
 
บทที่ 4 

ผลการด าเนินการวิจัย  
 
 โครงการวิจยัเร่ือง การจดัการความรู้การใชป้ระโยชน์จากชีวมวลโดยการน ามาแปรสภาพ
เป็นพลงังานทดแทนในชุมชนอยา่งย ัง่ยนื กรณีศึกษา อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์
หลกั เพื่อสร้างรูปแบบการจดัการความรู้การใชป้ระโยชน์จากชีวมวลโดยการน ามาแปรสภาพเป็น
พลังงานทดแทนในชุมชน โดยอาศยัเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับสภาพด้านสังคม เศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดลอ้มของชุมชน ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ในส่วนของบทท่ี 
4 น้ีจะเป็นเน้ือหาท่ีเก่ียวข้องกับผลการด าเนินงานวิจัย ซ่ึงจากการด าเนินการวิจัยได้ผลการวิจัย 
ดงัต่อไปน้ี  
 

ศักยภาพของการน าชีวมวลมาใช้ประโยชน์โดยการน ามาแปรสภาพเป็นพลงังานทดแทน 
 จากการจดัเวทีกบัประชาชนในชุมชนจ านวน 30 คนและการส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม 
ท าให้ไดข้อ้มูลว่า แหล่งชีวมวลในชุมชนท่ีมีศกัยภาพสามารถน ามาแปรสภาพเป็นพลงังานทดแทน
ในชุมชนท่ีส าคญัประกอบดว้ย 
 1. ชีวมวลจากการเกษตร ไดแ้ก่  
 1) ชีวมวลจากนาขา้ว เกษตรกรมีการปลูกขา้วทั้งนาปีและนาปรังเป็นส่วนใหญ่โดยมีชีว
มวลท่ีเหลือทิ้งจากการปลูกขา้วมากท่ีสุดโดยมีการใช้ประโยชน์จากวสัดุเหลือทิ้งจากขา้วนาปี คือ 
ฟางขา้วและตอซัง ซ่ึงฟางข้าวส่วนใหญ่จะใช้วิธีการก าจดัโดยการเผา รองลงมา คือ น าไปคลุม
แปลงกระเทียม ส่วนตอซังส่วนใหญ่จะใชว้ิธีการก าจดัโดยการเผารองลงมา คือ เผาทิ้ง และการไถ
กลบ ตามล าดบั  
 2) ชีวมวลจากสวนล าไย วสัดุเหลือทิ้งจากสวนล าไยมีชีวมวล คือ ใบและก่ิงล าไยท่ีเกิดขึ้น
จากการตดัแต่งก่ิง ซ่ึงวิธีการก าจดัในส่วนของใบล าไยส่วนใหญ่จะใชว้ิธีการเผาในท่ีโล่ง รองลงมา
คือกองทิ้งไวใ้ตต้นล าไยให้กลายเป็นปุ๋ ย ในส่วนของก่ิงล าไยท่ีเกิดจากการตดัแต่งการก าจดัส่วน
ใหญ่จะใชวิ้ธีการ น าไปเผาถ่านส าหรับก่ิงขนาดใหญ่และเผาในท่ีโล่งส าหรับก่ิงขนาดเล็กๆ ดงัภาพ
ท่ี 4.1 
 3) ชีวมวลจากการปลูกขา้วโพด ซ่ึงจากการปลูกขา้วโพดจะมีชีวมวล คือ ตน้ขา้วโพดท่ี
เกิดขึ้นจากการเก็บเก่ียวผลผลิต ซ่ึงวิธีการก าจดัส่วนใหญ่จะใช้วิธีการไถกลบรองลงมาคือการเผา
และการน าไปท าเป็นอาหารสัตว ์
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 2. ชีวมวลจากฟาร์มสุกร ไดแ้ก่  
 ชีวมวลจากฟาร์มสุกร เกิดจากฟาร์มสุกรท่ีมีหมูประมาณ 400 ตวั มีระบบบ าบดัแบบไร้
ออกซิเจนท่ีช ารุดจ านวน 2 บ่อ โดยบ่อหมกัก๊าซมีขนาดของถงัหมกั 100 ลูกบาศก์เมตร ซ่ึงจากการ
ส ารวจ พบว่า ระบบอยูใ่นสภาพท่ีช ารุดไม่สามารถใชก้ารได ้โดยในบ่อท่ี 1 ตอ้งมีปัญหาอยูท่ี่บ่อลน้
ซ่ึงเกิดการยุบตวัท าให้เกิดรูร่ัวขนาดใหญ่ ในส่วนของบ่อท่ี 2 นั้น พบว่า ระบบมีรอยร้าวท่ีบ่อหมกั
ก๊าซชีวภาพและลานตากตะกอนมีการอุดตนั ท าใหน้ ้าไม่สามารถออกมาจากบ่อลน้ได ้ดงัภาพท่ี 4.2  
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์ความรู้การใช้ประโยชน์จากชีวมวลโดยการการน ามาแปรสภาพเป็นพลงังานทดแทน 

จากสภาพปัญหาชีวมวลท่ีมีอยู่ในพื้นท่ีอ าเภอแม่แตงดงัไดก้ล่าวมาแลว้เพื่อให้การจดัการ
องค์ความรู้เป็นไปอย่างถูกตอ้งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตของชุมชนซ่ึงองค์ความรู้ของ
ชุมชนตน้แบบท่ีจะน ามาจดัการถ่ายทอดให้กบัชุมชนในพื้นท่ีประกอบดว้ยองคค์วามรู้ทางดา้นการ
ใช้ชีวมวลจากฟาร์มสุกรมาแปรสภาพเป็นพลังงานทดแทนในครัวเรือนในชุมชน และองค์ความรู้
ดา้นการใชป้ระโยชน์จากชีวมวลโดยน ามาแปรสภาพเป็นพลงังานในกระบวนการผลิตเห็ดโคนนอ้ย
และเห็ดนางฟ้า และการใชป้ระโยชน์จากชีวมวลโดยน ามาแปรสภาพเป็นพลงังานในกระบวนการ
ผลิตชาเม่ียง ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

ภาพท่ี 4.1 แสดงภาพการเก็บขอ้มูลเก่ียวกบับริบทของชุมชนในดา้นต่างๆ  

  

ภาพท่ี 4.2 แสดงศกัยภาพชีวมวลท่ีสามารถน ามาแปรสภาพเป็นพลงังานทดแทนในชุมชนจากฟาร์มสุกร  

  



45 
 

1. องค์ความรู้ในการใช้ชีวมวลจากฟาร์มสุกรเป็นพลงังานทดแทนในชุมชน 
 หมู่บา้นสบสาหนองฟานเป็นหมู่บา้นขนาดกลาง มีครัวเรือนทั้งส้ิน 108 ครัวเรือน และมี

ประชากรทั้งส้ิน 408 คน โดยเฉล่ียแต่ละครัวเรือนมีสมาชิกประมาน 3-5 คน ระดับการศึกษาของ
ประชาชนส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 และรองลงมา คือ ระดบัมธัยมศึกษา
ปีท่ี 3 และประชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีมาแล้วไม่ต ่ากว่า 10 ปี อาชีพของประชาชนใน
หมู่บา้นส่วนใหญ่ท าอาชีพท านาท าไร่ท าสวน ตามพ่อแม่และรองลงมา คือ อาชีพรับจา้ง มีไฟฟ้าใช้
ทุกครัวเรือน การใช้เช้ือเพลิงในการหุงตม้ก่อนมีการใช้ก๊าซชีวภาพส่วนใหญ่ใช้เช้ือเพลิงจากฟืน 
และถ่านรองลงมา คือ ซ้ือก๊าซบรรจุถงัจากร้านคา้  
 ซ่ึงก๊าซชีวภาพท่ีได้จากการแปรสภาพชีวมวลจากฟาร์มสุกรท่ีมากพอท่ีจะใช้กบัชุมชน
โดยรอบซ่ึงในขั้นตน้ไดท้ าการต่อท่อไปจ านวน 43 ครอบครัว ท าให้ครัวเรือนดงักล่าว ไดรั้บ ก๊าซ
ชีวภาพ ซ่ึงสามารถใช้เป็นเช้ือเพลิงในครัวเรือนได ้หลงัจากนั้นไดมี้การต่อท่อออกไปอีกและมีใช้
เพิ่มขึ้นอีกจ านวน 59 ครัวเรือน รวมทั้งส้ิน 102 หลงัคาเรือน จากกิจกรรมดังกล่าวท าให้ เกิดองค์
ความรู้ในการแกปั้ญหาความขดัแยง้ภายในชุมชน และปัญหาเร่ืองกล่ินและแมลงวนั ถูกแกไ้ข และ
การใชพ้ลงังานก๊าซชีวภาพเป็นพลงังานทดแทนในครัวเรือนไดอ้ยา่งดี 
 1.1 การวางระบบท่อก๊าซชีวภาพ การวางท่อก๊าซชีวภาพตอ้งเริมจากการร่วมกนัท าท าแผน
ท่ีชุมชน ท าให้ไดอ้าณาเขตท่ีจะท าการควบคุมการใชก้๊าซชีวภาพในชุมชน รวมทั้งเห็นเส้นทางการ
เดินของท่อก๊าซชีวภาพ และความเช่ือมโยงกนัของระบบการใชก้๊าซในชุมชน ระบบท่อก๊าซชีวภาพ
ทั้งหมดจะมีการวางท่อโดยใชท้่อพีวีซี (ท่อน ้ าประปา) โดยท่อหลกัจะใชท้่อขนาด 2 น้ิว และท่อแยก
จะใช้ท่อขนาด คร่ึงน้ิว และในทุกๆ ช่วงท่ีระยะ 20-30 เมตร ตอ้งมีการท าท่อระบายน ้ าเพื่อป้องกนั
การอุดตนัจากน ้ าท่ีขงัอยูใ่นท่อตอ้งไม่วางท่อต้ืนเกินไปเพราะจ าท าให้แตกและเสียหายได ้ตอ้งระวงั
ไม่ให้มีช่วงท่อหย่อน(ตกทอ้งชา้ง) ในส่วนของระบบหัวจ่ายก๊าซชีวภาพในครัวเรือน พบว่า ตอ้งมี
วาลว์ควบคุมส าหรับปิดเปิดก๊าซชีวภาพเพราะถา้ไม่มีจะท าให้มีก๊าซชีวภาพไหลออกมาตลอดเวลา 
ดงัภาพท่ี 4.3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 4.3 แสดงองคค์วามรู้วางท่อก๊าซชีวภาพท่ีอยูใ่นชุมชน 
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 1.2 แก้ปัญหาหัวเตาอุดตัน การแกปั้ญหาหัวเตาอุดตนั โดยใชท้่อเหล็กเป็นหวัเตาแทนหัว
เตาท่ีซ้ือมา ซ่ึงเป็นภูมิปัญญาจากผูใ้ช้ก๊าซชีวภาพท่านหน่ึงในชุมชนท าให้ประหยดัค่าใช้จ่าย และ
แกปั้ญหาการอุดตนัของเตาได ้ซ่ึงผลการทดลองใชไ้ดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจไม่มีการอุดตนัมากเหมือน
หวัเตาท่ีซ้ือมา จนมีการขยายผลไปยงับา้นเรือนท่ีหวัเตาอุดตนัและช ารุด ซ่ึงตอ้งท าการเปล่ียนหัวเตา
ก็เปลี่ยนมาใชห้วัเตาแบบท่อเหลก็แทนภาพท่ี 4.4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.3 การเพิ่มแรงดันก๊าซชีวภาพ การเพิ่มแรงดนัก๊าซชีวภาพ โดยใชป๊ั้มลม โดยการต่อป๊ัม
ลมเขา้ไปยงัท่อส่งก๊าซชีวภาพแลว้ท าการเปิดในช่วงชัว่โมงเร่งด่วนท่ีชาวบา้นมีการใชก้๊าซชีวภาพ
พร้อมๆ กัน คือ ตอนเช้าและตอนเย็น 6.00-7.30 และ17.30-19.00 น. เพื่อให้ก๊าซชีวภาพมีแรงดัน
มากขึ้น ซ่ึงแรงดันท่ีใช้มีค่าประมาณ 0.02-0.05 บาร์ หรือ 20-50 เซนติเมตรของน ้ า ซ่ึงจากการ
ทดลอง พบว่า ผูใ้ช้ก๊าซส่วนใหญ่มีความพึงพอใจกับการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเฉพาะบา้นท่ีมีท่ี
ตั้งอยู่ห่างจากบ่อก๊าซชีวภาพมากๆ ซ่ึงมีเจา้ของฟาร์มเป็นผูท้  าหน้าท่ีปิดเปิดป๊ัมลมเขา้ไปในระบบ
ท่อในช่วงเวลาดงักล่าว  
 1.4 องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการการใช้ก๊าซชีวภาพในชุมชนให้เกิดความยั่งยืน การ
จดัการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นพลงังานทดแทนในชุมชนให้เกิดขึ้นในชุมชนและเกิดความยัง่ยืน ไดท้ า
คู่มือขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางหน่ึงท่ีอยู่ในการจดัการระบบก๊าซชีวภาพในชุมชนใหเ้กิดความยัง่ยนืนั้น 
ท่ีประชุมไดใ้หค้วามคิดเห็นว่าควรท าเป็นคู่มือเพื่อให้ประชาชนผูใ้ชก้๊าซชีวภาพมีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกับการเกิดก๊าซชีวภาพ โดยเน้ือหาควรประกอบด้วย การใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพ และ
แนวทางการแกปั้ญหาจากการใชก้๊าซชีวภาพ ดงัภาพท่ี 4.5  
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 4.4  แสดงการแกปั้ญหาหวัเตาก๊าซชีวภาพอุดตนัโดยใชห้วัเตาแบบท่อเหลก็
แทน 
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 1.5 จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้ก๊าซชีวภาพขึน้ในชุมชน จดัตั้งกลุ่มผูใ้ชก้๊าซชีวภาพขึ้นในชุมชน โดย
ได้ท าการตกลงในส่วนของการดูแลรักษาระบบบ่อก๊าซและการดูแลท่อก๊าซโดยใช้การบริหาร
จัดการในรูปของคณะกรรมการ ประกอบด้วยพ่อหลวงเป็นประธานการดูแล กรรมการ
ประกอบดว้ย สมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบลและชาวบา้นซ่ึงมีความสามารถเป็นช่างซ่อมไดด้ว้ย 
และตอ้งมีอนุกรรมการดูแลท่อก๊าซในพื้นท่ีหมู่บา้น โดยคณะกรรมการดงักล่าวจะท าหนา้ท่ีส ารวจ 
ตรวจสอบ และซ่อมแซมระบบก๊าซชีวภาพในชุมชนโดยจะท าการตรวจสอบและซ่อมแซม เดือนละ 
2 คร้ัง เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาท่ีจะเกิดขึ้น รวมทั้งเก็บค่าใชจ่้ายในการดูแลระบบก๊าซชีวภาพ 
 1.6 การจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบก๊าซชีวภาพในชุมชน ผูใ้ช้ก๊าซชีวภาพในกลุ่ม
จะตอ้งมีส่วนร่วมโดยการจ่ายค่าดูแลระบบก๊าซชีวภาพ ผา่นทางคณะกรรมการ เดือนละ 10 บาทต่อ
ครัวเรือน ผูป้ระกอบการร้านคา้ 30 บาทต่อเดือน เพื่อดูและรักษาระบบ เช่น ซ่อมทัว่ท่ีร่ัว ท่อแตก 
รวมทั้งซ่อมแซมระบบบ่อหมกัก๊าซโดยเร่ิมตน้จ่ายเดือนสิงหาคมเป็นเดือนแรกท่ีมีการเก็บเงิน โดย
มีชาวบา้นท่ีเขา้ร่วมโครงการทั้งส้ินจ านวน 86 ครัวเรือนนอกจากน้ียงัจะมีรายไดจ้ากการจ าหน่ายปุ๋ ย
อีกส่วนหน่ึงโดยท่ีประชุมตั้งราคาขายไวท่ี้ 10 บาทต่อถุงซ่ึงน่าจะท าให้มีรายไดป้ระมาณเดือนละ 
900 บาท ซ่ึงเงินท่ีเก็บไดจ้ะเก็บไวใ้นรูปบญัชีของกลุ่มผูใ้ช้ก๊าซชีวภาพ บา้นสบสาหนองฟาน ทาง
ชุมชนจะมีการเดินระบบท่อหลกัใหม่แทนท่อเดิมท่ีผุพงัแตกง่าย โดยจะมีการเสียสละค่าใช่จ่ายใน
การเดินท่อใหม่ครอบครัวละ 350 บาท ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น รวมทั้งจะท าการขุดให้ลึกขึ้น และมีจุด
ระบายน ้าออกจากท่อท่ีดูแลง่ายขึ้น 
 1.7 การดูแลรักษาระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพ การดูแลรักษาระบบบ่อหมกัก๊าซชีวภาพท่ี
เป็นกิจกรรมประจ าวนั เช่น การเก็บปุ๋ ยจากตะกอน การเติมน ้าเสียลงบ่อหมกั การดูดตะกอนออก จะ
เป็นหนา้ท่ีของเจา้ของฟาร์มสุกรเน่ืองจากอยู่ใกลบ้่อหมกัก๊าซชีวภาพมากท่ีสุด แต่ในส่วนของพื้นท่ี

 

ภาพท่ี 4.5 แสดงคู่มือการใชก้๊าซชีวภาพเป็นพลงังานทดแทนภายในชุมชน 
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บริเวณบ่อจะเป็นหน้าท่ีของกรรมการในการระดมชาวบา้นมาช่วยกนัโดยจะท ากนัเดือนละ 1 คร้ัง 
ในส่วนของการลา้งบ่อจะท าปีละหน่ึงคร้ังซ่ึงจะท าในเดือนสิงหาคมของทุกปี เพื่อไม่ให้บ่อหมกั
ก๊าซชีวภาพต้ืนเขิน นอกจากนั้นชาวบา้นในชุมชนยงัร่วมกนัจดัท าเป็นศูนยเ์รียนรู้การใชก้๊าซชีวภาพ
ในชุมชนขึ้นเพื่อเป็นท่ีเรียนรู้ส าหรับชุมชนอ่ืนต่อไป 

2. องค์ความรู้การใช้ชีวมวลจากการเกษตรแปรสภาพเป็นพลงังานทดแทนในการผลติเห็ด 
 2.1 องค์ความรู้การปรับปรุงเตาชีวมวลส าหรับต้มฟางเพ่ือผลติเห็ดโคนน้อย 
 องคค์วามรู้การปรับปรุงเตาชีวมวลส าหรับตม้ฟางเพื่อผลิตเห็ดโคนน้อยใหม่เพื่อให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นผลการศึกษาขอ้มูลของเตาแบบเดิม ท าการศึกษาโดยหาสมดุลความร้อนท่ีเขา้
และออกจากเตาเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางความร้อนของเตาตม้แบบเดิมเพื่อหาขอ้บกพร่อง
และแนวทางการแก้ไขปัญหา พบว่า ปริมาณความร้อนท่ีใช้ประโยชน์และความร้อนท่ีสูญเสียคิด
เป็นร้อยละเม่ือเปรียบเทียบกบัปริมาณความร้อนท่ีใส่ใหท้ั้งหมด หลงัจากท าการศึกษาขอ้มูลพื้นฐาน
ของเตาตม้แบบเดิมแลว้ไดท้ าการปรับปรุงแบบเตาใหเ้หมาะสมโดยใชห้ลกัทฤษฎีการถ่ายโอนความ
ร้อน ลมเร่ง และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งช่วยในการแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมท าให้ไดแ้บบท่ีเหมาะสมของ
เตาในการต้มและท าการสร้างเตาตามแบบท่ีท าการแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม ซ่ึงจากข้อมูลท่ีได้
ท าการศึกษาเบ้ืองตน้ในการศึกษาเตาตม้ท่ีชาวบา้นออกแบบใชใ้นการตม้โดยมีลกัษณะเพียงท าการ
สร้าง ไดมี้การศึกษาปรับปรุงแบบเตาใหมี้ประสิทธิภาพทางความร้อนใหเ้พิ่มมากขึ้น ดงัภาพท่ี 4.6  

 
 
 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการสร้างเตาใหม่จากการปรับปรุงเตาตม้กอ้นเช้ือเห็ดท าให้เกิดการ

เปล่ียนแปลง คือ สามารถประหยดัปริมาณฟืนไดโ้ดยเตารูปแบบเดิมจะใช้ฟืน 40 กิโลกรัมต่อคร้ัง
ส่วนเตาท่ีปรับปรุงใหม่ใชฟื้น 25 กิโลกรัมต่อคร้ัง เดือนหน่ึงตม้ส่ีคร้ัง ปีหน่ึงท าการตม้ทั้ง หมด 50 
คร้ังดงัน้ี 
  เตาตม้กอ้นเช้ือเห็ดแบบเดิมใชฟื้น  = 2,000 กิโลกรัม/ปี 
  เตาตม้กอ้นเช้ือเห็ดท่ีไดท้ าการปรับปรุง = 1,250 กิโลกรัม/ปี 
  สามารถลดการใชฟื้นได ้   = 750 กิโลกรัม/ปี 

 
ภาพท่ี 4.6 แสดงแบบแปลนของเตาท่ีจะปรับปรุงส าหรับตม้เช้ือเพาะเห็ดเพื่อถ่ายทอดใหชุ้มชนอ่ืน 
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  เงินท่ีสามารถประหยดัได ้  = 1,500 บาทต่อปี 
  เงินลงทุนในการสร้างเตา   = 3,800 บาท 
 จากการต้มหน่ึงคร้ังจะท าให้ได้ถ่านไม้จ านวน 8 กิโลกรัม ขายกิโลกรัมละ 5 บาท
เพราะฉะนั้นจะไดเ้งิน 2,000 บาทต่อปี  
 จากการต้มหน่ึงคร้ังจะท าให้ได้น ้ าส้มควนัไม้จ านวน 1 ลิตร ขายกิโลกรัมละ 15 บาท
เพราะฉะนั้นจะไดเ้งิน 750 บาทต่อปี  
 ความยัง่ยืนทางดา้นองคค์วามรู้ จดัตั้งเป็นศูนยเ์รียนรู้ในชุมชนเพื่อใหผู้ส้นใจมาศึกษาและ
ขยายผลไปยงัผูท่ี้สนใจ รวมทั้งชุมชนอ่ืนต่อไป เป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนรวมทั้งมีการ
ขยายผลและถ่ายทอดองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการวิจยั ให้กบักลุ่มเยาวชนคือนกัเรียนจากโรงเรียนช่อแล
รวมทั้งชาวบา้นท่ีสนใจในการท าการเพาะเห็ดเพื่อเป็นการเพิ่มรายไดล้ดรายจ่ายใหก้บัครัวเรือน โดย
วิทยากรในกลุ่มรวมใจพอเพียงดังรวมทั้ งก าลังจะพฒัาเป็นหลักสูตรท้องถ่ินเพื่อให้นักเรียนใน
โรงเรียนบา้นชอแลไดใ้ชเ้รียนและไดมี้การสรุปองค์ความรู้ออกมาในรูปของคู่มือและโปสเตอร์เพื่อ
การเผยแพร่  
 2.2 องค์ความรู้ท่ีได้การปรับปรุงระบบน่ึงก้อนเช้ือเห็ดนางฟ้า 
  องค์ความรู้ท่ีได้การปรับปรุงระบบน่ึงก้อนเช้ือเห็ดนางฟ้า ส าหรับน่ึงก้อนเห็ดเพื่อ
ผลิตเห็ดนางฟ้าเป็นการด าเนินการเพื่อใหเ้กิดความสะดวกในการน่ึงกอ้นเห็ดและลดการสูญเสียและ
อนัตรายท่ีเกิดจากการน่ึงก้อนเช้ือเห็ดนางฟ้า โดยหาสมดุลความร้อนท่ีเข้าและออกจากเตาเพื่อ
วิเคราะห์ประสิทธิภาพทางความร้อนของเตาน่ึงแบบเดิมเพื่อหาขอ้บกพร่องและแนวทางการแกไ้ข
ปัญหา พบวา่ ปริมาณความร้อนท่ีใชป้ระโยชน์และความร้อนท่ีสูญเสียคิดเป็นค่าร้อยละเปรียบเทียบ
กบัปริมาณความร้อนท่ีใส่ให้ทั้งหมดไดห้ลงัจากท าการศึกษาขอ้มูลพื้นฐานของเตาตม้น่ึงแบบเดิม
แลว้ไดท้ าการปรับปรุงแบบเตาให้เหมาะสมโดยใช้หลกัทฤษฎีการถ่ายโอนความร้อน  ช่วยในการ
แกไ้ขปรับปรุงเพิ่มเติมท าให้ไดแ้บบท่ีเหมาะสมของเตาในการตม้น ้ าไอน ้า โดยไดท้ าการปรับระบบ
จากการน่ึงกอ้นเช่ือเห็ดแบบเดิม คือ ใชถ้งั 200 ลิตร ทั้งระบบตม้น ้ าให้เกิดเป็นไอและพื้นท่ีน่ึงกอ้น
เช้ือเห็ดอยู่ในถงัเดียวกนัในการน่ึงโดยจะท าการน่ึงไดค้ร้ังละ 100 กอ้นและตอ้งเสียเวลาในการขน
กอ้นเห็ดออกซ่ึงตอ้งรอให้น ้ าหยุดเดือดและเยน็ลงจึงจะสามรถขนกอ้นเช้ือเห็ดออกได ้รวมทั้งไม่
เกิดความปลอดภัยเน่ืองจากกลุ่มผูผ้ลิตเป็นผูสู้งอายุและเป็นผูห้ญิงเป็นส่วนใหญ่ ท าให้อาจเกิด
อนัตรายได ้ดงันั้นจึงตอ้งพิจารณารูปแบบเตาน่ึงกอ้นเช้ือเห็ดในรูปแบบใหม่ท่ีมีความเหมาะสมและ
มีความปลอดภยัโดยไดแ้ยกถงัตม้ไอน ้ าและส่วนน่ึงออกจากกนั ท าใหส้ามารถน่ึงกอ้นเช้ือเห็ดไดถึ้ง
คร้ังละ 480 กอ้นในหน่ึงคร้ัง ประหยดัพลงังานและมีความปลอดภยั ดงัภาพท่ี 4.7 
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การจัดการความรู้การใช้ประโยชน์จากชีวมวลโดยการน ามาแปรสภาพเป็นพลงังานทดแทน 
 การจัดการความรู้การใช้ประโยชน์จากชีวมวลโดยการน ามาแปรสภาพเป็นพลังงาน
ทดแทนคณะผูว้ิจยัได้ด าเนินการจดัการความรู้โดยมุ่งเน้นให้ เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมและ
สอดคล้องกับวิ ถี ชี วิตของชุมชน  และเกิดการใช้พลังงานทดแทนอย่างย ั่งยืนในชุมชน 
บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 1. การจัดการความรู้การใช้ประโยชน์จากชีวมวลจากฟาร์มสุกรโดยการน ามาแปรสภาพเป็น
พลงังานทดแทน 
 1.1 บริบทของชุมชน 
 จากการการส ารวจและพูดคุยกับชาวบ้านและผูป้ระกอบการฟาร์มสุกร พบว่า หมู่บ้าน
บวกหม้ือ มีบ่อก๊าซชีวภาพอยูใ่นฟาร์มสุกรอยู่แลว้แต่ขาดการดูแลจนเกิดความเส่ือมโทรมและมีการ
ร่ัวซึมของบ่อก๊าซชีวภาพ รวมทั้ งเคยน าก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรมาใช้แล้วในพื้นท่ีใกล้เคียง
ประมาณ 10 หลงัคาเรือน แต่ไม่ประสบความส าเร็จเน่ืองจากก๊าซไม่มีแรงดนัและมีปัญหาอุดตนั
บ่อยในปัจจุบันจึงมีการทิ้งระบบให้ทรุดโทรมและไม่ได้รับการดูแลรักษาท าให้เกิดความเส่ือม
โทรมปัจจุบนัไม่ไดใ้ชแ้ลว้ ดงัภาพท่ี 4.8  

 
 
 
 
 
 
 

  
 

ภาพท่ี 4.7 แสดงการปรับปรุงระบบน่ึงกอ้นเช้ือเห็ดนางฟ้าจากชีวมวลเพื่อถ่ายทอดให้ชุมชนอ่ืน 

ภาพท่ี 4.8 แสดงระบบการใชก้๊าซชีวภาพท่ีถูกทิ้งร้าง 
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 จากการส ารวจพื้นท่ีและการสัมภาษณ์ และการจดัเวทีชาวบา้น ท าให้ไดข้อ้มูลท่ีเป็นสาเหตุ
ของปัญหาและสามารถสรุปเป็นประเด็นหลกัๆ เพื่อน าไปสู่การแกปั้ญหาดงัน้ี  
 1) สาเหตุจากประชาชนขาดความ รู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับ ก๊าซชีวภาพ  จากการใช้
แบบสอบถามเก่ียวกบัความรู้ในเร่ืองการใช้พลงังานทดแทนและก๊าซชีวภาพ พบว่า ระดบัความรู้
ความเขา้ใจความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัก๊าซชีวภาพของประชาชนในพื้นท่ีบา้นบวกหม้ือ มีความรู้ความ
เข้าใจพื้นฐานเก่ียวกับก๊าซชีวภาพอยู่ในระดับมาก ในประเด็น ก๊าซท่ีเกิดจากมูลสัตว์หรือ
สารอินทรียต่์างๆ ท่ีถูกย่อยสลายโดยเช้ือจุลินทรีย ์รวมทั้งประโยชน์ของก๊าซชีวภาพในดา้นพลงังาน 
ไดแ้ก่ การใชหุ้งตม้ จุดตะเกียงให้แสงสว่างและใชก้บัเตาอบผลผลิตทางการเกษตร เป็นตน้ รวมทั้ง
มูลสุกรท่ีผา่นกระบวนการหมกัแลว้สามารถน าไปใชเ้ป็นปุ๋ ยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได ้การท่ี
น ามูลสุกรไปหมกัในสภาวะไร้อากาศในบ่อก๊าซชีวภาพท าให้ช่วยลดภาวการณ์ระบาดของแมลง
และกล่ินเหม็นได ้รวมทั้งระบบการผลิตก๊าซชีวภาพช่วยลดการเน่าเสียของแหล่งน ้ าได ้และมีความ
รู้อยู่ในระดบัน้อยในประเด็น ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการผลิตก๊าซชีวภาพ ไดแ้ก่ อุณหภูมิ,ความเป็น
กรด-ด่าง และก๊าซชีวภาพสามารถน ามาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าได ้ 
 การขาดความรู้ทางดา้นเทคนิค คือ การใชก้๊าซชีวภาพเป็นพลงังานทดแทนนั้นส่วนใหญ่
จะมีปัญหาทางด้านเทคนิค พบว่า ประชาชนบ้านบวกหม้ือมีความรู้เก่ียวกับเทคนิคการใช้ก๊าซ
ชีวภาพอยู่ในระดบันอ้ยในทุกประเด็น ไดแ้ก่ ระบบหมกัก๊าซชีวภาพตอ้งมีการท าความสะอาดอย่าง
สม ่าเสมอ ระบบท่อก๊าซชีวภาพตอ้งมีการเปิดระบายน ้ าทิ้งทุกวนัเพื่อป้องกันการอุดตนั และตอ้ง
หมัน่ท าความสะอาดหัวเตาอยา่งสม ่าเสมอ รวมทั้งการต่อท่อก๊าซชีวภาพตอ้งมีการท าวาลว์ระบายน ้ า
ทุกระยะ 10-20 เมตร รวมทั้งการใชก้๊าซชีวภาพตอ้งปิดวาลว์ท่ีหวัเตาทุกคร้ังเม่ือเลิกใชด้งันั้นเม่ือเกิด
ปัญหาขึ้นไม่ว่าจะเป็น การอุดตนัของหัวเตา ระบบท่อตนั รวมทั้งแรงดนัในท่อนอ้ย ท าให้ผูใ้ชเ้กิด
ความเบ่ือหน่ายเม่ือแกปั้ญหาไม่ได ้รวมทั้งผูป้ระกอบการขาดความรู้ในการดูแลบ่อหมกัก๊าซชีวภาพ
ท าให้กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพภายในชุมชน มีสภาพปัญหาเน่ืองจากระบบการผลิตก๊าซชีวภาพน้ี
ใช้มานานแลว้ และไม่มีการดูแลรักษาเทาท่ีควร จึงท าให้ระบบทรุดโทรมไปบา้ง ดังนั้นการผลิตก๊าซ
ชีวภาพจึงหมกัไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร 
 2) สาเหตุทางด้านภูมิประเทศ สาเหตุทางดา้นภูมิประเทศ จากการส ารวจบริบทของพื้นท่ี 
พบว่า พื้นท่ีโดยรวมของบา้นบวกม้ือมีพื้นท่ีอยู่ในบริเวณเชิงเขา ดงันั้นการตั้งบา้นเรือนจึงมีการตั้ง
บา้นเรือนทั้งท่ีอยู่สูงและต ่าสลบักันไปท าให้การเดินท่อก๊าซชีวภาพไม่สามารถท าได้ดีเท่าท่ีควร 
และจากเหตุผลดงักล่าวท าใหมี้น ้าตกคา้งอยูใ่นท่อเป็นระยะๆ จึงส่งผลใหท้่อเกิดการอุดตนัไดง้่าย 
 3) สาเหตุทางด้านสังคมและเศรษฐศาสตร์  สาเหตุทางด้านสังคม คือ การท่ีผูป้ระกอบการ
และชาวบา้นบริเวณโดยรอบเคยเกิดความขดัแยง้ในประเด็นของกล่ินเหม็น รวมทั้งผูป้ระกอบการ
ฟาร์มสุกรเป็นผูท่ี้มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นท่ีอ่ืนท าให้ไม่มีความคุน้เคยกบัคนในชุมชนบา้นบวกหม้ือมา
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ก่อนท าให้ความขัดแยง้มีความรุนแรงมากขึ้นและมีการร้องเรียนไปยงัหน่วยงานปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินเป็นระยะๆ จึงไม่มีการพูดคุยแลกเปล่ียนกนัเม่ือเกิดปัญหาขึ้นในระยะแลกของการใช้ก๊าซ
ชีวภาพ ส่วนสาเหตุดา้นเศรษฐศาสตร์เป็นอีกสาเหตุหน่ึงซ่ึงเกิดจากการขาดแคลนเงินทุนในการ
ดูแลระบบบ่อหมกัก๊าซชีวภาพรวมทั้งระบบท่อส่งก๊าซท าให้เกิดการช ารุดเสียหาย ท าให้ระบบ
ไม่ไดรั้บการดูแลเท่าท่ีควร 
 1.2 ศักยภาพชุมชนในการน าชีวมวลจากฟาร์มสุกรมาแปรสภาพเป็นพลงังานทดแทน 
  น าชีวมวลจากฟาร์มสุกรมาแปรสภาพเป็นพลงังานทดแทนในชุมชนตอ้งอาศยัศกัยภาพ
ของชุมชนในทุกดา้นมาร่วมกนัเพื่อท าใหเ้กิดการใช้พลงังานทดแทนอย่างเป็นรูปธรรมและยัง่ยนืซ่ึง
ชุมชนบา้นบวกหม้ือมีความเหมาะสมและมีศกัยภาพเพียงดงัน้ี 
 1) ศักยภาพทางด้านสังคม ได้แก่ ความเป็นปึกแผ่นและมีความสมคัสมานสามคัคีกัน
เน่ืองจากส่วนใหญ่เป็นเครือญาติกนัมีกาตั้งถ่ินฐานมายาวนาน และมีการตั้งบา้นเรือนในลกัษณะท่ี
เกาะกลุ่มกนัและไม่มีร้ัวกนัอย่างเป็นสัดส่วนแสดงให้เห็นถึงความเป็นพี่เป็นน้องกนัในชุมชนใน
ส่วนของกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บา้นบวกหม้ือมีความสนใจเขา้ร่วมกิจกรรม
เพื่อส่วนรวมอยู่มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ินและกิจกรรม
งานบุญกุศลต่างๆ เช่น งานยีเ่ป็ง รวมทั้งงานศพของชาวบา้น เป็นตน้  
 2) ศักยภาพของผู้น า ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ไดแ้ก่ ครูใหญ่ ผูใ้หญ่บา้น 
และสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบลในพื้นท่ีซ่ึงมีความเป็นผูน้ าและไดรั้บการไวว้างใจจากชุมชน
ใหเ้ป็นผูน้ ามายาวนานท าใหมี้ความเขา้ใจปัญหาของประชาชนในชุมชนเป็นอยา่งดี  
 3) ศักยภาพทางด้านความรู้ เน่ืองจากบา้นบวกหม้ือเป็นชุมชนท่ีเคยมีการใชก้๊าซชีวภาพ
เป็นพลังงานทดแทนมาแล้วในระยะเวลาหน่ึงประมาณ 10 ครัวเรือน ซ่ึงเป็นบ้านเรือนท่ีตั้ งอยู่
บริเวณโดยรอบฟาร์มสุกร แสดงให้เห็นว่าเป็นชุมชนท่ีมีความสนใจและมีความรู้ในการใช้ก๊าซ
ชีวภาพอยูแ่ลว้รวมทั้งยงัเห็นคุณค่าของการใชก้๊าซชีวภาพเป็นพลงังานทดแทนในครัวเรือนไดแ้มจ้ะ
ไม่ประสบความส าเร็จในระยะยาวก็ตาม 
 1.3 การน าชีวมวลจากฟาร์มสุกรมาแปรสภาพเป็นพลงังานทดแทน 
 การด าเนินกิจกรรมการน าน าชีวมวลจากฟาร์มสุกรมาแปรสภาพเป็นพลังงาน
ทดแทนในชุมชนน้ีเป็นการด าเนินกิจกรรมตามแผนท่ีวางไวร่้วมกนัซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1) ส ารวจและท าแผนท่ีแนวทางการน าก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทนในชุมชน 
ส ารวจและท าแผนท่ีเพื่อใหป้ระชาชนในพื้นท่ีไดเ้ขา้ใจท่ีไปท่ีมาของระบบก๊าซชีวภาพท่ีชุมชนใชอ้ยู่
ว่ามีท่ีมาท่ีไปอย่างไรจึงไดมี้การส ารวจระบบบ่อหมกัก๊าซชีวภาพและระบบท่อก๊าซชีวภาพเพื่อท า
การบนัทึกจุดท่ีมีปัญหาซ่ึงการส ารวจ พบว่า ตอ้งวางระบบท่อก๊าซชีวภาพเป็นท่อหลกั 1,200 เมตร 
จากการร่วมกันส ารวจเส้นทางระบบท่อก๊าซชีวภาพคาดว่าจะมีจุดท่ีต้องเผา้ระวงัทั้ งส้ิน 10 จุด 
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ประกอบดว้ย ในช่วงของการเดินท่อก๊าซขา้มถนนจ านวนทั้งส้ิน 3 จุด ระบบท่อก๊าซจะตอ้งมีช่วงลง
และขึ้นจ านวน 5 จุด ซ่ึงจะท าให้การช ารุดและเกิดการอุดตนัในพื้นท่ีดงักล่าวไดง้่ายจึงไดร่้วมกัน
แกปั้ญหาโดยการมีการเทคอนกรีตทบัท่อในช่วงท่ีมีการการเดินขา้มถนนและไดมี้การติดตั้งวาลว์ถ่ี
ขึ้นในช่วงท่ีมีการเดินท่อก๊าซชีวภาพขึ้นลง  
 หลงัจากส ารวจเส้นทางการวางระบบท่อก๊าซชีวภาพการร่วมกนัแลว้น าขอ้มูลท่ีไดท้ าเป็น
แผนท่ีเพื่อให้ชุมชนไดเ้ห็นถึงแนวทางในการจดัท าระบบก๊าซชีวภาพของชุมชนรวมทั้งจุดท่ีตอ้งท า
การเฝ้าระวงั รวมทั้งเห็นเส้นทางการเดินของท่อก๊าซชีวภาพ และความเช่ือมโยงกนัของระบบการ
ใชก้๊าซชีวภาพในชุมชน รวมทั้งเพิ่มความสัมพนัธ์ท่ีดีในชุมชน ดงัภาพท่ี 4.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2) ท าการปรับปรุงระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพ ท าการปรับปรุงระบบก๊าซชีวภาพ ท าโดย
ผูใ้ช้ก๊าซในชุมชนซ่ึงการปรับปรุงระบบจะท าทั้ งส้ิน 4 ส่วน คือ บ่อล้นท่ีเกิดการทรุดตัวและ
พงัทลาย ปรับปรุงบ่อหมกัก๊าซชีวภาพท่ีมีรอยแตก ท าการดูดตะกอนท่ีจมอยู่กน้บ่อออกมา และท า
การปรับปรุงระบบลานตากตะกอนให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ไดปุ้๋ ยชีวภาพ โดยชาวบา้นมีส่วนร่วม
โดยการออกแรงงานในการปรับปรุงระบบ ผูป้ระกอบการสนบัสนุนวสัดุอุปการณ์บางส่วน จนท า
ให้ระบบก๊าซชีวภาพกลบัมามีประสิทธิภาพและมีความสะอาดมากเป็นท่ีภาคภูมิใจของชาวชุมชน 
ดังภาพท่ี 4.10 ซ่ึงจากกิจกรรมดังกล่าวผูใ้ช้ก๊าซชีวภาพในได้ให้ข้อมูลว่ าท าให้ระบบผลิตก๊าซ
ชีวภาพมีประสิทธิภาพดีขึ้นดูไดจ้ากปริมาณก๊าซชีวภาพท่ีมีมากขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 4.9 แสดงแผนท่ีชุมชนและเส้นทางของท่อก๊าซชีวภาพท่ีอยูใ่นชุมชน 
 

ภาพท่ี 4.10 แสดงภาพก่อนและหลงัการปรับปรุงบ่อก๊าซชีวภาพในส่วนบ่อหมกัก๊าซชีวภาพ 
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 3) การวางระบบท่อก๊าซชีวภาพ หลังจากท าการปรับปรุงระบบบ่อก๊าซชีวภาพและ
ทดสอบการเกิดก๊าซชีวภาพจนแน่ใจแลว้วา่ระบบหมกัก๊าซชีวภาพท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพจึง
ไดท้ าการวางท่อก๊าซชีวภาพเขา้ไปในชุมชนโดยจะท าการวางท่อหลกัเขา้ไปยงัชุมชนตามเส้นทาง
ในแผนท่ีท่ีไดร่้วมกนัก าหนดไวโ้ดยมีระยะทางทั้งส้ิน 1,200 เมตร โดยชาวบา้นมีส่วนร่วมโดยการ
ออกแรงงานและเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นในการขุดดินส าหรับวางท่อและเทปูนทบัท่อในส่วนท่ีตอ้งขา้ม
ถนน ผูป้ระกอบการสนบัสนุนเงินในการจดัหาท่อ ส่วนท่อแยกไปยงัครัวเรือนนั้นจะเป็นหนา้ท่ีของ
แต่ละครัวเรือนตอ้งด าเนินการเอง ดงัภาพท่ี 4.11 ซ่ึงจากกิจกรรมดงักล่าวเป็นกิจกรรมท่ีใชเ้วลานาน
มากในการด าเนินการเพราะตอ้งท าไปพร้อมกับการทดสอบระบบและหาผูรั้บผิดชอบในการเฝ้า
ระวงัและดูแลระบบไปด้วยจนเกิดความมั่นใจในการใช้ก๊าซชีวภาพแล้วจึงท าการขยายผลการ
ด าเนินงานออกไปเร่ือยๆ จนครอบคลุมเกือบทั้งหมู่บา้นซ่ึงมีผูใ้ช้ก๊าซชีวภาพทั้งส้ิน 76 ครัวเรือน
โดยแต่ละครัวเรือนจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 350 บาท (ค่าท่อ วาลว์ หัวเตา )ในการวางระบบท่อแยก
เขา้ไปยงับา้นตนเอง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 4) การท าถังพกัก๊าซชีวภาพส าหรับบ้านท่ีอยู่ไกลจากฟาร์มเน่ืองจากบา้นบางหลงัอยูไ่กล
จากฟาร์มมากและมีภูมิประเทศขึ้นลงท าให้ก๊าซชีวภาพไปไม่สม ่าเสมอจะท าอย่างไร ในประเด็นน้ี
ไดมี้ผูเ้สนอแนะไวห้ลายแนวทางดว้ยกนัทั้งการแกปั้ญหาโดยการเพิ่มแรงดนัโดยใชป๊ั้มลมช่วย การ
ตดับา้นท่ีอยูห่่างจากฟาร์มสุกรออกจากกลุ่มผูใ้ชก้๊าซ และการหาแนวทางในการเก็บกกัก๊าซชีวภาพ
ไวเ้ม่ือมีก๊าซชีวภาพมากเกินกว่าผูต้รงการใช้และน าออกมาใช้เม่ือก๊าซชีวภาพมีแรงดันน้อยหรือ
ในช่วงท่ีมีผูใ้ช้ก๊าซชีวภาพมากเกินไป โดยมีหลกัการท างานท่ีง่ายไม่ซับซ้อนดงัภาพท่ี 4.12 โดยมี
หลกัการท างานของถงัเก็บก๊าซชีวภาพน้ี ใชก้ฎของการแทนท่ีน ้า โดยจะเปิดก๊าซชีวภาพท่ีมาจากท่อ
ก๊าซเขา้มาเก็บไวใ้นถงัพลาสติกขนาด 200 ลิตร เขา้ไปในถงัโดยการแทนท่ีน ้ าขา้งในท่อท่ีมีอยู่เม่ือ
ก๊าซในถงัเพิ่มมากขึ้นเร่ือยๆ แรงดันในถงัจะท าให้ถงัพลาสติกขนาด 200 ลิตรน้ีลอยตวัขึ้นเร่ือย 
จนถึงระดับท่ีเราก าหนดไว ้ป้องกันไม่ให้ก๊าซซึมออกจากถึงโดยใช้น ้ าเป็นตวัป้องกันการร่ัวซึม 
ส่วนการน าก๊าซชีวภาพในถงัน้ีมาใช้ เราก็จะปิดวาล์วตรงก๊าซเขา้ถงั แลว้เปิดวาล์วในส่วนท่ีจะน า

ภาพท่ี 4.11 แสดงภาพการวางท่อก๊าซเขา้ไปยงัชุมชน 
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ก๊าซไปจุดติดไฟ เพื่อให้มีแรงดนัในการติดไฟของก๊าซชีภาพเวลาใชง้านก็จะน าส่ิงของหรือวตัถุท่ีมี
น ้ าหนกัมาวางทบัขา้งบนของถงัขนาด 200 ลิตร การใชง้านของถงัเก็บก๊าซชีวภาพถงัน้ีสามารถเก็บ
กกัก๊าซไวใ้ชง้านในเวลาฉุกเฉินสามารถจุดติดไฟไดน้านประมาณ 15 – 20 นาทีซ่ึงจากการน าไปใช้
งานผูใ้ชง้านมีความพึงพอใจมากเน่ืองจากไม่ตอ้งกงัวลว่าเวลาท่ีตอ้งการใชง้านก๊าซชีวภาพจะมีก๊าซ
ชีวภาพใชอ้ยา่งแน่นอน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5) การจัดท าคู่มือการใช้ก๊าซชีวภาพเป็นพลงังานทดแทนในชุมชน การจดัท าคู่มือการใช้
ก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทนในชุมชนเป็นความเห็นร่วมกันของกลุ่มผูใ้ช้ก๊าซชีวภาพเป็น
พลงังานทดแทนและผูท่ี้สนใจแต่ยงัไม่ได้ใช้ก๊าซชีวภาพอยากให้มีแนวทางในการปฎิบติัส าหรับ
การใชก้๊าซชีวภาพเป็นพลงังานทดแทนในชุมชนของตนเองคณะผูวิ้จยัจึงไดจ้ดัท าคู่มือดงักล่าวขึ้น
โดยดัดแปลงมาจากคู่มือฉบับเดิมท่ีใช้อยู่ท่ีบ้านสบสาหนองฟาน ต าบลดอนแก้วโดยดัดแปลง
รูปภาพบางส่วนใหเ้ป็นภาพของชุมชนบา้นบวกหม้ือเองเพื่อใหง้่ายต่อการส่ือสารและท าความเขา้ใจ 
โดยเน้ือหาควรประกอบดว้ย ท่ีมาของก๊าซชีวภาพ การใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพ และแนวทาง
การแกปั้ญหาจากการใชก้๊าซชีวภาพเป็นพลงังานทดแทน  

 

ภาพท่ี 4.12 แสดงภาพถงัเก็บกกัก๊าซชีวภาพ 
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 6) จัดตั้งกลุ่มคณะกรรมการรับผิดชอบดูแลระบบก๊าซชีวภาพของชุมชน การจดัตั้งกลุ่ม
คณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบดูแลระบบก๊าซชีวภาพของชุมชนนั้นไดท้ าการจดัตั้งขึ้นโดยแยกระบบ
ก๊าซชีวภาพออกเป็น 3 ส่วน คือ  
 ส่วนท่ีหนึ่ง บ่อหมักก๊าซชีวภาพ ซ่ึงตั้ งอยู่ในฟาร์มสุกรเจ้าของฟาร์มสุกร จะเป็น
ผูรั้บผิดชอบในการลา้งบ่อเพื่อน าตะกอนออกทุกๆ 1 ปีหรือเม่ือเกิดการต้ืนเขิน รวมทั้งเม่ือบ่อหมกั
ก๊าซชีวภาพเกิดการช ารุดเสียหายหรือผลิตก๊าซชีวภาพไดไ้ม่ปกติเจา้ของฟาร์มจะท าหนา้ท่ีแกปั้ญหา
ดงักล่าวใหโ้ดยจะลงทุนในการแกปั้ญหาดงักล่าวเอง 
 ส่วนท่ีสอง ระบบท่อแจกจ่ายก๊าซชีวภาพ(ท่อหลกั) เขา้สู่ชุมชน ไดท้ าการตกลงกนัวา่จะมี
การตั้ งคณะกรรมการขึ้ นมาดูแลในแต่ละกลุ่มผู ้ใช้ก๊าซ ประกอบด้วย นายประสิทธ์ิ ศรีทน 
เป็นประธานกรรมการ และมีกรรมการ ไดแ้ก่ นายจูมพล ดอกเงิน, นายปัน อาภยั, นายชายค าแสน
แกว้กาศ และนายหาญกิจ เดือนค า คณะกรรมการดงักล่าวจะท าหนา้ท่ีส ารวจตรวจสอบเพื่อป้องกนั
การอุดตนัของท่อก๊าซเน่ืองจากน ้ าขงัภายในท่อโดยจะท าการตรวจสอบทุกๆ 2 วนั และซ่อมแซม
ระบบก๊าซชีวภาพในชุมชนเม่ือเกิดการรุดเสียหาย รวมทั้งเก็บค่าใชจ่้ายในการดูแลระบบก๊าซชีวภาพ
ของชุมชน 
 ส่วนท่ีสาม ระบบท่อแยกท่ีต่อไปยงัครัวเรือน ตอ้งมีการติดตั้งวาลว์ปิดเปิดและตอ้งปิดทุก
คร้ังเม่ือไม่มีการใช้ก๊าซชีวภาพในส่วนน้ีจะเป็นหนา้ท่ีของคณะกรรมการชุดท่ีตั้งมาดงักล่าวท าการ
ตรวจสอบและว่ากล่าวตกัเตือนหากมีการพบว่ามีการปล่อยให้ก๊าซชีวภาพเกิดการร่ัวไหลทิ้งโดย
ไม่ไดใ้ช้ให้เกิดประโยชน์โดยจะท าการตรวจสอบเดือนละ 1 คร้ัง พร้อมทั้งเก็บเงินเขา้กองทุนก๊าซ
ชีวภาพของชุมชน  
 1.4 ผลการศึกษาข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ 

ในส่วนของความคุม้ค่าทางดา้นเศรษฐศาสตร์นั้น การน าก๊าซชีวภาพไปใชเ้ป็นพลงังาน
ทดแทนในชุมชนในพื้นท่ีบา้นบวกหม้ือนั้น จากการศึกษาพบว่ามีงบลงทุนอยู่ 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 
ระบบบ่อหมกัก๊าซชีวภาพขนาด 100 ลบ.ม.จ านวน 2 บ่อ ซ่ึงค่าใชจ่้ายในการลงทุนซ่อมแซมทั้งส้ิน 
80,000 บาท (ไม่รวมค่าก่อสร้างเน่ืองจากเป็นระบบท่ีมีอยูแ่ลว้) ในส่วน 2 จะเป็นการลงทุนทางดา้น
ระบบท่อและข้อต่อต่างๆ ท่ีต่อออกไปเพื่อส่งก๊าซชีวภาพไปยงับ้านเรือนซ่ึงมีค่าใช้จ่ายทั้ งส้ิน
ประมาณ 75,000 บาท จากขอ้มูลท่ีกล่าวมาสามารถน ามาประเมินผลทางดา้นเศรษฐศาสตร์ ของการ
ใชร้ะบบก๊าซชีวภาพเป็นพลงังานทดแทนในชุมชน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  1) ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ (Benefit) 
   - ลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาพลังงานเช้ือเพลิงส าหรับหุงต้มภายใน
ครอบครัวไดเ้ดือนละ 55.00 บาท/ครอบครัว (จากแบบสอบถาม พบว่า สามารถลดค่าใช้ในการซ้ือ
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ก๊าซหุงตม้ไดป้ระมาณ 50-100 บาทต่อเดือน (ค่าเฉล่ีย 55.00บาทต่อเดือน)) มีผูใ้ชก้๊าซชีวภาพทั้งส้ิน 
80 ครัวเรือน คิดเป็นเงิน 4,400.00 บาทต่อเดือน หรือ 52,800 ต่อปี 
   รวมมูลค่าผลประโยชน์ 52,800 บาทต่อปี  
  2) ตน้ทุน (Cost) 
   - ค่าราคาค่าวสัดุอุปกรณ์ในการปรับปรุงระบบบ่อหมกัก๊าซชีวภาพเป็น
เงิน 80,000 บาท คิดอายกุารใชง้าน 8 ปี ตน้ทุนปีละ 10,000 บาท/ปี 
   - ค่าราคาค่าวสัดุอุปกรณ์ในการเดินท่อเพื่อน าก๊าซชีวภาพไปยงัครัวเรือน
เป็นเงิน 75,000 บาท คิดอายกุารใชง้าน 5 ปี ตน้ทุนปีละ 17,000 บาท/ปี 
   - ค่าซ่อมบ ารุงระบบท่อและระบบบ่อหมกัก๊าซชีวภาพเป็นประจ าทุกเดือน 
เดือนละ 200 บาท คิดเป็นเงิน 2,400 บาท/ปี 
   รวมมูลค่าต้นทุน 10,000 + 17,000 + 2,400 = 29,400 บาทต่อปี 
  3) B/C Ratio เท่ ากับ  52,800/29,400 = 1.80 แสดงว่าการใช้ก๊ าซ ชีวภาพ เป็น
พลงังานทดแทนในชุมชนในพื้นท่ีบา้นบวกหม้ือ เป็นโครงการท่ีด าเนินการแลว้เป็นมีผลประโยชน์
ท่ีไดรั้บมากกว่าตน้ทุนจึงเป็นโครงการท่ีจะท าให้เกิดความยัง่ยืนไดใ้นชุมชน ซ่ึงจากขอ้มูลระบบ
ก๊าซชีวภาพในชุมชนจะมีระยะเวลาคุ ้มทุนประมาณ 2 ปี สามารถลดค่าใช้จ่ายค่าก๊าซหุงต้มใน
ครัวเรือนไดเ้ดือนละ 75-120 บาท 
 หลงัจากท าการปรับปรุงระบบบ่อก๊าซชีวภาพและทดสอบการเกิดก๊าซชีวภาพจนแน่ใจแลว้
ว่าระบบหมกัก๊าซชีวภาพท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงได้ท าการวางท่อก๊าซชีวภาพเขา้ไปใน
ชุมชนโดยจะท าการวางท่อหลกัเขา้ไปยงัชุมชนตามเส้นทางในแผนท่ีท่ีไดร่้วมกนัก าหนดไวโ้ดยมี
ระยะทางทั้งส้ิน 2,200 เมตร โดยชาวบา้นมีส่วนร่วมโดยการออกแรงงานและเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นใน
การขุดดินส าหรับวางท่อและเทปูนทบัท่อในส่วนท่ีตอ้งขา้มถนน ผูป้ระกอบการสนับสนุนเงินใน
การจดัหาท่อ วสัดุอุปกรณ์บางส่วน จนครอบคลุมเกือบทั้งหมู่บา้นซ่ึงมีผูใ้ชก้๊าซชีวภาพทั้งส้ิน 112 
ครัวเรือนโดยแต่ละครัวเรือนจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 450 บาท (ค่าท่อ วาล์ว หัวเตา )ในการวาง
ระบบท่อแยกเขา้ไปยงับา้นตนเอง รวมทั้งการการแสวงหางบประมาณในการดูแลระบบก๊าซชีวภาพ
ในชุมชน บา้นบวกหม้ือไดมี้การเก็บเงินผ่านทางคณะกรรมการท่ีตั้งขึ้นมาโดยเก็บเงินครัวเรือนละ 
10 บาทต่อเดือน ผูป้ระกอบการร้านอาหาร 30 บาทต่อเดือน เพื่อดูและรักษาระบบ เช่น ซ่อมทัว่ท่ีร่ัว 
ท่อแตก เป็นตน้ 
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 2. การจัดการความรู้การใช้ประโยชน์จากชีวมวลจากการเกษตรโดยการน ามาแปรสภาพ
เป็นพลงังานทดแทนในการผลติเห็ด 

ผลการด าเนินงานกิจกรรมการจดัการความรู้ด้านการเพาะเห็ดโคนน้อยและเห็ดฟาง
กิจกรรมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการเพาะเห็ดโคนน้อยและเห็ดฟาง ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม
เกษตรกรบา้นหนองปลามนัรวมใจพอเพียง จ านวน 35 คน ผลการจดักิจกรรมมีดงัน้ี 

2.1 การแลกเปลีย่นเรียนรู้ในชุมชน 
 การจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เป็นกระบวนการเช่ือมความสัมพนัธ์ท่ีดีให้แก่กลุ่มทั้ง 2 
กลุ่ม และเป็นจุดเร่ิมตน้ส าคญัของการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้นการเกษตรปลอดภยั ซ่ึง
พฒันาให้ทางกลุ่มเกษตรรวมใจพอเพียงไดเ้ตรียมพร้อมในการน าองคค์วามรู้ท่ีมีอยู่เดิมมาทบทวน
และน ามาถ่ายทอดใหใ้นรูปแบบท่ีผูรั้บสารสามารถเขา้ใจ และด าเนินร่วมกบัการฝึกปฏิบติัท าใหเ้กิด
เป็นความเขา้ใจและน าไปประยุกตใ์ชไ้ดท้นัที รวมถึงการแลกเปล่ียนหรือมีการถาม -ตอบ ขอ้สงสัย
ในบางประการท่ีเพิ่มความมัน่ใจในการเพาะเห็ดไดม้ากขึ้น ท าให้ภายหลงัจากกิจกรรมคร้ังน้ีทั้ง 2 
กลุ่ม มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นผ่านทางช่องทางการติดต่อส่ือสารอย่างต่อเน่ือง จึงเป็นตน้ทุน
ของความสัมพนัธ์ท่ีดี และส่งผลดีต่อการด าเนินงานในเป้าหมายและวตัถุประสงคข์องโครงการวิจยั
ไดต้่อไป  
  จากการจดัเวทีการจดัการความรู้ไดมี้การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาของการ
ผลิตเห็ดโคนนอ้ยในพื้นท่ีรวมทั้งปัญหาของการท ากิจกรรมเพาะเห็ดในปัจจุบนัซ่ึงสามารถสรุปเป็น
ประเด็นปัญหาดังต่อไปน้ีปัญหาของเตาท่ีใช้ตม้ก้อนเห็ดในปัจจุบนั พบว่า มีการใช้พลงังานมาก
เกินไปท าให้มีค่าใชจ่้ายสูง ถงัท่ีใชต้ม้ไม่มีความเหมาะสม ท าให้ท างานไม่สะดวก สถานท่ีเพาะเห็ด
ไม่มีความเหมาะสมรวมทั้งโรงเรือนท่ีใชใ้นการเพาะเห็ดเน่ืองจากไม่ใช่ระบบปิดท าใหส้ภาพอากาศ
มีผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ด การใช้ฟืนในการตม้น่าจะท าให้เกิดน ้ าส้มควนัไม้ ซ่ึงจะท าให้
เกษตรกรสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดซ่ึ้งจะเป็นการลดค่าใชจ่้ายอีกแนวทางหน่ึง 
 2.2 การน าองค์ความรู้ไปสู่การปฏิบัติ 
 เม่ือทราบสาเหตุของปัญหา รวมทั้ งร่วมกันก าหนดตัวช้ีวดัแล้ว เพื่อให้เกิดการ
แกปั้ญหาอย่างเป็นรูปธรรมจึงน าเทคโนโลยเีตาตม้ฟางส าหรับผลิตเห็ดโคนนอ้ยบา้นหนองปลามนั
ซ่ึงจะเป็นการปรับปรุงเตาตม้ฟางส าหรับผลิตเห็ดโคนน้อยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเร่ิมตน้
จากการสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเทคโนโลยีเตาตม้ฟางส าหรับผลิตเห็ดโคนน้อยให้กบัช่าง
ชุมชนจ านวน 5 คน หลงัจากนั้นจึงร่วมกนัสร้างเตาตม้ฟางส าหรับผลิตเห็ดโคนน้อยของชุมชนดงั
รูปท่ี 4.13 
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 2.3 ผลการศึกษาข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์ 
   ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการสร้างเตาใหม่ จากการปรับปรุงเตาตม้กอ้นเช้ือเห็ดท าให้เกิด
การเปล่ียนแปลง คือ สามารถประหยดัปริมาณฟืนไดโ้ดยเตารูปแบบเดิมจะใชฟื้น 40 กิโลกรัมต่อ
คร้ังส่วนเตาท่ีปรับปรุงใหม่ใชฟื้น 25 กิโลกรัมต่อคร้ัง เดือนหน่ึงตม้ส่ีคร้ัง ปีหน่ึงท าการตม้ทั้ง หมด 
50 คร้ังการประเมินผลทางดา้นเศรษฐศาสตร์ 
 หลงัจากด าเนินกิจกรรมแลว้ทางคณะผูว้ิจยัไดก้ารประเมินผลทางดา้นเศรษฐศาสตร์ เป็น
การความสามารถในการท าก าไรของโครงการเพื่อวิเคราะห์ว่ารูปแบบกิจกรรมท่ีใช้ในการ
ด าเนินงานจะก่อใหเ้กิดรายไดท่ี้คุม้ค่ากบัค่าใชจ่้ายต่างๆ และมีอตัราผลตอบแทนท่ีดีหรือไม่ 
 1) ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บ (Benefit) ลดค่าใชจ่้ายในการซ้ือฟืน 2,500 บาทต่อปี  
 2) ตน้ทุน (Cost) ค่าราคาค่าวสัดุอุปกรณ์ในการท าเตาตม้กอ้นเช้ือเห็ดรูปแบบใหม่ ชุดๆ 
ละ 4,500 บาท คิดอายกุารใชง้าน 5 ปี ตน้ทุนปีละ 900 บาท/ปี 
 3) B/C Ratio เท่ ากับ 2,500/900 = 2.78 แสดงว่ากิจกรรมการท าเตาต้มก้อนเช้ือเห็ด
ส าหรับเพาะเห็ดโคนน้อยเป็นโครงการท่ีด าเนินการแลว้เป็นมีผลประโยชน์ท่ีไดรั้บมากกว่าตน้ทุน
จึงเป็นโครงการท่ีจะท าใหเ้กิดความยัง่ยนืไดใ้นชุมชน 
 2. จัดตั้งกลุ่มเพาะเห็ดประจ าชุมชน โดยใช้ช่ือกลุ่มหนองปลามันรวมใจซ่ึงมีสมาชิก
ทั้ งส้ิน 35 ครัวเรือน หลังจากด าเนินกิจกรรมแล้วทางคณะผู ้วิจัยได้การประเมินผลทางด้าน
เศรษฐศาสตร์ เป็นการความสามารถในการท าก าไรของโครงการเพื่อวิเคราะห์ว่ารูปแบบกิจกรรมท่ี
ใช้ในการด าเนินงานจะก่อให้เกิดรายไดท่ี้คุม้ค่ากบัค่าใช้จ่ายต่างๆ ของกลุ่ม โดยกลุ่มสามารถผลิต
เห็ดโคนน้อยไดต่้อเน่ืองโดยท าการตม้กอ้นเช้ือเห็ด 4 คร้ัง/เดือน สามารถจ าหน่ายเห็ดไดป้ระมาณ 
8,000 บาท/เดือน โดยมีต้นทุนในการผลิตประมาณ 4,000 บาท/เดือน ท าให้มีเงินหรือเข้ากลุ่ม
ประมาณเดือนละ 4,000-5,000 จากการจ าหน่ายเห็ดโคน จนสามารถสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดท่ีได้
มาตรฐานกวา่เดิมจ านวน 2 โรง  

รูปท่ี 4.13 แสดงการด าเนินกิจกรรมการปรับปรุงเตาตม้ฟางส าหรับผลิตเห็ดโคนนอ้ยของชุมชน 
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 2.4 ความต่อเน่ืองยั่งยืนและการขยายผล 
 จากการติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรมการการจดัการความรู้โดยการน าชีวมวลมา
ใช้เป็นพลังงานทดแทนในการเพาะเห็ดในชุมชน การติดตามประเมินผล เพื่อให้การด าเนิน
โครงการเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้คือเพื่อท่ีจะอธิบายเก่ียวกบัการแกปั้ญหาการใชน้ าชีวมวล
มาใชเ้ป็นพลงังานทดแทนในการเพาะเห็ดในชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ชุมชน มีรายละเอียดดงัน้ี 
 1) ความย่ังยืนทางด้านองค์ความรู้ ประชาชนในพื้นท่ีสามารถใชค้วามรู้ท่ีไดจ้ากการวิจยั
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผูอ่ื้นจนเกิดเป็นเครือข่าย
และสามารถน าความรู้ไปประยุกตใ์ชก้บัโครงการอ่ืนปัญหาอ่ืนๆได ้ซ่ึงผลจากการด าเนินโครงการ
ถือว่าประสบความส าเร็จตามตวัช้ีวดัท่ีตั้งไว ้จดัตั้งเป็นศูนยเ์รียนรู้ในชุมชนเพื่อให้ผูส้นใจมาศึกษา
และขยายผลไปยงัผูท่ี้สนใจ รวมทั้งชุมชนอ่ืนต่อไป เป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนรวมทั้งมี
การขยายผลและถ่ายทอดองคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากการวิจยั ให้กบักลุ่มเยาวชน คือ นักเรียนจากโรงเรียน
รวมทั้งชาวบา้นท่ีสนใจในการท าการเพาะเห็ดเพื่อเป็นการเพิ่มรายไดล้ดรายจ่ายใหก้บัครัวเรือน โดย
วิทยากรในกลุ่มดังรวมทั้งก าลงัจะพฒันาเป็นหลักสูตรท้องถ่ินเพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนบ้าน
หนองปลามนัไดใ้ชเ้รียนและไดมี้การสรุปองคค์วามรู้ออกมาในรูปของคู่มือเพื่อการเผยแพร่  
 2) ความยั่งยืนทางด้านเศรษฐศาสตร์ จากการด าเนินกิจกรรมท าให้เกิดรายได้จากการ
จ าหน่ายเห็ดและผลผลิตอ่ืนๆ จากเตาชีวมวลไดแ้ก่ ถ่าน น ้ าส้มควนัไม ้และปุ๋ ยจากฟางขา้ว ท่ีใชเ้ป็น
กอ้นเพาะเห็ด รวมทั้งขยายผลไปยงัการเพาะเห็ดชนิดอ่ืน ไดแ้ก่ เห็ดนางฟ้านอกจากน้ียงัมีการท า
บญัชีรายรับรายจ่ายของกลุ่มและแสดงให้สมาชิกกลุ่มได้เห็นเพื่อความโปรงใสและกระตุน้การ
ท างานร่วมกนั ท าใหมี้รายไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
 3) ความย่ังยืนทางด้านสุขภาพ จากการท ากิจกรรมของโครงการท าให้เกิดผลความยัง่ยืน
ทางดา้นสุขภาพ ไดแ้ก่  
  2.1) ทางดา้นการใช้สารเคมีมีการลดการใช้สารเคมีในการปลูกพืชโดยใช้น ้ าส้ม
ควนัไมแ้ละปุ๋ ยจากฟางท่ีเหลือหลงัจากการเพาะเห็ดและก าลงัจะพฒันาเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
เกษตรอินทรียอี์กกลุ่มหน่ึง  
  2.2) ดา้นมลพิษทางอากาศ จาการด าเนินกิจกกกรรมท าให้ลดการเผาในท่ีโล่งของ
ชุมชนท าให้ชุมชนลดลง ไดแ้ก่ ลดการเผาฟางขา้วเน่ืองจากน ามาท าเป็นกอ้นส าหรับเพาะเช้ือเห็ด 
และก่ิงล าไยท่ีน ามาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงชีวมวลในการตม้กอ้นเช้ือเห็ด  
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 4) ความยั่งยืนของวิถีชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  
  1) ความมีเหตุผล ตอซัง/ฟางขา้ว มีมากในชุมชนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ใน
การเพาะเห็ด นอกเหนือจากการเผาได ้สามารถจ าหน่ายเห็ดโคนนอ้ย ถ่าน น ้ าส้มควนัไม ้และสร้าง
รายไดใ้หก้บัชุมชนได ้
  2) ความพอประมาณ การท าเตาตม้ก้อนเพาะเห็ดโคนน้อยและการเพาะเห็ดโคน
น้อย จากตอซัง/ฟางขา้ว สามารถท าได้เองในครัวเรือนหรือท าในกลุ่มเกษตรกรในชุมชนเองได ้
เพราะวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชส้ามารถหาไดง้่ายในชุมชนรวมทั้ง 
  3) การมีภูมิคุม้กัน การใช้เตาชีวมวลในการเพาะเห็ดโคนน้อยไม่ได้เป็นการเพิ่ม
ภาระของเกษตร รวมทั้งยงัเป็นการลดการเผาฟางขา้ว   การบริโภคเห็ดโคนน้อยท าให้ท่านและ
ครอบครัวมีสุขภาพดี และลดการเส่ียงเป็นโรคมะเร็ง 
  4) การมีความรู้  ไดอ้งค์ความรู้มีการเรียนรู้วิธีการใช้ความร้อนจากเตาชีวมวลใน
กระบวนการเพาะเห็ดและผลผลิตอ่ืนๆ ท่ีเกิดจากการใช้เตาชีวมวล และเทคนิคการเพาะเห็ดโคน
นอ้ยใหมี้ผลผลิตท่ีดีทุกฤดู 
  5) การมีคุณธรรม การน าตอซัง/ฟางขา้ว มาเป็นวสัดุเพาะเห็ดท าให้ลดการเผา ลด
การเกิดมลพิษทางอากาศ ในชุมชน การใชน้ ้ าส้มควนัไมใ้นการเกษตรท าให้ลดการใชส้ารเคมีและ
ลดมลพิษในชุมชน 


	บทที่ 4



