
 
บทท่ี 4 

ผลการดาํเนินการวิจัย  
 
 โครงการวิจยัเร่ือง การจดัการปัญหามลพิษทางอากาศจากการเกษตรโดยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชนบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค ์
เพ่ือสร้างชุมชนตน้แบบท่ีสามารถเป็นตวัอย่างของการใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือจดัการ
ปัญหามลพิษทางอากาศจากการเกษตรในชุมชน โดยอาศยัเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัสภาพดา้น
สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มของชุมชน ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของชุมชนได ้ใน
ส่วนของบทท่ี 4 น้ีจะเป็นเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลการดาํเนินงานวิจยั ประกอบด้วย บริบทของ
ชุมชน ปัญหาและสาเหตุของปัญหามลพิษทางอากาศ ผลการศึกษาขอ้มูลทางดา้นวิทยาศาสตร์ และ
เศรษฐศาสตร์ และรูปแบบการแกปั้ญหามลพิษทางอากาศในชุมชน ซ่ึงจากการดาํเนินการวิจยัได้
ผลการวิจยั ดงัต่อไปน้ี  
 

บริบทความสัมพนัธ์ระหว่างปัญหามลพษิทางอากาศกับการเกษตร 
 1. บริบทเก่ียวกับการเกษตรและเพาะปลูกชุมชน 
 จากการศึกษาผลการสํารวจแบบสอบถามเกษตรกร ในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเมืองแกน
พฒันา จาํนวน 200 คน เม่ือพิจารณาจากประเภทของการเกษตรพบว่าผูใ้ห้สัมภาษณ์ มีการปลูกขา้ว
เป็นส่วนใหญ่  ร้อยละ 45.00 รองลงมาคือกระเทียม คิดเป็นร้อยละ 19.00 ขา้วโพด คิดเป็นร้อยละ 
12.00 โดยส่วนใหญ่มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกอยูใ่นช่วง 1-5 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 60.00 รองลงมาอยูใ่นช่วง 5-
10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 34.00 ช่วงเวลาในการเพาะปลูกพืช พบว่า ข้าวนาปีจะมีช่วงเวลาปลูกอยู่
ในช่วงเดือน กรกฎาคม – เดือนธันวาคม, กระเทียมจะมีช่วงเวลาปลูกอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม – 
เดือนเมษายน, ขา้วโพดจะมีช่วงเวลาปลูกอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคมและช่วง  
เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม, ถัว่เหลืองจะมีช่วงเวลาปลูกอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม – เดือน
เมษายน, ยาสูบจะมีช่วงเวลาปลูกอยูใ่นช่วงเดือนตุลาคม – เดือนเมษายน, ขา้วนาปรังจะมีช่วงเวลา
ปลูกอยู่ในช่วงเดือนมกราคม – เดือนเมษายน, พริกจะมีช่วงเวลาปลูกอยู่ในช่วงเดือนกนัยายน – 
เดือนเมษายน, มนัฝร่ังจะมีช่วงเวลาปลูกอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน– เดือนมีนาคม, ถัว่ฝักยาวจะมี
ช่วงเวลาปลูกอยูใ่นช่วงเดือนกนัยายน – เดือนเมษายนและมะเขือจะปลูกตลอดทั้งปี  
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 2. บริบทเก่ียวกับความรู้ความตระหนักของประชาชนในพืน้ที่ 
     จากการลงพ้ืนท่ีสํารวจความรู้ ความตระหนักต่อปัญหาการเผาเศษชีวมวลจากการทาํ
การเกษตรของเกษตรกรในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา  
 1) การรับรู้ข่าวสารต่อปัญหาการเผาเศษชีวมวล 
  ประชาชนในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เคยมีการรับรู้ข่าวสารต่อปัญหาการเผาเศษชีวมวลจากส่ือ
ประเภทโทรทศัน์ทุกวนั ร้อยละ43.84 รองลงมา คือ 1-2 คร้ัง/สัปดาห์ ร้อยละ 38.72 1-2 คร้ัง/เดือน 
ร้อยละ 11.62 และเคยนานๆคร้ัง (3-4 คร้ัง/ปี) ร้อยละ 5.82  
 การรับรู้ข่าวสารต่อปัญหาการเผาเศษชีวมวลจากส่ือประเภทวิทยุ ทุกวนั ร้อยละ46.51 
รองลงมา คือ 1-2 คร้ัง/สปัดาห์ ร้อยละ41.86 และ 1-2 คร้ัง/เดือน ร้อยละ 11.63  
 การรับรู้ข่าวสารต่อปัญหาการเผาเศษชีวมวลจากส่ือประเภทหนงัสือพิมพ์รายวนั ร้อยละ
44.19 รองลงมา 1-2 คร้ัง/สปัดาห์ ร้อยละ32.56 และ1-2 คร้ัง/เดือน ร้อยละ 23.25  
 การรับรู้ข่าวสารต่อปัญหาการเผาเศษชีวมวลจากส่ือประเภทอินเตอร์เน็ตทุกวนั ร้อยละ 
77.91 รองลงมา คือ เคยมีการรับรู้ข่าวสารต่อปัญหาการเผาเศษชีวมวลจากส่ือประเภทอินเตอร์เน็ต 
1-2 คร้ัง/สปัดาห์ ร้อยละ17.60 1-2 คร้ัง/เดือน ร้อยละ 2.33 และนานๆคร้ัง (3-4 คร้ัง/ปี) ร้อยละ1.16  
 การรับรู้ข่าวสารต่อปัญหาการเผาเศษชีวมวลจากส่ือประเภทเพ่ือนบา้น1-2 คร้ัง/เดือน
ร้อยละ 68.61 รองลงมา คือ 1-2 คร้ัง/สัปดาห์ ร้อยละ12.79 นานๆคร้ัง (3-4 คร้ัง/ปี) ร้อยละ 10.46
และทุกวนั ร้อยละ1.16 
 เม่ือนําข้อมูลของการรับรู้ข่าวสารต่อปัญหาการเผาเศษชีวมวลของเกษตรกรในพ้ืนท่ี
เทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา มาทาํการวิเคราะห์ พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาส่วนใหญ่มี ระดบัการ
รับรู้ข่าวสารต่อปัญหาการเผาเศษชีวมวลอยู่ในระดบัปานกลาง มีค่าเฉลี่ย เท่ากบั 2.61ดงัตารางท่ี 4.1  
ตารางที่ 4.1 แสดงระดบัการรับรู้ข่าวสารปัญหามลพิษทางอากาศท่ีมาจากการเกษตร(ชีวมวล) 

  

การรับรู้ข่าวสาร x  S.D การรับรู้ข่าวสาร 

1. โทรทศัน์ 4.25 0.88 มาก 

2. วิทยุ 4.34 0.68 มาก 
3. หนงัสือพิมพ์รายวนั 1.81 0.84 นอ้ย 
6. อินเตอร์เน็ต 1.71 1.39 นอ้ย 
8. เพ่ือนบา้น 3.10 0.73 มาก 
9. หอกระจายข่าว 3 0.68 มาก 

รวม 2.61 0.73 ปานกลาง 
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 การท่ีประชาชนมีการรับรู้ข่าวสารต่อปัญหาการเผาเศษชีวมวลจะเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีมีผลต่อ
การให้ความร่วมมือในการจดัการเศษชีวมวลของเกษตรกรในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา 
สรุปได ้คือ เกษตรกรมีการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัปัญหาการเผาเศษชีวมวลอยู่ในระดบั ปานกลาง 
ดงันั้ นควรมีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มามีการจดัทาํส่ือประชาสัมพนัธ์และแจ้งข่าวสารเก่ียวกบั
ปัญหาการเผาเศษชีวมวลเพ่ือให้ประชาชนเกิดความรู้และความตระหนกัเก่ียวกบัปัญหาการเผาเศษ
ชีวมวลเพ่ิมข้ึน 
 2) ความรู้ต่อปัญหามลพษิทางอากาศจากการเกษตร 
  ความรู้ต่อปัญหาของมลพิษทางอากาศจากการเกษตร พบว่า ความรู้ดา้นผลกระทบของ
การเผาเศษชีวมวลท่ีเหลือใชจ้ากการเกษตร มากสุด รองลงมา คือ ดา้นสาเหตุของการเผาเศษชีวมวล
ท่ีเหลือใชจ้ากการเกษตร และ ดา้นปัญหาของการเผาเศษชีวมวลท่ีเหลือใชจ้ากการเกษตร ดงัตาราง
ท่ี 4.2  
ตารางที ่4.2 แสดงระดบัความรู้ดา้นสาเหตุของมลพิษทางอากาศจากการเกษตร 

ด้านความรู้ต่อปัญหาการเผาเศษชีวมวล x  S.D ระดับความรู้ 

1.ดา้นสาเหตุของการเผาเศษชีวมวลท่ีเหลือจากการเกษตร 0.45 0.22 ปานกลาง 
2. ดา้นปัญหาของการเผาเศษชีวมวลท่ีเหลือจากการเกษตร 0.44 0.25 ปานกลาง 
3. ดา้นผลกระทบของการเผาเศษชีวมวลจากการเกษตร 0.79 0.14 มาก 

รวม 0.56  0.20 ปานกลาง 
  ประชาชนมีความรู้ต่อปัญหาการเผาเศษชีวมวลจากการทาํการเกษตรของเกษตรกรในพ้ืนท่ี
เทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา โ ดยรวมแลว้พบว่า ประชาชนมีความรู้เก่ียวกบัการเผาเศษชีวมวลอยู่
ในระดับ ปานกลาง ดังนั้ นจึงควรมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมาให้ความรู้ความเข้าใ จท่ีถูกต้องแก่
เกษตรกรในเร่ืองของการทาํไร่และหนัมาใชวิ้ธีการไถกลบแทนการเผาเพ่ือช่วยลดปัญหาการเผาเศษ
ชีวมวลและหมอกควนัท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั 

3) ความตระหนักต่อปัญหามลพษิทางอากาศจากการเกษตร 
  การศึกษาความรู้ ความตระหนักต่อปัญหาปัญหามลพิษทางอากาศจากการเกษตรของ
เกษตรกรในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา พบว่า  

3.1) ความตระหนักปัญหามลพิษทางอากาศจากการเกษตร ดา้นการเผาเศษชีวมวล มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.34 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.78 และเม่ือนาํขอ้มูลมาแปรค่า มีระดบัความ
ตระหนกั อยู่ในระดบัปานกลาง ดงัตารางท่ี 4.3 
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ตารางท่ี 4.3 แสดงความตระหนกัต่อปัญหามลพิษทางอากาศจากการเผาเศษชีวมวลจากการเกษตร 

ความตระหนักต่อปัญหาการเผาเศษชีวมวล x  S.D 
ระดับความ
ตระหนัก 

1. ท่านรู้สึกไม่สบายใจท่ีทาํการเผาเศษชีวมวลจากการทาํ
การเกษตรโดยไม่คาํนึงถึงปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 

3.38 0.70 ปานกลาง 

2.ท่านมีความวิตกกงัวลต่อปัญหาการเผาท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั 3.08 0.75 ปานกลาง 

3.ท่านมีความตระหนกัถึงผลเสียอนัตรายจากการเผาเศษ
วชัพืชในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

3.26 0.85 ปานกลาง 

4. ท่านตระหนกัถึงช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการเผา เพ่ือลด
ผลกระทบท่ีเกิดจากการเผา เช่น หมอกควนั 

3.34 0.78 ปานกลาง 

5. การเผาเศษชีวมวลหากเราไม่ช่วยกนัดูแล แกไ้ข ต่อไปจะ
ทวีความรุนแรงข้ึนและส่งผลใหลู้กหลานเราไดรั้บ
ผลกระทบอย่างร้ายแรง 

3.45 0.78 ปานกลาง 

รวม 3.30 0.77 ปานกลาง 
3.2) ความตระหนกัต่อปัญหามลพิษทางอากาศจากการเกษตรดา้นการจดัการเศษชีวมวล 

มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.18 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.78 มีระดบัความตระหนัก ในระดบัปาน
กลาง ดงัตารางท่ี 4.4  
ตารางที่ 4.4 แสดงความตระหนกัต่อปัญหามลพิษทางอากาศจากการเกษตรดา้นการจดัการชีวมวล  

ความตระหนักต่อปัญหาการเผาเศษชีวมวล x  S.D ระดับความตระหนัก 
1. ท่านนาํเศษวสัดุเหลือใชจ้ากภาคเกษตร มาใช้
ประโยชน์อื่นแทนการนาํไปเผา เช่น นาํมาเพาะเห็ด 
และถ่านอดัแท่ง 

3.08 0.75 ปานกลาง 

2. การนาํเศษวสัดุเหลือใชจ้ากภาคเกษตร ไปขาย
ใหก้บัโ รงงานเพ่ือเป็นรายไดเ้พ่ิม 

3.15 0.80 ปานกลาง 

3. ท่านนาํ เศษใบไม ้และตอซังขา้วโพดมาผลิตปุ๋ย
อินทรียใ์ชเ้องในชุมชน 

3.19 0.72 ปานกลาง 

4.หลงัการเกบ็เก่ียวสามารถนาํเศษวสัดุเหลือใชจ้าก
ภาคเกษตร ไปใชเ้ป็นวสัดุคลุมแปลงเพาะปลูกได ้

3.23 0.85 ปานกลาง 

5. การไถกลบเศษวสัดุเหลือใชจ้ากภาคเกษตร แทน
การเผาทาํใหดิ้นมีความโปร่งใสและร่วนซุย 

3.23 0.78 ปานกลาง 

รวม 3.18 0.78 ปานกลาง 
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3.3) ความตระหนักต่อปัญหามลพิษทางอากาศจากการเกษตรด้านการส่งเสริมและ
ประชาสัมพนัธ์ของคนในชุมชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.25ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.74 และเม่ือ
นาํขอ้มูลมาแปรค่า มีระดบัความตระหนกัอยู่ในระดบัปานกลาง ดงัตารางท่ี 4.5 
ตารางท่ี 4.5 แสดงความตระหนกัต่อปัญหามลพิษทางอากาศจากการเกษตร ดา้นการส่งเสริมและ 

 ประชาสมัพนัธ์ในชุมชน 

ความตระหนักต่อปัญหาการเผาเศษชีวมวล x  S.D 
ระดับความ
ตระหนัก 

1. ชกัชวนคนรอบขา้งใหช่้วยกนัดูแลส่ิงแวดลอ้มและลด
ปัญหาการเผาเศษชีวมวลใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจ 

3.29 0.84 ปานกลาง 

2. ชกัชวนคนรอบขา้ง รวมทั้งเพ่ือนบา้นเพ่ือขยายเครือข่าย
ร่วมหยุดการเผาใหก้วา้งข้ึน 

3.35 0.69 ปานกลาง 

3. สนบัสนุนทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐ เอกชน องคก์รใน
ส่วนทอ้งถ่ิน ศึกษาการใชป้ระโยชนจ์ากส่วนต่างๆของพืช 
เพ่ือนาํมาประดิษฐเ์ป็นส่ิงของหรือสินคา้ 

3.16 0.77 ปานกลาง 

4. ท่านตระหนกัและหาแนวทางในการป้องกนัปัญหาท่ีเกิด
จากการเผาเศษชีวมวล 

3.24 0.69 ปานกลาง 

5. พฒันาและส่งเสริมการนาํเทคโนโลยีทางการเกษตรท่ี
เหมาะสมมาใชต้ลอดจนภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  เพ่ือลดปริมาณ
เศษพืชและวสัดุเหลือใชจ้ากการเกษตร     

3.21 0.71 ปานกลาง 

รวม 3.25 0.74 ปานกลาง 
ความตระหนักต่อปัญหาการเผาเศษชีวมวลจากการทาํการเกษตรของเกษตรกรในพ้ืนท่ี

เทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา โดยรวมแลว้พบว่า มีความตระหนกัต่อปัญหาการเผาเศษชีวมวล ใน
ดา้นการเผาเศษชีวมวลมากท่ีสุด รองลงมา คือ มีความตระหนกัต่อปัญหาการเผาเศษชีวมวลดา้นการ
ส่งเสริมและประชาสัมพนัธ์ของคนในชุมชน และความตระหนักต่อปัญหาการเผาเศษชีวมวลใน
ดา้นดา้นการจดัการเศษชีวมวล ดงัตารางท่ี 4.6 
ตารางที ่4.6 แสดงค่าความตระหนกัต่อปัญหามลพิษทางอากาศจากการเกษตร 

ความตระหนักต่อปัญหาการเผาเศษชีวมวล x  S.D ระดับความตระหนัก 

1. ความตระหนกัดา้นการเผาเศษชีวมวล 3.30 0.77 ปานกลาง 
2. ความตระหนกัดา้นการจดัการเศษชีวมวล 3.18 0.78 ปานกลาง 
3. ความตระหนกัดา้นการส่งเสริมและประชาสมัพนัธ์ 3.25 0.74 ปานกลาง 

รวม 3.24 0.76 ปานกลาง 
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 3. บริบทเก่ียวข้องกับศักยภาพของการนําชีวมวลมาใช้ประโยชน์ 
  จากการจดัเวทีกบัประชาชน ทาํให้ได้ขอ้มูลว่า แหล่งชีวมวลท่ีทาํให้เกิดมลพิษทาง
อากาศในชุมชนท่ีสาํคญัประกอบดว้ย 
 1) นาขา้ว เกษตรกรมีการปลูกขา้วทั้งนาปีและนาปรังเป็นส่วนใหญ่โดยมีชีวมวลท่ีเหลือ
ท้ิงจากการปลูกขา้วมากท่ีสุดโดยมีการใชป้ระโยชน์จากวสัดุเหลือท้ิงจากขา้วนาปี คือ ฟางขา้วและ
ตอซัง ซ่ึงฟางขา้วส่วนใหญ่จะใชว้ิธีการกาํจดัโดยการเผา รองลงมา คือ นาํไปคลุมแปลงกระเทียม 
ส่วนตอซงัส่วนใหญ่จะใชว้ิธีการกาํจดัโดยการเผารองลงมา คือ เผาท้ิง และการไถกลบ ตามลาํดบั  
 2) สวนลาํไย วสัดุเหลือท้ิงจากสวนลาํไยมีชีวมวล คือ ใบและก่ิงลาํไยท่ีเกิดข้ึนจากการ
ตดัแต่งก่ิง ซ่ึงวิธีการกาํจดัในส่วนของใบลาํไยส่วนใหญ่จะใชวิ้ธีการเผาในท่ีโล่ง รองลงมาคือกอง
ท้ิงไวใ้ตต้นลาํไยให้กลายเป็นปุ๋ย ในส่วนของก่ิงลาํไยท่ีเกิดจากการตดัแต่งการกาํจดัส่วนใหญ่จะใช้
วธีิการ นาํไปเผาถ่านสาํหรับก่ิงขนาดใหญ่และเผาในท่ีโล่งสาํหรับก่ิงขนาดเลก็ๆ  
 3) ขา้วโพด ซ่ึงจากการปลูกขา้วโพดจะมีชีวมวล คือ ตน้ขา้วโพดท่ีเกิดข้ึนจากการเก็บ
เก่ียวผลผลิต ซ่ึงวิธีการกาํจดัส่วนใหญ่จะใชว้ิธีการไถกลบรองลงมาคือการเผาและการนาํไปทาํเป็น
อาหารสตัว ์ 
 4) พริก วสัดุเหลือท้ิงจากการปลูกพริก มีชีวมวล คือ ตน้พริกท่ีเกิดข้ึนจากการเก็บเก่ียว
ผลผลิต มีการไถกลบเป็นส่วนใหญ่รองลงมาคือเผา 
 6) ถัว่ฝักยาว วสัดุเหลือท้ิงจากถัว่ฝักยาว มีชีวมวลคือ ตน้ถัว่ฝักยาวท่ีเกิดข้ึนจากการเก็บ
เก่ียวผลผลิต ส่วนใหญ่มีการกาํจดัโดยการปล่อยยอ่ยสลายตามธรรมชาติรองลงมาคือการเผา   
 7) ยาสูบ วสัดุเหลือท้ิงจากยาสูบ มีชีวมวลคือ ตน้ยาสูบท่ีเกิดข้ึนจากการเกบ็เก่ียวผลผลิต 
ส่วนใหญ่มีการกาํจดัโดยการปล่อยยอ่ยสลายตามธรรมชาติรองลงมาคือการเผา   
 8) กระเทียม มีชีวมวล คือ ตน้และเปลือกกระเทียมท่ีเกิดจากการเก็บเก่ียวผลผลิต ส่วน
ใหญ่มีการกาํจดัโดยการปล่อยยอ่ยสลายตามธรรมชาติรองลงมาคือการเผา   
 สรุปชีวมวลท่ีเหลือจากการเกษตรและมีการกาํจดัโดยการเผาซ่ึงจะทาํให้เกิดปัญหา
มลพิษทางอากาศท่ีสําคญัเรียงตามลาํดบั ไดแ้ก่ ชีวมวลจากการปลูกขา้วทั้งฟางขา้วและตอซัง ชีว
มวลจากปลูกลาํไยซ่ึงกคื็อ ใบลาํไยและก่ิงลาํไยขนาดเลก็ ชีวมวลจากการปลูกขา้วโพด และการปลูก
พริก ตามลาํดบั ส่วนชีวมวลอ่ืนๆ ส่วนใหญ่ปล่อยใหย้อ่ยสลายเองตามธรรมชาติ  
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ปัญหาและเหตุของปัญหามลภาวะทางอากาศในพืน้ที ่ 
 จากการศึกษาบริบทของพ้ืนท่ี รวมถึงปัญหาและเหตุปัจจยัของปัญหามลภาวะทางอากาศ
ในพ้ืนท่ี อยา่งเป็นระบบ จนทาํให้ผูว้ิจยัไดข้อ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบั ปัญหา และเหตุของปัญหามลภาวะ
ทางอากาศในพื้นท่ีดงัน้ี 
 1. สภาพปัญหาของมลภาวะทางอากาศในพืน้ท่ี 
 สภาพปัญหาการเกิดมลภาวะทางอากาศจากการเกษตร คือ ปัญหาหมอกควนัท่ีเกิดจาก
ควนัไฟเป็นส่วนใหญ่ โดยในรอบปีท่ีผ่านมาในพ้ืนท่ีปัญหามลพิษทางอากาศเช่นเดียวกบัพ้ืนท่ีอ่ืน
จนชาวบา้นป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจจาํนวนมาก และบางคนตอ้งใชห้น้ากากเพ่ือป้องกนั
มลภาวะทางอากาศ และรวมถึงทศันะวิสัยในการมองเห็นและการเดินทางในพื้นท่ีก็เป็นปัญหา
เช่นเดียวกนั เช่น ไม่สามารถมองเห็นไดเ้ป็นระยะทางไกลเหมือนช่วงก่อนฤดูแลง้เน่ืองจากถูกบด
บงัจากหมอกควนั รวมถึงไม่สามารถออกมาใชชี้วติกลางแจง้ไดต้ามปกติเน่ืองจากมีหมอกควนัมาก 
 2. สาเหตุของปัญหามลภาวะอากาศในพืน้ที ่
 การศึกษาสาเหตุของปัญหามลภาวะอากาศในพ้ืนท่ีคณะผูวิ้จยัได้ใช้วิธีการ จดัเวที
ชาวบา้นโดยให้ผูท่ี้เขา้ร่วมเวทีทาํการระดมความคิดเห็นและแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัจนนาํไปสู่
สาเหตุของปัญหาซ่ึง พบว่า สาเหตุหลกัท่ีทาํใหเ้กิดมลภาวะทางอากาศภายในพ้ืนท่ีคือ   
 2.1 สาเหตุจากการเผาชีวมวลท่ีเหลือจากการเกษตร โดยท่ีสาเหตุท่ีเกษตรกรตอ้งทาํการ
เผาชีวมวลท่ีเหลือจากการเกษตรนั้นมีสาเหตุมากจาก เกษตรกรเผาชีวมวลเพราะตอ้งการทาํลายชีว
มวลเน่ืองจากมีอยู่มากเกินไปและวิธีการอ่ืนท่ีจะนํามาใช้มีความยุ่งยากและเทคโนโลยีมีความ
ซบัซอ้นและไม่สอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของเกษตรกร และอีกสาเหตุหน่ึงคือเผาเน่ืองจากการประกอบ
อาชีพไดแ้ก่ การปลูกกระเทียมเน่ืองจากการปลูกกระเทียมนั้นตอ้งมีการเผาเศษฟางท่ีปกคลุมแปลง
กระเทียบไวเ้พ่ือใหก้ระเทียมเจริญเติบโตไดดี้  
 2.2 สาเหตุจากการเผาพื้นที่ทางการเกษตรในพื้นท่ีป่า พ้ืนท่ีของชุมชนท่ีดาํเนินการวิจยั
เป็นชุมชนท่ีมีการอพยพมาจากเขตชายแดนทาํให้พื้นฐานของการประกอบอาชีพส่วนใหญ่จึง
ประกอบอาชีพเกษตร และไดใ้ช้พ้ืนท่ีป่าเส่ือมโทรมและในท่ีท่ีมีการจบัจองไว ้และเพื่อให้พ้ืนท่ี
ดงักล่าวมีความพร้อมในการทาํการเกษตรเกษตรกรชาวบา้นก็จะทาํการเผาพ้ืนท่ีดงักล่าวเพ่ือทาํลาย
วชัพืชและทาํให้พ้ืนท่ีเตียนโล่งเหมาะแก่การทาํการเกษตร โดยไม่มีการควบคุมไฟให้เกิดเฉพาะใน
พ้ืนท่ีดงักล่าว ดงันั้นจึงเกิดลุกลามของไฟท่ีเผาเขา้ไปยงัในพื้นท่ีใกลเ้คียงรวมทั้งพ้ืนท่ีป่าท่ีอยูบ่ริเวณ
นั้นและยากต่อการควบคุม และจะทาํใหมี้ปัญหามลภาวะทางอากาศเกิดข้ึนในชุมชนของตนเอง  
 2.3 สาเหตุจากทัศนคติของประชาชน ซ่ึงจากการจดัเวที พบวา่ ทศันคติของประชาชนมี
ความสําคญัมากทาํให้มลภาวะทางอากาศในพ้ืนท่ีไม่ถูกควบคุม คือ ประชาชนคิดว่าปัญหาเร่ือง
มลภาวะทางอากาศเป็นหนา้ท่ีของหน่วยงานรัฐท่ีตอ้งเขา้มาจดัการไม่ใช่เป็นหน้าท่ีของตนเอง อีก
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ประเด็นหน่ึงประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่คิดว่าสาเหตุท่ีเกิดจากพ้ืนท่ีของตนเองมีเพียงเล็กนอ้ยเม่ือ
เทียบกบัผลกระทบทั้งจงัหวดัจึงไม่ไดท้าํการเฝ้าระวงั และควบคุมมลภาวะทางอากาศในพ้ืนท่ีของ
ตนเอง  
 

แนวทางการแก้ไขปัญหาและการจดัการปัญหามลพษิทางอากาศจากการเกษตร 
 ในส่วนของการประเมินทางด้านศกัยภาพของการนาํชีวมวลมาใช้ประโยชน์ พบว่า 
ชุมชนมีศกัยภาพท่ีจะสามารถนาํชีวมวลไปใชป้ระโยชน์ในรูปแบบต่างๆ ดงัต่อไปน้ี การนาํไปทาํ
เป็นปุ๋ยหมกัแต่กย็งัไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร จึงมีความตอ้งรูปแบบท่ีเหมาะสมและองคค์วามรู้ใน
ดา้นน้ี สาํหรับก่ิงลาํไยควรนาํไปเผาในเตาเผาถ่านชีวมวลเพ่ือให้ไดถ่้านและนํ้ าส้มควนัไมส้าํหรับ
นาํไปใชแ้ทนยาฆ่าแมลง สาํหรับตน้ยาสูบจะนาํไปทาํยาฆ่าแมลงแทนสารเคมี สาํหรับตน้ขา้วโพด
ส่วนบนก็นาํไปทาํอาหารสัตวห์รือนาํมาทาํถ่านชีวมวลอดัแท่งรวมทั้งนาํมาทาํเป็นปุ๋ยหมกัในส่วน
ของใบลาํไยกจ็ะนาํไปทาํปุ๋ยหมกัแต่ใบลาํไยนั้นตอ้งใชร้ะยะเวลาในการยอ่ยสลายนานจึงตอ้งนาํมา
หั่น อบ หรือย่อยก่อนการนําไปทาํปุ๋ย ส่วนชีวมวลอ่ืนๆในพ้ืน เช่น ก่ิงลาํไยขนาดเล็ก หญ้าคา 
ใบตองตึง ก็มีการนาํชีวมวลไปใชโ้ดยการแปรสภาพเป็นของใชใ้นการตกแต่งบา้นเรือน เช่น โคม
ไฟ และรังนก จากเศษชีวมวล  
 เม่ือพิจารณาจากศกัยภาพของชุมชนทาํให้สามารถกาํหนด ประเด็นบทบาท/รูปแบบ การมี
ส่วนร่วมในการแกปั้ญหามลพิษทางอากาศจากการเกษตรรวมทั้งแนวทางการจดัการและการใช้
ประโยชนจ์ากชีวมวลภายในชุมชน สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

1) ควรมีแกนนาํของชุมชนเป็นเจา้ภาพหลกัในการจดัการการทาํปุ๋ยหมกัชุมชน และควร
เป็นผูท่ี้ท่ีเก่ียวขอ้งในการใชป้ระโยชน์ปุ๋ยหมกัเป็นหลกั โดยชุมชนยินดีให้ความร่วมมือในการนาํ
เศษชีวมวลมาทาํปุ๋ยหมกั  

2) หาแนวทางในการใช้ประโยชน์หรือแปรสภาพชีวมวลในรูปแบบอ่ืน อาทิ การทํา
เฟอร์นิเจอร์ ของประดบั การนาํมาผลิตเห็ด เป็นตน้ 

3) ควรระบุแนวทางการจดัการ/การใช้ประโยชน์ชีวมวลของชุมชนไวใ้นแผนงานของ
เทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา 
  จากการวิเคราะห์ศกัยภาพแนวทางดงักล่าวขา้งตน้ การโดยการดาํเนินกิจกรรมการสนทนา
กลุ่มและการระดมสมองของผูเ้ขา้ร่วมประชุมเพื่อใชป้ระโยชน์จากชีวมวลเพ่ือลดการเผา ผูเ้ขา้ร่วม
จดัเวทีไดร่้วมกนักาํหนดแนวทางการแกไ้ขปัญหาและการจดัการมลพิษทางอากาศจากการเกษตรท่ี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน ประกอบดว้ย  
 1. การตรวจประเมินและเฝ้าระวงัปัญหามลพิษทางอากาศจากการเกษตรในชุมชน 
 2. การทาํแผนปฏิบติัการการป้องกนัและควบคุมมลพิษทางอากาศในชุมชน 



 

40 
 

 3. การทาํปุ๋ยจากเศษใบลาํไย เปลือกขา้วโพด และเศษฟางท่ีเหลือจากกระบวนการเพาะเห็ด 
 4. การนาํฟางขา้วและตอซงัขา้วมาใชป้ระโยชน์ในเป็นตวักลางในการเพาะเห็ด 
 5. การนาํชีวมวลมาทาํเป็นส่ิงของสาํหรับใชต้กแต่งและใชป้ระดบับา้นเรือน 
 
รูปแบบในการจดัการมลพษิทางอากาศจากการเกษตรบนฐานเศรษฐกิจพอเพยีง 
 จากการดาํเนินตามการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมต่างๆ ดงัท่ีกล่าว
มาแลว้ในบทท่ี 3 พบวา่ ผลจากการวิเคราะห์ปัญหามลพิษทางอากาศท่ีเกิดข้ึนในชุมชนร่วมกนัในท่ี
ประชุมร่วมทั้ งได้จดัหมวดหมู่ของปัญหาและทาํการแสวงหาแนวทางในการจดัการมลพิษทาง
อากาศบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยการระดมความคิดเห็น เพื่อให้ไดค้วามคิดเห็นร่วมกนั
ในท่ีประชุม โดยต้องนําประเด็นอ่ืนๆ  ท่ีสําคัญเข้ามาพิจารณาด้วย ได้แก่ มีความพร้อมด้าน
งบประมาณ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ รวมทั้ง มีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิต การประกอบ
อาชีพ วฒันธรรมและประเพณีของทอ้งถ่ิน และท่ีสาํคญัผลประโยชน์ท่ีไดต้อ้งสอดคลอ้งกบัความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ี  และสามารถดําเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 
ประกอบดว้ย 

1) ความมีเหตุผล การใชป้ระโยชน์จากชีวมวล ตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัการดาํเนินชีวิตทาํ
ให้เกิดรายไดเ้สริมหรือเป็นการลดค่าใชจ่้าย รวมทั้งสามารถ นาํความรู้ท่ีไดไ้ปเผยแพร่ในพ้ืนท่ีโดย
ต ้องใช ้เทคโนโลยีที ่ไม่ซ ับซ ้อนซ่ึงจะทําให้ชุมชนสามารถศึกษาและทําความเข้าใจได้ง่าย
นอกเหนือจะช่วยลดการเผาแลว้ยงัตอ้งเกิดประโยชน์จน สามารถจาํหน่าย และสร้างรายไดใ้ห้กบั
ชุมชนได ้
 2) ความพอประมาณ การใชป้ระโยชน์จากชีวมวล ตอ้งสามารถทาํไดเ้องในครัวเรือนหรือ
ทาํในกลุ่มเกษตรกรในชุมชนเองได ้เพราะวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้สามารถหาได้ง่ายในชุมชนรวมทั้ ง
เทคโนโลยท่ีีใชก้ไ็ม่ซบัซอ้น 
 3) การมีภูมิคุม้กนั การใช้ประโยชน์จากชีวมวลในชุมชนตอ้งต้องไม่เป็นการเพ่ิมภาระ
ให้กบัชุมชนในดา้นรายจ่ายมากจนเกินไปจนชุมชนไม่สามารถยอมรับแนวทางการแกปั้ญหาได ้
รวมทั้งหากจะเป็นแนวทางการแกปั้ญหาท่ีดีอาจจะเป็นการเพ่ิมรายไดใ้ห้กบัชุมชน โดยสามารถนาํ
ใช้ประโยชน์หรือเพิ่มมูลค่าก็จะเป็นแนวทางท่ีได้รับการยอมรับมากท่ีสุดหรือแนวทางในการ
แกปั้ญหาจะเป็นการลดค่าใชจ่้ายกจ็ะทาํใหชุ้มชนยอมรับมีสุขภาพดีข้ึนจนนาํไปสู่การมีภูมิคุม้กนัใน
การดาํเนินชีวิต ไม่เป็นการเพิ่มภาระของเกษตร รวมทั้งยงัเป็นการลดการเผาในท่ีโล่งทาํให้ตวัเอง
และครอบครัวมีสุขภาพดี 
 4) การมีความรู้ การใชป้ระโยชน์จากชีวมวลในชุมชน ตอ้งไดอ้งค์ความรู้มีการเรียนรู้ใน
กระบวนการแกปั้ญหามลพิษทางอากาศ เร่ิมจากความรู้ในการจดัการชีวมวลเดิมท่ีของชุมชนซ่ึงมีจะ
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ทาํใหชุ้มชนอยากใหท้าํจนนาํไปสู่การเกิดเป็นองคค์วามรู้และเป็นตน้แบบหรือมีการทาํเอกสารหรือ
แนวทางรวมถึงคู่มือในการศึกษาและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริงและต่อเน่ืองเม่ือ
กระบวนการวจิยัเสร็จส้ิน  
 5) การมีคุณธรรม การใช้ประโยชน์จากชีวมวล จะตอ้งไม่ทาํให้เกิดผลกระทบหรือเกิด
ปัญหาท่ีมีต่อชุมชนโดยรอบ ซ่ึงอาจจะทาํใหปั้ญหาทางดา้นความขดัแยง้ในชุมชนลดลงและชุมชนมี
ความรักสามคัคีกนัมากข้ึนและสามารถแบ่งปันแนวทางการแกปั้ญหาหรือวสัดุอุปกรณ์กนัภายใน
ชุมชนได ้
 จากขอ้มูลสภาพปัญหาของมลพิษทางอากาศในชุมชน ศกัยภาพของชุมชนในการแกปั้ญหา 
เง่ือนไขในการประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงท่ีจะนาํมาประยกุต์ใช ้คณะผูวิ้จยัและชุมชนไดร่้วมกนั
วิเคราะห์จนนาํไปสู่รูปแบบการสร้างความเขม้แข็งของชุมชนในการจดัการมลพิษทางอากาศบน
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดว้ย  

1. การตรวจประเมนิและเฝ้าระวงัปัญหามลพษิทางอากาศจากการเกษตรในชุมชน 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศของเทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา ทาํการจดัเก็บ

และบนัทึกขอ้มูลคุณภาพอากาศตั้งแต่เดือน มีนาคม 2560 ถึงเดือน พฤษภาคม 2560 โดยทาํการ
ตรวจวดัคุณภาพ เก็บข้อมูลภาพถ่ายความเปล่ียนแปลงของคุณภาพอากาศ ตรวจวดัชีพจรของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงผลการศึกษามีรายละเอียดดงัน้ี 

1.1 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศ  
 คุณภาพอากาศ ไดท้าํการตรวจวดัหาค่า ปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) ปริมาณฝุ่ น
ละอองขนาดเลก็กว่า 10 ไมครอน (PM-10) ความเร็วลม ทิศทางลม และความช้ืนสัมพทัธ์ในอากาศ 
ซ่ึงผลการตรวจวดัแสดงดงัตารางท่ี 4.7  
ตารางท่ี 4.7 แสดงปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) ฝุ่ นละอองขนาด 10 ไมครอน (PM-10)  

วนั เดือน ปี 
ค่า TSP* 
(mg/m3) 

ค่า PM-10* 
(mg/m3) 

ความเร็วลม 
(m/s) 

ทิศทางลม 
(องศา) 

ความช้ืน 
%  

19-20 มี.ค. 60 0.092 0.083 0.45 177.90 58.76 
20-21 มี.ค. 60 0.095 0.081 0.66 155.40 45.80 
21-22 มี.ค. 60 0.109 0.094 0.35 213.29 48.69 
22-23 มี.ค. 60 0.107 0.092 0.18 139.31 59.01 
23-24 มี.ค. 60 0.127 0.120 0.57 286.62 43.86 
24-25 มี.ค. 60 0.093 0.090 0.61 328.91 52.22 
25-26 มี.ค. 60 0.061 0.030 1.12 259.58 69.01 
26-27 มี.ค. 60 0.084 0.066 0.89 233.36 48.69 
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ตารางท่ี 4.7 แสดงปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) ฝุ่ นละอองขนาด 10 ไมครอน (PM-10) (ต่อ) 

วนั เดือน ปี 
ค่า TSP* 
(mg/m3) 

ค่า PM-10* 
(mg/m3) 

ความเร็วลม 
(m/s) 

ทิศทางลม 
(องศา) 

ความช้ืน 
%  

27-28 มี.ค. 60 0.060 0.031 1.54 274.86 62.41 
28-29 มี.ค. 60 0.075 0.062 0.95 270.70 61.19 
29-30 มี.ค. 60 0.087 0.068 0.98 213.98 51.41 
30-31 มี.ค. 60 0.079 0.061 0.94 196.82 59.78 

31 มี.ค. – 1 เม.ย.  60 0.086 0.067 0.87 234.91 62.64 
1 – 2 เม.ย.  60 0.081 0.065 0.69 219.07 51.76 
2 – 3 เม.ย.  60 0.058 0.039 1.23 230.76 57.33 
3 – 4 เม.ย.  60 0.077 0.064 0.82 189.80 44.09 
4 – 5 เม.ย.  60 0.080 0.068 0.79 116.41 48.96 
5 – 6 เม.ย.  60 0.074 0.065 0.94 145.10 57.53 

21 – 22 เม.ย.  60 0.074 0.067 0.56 176.14 51.76 
22 – 23 เม.ย.  60 0.089 0.075 0.50 181.67 53.45 
23 – 24 เม.ย.  60 0.107 0.088 0.66 249.64 54.17 
24 – 25 เม.ย.  60 0.094 0.073 0.71 265.72 47.04 
25 – 26 เม.ย.  60 0.088 0.071 0.79 237.26 58.71 
26 – 27 เม.ย.  60 0.080 0.068 0.94 290.79 51.16 
27 – 28 เม.ย.  60 0.097 0.081 0.53 257.61 54.50 
28 – 29 เม.ย.  60 0.090 0.075 0.60 192.11 59.82 
29 – 30 เม.ย.  60 0.084 0.070 0.69 168.95 58.71 
30 เม.ย. – 1 พ.ค. 60 0.076 0.059 0.62 180.75 59.01 

1 - 2 พ.ค. 60 0.065 0.038 1.44 164.79 64.86 
2 - 3 พ.ค. 60 0.061 0.035 0.96 180.91 69.63 
3 - 4 พ.ค. 60 0.058 0.031 1.23 174.03 64.47 
4 - 5 พ.ค. 60 0.056 0.029 1.09 162.29 63.94 
5 - 6 พ.ค. 60 0.059 0.030 0.98 155.67 54.17 
6 - 7 พ.ค. 60 0.054 0.029 1.08 186.45 56.87 
7 - 8 พ.ค. 60 0.055 0.030 1.10 175.33 53.45 
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จากตารางท่ี 4.7 พบว่า ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) ไดค่้าปริมาณฝุ่ น
ละอองรวมอยู่ในช่วง 0.054 -0.127 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยค่าตํ่าสุดท่ีตรวจวดัไดคื้อ 0.054 
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในช่วงวนัท่ี 6 - 7 พฤษภาคม 2560 และค่าสูงสุดท่ีตรวจวดัได้คือ 
0.127 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในช่วงวนัท่ี 23 - 24 มีนาคม 2560 ซ่ึงยงัไม่เกินค่ามาตรฐานท่ี
ไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร และมีสภาพบรรยากาศในพ้ืนท่ีแสดงดงัภาพท่ี 4.1  

ค่าฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ไดค่้าฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 

อยูใ่นช่วง 0.029 -0.120 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร โดยค่าตํ่าสุดท่ีตรวจวดัไดคื้อ 0.029 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศกเ์มตร อยูใ่นช่วงวนัท่ี 6 - 7 พฤษภาคม 2560 และค่าสูงสุดท่ีตรวจวดัไดคื้อ 0.120 มิลลิกรัม
ต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในช่วงวนัท่ี 23 - 24 มีนาคม 2560 ซ่ึงยงัไม่เกินค่ามาตรฐานท่ีไม่เกิน 0.12 
มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

ค่าความเร็วลมและทิศทางลม เป็นค่าความเร็วลมและทิศทางลมเฉล่ียในช่วงวนัท่ี 19 
มีนาคม 2560 ถึงวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2560 โดยความเร็วลมมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 0.83 เมตรต่อวินาที และมี
ทิศทางลมมาจากทิศ 208.20 องศา 

ค่าความช้ืนสัมพทัธ์ในอากาศ เป็นค่าความช้ืนสัมพทัธ์ในอากาศเฉล่ียในช่วงวนัท่ี 19 
มีนาคม 2560 ถึงวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2560 โดยค่าความช้ืนสัมพทัธ์ในอากาศ มีค่าเฉล่ียอยู่ท่ี 55.97 
เปอร์เซ็นต ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.1 ขอ้มูลภาพถ่ายความเปล่ียนแปลงของคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ี 

  
6/03/2560 7/03/2560 8/03/2560 

 

   

11/03/2560 12/03/2560 22/03/2560 
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ภาพท่ี 4.1 ขอ้มูลภาพถ่ายความเปล่ียนแปลงของคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ี (ต่อ) 

 
 
 

   
5/04/2560 6/04/2560 7/04/2560 

   
24/04/2560 25/04/2560 26/04/2560 

   
31/03/2560 1/04/2560 2/04/2560 

   
25/03/2560 26/03/2560 27/03/2560 



 

45 
 

1.3 ตรวจวดัชีพจรและสุขภาพของประชาชนในชุมชน 
 การตรวจวดัชีพจร เป็นการตรวจวดัชีพจรของประชาชนท่ีทาํงาน และอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ี
เทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา เพ่ือศึกษาถึงว่าคุณภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงมีผลกระทบต่อสุขภาพ 
การเตน้ของชีพจร ของประชาชนในพ้ืนท่ีหรือไม่ โดยไดท้าํการเกบ็ขอ้มูลตั้งแต่เดือน มีนาคม 2560 
ถึงเดือนพฤษภาคม 2560 ดงัตารางท่ี 4.8 ผลการศึกษามีรายละเอียดดงัน้ี 
ตารางท่ี 4.8 แสดงผลการตรวจวดัชีพจรของประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา 

วนั เดือน ปี 
เช้า 

8.00 – 9.00 
กลางวนั 

12.00 – 13.00 
เยน็ 

18.00 – 19.00 
เฉล่ีย 

6 มี.ค. 2560 70 74 75 73 
8 มี.ค. 2560 74 76 72 74 
10 มี.ค. 2560 76 75 75 75 
12 มี.ค. 2560 74 76 72 74 
14 มี.ค. 2560 72 75 73 73 
16 มี.ค. 2560 78 75 76 76 
18 มี.ค. 2560 74 79 79 77 
20 มี.ค. 2560 77 78 76 77 
22 มี.ค. 2560 79 79 76 78 
24 มี.ค. 2560 78 80 76 78 
26 มี.ค. 2560 76 77 76 76 
28 มี.ค. 2560 74 72 71 72 
30 มี.ค. 2560 74 73 73 73 
1 เม.ย. 2560 71 74 73 73 
3 เม.ย. 2560 72 74 72 73 
5 เม.ย. 2560 73 74 74 74 
7 เม.ย. 2560 73 75 76 75 
9 เม.ย. 2560 72 74 69 72 
11 เม.ย. 2560 71 73 72 72 
14 เม.ย. 2560 74 75 72 74 
16 เม.ย. 2560 71 75 69 72 
18 เม.ย. 2560 72 73 70 72 
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ตารางท่ี 4.8 แสดงผลการตรวจวดัชีพจรของประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา (ต่อ) 

วนั เดือน ปี 
เช้า 

8.00 – 9.00 
กลางวนั 

12.00 – 13.00 
เยน็ 

18.00 – 19.00 
เฉล่ีย 

20 เม.ย. 2560 71 74 74 73 
22 เม.ย. 2560 72 74 71 72 
24 เม.ย. 2560 76 77 76 76 
26 เม.ย. 2560 74 74 73 74 
28 เม.ย. 2560 74 77 73 75 
29 เม.ย. 2560 74 75 72 74 
1 พ.ค. 2560 73 75 75 74 
3 พ.ค. 2560 71 73 73 72 
5 พ.ค. 2560 70 72 70 71 
7 พ.ค. 2560 73 74 70 72 
9 พ.ค. 2560 71 72 72 72 
10 พ.ค. 2560 76 76 74 75 
11 พ.ค. 2560 75 76 74 75 
12 พ.ค. 2560 75 74 72 74 
13 พ.ค. 2560 74 72 74 73 
14 พ.ค. 2560 74 73 73 73 
15 พ.ค. 2560 74 72 73 73 

 จากขอ้มูลการเตน้ของชีพจรดงัตารางท่ี 2 พบวา่ การเตน้ของชีพจรของประชาชนท่ีอาศยัอยู่
ในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา มีค่าการเตน้ของชีพจรท่ีสูงสุดอยูใ่นช่วงวนัท่ี 21- 25 มีนาคม 
2560 เป็นผลมาจากในช่วงน้ีในพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันามีปัญหาดา้นคุณภาพอากาศ มี
หมอกควนัปกคลุมค่อนขา้งเยอะกวา่ในช่วงเวลาอ่ืน จึงส่งผลทาํให้การเตน้ของชีพจรของประชาชน
ในพ้ืนท่ีค่อนขา้งสูงกวา่ในช่วงเลาอ่ืน 
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 2. การทําแผนปฏิบัติการการป้องกันและควบคุมมลพษิทางอากาศในชุมชน  
  หลงัจากการเกบ็ขอ้มูลคุณภาพอากาศของเทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา ทั้งการตั้งเคร่ือง
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ เก็บภาพถ่ายและวิดีโอคุณภาพอากาศของแต่ละวนั  ตรวจวดัชีพจร
ประชาชนในพ้ืนท่ี และขอ้มูลอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพอากาศ โดยไดแ้ลกเปล่ียนความรู้ ความ
คิดเห็นของเจา้หนา้ท่ี ประชาชนในพ้ืนท่ี โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
  ประชาชนในพ้ืนท่ีรู้ว่าปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อคุณภาพอากาศท่ีในเขตเทศบาลเมืองเมือง
แกนพฒันา คือมาจากไฟป่าซ่ึงเกิดมาจากคนเป็นคนเผาเป็นส่วนมาก และการเผาในท่ีโล่งของคนใน
พ้ืนท่ี และพ้ืนท่ีใกลเ้คียง และปัจจยัอีกอยา่งท่ีมีผลโดยตรงต่อคุณภาพอากาศคือ การตกของฝน 
  จากสภาพปัญหาหมอกควนัท่ีเกิดข้ึน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ี ทาํ
ใหป้ระชาชนมีอาการแสบตา แสบคอ เจบ็คอ ไอ และเหน่ือยง่าย 
  สําหรับแนวทางแกไ้ขปัญหา ไดเ้สนอแนวทางแกไ้ขปัญหา โดยในฐานะประชาชนใน
พ้ืนท่ีก็จะช่วยกนัประชาสัมพนัธ์เร่ืองการห้ามเผาในท่ีโล่งในช่วง 60 วนัของการห้ามเผา ในส่วน
ของก่ิงไมใ้บไม ้วสัดุเหลือใชต่้างๆก็ให้นาํมาทาํเป็นปุ๋ยหมกั ส่วนในฐานะของหน่วยงานในพ้ืนท่ี ก็
คือ ประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนในพ้ืนท่ีรับทราบข่าวสารต่างๆเก่ียวกบัปัญหาหมอกควนัท่ีเกิดข้ึน 
และหมัน่ออกตรวจพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบในเร่ืองของการลกัลอบเผาในท่ีโล่ง ซ่ึงในส่วนน้ีทุกชุมชนใน
เทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันาจะมีเจา้หน้าท่ี/พนกังานของเทศบาลอาศยัอยู่ในชุมชนดว้ยก็จะคอย
เป็นหูเป็นตา สอดส่องดูแลอีกทางหน่ึง ในช่วง 60 วนัของการห้ามเผาท่ีผ่านมา มีการตรวจพบการ
เผาทั้ งหมด 33 คร้ังซ่ึงส่วนมากเป็นการเผาในท่ีสาธารณะ โดยมีแผนการลดการเผาในท่ีโล่งของ
เทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา ก่อนช่วงกาํหนด 60 วนังดการเผา ตั้งแต่วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ ถึง วนัท่ี 
20 เมษายน 2560 ดงัน้ี  
 1) ประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนไดท้ราบถึงระยะเวลาท่ีรัฐบาลกาํหนดช่วงเวลา 60 วนังดเผา 
 2) หากมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้งเผา จะตอ้งแจง้ทางเทศบาลฯเพ่ือดาํเนินการควบคุมไม่ใหเ้กิด
การลุกลาม ในช่วง 60 วนั 
 3) การออกตรวจสอบเหตุการณ์เผาในท่ีโล่งทุกวนั วนัละ 2 คร้ัง เวลา 09.00 และ 16.00 น. 
 4) การจดัตั้งเวรยาม เฝ้าระวงัป้องกนัปัญหาการเผา 
 5) ออกระงบัเหตุการณ์เผาทนัทีท่ีไดรั้บแจง้ 
 6) พนกังานลูกจา้งสงักดัเทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา เป็นทีมงานเฝ้าระวงัเหตุการณ์เผาใน
พ้ืนท่ี หลงั 60 วนั 
 7) เฝ้าติดตามเหตุเกิดการเผาป่า การเผาในท่ีโล่ง 
 ผลการดาํเนินงานแผนปฏิบติัการการป้องกนัและควบคุมมลพิษทางอากาศในชุมชน ปี 
2560 พบว่า เน่ืองจากเป็นการดาํเนินงานตามมาตรการ งดการเผา 60 วนั ในปีน้ีเป็นปีท่ี 2 จึงไม่พบ
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เหตุการณ์เผาในท่ีโล่ง ประชาชนในพ้ืนท่ีเร่ิมทราบขอ้บงัคบัและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ยงั
ไดรั้บการแจง้จากประชาชนวา่มีเหตุไฟไหมป่้า บา้ง ซ่ึงในภาพรวมสภาพอากาศในปีน้ีไม่รุนแรงเท่า
ปีท่ีผา่นมา ส่วนแผนของปี 2561 กย็งัคงยดึแผนและรูปแบบแผนของปี 2560 เพือ่ดาํเนินการต่อไป 
 ในฐานะประชาชนท่ีอาศยัอยู่ในพ้ืนท่ีคิดว่าแผนและรูปแบบท่ีทางเทศบาลเมืองเมืองแกน
พฒันานาํมาใช้เพ่ือแกไ้ขปัญหาหมอกควนัท่ีเกิดข้ึน มีความเหมาะสมและยินดีทาํตามมาตรการท่ี
ทางเทศบาลฯไดก้าํหนดออกมา ซ่ึงก็ไม่กระทบต่อการดาํเนินชีวิตประจาํวนัของประชาชนในพ้ืนท่ี
แต่อยา่งใด 
 3. การนําฟางข้าวและตอซังข้าวมาใช้ประโยชน์ในเป็นตวักลางในการเพาะเห็ด 
  การนําฟางขา้วและตอซังขา้วมาใช้ประโยชน์ในเป็นตวักลางในการเพาะเห็ด ซ่ึงทาง
คณะผูว้ิจยัไดด้าํเนินการโดยชาวบา้น 45 ครัวเรือน จาํนวน 50 คน โดยมีกิจกรรมการผลิตท่ีชุมชนมี
การนาํชีวมวลมาใช้จะมีอยู่ 2 ชนิด คือเห็ดฟาง และเห็ดโคนน้อย เป็นอีกกิจกรรมหน่ึงท่ีมีการนาํ 
ชีวมวลประเภทฟางขา้วและก่ิงลาํไยมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพ่ือลดการเผาชีวมวลในท่ีโล่งซ่ึง
ขั้นตอนการผลิตเห็ดโคนน้อย ซ่ึงในการผลิตเห็ดแต่ละคร้ังจะมีการใชฟ้างประมาณ 150 กิโลกรัม 
ต่อกรผลิตเห็ดหน่ึงคร้ัง ซ่ึงสามารถนาํชีวมวลมาใชป้ระโยชน์ในกระบวนการเพาะเห็ดไดท้ั้ งส้ิน 
14,000 กิโลกรัม ดงัภาพท่ี 4.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
จากขั้นตอนการนาํชีวมวลฟางขา้วมาใชใ้นการผลิตเห็ดเป็นส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ก็ให้เกิด

รายไดก้บัชุมชนรวมทั้งเป็นแนวทางในการลดการเผาชีวมวลในท่ีโล่งอีกรูปแบบหน่ึง จากการลง

พ้ืนท่ีในชุมชน กิจกรรมการเพาะมีผูส้นใจเขา้มาศึกษาหาความรู้จาํนวนมาก คณะผูว้ิจยัและกลุ่มผู ้

เพาะเห็ดโค จึงไดน้าํมาสร้างส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศในลกัษณะมลัติมีเดียเพื่อนาํเสนอขั้นตอน

การเพาะเห็ด ซ่ึงจะทาํใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งกวา้งและเพ่ิมช่องทางในการเรียนรู้อีกทางหน่ึง  

 หลังจากดํา เนิน กิจกรรมแล้วทางคณะผู ้วิ จัยได้การประเมินผลทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ เป็นการความสามารถในการทาํกาํไรของโครงการเพ่ือวิเคราะห์ว่ารูปแบบกิจกรรมท่ี
ใชใ้นการดาํเนินงานจะก่อให้เกิดรายไดท่ี้คุม้ค่ากบัค่าใชจ่้ายต่างๆ ของกลุ่มเพาะเห็ดรวมใจพอเพียง

ภาพท่ี 4.2 แสดงการใชชี้วมวลมาผลิตเห็ดฟาง 
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โดยกลุ่มสามารถผลิตเห็ดโคนนอ้ยไดต่้อเน่ือง สามารถจาํหน่ายเห็ดไดป้ระมาณ 5,000 บาท/เดือน โดยมี
ตน้ทุนในการผลิตประมาณ 3,000 บาท/เดือน ทาํใหมี้เงินหรือเขา้กลุ่มประมาณเดือนละ 1,500-2,000 จาก
การจาํหน่ายเห็ด ถ่าน รวมถึงนํ้าส้มควนัไม ้ 
 4. การนําชีวมวลมาใช้ในการผลิตโคมไฟ 700 ปี 

จากการลงพ้ืนท่ีสํารวจการผลิตโคมไฟ 700 ปี เป็นการใชชี้วมวลท่ีท้ิงไวภ้ายในชุมชน
มาเป็นวตัถุดิบในการผลิต ไดแ้ก่ ใบตองตึง เศษก่ิงไม ้เศษไมไ้ผ่ หญา้คา กาบกลว้ยแห้ง กา้นกลว้ย
แห้ง และตอกไมไ้ผ่ โดยสมาชิกจะช่วยกนัหามาให้ และนาํมาขายให้กบักลุ่ม หรือในบางคร้ังทาง
กลุ่มตอ้งการวสัดุชนิดไหนก็จะบอกต่อๆกนัไปเพ่ือให้สมาชิกในกลุ่ม และชาวบา้นท่ีสนใจนาํมา
ขายให้กับกลุ่ม ต้นทุนในการทําโคมไฟต่อช้ินจะมีราคาไม่เท่ากัน เน่ืองจากมีการทําโคมไฟ
หลากหลายรูปแบบ ราคาตน้ทุนจะเร่ิมตน้ท่ีราคา 60 บาท/ช้ิน ราคาขายต่อหน่วยท่ีขายออกไปท่ีจะ
เร่ิมตน้ท่ีราคา 120 บาท/ช้ิน โดยไม่รวมอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟ สายไฟ ดงัภาพท่ี 4.3  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

การทําโคมไฟ  700 ปี  จะนําก่ิงไม้ท่ีมีในชุมชน เช่นไม้มะขามและไม้สักมาประกอบ
โครงสร้างเขา้ด้วยกนั โดยการใช้ตะปูตอกและนําก้านกลว้ยแห้งมาทาํเป็นตวัยึดติดกบัโคมไฟ 
หลงัจากนั้นทาํ การข้ึนโครงหลงัคาโดยใช้ไมส้ักท่ีตดัเตรียมไว ้กบัโครงสร้างของโคมไฟ นาํเอา
ใบตองตึงแช่นํ้ า 2 ใบ มาตดัในแนวยาวลึกเขา้ไปตรงกลางตดัเป็นวงกลมแลว้นาํใบตองตึงมาหุม้ทบั
บนหลงัคานาํแตะไมไ้ผ่ท่ีสานแลว้มาหุ้มทบับนใบตองตึง ตดัให้เขา้รูปกบัโครงหลงัคา จากนั้นใช้

ง) หญา้คา 

ภาพท่ี 4.3 แสดงชีวมวลท่ีนาํมาใชป้ระโยชนโ์ดยการทาํเป็นโคมไฟ  

ค) กาบกลว้ยแหง้ 
 

ก) ใบตองตึง ข) เศษก่ิงไมไ้มท่ี้มีตามทอ้งถ่ิน 
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ตอกไมไ้ผส่อดทะลุหลงัคาโคมไฟมดัตอกไมไ้ผ่ยดึไวข้า้งใตห้ลงัคา ตดัแตะไมไ้ผ่ให้เขา้รูปกบัโครง
หลงัคาดว้ยกรรไกรนาํกาบกลว้ยแหง้ท่ีเตรียมไวม้าตดัแลว้วางบนหลงัคาประกบกนัไวส้ามดา้น ตดั
ส่วนท่ีเกินออก จากนั้นนาํเชือกกลว้ยมาพนัรอบๆตรงจุกส่วนปลายดา้มจบัของโคมไฟนาํกา้นกลว้ย
แหง้ยาวมามดัติดกบัขอบหลงัคาโคมไฟ โดยใชต้อกเป็นตวัยดึเป็นการตกแต่งขอบหลงัคาโคมไฟให้
เกิดความมัน่คงและสวยงาม ดงัภาพท่ี 4.4  
 
 
 
 
 
 
 
 

ในการทําโคมไฟจะแบ่งคนทําออกเป็น 2  ฝ่าย คือ ฝ่ายทําช้ินส่วนประกอบ และฝ่าย
ประกอบช้ินส่วนเขา้ดว้ยกนั เน่ืองจากการประกอบช้ินส่วนนั้นตอ้งอาศยัฝีมือการทาํบวกกบัทกัษะ
ความชาํนาญในการประกอบโคมไฟ คนท่ีทาํจึงตอ้งแบ่งงานกนัทาํตามความถนัดของแต่ละคน 
นอกจากน้ียงัเปิดโอกาสให้กบับุคคลท่ีไม่มีงานทาํไดใ้ชเ้วลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การ
สานไมไ้ผ่ ทางกลุ่มจะจา้งผูสู้งอายุ มาทาํงานจกัสาน เพ่ือลดการเสียเวลาในการในการผลิตและ
ส่งเสริมใหค้นในชุมชนเกิดรายได ้

การทาํโคมไฟ 10 ช้ินจะใช ้ก่ิงไมท่ี้มีในทอ้งถ่ิน เช่น ไมม้ะขาม ปริมาณท่ี 3 กิโลกรัม กาบ
กลว้ยและกา้นกลว้ยแหง้ปริมาณ 1 กิโลกรัม.หญา้คา คร่ึง กิโลกรัม เศษไมส้ัก 1 กิโลกรัม ใบตองตึง 
ปริมาณท่ี 1 กิโลกรัม  ดงันั้ นการทาํโคมไฟ 10 ช้ิน ใช้ชีวมวลทั้ งส้ิน 6.5 กิโลกรัม คณะผูวิ้จยัจึง
พฒันาส่ือสารสนเทศโคมไฟ 700 ปีข้ึน เพ่ือเป็นส่ือการเรียนรู้ของนักเรียนและชาวบา้นผูท่ี้สนใจ 
ตวัอยา่งส่ือสารสนเทศโคมไฟ 700 ปี  
 การผลิตโคมไฟ 700 ปี เป็นการใชชี้วมวลท่ีท้ิงไวภ้ายในชุมชน หลงัจากดาํเนินกิจกรรม
แลว้ไดก้ารประเมินผลทางดา้นเศรษฐศาสตร์ เป็นการความสามารถในการทาํกาํไรของโครงการ
เพ่ือวิเคราะห์วา่รูปแบบกิจกรรมท่ีใชใ้นการดาํเนินงานจะก่อให้เกิดรายไดท่ี้คุม้ค่ากบัค่าใชจ่้ายต่างๆ 
และมีอตัราผลตอบแทนท่ีดีหรือไม่ ซ่ึงจะสามารถใช้เป็นขอ้มูลในการตดัสินใจสําหรับ องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะดาํเนินโครงการ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
 

ภาพท่ี 4.4 แสดงการนาํชีวมวลท่ีนาํมาใชป้ระโยชนโ์ดยการทาํเป็นโคมไฟ 
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  1) ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ (Benefit) 
 ขายได ้120 บาท/ช้ิน ผลิตได ้240 ช้ินต่อปี  
  รวมมูลค่าผลประโยชน์ 28,800 บาทต่อปี 
  2) ตน้ทุน (Cost) 
 - ค่าวสัดุอุปกรณ์ในการทาํและค่าแรง ชุดๆ ละ 60 บาท ผลิตได ้240 ช้ินต่อปี  
 รวมมูลค่าต้นทุน 14,400 บาทต่อปี 
  3) B/C Ratio เท่ากบั 28,800/14,400  = 2.0 แสดงวา่วา่กิจกรรมการการผลิตโคมไฟ 
700 ปี จากวสัดุเหลือท้ิงทางการเกษตรเป็นโครงการท่ีดาํเนินการแลว้เป็นมีผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ
มากกว่าตน้ทุนจึงเป็นโครงการท่ีจะทาํใหเ้กิดความยัง่ยนืไดใ้นชุมชน 

5. การใช้ประโยชน์จากชีวมวลโดยการนํามาทําปุ๋ย  
 การลดการเผาเศษวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรจะทาํโดยการนํามาทาํเป็นปุ๋ยหมกัซ่ึง
ชาวบา้นจะสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดใ้นฤดูการเพาะปลูกถดัไป ซ่ึงมีผูท่ี้เขา้ร่วมโครงการทั้งส้ิน 
10 ครัวเรือน  พบว่า ปุ๋ยหมักท่ีทําได้ มีค่าไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส  และ โพแทสเซียมร้อยละ
3.26,0.60,0.55 ตามลาํดบั ซ่ึงผ่านเกณฑ์มาตรฐานเม่ือเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานปุ๋ยหมกัของ 
สาํนกัวิทยาศาสตร์เพ่ือการพฒันาท่ีดิน กรมท่ีดิน คือ ในปุ๋ยหมกัจะตอ้งมีธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส 
และ โพแทสเซียม ในอตัราร้อยละ 1,0.5,0.5 ตามลาํดบั จากการทาํปุ๋ยหมกัจากเศษวสัดุเหลือใชท้าง
การเกษตรทาํให้ชาวบา้นในชุมชนมีปุ๋ยหมกัใชป้ระมาณ 1,250 กิโลกรัมในฤดูการเพราะปลูกถดัไป
ดงัภาพท่ี 4.5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กิจกรรมทาํปุ๋ยหมกัเป็นกิจกรรมท่ีชาวบ้านให้ความสนใจและทาํต่อไปแต่และจะทาํ
เร่ืองขอเคร่ืองทุนแรงจาก อบต. คือ เคร่ืองย่อยเศษก่ิงไมแ้ละใบไม ้ต่อไปหลงัจากดาํเนินกิจกรรม
แลว้ไดก้ารประเมินผลทางดา้นเศรษฐศาสตร์ เป็นการความสามารถในการทาํกาํไรของโครงการ

ภาพท่ี 4.5 แสดงการนาํเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรมาทาํเป็นปุ๋ยหมกั 
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เพ่ือวิเคราะห์วา่รูปแบบกิจกรรมท่ีใชใ้นการดาํเนินงานจะก่อให้เกิดรายไดท่ี้คุม้ค่ากบัค่าใชจ่้ายต่างๆ 
และมีอตัราผลตอบแทนท่ีดีหรือไม่ ซ่ึงจะสามารถใช้เป็นขอ้มูลในการตดัสินใจสําหรับ องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะดาํเนินโครงการ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  1) ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ (Benefit) 
 ลดค่าใชจ่้ายในซ้ือปุ๋ยหมกัหรือจาํหน่ายปุ๋ยหมกั 3 บาทต่อกิโลกรัม ไดปุ๋้ยหมกั 
1,250 กิโลกรัม จาํนวน 3,750 บาทต่อปี  
  รวมมูลค่าผลประโยชน์ 3,750 บาทต่อปี 
  2) ตน้ทุน (Cost) 
 - ค่าราคาค่าวสัดุอุปกรณ์ในการทาํคอก ชุดๆ ละ 650 บาท 5 ชุด คิดอายุการใช้
งาน 2 ปี ตน้ทุนปีละ 812.5 บาท/ปี 
 - ค่ามูลโค ราคา 2 บาทต่อกิโลกรัม ใช ้100 กิโลกรัม ตน้ทุนปีละ 200 บาทต่อปี 
   รวมมูลค่าต้นทุน 1012.5 บาทต่อปี 
  3) B/C Ratio เท่ากบั 3,750/1012.5 = 3.70 แสดงว่าว่ากิจกรรมการปุ๋ยหมกัจากใบ
ลาํไยและเปลือกขา้วโพดและวสัดุเหลือท้ิงทางการเกษตรเป็นโครงการท่ีดาํเนินการแลว้เป็นมี
ผลประโยชนท่ี์ไดรั้บมากกวา่ตน้ทุนจึงเป็นโครงการท่ีจะทาํใหเ้กิดความยัง่ยนืไดใ้นชุมชน 
 




