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สรุปผลการวิจัย  

 
  โครงการวิจยัเร่ือง การจดัการความรู้การใช้ประโยชน์จากชีวมวลโดยการน ามาแปร
สภาพเป็นพลังงานทดแทนในชุมชนอย่างย ัง่ยืน กรณีศึกษา อ าเภอแม่แตง จังหวดัเชียงใหม่ มี
วตัถุประสงค์หลกั เพื่อสร้างรูปแบบการจดัการความรู้การใช้ประโยชน์จากชีวมวลโดยการน ามา
แปรสภาพเป็นพลังงานทดแทนในชุมชน โดยอาศัยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับสภาพด้านสังคม 
เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มของชุมชน ซ่ึงการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม 
ซ่ึงจากผลการศึกษาสามารถน ามาสรุปไวใ้นบทท่ี 5 ซ่ึงจะประกอบดว้ย สรุปผลการศึกษา อภิปราย
ผลการศึกษา และขอ้เสนอแนะ ซ่ึงในแต่ละหวัขอ้มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 
สรุปผลการวิจัย 
 แหล่งชีวมวลท่ีสามารถน ามาใช้ประโยชน์โดยการน ามาแปรสภาพเป็นพลงังานทดแทนใน
ชุมชนในพื้นท่ีอ าเภอแม่แตง มาจาก 2 แหล่ง คือ ชีวมวลจากฟาร์มสุกร และชีวมวลท่ีเหลือจาก
การเกษตร เช่น ฟางขา้ว ก่ิงของล าไย ซ่ึงถา้ไม่น ามาใช้ประโยชน์ก็จะก าจดัโดยการเผาซ่ึงจะท าให้เกิด
ปัญหามลพิษทางอากาศในพื้นท่ีได ้จากการด าเนินการจดัการความรู้การใช้ประโยชน์จากชีวมวลโดย
การน ามาแปรสภาพเป็นพลงังานทดแทนในชุมชน ท าให้เกิดรูปแบบในการใช้ประโยชน์จากชีวมวล 
ได้แก่ ชีวมวลจากฟาร์มสุกรมาเป็นแปรสภาพเป็นพลังงานทดแทน คือ ก๊าซชีวภาพในชุมชน โดยมี
ความคุม้ค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (B/C Ratio) เท่ากบั 1.80 สามารถลดค่าใช้จ่ายค่าก๊าซหุงตม้ในครัวเรือนได้
เดือนละ 75-120 บาท แสดงว่าการน าชีวมวลจากฟาร์มสุกรมาแปรสภาพเป็นก๊าซชีวภาพ ใชเ้ป็นพลงังาน
ทดแทนในชุมชน เป็นโครงการท่ีด าเนินการแล้วเป็นมีผลประโยชน์ท่ีได้รับมากกว่าต้นทุนจึงเป็น
โครงการท่ีจะท าให้เกิดความยัง่ยืนได้ในชุมชน ซ่ึงมีผูใ้ช้ก๊าซชีวภาพทั้งส้ิน 112 ครัวเรือนโดยแต่ละ
ครัวเรือนจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 450 บาท (ค่าท่อ วาล์ว หัวเตา )ในการวางระบบท่อแยกเขา้ไปยงับา้น
ตนเอง รวมทั้งการการแสวงหางบประมาณในการดูแลระบบก๊าซชีวภาพในชุมชน ไดมี้การเก็บเงินผ่าน
ทางคณะกรรมการท่ีตั้งขึ้นมาโดยเก็บเงินครัวเรือนละ 10 บาทต่อเดือน ผูป้ระกอบการร้านอาหาร 30 
บาทต่อเดือน เพื่อดูและรักษาระบบ เช่น  ซ่อมท่อร่ัว ท่อแตก เป็นตน้  
 ในส่วนของ ใช้ประโยชน์จากชีวมวลท่ีเหลือจากการเกษตรโดยการน าแปรสภาพเป็นพลงังาน
ทดแทนในกระบวนการผลิตเห็ด โดยมีความคุม้ค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (B/C Ratio) เท่ากบั 2.78 แสดงว่า
กิจกรรมการท าเตาต้มก้อนเช้ือเห็ดส าหรับเพาะเห็ดโคนน้อยเป็นโครงการท่ีด าเนินการแล้วเป็นมี
ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บมากกว่าตน้ทุนจึงเป็นโครงการท่ีจะท าให้เกิดความยัง่ยืนไดใ้นชุมชน และท าให้
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เกิด การจดัตั้งกลุ่มเพาะเห็ดประจ าชุมชน โดยใช้ช่ือกลุ่มหนองปลามนัรวมใจ ซ่ึงมีสมาชิกทั้งส้ิน 35 
ครัวเรือน โดยกลุ่มสามารถผลิตเห็ดโคนน้อยได้ต่อเน่ืองโดยท าการต้มก้อนเช้ือเห็ด 4 คร้ัง/เดือน 
สามารถจ าหน่ายเห็ดไดป้ระมาณ 8,000 บาท/เดือน โดยมีตน้ทุนในการผลิตประมาณ 4,000 บาท/เดือน 
ท าให้มีรายได้ครัวเรือนละ 500-1,000 บาท/เดือน จากการจ าหน่ายเห็ดโคน จนสามารถสร้างโรงเรือน
เพาะเห็ดท่ีไดม้าตรฐานกวา่เดิม 
  

การเปลีย่นแปลงเชิงพฒันาการท่ีเกดิจากการจัดการองค์ความรู้ 
 จากการติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรมการจดัการองค์ความรู้ในการน าชีวมวลมาใช้
ประโยชน์โดยการแปรสภาพเป็นพลงังานทดแทนในชุมชน ไดท้ าให้เกิดการเปล่ียนแปลงเชิงพฒันาการ
ในชุมชนท่ีมีความต่อเน่ืองและยัง่ยนืในประเด็นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 1. ทางด้านองค์ความรู้ จดัตั้งเป็นศูนยเ์รียนรู้ในชุมชนเพื่อให้ผูส้นใจมาศึกษาและขยายผลไป
ยงัผูท่ี้สนใจ รวมทั้งชุมชนอ่ืนต่อไป เป็นแหล่งเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนรวมทั้งมีการขยายผลและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีไดจ้ากการวิจยั ให้กบักลุ่มเยาวชนรวมทั้งชาวบา้นท่ีสนใจในการท าการเพาะเห็ด
เพื่อเป็นการเพิ่มรายไดล้ดรายจ่ายให้กบัครัวเรือน และการใชก้๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรในชุมชน และได้
มีการสรุปองคค์วามรู้ออกมาในรูปของคู่มือเพื่อการเผยแพร่ รวมทั้งก าลงัจะพฒันาเป็นหลกัสูตรทอ้งถ่ิน
เพื่อใหใ้นโรงเรียนในพื้นท่ีไดใ้ชเ้รียน  
 2. ทางด้านเศรษฐศาสตร์ จากการด าเนินกิจกรรมท าให้เกิดรายไดแ้ละลดค่าใชจ่้ายของคนใน
ชุมชน จากการจ าหน่ายเห็ดและผลผลิตอ่ืนๆ จากเตาชีวมวล ไดแ้ก่ ถ่าน น ้ าส้มควนัไม ้และปุ๋ ยจากฟาง
ขา้วท่ีใชเ้ป็นกอ้นเพาะเห็ด รวมถึงลดค่าใชจ่้ายจากการใชก้๊าซหุงตม้ในครัวเรือน 
 3. ทางด้านส่ิงแวดล้อมจากการลดการเผาโดยการน าชีวมวลมาใช้ประโยชน์  จากการท า
กิจกรรมของโครงการท าให้เกิดผลความยัง่ยนืทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่  
  1) ทางดา้นการใช้สารเคมีมีการลดการใชส้ารเคมีในการปลูกพืชโดยใชน้ ้ าส้มควนัไมแ้ละ
ปุ๋ ยจากฟางท่ีเหลือหลงัจากการเพาะเห็ด  
 2) ดา้นมลพิษทางอากาศ จาการด าเนินกิจกรรมท าให้ลดการเผาในท่ีโล่งของชุมชนท าให้
ชุมชนลดลง ได้แก่ ลดการเผาฟางขา้วเน่ืองจากน ามาท าเป็นก้อนส าหรับเพาะเช้ือเห็ด และก่ิงล าไยท่ี
น ามาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงชีวมวลในการตม้กอ้นเช้ือเห็ด  
  

อภิปรายผลการวิจัย 
 การจัดการความรู้การใช้ประโยชน์จากชีวมวลโดยการน ามาแปรสภาพ เป็นพลังงาน
ทดแทนในชุมชนอย่างย ัง่ยืน เป็นการด าเนินการวิจยัโดยใชกิ้จกรรมต่างๆ ผ่านกระบวนการมีส่วน
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ร่วมของประชาชนในพื้นท่ี ประกอบด้วย การเร่ิมต้นจากการร่วมกันค้นหาปัญหาของชุมชน 
หลงัจากนั้นจะร่วมกนัก าหนดรูปแบบการแก้ปัญหา การร่วมกนัก าหนดเป้าหมายและตวัช้ีวดัการ
จดัการปัญหาในพื้นท่ี ร่วมกนัก าหนดแนวทางในการใชแ้กปั้ญหาการร่วมกนัวางแผนในการด าเนิน
กิจกรรมการแกปั้ญหา ร่วมกนัด าเนินกิจกรรมเพื่อแกปั้ญหา และรวมกนัติดตามและประเมินผลการ
แกปั้ญหาร่วมกนั ซ่ึงรูปแบบการแกปั้ญหาดงักล่าว มีความสอดคลอ้งกบัหลกัการวิจยัเชิงปฏิบติัการ
แบ บ มี ส่ วน ร่วม นั้ น  (Participatory Action Researcher: PAR) ซ่ึ ง เป็ น ก าร ร่ วม กัน ด า เนิ น
กระบวนการวิจัยโดยมีผูป้ฏิบัติงานท างานอยู่ในพื้นท่ี ทั้ งท่ีเป็นชาวบ้านและนักพัฒนา ท างาน
ร่วมกับผูว้ิจัยภายนอก ซ่ึงเป้าหมายคือให้ชุมชนได้รับความรู้ถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นในชุมชน และ
ร่วมกนัด าเนินการแกปั้ญหา นอกจากนั้นขั้นตอนในการด าเนินการวิจยัยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดการ
มีส่วนร่วมของประชาชนซ่ึง ปาริชาติ วลยัเสถียร (2543) กล่าวว่าการแกปั้ญหาแบบมีส่วนร่วมนั้น 
จะเร่ิมจากการคน้หาปัญหาและสาเหตุ การวางแผนด าเนินกิจกรรมแกไ้ขปัญหา การปฏิบติังาน การ
ร่วมรับผลประโยชน์ และการติดตามประเมินผล รวมกนัหน่วยงานในทอ้งถ่ินกบัตวัแทนชุมชนซ่ึง
จากผลการวิจยัไดน้ าทั้ง 2 แนวคิด มาประยุกตใ์ชใ้นการแกปั้ญหาทั้งส้ิน คือ การร่วมกนัศึกษาสภาพ
ปัญหาของชีวมวลท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี โดยมุ่งเนน้ท่ีการแกปั้ญหาจะเป็นการท างานร่วมกนัของคนใน
พื้นท่ี ผูน้ าทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ร่วมกบัทีมนักวิจยัซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดการวิจยั
เชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมดังท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ ซ่ึงผลการด าเนินโครงการวิจยัดังกล่าวเป็นไป
ตามแนวคิดการมีส่วนร่วมและประชาชนในพื้นท่ีไดรั้บผลจากการด าเนินกิจกรรมและขยายผลการ
ด าเนินกิจกรรม ไดแ้ก่ การด าเนินกิจกรรมท าให้เกิดรายไดจ้ากการจ าหน่ายเห็ดและผลผลิตอ่ืนๆจาก
เตาชีวมวลไดแ้ก่ ถ่าน น ้ าส้มควนัไม ้และปุ๋ ยจากฟางขา้วท่ีใช้เป็นกอ้นเพาะเห็ด จนท าให้เกิดการ
ร่วมตัวกันตั้ งช่ือกลุ่มในการท ากิจกรรมร่วมกัน ลดการเผาฟางข้าวเน่ืองจากน ามาท าเป็นก้อน
ส าหรับเพาะเช้ือเห็ด และก่ิงล าไยท่ีน ามาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงชีวมวลในการตม้กอ้นเช้ือเห็ด และลดการ
ใชส้ารเคมีในการปลูกพืชโดยใชน้ ้าส้มควนัไมแ้ละปุ๋ ยจากฟางท่ีเหลือหลงัจากการเพาะเห็ด 

 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

ควรศึกษาการน าชีวมวลท่ีมีอยู่มากในชุมชนและเป็นปัญหาของชุมชนไปประยุกต์ใช้
ประโยชน์โดยการแปรสภาพเป็นพลงังานทดแทนในดา้นอ่ืนๆ ตามความตอ้งการของชุมชน เช่น 
ถ่านอดัแท่ง การน าไปประยุกต์ใช้กับเตาชีวมวลประเภทอ่ืนๆ โดยต้องเป็นส่ิงท่ีชุมชนสามารถ
ด าเนินการแกปั้ญหาไดเ้อง เทคโนโลยีท่ีน ามาใชไ้ม่มีความซับซ้อนและมีความเหมาะสมกบัชุมชน 
เพื่อเป็นแบบอย่างในการแกไ้ขปัญหา และชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองในดา้นพลงังานทดแทนใน
ชุมชนไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 




