
บทที่ 1  
บทน ำ 

 
 โครงการวิจยัเร่ือง การจดัการความรู้การใชป้ระโยชน์จากชีวมวลโดยการ น ามาแปรสภาพ
เป็นพลงังานทดแทนในชุมชนอยา่งย ัง่ยนื กรณีศึกษา อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์
หลกั เพื่อสร้างรูปแบบการจดัการความรู้การใชป้ระโยชน์จากชีวมวลโดยการน ามาแปรสภาพเป็น
พลังงานทดแทนในชุมชน โดยอาศยัเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับสภาพด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชน ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ในส่วนของบทท่ี 
1 ซ่ึงเป็นบทน า ของรายงานวิจยัฉบับน้ีเน้ือหาจะประกอบด้วย ท่ีมาและความส าคญัของปัญหา 
เป้าหมายและวตัถุประสงค์ ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการวิจยั ขอบเขตการวิจยั และนิยามศพัท์เฉพาะ 
โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
ท่ีมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ประเทศไทยนบัวา่มีศกัยภาพดา้นชีวมวลเป็นอนัมาก เน่ืองจากเป็นประเทศเกษตรกรรมจึง
มีชีวมวลอยู่อย่างมหาศาล มีวสัดุเหลือทิ้งทางการเกษตรท่ีสามารน ามาใชป้ระโยชน์ไดม้ากมาย และ 
สามารถน ามาเปล่ียนเป็นพลังงานได้เป็นอย่างดี  และจากยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตาม
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบบัท่ี 9 เป็นตน้มา ไดใ้ห้ความส าคญักบัการพฒันา
บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมัน่คงของฐาน
ทรัพยากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพฒันาทางดา้นพลงังานทดแทนท่ีมีอยู่ในประเทศไทยเพื่อเป็นการ
รักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศน์  รวมถึงเพื่อลดการพึ่งพาพลงังานฟอสซิล 
ผ่านแนวทางการจดัการพลงังานทดแทนและการบริหารจดัการส่ิงแวดลอ้มและพฒันาคุณค่าความ
หลากหลายทางชีวภาพ ดังนั้ นรัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานและมหาวิทยาลัยต่างๆจึงมีการ
ด าเนินการศึกษาหาความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชพ้ลงังานทดแทนอย่างต่อเน่ือง จึงไดมี้นโยบายและ
แผนการในการด าเนินการตามโครงการวิจยัและพฒันาเพื่อการใช้พลงังานทดแทนอย่างย ัง่ยืน ซ่ึง
เป็นการบูรณาการของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นท่ีรวมทั้งตอ้งมีการบฟังความคิดเห็นจากประชาชนใน
พื้นท่ี อย่างต่อเน่ือง และในระยะเวลาท่ีผ่านมาจะเห็นได้ว่ามีการพฒันางานด้านพลงังานชุมชน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกิดการคิดค้นนวตักรรมพลังงานท่ีสร้างสรรค์และผสมผสานกับภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน จนสามารถปรับใช้ในแต่ละพื้นท่ีได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามการพฒันานวตักรรม
พลงังาน ยงัตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ืองเพื่อตอบสนองกับความตอ้งการของคนหลากหลายกลุ่ม
มากขึ้น รวมถึงการพฒันาต่อยอดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรมาก
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ท่ีสุด รวมไปถึงการเช่ือมโยงประเด็นพลงังานหมุนเวียนให้เขา้กบัมิติการพฒันาดา้นอ่ืนๆ เช่น การ
พฒันาดา้นการเกษตร ดา้นส่ิงแวดลอ้มและดา้นสุขภาพ เป็นตน้ แต่เน่ืองจากประชาชนยงัมีความรู้
เก่ียวกบัพลงังานทดแทนท่ีไดจ้ากชีวมวลมีอยู่น้อย รวมทั้งองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินก็ยงัไม่ให้
ความส าคญักบัการน าชีวมวลมาใชเ้ป็นพลงังานทดแทนในชุมชนเท่าท่ีควรวา่มีประโยชน์ต่อชุมชน
อยา่งไร ท าให้ในปัจจุบนัเกิดปัญหามากยิ่งขึ้น เน่ืองจากการขาดการยอมรับของชุมชนในการใชชี้ว
มวลเป็นพลงังานทดแทนในชุมชน ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งมีการขยายองคค์วามรู้เก่ียวกบัการใชชี้วมวล
พลงังานทดแทนในชุมชนให้ขยายตวัมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการตอกย  ้าแนวทางการแกปั้ญหาของ
ชุมชนผา่นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท่ีทุกฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วม 
 จากการด าเนินการวิจยัของผูว้ิจยั ท่ีผา่นมาไดท้ าการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชป้ระโยชน์จาก
ชีวมวลโดยการน ามาแปรสภาพเป็นพลงังานทดแทนในชุมชน จนเกิดเป็นองค์ความรู้ ท่ีสามารถ
ถ่ายทอดและขยายผลไปยงัชุมชนอ่ืนได้ ประกอบด้วย รูปแบบการใช้ชีวมวลจากมูลสุกรมาแปร
สภาพเป็นพลงังานทดแทนในชุมชนโดยการน าก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรเขา้ไปใชเ้ป็นพลงังานใน
ชุมชน โดยทุกภาคส่วนในพื้นท่ีเขา้มามีส่วนร่วม และการใช้ประโยชน์ชีวมวลโดยการแปรสภาพ
เป็นพลงังานทดแทนในกระบวนการการผลิตเห็ด ไดอ้งค์ความรู้ คือรูปแบบของเตา เตาชีวมวลท่ีมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถเผาเศษชีวมวลได้หลากหลายขนาดพร้อมกนั ใช้เวลาในการเผา
นอ้ยลงกว่าเดิม แต่ยงัคงไดถ้่านคุณภาพดี รวมถึงมีวิธีการลดการปล่อยมลพิษหรือควนัสู่บรรยากาศ
และ เทคนิคการดกัควนั ทั้งน้ีการออกแบบเตามีความสอดคลอ้งกบัวิถีการด าเนินชีวิตในชุมชนทั้ง
ทางดา้นสภาพดา้นสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มของชุมชน เป็นตน้ 
 จากองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชป้ระโยชน์จากชีวมวลโดยการแปรสภาพเป็นพลังงาน
ทดแทนในชุมชน ดังได้กล่าวมาแล้วจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีการขยายผลของการวิจัย 
รวมทั้งเป็นการน าผลการศึกษาไปประยุกต์ใชก้บัพื้นท่ีอ่ืนท่ีมีบริบทของชุมชนแตกต่างกนัออกไป 
และท าให้ประชาชนในพื้นท่ีอ่ืนๆ เห็นความส าคญัการของการใชป้ระโยชน์จากชีวมวล เพื่อสุขภาพ
ท่ีดีขึ้นของประชาชน รวมทั้งส่งเสริมและพฒันาการใชชี้วมวลเป็นพลงังานทดแทนในชุมชน 
 ทางคณะผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีใช้กระบวนการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบส่วนร่วมเพื่อใน
พื้นท่ีดงักล่าว เพื่อสร้างกระบวนการคิดท่ีเป็นระบบและสามารถน ากระบวนการคิดไปประยุกต์ใช้
ในการใช้ชีวมวลมาแปรสภาพเป็นพลงังานทดแทนได้อย่างเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพบริบท
ของตนเองได้ โดยการวิจยัท่ีจะด าเนินการในคร้ังน้ีเป็นส่วนหน่ึงในการหาเจา้ภาพ และภาคีมาร่วม
ใช้ประโยชน์และก าหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ชีวมวลโดยการน ามาแปรสภาพเป็นพลงังาน
ทดแทนท่ีเหมาะสมและยัง่ยืนในพื้นท่ี โดยให้ทุกภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมในการถ่ายทอดองค์
ความรู้และใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้ประโยชน์จากชีวมวลโดยการน ามา
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แปรสภาพเป็นพลงังานทดแทนในชุมชน โดยได้เลือกพื้นท่ี เทศบาลต าบลเมืองเมืองแกนพฒันา 
เทศบาลต าบลขี้ เหล็ก อ าเภอแม่แตง เป็นพื้นท่ีน าร่องในการขยายผลองค์ความรู้เก่ียวกับการใช้
ประโยชน์จากชีวมวลดงักล่าว เน่ืองจากเป็นชุมชนมีความตอ้งการใชป้ระโยชน์จากชีวมวลโดยการ
น ามาแปรสภาพเป้นพลงังานทดแทนอย่างแทจ้ริง ซ่ึงจากการน าเสนอกบัผูน้ าชุมชนและประชาชน
ในพื้นท่ีทั้งสองพื้นท่ี มีผูท่ี้สนใจจะเขา้ร่วมกิจกรรมคร้ังน้ีในเบ้ืองตนจะเขา้ร่วมกิจกรรมพื้นท่ีละ
ประมาณ 50 ครัวเรือน  เน่ืองจากเป็นการแกปั้ญหาแบบบูรณาการและเป็นไปตามวิถีชีวิตของชุมชน
ไม่ไดมี้การเปล่ียนแปลงมากนัก รวมทั้งยงัเกิดประโยชน์ในภาพรวมของชุมชน ส่วนท่ีเหลือจะเขา้
ร่วมกบัโครงการเม่ือเห็นผลการด าเนินการวิจยัแลว้ไดผ้ลจะมาร่วมในช่วงของการขยายผลการวิจยั
ต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย 
 1. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้จากต้นแบบการใช้ประโยชน์จากชีวมวลโดยการน ามาแปร
สภาพเป็นพลงังานทดแทนในชุมชน โดยอาศยัเทคโนโลยท่ีีเหมาะสมกบัสภาพดา้นสังคม เศรษฐกิจ 
และส่ิงแวดลอ้มของชุมชน  
 2. เพื่อสร้างกลไก และรูปแบบในการถ่ายทอดองคค์วามรู้การใชป้ระโยชน์จากชีวมวลโดย
การน ามาเป็นพลงังานทดแทนในชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของ 
 

กรอบแนวควำมคิดของโครงกำรวิจัย 
 โครงการวิจัยจะใช้กระบวนการวิจัย  สร้างชุดความรู้ สร้างกระบวนการเรียนรู้ สร้าง
นวตักรรมในการใชป้ระโยชน์จากชีวมวลมาแปรสภาพเป็นพลงังานทดแทน อย่างเป็นระบบโดยใช้
กระบวนการมีส่วนร่วมเขา้มาใชแ้กปั้ญหาของชุมชนท่ีเกิดขึ้นโดยมุ่งเนน้ไปท่ีการให้ประชาชน เขา้
มามีส่วน ดงักรอบแนวคิดภาพท่ี 1.1  
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ขอบเขตกำรวิจัย  
 1. ขอบเขตด้ำนเน้ือหำ 
 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัท่ีเนน้ทั้งในเชิงคุณภาพดา้นสังคมศาสตร์ ไดแ้ก่ ขอ้มูลดา้น
สภาพการณ์ของประชาชนในการใช้ประโยชน์จากชีวมวลโดยการน ามาแปรสภาพเป็นพลงังาน
ทดแทน การมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งปัจจยัท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ใช้ประโยชน์จากชีวมวลโดยการแปรรูปเป็นพลงังานทดแทน จนน าไปสู่การไดรู้ปแบบการจดัการ
ชีวมวลโดยการน ามาแปรสภาพเป็นพลงังานทดแทนใช้ในชุมชน ตอบสนองต่อปัญหาและความ
ตอ้งการของชุมชนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ โดยการจดัเวทีชาวบา้นเพื่อระดมความคิด ใชก้ารศึกษา
โดยการสนทนากลุ่ม จดัเวทีการเสวนา สัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และในเชิง
ปริมาณด้านเศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ของการใช้ชีวมวลเป็นพลังงาน
ทดแทนในชุมชน  
 2. ขอบเขตเวลำ  
 ระยะเวลาในการด าเนินการวิจยัเป็นระยะเวลา 1 ปี  

ภำพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 

 

ปัญหำพลังงำน 

เป้ำหมำย 

กำรวิจัย 

องค์ควำมรู้จำกกำรวิจัย 

ภูมิปัญญำท้องถิ่น และสำกล 

ทดลอง
ปฏิบัต ิ

ผลกำร
แก้ปัญหำ 

แนวทำงกำร
แก้ปัญหำ 

- ชำวบ้ำน 

- ทีมวิจัย 

- ผู้ประกอบกำร 

- หน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง 
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 3. ขอบเขตพื้นท่ี  
 พื้นท่ี เทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่  
 

นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 ชีวมวล หมายถึง ชีวมวลจากการเกษตรในท่ีโล่ง ในพื้นท่ีอ าเภอแม่แตง เช่น ฟางขา้ว ใบ
เศษก่ิงล าไย ของเสียจากฟาร์มสุกร เป็นตน้ 
 พลังงำนทดแทน หมายถึง พลงังานท่ีเกิดจากการแปรสภาพชีวมวลและน ามาใช้ทดแทน
พลงังาน ไฟฟ้า ก๊าซหุงตม้ และเตาตม้ไอน ้าในกระบวนการผลิตเห็ด ในชุมชน 
 กำรจัดกำรควำมรู้ หมายถึง รวบรวมและการถ่ายทอดองคค์วามรู้จากชุมชนหน่ึงท่ีประสบ
ความส าเร็จในการใช้ประโยชน์จากชีวมวล ไปยงัชุมชนในพื้นท่ีอ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่
เพื่อใหเ้กิดการใชป้ระโยชน์จากชีวมวลอยา่งย ัง่ยนื 
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