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บทคัดย่อ  
 

โครงการวิจยัเร่ือง การจดัการความรู้การใชป้ระโยชน์จากชีวมวลโดยการน ามาแปรสภาพ
เป็นพลังงานทดแทนในชุมชนอย่างย ัง่ยืน กรณีศึกษา อ าเภอแม่แตง จังหวดัเชียงใหม่ เป็นการ
ด าเนินการวิจัยโดยใช้กิจกรรมต่างๆ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี มี
วตัถุประสงค์หลกั เพื่อสร้างรูปแบบการการใชป้ระโยชน์จากชีวมวลโดยการน ามาแปรสภาพเป็น
พลงังานทดแทนในชุมชน ผลการศึกษา พบวา่  

แหล่งชีวมวลท่ีสามารถน ามาใชป้ระโยชน์โดยการน ามาแปรสภาพเป็นพลงังานทดแทนใน
ชุมชนในพื้นท่ีอ าเภอแม่แตง มาจาก 2 แหล่ง คือ ชีวมวลจากฟาร์มสุกรและชีวมวลท่ีเหลือจาก
การเกษตร เช่น ฟางขา้ว ก่ิงของล าไย โดยรูปแบบในการใชป้ระโยชน์ชีวมวลจากฟาร์มสุกรมาเป็น
แปรสภาพเป็นพลงังานทดแทน คือ ก๊าซชีวภาพในชุมชน โดยมีความคุม้ค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (B/C 
Ratio) เท่ากบั 1.80 สามารถลดค่าใชจ่้ายค่าก๊าซหุงตม้ในครัวเรือนไดเ้ดือนละ 75-120 บาทในส่วน
ของรูปแบบใช้ประโยชน์จากชีวมวลท่ีเหลือจากการเกษตรโดยการน าแปรสภาพเป็นพลังงาน
ทดแทนในกระบวนการผลิตเห็ด โดยมีความคุม้ค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (B/C Ratio) เท่ากบั 2.78 แสดง
วา่ทั้ง 2 กิจกรรมเป็นกิจกรรมท่ีจะท าใหเ้กิดความยัง่ยนืไดใ้นชุมชน 
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Abstract 
 

 This research entitles of An Integrated Knowledge Management for the Utilization of 
Biomass Converted to for Community in Mae Tang District, Chiang Mai Province. The main 
objective was to study the patterns in the management for the utilization of biomass converted to 
renewable energy for community. The result found that: 
 Biomass that can be utilized by transforming into renewable energy in Mae Taeng district 
from 2 sources were biomass form pig farm and biomass form agriculture. The biomass form pig 
farm can be utilized by transform into biogas for using in the household. After improving the 
economy analyzed, the profit-making ability of this research which done for analyzing the activity 
model that could get the highest income and worth to the other expense concluded that B/C Ratio 
= 1.80. This activity can reduce household expenses 75-120 bath per month. The biomass form 
agriculture can be utilized by transform into heat for use in mushroom production process. After 
the economy analyzed, concluded that B/C Ratio = 2.78 showed that both the activity was a 
sustainable activity in the community. 
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