธุ์ หากสัมผัสไดออกซินในปริมาณมากจะปรากฏผลใน
ระยะสั นคือท้าให้เกิดผื่นหรือรอยไหม้ด้าที่ผิวหนัง แต่ถ้าได้รับไดออกซินอย่างต่อเนื่องจะเกิดสะสมใน
ร่างกายและท้าให้เป็นโรคมะเร็งได้    
 2.2 ก๊าซที่มีสภาพเป็นกรด 

ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ท้าให้ผู้ป่วยด้วยโรคหัวใจและโรคปอดมีอาการแย่ลง รวมทั ง
กระตุ้นอาการเจ็บป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ หอบหืด หลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพอง 
ส่วนไนโตรเจนไดออกไซด์ หากสัมผัสในปริมาณที่มีความเข้มข้นสูงอาจเป็นอันตรายถึงชีวิต แต่ถ้า
สัมผัสหรือสูดดมในระดับที่เจอจางจะส่งผลให้ร่างกายอ่อนแอ ไวต่อการติดเชื อไวรัสที่เกี่ยวกับระบบ
ทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัดใหญ่ ทั งยังเป็นสาเหตุโรคหลอดลมอักเสบและปอดอักเสบ  
 2.3 โลหะหนักที่เป็นพิษ 

(1) ปรอท เป็นสารพิษที่ท้าลายระบบประสาทอย่างรุนแรง ลดประสิทธิภาพการ
เคลื่อนไหวความรู้สึก และกลไกการรับรู้ ท้าให้การท้างานของไตมีปัญหา ทั งยังมีผลต่อความการของ
ทารก 

(2) ตะกั่ว หนึ่งในสารก่อมะเร็ง หากได้รับเข้าสู่ร่างกายเป็นเวลานานหรือในปริมาณ
มาก จะส่งผลต่อความผิดปกติของระบบประสาทในเด็กเล็ก และสร้างปัญหาเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์
ของผู้หญิง 

(3) แคดเมียม สารก่อมะเร็งที่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งปอด และเกี่ยวข้องกับความ
ผิดปกติของระบบการท้างานของไต  

(4) โครเมียม ท้าลายตับและไต และเป็นสาเหตุของความผิดปกติในระบบทางเดิน
หายใจ 

(5) สารหนู สารก่อมะเร็งที่ท้าลายตับและไต 
   
3. ด้านเศรษฐกิจ 
 
 การสร้างโรงไฟฟ้าขยะใช้เงินลงทุนจ้านวนมหาศาล โดยเงินจ้านวนนี เพ่ิมภาระหนี สิน
ให้กับประเทศและระบบเศรษฐกิจท้องถิ่น เพราะเกือบทั งหมดถูกน้าไปซื อเทคโนโลยีอันซับซ้อนจาก
ต่างประเทศ ซึ่งภายหลังการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์จะมีการจ้างงานเกิดขึ นน้อยมาก ตรงกันข้ามกับการ
สร้างโรงคัดแยกขยะเพ่ือน้ากลับมาใช้ใหม่และย่อยสลายตามธรรมชาติ ซึ่งไม่ต้องการเทคโนโลยีที่
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ทันสมัยที่สุด แต่สามารถสร้างงานให้แก่คนในชุมชนได้เป็นจ้านวนมากและช่วยให้เม็ดเงินหมุนเวียนอยู่
ในท้องถิ่น 
  การก่อสร้างเตาเผาขยะท้าลายระบบเศรษฐกิจของกลุ่มคนที่แยกเก็บขยะที่
สามารถน้ากลับมาใช้ใหม่ได้เพ่ือป้อนเข้าโรงงานรีไซเคิล ทั งยังเพ่ิมรายจ่ายด้านสุขภาพของคนที่ท้างาน
อยู่กับเตาเผาขยะและประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัศมีของผลกระทบจากเตาเผาขยะ 
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ภาคผนวก ค 
ความสุขมวลรวมประชาชาต ิ

 
ความสุขมวลรวมประชาชาติ 
 
 ท่ามกลางความขัดแย้ง แข่งขัน และ หดหู่ในสังคม คนส่วนหนึ่งในสังคมก้าลัง แสวงหา
ความสุขที่แท้จริง ความสุขที่เกิดจากภายในจิตใจที่สงบและสมดุล ก่อเกิดความเชื่อมั่น ที่ไม่แข็งกร้าว 
และพร้อมรับทุกสถานการณ์อย่างไม่หวั่นไหว พวกเขาเลือกเจริญภาวนาใน รูปแบบต่างๆ เพ่ือเป็น
อิสระจากกิเลสในใจตน บางกลุ่มก้าลังสร้างชุมชนทางเลือกที่มีความ เอื ออาทร มีสุขภาวะที่ดี มี
ความสัมพันธ์ที่มั่นคงระหว่างคนในครอบครัว เพ่ือนบ้าน และท่ีท้างาน 
 รัฐไม่อาจปล่อยให้คนในสังคมแสวงหาความสุขโดยล้าพังอย่างเดียวดาย บทบาทของรัฐ 
คือการสร้างสังคมให้มีความสุข ด้วยการส่งเสริมปรัชญาการพัฒนาที่อยู่บนพื นฐานจริยธรรม รักษา
สมดุลระหว่างขนบธรรมเนียมประเพณีและความทันสมัย วัตถุนิยมและจิตวิญญาณ และระหว่างความ
มั่นคงทางทรัพย์สินและคุณภาพชีวิต 
 ความสุขจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของปัจเจกชน แต่เป็นเรื่องนโยบายสาธารณะที่รัฐต้องจัดสรร
ให้ หากทว่ารัฐมีปรัชญาการพัฒนาที่เชื่อว่าความสุขเกิดจากการบริโภคสินค้าและบริการ การเติบโต 
ทางเศรษฐกิจจะน้ามาซึ่งสังคมที่เป็นสุข เพราะตัวเลขทางเศรษฐกิจบ่งบอกถึงการมีงานท้าของ 
ประชาชน เมื่อมีงานย่อมสามารถซื อสินค้าและบริการได้มาก การพัฒนากระแสหลักจึงมีทิศทางที่
เบี่ยงเบนไปจากความสุขภายใน และมุ่งไปสู่ความสุขภายนอกที่วัดคุณค่าทางวัตถุ 
 ผลภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (Gross National Product) หรือ GNP เป็นตัวชี วัดมูลค่า
การผลิตสินค้าและบริการในแต่ละปีที่ใช้วัดความก้าวหน้าแต่ละประเทศ ตัวเลขจากจีเอ็นพีไม่สามารถ
ชี ได้ว่าผู้คนมีความสุขหรือไม่ ผู้คนร่้ารวยจริงหรือ เพราะตัวเลขนี  ไม่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงการ
กระจายรายได้ที่เป็นธรรม นอกจากนี ยังไม่ได้ครอบคลุมสินค้า และบริการบางอย่างที่ไม่ได้อยู่ในระบบ
ตลาด เช่น งานบ้านและการเลี ยงดูลูกของแม่บ้าน ต่อเมื่องานเหล่านี ว่าจ้างผ่านศูนย์จัดหางานหรือ
ศูนย์รับเลี ยงเด็ก จึงจะถูกรวมเข้าสู่ตัวเลข GNP  
 เมื่อ GNP มีข้อด้อยเช่นนี  อีกทั งไม่ได้มุ่งชี วัดสู่สังคมแห่งความสุขแล้ว การเปลี่ยนแปลง 
ตัวชี วัดจะเป็นจุดแรกท่ีจะสร้างคุณค่าใหม่ในสังคม สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย นัมเกล วังชุก แห่ง
ราชอาณาจักรภูฐานได้ท้าทายการพัฒนากระแสหลักนับแต่วันที่พระองค์เสด็จขึ น ครองราชย์ ในปี 
พ.ศ.๒๕๑๕ โดยประกาศปรัชญาการพัฒนาของประเทศที่มุ่งไปสู่ความสุข ของประชาชนในประเทศ
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ตามหลักพุทธศาสนา และประกาศใช้ "ความสุขมวลรวมประชาชาติ" (Gross National Happiness) 
หรือ GNH เป็นแนวทาง 
 ความสุขมวลรวมประชาชาติ หรือ GNH ยึดหลักการพัฒนาสังคมมนุษย์ที่แท้จริง เกิด
จากการพัฒนาด้านวัตถุและจิตใจควบคู่ไปด้วยกัน เป็นรูปแบบการพัฒนาที่มุ่งเน้นการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ประชากรทุกคนมีโอกาสพบความสุขได้อย่างเท่าเทียมกัน GNH ไม่ได้ปฏิเสธการ
พัฒนาเศรษฐกิจ แต่ปฏิเสธการเติบโตที่ไม่เท่าเทียมและไม่เพียงพอ โดยมีหลักการส้าคัญ 4 ประการ 
หรือเสาหลักแห่งความสุขทั งสี่ (Four pillars of happiness) ได้แก่ 
  (1) ก า ร พั ฒ น า เศ ร ษ ฐ กิ จ สั ง ค ม อ ย่ า งยั่ ง ยื น  (Sustainable Economic 
Development) ตามแนว “ทางสายกลาง” ไม่เร่งพัฒนาทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางนิเวศและสังคมใน
ระยะสั น  หากจัดสมดุลระหว่างตัวเลข พฤติกรรมการบริโภคและคุณค่าด้านจิตใจไปพร้อมๆกัน  
เพ่ือให้การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นไปอย่างยั่งยืนและเสมอภาค บนพื นฐานของสังคมที่เคารพประชาชน
และวัฒนธรรมของตนเอง  
    (2) การอนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรม(Cultural Conservation) เป็น
สิ่งส้าคัญยิ่งในยุคปัจจุบัน เพราะคุณค่าของมนุษย์ เช่น ความเมตตากรุณา ความมีน ้าใจ ความ
อ่อนโยน ความเสียสละ ความอ่อนน้อมถ่อมตน การรู้จักให้อภัย การรักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของ
ตนเอง เป็นต้น ก้าลังถูกกัดกร่อนจากโลภจริตหรือความโลภ อันเนื่องมาจากลัทธิบริโภคนิยมที่ก้าลัง
ครอบง้าโลกในขณะนี  อันที่จริงแล้วคุณค่ามนุษย์ดังกล่าว เป็นองค์ประกอบส้าคัญที่ช่วยให้สังคมมี
ความหมาย มีความเอื ออาทรต่อกัน และท้าให้สังคมสามารถด้ารงอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ 
   (3) การอนุ รั กษ์ สิ่ งแ วด ล้ อ ม ท างธร รม ช าติ  (Nature Preservation) ให้
หลักประกันที่ว่า การพัฒนาใดๆ ไม่ว่าจะมาจากรัฐบาล หรือภาคเอกชน หรือประเพณีท้องถิ่น หรือ
จากปัจเจกบุคคล จะต้องไม่ท้าลายความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ด้วยตระหนักว่า
ทรัพยากรธรรมชาติอาจหมดลงได้ในวันหนึ่ง เราทุกคนจ้าเป็นจะต้องบ้ารุงเลี ยงและปกป้องโลกใน
ฐานะ บ้านของเราทุกคน  
   (4) การส่งเสริมการปกครองที่ดี หรือ "ธรรมาภิบาล" (Good Governance) เป็น
เงื่อนไขส้าคัญเช่นกันในการน้าพาประชาชนไปสู่ \"ความสุขมวลรวมประชาชาติ\" ประเทศทั งหลายใน
โลกจะโดยเต็มใจหรือไม่ก็ตาม ก้าลังถูกแรงกดดันทั งจากประชาชนท้องถิ่นและชุมชนระหว่างประเทศ 
ให้เข้าสู่การปกครองแบบประชาธิปไตยหรือ "ธรรมาภิบาล"  
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