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บทคัดย่อ 

 
การศึกษาเรื่องแนวทางการจัดการเศษกิ่งลําไยเป็นไบโอชาร์เพื่อเพิ่มมูลค่า ในพื้นท่ีบ้าน

แม่แพง หมู่ท่ี 3 ตําบลแม่ปั๋ง อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์การศึกษา 1) เพื่อศึกษา
แนวทางการจัดการเศษกิ่งลําไยเป็นไบโอชาร์เพื่อเพิ่มมูลค่า 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกร
ต่อแนวทางการจัดการเศษกิ่งลําไยเป็นไบโอชาร์เพื่อเพิ่มมูลค่า การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงผสม
ระหว่างวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ท่ีเก็บข้อมูลจากการลงพื้นท่ีภาคสนาม เป็นระยะเวลา 7  
เดือน ใช้วิธีการศึกษาโดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสํารวจโดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิง
ลึก รวมถึงการใช้ชีวิตร่วมกับชาวสวนลําไยในพื้นท่ี และการทํางานร่ วมกับเจ้าหน้าท่ีมูลนิธิอุ่นใจ 
ท่ีรับผิดชอบโครงการเกี่ยวกับการจัดการเศษกิ่งลําไยเพื่อเพิ่มมูลค่า 

ผลการศึกษา พบว่า แนวทางการจัดการเศษกิ่งลําไยเป็นไบโอชาร์เพื่อเพิ่มมูลค่า ทาง
มูลนิธิอุ่นใจได้ดําเนินการออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 การทําโครงการเกี่ยวกับไบโอชาร์จากเศษกิ่ง
ลําไย มี 2 โครงการ คือโครงการไบโอชาร์ หนึ่งทางออกปัญหาหมอกควัน เป็นโครงการแปรรูปเศษกิ่ง
ลําไยเป็นไบโอชาร์โดยการเผาในเตาเผาระบบปิดเพื่อลดหมอกควัน มีขั้นตอนการดําเนินงาน  
1) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับไบโอชาร์ 2) การสาธิตการเผาไบโอชาร์และสาธิตดัดแปลงเต าเผา  
3)สนับสนุนเตาเผาให้หมู่บ้าน 2 เตา โครงการท่ี 2 โครงการลดการเผาชีวมวลจากการทําเกษตร  
และปรับปรุงคุณภาพดินด้วยปุ๋ยหมักชีวภาพจากไบโอชาร์ โครงการต่อยอดจากโครงการท่ี 1  
โดยการนําไบโอชาร์ผสมกับปุ๋ยหมักชีวภาพ มีขั้นตอนการดําเนินงาน 1) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ปุ๋ยหมักชีวภาพ 2) สาธิตการทําปุ๋ยหมักชีวภาพ 3) สนับสนุนอุปกรณ์ทําปุ๋ยหมัก  

ส่วนท่ี 2 กระบวนการดําเนินการของแนวทางการจัดการเศษกิ่งลําไยเป็นไบโอชาร์เพื่อ
เพิ่มมูลค่า ขั้นตอนแรก การประชารสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารมี 4 ช่องทาง ได้แก่ เอกสารประกอบ

หัวข้อการวิจัยเฉพาะเรื่อง แนวทางการจัดการเศษกิ่งลําไยเป็นไบโอชาร์เพื่อเพิ่ม
มูลค่า 

ช่ือผู้เขียน นางสาวนูรีมะห์ ลูดิง 
ช่ือปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต  
สาขาวิชา/คณะ/มหาวิทยาลัย บัณฑิตอาสาสมัคร 

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

อาจารย์ที่ปรึกษาการวิจัยเฉพาะเรื่อง รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ ไกรสรสุธาสินี 
ปีการศึกษา 2559 
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ความรู้ หอกระจายข่าวชุมชน ตัวแทนเกษตรกรท่ีเคยเข้าร่วมโครงการ และการจัดอบรมร่วมกับ
เทศบาลตําบลแม่ปั๋งและแม่แวน ขั้นตอนท่ี 2 การขับเคล่ือนโครงการ มี 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงท่ี 1  
การขับเคล่ือนระดับตําบล เชิญตัวแทนเกษตรกรแต่ละหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการ ช่วงท่ี 2 ระดับ
หมู่บ้าน ได้ดําเนินการในหมู่บ้านเพื่อผลักดันให้เกษตรกรนําไปปฏิบัติจริง ขั้นตอนท่ี 3 รณรงค์การใช้
ปุ๋ยจากไบโอชาร์ในการทําเกษตร โดยการสนับสนุนงบประมาณปุ๋ย จากราคา 150  บาท เป็น  
100 บาทต่อกระสอบ รวมถึงสนับสนุนเตาเผา และมูลสัตว์ด้วย 

ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อแนวทางการจัดการเศษกิ่งลําไยเป็นไบโอชาร์เพื่อเพิ่ม
มูลค่า พบว่า มี 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ความคิดเห็นต่อมูลนิธิอุ่นใจและเจ้าหน้าท่ี คือ ด้านความสัมพันธ์
และบทบาทของมูลนิธิต่อเกษตรกร มีความสัมพันธ์ค่อนข้างน้อย มูลนิธิอุ่นใจเริ่มเข้ามามีบทบาทใน
ชุมชน ภายหลังจากมูลนิธิเข้ามาทําโครงการกับหมู่บ้านใกล้ เคียง และมีบุคคลในชุมชนไปเป็น
อาสาสมัครให้แก่มูลนิธิ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าท่ีและเกษตรกร เป็นความสัมพันธ์ท่ียังไม่
กระจายตัว กระจุกอยู่เฉพาะกับบางกลุ่มท่ีคุ้นเคยเท่านั้น ด้านการทํางานของเจ้าหน้าท่ี ขาดความ
ชัดเจนในบางประเด็น เช่น การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขายปุ๋ยหมักชีวภาพจากไบอาชร์ให้แก่เกษกร 
และด้านข้อมูลสนับสนุนโครงการยังขาดข้อมูลสนับสนุนท่ีสร้างความเช่ือมั่นให้แก่เกษตรกร ได้แก่ 
ข้อมูลการทดลองเชิงปฏิบัติการ เรื่องการนําปุ๋ยหมักผสมถ่านไบโอชาร์ใช้ในสวนลําไย 2) ความคิดเห็น
ต่อโครงการคือ ด้านการดําเนินโครงการ เกษตรกรไม่มีส่วนร่วมในขั้นตอนการดําเนินงาน และการ
ดําเนินโครงการขาดความต่อเนื่อง ไม่มีการติดตามประเมินผลดครงการ ด้านรูปแบบโครงการ บาง
กิจกรรมมีข้อจํากัดในการนําไปปฏิบัติจริงของเกษตรกร และด้านการสนับสนุนโครงการ ขาดความ
จริงจัง เกษตรกรจึงไม่นําไปปฏิบัติจริง โดยให้เหตุผลว่า ขาดอุปกรณ์ 3) ความคิดเห็นต่อบุคคล
(เกษตรกร) คือ ด้านความสนใจของเกษตรกร ความสนใจท่ีมีต่อโครงการ ประโยชน์ท่ีได้รับจาก
โครงการ ด้านบทบาทผู้นําชุมชน ผู้นํามีความจริงจัง กะตือรือร้นในการเชิญชวน ผลักดัน ส่งผงให้
เกษตรกรมีความสนใจในการเข้าร่วมมากขึ้น ด้านการยอมรับของเกษตรกรการยอมรับโครงการมอง
ว่าโครงการเป็นประโยชน์และสามารถนําไปใช้ได้จริงทางการเกษตร และด้านความรู้ความเข้าใจของ
เกษตรกร เกษตรกรไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไบโอชาร์เลย ซึ่งระดับความรู้ความเข้าใจ ดังกล่าว
มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการของเกษตรกร 
 
ค าส าคัญ: เศษกิ่งลําไย, ไบโอชาร์, การเพิ่มมูลค่า, แนวทางการจัดการ 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

“ทุกอย่างที่เกิดล้วนเป็นความประสงค์ของพระเจ้าทั้งนั้น” 

    พระเจ้าผู้ทรงเมตตากรุณา และบันดาลให้บ่าวทําการวิจัย (ขอบคุณ) الحمدهلل
เฉพาะเรื่องเล่มนี้สําเร็จลุล่วงด้วยดี ขอบคุณโอกาสและบุคคลท่ีเกื้อหนุนความสําเร็จครั้งนี้ 

ขอบคุณหลักสูตรบัณฑิตอาสาสมัคร ท่ีมอบโอกาสให้ได้เข้ามาเรียนรู้และร่วมสืบสาน
ปณิธานของอาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ณ ร่มโพธิ์ของวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ 

ขอบคุณชุมชนบ้านแม่แพง พื้นทีแหล่งเรียนรู้ขนาดใหญ่ท่ีมีความสําคัญต่อชีวิต ขอบคุณ
ครอบครัวจํารัส พ่อจํารัส แม่ไพ และพี่อ้อย ขอบคุณพ่อๆแม่ๆหมู่บ้านแม่แพงทุกคน ท่ีให้ความรัก 
ความอบอุ่น ตลอดระยะเวลา 7 เดือนในการใช้ชีวิตอยู่ในพื้นท่ี 

ขอบคุณอาจารย์สุทธิศักด์ิ ไกรสรสุธาสินี อาจารย์ท่ีปรึกษา ผู้ให้ความรู้ และช้ีแนะ
แนวทางในการทําการวิจัยครั้งนี้ได้เป็นอย่างดียิ่ง ขอบคุณคณะกรรการสอบ ท่ีให้ข้อแนะนําให้งาน
สมบูรณ์มากขึ้น 

ขอบคุณพี่เล้ียงบัณฑิตอาสาสมัครทุกคน ท่ีคอยดูแล เอาใจใส่ ให้คําแนะนํา และเป็นท่ี
ปรึกษาได้ในทุกๆ เรื่อง 

ขอบคุณ จรุงศักดิ์ อาหมัดอัลซารีย์ อาซีม๊ะ ปัทมาวรรณ พัชรนันท์ พริ้งขจร และสุชาดา 
ท่ีอยู่เคียงข้างกันในทุกๆ ช่วงเวลา เช่ือเหลือในทุกๆ เรื่อง และพร้อมยิ้มให้กันเสมอ ขอบคุณเพื่อนๆ
บัณฑิตอาสาสมัครทุกคน ท่ีมอบความรักและมิตรภาพให้ 

ท้ายท่ีสุด ขอบคุณโอกาส ขอบคุณพระเจ้าท่ีกําหนดให้ฉันมาอยู่ ณ ท่ีนี่ ท่ีท่ีก่อให้เกิด
ความรัก ความสัมพันธ์โยงใยกันเป็นสายใยของความห่วงหา ท่ีมีความหมายท่ีสุดต่อชีวิต และรอยยิ้ม
ตลอดกาล 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญ 
 

ลําไย (Dimocarpus LonganLour) เป็นพืชผลไม้กึ่งร้อน (subtropical fruit) มีถิ่นกําเนิดใน
แถบประเทศจีนตอนใต้ หรือบริเวณท่ีราบตํ่าของอินเดีย ศรีลังกา และพม่า (Tongdee, 1997) ลําไย
เป็นพืชเศรษฐกิจอันดับหนึ่งในภาคเหนือตอนบนและถูกจัดเป็นพืชสินค้าเกษตร พืชหนึ่งใน 4 พืช      
ท่ีมีมูลค่าส่งออกเป็นพันล้าน 

ในปี พ.ศ.2558 ประเทศไทยมีพื้ น ท่ีปลูกลําไยท้ังหมด จํานวน 1,101,551 ไร่           
โดยภาคเหนือ มีพื้นท่ีปลูกมากท่ีสุด จํานวน 890,757 ไร่ รองลงมาภาคกลางจํานวน 164,276 ไร่ 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 41,663 ไร่ มีแหล่งผลิตท่ีสําคัญใน 8 จังหวัดของภาคเหนือ
ตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลําพูน เชียงราย พะเยา ลําปาง แพร่ น่าน และตาก พบว่า        
จังหวัดเชียงใหม ่มีพื้นท่ีปลูกมากท่ีสุด จํานวน 313,391 ไร่ รองลงมาจังหวัดลําพูน จํานวน 271,040 ไร่ 
และจังหวัดเชียงราย จํานวน 130,936 ไร่ (ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 
2559) 

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดท่ีมีศักยภาพในการผลิตลําไยได้ดี เนื่องจากมีสภาพ        
ภูมิประเทศเป็นท่ีราบลุ่มและภูมิอากาศเย็นเกือบตลอดท้ังปี จึงเหมาะสมต่อการปลูกลําไย  
สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (2559) รายงานผลผลิตลําไยของจังหวัดเชียงใหม่ปีพ.ศ. 2558 
พบว่า จํานวนพื้นท่ีปลูกลําไยของจังหวัดเชียงใหม่ท้ังหมด 313,391 ไร่ มีแหล่งผลิตสําคัญ 6 อําเภอ 
ได้แก่ อําเภอจอมทอง จํานวน 56 ,932 ไร่ รองลงมา อําเภอพร้าว จํานวน 34 ,304 ไร่ อําเภอ 
สันปุาตอง จํานวน 27,255 ไร่ อําเภอสารภี จํานวน 26,883 ไร่ อําเภอดอยเต่าจํานวน 25,390 ไร่ 
และอําเภอดอยหล่อ จํานวน 24,552 ไร่  
ปัญหาท่ีสําคัญอย่างหนึ่งของการผลิตลําไยของเกษตรกร คือ ต้นลําไยมีลักษณะทรงพุ่มสูงใหญ่ ทําให้
ไม่สะดวกต่อการดูแลรักษาและเก็บเกี่ยวผลผลิต ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูง วิธีหนึ่งท่ีใช้แก้ปัญหาดัง
กล่าวคือ การตัดแต่งกิ่ง โดยประโยชน์ของการตัดแต่งกิ่งเพื่อ1) เร่งให้ลําไยแตกใบอ่อนท่ีทําหน้าท่ีใน
การสร้างอาหารสะสมไว้สําหรับการออกดอกติดผลในฤดูกาลถัดไป 2) การความคุมความสูงของทรง
พุ่ม เพื่อให้ทรงพุ่มเต้ีย ง่ายต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิตและสะดวกต่อการรักษา 3)ลดการระบาดขอโรค
และแมลง เนื่องจากการตัดแต่งกิ่งทําให้ทรงพุ่มโปร่ง ทําให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก แสงแดดสามารถ
สาดส่องเข้าไปได้ ซึ่งช่วยละการเกิดโรคระบาดและแมลงได้ 4) ผลผลิตมีคุณภาพดี ต้นลําไยทรงทึบ 
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เมื่อออกดอกจะมีผลดก ส่งผลให้ผลมีขนาดเล็ก การตัดแต่งกิ่งช่วยลดพื้นท่ีออกดอกติดผล ทําให้ผล  
มีขนาดใหญ่ (เดชาวุธ สมวงศ์, 2552, น.16-17) เกษตรกรจึงทําการตัดแต่งกิ่งลําไยทุกๆ ปีเพื่อดูแล
รักษาต้นลําไย เศษกิ่งลําไยจากการตัดแต่งกิ่งจึงเป็นเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ซึ่งเกษตรกร
มักจะกําจัดโดยการเผาและนําไปใช้เป็นฟืน 

ในปี พ.ศ.2558 – 2560 ทางมูลนิธิอุ่นใจ ได้มีโครงการการจัดการส่ิงแวดล้อมลดการเผา
เพื่ออากาศท่ีบริสุทธิ์ ซึ่งมีพื้นท่ีรับผิดชอบในการดําเนินโครงการ ท้ังหมด 14 หมู่บ้าน ของตําบลแม่ปั๋ง 
ได้แก่ หมู่ ท่ี1 บ้านห้วยงู หมู่ ท่ี2 บ้านประดู่ หมู่ ท่ี3 บ้านแม่แพง หมู่ ท่ี4 บ้านสบปั๋ง  หมู่ ท่ี5  
บ้านแม่ปั๋ง หมู่ท่ี6 บ้านทุ่งบวกข้าว หมู่ท่ี7 ขุ่นปั๋ง หมู่ท่ี8 บ้านห้วยทราย หมู่ท่ี9 บ้านม่อนหินไหล  
หมู่ท่ี10 บ้านศรีประดู่ หมู่ ท่ี11 บ้านโปุงบัวบาน หมู่ ท่ี12 บ้านผาแดง หมู่ ท่ี13 บ้านเฉลิมราช  
และหมู่ท่ี14 บ้านสันติสุข โดยทางมูลนิธิอุ่นใจได้เข้ามาส่งเสริมเกี่ยวกับการกําจัดเศษวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร ได้แก่ เศษกิ่ งลําไย ซังข้าวโพด ไผ่ และอื่นๆ เพื่อลดปัญหาหมอกควันในพื้น ท่ี  
โดยมูลนิธิอุ่นใจได้ทําการออกแบบเทคโนโลยี เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ในการแปลงเศษวัสดุทาง
การเกษตรมาเป็น “ถ่านไบโอชาร์” ในทางท่ีไม่ก่อให้เกิดควัน พร้อมท้ังการให้ความรู้เกี่ยวกับ 
การจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรแก่ประชาชนในพื้นท่ีรับผิดชอบดังกล่าว และส่งเสริม  
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการโดยการนําหลักการเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการความรู้
เกี่ยวกับการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรท่ีมีอยู่ในชุมชน ให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน  
ในพื้นท่ี  

บ้านแม่แพง หมู่ ท่ี 3 ตําบลแม่ปั๋ง อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในพื้นท่ี
รับผิดชอบดําเนินโครงการการจัดการส่ิงแวดล้อมของมูลนิธิอุ่นใจ เนื่องจากพื้นท่ีบ้านแม่แพงเป็นพื้นท่ี
ท่ีมีการปลูกลําไยเป็นจํานวนมาก จากการลงพื้นท่ีปฏิบัติโครงการภาคสนามตลอดระยะเวลา 7 เดือน 
บัณฑิตอาสาสมัคร พบว่า พื้นท่ีบ้านแม่แพงส่วนใหญ่เป็นสวนลําไย ประชากรในหมู่บ้านทุกครัวเรือน 
มีการปลูกลําไยท้ังท่ีปลูกในสวนเป็นอาชีพหลัก และบางครัวเรือนท่ีมีปลูกแซมไว้เพียงในบริเวณบ้าน 
ประมาณ 5 – 10 ต้น จะเห็นได้ว่า ทุกครัวเรือนมีการปลูกลําไย ลําไยจึงเป็นพืชเศรษฐกิจ  
และสร้างรายได้หลักให้แก่คนในชุมชน การปลูกลําไยในพื้นท่ีบ้านแม่แพง มีพื้นท่ีเพิ่มขึ้น เรื่อยๆ ท้ัง
จากคนในหมู่บ้านเอง และบุคคลภายนอกท่ีเข้ามาซื้อท่ีดินเพื่อทําสวนลําไย แต่การผลิตลําไย  
พบว่า ลักษณะต้นลําไยพุ่มสูงใหญ่ จึงเป็นปัญหาต่อการดูแลรักษาและเก็บเกี่ยวผลผลิต เกษตรกร  
จึงทําการตัดแต่งกิ่งเพื่อแต่งกิ่งต้นลําไยและดูแลรักษาการตัดแต่งกิ่งจะช่วยให้ต้นลําไยมีทรงพุ่งโปร่ง
แสงแดดส่องทรงพุ่มได้ท่ัวถึงอากาศถ่ายเทได้ดีไม่ทําให้ต้านลมจะช่วยลดปัญหาการโค่นล้มการดูแล
รักษาสะดวกและช่วยทําให้การออกดอกติดผลดีขึ้น เกษตรกรจึงทําการตัดแต่งกิ่งลําไยทุกๆ  ปี  
กิ่งลําไยจากการตัดแต่งกิ่งกลายเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เกษตรกรท่ีตัดแต่งกิ่งลําไยบางส่วนนํา
กิ่งลําไยมาใช้เป็นฟืนเช้ือเพลิงในครัวเรือน และบางส่วนเผาท้ิงในบริเวณสวนเพื่อ เป็นการกําจัด 
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เป็นผลให้ประสบปัญหาหมอกควันขึ้นในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่องจากปัญหาจํานวนเศษกิ่งลําไยจํานวนมาก
และการเผาท่ีก่อให้เกิดปัญหาหมอกควันในพื้นท่ีนั้น จึงสอดรับการโครงการการจัดการส่ิงแวดล้อม 
ของมูลนิธิอุ่นใจ ท่ีมีวัตถุประสงค์ในการลดการเผา ท่ีพยายามหาแนวทางในการจัดการเศษวัสดุทาง
การเกษตรเหล่านั้นเพื่อเพิ่มมูลค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรต่อไปโดยส่งเสริมให้เกษตรกร
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ 

จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการจัดการ 
เศษกิ่งลําไยเพื่อเพิ่มมูลค่า จากการดําเนินโครงการการจัดการส่ิงแวดล้อม ในหมู่บ้านแม่แพง หมู่ท่ี 3 
ตําบลแม่ปั๋ง อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนําไปพัฒนาโครงการการจัดการส่ิงแวดล้อม  
และขับเคล่ือนโครงการให้เกษตรกรบ้านแม่แพงเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการทุกขั้นตอน และให้
โครงการคงอยู่ในพื้นท่ีในอนาคตต่อไปอย่างยั่งยืน 

เป็นผลให้ประสบปัญหาหมอกควันขึ้นในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่องจากปัญหาจํานวนเศษกิ่ง
ลําไยจํานวนมากและการเผาท่ีก่อให้เกิดปัญหาหมอกควันในพื้นท่ีนั้น จึงสอดรับการโครงการการ
จัดการส่ิงแวดล้อมของมูลนิธิอุ่นใจ ท่ีมีวัตถุประสงค์ในการลดการเผา ท่ีพยายามหาแนวทางในการ
จัดการเศษวัสดุทางการเกษตรเหล่านั้นเพื่อเพิ่มมูลค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรต่อไปโดย
ส่งเสริมให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ 

จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการจัดการ 
เศษกิ่งลําไยเพื่อเพิ่มมูลค่า จากการดําเนินโครงการการจัดการส่ิงแวดล้อม ในหมู่บ้านแม่แพง หมู่ท่ี 3 
ตําบลแม่ปั๋ง อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนําไปพัฒนาโครงการการจัดการส่ิงแวดล้อม  
และขับเคล่ือนโครงการให้เกษตรกรบ้านแม่แพงเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการทุกขั้นตอน และให้
โครงการคงอยู่ในพื้นท่ีในอนาคตต่อไปอย่างยั่งยืน 

 
1.2 ค าถามการวิจัย 

 
1.2.1 สภาวะผลกระทบท่ีเกิดจากการผลิตลําไยในหมู่บ้านแม่แพงเป็นอย่างไร 

1.2.2 แนวทางการจัดการเศษกิ่งลําไยเป็นไบโอชาร์เพื่อเพิ่มมูลค่าได้ดําเนินการใน

รูปแบบใด อย่างไร 

1.2.3 เกษตรกรผู้ปลูกลําไยมีความคิดเห็นอย่างไรต่อแนวทางการจัดการเศษกิ่งลําไย

เป็นไบโอชาร์เพื่อเพิ่มมูลค่า 
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1.3 วัตถุประสงค์การวิจัย 

 

1.3.1 เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการเศษกิ่งลําไยเป็นไบโอชาร์เพื่อเพิ่มมูลค่า  

1.3.2 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรต่อแนวทางการจัดการเศษกิ่งลําไย เป็น 

ไบโอชาร์เพื่อเพิ่มมูลค่า 

 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 

 

1.4.1 ขอบเขตด้านพื้นที่ พื้นท่ีบ้านแม่แพง หมู่ ท่ี 3 ตําบลแม่ปั๋ง อําเภอพร้าว    
จังหวัดเชียงใหม่ 

1.4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
1.4.2.1 ข้อมูลพื้นฐานของการปลูกลําไย สภาวะผลกระทบท่ีเกิดจากการผลิต

ลําไยของหมู่บ้านแม่แพง 
1.4.2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเศษกิ่งลําไยเป็นไบโอชาร์เพื่อเพิ่ม

มูลค่าของมูลนิธิอุ่นใจ ในการดําเนินงานในพื้นท่ีบ้านแม่แพง หมู่ท่ี 3 ตําบลแม่ปั๋ง อําเภอพร้าว  
จังหวัดเชียงใหม่ 

1.4.2.3 ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อแนวทางการจัดการเศษกิ่งลําไยเป็น     
ไบโอชาร์เพื่อเพิ่มมูลค่า 

1.4.3 ขอบเขตด้านระยะเวลาในการศึกษา 
การศึกษาครั้งนี้เก็บข้อมูลภาคสนามระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2559 ถึง เดือนพฤษภาคม 2560 
 
1.5 วิธีการศึกษา 

 

1.5.2 แหล่งข้อมูลที่ศึกษา 

1.5.2.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือข้อมูลท่ีได้จากการเก็บ
แบบสอบถามเกษตรกรผู้ปลูกลําไยบ้านแม่แพง และจากการสัมภาษณ์เชิงลึก เจ้าหน้ าท่ีรับผิดชอบ
โครงการการจัดการส่ิงแวดล้อมของมูลนิธิอุ่นใจ และเกษตรกรผู้ปลูกลําไยท่ีเคยเข้าร่วมโครงการ  
การจัดการส่ิงแวดล้อมของมูลนิธิอุ่นใจ 
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1.5.2.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือข้อมูลท่ีรวบรวมจาก
เอกสาร ตํารา ส่ือส่ิงพิมพ์ ผลงานทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับแนวทางการจัดการ การทําไบโอชาร์ 
โดยศึกษาค้นคว้าจาก โครงการเครือข่ายหอสมุดแห่งประเทศไทย หอสมุดของสถาบันต่างๆ ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

1.5.3 วิธีการรวบรวมข้อมูล 

วิธีการศึกษาผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลการวิจัยจากกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 3 กลุ่มแยกตาม

คําถามการวิจัย ซึ่งมี 3 คําถามหลักตามประเด็นการเก็บข้อมูล ดังนี้ 

ค าถามที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานการปลูกลําไย สภาวะผลกระทบท่ีเกิดจากการผลิต

ลําไยในหมู่บ้านแม่แพง 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของคําถามท่ี 1 ผู้วิจัยใช้วิธีการ โดยการสํารวจใน
ลักษณะของการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเองจากการให้เกษตรทําแบบสอบถามพร้อมท้ังผู้วิจัยช้ีแจงให้แก่เกษตรกร โดยใช้ช่วงเวลาท่ีทาง
เกษตรกรเข้าร่วมประชุมหมู่บ้านในวาระการประชุม ปัญหาจากการทําการเกษตร จํานวน 1 ครั้ง  
และเก็บเพิ่มเติมในทุกๆบ้าน ท่ีไม่ได้เข้าประชุมในวันดังกล่าว กลุ่มตัวอย่างท้ังหมดมี 240 ครัวเรือน 
ซึ่งเป็นครัวเรือนท้ังหมดของบ้านแม่แพง ส่วนสถานการณ์การปลูกลําไยในพื้นท่ีและผลกระทบจาก
การปลูกลําไยผู้วิจัยใช้วิธี พูดคุยและสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการโดยผู้วิจัยเตรียมแนวคําถามการ
สัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า และพูดคุยกับกลุ่มตัวอย่างหลังจากเก็บข้อมูลในส่วนของแบบสอบถามเรียบร้อย
แล้ว  

ค าถามที่ 2 แนวทางการจัดการเศษกิ่งลําไยเพื่อเพิ่มมูลค่า ภายใต้โครงการการเผาถ่าน

ชีวภาพ 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของคําถามท่ี 2 ผู้วิจัยใช้วิธีการ สัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้ได้

ข้อมูลแนวทางการจัดการเศษกิ่งลําไยเพื่อเพิ่มมูลค่าของมูลนิธิอุ่นใจ กลุ่มตัวอย่างจํานวน 3 คน คือ

เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบโครงการการจัดการส่ิงแวดล้อม ได้แก่ 1) หัวหน้าโครงการ 2) เจ้าหน้าท่ี

ภาคปฏิบัติ และ 3) เจ้าหน้าท่ีภาคสนาม ซึ่งสัมภาษณ์ท้ัง 3 คนตามประเด็นบทบาทของหน้าท่ี

รับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีแต่ละคน กล่าวคือ ข้อมูลประเด็นการวางแผนโครงการ การดําเนินโครงการ 

และกระบวนการทําโครงการ สัมภาษณ์ หัวหน้าโครงการ ข้อมูลประเด็นการผลิต การปฏิบัติ 

สัมภาษณ์ เจ้าหน้าท่ีภาคปฏิบัติ และข้อมูล การดําเนินการและดูแลความเรียบร้อยของโครงการใน

ชุมชน สัมภาษณ์ เจ้าหน้าท่ีภาคสนาม ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษา แบบสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตจาก
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การเข้าร่วมโครงการ เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปของแนวทางการจัดการเศษกิ่งลําไยเพื่อเพิ่มมูลค่าใน

พื้นท่ีบ้านแม่แพง 

ค าถามที่ 3 ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อแนวทางการจัดการเศษกิ่งลําไย ภายใต้

โครงการการเผาถ่านไบโอชาร์ 

การเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของคําถามท่ี 3 ผู้วิ จัยใช้วิธีการ สอบถามโดยใช้

แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของเกษตรกร และการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อศึกษาความคิดเห็น

ของเกษตรกรต่อแนวทางการจัดการเศษกิ่งลําไยเพื่อเพิ่มมูลค่าและความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการ

เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการกิ่งลําไยเพื่อเพิ่มมูลค่า ซึ่งเป็นเกษตรกรผู้ปลูกลําไย ท่ีเคยผ่าน

กระบวนการเข้าร่วมโครงการการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีทางมูลนิธิอุ่นใจได้จัดขึ้น กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด

จํานวน 15 คน 

1.5.4 ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.5.4.1 ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร ส่ิงพิมพ์ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง และการรวบรวม

ข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ สหกรณ์นิคมพร้าว มูลนิธิอุ่นใจ 

1.5.4.2 การสังเกตและศึกษาบริบททางกายภาพของชุมชน ท่ีเกี่ยวข้องกับ    

การปลูกลําไย พื้นท่ีเพาะปลูก การดูแลรักษาลําไย และการจัดการกิ่ ง ลําไย ของเกษตรกร            

และการสังเกตขั้นตอนการผลิตถ่านไบโอชาร์ การดัดแปลงเตาเผาสําเหรับเผาถ่านไบโอชาร์ การทําปุ๋ย

หมักชีวภาพ รวมถึงกระบวนการดําเนินโครงการของมูลนิธิอุ่นใจ 

1.5.4.3 แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกลําไยบ้านแม่แพง

ท้ังหมด จํานวน 240 ครัวเรือน เพื่อศึกษาพื้นท่ีปลูกลําไย  

1.5.4.4 การสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยเกษตรกรผู้ปลูกลําไยท่ีเคย

ผ่านการเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้การทําถ่านชีวภาพ จํานวน 15 คน และเจ้าหน้าท่ีมูลนิธิอุ่นใจ

ท่ีรับผิดชอบโครงการการเผาถ่านชีวภาพ จํานวน 3 คน  

1.5.5 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
1.5.5.1 แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับพื้นท่ีปลูกลําไย การจัดการ

เศษกิ่งลําไยจากการตัดแต่งกิ่งของเกษตรกรผู้ปลูกลําไย ผู้ศึกษาออกแบบเป็นคําถามปลายปิด      
เพื่อสอบถามเกษตรผู้ปลูกลําไย จํานวน 240 ครัวเรือน 
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1.5.5.2 แนวคําถามแบบสัมภาษณ์เชิงลึก เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเศษกิ่ง
ลําไยเพื่อเพิ่มมูลค่าและความคิดเห็นของเกษตรกรต่อแนวทางการจัดการเศษกิ่งลําไยเพื่อเพิ่มมูลค่า 

1.5.5.3 สมุดบันทึกใช้สําหรับจดบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมท่ีเกี่ยวกับการวิจัยเพาะ
เรื่อง โดยแยกข้อมูลตามประเด็นคําถามหลัก 3 ประเด็น ระบุแหล่งข้อมูล และวันท่ีสัมภาษณ์ 

1.5.5.4 กล้องถ่ายภาพใช้สําหรับบันทึกภาพสภาพแวดล้อมของชุมชน พื้นท่ีปลูก
ลําไยของชุมชน และพฤติกรรมเกี่ยวกับการดูแลลําไย 

1.5.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
1.5.6.1 ข้อมูลเชิงปริมาณ วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป SPSS 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ คือสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ การแจกแจงร้อยละ      

และค่าเฉล่ีย 

1.5.6.2 ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์ เชิงเนื้อหา (Content Analysis)       

โดยดัดแปลงขั้ นตอนการวิ เคราะห์ เ ชิ งปรากฏการณ์วิ ทยาของแมทธริ ว บี . ไมล์  Matthew 

B.Miles,1994,10-12 อ้างถึงใน ทองเพ็ญ ปาละก้อน, 2547. 

(1) ทําการวิเคราะห์ข้อมูลระหว่างการเก็บข้อมูล จากการสัมภาษณ์และสังเกต 
(2) สรุปข้อมูล (Data reduction) ภายหลังการสัมภาษณ์โดยให้ตรงกับวัตถุประสงค์

ของการศึกษา 
(3) นําข้อมูลท่ีสรุปได้มาอธิบายภาพรวมของปรากฏการณ์ท่ีศึกษาภายใต้ 

คําบอกเล่าท่ีแท้จริงของผู้ให้ข้อมูล (data display) 
(4) สรุปเป็นโครงสร้างพื้นฐานของปรากฏการณ์ (conclusion/verification) 

เพื่อให้ตรงกับปรากฏการณ์จริงภายใต้การศึกษาและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1.6.2 เกษตรผู้ปลูกลําไย ได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการเศษกิ่งลําไยเพื่อเพิ่มมูลค่าโดย
การแปรรูปเป็นถ่านชีวภาพ ท่ีสามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการทําการเกษตรต่อไป  

1.6.3 ข้อมูลเอื้อประโยชน์ต่อผู้ศึกษาต่อและหน่วยงานท่ีสนใจในการศึกษาเกี่ยวกับ 
แนวทางการจัดการเศษกิ่งลําไยในการเพิ่มมูลค่า เพื่อเป็นกรอบในการวางแผนการพัฒนาในอนาคตได้ 
และยังสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับชุมชนท่ีมีลักษณะภูมิประเทศท่ีคล้ายคลึงกันด้วย  
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1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 

ก่ิงล าไย หมายถึง กิ่งลําไยท่ีได้จากการตัดแต่งกิ่ง ภายหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต 

เพื่อให้เกิดการแตกกิ่งใหม่ท่ีสมบูรณ์ เพื่อชะลอความสูงของต้น  

การจัดการ (Management) หรือ KM คือกระบวนการจัดการอย่างมีส่วนร่วม         

ให้การดําเนินงานประสบผลสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วย การวางแผน  

การจัดการองค์กร การนํา และการควบคุม 

 การเพิ่มมูลค่า ( Value Increasing) หมายถึง วิธีการหรือกุลยุทธ์ทางการผลิตอย่างใด

อย่างหนึ่ง ในการใช้เทคนิคการแปรรูปเศษกิ่งลําไยจากการตัดแต่งกิ่ง เป็นถ่านชีวภาพ (ไบโอชาร์)  

มาเป็นวัตถุท่ีใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงทางการเกษตร 

ถ่านชีวภาพ (Biochar) หมายถึงถ่านชีวภาพสามารถลดคาร์บอนไดออกไซด์ในช้ัน
บรรยากาศในระยะยาวได้ด้วยการกักเก็บคาร์บอนในดินเพื่อปรับปรุงดิน โดยมีคุณสมบัติช่วยลดความ
เป็นกรดในดิน กักเก็บน้ํา อาหารในดิน และเป็นท่ีอยู่ของจุลินทรีย์สําหรับทํากิจกรรมเพื่อสร้างอาหาร
ให้ดิน เมื่อดินอุดมสมบูรณ์จะส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรม และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาเรื่องแนวทางการจัดการเศษกิ่งลําไยเป็นไบอาร์เพื่อเพิ่มมูลค่า ในพื้นท่ี 
บ้านแม่แพง หมู่ท่ี 3 ตําบลแม่ป๋ัง อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ทําการทบทวนเอกสาร แนวคิด
ทฤษฎี และงานวิจัยต่างๆ ดังนี้ 

2.1 ข้อมูลเกี่ยวกับลําไย 
2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับไบโอชาร์ 
2.3 แนวคิดการมีส่วนร่วม 
2.4 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
2.1 ข้อมูลเก่ียวกับล าไย 
 

2.1.1 กระบวนการผลิตล าไย 

ลําไยเป็นพืชในเขตร้อนและกึ่งร้อน สามารถให้ผลผลิตได้ต้ังแต่ต้นลําไยอายุ 3 ปี 
และให้ผลผลิตเต็มท่ีเมื่ออายุ  7 ปีขึ้นไป ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับการบํารุงรักษาและการแต่งกิ่ งลําไย  
ลําไยสามารถปลูกได้ตลอดท้ังปี  แต่ ช่วงเวลาท่ี เหมาะสมท่ี สุดในการปลูก คือ ปลายฤดูฝน  
(เดือนกันยายนถึงตุลาคม) ซึ่งมีความช้ืนในดินและสภาพอากาศพอเหมาะ ทําให้ต้นลําไยเจริญเติบโตได้ดี
และไม่ค่อยมีโรคหรือแมลงรบกวน แหล่งเพาะปลูกลําไยส่วนใหญ่อยู่ใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ 
จังหวัดเชียงใหม่ ลําพูน เชียงราย พะเยา ลําปาง แพร่ น่าน และตาก เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศ      
และภูมิอากาศท่ีเหมาะสม โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่และลําพูน (สุวรรณ หาญวิริยะพันธุ์, 2551)  

วิธีการปลูกลําไยท่ีถูกต้องจะช่วยให้ต้นลําไยมีการเจริญเติบโตท่ีดีและได้สวน
ลําไยท่ีมีความเป็นระเบียบสวยงาม โดยท่ัวไปสามารถจําแนกกระบวนการปลูกลําไยออกเป็น          
3 ขั้นตอนท่ีสําคัญประกอบด้วย ขั้นตอนการปลูก และเตรียมความพร้อมให้ต้นลําไย ขั้นตอนการดูแล
รักษาต้นลําไยและผลผลิต และขั้นตอนการดูแลรักษาต้นลําไยหลังการเก็บเกี่ยว  ชุมญาณัช คําวงษ์, 
2551 อ้างถึงใน เสาวลักษณ์ กิติมา, 2557, น. 7. มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) ขั้นตอนการปลูกและเตรียมความพร้อมให้ต้นลําไย เป็นการจัดการพื้นท่ี
เพาะปลูกให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ  
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(1.1) การเลือกต้นพันธุ์ลําไยก่อนการปลูกการเลือกต้นพันธุ์ลําไยเป็นส่ิง
สําคัญมากจะต้องคัดเลือกกิ่งพันธุ์จากต้นท่ีออกดอกติดผลสม่ําเสมอและปราศจากโรคท่ีสามารถ
ถ่ายทอดเช้ือไปกับกิ่งพันธุ์ได้ 

(1.2) การเตรียมพื้นท่ีปลูกเพื่อปูองกันปัญหาน้ําท่วมขังและการโค่นล้มจาก
พายุ 

(1.3) การกําหนดระยะปลูกเพื่อให้ไ ด้ จํานวนต้นต่อพื้น ท่ี ท่ี เหมาะสม 
เกษตรกรนิยมกําหนดระยะปลูก 6x6 เมตร สามารถปลูกต้นลําไยได้ประมาณ 48 ต้นต่อพื้นท่ี1 ไร่
เพื่อให้ได้ต้นท่ีมีขนาดทรงพุ่ม หากระยะห่างการปลูกชิดกันเกินไปจะทําให้ลําไยไม่ออกดอกเนื่องจาก
จะทําให้มีการแย่งแสงแดดระหว่างต้นลําไย 

(1.4) การเตรียมหลุมให้เหมาะสมกับสภาพดินท่ีจะทําการเพาะปลูก 
(1.5) การตัดแต่งกิ่งจะตัดแต่งกิ่งให้เร็วท่ีสุดหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อชักนําให้

เกิดการแตกกิ่งใหม่ท่ีสมบูรณ์สามารถรับแสงมากขึ้น และช่วยชะลอความสูงของต้นอีกด้วย 
(1.6) การให้ปุ๋ย เนื่องจากต้นลําไยต้องการปุ๋ยท่ีมีธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส

และโพแทสเซียมเพื่อนําไปเล้ียงส่วนต่างๆของต้นไย 
(2) ขั้นตอนการดูแลรักษาต้นลําไยและผลผลิตเนื่องจากเกษตรกรต้องการผลผลิต

ท่ีเพิ่มมากขึ้นจึงจําเป็นต้องใช้สารกําจัดศัตรูพืชในการรักษาคุณภาพผลผลิตเพิ่มขึ้นตามไปด้วยการใช้
สารกําจัดศตรูพืชในขั้น ตอนนี้มีความแตกต่างกันตามระยะการดูแลรักษาต้นลําไยและผลผลิต 
สามารถแบ่งออกเป็น 8 ระยะ ประกอบด้วย 

(2.1) ระยะแทงช่อดอก อาจมีการระบาดของแมลงศัตรูช่อดอก เช่น หนอน
กินดอกหนอนเจาะกิ่ง/ก้านดอกมวนลําไย 

(2.2) ระยะดอกบาน อาจมีการระบาดของหนอนกินดอกมวนลําไยและโรค
พุ่มไม้กวาดท่ีทําลายดอกบานของลําไย เกษตรกรจะตัดช่อดอกท่ีติดโรคพุ่มไม้กวาดท้ิงและนําไปเผาให้
ไกลบริเวณสวนลําไย หรือพ่นสารกําจัดเช้ือรา 

(2.3) ระยะติดผลขนาดเล็กเกษตรกรจะบํารุงต้นลําไยไยและดูแลรักษาไม่ให้
เกิดการระบาดของโรคพืชและแมลงศัตรูพืชต่างๆ เพื่อปูองกนัความเสียหายของผลผลิต แต่อย่างไรก็
ตามระยะนี้อาจเกิดการระบาดของศัตรูพืช เช่น หนอนเจาะขั้วผลมวนลําไย และแมลงปีกแข็ง 

(2.4) ระยะผลกําลังเจริญเติบโตเกษตรกรจะมีการบํารุงต้นลําไยคล้ายกับ   
การดูแลในระยะติดผลขนาดเล็กแต่ในระยะนี้อาจเกิดการระบาดของแมลงศัตรูพืชได้เช่น ผีเส้ือมวน
หวาน แมลงวันทอง และมวนลําไย  
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(2.5) ระยะเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตรกรท่ีฉีดพ่นสารกําจัดศัตรูพืชจะเก็บเกี่ยว
ผลผลิตหลังการพ่นสารกําจัดศัตรูพืชอย่างน้อย 15 วัน ซึ่งระยะนี้อาจเกิดการระบาดของแมลงศัตรูพืช
เช่น เพล้ียหอยหนอนเจาะกิ่ง หนอนคืบกินใบอ่อน หนอนม้วนใบ หนอนชอนใบ 

(2.6) ระยะหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตรกรจะตัดแต่งกิ่งให้เป็นทรงพุ่มโปร่ง 
เพื่อสะดวกในการดูแลรักษาและเก็บเกี่ยวผลผลิตต่อไป 

(2.7) ระยะแตกใบอ่อนหลังจากตัดแต่งกิ่ งต้นลําไยประมาณ 1 เดือน           
ต้นลําไยจะเริ่มแตกใบอ่อน อาจเกิดการระบาดของโรคพืชเช่นโรคราน้ําค้างและโรครากเน่า          
และการระบาดของแมลงศัตรูพืช เช่น หนอนคืบกินใบอ่อน หนอนม้วนใบ หนอนชอนใบ 

(2.8) ระยะใบแก่เกษตรกรจะกระตุ้นให้ต้นลําไยมีใบแก่แล้วพักตัวเพื่อสะสม
อาหารและเตรียมความพร้อมท่ีจะให้ต้นไยแทงช่อดอกและออกดอกต่อไป ระยะนี้อาจเกิดการระบาด
ของโรคพืชเช่น มวนลําไย และหนอนเจาะกิ่ง 

(3) ขั้นตอนการดูแลรักษาหลังการเก็บเกี่ยวเกษตรกรจะทําการตัดแต่งกิ่งของต้น
หลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตทันทีโดยต้นลําไยอายุ 1 -3 ปี จะตัดแต่งกิ่งต้นลําไยให้มีลักษณะทรงพุ่ม
กลม ส่วนต้นลําไยอายุ 4 -5 ปี จะตัดแต่งกิ่งภายหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต คือ ตัดกิ่งกลางทรงพุ่มท่ีอยู่ใน
แนวตั้ง เหลือตอกิ่งเพื่อเปิดกลางทรงพุ่ม ให้ต้นลําไยได้รับแสงสว่างมากขึ้น ส่วนต้นลําไยอายุ 5 -10 ปี 
จะตัดแต่งกิ่งภายหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อไม่ให้ทรงพุ่มชนกัน การตัดแต่งก็เช่นเดียวกับการตัดแต่งกิ่ง
ลําไยอายุ 4 - 5 ปี คือ ตัดปลายกิ่งท้ังแนวนอนและแนวต้ังให้มีความสูงเหลือเพียง 3 เมตร และตัด
แต่งกิ่งแบบกิ่งเว้นกิ่ง เพื่อให้ลําไยออกดอกสม่ําเสมอทุกปี นอกจากนี้จะมีการคํ้ากิ่งต้นลําไยโดยใช้ไม้
ไผ่คํ้ากิ่งทุกกิ่งเพื่อปูองกันกิ่งหัก ชุมญาณัช คําวงษ์, 2551;สุวรรณ หาญวิริยะพันธุ์, 2551 อ้างถึงใน 
เสาวลักษณ์ กิติมา, 2557, น. 8-10. 

2.1.2 ประโยชน์การตัดแต่งก่ิงล าไย 
เดชาวุธ  สมวงศ์ (2552) กล่าวถึง ประโยชน์ของการตัดแต่งกิ่งลําไย 
(1) เร่งให้ลําต้นแตกใบอ่อน การตัดแต่งกิ่งเป็นวิธีหนึ่งท่ีสามารถเร่งการแตกใบ

อ่อนมีผลทําให้ต้นลําไยฟื้นตัวได้เร็ว และใบใหม่ท่ีเกิดขึ้นจะทําหน้าท่ีในการสร้างอาหารสะสมไว้
สําหรับการออกดอกผลิตผลในฤดูกาลถัดไป 

(2) ควบคุมความสูงของทรงพุ่ม การตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ทรงพุ่มเต้ีย ทําให้ง่ายต่อ
การเก็บเกี่ยวผลผลิตและสะดวกต่อการดูแลรักษา เช่นการพ่นปุ๋ยทางใบหรือสารปูองกันการกําจัด
ศัตรูพืช ทําได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องไม้คํ้ากิ่งทําให้ต้นทุนการผลิตลดลง 

(3) ลดการระบาดของโรคและแมลง ต้นลําไยท่ีมีทรงพุ่มทึบ มักเป็นแหล่งอาศัย
ของแมลง นอกจากนี้ทรงพุ่มทึบจะมีความช้ืนสูง และก่อให้เกิดโรค เช่น โคคราดํา โรคจุ ดสาหร่าย
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สนิมและไลเคนส์ เป็นต้น การตัดแต่งกิ่งเพื่อให้ทรงพุ่มโปร่งทําให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก และ
แสงแดดสามารถส่องเข้าไปในทรงพุ่มจะช่วยลดการระบาดของโรคและแมลง 

(4) ต้น ลําไยตอบสนองต่อสารคลอเรต ต้นลํา ไย ท่ีมีอายุมากเมื่ อมี สาร 
โปรแทสเซียมคลอเรตมักจะออกดอกน้อยหรือออกดอกไม่สม่ําเสมอ การตัดแต่งกิ่งให้ทรงพุ่มโปร่ง 
แสงส่องเข้าไปในทรงพุ่มจะช่วยให้ต้นลําไยตอบสนองต่อสารโปรแทสเซียมคลอเรตได้ดีทําให้ออกดอก
มากขึ้นและใช้ปริมาณสารโปรแทสเซียมคลอเรตลดลง 

(5) ผลผลิตมีคุณภาพดี ต้นลําไยท่ีมีทรงพุ่มทึบถ้าหากออกดอกและมีการติด 
ผลดก ส่งผลให้ลําไยมีผลขนาดเล็ก ผลผลิตคุณภาพต่ํา การตัดแต่งกิ่งออกบางส่วนจะช่วยลดพื้นท่ีออก
ดอกติดผลลงบ้าง ทําให้ขนาดผลใหญ่ขึ้น และคุณภาพผลผลิตโดยรวมดีขึ้น 
 
2.2 ข้อมูลเก่ียวกับไบโอชาร์ 

 
2.2.1 ความหมายไบโอชาร์ 

ถ่านชีวภาพหรือไบโอชาร์ (Biochar) คือวัสดุท่ีอุดมด้วยคาร์บอนผลิตจากชีวมวล 
(Biomass, วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร เช่น เหง้ามันสําปะหลัง ฟางข้าว ซังข้าวโพด กิ่งไม้ เป็นต้น)  
ผ่านกระบวนการแยกสลายด้วยความร้อน โดยไม่ใช้ออกซิเจนหรือใช้น้อยมาก (ไพโรไลซิส, Pyrolysis) 
ซึ่งมีสองวิธีหลักๆคือการแยกสลายอย่างเร็วและอย่างช้า การผลิตถ่านชีวภาพด้วยวิธีการแยกสลาย
อย่างช้าท่ีอุณหภูมิเฉล่ีย 500 องศาเซลเซียสจะได้ผลผลิตของถ่านชีวภาพมากกว่า 50% แต่จะใช้เวลา
เป็นช่ัวโมงซึ่งต่างจากวิธีการแยกสลายอย่างเร็วท่ีอุณหภูมิเฉล่ีย 700 องศาเซลเซียสซึ่งใช้เวลาเป็น
วินาทีผลผลิตท่ีได้จะเป็นน้ํามันชีวภาพ (bio-oil) 60% แก๊สสังเคราะห์ (syngas) 20% และถ่านชีวภาพ 20% 
(อรสา สุกสว่าง, 2552) 

เทคโนโลยีถ่านชีวภาพเป็นเทคโนโลยีลดคาร์บอนหมายถึงเทคโนโลยีท่ีใช้ใน
กระบวนผลิตถ่านชีวภาพด้วยวิธีการแยกสลายด้วยความร้อนหรือเรียกว่าไพโรไรซิส (pyrolysis) ซึ่งจะ
ได้น้ํามันชีวภาพ (bio-oil) 60% แก๊สสังเคราะห์ (syngas) ได้แก่ H2, CO และ CH4 รวมกัน 20% 
และเป็นถ่านชีวภาพ20% ซึ่งถ่านชีวภาพท่ีได้จะมีสมบัติเป็นรูพรุนและประกอบด้วยธาตุ C, H, O, N, 
S และขี้เถ้าโครงสร้างจะเปล่ียนไปตามประเภทของชีวมวลโดยเฉพาะธาตุคาร์บอน 100% ท่ีอยู่ใน 
ชีวมวลจะกักเก็บอยู่ในถ่านชีวภาพ 50% เมื่อนําถ่านชีวภาพมาลงดินจะเป็นการกักเก็บคาร์บอนลงดิน
แทนการแพร่กระจายสู่ช้ันบรรยากาศลักษณะพื้นผิวทางกายภาพของ ไบโอชาร์ (Suksawang, 2010; 
Winsley, 2007; Zafar, 2009 อ้างถึงใน ศิริลักษณ์ ศิริสิงห์ และอรสา สุกสว่าง, 2556, น. 214. 
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2.2.2 ลักษณะทางกายภาพของไบโอชาร์ 
รัตถชล อ่างมณี และคณะ (2560, น. 59-61) วิเคราะห์ลักษณะพื้นท่ีผิวทาง

กายภาพของไบโอชาร์ ผลการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค SEM/EDX  พบว่า ไบโอชาร์มีลักษณะช่องว่าง 
กึ่งวงกลม กึ่งวงรี ขนาดช่องว่างไม่สม่ําเสมอ แต่มีความพรุนตัวสูง ขนาดของช่องว่างมีขนาดต้ังแต่       
20 ถึง 110 ไมโครเมตร หนาประมาณ 3 ถึง 4 ไมโครเมตร จัดเป็นช่องว่างขนาดเล็ก คุณสมบัติความ
พรุนของไบโอชาร์ทําให้มีความเหมาะสมในการนําไปใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดิน เนื่องจากช่องว่างใน
พื้นผิวจะเป็นท่ียึดเหนี่ยวน้ําท่ีเป็นประโยชน์ต่อพืชตลอดจนธาตุอาหารต่างๆ 

 
ภาพท่ี 2.1 ภาพถ่ายพื้นผิวของไบโอชาร์ด้วยกล้องจุลทรรศ์อิเล็กตรอนกําลังขยาย 100 เท่า  จาก 
คุณสมบัติของไบโอชาร์ท่ีผลิตจากเศษข้าวโพดและศักยภาพในการใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดิน  (น.59),  
โดย รัตถชล อ่างมณี กัญจน์นรี ช่วงฉ่ํา และอรรณพ หอมจันทร์, 2560. 
 

 
ภาพที่ 2.2 พื้นผิวของไบโอชาร์ด้วยกล้องจุลทรรศ์อิเล็กตรอนกําลังขยาย 2 ,500 เท่า จาก คุณสมบัติ
ของไบโอชาร์ ท่ีผลิตจากเศษข้าวโพดและศักยภาพในการใช้เป็นวัสดุปรับปรุง ดิน (น.60) ,  
โดย รัตถชล อ่างมณี กัญจน์นรี ช่วงฉ่ํา และอรรณพ หอมจันทร์, 2560. 
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2.2.3 ธาตุองค์ประกอบของไบโอชาร์ 
เมื่อวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบด้วยเทคนิค SEM/EDX พิจารณา EDXspectrum 

ของไบโอชาร์ พบว่า ธาตุหลักท่ีมีปริมาณมากท่ีสุด คือ คาร์บอน มีปริมาณ 77.23เปอร์เซ็นต์ ส่วนธาตุ
อื่นๆ ได้แก่ ออกซิเจน มีปริมาณ 15.95 เปอร์เซ็นต์ โปรแตสเซียม มีปริมาณ 2.77 เปอร์เซ็นต์
แมกนีเซียม มีปริมาณ 0.29 เปอร์เซ็นต์ แคลเซียม มีปริมาณ 0.71 เปอร์เซ็นต์ อะลูมินา  มีปริมาณ 
0.15 เปอร์เซ็นต์ ซิลิกอน มีปริมาณ 1.18 เปอร์เซ็นต์ คลอไรด์ มีปริมาณ 1.31 เปอร์เซ็นต์ ซัลเฟอร์  
มีปริมาณ 0.12 เปอร์เซ็นต์ และฟอสฟอรัส มีปริมาณ 0.29 เปอร์เซ็นต์ ดังตาราง 

 
ภาพที่ 2.3 ผลการวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบด้วยเทคนิค SEM/EDX จาก คุณสมบัติของไบโอชาร์ที่
ผลิตจากเศษข้าวโพดและศักยภาพในการใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดิน (น.60), โดย รัตถชล อ่างมณี  
กัญจน์นรี ช่วงฉ่ํา และอรรณพ หอมจันทร์, 2560. 
 

2.2.4 สมบัติทางเคมีของไบโอชาร์ 
ผลการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของไบโอชาร์ สามารถสรุปได้ดังนี้ ไบโอชาร์มีค่า

ความเป็นกรดด่าง 7.76 จัดว่าเป็นเล็กน้อย มีค่าความจุในแลกเปล่ียนประจุบวก 46.06 cmol/kg  
จัดว่ามีค่าสูงมาก มีปริมาณโซเดียมท้ังหมด 240 mg/kg ปริมาณโพแทสเซียมท้ังหมด 23,323 mg/kg 
ปริมาณแมกนีเซียมท้ังหมด 1,407 mg/kg และปริมาณแคลเซียมท้ังหมด 990 mg/kg มีปริมาณ
คาร์บอนเป็นส่วนประกอบ 52.77 เปอร์เซ็นต์ ปริมาฯไนโตรเจน 1.09 เปอร์เซ็นต์ และปริมาณ
ซัลเฟอร์ 0.049 เปอร์เซ็นต์ และมีอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน 48.41 ดังนี้ 

 
ภาพท่ี 2.4 สมบัติทางเคมีของไบโอชาร์ จาก คุณสมบติัของไบโอชาร์ท่ีผลิตจากเศษข้าวโพดและศักยภาพใน
การใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดิน (น.60), โดย รัตถชล อ่างมณี กัญจนน์รี ช่วงฉํ่า และอรรณพ หอมจันทร์, 2560. 
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2.2.5 คุณสมบัติ และประโยชน์ของถ่านชีวภาพ 
คุณสมบัติ และประโยชน์ของถ่านชีวภาพ Kumar, Loganathan, Gupta and 

Barnett, 2011: 2505 อ้างถึงใน กุลธิดา สะอาด, 2557. 
(1) มีพื้นท่ีผิวจําเพาะน้อยกว่าถ่านกัมมันต์จึงทําให้ความสามารถในการดูดซับ

สารปนเป้ือนตํ่ากว่าถ่านกัมมันต์ 
(2) ลักษณะของถ่านชีวภาพท่ีได้จากการคาร์บอนไนเซชันจะมีสีดําตลอด 

(Uniformly Black) เมื่อหักถ่านแล้วจะมีผิวที่เป็นมันเงา (Shiny Surface) 
(3) เป็นท่ีอยู่ของพวกจุลินทรีย์ 
(4) บริ เวณพื้นผิวและภายในรูพรุนจะมีหมู่ฟังก์ ชันออกซิ เจนชนิดต่างๆ  

และกลุ่มอะโรมาติกเป็นองค์ประกอบ 
(5) ถ่านชีวภาพจะสลายตัวช้ากว่าถ่านชีวมวล (Uncharred Biomass) ผลลัพธ์

คือเกิดการกักเก็บคาร์บอนในดินลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในช้ันบรรยากาศในระยะยาวเป็นการช่วย
บรรเทาการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ 

(6) ช่วยปรับปรุงดิน และผลผลิตทางการเกษตร เนื่องจากเมื่อนําถ่านชีวภาพลง
ในดินลักษณะความเป็นรูพรุนของถ่านชีวภาพจะช่วยกักเก็บน้ําและอาหารในดินและเป็นท่ีอยู่ให้กับ
จุลินทรีย์สําหรับทํากิจกรรมเพื่อสร้างอาหารให้ดินเมื่อดินอุดมสมบูรณ์จะส่งผลให้ผลผลิตทางการ
เกษตรเพิ่มขึ้น 

(7) ช่วยผลิตพลังงานทดแทนเนื่องจากกระบวนการผลิตถ่านชีวภาพจากชีวมวล
ด้วยการแยกสลายด้วยความร้อนจะให้พลังงานชีวภาพท่ีสามารถใช้เป็นพลังงานทดแทนเพื่อการขนส่ง
และในระบบอุตสาหกรรมได้ 

(8) ช่วยในกระบวนการจัดการของเสียประเภทอินทรียวัตถุได้เนื่องจาก
เทคโนโลยีถ่านชีวภาพมีศักยภาพในการกําจัดของเสียท่ีทําให้เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมได้ 

(9) ช่วยลดความจําเป็นในการใช้ปุ๋ยผลลัพธ์คือสามารถลดการปล่อยมลพิษจาก
การผลิตปุ๋ยและสารอาหารที่ลดลง 

(10) ถ่านชีวภาพช่วยลดการปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ (ก๊าซเรือนกระจก)
สามารถนํากากของเสียทางการ 

(11) เกษตรมาผลิตเป็นถ่านชีวภาพเพื่อช่วยลดก๊าซมีเทนและก๊าซเรือนกระจก
ชนิดอื่นๆ ได้ 
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2.3 แนวคิดการมีส่วนร่วม 
 

2.3.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วม ได้มีผู้ให้ความหมายท่ีหลากหลาย และมีความแตกต่างกันไปตาม

ความเข้าใจและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ดังท่ี นเรศ สงเคราะห์, 2541, น.10. และยุวัฒน์ วุฒิเมธี, 
2526, น. 253. อ้างถึงใน ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ, 2543, น.136. ได้ให้ความหมายของการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในลักษณะท่ีเป็นกระบวนของการพัฒนา ต้ังแต่ต้นจนส้ินสุดกระบวนการ ได้แก่ 
การวิจัย (การศึกษาชุมชน) การวางแผน การตัดสินใจ การดําเนินงาน การบริหารจัดการ การติดตาม
ผลและประเมินผล ตลอดจนจัดสรรผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้น 

สุจินต์ ดาววีระกุล (2527, น. 18) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า 
“การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการกระทําท่ีประชาชนมีความสมัครใจเข้ามามีส่วน
ร่วมในการกําหนดการเปล่ียนแปลง เพื่อตัวประชาชนเองโดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เพื่อตนเอง และมีส่วนดําเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดังท่ีปรารถนาหรือตั้งไว้ท้ังนี้ต้องไม่ใช่เป็นการ
กําหนดกรอบความคิดจากบุคคลภายนอก” 

Erwin (1976) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน คือ กระบวนการให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดําเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจแก้ปัญหาของตนเอง 
ร่วมใช้ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ ความชํานาญร่วมกับวิทยากรท่ีเหมาะสมและสนับสนุนติดตามผล
ตามการปฏิบัติงานขององค์กรและเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง (สถาบันวิจัยสังคม ร่วมกับสถาบันวิจัยสภาวะ
แวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545, น.13)  

ดังท่ี (Cerner อ้างถึงใน Patricia Lundy, 1999, p.125 ) กล่าวไว้ว่า การให้
โอกาสประชาชน เป็นฝุายตัดสินใจกําหนดความต้องการเอง เป็นการเสริมพลังอํานาจให้ประชาชน
ระดมขีดความสามารถในการจัดการทรัพยากร การตัดสินใจและควบคุมกิจกรรมต่างๆมากกว่าเป็น
ฝุายต้ังรับ (ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ,2543, น.137) 

สําหรับการมีส่วนร่วมในความหมายท่ีเป็นนัยทางการเมือง สายทิพย์ สุคติพันธ์, 
2534, น.92) อ้างถึงใน ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ, 2543, น.137 ได้กล่าวว่า เป็นการ
เปล่ียนแปลงกลไกในการพัฒนา จากการพัฒนาโดยรัฐมาเป็นการพัฒนาท่ีประชาชนมีบทบาทเป็น
หลัก การมีส่วนร่วมของประชาชนจึงหมายถึง การคืนอํานาจ (Empowerment) ในการกําหนดการ
พัฒนาให้แก่ประชาชน อย่างน้อยท่ีสุดประชาชนต้องมี ส่วนร่วมในการริ เริ่มวางแผน และ 
การดําเนินงานในกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพความเป็นอยู่ และอนาคตของเขา 
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2.3.2 ระดับและองค์ประกอบของการมีส่วนร่วม 
Arnstein (1995 : 358-373) แบ่งลําดับขั้นตอนของการมีส่วนร่วมออกเป็น  

3 ลําดับข้ัน คือ 
ขั้นพื้นฐาน วัตถุประสงค์ของการจัดการมีส่วนร่วมเป็นเพียงการให้ความรู้แก่

ประชาชน 
ขั้นกลาง กลุ่มคนจะมีส่วนร่วมมากขึ้นในการให้ข้อมูลและคําปรึกษา แต่ยังไม่มี

อํานาจในการตัดสินใจ 
ขั้นสุดท้าย เป็นการมีส่วนร่วมท่ีประชาชนมีอํานาจในการตัดสินใจและดําเนินการ

ดังแผนภาพ 

 
8 ประชาชนมีอํานาจตัดสินใจ (Citizen Control) 
7 ตัวแทนเข้าร่วมการตัดสินใจ (Delegated Power) 
6 เข้าร่วมเป็นท่ีปรึกษา/เจรจาต่อรอง (Partnership) 
5 ร่วมแสดงความคิดเห็น (Placation) 
4 ร่วมให้คําปรึกษา (Consultation) 
3 ร่วมรู้ข้อมูล (Informing) 
2 เข้าร่วมแต่ไม่มีผลต่อการตัดสินใจแต่เป็นการลดแรง

กดดัน (Therapy) 
1 รัฐเข้าควบคุมแรงกัดดัน (Manipulation) 

ภาพที่ 2.5 การมีส่วนร่วมของประชาชน 

International Association for Public Participation (IAP2) ได้ศึกษาและ
กําหนดระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ 5 ระดับ มีรายละเอียด ดังนี้ 

ระดับท่ี 1 (To Inform) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนเกี่ยวกับกิจกรรม
ต่างๆของหน่วยงานภาครัฐ เป็นระดับท่ีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นน้อยท่ีสุด ซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐาน
ของประชาชนในการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานของภาครัฐ โดยหน่วยงานภาครัฐมีหน้าท่ีในการ
นําเสนอข้อมูลท่ีเป็นจริง ถูกต้อง ทันสมัยและประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 

ระดับท่ี 2 (To Consult) การเปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดําเนินการ/การปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐ อย่างอิสระและเป็นระบบ โดยหน่วยงานภาครัฐจัดให้มี
กระบวนการรับฟังความคิดเห็น ท้ังเป็นทางการและไม่เป็นทางการ และนําข้อเสนอแนะ ความคิดเห็น 

การมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ 

การมีส่วนร่วม
บางส่วน 

ไม่มีส่วนร่วม 
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ประเด็นท่ีประชาชนเป็นห่วงไปเป็นแนวทางการปรับปรุงนโยบาย การตัดสินใจและพัฒนาวิธีการ
ปฏิบัติในหน่วยงาน 

ระดับท่ี 3 (To Involve) เป็นระดับท่ีหน่วยงานภาครัฐเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วม หรือเกี่ยวข้องในกระบวนการกําหนดนโยบาย การวางแผนงานโครงการ และวิธีการ
ทํางาน โยหน่วยงานภาครัฐมีหน้าท่ีจัดระบบ อํานวยความสะดวก ยอมรับการเสนอแนะและการ
ตัดสินใจร่วมกับภาคประชาชน การมีส่วนร่วมระดับนี้มักจะดําเนินการในรูปแบบกรรมการท่ีมีตัวแทน
ภาคประชาชนเข้าร่วม 

ระดับท่ี 4 (To Collaborate) การท่ีหน่วยงานภาครัฐเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามีส่วนร่วม มีบทบาทเป็นหุ้นส่วนหรือภาคีในการดําเนินการของหน่วยงานภาครัฐ 

ระดับท่ี 5 (Empower) การเสริมอํานาจประชาชน เป็นระดับท่ีเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีบทบาทเต็มในการตัดสินใจ การบริหารและการดําเนินกิจกรรมใดๆเพื่อเข้ามาทดแทน 
การดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับสูงสุดนี้เน้นให้
ประชาชนเป็นเจ้าของดําเนินภารกิจและรัฐมีหน้าท่ีในการส่งเสริมสนับสนุนเท่านั้น 
 (ฐปนัท จุลวงษ์, 2553, น.23-24) 

2.3.3 กระบวนการมีส่วนร่วม 
อคิน รพีพัฒน์, 2531, น.49 อ้างถึงใน ปาริชาติ วลัยเถียร และคณะ, 2543, น.139. 

ได้กล่าวถึง กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา มี 5 ระดับ คือ 
(1) ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา การพิจารณาปัญหาและจัดลําดับ

ความสําคัญของปัญหา 
(2) ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการค้นหาสาเหตุแห่งปัญหา 
(3) ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการค้นหา และพิจารณาแนวทางวิธีการในการแก้ไข 
(4) ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหา 
(5) ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการประเมินผลของกิจกรรมการพัฒนา 

ในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา จะต้องเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจท่ีจะกําหนดปัญหา และความต้องการของตัวเองโดยเฉพาะใน
ขั้นตอนของการวางแผนแก้ไขปัญหา ดังท่ี Cohen and Uphoff, 1980, pp.213-218 อ้างถึงใน  
ปาริชาติ วลัยเถียร และคณะ, 2543, น.140. ได้แบ่งการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 แบบ คือ 

(1) การมีส่วนร่วมตัดสินใจ (Decision Making) ประกอบด้วยการริเริ่ม ตัดสินใจ

ดําเนินการตัดสินใจ และตัดสินใจปฏิบัติการ 
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(2) การมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Implementation) ประกอบด้วย การสนับสนุน

ทรัพยากร การบริหาร การประสานความร่วมมือ  

(3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) ประกอบด้วยผลประโยชน์ด้านวัสดุ 

ด้านสังคม และส่วนบุคคล 

(4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation)  

 
2.4 เอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
การทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการทําถ่านไบโอชาร์ พบว่า เป็นการทํา 

ไบโอชาร์จากซังข้าวโพด ตอซัง และฟางข้าว ท่ีทําการทดลองในนาข้าว ยังไม่พบข้อมูลการทํางานวิจัย
เกี่ยวกับไบโอชาร์ที่ทําจากเศษกิ่งลําไย การทดลองคุณสมบัติทางเคมี และการนําไปใช้ในสวนลําไยเลย 
จากการทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปได้ดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1 ศึกษาการทําไบโอชาร์จากตอซังและฟางข้าว เพื่อศึกษาคุณสมบัติการอุ้มน้ํา
ของไบโอชาร์ 

ทิวา ตันสถิต (2559) ศึกษาการผลิตไบโอชาร์จากตอซังและฟางข้าวเพื่อการอุ้มน้ําในดิน 
ผลการศึกษา พบว่า ถ่านไบโอชาร์ท่ีได้จากการเผาแบบถัง 200 ลิตร ได้ปริมาณถ่านไบโอชาร์มีค่า
เท่ากับ 45% และผลการทดสอบความสามารถในการอุ้มน้ําในดิน พบว่า เมื่อใช้ถ่านชีวภาพผสมกับ
ทรายในปริมาณต่างๆ ท่ีมีค่าเท่ากับ 32,50,80,88,และ 99% ตามลําดับอัตราส่วนของไบโอชาร์  
ถ้าเลือกใช้ 10 % ถ้าเป็นดินทรายผ่านตะแกรงเบอร์ 100 จะสามารถอุ้มน้ําได้ 80%และจะเก็บ
ความช้ืนได้ 104 ช่ัวโมง 

กลุ่มท่ี 2 ศึกษาการทําไบโอชาร์จากซังข้าวโพด เพื่อศึกษาคุณสมบัติของไบโอชาร์  
จากซังข้าวโพด 

รัตถชล  อ่างมณีและคณะ (2560) สมบัติของไบโอชาร์ท่ีผลิตจากเศษข้าวโพด  และ
ศักยภาพในการใช้วัสดุปรับปรุงดิน ผลการศึกษา พบว่า ไบโอชาร์มีพื้นท่ีผิว และรูพรุนสูงมาก  
(93.36 ตารางเมตร/กรัม) ซึ่งเป็นคุณสมบัติท่ีสามารถเพิ่มการดูดซึมน้ําในดินเพื่อเพิ่มความชุ่มช้ืนใน
ดินได้ สมบัติทางเคมีของไบโอชาร์ยังมีศักยภาพในการใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดินได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก 
มีค่าความเป็นกรดด่าง 7.76 ซึ่งสามารถนําไปใช้ปรับค่าความเป็นกรดด่างกับดินท่ีมีความเป็นกรด
เล็กน้อยได้ มีค่าการแลกเปล่ียนประจุบวกสูง  (46.06 cmol/kg) สามารถเพิ่มการแลกเปล่ียน 
ประจุบวกในดินเพื่อเพิ่มการดูดยึดธาตุอาหารเพิ่มประสิทธิภาพเมื่อใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมี มีค่าโปแทสเซียม
ท่ีใช้ได้ท่ีพืชสามารถนํามาใช้ได้โดยตรงสูง (23,328 mg/kg) ปริมาณฟอสฟอรัสท่ีนําไปใช้ได้      



Ref. code: 25595900080069VKU

20 

(421.22 mg/kg) นอกจากนั้นยังมีปริมาณคาร์บอนสูง (52.77%) สามารถเพิ่มปริมาณคาร์บอน    
และอินทรีย์วัตถุในดินได้ ดังนั้นผลการศึกษาครั้งนี้สามารถสรุปได้ว่าไบโอชาร์เป็นวัสดุท่ีมีศักยภาพใน
การใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดินได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในดินท่ีไม่สามารถกักเก็บน้ํา และมีธาตุ
อาหารตลอดจนค่าการแลกเปล่ียนประจุบวกต่ํา เช่น ดินทรายกรดจัด หรือดินเส่ือมโทรมอื่นๆ 

กันยาพร ไชยวงศ์ และสิทธิบูรณ ์ศิริพรอัครชัย (2559) ศึกษาพารามิเตอร์การผลิตถ่าน
ชีวภาพจากซังข้าวโพดด้วยกระบวนการไพโรไลซิสแบบช้า ซึ่งมีผลจากการเปล่ียนช่วงอุณหภูมิ 
ขณะผลิตขนาดของซังข้าวโพด และการรักษาช่วงอุณหภูมิสุดท้ายขณะทดสอบจะส่งผลต่อคุณภาพ
ของถ่านชีวภาพท่ีผลิตได้ ซึ่งจะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในด้านพลังงานการปรับปรุงคุณภาพของดิน  
และการกักเก็บคาร์บอนซึ่งพบว่าพารามิเตอร์ท่ีเหมาะสมกับการผลิตถ่านชีวภาพ  เพื่อประโยชน์ 
ด้านพลังงานควรผลิตท่ีอุณหภูมิ 400 องศาเซลเซียส โดยควบคุมขนาดชีวมวลประมาณ 1 - 2 เซนติเมตร
และมีระยะเวลาในการรักษาช่วงอุณหภูมิสุดท้ายของการไพโรไลซิสในช่วง 2.5 ช่ัวโมง และหาก
ต้องการผลิตถ่านชีวภาพเพื่อออกไปใช้ประโยชน์กับน้ําด้านการปรับปรุงคุณภาพของดินควรควบคุม
และเพื่อการกักเก็บคาร์บอน ควรมีการผลิตถ่านชีวภาพในช่วงอุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียสกับการใช้
ซังข้าวโพดขนาด 1 - 2 เซนติเมตรและรักษาเวลาในการทดสอบช่วงอุณหภูมิสุดท้ายช่วง 1 ช่ัวโมง 

กลุ่มท่ี 3 ศึกษาและทดลองการใช้ถ่านไบโอชาร์สําหรับนาข้าว 
กฤษณา บุญศิริ  และกฤษฎา ชูช่วย (2558) ศึกษาเรื่องผลของถ่านชีวภาพต่อ  

การเจริญเติบโตและผลผลิตข้าว การวิจัยใช้วิธีการวางแผนการทดลองแบบสุ่มสมบูรณ์ จัดส่ิงทดลอง
แบบแฟคทอเรียล (Factorial CRD)ประกอบด้วยปัจจัย 2 ปัจจัย ปัจจัยท่ีหนึ่ง คือ พันธุ์ข้าว ได้แก่ 
พันธุ์ปลุมธานี1 และ พันธุ์ กข. 49 ปัจจัยท่ีสอง คือ ปริมาณถ่านชีวภาพ มี 3 ระดับ ได้แก่ 0 , 3  
และ 4 กิโลกรัมต่อบ่อ ผลการศึกษา พบว่า ถ่านชีวภาพไม่มีผลต่อความสูงของต้นข้าว เมื่ออายุครบ 
30 และ 60 วันหลังปลูก แต่ปริมาณถ่านชีวภาพมีผลต่อจํานวนต้นต่อกอ เมื่อต้นข้าวมีอายุครบ 60 
วันหลังปลูก โดยข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 มีจํานวนต้นต่อกอมากท่ีสุดและต้นข้าวท่ีได้รับถ่านชีวภาพใน
ปริมาณ 4 กิโลกรัมต่อบ่อ มีจํานวนต้นต่อกอมากท่ีสุด และให้น้ําหนักเมล็ดมากกว่าต้นข้าวท่ีได้รับถ่าน
ชีวภาพปริมาณ 3 และ 0 กิโลกรัมต่อบ่อ ตามลําดับ 

ทัพไทย  หน่อสุวรรณ และคณะ (2556) ศึกษาความเป็นไปได้ในการในการผลิต 
ไบโอชาร์เพื่อเพิ่มผลผลิตในระบบการผลิตข้าวนาสวน ทําการเปรียบเทียบอิทธิพลของการใส่ไบโอชาร์ 
(bio-char) 4 อัตรา ประกอบด้วย 0, 640, 1,280 และ2,560 กิโลกรัมต่อไร่ โดยพรวนลงดินก่อน 
การปักดําข้าวพบว่าการใส่ไบโอชาร์ในอัตรา 2,560 กิโลกรัมต่อไร่ สามารถเพิ่มจํานวนหน่อข้าวอย่าง 
มีนัยสําคัญเป็นผลให้มีจํานวนรวงข้าวมากกว่าการไม่ใส่ไบโอชาร์อย่างมีนัยสําคัญ  อย่างไรก็ตาม 
การใส่ไบโอชาร์ทุกอัตราไม่ทําให้น้ําหนักเมล็ดและน้ําหนักเมล็ดเต็มแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ 
เมื่อตรวจสอบ พบว่า น้ําหนักเมล็ด 1,000 เมล็ด และเปอร์เซ็นเมล็ดเต็มของกรรมวิธีท่ีใส่ไบโอชาร์ใน
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อัตรา 2,560 กิโลกรัม มีค่าน้อยท่ีสุดแต่ไม่มีความแตกต่างกับการไม่ใส่ไบโอชาร์  ดังนั้นโดยท่ัวไปจึง
ควรใช้ปุ๋ยเคมีร่วมด้วยกับการใช้ไบโอชาร์ เพื่อการปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินนาเมื่อระยะข้าว
สร้างน้ํานมนอกจากนี้ศึกษาการผลิตไบโอชาร์ใช้เตาเผาซึ่งดัดแปลงจากถังน้ํามัน 200 ลิตร พบว่าการ
เผาเศษไม้ท่ีระยะเวลา 2 และ 3 ช่ัวโมง ใช้เศษไม้หนัก 50.5 ± 5.2และ 44.4 ± 10.4 กิโลกรัม
ตามลําดับสามารถผลิตไบโอชาร์ได้ 10.3 ± 2.8 และ 4.8 ± 1.3 กิโลกรัม ตามลําดับเมื่อประเมิน
ผลตอบแทน 



Ref. code: 25595900080069VKU

22 

22 
 

 
2.5  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2.6 กรอบแนวคิดการวิจัย โดย นูรีมะห์ ลูดิง, 2560. 
 

องค์กร 
- ดําเนินโครงการของมูลนิธิอุ่นใจ 

- กระบวรการดําเนินโครงการของ
องค์กร 

ชุมชน 

- พืน้ท่ีปลกูล าไย 
- ผลกระทบจากการปลกูล าไย 
- การตดัแตง่กิ่งล าไย 
- การจดัการเศษกิ่งล าไยจากการตดั

แตง่กิ่ง 

เกษตรกร 

- ความรู้ความเข้าใจการจดัการเศษกิ่ง
ล าไย 

- ความคิดเห็นของเกษตรกรตอ่การ
จดัการเศษกิ่งล าไย 

แนวทางการจัดการเศษก่ิงล าไย 
เป็นไบโอชาร์เพือ่เพิ่มมูลค่า 
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บทท่ี 3 

ข้อมูลชุมชน 

3.1 สภาพทั่วไป 
 

 
ภาพที่ 3.1 ประตูทางเข้าหมู่บ้านแม่แพง โดย นางสาวนูรีมะห์ ลูดิง, 2559. 

 

วิสัยทัศน์ชุมชน 
พระธาตุ  ลือไกล 
ลําไย  ลือนาม 
น้ําใจงาม ลือช่ือ 
เล่ืองลือ  สินค้า OTOP 

3.1.1 ประวัติศาสตร์ชุมชนบ้านแม่แพง 
อดีตบ้านแม่แพงเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่คลอบคลุมเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ 6,000ไร่  

มีบ้านเรือนหลายร้อยหลังคาเรือน  และมีประชากรประมาณ 2,000 กว่าคน โดยต้ังช่ือตามห้วยหลัก
ในหมู่บ้าน คือห้วยแพง จึงต้ังช่ือหมู่บ้านว่าบ้านแม่แพง เดิมต้ังอยู่ในพื้นท่ีราบลุ่ม บริเวณเขตน้ําท่วม
ของเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ต่อมาในปี พ.ศ. 2526 ทางราชการโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ลงพื้นท่ี
สํารวจเขตน้ําท่วมดังกล่าว จึงได้จัดสรรท่ีดินเพื่อท่ีอยู่อาศัยและท่ีทํากินให้ราษฎรใหม่ในรูปนิคม
สหกรณ์  โดยแบ่งให้ครอบครัวละ 7 ไร่ แบ่งเป็น ท่ีอยู่อาศัย 1 ไร่ และท่ีทํากิน 6 ไร่ และมอบเงิน
ชดเชยอีกส่วนหนึ่ง  
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พื้นท่ีท่ีทางสหกรณ์ได้จัดสรรให้นั้น เป็นพื้นท่ีเขาท่ีอยู่สูงกว่าพื้นเดิม แต่ไม่ได้ห่าง
จากพื้นท่ีเดิมมากนัก ซึ่งพื้นท่ีเป็นปุา ทางสหกรณ์ได้ทําการถางปุาและเตรียมพื้นท่ีดังกล่าว โดยมี
แบ่งเป็นท่ีดินท่ีเป็นท่ีอยู่อาศัยในลักษณะของหมู่บ้านจัดสรร กล่าวคือ มีการแบ่งเป็นซอยท้ังหมด 9 
ซอย และแบ่งให้เป็นท่ีอยู่อาศัยคนละ 1 ไร่ โดยใช้วิธีการจับฉลากตําแหน่งแทนการจับจองเอง ส่วน
พื้นท่ีทํากินท่ีจัดสรรให้ 6 ไร่ จะอยู่บริเวณโดยรอบของหมู่บ้านและบนเขาท่ีอยู่ใกล้เคียงกับหมู่บ้าน 
การอพยพในช่วงปี พ.ศ.2526 ประกอบด้วยชาวบ้านบ้านแม่แพงท้ังหมด บ้านแม่ต๋อง บ้านห้วยทราย 
และบ้านสบป๋ัง เพียงบางส่วนเท่านั้น เนื่องจากชาวบ้านอีกบางส่วนมีบ้านเรือนอยู่ในพื้นท่ีท่ีพ้นเขตน้ํา
ท่วมและบางส่วนย้ายออกไปอยู่นอกพื้นท่ี โดยชาวบ้านเริ่มทยอยเข้ามาสร้างบ้านต้ังแต่ปลายปี พ.ศ.
2525 และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในปี พ.ศ.2526 ประมาณสามร้อยกว่าหลังคาเรือน การสร้างบ้านนั้น
ชาวบ้านได้มีการนําวัสดุจากบ้านหลังเก่ามาทํา และต่อเติมเป็นบางส่วน และในปีเดียวกันนั้นทาง
ราชการได้มีการสร้างโรงเรียนบ้านแม่แพงขึ้นในชุมชนอีกด้วย ในช่วงแรกท่ีมาอาศัย ในพื้นท่ียังไม่มีส่ิง
อํานวยสะดวก ชาวบ้านขุดบ่อน้ําเองเพื่อใช้น้ําในการอุปโภคบริโภค และใช้น้ําจากอ่างเก็บน้ําแม่งัดซึ่ง
เป็นอ่างโครงการพระราชดําริเพื่อใช้ในการทําการเกษตร เนื่องจากชาวบ้านมีอาชีพหลักคือการทํา
เกษตร ได้แก่ปลูกข้าวโพด ข้าวไร่ กระเทียม ผักต่างๆ และปลูกลําไยแซมในไร่ข้าวโพด ข้าวไร่ ต่อมาก็
เลิกปลูกข้าวโพด และข้าวไร่ เมื่อลําไยท่ีแซมในสวนใหญ่ขึ้น อาชีพหลักจึงเป็นการปลูกลําไยแทน 

ล าดบัเหตุการณ์หมู่บ้านแม่แพง 
ปี พ.ศ.2526 ชาวบ้านท่ีอยู่ในพื้นท่ีเขตน้ําท่วมเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ได้อพยพ

เข้ามาต้ังถิ่นฐานในพื้นท่ีท่ีทางนิคมสหกรณ์ได้จัดสรร และสร้างโรงเรียนบ้านแม่แพง 
ปี พ.ศ. 2529 ถนนเริ่มดีขึ้นแม้เป็นถนนลูกรังแต่ชาวบ้านได้จัดทําให้ผิวถนนเรียบ

มากขึ้น การสัญจรจากภายนอกเข้าสู่หมู่บ้านสะดวกมากขึ้น ส่งผลให้มีการขยายเขตไฟฟูาเข้ามาในหมู่บ้าน 
ปี พ.ศ. 2537 มีโครงการสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่แพง เนื่องจากก่อนหน้า

นี้ชาวบ้านส่วนใหญ่ไปฝากเล้ียงให้กับคนเล้ียงเด็กในหมู่บ้าน ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่าย ดังนั้นการสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนสามารถลดค่าใช้จ่ายของชาวบ้านได้บางส่วน  

ปี พ.ศ. 2540 ชาวบ้านบางส่วนเริ่มดําเนินการยื่นขอหนังสือเอกสารสิทธิ์ถือครอง
ท่ีดิน เนื่องจากการเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นท่ีทางนิคมสหกรณ์ยังไม่ได้ออกหนังสือเอกสารสิทธิ์ถือครอง
ท่ีดินให้แก่ชาวบ้าน ชาวบ้านจึงรวมกันดําเนินการยื่นหนังสือขอเอกสารสิทธิ์เพื่อการครอบครองท่ีดิน
อย่างถูกกฎหมาย โดยทางสหกรณ์ได้ออกเป็นหนังสือ สน.3 เพื่อให้ชาวบ้านดําเนินการยื่นขอเป็น
หนังสือ กสน.5 ในลําดับต่อไป 
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ปี พ.ศ. 2542 ชาวบ้านได้รวมแรง รวมเงินกันสร้างอาคารอเนกประสงค์ของ
ชุมชน หรือท่ีชาวบ้านเรียกว่าหอประชุมประจําหมู่บ้าน เพื่อใช้เป็นศูนย์รวมของหมู่บ้านในทํากิจกรรม
ต่างของคนในชุมชน เช่น การประชุม พบปะกันของคนในชุมชน และจัดงานต่างๆเป็นต้น 

ปี พ.ศ. 2543 บ้านโปุงบัวบาน ปัจจุบันคือหมู่ท่ี 11 ได้ขอแยกหมู่บ้าน เพื่อแบ่ง
เขตการปกครอง เนื่องจากหมู่บานมีขนาดใหญ่การปกครองไม่ท่ัวถึง ซึ่งชาวบ้านเองก็เห็นสมควรแยก
จึงดําเนินการขอแยกการปกครองออกเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้าน แยกหมู่บ้านเป็นสองหมู่บ้าน และในปี
เดียวกันชาวบ้านท่ีดําเนินการยื่นหนังสือเอกสารสิทธิ์ถือครองท่ีดิน ได้หนังสือ กสน.5 เพื่อดําเนินการ
ขอหนังสือโฉนด ในลําดับต่อไป 

ปี พ.ศ. 2544 ดําเนินการทําถนนลาดยางเข้ามาในหมู่บ้าน ซึ่งใช้เป็นเส้นทาง
หลักในการเข้าหมู่บ้าน โดยถนนมีการเช่ือมต่อท้ัง 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแม่แพง บ้านโปุงบังบานและ
บ้านผาแดง 

ปี พ.ศ. 2545 บ้านผาแดง ปัจจุบัน คือ หมู่ท่ี 12  ได้ขอแยกหมู่บ้าน เพื่อแบ่งเขต
การปกครอง เนื่องจากหมู่บ้านมีขนาดใหญ่ และต้ังอยู่ห่างกัน การปกครองไม่ค่อยท่ัวถึง จึงดําเนินการ
ขอแยกหมู่บ้านออกเป็น 2 หมู่ ได้แก่ บ้านแม่แพงหมู่ท่ี 3 และบ้านผาแดง จะเห็นได้ว่าบ้านแม่แพงมี
การแยกหมู่บ้าน 2 ครั้ง ปัจจุบันแยกเป็น 3 หมู่ ได้แก่ บ้านแม่แพง หมู่ท่ี 3 บ้านโปุงบัวบาน หมู่ท่ี 11 
และบ้านผาแดง หมู่ท่ี 12  ในปีเดียวกันนี้ได้ยุบโรงเรียนบ้านแพง ผลสืบเนื่องมาจากโครงการของ
ภาครัฐท่ีต้องการให้มีการยุบโรงเรียนขนาดเล็กไปรวมอยู่กับโรงเรียนขนาดใหญ่ ซึ่งโรงเรียนบ้านแม่
แพงได้ยุบไปรวมอยู่โรงเรียนบ้านแม่ป๋ัง อยู่ในพื้นท่ีเทศบาลตําบลแม่ป๋ัง 

ปี พ.ศ. 2547 สร้างวัดบ้านแม่แพง โดยได้รับเงินสนับสนุนชดเชยและบูรณะวัด
จากภัยน้ําท่วม ซึ่งเป็นวัดท่ีอยู่ในพื้นท่ีเขตน้ําท่วมเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และอีกส่วนหนึ่งได้จาก  
การทําบุญของชาวบ้านในหมู่บ้านแม่แพงและหมู่บ้านใกล้เคียง รวมถึงเงินจากการทอดผ้าปุาทําบุญ
สร้างวัดอีกด้วย ขณะเดียวกันมีการสร้างประปาหมู่บ้าน ซึ่งเป็นการประปาของวัด โดยมีการเก็บเงิน
ค่าน้ํายูนิตละ 10 บาท 

ปี พ.ศ. 2548 ชาวบ้านท่ีดําเนินการขอหนังสือเอกสารสิทธิ์ถือครองท่ีดิน ได้รับ
การออกโฉนดถือครองท่ีดินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

ปี พ.ศ. 2557 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่แพงถูกยุบลง เนื่องจากจํานวนเด็กท่ีมี
จํานวนน้อย ผลจากการท่ีชาวบ้านส่วนใหญ่นิยมส่งลูกไปเรียนในตัวอําเภอและเทศบาลมากกว่า 
จํานวนเด็กท่ีเข้าเรียนศูนย์เด็กเล็กจึงมีจํานวนน้อยลงเรื่องๆ ทางการจึงให้โอนรายช่ือนักเรียนไปยัง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล และยุบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่แพง 
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ปี พ.ศ. 2558 มีประปาหมู่บ้าน ก่อสร้างโดยทางเทศบาล โดยเก็บค่าน้ํา ยูนิตละ 5 บาท
ชาวบ้านจึงเปล่ียนมาใช้การประปาหมู่บ้านแทน เนื่องจากราคาน้ําท่ีถูกลง แต่ยังมีใช้ประปา 
จากวัดบ้างครั้ง หากน้ําจากประปาหมู่บ้านไม่ไหล 

 
ตารางท่ี 3.1  
 

ล าดับเหตุการณ์หมู่บ้านแม่แพง 
ประวัติศาสตร์ /ลําดับเหตุการณ์ : หมู่บ้านแม่แพง 

    2526    2529     2537    2540     2542    2543    2544     2545     2547     2548    2557    2558     ปัจจุบัน 

 ชาวบ้านอพยพเข้ามา 
 
สร้างโรงเรียนบ้านแม่แพง 

         
ปี 2545 ยุบโรงเรียนบ้าน
แม่แพง 

       

   มีไฟฟูาเข้ามาในหมู่บ้าน                   
   สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก            ยุบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
       ยื่นเรื่องขอเอกสาร

สิทธ์ที่ดิน(สน.3) 
               

         สร้างอาคารอเนกประสงค์            
           แยกหมู่บ้านเป็น 2 หมู่ ได้แก่ หมู่3 แม่แพง หมู่ 11บ้านโปุงบัวบาน 

 
ทางนิคมสหกรณ์ออกหนังสือ ก.สน 5 เพ่ือยื่นขอโฉนด 

   

             ถนนเส้นหลักเข้าหมู่บ้านเป็นลาดยาง       
               แยกหมู่บ้านเป็น 2 หมู่ ได้แก่ หมู่3 แม่แพง หมู่ 12 บ้านผาแดง  
                                 สร้างวัดบ้านแม่แพง 

                สร้างระบบประปาหมู่บ้าน    

                   ชาวบ้านได้รับเอกสารสิทธ์
ครอบครองที่ดินถูกกฎหมาย (โฉนด)  

                       สร้าง
ประปา
หมู่บ้าน 2  

 

หมายเหตุ. โดย นูรีมะห์ ลูดิง, 2559. 
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3.1.2 ต าแหน่งที่ต้ังของหมู่บ้าน 

บ้านแม่แพงต้ังอยู่หมู่ท่ี 3 ตําบลแม่ปั๋ง อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจาก
ท่ีว่าการอําเภอพร้าวไปทางทิศใต้ ประมาณ 20 กิโลเมตร มีถนนสายหลักหมายเลข  1001 พื้นท่ี
ท้ังหมด 900 ไร่ แบ่งออกเป็นพื้นท่ีท่ีจัดสรรเพื่ออยู่อาศัยรวม 370 ไร่ พื้นท่ีทําการเกษตร (สวนลําไย 
สวนข่า ตะไคร้) รวม 6,000 ไร่ และเป็นพื้นท่ีสาธารณะใช้ประโยชน์ต่างๆได้รวม 30 ไร่ เส้นทางเข้า
หมู่บ้านมีเส้นทางหลักเพียงเส้นเดียวเท่านั้น โดยเข้าจากปากทางบ้านประดู่ หมูท่ี 3 

อาณาเขตติดต่อ  
ทิศเหนือ ติดกับ บ้านห้วยงู โดยใช้ถนนสายอ่างเก็บน้ําเป็นแนวเขตแดน 
ทิศตะวันออก ติดกับ บ้านโปุงบัวบ้านโดยใช้ลําน้ําห้วยบงเป็นแนวเขตแดน 
ทิศใต้ ติดกับ บ้านห้วยทรายโดยใช้ลําน้ําแม่งัดเป็นแนวเขตแดน 
ทิศตะวันตก ติดกับ บ้านผาแดงโดยใช้คลองส่งน้ําเป็นแนวเขตแดน 

3.1.3 ลักษณะทางกายภาพ  
ชุมชนบ้านแม่แพง เป็นพื้นท่ีเขา มีลักษณะคล้ายแอ่งกระทะ ล้อมรอบไปด้วย

ภูเขา ซึ่งพื้นท่ีอดีตอยู่ติดกับเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เป็นเขตน้ําท่วม ปัจจุบันได้ย้ายมาต้ังถิ่นฐานท่ีทาง
นิคมสหกรณ์จัดสรรให้ ห่างจากพื้นท่ีเก่าประมาณ 4 กิโลเมตร พื้นท่ีท่ีทางนิคมจัดสรรมีการแบ่งท่ีดิน
ให้ชาวบ้าน ครอบครัวละ 1 ไร่ แบ่งเป็นลักษณะบ้านจัดสรร เป็นตารางคล้ายตารางหมากรุก และ
สร้างบ้านตามแนวถนน ปัจจุบันพื้นท่ีส่วนใหญ่ของหมู่บ้านเป็นสวนลําไยท้ังในบริเวณหมู่บ้านและ
โดยรอบท่ีเป็นสวน เนื่องจากชาวบ้านมีอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก ได้แก่ ปลูกลําไย ซึ่งมีต้นลําไยตลอดทาง 

 

 
ภาพที่ 3.2 แผนท่ีต้ังบ้านแม่แพง โดย นูรีมะห์ ลูดิง, 2559. 

อ่างเก็บน้้าบ้านแม่แพง 

หมู่ 3 บ้านแม่แพง 

หมู่ 12 บ้านผาแดง 

เขื่อนแม่งัด 
สมบูรณ์ชล 

บ้านแม่แพง(อดีต) 

หมู่ 11 บ้าน
โป่งบัวบาน 

หมู่ 2 บ้านประดู่ปาก
ทางเข้าหมู่บ้าน 

เส้นทางไปอ้าเภอเวียงพร้าว 

เส้นทางไปอ้าเภอเมืองเชียงใหม่ 
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พื้นท่ีการเกษตรบ้านแม่แพง ได้แก่ การปลูกลําไย และปลูกแซมด้วยพืชผักสวนครัว เช่น 
ข่า ตะไคร้ พื้นท่ีสวน บ้านแม่แพงคลอบคลุมประมาณ 6 ,000 กว่าไร่ อยู่ในพื้นท่ีบ้านแม่แพงหมู่ 3 
ประมาณ 2,000 ไร่ และอยู่ในพื้นท่ีบ้านโปุงบัวบานและบ้านผาแดงประมาณ 3,000 กว่าไร พบว่า ใน
อดีตท้ัง 3 หมู่บ้านเป็นหมู่บ้านเดียวกัน ท่ีทางสหกรณ์นิคมพร้าวได้จัดสรรท่ีดินในกับผู้อพยพเขตน้ํา
ท่วมเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และแยกหมู่บ้านในภายหลัง จะเห็นได้ว่า พื้นท่ีทําการเกษตรของ
เกษตรกรจะกระจัดจายอยู่ท้ัง 3 หมู่บ้าน ตามการแบ่งและจัดสรรของนิคมสหกรณ์ ท่ีจัดสรรให้ 

ภาพที่ 3.3 แผนท่ีการเกษตร โดย นูรีมะห์ ลูดิง, 2560. 

 
 

 

บ้านแม่แพง (อดตี) บ้านผาแดง 

มูลนิธิอุ่นใจ พื้นที่อุทยาน
แห่งชาตศิรี
ลานนา 

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล 

 

พื้นที่ปลกูล้าไย 

ไปพร้าว 

บ้านโป่งบัวบาน 

ปูอมตํารวจ ประตูทางเข้า
หมู่บ้านแม่แพง 

วัดดอยแม่ปั๋ง 

อ่างเกบ็น้้าบ้านแม่แพง 

บ้านแม่แพง (ปัจจุบัน) 

บ้านผาแดง 

บ้านแม่แพง (อดตี) 

พื้นที่เขตอุทยาน
แห่งชาตศิรีลานนา เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล 
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3.1.4 ลักษณะการต้ังบ้านเรือน (แผนที่เดินดิน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 3.4 แผนท่ีเดินดิน โดย นูรีมะห์ ลูดิง, 2559. 

*หมายเหตุ สญัลักษณ์ต่างๆ 

คือ บ้าน    คือ บ้านเช่า   คือ บ้านร้าง  

คือ ร้านรับซื้อ ข่า ตะไคร้ ลําไย  คือ ร้านค้า   คือ ร้านเสริมสวย 

คือ บ้านร่างทรง   คือ บ้านผู้ใหญ่บ้าน  คอื บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

 คือ อาคารอเนกประสงค์   คือ กลุ่มนํ้าพริกตาแดง คือ กลุ่มสินค้า OTOP 

 คือ กลุ่มแปรรูปสมุนไพร   คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  คือโรงเรียนบ้านแม่แพง 

คือ วัดบ้านแม่แพง   คือศาลเจ้าประจําหมู่บ้าน  คือสนามกีฬา 

คือ สวนข่า      คือ สวนลําไย  
  

 
คือ สถานท่ีรับซื้อล้าไย
ของชุมชน 

คือ หนองนํ้า/บึงนํ้า 

คือ ศาลา 
คือประปาหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 12 บ้านผาแดง 

หมู่ที่ 11 บ้านโปุงบัวบาน 

หมู่ 3 บ้านแม่แพง 
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จากแผนท่ีเดินดิน บ้านแม่แพงเป็นพื้นท่ีท่ีถูกจัดสรรโดยนิคมสหกรณ์พร้าว  
ซึ่งชาวบ้านส่วนท้ังหมดอพยพจากพื้นท่ีเขตน้ําท่วมเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล การต้ังบ้านเรือนจึงถูก
จัดเป็นระเบียบ โดยแบ่งพื้นท่ีบ้านเป็นตารางคล้ายๆตารางหมากรุก มีการต้ังบ้านเรือน ไร่ล ะ 1-2 
หลังคาเรือนเป็นแนวตามซอย มีท้ังหมด 9 ซอย ลักษณะการสร้างบ้านเรือน ส่วนใหญ่เป็นบ้าน
สมัยใหม่ช้ันเดียวก่อด้วยอิฐปูน มีบ้านท่ีเป็นบ้านไม้เพียงไม่กี่หลังซึ่งเป็นบ้านท่ีนําไม้จากบ้านหลังเก่า
มาสร้าง ภายหลังมีการต่อเติมเป็นปูนร่วมด้วยในลักษณะของบ้าน 2 ช้ัน กล่าวคือ ช้ันบนเป็นบ้านไม้
ส่วนช้ันล่างเป็นส่วนท่ีต่อเติมเป็นปูน ส่วนรั้วบ้านมีการสร้างรั้วบ้านเฉพาะบ้านหลังใหญ่ๆเท่านั้น ใน
บริเวณโดยรอบของบ้านมีการปลูกต้นลําไยประมาณ 5-10 ต้น และปลูกแซมด้วยพืชผักสวนครัว เช่น 
ข่า ตะไคร้ พื้นท่ีสวน ในอดีตชาวบ้านปลูกข่าในบริเวณบ้านเยอะมาก ส่งผลต่อการเพาะพันธุ์ยุงลาย
เนื่องจากความช้ืน จึงมีการรณรงค์เลิกปลูกข่าในบริเวณโดยรอบบ้าน และปลูกไม้ยืนต้น เช่น ลําไย 
มะม่วง แทน 

3.1.5 ลักษณะภูมิอากาศและความเหมาะสมต่อการประกอบอาชีพ 

3.1.5.1 ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่เดือน

มีนาคม – เดือนพฤษภาคม ฤดูฝน เริ่มต้ังแต่เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม และฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่
เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ 

3.1.5.2 ความเหมาะสมต่อการประกอบอาชีพ 
 พื้นท่ีบ้านแม่แพงเป็นท่ีราบลุ่มมีลักษณะคล้ายแอ่งกระทะ ล้อมรอบด้วย

เขา ติดกับเขื่อนแม่ งัดสมบูรณ์ชล อากาศจึงค่อนข้างหนาวเย็น  มีความอุดมสมบูรณ์ทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ ท้ังลักษณะดินท่ีเหมาะต่อการเพาะปลูก แหล่งน้ํา(เขื่อนแม่งัดสมบูรณชล)และ
พื้นท่ีปุาท่ีเป็นแหล่งอาหารสําคัญของชุมชนและอาชีพของชาวบ้านโดยการประมงและหาของปุานํามา
กินและขาย เนื่องด้วยบ้านแม่แพงเป็นพื้นท่ีเขา มีอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดท้ังปี เหมาะสมต่อพืชท่ี
ต้องอาศัยอากาศเย็นในการเจริญเติบโต และมีน้ําสําหรับใช้ทําการเกษตรตลอดท้ังปี จากแหล่งน้ํา
สําคัญจํานวน 2 แหล่ง คือ น้ําจากเข่ือนแม่งัดสมบูรณ์ชล และอ่างเก็บน้ําบ้านแม่แพงโครงการเนื่องใน
พระราชดําริ ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเอื้ออํานวยต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ส่งผลให้ประชากรส่วน
ใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมหลัก ได้แก่ ทําสวนลําไย ข่า ตะไคร้ และพืชสวนครัวต่างๆ เป็นต้น ใน
บ้านแม่แพงลําไยถือเป็นพืชเศรษฐกิจ โดยชาวบ้านทุกหลังคาเรือนปลูกลําไย ซึ่งลําไยสามารถสร้าง
รายได้ให้กับชาวบ้านแต่ละครัวเรือนเป็นจํานวนมากในแต่ละปี ส่วนอาชีพรอง คือ การปลูกพืชผักสวน
ครัว เช่น ปลูกข่า ปลูกตะไคร้ โดย ข่า ตะไคร้จะมีการตัดขายในช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวลําไย ต้ังแต่ปลาย
เดือนตุลาคม – ต้นเดือนกรกฎาคมของทุกๆ ปี 
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3.1.6 โครงสร้างพื้นฐาน และทรัพยากรที่ส าคัญของชุมชน 

ข้อมลูบริการขั้นพื้นฐานของชุมชน  ประกอบด้วย 
1. โรงเรียนประถมศึกษา  จํานวน 1  แห่ง (ปัจจุบันยุบรวมกับโรงเรียนบ้านแม่ป๋ัง) 

2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จํานวน  1 แห่ง (ปัจจุบันยุบรวมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

        เทศบาลแม่ป๋ัง) 

3. วัด/สํานักสงฆ์/ท่ีพักสงฆ์  จํานวน 1 แห่ง 

4. สนามกีฬา     จํานวน 1 แห่ง 

5. อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้าน จํานวน 1 แห่ง 

6. โรงรับซื้อลําไยหมู่บ้าน  จํานวน 1 แห่ง 

7. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  จํานวน 1 แห่ง (ต้ังอยู่บ้านผาแดง) 

9. เทศบาลตําบลแม่ป๋ัง  จํานวน 1 แห่ง 

ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค 
1. มีไฟฟูาใช้ทุกหลังคาเรือน    รวมจํานวน 240  หลังคาเรือน 
2. ระบบประปาหมู่บ้าน มีจํานวน 2 แห่ง ได้แก่ ประปาวัดบ้านแม่แพง และประปาหมู่บ้าน      
(งบประมาณจากเทศบาล ) ใช้บริการทุกครัวเรือน รวมจํานวน 240  หลังคาเรือน 

ทรัพยากรสําคัญในชุมชน 
1. แหล่งน้ําสาธารณะท่ีสร้างขึ้นที่สําคัญ (สระ คลองส่งน้ํา) จํานวน 1 แห่ง 

2. แหล่งน้ําตามธรรมชาติ (ห้วย )    จํานวน 1 แห่ง 

3. อ่างเก็บน้ําบ้านแม่แพง โครงการพระราชดําริ  จํานวน 1 แห่ง 

4. แหล่งน้ําด่ืม (บ่อน้ําต้ืน)     จํานวน  2 แห่ง 

5. เข่ือนแม่งัดสมบูรณ์ชล     จํานวน 1 แห่ง 

6. อุทยานแห่งชาติศรีลานนา     จํานวน 1 แห่ง 
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3.1.7 การคมนาคม 

ภาพที่ 3.5 เส้นทางคมนาคม โดย นูรีมะห์ ลูดิง, 2560. 

บ้านแม่แพงต้ังอยู่ห่างจากอําเภอพร้าวเป็นระยะทาง 20 กิโลเมตร (ทางทิศใต้) 
และห่างจากตัวอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่เป็นระยะทาง 96 กิโลเมตร การเดินทางติดต่อกับ
ภายนอก มีถนนสายหลักในการเข้าสู่หมู่บ้านเพียงเส้นทางเดียว จากถนนสายหลัก เชียงใหม่ – พร้าว 
หมายเลข 1001 

การเดินทางไปยังอําเภอพร้าว และอําเภอเมืองเชียงใหม่ สามารถเดินทางโดย    
ใช้บริการรถโดยสาร ได้แก่ รถสองแถวและรถตู้ สายพร้าว -เชียงใหม่ มีต้ังแต่ 06.00น.-19.00 น.        
ทุกวัน รถออกทุกๆ 1 ช่ัวโมง แต่จากบ้านแม่แพงออกไปยังถนนสายหลักเชียงใหม่-พร้าว หมายเลข ไป
ยังอําเภอพร้าวและอําเภอเมืองเชียงใหม่ ไม่มีรถโดยสารเดินสายเข้ามา ชาวบ้านต้องเดินทางเพื่อ
โดยสารรถจากปากทางเข้าหมู่บ้านซึ่งเป็นพื้นท่ีหมู่ท่ี2 บ้านประดู่ ตําบลแม่ปั๋ง อําเภอพร้าว จังหวัด
เชียงใหม่ จากปากทางถึงบ้านแม่แพงมีระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร มีถนนสายหลักเพียงเส้นเดียว 
เป็นถนนลาดยางเช่ือมต่อ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านโปุงบัวบาน บ้านแม่แพง และบ้านผาแดง ดังนั้น   

หมู่ 11 
บ้านโปง่
บัวบาน หมู่ 3  

บ้านแม่แพง 

หมู่ 3  
บ้านแม่
แพง 

หมู่ 12 
บ้านผาแดง 

อ้าเภอเมือง

ที่ว่าการอ้าเภอ
พร้าว 20 km

 
96 km

 

3 

km 

*หมายเหตุ 
 ถนนเส้นทางหลัก 
  (เชียงใหม่-พร้าว) 

ถนนเข้าสู่หมู่บ้าน 
แม่นํ้า 

เส้นทาง
คมนาคม 
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การเดินทางไปยังอําเภอพร้าวหรือพื้นท่ีใกล้เคียง โดยส่วนใหญ่ชาวบ้านจะใช้รถยนต์หรือ
รถจักรยานยนต์ส่วนตัวในการเดินทาง แต่การเดินทางไปยังอําเภอเมืองเชียงใหม่มีการใช้บริการรถ
โดยสารบ้าง 

 
3.2 สภาพทางสังคม 

 
3.2.1 โครงสร้างประชากร 

บ้านแม่แพงมีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ท้ังหมดจํานวน 729 คน ประกอบ 
ไปด้วย เพศชายท้ังหมดจํานวน 336 คน และเพศหญิงท้ังหมดจํานวน 393 คน มีจํานวนครัวเรือน
ท้ังส้ิน 240 ครัวเรือน ซึ่งจํานวนประชากร แยกตามช่วงอายุ ได้ดังนี้ 

 
ตาราง 3.2  
 
โครงสร้างประชากร   

ช่วงอายุของประชากร เพศชาย(คน) เพศหญิง(คน) รวม (คน) 
0 – 5 ปี 3 6 9 
6 – 11ป ี 13 14 27 

12 – 25 ปี 46 54 100 
26 – 45 ปี 91 115 206 
46 – 60 ปี 98 107 205 

มากกว่า 60 ปีขึ้นไป 85 97 182 
รวมท้ังหมด 336 396 729 

หมายเหตุ. จาก ข้อมูล จปฐ.ประจ าปี 2559 โดย นูรีมะห์ ลูดิง, 2560. 
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ภาพที่ 3.6 โครงสร้างประชากร โดย นูรีมะห์ ลูดิง, 2560. 

จากแผนภูมิแสดงโครงสร้างประชากร แยกตามช่วงอายุ พบว่า ประชากร 
ส่วนใหญ่ มีอายุระหว่าง 26 – 45 ปี จํานวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 ของท้ังหมด รองลงมา
ประชากรมีอายุระหว่าง 46 – 60 ปี จํานวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 28.1 ของท้ังหมด มีอายุมากกว่า 
60 ปีขึ้นไป จํานวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 24.9 ของท้ังหมด มีอายุระหว่าง 12 – 25 ปี จํานวน 
100 คน คิดเป็นร้อยละ 13.7 ของท้ังหมด มีอายุระหว่าง 6 – 11 ปี จํานวนจํานวน 27 คน  
คิดเป็นร้อยละ 3.7 ของท้ังหมด และสุดท้ายมีอายุระหว่าง 0 – 5 ปี จํานวน 9 คนคิดเป็นร้อยละ 1.2 
ของท้ังหมด ตามลําดับ จะเห็นได้ว่าประชากรส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยกลางคนและผู้สูงอายุ ส่วนจํานวน
ประชากรในระดับเด็กไม่เพิ่มมาก เนื่องจากคุมกําเนิด ทําหมันและแนวคิดการมีบุตรน้อยของ
ประชาชนดังนั้น ประชาชนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านจึงนิยมมีลูกเพียง 1- 2 คน หรือไม่เกิน 3 คน  

3.2.2 ลักษณะครอบครัวและเครือญาติ 
ลักษณะครอบครัวและระบบเครือญาติในชุมชนบ้านแม่แพง พบว่ามี  2 ตระกูล 

ได้แก่ นามสกุลมูลรินทร์ และคําเรือน ซึ่งเป็นตระกูลท่ีเริ่มมีต้ังแต่บ้านแม่แพงเก่าท่ีอยู่ในพื้นท่ีเขตน้ํา

ท่วมแม่งัด และนามสกุลดังกล่าวยังเป็นนามสกุลของคนส่วนใหญ่ในหมู่บ้าน  เนื่องจากชาวบ้านใน

ชุมชนอาศัยร่วมกันแบบเครือญาติหรือเชิงสายเลือด กล่าวคือ ชาวบ้านส่วนใหญ่ในอดีตแต่งงานกันเอง

ภายในชุมชน จึงไม่ค่อยมีการอพยพโยกย้ายออกไปต้ังถิ่นฐานใหม่ข้างนอก มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นท่ี

จะแต่งงานกับบุคคลภายนอกและย้อยออกไป ส่วนบุคคลท่ีย้ายเข้ามาใหม่ส่วนใหญ่ย้ายเข้าโดยการ

แต่งงานกับคนในพื้นท่ี นอกจากนั้นยังมีนามสกุลท่ียังใช้กันมากในชุมชน ได้แก่ นามสกุลกันทะวงค์

อินต๊ะวงค์ คําแสนสุข สุขเกษม และทองมาลย์ 

9 
27 

100 

206 205 
182 

1.2 3.7 13.7 28.2 28.1 24.9 

0-5 ปี 6-11 ปี 12-25 ปี 26-45 ปี 46-60 ปี 60 ปีขึน้ไป 

โครงสร้างประชากร 

จ านวน ค่าร้อยละ 
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1. ตระกูลมูลรินทร์ 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

2. ตระกูลคําเรือน 

 
 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.7 ผังเครือญาติ โดย นูรีมะห์ ลูดิง, 2560. 

3.2.3 การศึกษา 

บ้านแม่แพงมีโรงเรียนประดับประถมศึกษา 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านแม่แพง 

และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง ปัจจุบันสถานศึกษาท้ัง 2 แห่งได้มีการยุบเรียบร้อยแล้ว โดยโรงเรียน

บ้านแม่แพงได้ยุบไปก่อน ในปี พ.ศ.2545 ต่อมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กถูกยุบตามในปี พ.ศ.2557 เนื่อง

ด้วย โรงเรียนบ้านแม่แพงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่แพงมีขนาดเล็ก ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงนยิม

จํานวนนําบุตรหลานไปเรียนในโรงเรียนในระดับตําบลและอําเภอ ส่งผลให้มีจํานวนนักเรียนท่ีน้อยลง 

อินแก้ว  ตานิน 

ราตรี สวาท สันรงค์ สันรงค์ ผดุงชัย บรรจบ นริณ จ้ารัส ศรีพรรณ 
(ยอดธนัน

ชัย) 

ชนันธิดา เอกวัตน์ 

หม ูพ่อหลวงศรี
นวล 

ดอน
สัก 

อ้าไพ 
(ปัญนวล) 

บัว
ตอง 

สุค้า อัมรา  
(วรรณจักร) 

อัมพร 
(ทิตอัญชลี) 

เฉลิม อัมรา 

วาสนา พัชรินทร ์
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บุคลากรก็ไม่เพียงพอต่อจํานวนช้ัน นอกจากนั้นยังเป็นผลผลสืบเนื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลท่ี

ต้องการให้มีการยุบโรงเรียนขนาดเล็กให้รวมกับโรงเรียนระดับตําบล รายช่ือของนักเรียนท้ังหมดจึงถูก

โอนย้ายไปยังโรงเรียนบ้านแม่ป๋ังซึง่เป็นโรงเรียนในระดับตําบล แต่ปัจจุบัน ชาวบ้านส่วนใหญ่นิยมส่ง

บุตรหลานไปเรียนในตัวอําเภอแทน ได้แก่ โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรืองในระดับประถมศึกษา และโรงเรียน

พร้าววิทยาคมในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีความสะดวกในการเดินทางเนื่องจากมีรถรับ-ส่งนักเรียน มี

เพียงส่วนน้อยเท่านั้นท่ีเรียนโรงเรียนบ้านแม่ป๋ังและโรงเรียนในตัวเมืองเชียงใหม่ ปัจจุบันเยาวชนส่วน

ใหญ่ในชุมชนให้ความสําคัญกับการศึกษามากขึ้น ส่วนใหญ่จะจบช้ันมัธยมศึกษาและระดับปริญญาตรี  

 
ภาพที่ 3.8 ระดับการศึกษา. โดย นูรีมะห์ ลูดิง, 2559. 

จากแผนภูมิแสดงระดับการศึกษาของประชากรหมู่บ้านแม่แพง พบว่า การศึกษา

ของประชากรส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษา โดยส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็กอายุระหว่าง 6 -12 ปีท่ี

กําลังศึกษาในระดับประถมศึกษา และกลุ่มผู้สูงอายุ เนื่องจากในอดีตชาบ้านไม่ค่อยนิยมเรียนต่อใน

ระดับสูง เมื่อจบการศึกษาระดับประถมศึกษา พ่อแม่ให้หยุดเรียนเพื่อช่วยพ่อแม่ทํางาน และท่ีสําคัญ

ในหมู่บ้านแต่ก่อนไม่มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา การเดินทางไม่สะดวกจึงส่งผลต่อการศึกษาต่อด้วย 

ปัจจุบันชาวบ้านนิยมส่งลูกหลานเรียนในระดับสูงๆ เยาวชนส่วนใหญ่จบการศึกษาปริญญาตรี 

บางส่วนศึกษาต่อในระดับท่ีสูงกว่า เช่น ปริญญาโท และปริญญาเอก ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

และตอนปลาย พบว่าส่วนใหญ่กําลังศึกษาอยู่ มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นท่ีจบมัธยมตอนต้นและตอน

ปลายแล้วหยุดเรียนเพื่อทํางาน ระดับอนุบาลซึ่งมีจํานวนมีน้อยมาก พบว่า ในพื้นท่ีรณรงค์เรื่องการมี

2% 

59% 14% 

8% 

9% 

1% 
7% 

ระดับการศึกษา 

อนุบาล 

ประถม 

ม.ต้น 

ม.ปลาย 

ป.ตรี 

สูงกวา่ ป.ตรี 

ไมม่ี 
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ลูกน้อย ชาวบ้านส่วนใหญ่เมื่อมีลูก 2- 3 คน มักทําหมัน ส่งผลให้จํานวนเด็กเกิดใหม่ไม่เพิ่มขึ้น 

สุดท้ายประชากรท่ีไม่ได้ศึกษาพบว่าเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มเด็กเล็กอายุระหว่าง 0-5 ป ี

3.2.4 ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ 
ชาวบ้านบ้านแม่แพงนับถือศาสนาพุทธท้ังหมด มีวัดบ้านแม่แพงเป็นศูนย์รวม

จิตใจและศูนย์รวมในการทํากิจกรรมสําคัญทางด้านศาสนา นอกจากนั้นชาวบ้านนับถือภูตผี เทวดา 
โชคชะตาและเจ้าทรงร่าง มีการนับถือบูชาศาลเจ้าประจําหมู่บ้าน จึงมีกิจกรรมเกี่ยวกับพิธีการบูชาทํา
ความเคารพศาลและเจ้าทรงร่างด้วย  

ประเพณีและวัฒนธรรมส่วนใหญ่เป็นประเพณีแบบล้านนา ซึ่งชาวบ้านได้สืบสาน
กันมาต้ังแต่ในอดีต ได้แก่ประเพณีต่างๆ ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 3.3 
  
ปฏิทินทางวัฒนธรรมและกิจกรรมต่างๆ 
ประเพณีและพิธีกรรม
ต่าง 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ประเพณีตานข้าวใหม่ (สี่
เป็ง) 

            

พิธีกรรมยกครู/ทรงเจ้า
ร่างทรง 

            

ประเพณีสงกรานต์             

ประเพณีปอยหลวง             

ประเพณีเข้าพรรษา             

ประเพณีทําบุญถวาย
สลากภัต 

            

พิธีบูชาทําความเคารพ
หอเจ้าบ้าน 
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ประเพณีและพิธีกรรม
ต่าง 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ประเพณีออกพรรษา             

ประเพณีลอยกระทง             

หมายเหตุ. โดย นางสาวนูรีมะห์ ลูดิง, 2560. 
 

3.2.4.1 ประเพณีตานข้าวใหม่  

ในอดีตบ้านแม่แพงประกอบอาชีพ ปลูกข้าวไร่ ทํานา เป็นส่วนใหญ่  

เมื่อเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จชาว ในวัน 15 คํ่า เดือน 4 เนื้อ (ประมาณเดือนมกราคม) บ้านจะนําข้าวใหม่ท่ี

เก็บเกี่ยวท้ังข้าวเปลือกและข้าวสารมาทําบุญข้าวใหม่กัน เรียกว่า ประเพณีตานข้าวใหม่ ท่ีวัดประจํา

หมู่บ้านทุกปี โดยชาวบ้านจะนําข้าวใหม่ ท่ี เพิ่ ง เก็บเกี่ยวมาทําบุญครอบครัวละ ประมาณ  

3-5 ลิตร หรือมากกว่าตามแต่ความประสงค์ของผู้ทําบุญ จากนั้นกรรมการประจําวัดก็จะนํา

ข้าวเปลือก ข้าวสาร ท้ังหมดท่ีได้จากการทําบุญของชาวบ้าน ไปขายใหม่ให้แก่ชาวบ้าน และนํารายได้

ท่ีได้จากการขายข้าวสาร ข้าวเปลือก ดังกล่าวมอบให้แก่วัด เพื่อเป็นการทําบุญให้วัด นอกจากนั้น  

การทําบุญตานข้าวใหม่นั้นชาวบ้านมีความเช่ือว่าเป็นการทําบุญ อุทิศบุญกุศลให้แก่พ่อกับแม่ 

หรือบรรพบุรุษท่ีล่วงลับไปแล้ว ปัจจุบันชาวบ้านบ้านแม่แพงได้เลิกทํานาแล้ว แต่ประเพณีตานข้ าว

ใหม่ยังความสืบสานและปฏิบัติกันอยู่  โดยข้าวเปลือกและข้าวสารท่ีชาวบ้านนํามาทําบุญนั้น  

ชาวบ้านจะซื้อข้าวสารจากร้านค้าภายในชุมชนแทนข้าวใหม่ท่ีเก็บเกี่ยวเหมือนในอดีต 

 

 

3.2.4.2 ประเพณีท าบุญถวายสลากภัต 

วิธีการถวายเครื่องไทยทานแก่พระพระสงฆ์ โดยท่ัวไปจะเริ่มใน วันเพ็ญ 

เดือน 12 ถึงแรม 1 คํ่า เดือนยี่ โดยทางวัดและชาวบ้านจะมีการตกลงวันจัดถวายสลากภัต เมื่อตกลง

กันแล้วก่อนวันถวายสลากภัต ชาวบ้านจะจัดทําพิธีเตรียมส่ิงของเครื่องไทยทาน 1 วัน เรียกวันท่ี

เตรียมของนี้ว่า “วันดา” ชาวบ้านจะจัดเครื่องไทยทานลงใน ตะกร้า แล้วนําของไทยทานบรรจุลงไป 

นอกจากนี้อาจจะมีการตกแต่งเครื่องไทยทานตามต้องการ นําไม้มาเสียบไว้ตรงกลางเครื่องไทยทาน 
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ส่วนบนสุดจะเสียบธนบัตรต่างๆไว้เพื่อทําบุญ และเขียนหมายเลขไว้ท่ีข้างเครื่องไทยทาน พร้อมด้วย

สลาก จากนั้นชาวบ้านจะนําสลากท่ีเขียนหมายเลขเดียวกันกับเครื่องไทยทานของตนใส่ในบาตรพระ 

ซึ่งมีเส้นสลากระบุเบอร์และช่ือเจ้าภาพให้พระเส่ียงทาย เมื่อพระเส่ียงทายได้ก็ให้เจ้าภาพนําไปถวาย

ตามเบอร์ของตน ไม่สามารถเจาะจงพระสงฆ์ได้ ถ้าเป็นกองใหญ่พระท่านก็เมตตาไปรับและอ่าน

ข้อความท่ีเขียนไว้อีกครั้ง กล่าวอนุโมทนาคาถา และให้พร เส้นสลากท้ังหมดจะให้ทางวัดรวบรวมไป

เผาต่อไปหากเครื่องไทยทานมีจํานวนมากกว่าพระสงฆ์ เครื่องไทยทานท่ีไม่มีหมายเลขตามพระสงฆ์ 

เจ้าภาพเครื่องไทยทานดังกล่าวจะนําไปถวายให้แก่วัด  

3.2.4.3 พิธีกรรมยกครู/ทรงเจ้าร่างทรง 

ชาวบ้าน บ้านแม่แพงมีความเช่ือ และนับถือภูตผี เทวดา จึงมีความเช่ือ

เกี่ยวกับร่างทรง ซึ่งในหมู่บ้านมีร่างทรงท้ังหมด 3 ตน ชาวบ้านนับถือในร่างทรงท่ีแตกต่างกัน 

 โดยชาวบ้านจะเคารพและนับถือมาก หากเจ็บไข้ได้ปุวยท่ีรักษาไม่หาย หรือขอให้ช่วยในบางเรื่องท่ี

เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเช่ือ ชาวบ้านก็จะไปหาเจ้าแม่ร่างทรงให้ท่านรักษาหรือทําพิธีให้ ดังนั้นในทุกๆ

ปี ในหมู่บ้านจะมีพิธีกรรมยกครูหรือทรงเจ้าร่างทรง โดยมีเจ้าภาพคือบุคคลท่ีได้บนครั้นเมื่อขอให้ท่าน

ช่วยรักษาหรือทําพิธีให้กับเจ้าร่างทรงหรือชาวบ้านท่ีมีความประสงค์ในการการเป็นเจ้าภาพ  

ซึ่งพิธียกครูนั้นจะมีร่างรงจากหลายๆท่ีเข้าร่วมพิธีกรรมด้วย มีการถวายเครื่อ งเซ่นไหว้ เพื่อทําพิธี 

จากนั้นเจ้าร่างทรงจะฟูอนรําเกี่ยวกับการทําพิธีกรรม 

3.2.4.4 พิธีกรรมบูชาท าความเคารพหอเจ้าบ้าน 

ในทุกปี ชาวบ้านมีการทําบุญบูชาเพื่อทําความเคารพหอเจ้าประจํา
หมู่บ้านท่ีชาวบ้านนับถือ ได้แก่ศาลประจําหมู่บ้าน โดยมีการถวายไก่ และหมู ในอดีตมีการถวายไก่ 
จํานวน 29 ตัว เป็นเวลา 3 ปี จึงเปล่ียนมาถวายหมู จํานวน 2 ตัว เป็นเวลาอีก 3 ปี แต่ปัจจุบัน ได้
เปล่ียนแปลงเป็น ถวายไก่ จํานวน 29 ตัวเหมือนเดิม แต่ระยะเวลาเพียง 2 ปี เช่นเดียวกับถวายหมู 
จํานวน 2 ตัว ในระยะ 2 เวลาเช่นกัน โดยชาวบ้านจําทําบุญถวาย ไก่ และหมูสลับปรับเปล่ียนกันทุกๆ 
2 ปี การทําบุญบูชาหอเจ้าบ้าน ถือเป็นพิธีกรรมในการแสดงความเคารพต่อส่ิงศักสิทธิ์ ให้ปกปูอง 
ดูแลคนในหมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านท้ังหมู่บ้านรวมเงินกันในการการทําบุญดังกล่าว ดังนั้นเจ้าภาพจึงเป็น
ชาวบ้านท้ังหมู่บ้าน  
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3.2.5 ลักษณะทางสังคม  

บ้านแม่แพงในอดีตอยู่ท่ามกลางหุบเขาห่างจากตัวเมือง มีการสร้างบ้านติดๆ กัน  

ไม่มีไฟฟูา ถนนสายหลักท่ีเข้าถึงหมู่บ้านมีเพียงเส้นเดียว โดยมีแหล่งน้ําใกล้เคียงคือ เขื่อนแม่งัด

สมบูรณ์ชลในปัจจุบัน ชาวบ้านประกอบอาชีพทําเกษตร ได้แก่ ปลูกข้าวไร่ ใบจาก ผัก และถั่วต่างๆ 

โดยใช้น้ําจากเขื่อนในการทําการเกษตร นอกจากนั้นมีการจับปลาจากแม่น้ําเขื่อนแม่งัดเพื่อบริโภค  

อยู่อย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกัน มีอัธยาศัยดี พบปะสังสรรค์กันเสมอ ท้ังในช่วงเวลา

ทํางาน และทํากิจกรรมต่างๆ ของชุมชน หรือแม้แต่การทําอาหารกินร่วมกัน กล่าวคือ ชาวบ้าน 

จะช่วยกันออกหาปลาในเขื่อน จากนั้นนํามาแบ่งกันในชุมชนและแลกเปล่ียนวัตถุดิบ เช่น เอาปลา

แลกผัก ไม่มีการซื้อขาย ปัจจุบันเมื่อมีการอพยพจากพื้นท่ีดังกล่าวมาต้ังถิ่นฐานในพื้นท่ีราบและอยู่

บริเวณใกล้เมืองมากขึ้น ความเจริญด้านต่างๆเข้ามาในหมู่บ้าน ส่งผลให้ชาวบ้านมีการปรับตัว 

ความสัมพันธ์ในอดีตเริ่มห่างหายไป ชาวบ้านเลิกอาชีพ ปลูกข้าวไร่ ผัก และอื่นๆ เนื่องจากความ

เหมาะสมของพื้นท่ีและแหล่งน้ําท่ีไม่เพียงพอต่อการทําเกษตรดังกล่าว ชาวบ้านจึงหันมาปลูกลําไย

แทน แต่ลําไยให้ผลผลิตเพียงปีละครั้ง ช่วงท่ีไม่ใช่ฤดูเก็บลําไย ชาวบ้านส่วนใหญ่ขาดรายได้ ส่งผลให้

ชาวบ้านเริ่มปลูกข่า ตะไคร้ แซมในสวนลําไยด้วย ปัจจุบันชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปลูกและ

ตัดข่า ตะไคร้ขายเป็นหลักรองจากการปลูกลําไยซึ่งเป็นรายได้หลักของชาวบ้าน ดังนั้น จะเห็นได้ว่า

ชาวบ้านจะออกไปขุดเก็บข่า ตะไคร้จากสวนต้ังแต่เช้าตรู่แล้วกลับอีกทีมาช่วงสาย แล้วนั่ งทําความ

สะอาด ตัดข่า ตะไคร้ท่ีบ้านของตนเอง การพบปะสังสรรค์กันของคนในชุมชนจึงมีน้อย นอกจาก  

การพูดคุยกันระหว่างทํางานร่วมกัน กล่าวคือ หากข่า ตะไคร้ มีเยอะชาวบ้านบางรายก็จ้างชาวบ้าน

มาช่วยตัดด้วย นอกจากนั้นหากมีการนัดหมายให้มาประชุมกันของผู้นําชุมชน ก็จะได้พบปะ  และ

พูดคุยถึงสารทุกข์สุขดิบกันบ้างเป็นครั้งคราว ซึ่งการนัดหมายเพื่อประชุมส่วนใหญ่เป็นช่วงกลางคืน 

หากเป็นช่วงกลางวันชาวบ้านไม่ค่อยเข้าร่วมเนื่องจากต้องทํางาน ถึงอย่างไรก็ตามชาวบ้านก็ยังมี

ความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน โดยเป็นความสัมพันธ์กันแบบเครือญาติ ช่วยเหลือพึ่ งพากัน ไปมาหาสู่กัน 

และแบ่งปันซึ่งกันและกัน ส่วนด้านความสัมพันธ์ของคนในชุมชนกับคนชุมชนอื่นนั้น มีการพบปะ

สังสรรค์กันในช่วงมีงานบุญ หรือทํากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน 
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3.2.6 ระบบสวัสดิการชุมชน 

3.2.6.1 กลุ่มออมทรัพย์แม่บ้านบ้านแม่แพง 

กลุ่มออมทรัพย์แม่บ้านบ้านแม่แพง จัดต้ังโดยกลุ่มแม่บ้านสตรี 

บ้านแม่แพง ในปี พ.ศ. 2548 ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่เป็นแม่บ้านในหมู่บ้าน โดยเป็นการออมเงินประจํา 

แต่ละเดือน ส่วนจํานวนเงินท่ีออมนั้นแล้วแต่ความประสงค์ของสมาชิก เริ่มต้ังแต่ 100 บาทต่อเดือน

ขึ้นไป เงินท่ีได้จากการออมของสมาชิก คณะกรรมการจะจัดสรรให้กู้แก่ สมาชิกท่ีประสงค์กู้ต่อไป 

สมาชิกสามารถกู้ได้ต้ัง 10,000 – 100,000บาท ระยะเวลา 1 ปี ปัจจุบันมีสมาชิกท้ังหมด 60 คน 

3.2.6.2 กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์หมู่บ้าน 
กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์หมู่บ้านได้จัดต้ังโดยคณะกรรมการหมู่บ้าน ใน

ปีพ.ศ.2530 กิจกรรมท่ีสําคัญของกลุ่มคือ ทําการสงเคราะห์ ในการจัดการศพ และครอบครัวของ

สมาชิกท่ีเสียชีวิต หากมีคนเสียชีวิตในหมู่บ้าน คณะกรรมการจะเก็บเงินค่าฌาปนกิจศพ จากชาวบ้าน

ในหมู่บ้านรอบครัวละ 100 บาท ต่อ 1 ศพ และครอบครัวผู้เสียชีวิตจะได้เงินสงเคราะห์ท้ังหมด

จํานวน 20,000 บาท  

 

3.3 สภาพทางเศรษฐกิจ 

 

3.3.1 การประกอบอาชีพ 
พื้นท่ีบ้านแม่แพงมีลักษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบลุ่ม ลักษณะคล้ายแอ่งกระทะ    

มีภูเขาล้อมรอบ อากาศหนาวเย็นเกือบตลอดปี มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และอยู่

ติดกับเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ซึ่งเป็นแหล่งน้ําสําคัญท่ีเป็นท้ังแหล่งอาหาร แหล่งประกอบอาชีพของคน

ในชุมชน นอกจากนี้ยังมีอ่างเก็บน้ําเนื่องในพระราชดําริ สําหรับทําเป็นระบบชลประทานเพื่อ

การเกษตร ชาวบ้านจึงมีน้ําใช้ในการทําการเกษตรตลอดท้ังปี ซึ่งบ้านแม่แพงมีความเหมาะสมต่อการ

ทําการเกษตร ส่งผลให้ประชากรส่วนใหญ่ในพื้นท่ีประกอบอาชีพเกษตรเป็นหลัก ได้แก่ 

(1) การทําสวนลําไย ด้วยสภาพอากาศท่ีหนาวเกือบตลอดท้ังปี และพื้นท่ีเป็น

พื้นท่ีเขา ในชุมชนจึงมีการปลูกลําไยเป็นอาชีพหลัก พื้นท่ีประมาณ 2 ส่วนใน 3 ส่วนของหมู่บ้าน

เป็นสวนลําไย นอกจากเกษตรกรปลูกลําไยในพื้นท่ีสวนแล้วยังมีการปลูกเพิ่มในพื้นท่ีว่างบริเวณ

รอบบ้านอีกด้วย รายได้หลักของเกษตรกรจึงได้จากการขายลําไย โดยเฉล่ียปีละประมาณ 
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150,000 – 300,000 บาทต่อครอบครัว ลําไยจึงเป็นพืชเศรษฐกิจของบ้านแม่แพงเนื่องด้วยการ

ทําลําไยต้องใช้ต้นทุนสูง สําหรับซื้อปุ๋ย สารบํารุงในการดูแลต้น และเปิดตาดอกให้มีผลผลิตเยอะ  

ชาวบ้านส่วนใหญ่ลงทุนโดยการกู้ซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากร้านค้ามาก่อน เมื่อเก็บผลผลิต

แล้วค่อยจ่าย แต่การออกดอก ออกผลของลําไยนอกจากต้องบํารุง และดูแลอย่างดีแล้ว  

สภาพอากาศเป็นอีกปัจจัยสําคัญ หากสภาพอากาศร้อน ผลผลิตลําไยก็จะน้อย ในบางปีท่ี 

ประสบภัยแล้งหนักส่งผลให้ต้นตายได้ และส่งผลให้เกษตรกรเกิดหนี้สิน  จะเห็นได้ว่า เกษตรกร

เกิดปัญหาหนี้สินจากการทําสวนลําไยเป็นส่วนใหญ่ 

(2) การปลูกข่า ตะไคร้ขาย เนื่องจากชาวบ้านบ้านแม่แพงทําสวนลําไยเป็นอาชีพ

หลักแล้ว ช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตลําไยขาย ชาวบ้านจะว่างงานเป็นระยะเวลานาน ชาวบ้านจึงหัน

มาปลูกข่า ตะไคร้ ตัดขาย เพื่อเป็นรายได้ใช้ในชีวิตประจําวัน โดยแรกๆประมาณ ปี 2549 ยังปลูกกัน

ไม่แพร่หลายนัก มีเพียง 4- 5 รายเท่านั้น เกษตรกรรายอื่นๆส่วนใหญ่ปลูกพืชผักขาย เช่น ผักกาด ฟัก

เขียว ฟักทอง ถั่วต่างๆ เป็นต้น เมื่อพบว่าการปลูกข่า ตะไคร้ ขายมีรายได้ดี ในช่วงราคาสูง ข่าตะไคร้ 

มีราคาถึง 15-25 บาท ชาวบ้านจึงเปล่ียนจากการปลูกผักขายมาปลูกข่า ตะไคร้แทน ซึ่งเป็นรายได้

เพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจําวัน มีรายได้ประมาณ 500 –1,000 บาทต่อครอบครัวต่อวัน ส่งผลให้ปัจจุบัน

ชาวบ้านเกือบทุกหลังคาเรือนปลูกข่า ตะไคร้ขาย ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชุมชนในช่วงหลังการเก็บเกี่ยว 

นอกจากนั้นยังสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุในหมู่บ้าน โดยการรับจ้าง ตัดแต่งข่าและตะไคร้ค่าจ้าง

กิโลกรัมละ 2 บาทรายได้ต่อวันประมาณ 60 – 100 บาทปัจจุบันมีแหล่รับซื้อ(พ่อค้าคนกลาง)ใน

หมู่บ้านเพื่อนําไปขายในจังหวัดประมาณ 5 แหล่ง โดยก่อนเท่ียงชาวบ้านจะนําข่า ตะไคร้ท่ีได้ไปนํา

ขาย แต่การเพิ่มขึ้นของการปลูกข่าตะไคร้ของเกษตรกร ส่งผลให้ราคา ข่า ตะไคร้ตก ราคาประมาณ 

6-12 บาท หากเป็นช่วงผลผลิตล้นตลาด ทางพ่อค้าคนกลางจะมีการกําหนดจํานวนการรับซื้อ โดยจะ

รับซื้อข่า ตะไคร้ อย่างละ 2 ถุง (1=10กิโลกรัม) ต่อครอบครัวส่งผลให้รายได้ของชาวบ้านน้อยลงด้วย 

(3) ค้าขาย คนในชุมชนส่วนหนึ่งประกอบเป็นอาชีพค้าขายเป็นหลัก ท้ังท่ีเปิดร้าน

ขายท่ีบ้าน ได้แก่ ร้ายขายของชํา ร้านขายของสดและอาหารสําเร็จรูป ร้านจําหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง 

ร้านเสริมสวย และบางส่วนค้าขายตามตลาดนัดในหมู่บ้านและพื้นท่ีใกล้เคียงได้แก่  อาหารประเภท

สําเร็จ แกงถุง ใส้อั๋ว และแคปหมูเป็นต้น นอกจากนั้นยังมีบางส่วนท่ีทําอาหารวางขายตามร้านค้า

ต่างๆในหมู่บ้านอีกด้วย 
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(4) ข้าราชการและรับจ้างมีส่วนน้อย และทํางานอยู่ในอําเภอเมืองเชียงใหม่

มากกว่าทํางานอยู่ในหมู่บ้าน  

(5) ส่วนอาชีพเสริม ของคนในหมูบ้าน ได้แก่ 

(5.1) ประมง หาปลาในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และหาของปุานํามาขาย เช่น 

หน่อไม้ เห็ด เป็นต้น 

(5.2) การรวมกลุ่มของหมู่บ้าน เนื่องจากการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมี

วัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่ชาวบ้าน ซึ่งได้แก่ การทําน้ําพริกตาแดงของกลุ่มสตรีแม่บ้าน 

การแปรรูปสมุนไพรของกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปสมุนไพร การจักสานไม้ไผ่ของชมรมผู้สูงอายุ และการ

เย็บปักถักร้อยของกลุ่มแม่บ้าน  

(5.3) ปลูกพืชสวนครัวในบริเวณรอบบ้าน เช่น ผักกาด ฟักเขียว ฟักทอง เป็น

ต้น เมื่อเหลือจากการกินก็นําไปขายตามร้านค้าในชุมชน 

 

 
ภาพที่ 3.8 ลักษณะอาชีพในชุมชน โดย นูรีมะห์ ลูดิง, 2559. 
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3.3.2 ปฏิทินการผลิต 

 

ตารางท่ี 3.4  
 

ปฏิทินการผลิต 

อาชีพ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
ปลูกลําไย              

ปลูกข่า             

ปลูกตะไคร้             

ปลูกส้ม             

จักสาน             

แปรรูป
สมุนไพร 

            

น้ํ า พ ริ ก ต า
แดง 

            

เ ย็ บ ปั ก ถั ก
ร้อย 

            

ประมง             

หมายเหตุ. โดย นูรีมะห์ ลูดิง, 2559. 

3.3.3 ฐานะความเป็นอยู่ (ลักษณะบ้าน/เคร่ืองใช้สิ่งอ านวยความสะดวก) 

ชาวบ้านบ้านแม่แพงมีฐานะความเป็นอยู่ในระดับดี เนื่องจากหมู่บ้านแม่แพงมี
ความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติ ท้ังด้านทรัพยากร ปุา ดิน และแหล่งน้ํา ท่ีเอื้อต่อการทํา
เกษตร ส่งผลให้ชาวบ้านยึดอาชีพทําการเกษตรเป็นหลัก ได้แก่ ปลูกลําไย ข่า ตะไคร้ และพืชผักต่างๆ 
นอกจากนั้นยังมีการรับจ้าง การรวมกลุ่มทําอาชีพเสริมเพื่อเป็นรายได้เสริมให้แก่คนในชุมชน ส่งผลให้
ชาวบ้านมีรายได้ตลอดท้ังปี และไม่มีการออกไปทํางานต่างพื้นท่ี มีบางส่วนท่ีรับราชการ ทํางาน
เอกชน และรับจ้างงานในเมืองเท่านั้น ท่ีนิยมไปทํางานในอําเภอเมืองเชียงใหม่ 

ลักษณะบ้านเรือนมีความมั่นคงถาวร ลักษณะบ้านส่วนใหญ่เป็นบ้านช้ันเดียว 
สร้างด้วยปูน เป็นบ้านหลังใหญ่ มีรั้วล้อมรอบบ้าง ซึ่งชาวบ้านให้ความสําคัญต่อการสร้างบ้านและ
ปรับปรุงบ้านมาก โดยชาวบ้านจะเก็บเงินท่ีเหลือจากการขายลําไยในแต่ละปีเพื่อสร้างบ้าน มีส่วนน้อย
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ท่ียังเป็นบ้านไม้ มีลักษณะกึ่งไม้กึ่งปูน พบว่าบ้านท่ีเป็นส่วนของบ้านไม้เป็นบ้านท่ีสร้างจากไม้บ้านหลัง
เก่าท่ีย้ายมา ภายหลังมีการต่อเติมส่วนท่ีเป็นปูนเพิ่มเติม  

เครื่องใช้ส่ิงอํานวยความสะดวกต่างๆ ท่ีพบในชุมชน 
หมู่บ้านแม่แพงเกือบทุกหลังคาเรือน มีรถยนต์ใช้ ท้ังท่ีใช้ส่วนตัวและสําหรับทํา

การเกษตร โดยคิดเป็นร้อยละ 98 ของท้ังหมัด ส่วนรถจักรยานยนต์พบว่ามีรถจักรยานยนต์ทุกหลังคา
เรือน โดยส่วนใหญ่ครอบครัวหนึ่งมีจักรยานยนต์ 2-3 คัน ซึ่งมีท้ังสภาพเก่าและคันใหม่ โดยคันท่ีมี
สภาพเก่าใช้สําหรับทําการเกษตร เข้าสวน เป็นต้น 

ส่ิงอํานวยความสะดวกในการประกอบอาชีพ พบว่า ชาวบ้านท่ีทําอาชีพปลูกข่า 
ตะไคร้ จะมีรถพ่วงสามล้อไว้ขนข่า ตะไคร้ นอกจากนั้นในชุมชนยังมีรถแบ็คโฮรับจ้าง จํานวน 1 คัน 
และรถอีแต๋นรับจ้างอีก 1 คัน ส่วนส่ิงอํานวยสะดวกอื่นในการทําเกษตร ได้แก่ เครื่องอัดฉีดน้ํา ไว้
สําหรับทําความสะอาดข่า ตะไคร้  

ประเภทเครื่องใช้ส่ิงอํานวยความสะดวกภายในบ้าน พบว่า เกือบทุกหลังคาเรือน
มีเครื่องซักผ้า เครื่องทําน้ําร้อน ตู้เย็น คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวี และเครื่องใช้ไฟฟูาต่างๆ เช่น 
หม้อหุงข้าว กระติกน้ําร้อน  เครื่องปั่นเป็นต้น ส่วน เครื่องปรับอากาศ ระบบอินเตอร์เน็ต พบในบาง
ครัวเรือนเท่านั้น 

ส่ิงอํานวยความสะดวกในการประกอบอาชีพ พบว่าเกือบทุกหลังคาเรือนมี
รถยนต์ใช้ โดยคิดเป็นร้อยละ 98 ของท้ังหมด  

3.3.4 รายได้และหนี้สิน 

3.3.4.1 รายได้ของหมู่บ้านแม่แพง  
ปีพ.ศ. 2559  พบว่า ส่วนใหญ่มีรายได้ประมาณ 150 ,000-200,000 

บาทต่อปี จํานวน 63 ราย คิดเป็นร้อยละ 26 ของท้ังหมด รายได้หลักได้จากการทําลําไย หากลําไยให้
ผลผลิตดี รายได้ของชาวบ้านก็จะเพิ่มขึ้นตามด้วย ส่วนท่ีมีจํานวนน้อยท่ี สุดมีรายได้ตํ่ากว่า 50,000 
บาทต่อปี จํานวน 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 4 ของท้ังหมด พบว่าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่
ลําพังรายได้ได้จากการรับจ้างและลูกหลานส่งมา ดังนี้ 
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ภาพที่ 3.9 รายได้เฉล่ียต่อปี  

3.3.4.2 หนี้สิน หนี้สินของของคนในชุมชนส่วนใหญ่เป็นหนี้ จากการผ่อน
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และหนี้สินจากการกู้ยืมลงทุนทําการเกษตร พบว่า ครอบครัวท่ีมีหนี้มี
ประมาณ 88 ครอบครัวจาก 240 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 37 ของท้ังหมด โดยส่วนใหญ่มีหนี้สินปะ
มาณ 10,000-50,000 บาท ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 3.4 
 
หนี้สิน 

จํานวนเงินหนี้ (บาท) จํานวนผู้ติดหนี้ (ราย) 
10,000-50,000 บาท 28 
50,001-100,000 บาท 15 
100,001-150,000 บาท 11 
150,001-200,000 บาท 5 
200,001-250,000 บาท 10 
250,001-300,000 บาท 5 
มากว่า 300,000 บาท 14 

รวมท้ังหมด 88 
หมายเหตุ. จาก ข้อมูล จปฐ.ประจ าปี 2559 โดย นูรีมะห์ ลูดิง, 2559. 
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ภาพท่ี 3.10 จํานวนครอบครัวท่ีมีหนี้ 
หมายเหตุ. ครอบครัวท่ีมีหนี้สินมีจํานวน 88 ครอบครัว จากท้ังหมด 240 ครอบครัว 

3.3.5 การถือครองที่ดินและกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 

การถือครองและกรรมสิทธิ์ในท่ีดินพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่มีเอกสารสิทธิ์การ
ครอบครองท่ีดิน ได้แก่ หนังสือโฉนด ดังนี้ 

 
ภาพท่ี 3.11 
 
จ านวนการถือครองท่ีดิน 

 

หมายเหตุ. จาก ข้อมูล จปฐ.ประจ าปี 2559 โดย นูรีมะห์ ลูดิง, 2559. 
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3.3.6 ปัญหาในการประกอบอาชีพ 
3.3.6.1 การปลูกล าไย  

เกษตรกรผู้ปลูกลําไยประสบปัญหาจากภัยแล้ง ซึ่งลําไยจะให้ผลผลิตท่ี

ดีในพื้นท่ีท่ีมีอากาศเย็น แต่เมื่อ 1-2 ปี มานี้ สวนลําไยของชาวบ้านได้ประสบกับปัญหาภัยแล้ง 

อย่างหนัก ส่งผลให้ลําไยไม่มีผลผลิต บางรายได้ผลผลิตน้อยและบางรายต้นลําไยในสวนบางส่วนแห้ง

ตาย ซึ่งปัญหาดังกล่าวได้ก่อให้เกิดเสียหายต่อสวนของชาวบ้านเป็นอย่างมาก เนื่องจากรายได้หลัก

ของชาวบ้านบ้านแม่แพงได้จากการทําลําไย หากลําไยไม่มีผลผลิต ชาวบ้านก็ขาดรายได้ เช่นใน 

ปี 2559 ท่ีผ่านมา ชาวบ้านประสบปัญหาภัยแล้งหนัก เนื่องจากลําไยไม่ออกผล จึงไม่มีผลผลิต  

บางรายมีแต่น้อยมาก ซึ่งชาวบ้านเดือดร้อนมาก เนื่องจากต้นทุนในการบํารุงรักษาลําไยท้ังหมด     

เช่น การพ่นสารเร่งดอก เร่งผลลําไย การใส่ปุ๋ยและอื่นๆ วัตถุดิบท่ีใช้ในการบํารุงดังกล่าวชาวบ้านได้

ยืมเงินจ่ายก่อน ค่อยจ่ายหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว แต่เมื่อไม่มีผลผลิตชาวบ้านก็ไม่มีเงินจ่ายใน

ส่วนของต้นทุนดังกล่าวส่งผลให้ชาวบ้านเป็นหนี้จากการลงทุน และไม่มีเงินทุนในการหมุนเวียนในปี

ต่อไป  

3.3.6.2 ปัญหาราคาข่า ตะไคร้  

การปลูกข่า ตะไคร้ เพื่อนํามาตัดไปขาย เป็นอาชีพหลักของชาวบ้าน

ในช่วงนอกฤดูกาลเก็บเกี่ยวลําไย ซึ่งชาวบ้านจะทํากันทุกวันและทํากันเกือบทุกครัวเรือน แต่มี  

บางช่วงท่ีผลผลิตข่า ตะไคร้ ล้นตลาด จึงเกิดข้อจํากัดในการรับซื้อมากขึ้นโดยทางพ่อค้าคนกลาง  

ในหมู่บ้านจะมีการจํากัดจํานวนรับซื้อข่าและตะไคร้จากชาวบ้าน จากเคยรับซื้อ ท้ังหมดไม่จํากัด 

เปล่ียนเป็นรับซื้อเพียงครัวเรือนละ 2 ถุงต่อวันเท่านั้น (1 ถุงมี 10 กิโลกรัม/กิโลกรัมละ 12 บาท) 

ส่งผลให้รายได้ในครัวเรือนลดลงจากวันละ 500 - 1000 บาท เหลือเพียง 300 - 500 บาทต่อวัน

เท่านั้น และท่ีสําคัญ ปี 2559 ท่ีผ่านมายังประสบปัญหาราคาถูก จากการสอบถามพบว่าเมื่อปี .2558 

ข่าและตะไคร้มีราคาสูงถึง 25 บาทต่อกิโลกรัม แต่เมื่อปี 2559 ถูกกว่าปี 2558 เกือบสองเท่า ส่งผล

ให้รายได้ของชาวบ้านลดลงตามไปด้วย 

3.3.6.3 การจ าหน่ายสินค้าของกลุ่มวิสาหกิจในชุมชน  

บ้านแม่แพงได้มีกลุ่มวิสาหกิจท่ีได้จดทะเบียนเพื่อการจําหน่ายสินค้า

หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ท้ังหมด 4 กลุ่มได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปสมุนไพร กลุ่มน้ําพริกตา

แดง กลุ่มเย็บปักถักร้อย และกลุ่มจักสานของผู้สูงอายุ โดยการรวมกลุ่มของท้ัง 4 กลุ่มมีวัตถุประสงค์
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เพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่ชาวบ้านในชุมชน แต่ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มยังไม่มีตลาดหลักในการรับซื้อและ

ส่งออก ส่วนใหญ่จะออกขายสินค้าตามงานแสดงสินค้าและกิจกรรมต่างๆ เช่น งานเมืองหนาว งาน

แสดงสินค้า (OTOP) เป็นต้น นอกจากนั้นทางกลุ่มจะจัดทําเมื่อมีร้านค้าและลูกค้าส่ังมาเท่านั้น ซึ่งส่ง

ขายได้จํานวนไม่มากนัก ส่งผลให้รายได้ภายในกลุ่มไม่ค่อยมั่นคงและหมุนเวียนช้า ซึ่งส่งผลถึงการเริ่ม

ลาออกของสมาชิกบางคนด้วย 

3.3.7 สถาบันการเงินและเงินกู้ 

เงินกู้ในระบบ     เงินกู้นอกระบบ 
-  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ ์ -  ร้านค้าขายผลิตภัณฑ์การเกษตร 

-  นิคมสหกรณ์พร้าว   -  แหล่งเงินกู้ภายในหมู่บ้านและหมู่บ้านใกล้เคียง 
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3.4 ลักษณะทางการเมืองและการรวมกลุ่ม 
 

3.4.1 ผู้น าในชุมชน (ผู้น าทางการ/ผู้น าทางธรรมชาติ) 

ผู้น าทางการ 
นายจํารัส คําเรือน  ผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่แพง ดํารงตําแหน่งมา 13 ปี 
นายจรัญ  คําเรือน    สมาชิกเทศบาลตําบลแม่ป๋ัง 
นายสุบิน  บุญเป็ง    สมาชิกเทศบาลตําบลแม่ป๋ัง 
นายสมาน  หมื่นสําราญ   ประธานกรรมการหมู่บ้าน 

ผู้น าธรรมชาติ 
พระครูรัตนปัญญาวัตน์  (ปัจจุบันมรณภาพ เมื่อปีพ.ศ 2559) เจ้าอาวาสประจํา

วัดบ้านแม่แพง ท่านเป็นท่ีนับถือของชาวบ้านท้ังในหมู่บ้านและพื้นท่ีใกล้เคียง ซึ่งมีบทบาทสําคัญต่อ
การพัฒนาหมู่บ้านและวัด  

นายถนอม  ชัยคําปัน ประธานชมรมผู้สูงอายุ และปราชญ์ชาวบ้าน มีบทบาท
สําคัญในการขับเคล่ือนการพัฒนาในกลุ่มผู้สูงอายุ มีการรวมกลุ่มผู้สูงอายุในหมู่บ้านจัดทําจักสานจาก
ไม้ไผ่ เพื่อเป็นรายได้เสริม และอนุรักษ์ภูมิปัญญาดังกล่าวผ่านการสืบทอดและจัดอบรมให้แก่เยาวชน 

3.4.2 ชุมชนกับการปกครองท้องถ่ิน 
อดีตบ้านแม่แพงอยู่ในพื้นท่ีเขตภูเขา ห่างจากปากทางถนนสายหลักเชียงใหม่-

พร้าว ประมาณ 10 กิโลเมตร การคมนาคมไม่สะดวก ถนนเป็นถนนลูกรัง ชาวบ้านจึงไม่ค่อยได้
ออกมาในเมืองมากเท่าใดนัก จะออกมาทําธุระเท่านั้น การเมืองการปกครองในสมัยนั้น แม้มี
ผู้ใหญ่บ้านในการปกครองแล้ว แต่ผู้ใหญ่บ้านนั้นถูกแต่งต้ังขึ้นเองโดยคนในชุมชน แทนการเลือกต้ัง
เช่นในปัจจุบัน ซึ่งการปกครองหมู่บ้านจากพื้นท่ีเดิมมีผู้ใหญ่บ้านท้ังหมด 5 คน ได้แก่ 

1. พ่อหลวงเผือก จักขา 

2. พ่อหลวงผัด  วิกัน 

3. พ่อหลวงกุณา มูลรินทร์ 

4. พ่อหลวงจันทร์ วิกัน 

5. พ่อหลวงศรีนวล มูลรินทร์ 
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เมื่ออพยพเข้ามาอยู่ในพื้นท่ีปัจจุบัน แรกๆ ผู้ใหญ่บ้านยังคงเป็นพ่อหลวงศรีนวล 

มูลรินทร์ ยังคงดํารงตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อจากพื้นท่ีเดิม จนเกษียณอายุ ซึ่งพ่อหลวงศรีนวลดํารง

ตําแหน่งเป็นระยะเวลาท้ังหมด 33 ปี จากนั้น เมื่อปี 2526 ทางอําเภอได้ให้มีการเลือกต้ังผู้ใหญ่บ้าน 

ซึ่งเป็นการเลือกต้ังครั้งแรกในหมู่บ้านแทนการแต่งต้ังอย่างในอดีต จากปีพ.ศ2526 ถึงปัจจุบัน  

บ้านแม่แพงมีผู้ใหญ่บ้านท้ังหมด 6 คน ได้แก่ 

1. พ.ศ 2526 -2531 พ่อหลวงจรัญทองศิริ ดํารงตําแหน่งเป็นระยะเวลา 5 ปี หมดวาระ 

2. พ.ศ. 2531-2535 พ่อหลวงอินทร์ ทองมาลย์ ดํารงตําแหน่งเป็นระยะเวลา 4 ปี ลาออกเกิด

อุบัติเหตุ 

3. พ.ศ .2535-2540 พ่อหลวงพล สุขเกษม ดํารงตําแหน่งเป็นระยะเวลา 5 ปี หมดวาระ 

4. พ.ศ .2540-2542 พ่อหลวงบุญทอง ฟันฟูอ ดํารงตําแหน่งเป็นระยะเวลา 2 ปี ลาออก 

5. พ.ศ. 2543-2546 พ่อหลวงจรัญ คําเรือน ดํารงตําแหน่งเป็นระยะเวลา 3 ปี ลาออก 

6. พ.ศ 2546 – ปัจจุบัน พ่อหลวงจํารัส คําเรือน  

3.4.3 การรวมกลุ่มต่างๆในชุมชน 

การรวมกลุ่มของบ้านแม่แพงมีวัตถุประสงค์สําคัญเพื่อสร้างรายได้เสริมให้แก่คน
ในหมู่บ้านในช่วงว่างงานจากการทําเกษตร ปลูกลําไย โดยจัดกลุ่มและจัดทําสินค้าท่ีชาวบ้านมีความ
ชํานาญและเป็นภูมิปัญญาของหมู่บ้าน ซึ่งมีท้ังหมด 4 กลุ่ม ได้แก่  

3.4.3.1 กลุ่มเย็บปักถักร้อย 

กลุ่มเย็บปักถักร้อยจัดต้ังขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544 โดย นางสาวกุลนที         
มีบ่อทรัพย์ เป็นประธาน เริ่มแรกมีสมาชิกท้ังหมด 20 คน ซึ่งเป็นกลุ่มสตรีแม่บ้าน  ผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มได้แก่ การเย็บปักถักร้อยผ้าม่าน ผ้าปูโต๊ะ โดยใช้วิธีถักมือ และปักเป็นลายดอกไม้ ขายโดยการ  
ออกร้านตามงานหรือกิจกรรมต่างๆท่ีทางเทศบาล ท่ีว่าการอําเภอ และงานจังหวัดได้จัดขึ้น และขาย
ส่งให้แก่ผู้ท่ีส่ังโดยตรง ซึ่งรายได้ท่ีได้จากการขาย ทางกลุ่มนํามาเข้ากลุ่มออมทรัพย์ของกลุ่ม เพื่อเป็น
ต้นทุนในการให้กู้แก่สมาชิก ต่อเมื่อปี พ.ศ.2550 ทางกลุ่มได้จดทะเบียนเป็นสินค้า OTOP หนึ่งตําบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ ทางกลุ่มจึงได้สร้างเครือข่ายกลุ่มระหว่างหมู่บ้าน และระหว่างอําเภอ โดยมีการร่วม
แลกเปล่ียนการทําถักลายต่างๆของแต่ละกลุ่ม เพื่อความงดงาม และสร้างเครือข่ายการตลาดมากขึ้น 
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ภาพที่ 3.12 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ผ้าม่าน จากกลุ่มเย็บปักถักร้อย โดย นูรีมะห์ ลูดิง, 2559. 

3.4.3.2 กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปสมุนไพร 
กลุ่มแปรรูปสมุนไพรจากการท่ีประธานกลุ่ม (นางอัมรา มูลรินทร์)  

เคยปุวยเป็นโรคไมเกรน ปวดหัวอย่างหนัก กินยาอะไรก็ไม่หายและอาการปวดหัวก็ไม่ทุเลา จนเมื่อปี 
2549 ทางชุมชนได้มีการประชาสัมพันธ์สําหรับผู้ท่ีสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรมการแปรรูปสมุนไพร  
จึงเกิดความสนใจและได้มีโอกาสอบรมและเรียนรู้เกี่ยวกับด้านสมุนไพรกับแม่หมอสุจิตรา วิโสภา 
โครงการได้จัดขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ปั๋ง พบว่าเมื่อได้ลองด่ืมสมุนไพรสูตรตรีผลา  
ซึ่งมีส่วนประกอบ ดังนี้ สมอไทย สมอพิเภก มะขามปูอม และลูกมะกอกปุา นํามาต้มด่ืมเป็น
ระยะเวลา 1 เดือน อาการปวดหัวอย่างหนักจากโรคไมเกรนเริ่มดีขึ้น และทุเลาลงเรื่อยๆ จนอาการ
ปวดหัวไมเกรนเริ่มหายเป็นปกติ ส่งผลให้นางอัมรามีความต้ังใจทําสมุนไพรแปรรูปต่อไปเพื่อเผยแพร่
ให้คนท่ีเจ็บปุวยทรมานจากโรคต่างๆให้หายขาด โดยไม่ต้องพึ่งยาปฏิชีวนะ ดังนั้นนางอัมราจึงได้
รวมกลุ่มจัดต้ังกลุ่มวิสาหกิจสมุนไพรขึ้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนเครื่องอบสมุนไพรจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีพ.ศ.2551 ได้จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์หลายช้ิน 
ได้แก่ ลูกประคบสมุนไพร แชมพูจากสมุนไพร ชาจากเถาวัลย์เปรียง น้ํามันสมุน ไพรเสลดพังพอน  
เป็นต้น  
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ภาพที่ 3.13 ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปสมุนไพร โดย นูรีมะห์ ลูดิง, 2559. 

3.4.3.3 กลุ่มแม่บ้านน้ าพริกตาแดง 

กลุ่มแม่บ้านบ้านแม่แพงเป็นอีกหนึ่งกลุ่มท่ีมีความคิดท่ีอยากจะพัฒนา
หมู่บ้านของตนเองด้านความเป็นอยู่ ให้ดีขึ้น เมื่อเทศบาลตําบลแม่ปั๋งในการนําของ นายกเทศบาล
ตําบลแม่ปั๋ง ได้แก่นายศักด์ิศรี มูลธร ได้มีการสนับสนุนกลุ่มแม่บ้านท่ีมีการรวมกลุ่มเริ่มแรกกลุ่ม
แม่บ้านแม่แพง โดยการจัดฝึกอบรมซึ่งใช้งบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตําบลแม่ปั๋ง
สมัยนั้น ให้มีการจัดทําน้ํายาล้างจานและน้ํายาปรับผ้านุ่ม แต่กลับพบอุปสรรคในหลายๆด้าน เพราะ
ไม่มีความรู้ในเรื่องการพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันกับท้องตลาดได้ เมื่อเกิดปัญหาด้าน
การแข่งขันกับตลาดภายนอกทางกลุ่มจึงเปล่ียนผลิตภัณฑ์จากน้ํายาล้างจานและน้ํายาปรับผ้านุ่ม     
มาเป็นผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีทางกลุ่มมีความเช่ียวชาญกว่า คือ น้ําพริกตาแดง โดยมีท่ีปรึกษาของกลุ่ม     
คือ นางกุลนที บ่อทรัพย์ ซึ่งเป็นประธานกลุ่มอาชีพด้านการเย็บปักถักร้อย ต่อมาทางกลุ่มได้รับการ
แนะนําและช่วยจัดหาช่องทางในด้านการของบประมาณจากโครงการอยู่ดีมีสุขของรัฐบาลและจาก
ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

การจัดกลุ่มอย่างเป็นทางการ มีการนัดหมายการประชุมกลุ่มอย่างเป็น

ทางการวันท่ี 1 เมษายน 2550 มีสมาชิกท้ังหมด 19 คน มีการเลือกต้ังคณะกรรม การทํางานอย่าง

ถูกต้องตามเงื่อนไขในการจัดต้ังกลุ่ม โดยเลือกต้ังประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก และ

คณะกรรมการต่างๆให้มีบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งภายในกลุ่มมีการออม

ทรัพย์โดยให้สมาชิกเข้ามาถือหุ้นคนละ 50 บาท 
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ต่อมาเจ้าหน้าท่ีพัฒนาชุมชนอําเภอพร้าว เข้าพบปะเยี่ยมชมกิจกรรม

ของกลุ่มให้คําปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และแนะนําให้ไปจดทะเบียนผลิตภัณฑ์หนึ่งตําบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์หรือสินค้า OTOP ของอําเภอพร้าว เพื่อจะได้รับการช่วยเหลือในอีกระดับหนึ่ง ต่อจากนั้น

ทางกลุ่มได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเรื่อยๆตามลําดับจากการเป็นสมาชิกเครือข่าย OTOP อําเภอ

พร้าวทําให้ได้รับการออกแบบบรรจุภัณฑ์น้ําพริกให้และมีการตั้งช่ือผลิตภัณฑ์ให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ 

โดยใช้ช่ือว่าน้ําพริกตาแดง ตรา ช้อนไทยซึ่งช่วงแรกได้ทดลองทําขายในหมู่บ้านท่ีจัดงานบุญหรืองาน

ต่างๆ และเริ่มนําไปวางขายตามร้านค้าและตลาดชุมชน จากนั้นก็เริ่มมีลูกค้าท่ีลองชิมแล้วติดใจและ

บอกต่อกันไปปากต่อปาก ทางกลุ่มจึงมีการพัฒนาคุณภาพของสินค้ามากขึ้น จนได้รับการรับรองจาก

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาในปีพ.ศ.2553 ปัจจุบันมียอดส่ังซื้อท้ังในและนอกชุมชนมากขึ้น 

 
ภาพที่ 3.14 ผลิตภัณฑ์น้ําพริกตาแดง จากกลุ่มสตรีแม่บ้าน โดย นูรีมะห์ ลูดิง, 2559. 

3.4.3.4 กลุ่มจักสานไม้ไผ่ของกลุ่มผู้สูงอายุ 

กลุ่มจักสานไม้ไผ่ของกลุ่มผู้สูงอายุจัดต้ังขึ้นเมื่อช่วงต้นปี พ.ศ.2558    

โดยแรกเริ่มจากประธานกลุ่มผู้สูงอายุ (นายถนอม ชัยคําปัน) เข้าอบรมโครงการทําผลิตภัณฑ์หนึ่ง

ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในพื้นท่ีอําเภอพร้าว ณ ท่ีว่าการอําเภอพร้าว แล้วได้เข้าอบรมในหลักสูตรการจัก

สานจากไม้ไผ่ เนื่องจากตนมีความความรู้และเช่ียวชาญ จึงเกิดความสนใจ หลังจากได้รับการอบรมจึง

ได้กลับมาจัดต้ังกลุ่มจักสานไม้ไผ่ โดยได้รับงบประมาณจากท่ีว่าการอําเภอพร้าว สนับสนุนเริ่มแรกมี
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สมาชิกประมาณ 19 คน เป็นผู้สูงอายุท้ังหมด และเมื่อปลายปีพ.ศ.2558 ได้จดทะเบียนเป็นสินค้าหนึ่ง

ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของอําเภอพร้าว แต่เมื่อดําเนินการได้สักระยะหนึ่งทางกลุ่มประสบปัญหาไม่มี

ตลาดรองรับ ส่งผลให้ขายผลิตภัณฑ์ได้น้อย ซึ่งสามารถขายได้เฉพาะท่ีมีคนส่ังทําเท่านั้น ส่งผลให้ไม่มี

เงินหมุนเวียนภายในกลุ่ม สมาชิกจึงเริ่มทยอยออก และกลับมาจักสานเพื่อขายเองท่ีบ้านแทนการเข้า

กลุ่ม 

ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ประมาณ 4 ประเภท ก๋วยสําหรับใส่ผัก ก๋วยสําหรับ

ใส่ของใช้ต่างๆ ชุดเก้าอี้รับแขกไม้ไผ่ และแคร่ไม้ไผ่ 

 

 
ภาพที่ 3.15 ผลิตภัณฑ์จักสานจากชมรมผู้สูงอายุ โดย นูรีมะห์ ลูดิง, 2559. 
 

3.4.4 ปัญหาส าคัญของคนในชุมชน 

3.4.4.1 การอพยพของแรงงาน  

ลูกหลานชาวบ้านท่ีเป็นแรงงานหนุ่มสาวส่วนใหญ่จะออกไปทํางานใน

กรุงเทพและตัวอําเภอเมืองเชียงใหม่ มีเพียงบางส่วนเท่านั้นท่ีมทงานในพื้นท่ีใกล้เคียง ส่งผลให้ภายคน

หรือผู้อยู่อาศัยในชุมชนส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็กและผู้สูงอายุ ซึ่งพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่อาศัยอยู่กันตาม

ลําพัง สามี – ภรรยา 

3.4.4.2 ปัญหาการก าจัดวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 

ปัญหาการกําจัดวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ใบตะไคร้ รากข่า และ

กิ่งลําไย พบว่า ใบตะไคร้ และรากข่า  นําไปใส่ใต้ต้นลําไยเพื่อให้ย่อยสลายเป็นปุ๋ย บางส่วนนําไปท้ิงใน
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จุดท้ิงขยะของชุมชน ซึ่งมีจํานวนมาก ส่งผลให้พื้นท่ีสําหรับท้ิงขยะไม่เพียงพอ ส่วนกิ่งลําไย ชาวบ้าน

กําจัดโดยการเผา ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาหมอกควัน เนื่องด้วยพื้นท่ีบ้านแม่แพงมีลักษณะภูมิ ประเทศ

คล้ายแอ่งกระทะ ล้อมรอบด้วยภูเขา จึงเกิดปัญหาหมอกควัน 

3.4.4.3 ปัญหาการลักขโมย  

ช่วงฤดูเก็บผลผลิตลําไย ภายในชุมชนจะมีแรงงานจากนอกพื้นท่ี 

จํานวนหลายสิบคน เข้ามาพักอาศัยในสวนของชาวบ้าน เพื่อรับจ้างเก็บผลผลิตลําไย และในทุกปีๆ

เมื่อถึงฤดูเก็บผลผลิตลําไยภายในชุมชนจะเกิดปัญหาการลักขโมย เช่น ของใช้ในครัวเรือน เงิน บ่อย

ขึ้น ชาวบ้านจึงต้องมีการจัดเวรยามบ้างและดูและความปลอดภัยภายในชุมชนอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้น 
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

บ้านแม่แพง หมู่ท่ี 3 ตําบลแม่ปั๋ง อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านเกษตร 
ประกอบอาชีพปลูกลําไยเป็นหลัก มีทรัพยากรท่ีเหมาะต่อการทําการเกษตร โดยเฉพาะทรัพยากรน้ํา 
ได้แก่ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และโครงการพระราชดําริอ่างเก็บน้ําบ้านแม่แพง ประชากรส่วนใหญ่
บ้านแม่แพงปลูกลําไย มีรายได้หลักจากการขายลําไย ลําไยจึงเป็นพืชเศรษฐกิจของบ้านแม่แพง 

การผลิตลําไยมีกระบวนการผลิตหลายข้ันตอน ได้แก่ การใหน้้ําลําไย การใส่ปุ๋ย การพ่น
สารเคมีปูองกันโรคแมลง การพ่นสารบํารุงหรือเร่งดอก เร่งผล และการเก็บเกี่ยวเพื่อให้ได้ผลผลิตท่ีดี 
มีคุณภาพ สามารถขายได้ราคาสูง อีกวิธีหนึ่งท่ีเกษตรกรใช้ดูแลต้นลําไยหลังเก็บเกี่ยว คือ การตัดแต่ง
กิ่งหรือการแต่งกิ่งของต้นลําไย เพื่อควบคุมความสูง ปูองกันกิ่งไขว้ซ้อน และควบคุมทรงพุ่ม เพื่อให้
ทรงพุ่มโปร่งแดดสาดส่องได้ ซึ่งสามารถปูองการโรคและแมลงได้ จากการตัดแต่งกิ่งลําไยของ
เกษตรกรก่อให้เกิดเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ท่ีต้องมีการจัดการ ทางมูลนิธิอุ่นใจจึงเข้ามา
ส่งเสริมแนวทางการจัดการเศษกิ่งลําไยเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยการแปรรูปเป็นถ่านไบโอชาร์ เพื่อแก้ปัญหา
หมอกควันจากการเผา และการจัดการเศษกิ่งลําไยในการนําไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรต่อ ผู้ศึกษา
จึงทําการศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการจัดการเศษกิ่งลําไยเป็นไบโอชาร์เพื่อเพิ่มมูลค่าในพื้นท่ี
บ้านแม่แพง หมู่ท่ี 3 และได้เก็บข้อมูลตามคําถามการวิจัยของการวิจัยเฉพาะเรื่อง.เพื่อนํามาวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ของแนวทางการจัดการเศษกิ่งลําไยเพื่อเพิ่มมูลค่า ผู้วิจัยจึงขอนําเสนอผลการศึกษา 
ดังนี้ 

4.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกลําไยในพื้นท่ีบ้านแม่แพง 
4.2 แนวทางการจัดการเศษกิ่งลําไยเป็นไบโอชาร์เพื่อเพิ่มมูลค่า 
4.3  ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อแนวทางการจัดการเศษกิ่งลําไยเป็นไบโอชาร์ 

เพื่อเพิ่มมูลค่า 
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4.1 ข้อมูลเก่ียวกับการปลูกล าไยในพื้นที่บ้านแม่แพง 
 

4.1.1 ข้อมูลพื้นฐานของการปลูกล าไยบ้านแม่แพง 

4.1.1.1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

จากการศึกษา พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกผู้ลําไยท่ีตอบแบบสอบถาม 
ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จํานวน 232 คน คิดเป็น ร้อยละ 96.67 และเพศหญิง จํานวน 8 คน           
คิดเป็นร้อยละ 3.33 เป็นครอบครัวท่ีมีหัวหน้าครอบครัวเป็นเพศหญิง  

อายุของเกษตรกรผู้ปลูกลําไย ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 41 – 60 ปี 
จํานวน 112 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 46.67 รองลงมา อายุระหว่าง 20 – 40 ปี จํานวน 93 ครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ 38.75 และอายุมากกว่า 60 ปี จํานวน 35 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 14.58    

ระ ดับการ ศึกษาของ เกษตรกร ส่วนใหญ่จบการศึกษาระ ดับ
ประถมศึกษา จํานวน 22 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 9.17 รองลงมาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
จํานวน 65 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 27.08  มัธยมศึกษาตอนปลาย จํานวน 54 ครัวเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 22.50 ตํ่ากว่าประถมศึกษา จํานวน 22 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 9.17 และปริญญาตรี 
จํานวน 13 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 5.42 น้อยท่ี สุดมีการศึกษาระดับอนุปริญญาตรี/ปวส.  
และระดับสูงกว่าปริญญาตรี จํานวน 6 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.50 

รายได้เฉล่ียต่อปีของครอบครัวเกษตรกร ส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียต่อปีอยู่
ระหว่าง 150,001–200,000 บาท จํานวน 63 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 26.25 รองลงมา ระหว่าง 
100,001 – 150,000 บาท จํานวน 52 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 21.67 ระหว่าง 50,000 บาท – 
100,000 บาท จํานวน 48 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ระหว่าง 200,001– 250,000 บาท 
จํานวน 30 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 12.50 ระหว่าง 250,001 – 300,000 บาท จํานวน 23 ครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ 9.58  มากกว่า 300,000 บาท จํานวน 14 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 5.83 และตํ่ากว่า 
50,000 บาท จํานวน 10 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 4.17 

ภูมิลําเนาของเกษตรกร  ส่วนใหญ่เป็นคนท่ีย้ายจากบ้านแม่แพงเดิม  
ท่ีมีการย้ายจากเขตพื้นท่ีน้ําท่วม จํานวน 187 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 77.92 และย้ายเข้ามาใหม่ 
จากพื้นท่ีอื่น จํานวน 53 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 22.08 
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ตารางท่ี 4.1 
 
ข้อมูลพื้นฐานของเกษตรกร 

ข้อมูลพื้นฐาน จํานวน (ราย) ร้อยละ 
เพศ 

1. ชาย 
2. หญิง 

 
232 
8 

 
96.67 
3.33 

อายุ 
1. ตํ่ากว่า 20 ปี 
2. ระหว่าง 20 – 40 ปี 
3. ระหว่าง 41 – 60 ปี 
4. มากกว่า 60 ปี 

 
0 
93 
112 
35 

 
0 

38.75 
46.67 
14.58 

ระดับการศึกษา 
1. ตํ่ากว่าประถมศึกษา 
2. ประถมศึกษา 
3. มัธยมศึกษาตอนต้น 
4. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
5. อนุปริญญาตรี/ปวส. 
6. ปริญญาตรี 
7. สูงกว่าปริญญาตรี 

 
22 
73 
65 
54 
6 
13 
6 

 
9.17 
30.83 
27.08 
22.50 
2.50 
5.42 
2.50 

รายได้เฉลี่ยต่อปี 
1. ตํ่ากว่า 50,000 บาท 
2. ระหว่าง 50,000 บาท – 100,000 บาท 
3. ระหว่าง 100,001 บาท – 150,000 บาท 
4. ระหว่าง 150,001 บาท – 200,000 บาท 
5. ระหว่าง 200,001 บาท – 250,000 บาท 
6. ระหว่าง 250,001 บาท – 300,000 บาท 
7. มากกว่า 300,000 บาท 

 
10 
48 
52 
63 
30 
23 
14 

 
4.17 
20.00 
21.67 
26.25 
12.50 
9.58 
5.83 

ภมูิลําเนา 
1. เป็นคนแม่แพงเดิมที่ย้ายจากเขตพ้ืนที่ นํ้าท่วม

เข่ือนแม่งัดสมบูรณ์ชล 
2. ย้ายมากจากที่อื่น 

 
187 

 
53 

 
77.92 

 
22.08 

หมายเหตุ. โดย นูรีมะห์ ลูดิง, 2559. 
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4.1.2 ข้อมูลการปลูกล าไยบ้านแม่แพง 

4.1.2.1 พื้นที่ปลูกล าไย  

จากการศึกษา พบว่า พื้นท่ีปลูกลําไยท้ังหมด 2149 ไร่ โดยเฉล่ีย
เกษตรกรมีพื้นท่ีปลูกลําไยจํานวน 6 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรมีพื้นท่ีปลูกต้ังแต่ 11 – 15 ไร่  
จํานวน 96 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมามีพื้นท่ีต้ังแต่ 6 - 10 ไร่ จํานวน 91 ครัวเรือน  
คิดเป็นร้อยละ 37.92  มีพื้นท่ีต้ังแต่ 100 ตารางวา - 5 ไร่ จํานวน 45 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 
18.75 มีพื้นท่ี 20 ไร่ขึ้นไป จํานวน 5 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.08 และมีพื้นท่ีต้ังแต่ 16 – 20 ไร่ 
จํานวน 3 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 1.25 

 
ตารางท่ี 4.2  
 
พื้นท่ีปลูกล าไย 

พื้นท่ี (ไร่) จํานวน (ครัวเรือน) ร้อยละ 
ต้ังแต่ 100 ตารางวา – 5 ไร่ 45 18.75 

ต้ังแต่ 6 – 10 ไร ่ 91 37.92 
ต้ังแต่ 11 – 15 ไร ่ 96 40.00 
ต้ังแต่ 16 – 20 ไร ่ 3 1.25 

20 ไร่ขึ้นไป 5 2.08 
หมายเหตุ. โดย นูรีมะห์ ลูดิง, 2559. 

4.1.2.2 จ านวนต้นล าไย 

จากการศึกษา พบว่า ต้นลําไยท่ีปลูกในพื้นท่ีบ้านแม่แพง ท้ังท่ีปลูก     
ในสวน และแซมในบริเวณบ้าน มี จํานวนท้ังหมดเฉล่ีย 53 ,118 ต้น ส่วนใหญ่เกษตรกรนิยม         
ปลูกจํานวน 24 ต้นต่อไร่ จํานวน 60 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 25.00 รองลงมาปลูกจํานวน 30 ต้น
ต่อไร่ จํานวน 47 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ19.58 ปลูกจํานวน 28 ต้นต่อไร่ จํานวน 45 ครัวเรือน   
คิดเป็นร้อยละ 18.75 ปลูกจํานวน 25 ต้นต่อไร่ จํานวน 26 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ10.08 ปลูก
จํานวน 23 ต้นต่อไร่ จํานวน 22 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 9.16  และปลูกจํานวน 27 ต้นและ 26    
ต้นต่อไร่ จํานวน 20 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 8.33  
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ตารางท่ี 4.3  
 
จ านวนต้นล าไย 

จํานวนต้นลําไย (ต้นต่อไร่) จํานวน (ครัวเรือน) ร้อยละ 
23 22 9.16 
24 60 25.00 
25 26 10.83 
26 20 8.34 
27 20 8.34 
28 45 18.75 
29 0 0 
30 47 19.58 

หมายเหตุ. โดย นูรีมะห์ ลูดิง, 2559. 

4.1.2.3 อายุของล าไยที่ปลูก 

จากการศึกษาพบว่า อายุของลําไยท่ีปลูกในพื้นท่ีบ้านแม่แพง ส่วนใหญ่
มีอายุระหว่าง 21 – 30 ปี จํานวน 102 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ42.50 มีอายุต้ังแต่ 11 – 20 ปี 
จํานวน 85 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 35.42  และอายุต้ังแต่ 1 – 10 ปีจํานวน 52 ครัวเรือน         
คิดเป็นร้อยละ 22.08 

ตารางท่ี 4.4  
 
อายุของล าไย 

พื้นท่ี (ไร่) จํานวน (ครัวเรือน) ร้อยละ 
อายุต้ังแต่ 1 – 10 ปี 53 22.08 
อายุต้ังแต่ 11- 20 ปี 85 35.42 
อายุต้ังแต่ 21 -30 ปี 102 42.50 
อายุมากกว่า 30 ปี 0 0 

หมายเหตุ. โดย นูรีมะห์ ลูดิง, 2559. 
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4.1.2.4 การตัดแต่งก่ิง 

จากการศึกษาการตัดแต่งกิ่งของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกลําไย
ท้ั งหมดมี การ ตัดแ ต่งกิ่ ง ลํ า ไยห ลังฤ ดู เ ก็ บ เกี่ ย ว  โดย ส่ วน ใหญ่ ทํ าการ ตัดแ ต่ง กิ่ ง ทุกๆปี  
จํานวน 225 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 93.75 และบางส่วนตัดแต่งกิ่ง 2 ปี/ครั้ง จํานวน 15 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.25 

 
ตารางท่ี 4.5  
 
การตัดแต่งกิ่ง 

การตัดแต่งกิ่ง (ครั้ง) จํานวน (ครัวเรือน) ร้อยละ 
ตัดแต่งทุกปี 225 93.75 

ตัดแต่ง 2 ปี/ครั้ง 15 6.25 

หมายเหตุ. โดย นูรีมะห์ ลูดิง, 2559. 

4.1.2.5 การก าจัดเศษก่ิงล าไยจากการตัดแต่งก่ิง 

จากการศึกษาการกําจัดเศษกิ่งลําไยจากการตัดแต่งกิ่งของเกษตรกร 
พบว่า เกษตรกรมีการกําจัดเศษกิ่งลําไย ออกเป็น  5 วิธี ส่วนใหญ่นํามาใช้เป็น เช้ือเพลิงสําหรับการ
ทําอาหารในครัวเรือน จํานวน 123 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 51.25 รองลงมากําจัดโดยการเผาท้ิง  
จํานวน 57 ครั วเรือน คิดเป็นร้อยละ 23.75 นํ าฟืนไปขายให้แก่ โรงงานซื้อ ไม้ ใก ล้เ คียง  
จํานวน 33 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 13.75 นําฟืนไปเผาถ่านเพื่อใช้ในครัวเรือน จํานวน 19 ครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ 7.92 และนําฟืนไปเผาถ่านเพื่อขาย จํานวน 8 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 3.33 
 
ตารางท่ี 4.6  
 
การก าจัดเศษกิ่งล าไย 

การกําจัดเศษกิ่งลําไย จํานวน (ครัวเรือน) ร้อยละ 

ทําฟืนใช้ในครัวเรือน 123 51.25 

เผาทิ้ง 57 23.75 
ขายฟืนให้แก่โรงงาน 33 13.75 

ทําถ่านเพ่ือใช้ในครัวเรือน 19 7.92 

ทําถ่านเพ่ือขาย 8 3.33 

หมายเหตุ. โดย นูรีมะห์ ลูดิง, 2559. 
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4.1.3 สถานการณ์การปลูกล าไย 

การศึกษาสถานการณ์การปลูกลําไยในพื้นท่ีบ้านแม่แพง จากอดีตจนถึงปัจจุบัน 
พบว่า สถานการณ์การปลูกลําไย มี 3 ระยะ ดังนี้  

ระยะแรก ระยะเริ่มต้นปลูก ปี พ.ศ.2526 ทางนิคมสหรกรณ์พร้าว ได้จัดสรร
ท่ีดินให้แก่ประชาชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีเขตน้ําท่วมเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ย้ายมาต้ังถิ่นฐานในพื้นท่ี         
บ้านแม่แพงหมู่ ท่ี 3 ตําบลแม่ปั๋ง อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ในปัจจุบันห่าง จากพื้นท่ีเดิม     
ประมาณ 6 กิโลเมตร โดยได้มีการจัดสรรให้ท้ังหมด จํานวน 176 ครัวเรือน  ครัวเรือนละจํานวน 7 ไร่ 
แบ่งเป็นพื้นท่ีท่ีอยู่อาศัยจํานวน 1 ไร่ และพื้นท่ีทํากินจํานวน 6 ไร่ ช่วงแรกท่ีอพยพเข้ามาอยู่ใน     
พื้นท่ีบ้านแพง ชาวบ้านยังคงประกอบอาชีพเดิมท่ีเคยทําเมื่ออยู่ในพื้นท่ีแม่แพงเก่า ซึ่งได้แก่ การปลูก
ข้าวไร่ ปลูกยาสูบ ปลูกผัก ถ่ัวต่างๆนําไปขาย เนื่องจากในอดีตมีโรงงานยาสูบต้ังอยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียง 
ต่อมา ปี พ.ศ.2528 ชาวบ้านได้เริ่มนําลําไยเข้ามาปลูกในพื้นท่ีบ้านแม่แพง ซึ่งมีเกษตรกรท่ีนํามาปลูกลําไยใน
ปีนั้นจํานวน 10 ราย โดยริเริ่มจากการนํากล้าจากภายนอกมาปลูก เนื่องจากพบว่าเกษตรกรท่ีปลูกลําไย
มีรายได้ดีและใช้น้ําน้อยกว่าการทํานา จึงลองนําลําไยมาปลูก ขณะเดียวกันทางนิคมสหกรณ์พร้าว 
และสํานักงานเกษตรอําเภอพร้าว ได้มีการแนะนําให้เกษตรกรปลูกลําไย ช่วงแรกท่ีปลูกเกษตรกร
ไม่ได้ถางปุาเพื่อปลูกลําไย หากเป็นการปลูกแซมพื้นท่ีการเกษตรเดิม คือ ปลูกแซมในพื้นท่ีว่าง ปล่อย
ตามธรรมชาติไม่ได้ดูแลมาก มีการให้น้ํา ใส่ปุ๋ย (มูลสัตว์) บ้างเป็นระยะ ต้นทุนในการผลิตตํ่า ส่งผลให้
ปี พ.ศ.2533 ชาวบ้านเริ่มปลูกลําไยเพิ่มขึ้น จาก 10 รายเพิ่มขึ้นเป็น 50 กว่าหลังคาเรือน เนื่องจาก
เกษตรกรท่ีได้ปลูกเริ่มแรกเมื่อปี พ.ศ.2528 ได้เริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตลําไย พบว่าลําไยสามารถสร้าง
รายได้ดีกว่าการทํานา ต้นทุนการผลิตก็ตํ่า ภายหลังชาวบ้านทยอยปลูกกันมากขึ้นเรื่อยๆ การทํา
เกษตรของเกษตรกรบ้านแม่แพงเริ่มเปล่ียนจากการทํานา ปลูกผัก ยาสูบ เป็นปลูกลําไยต้ังแต่นั้นมา 
ในขณะโรงงานยาสูบได้ย้ายท่ีต้ังโรงงานใหม่ห่างออกไปท่ีอําเภอใกล้เคียง จึงส่งผลให้เกษตรกร
ตัดสินใจปลูกลําไยมากขึ้น เมื่อผลผลิตลําไยในชุมชนมากขึ้น ทําให้มีนายทุนจากข้างนอกเริ่มเข้ามา
รับเหมาเก็บลําไยและรับซื้อลําไยเข้ามาในหมู่บ้าน ในขณะเดียวกันก็ได้มีการนําพันธุ์ลําไยเข้ามามาก
ขึน้ และเริ่มแนะนําเกี่ยวกับการใช้สารเคมีในการบํารุงลําไยเพื่อเพิ่มผลผลิตลําไย ซึ่งเกษตรกรให้ความ
สนใจต่อการใช้สารเคมีในการผลิตลําไย เพราะ ลําไยท่ีใช้สารเคมีให้ผลผลิตดีกว่า ลําไยท่ีปลูกตาม
ธรรมชาติ ดังนั้นเมื่อลําไยมีผลผลิตมาก รายได้ก็จะมากตามด้วย เกษตรกรจึงตัดสินใจนําสารเคมีมาใช้
ในการผลิตลําไยมากขึ้น 

ระยะท่ี 2 เกษตรกรเริ่มเปล่ียนการทําเกษตรจากการทํานา ปลูกยาสูบ ปลูกถั่ว
มาปลูกลําไยมากขึ้น พบว่า ปี 2537 เกษตรกรมากว่าครึ่งหนึ่งของเกษตรกรท้ังหมดหมู่บ้านแม่แพง 
ประมาณ ร้อยกว่าครัวเรือน เปล่ียนมาปลูกลําไยท้ังในบริเวณสวนและบริเวณรอบๆบ้าน พื้นท่ีปุา
หมู่บ้านเริ่มถูกถางเพิ่มขึ้น เพื่อใช้เป็นสวนในการปลูกลําไย การเพิ่มขึ้นของการปลูกลําไยส่งผลให้
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เกษตรกรมีการแข่งขันในการเพิ่มผลผลิตกันมากขึ้น การใช้สารเคมีในการผลิตเริ่มแพร่หลาย ปี พ.ศ.
2540 เกษตรกรเริ่มใช้สารเคมีในการผลิตลําไยมากขึ้น ซึ่ง พบว่า เกษตรกรใช้สารเคมีในทุกขั้นตอน
ของการปลูกลําไย การใช้สารเคมีในการผลิตลําไยได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตลําไยบ้านแม่แพง 
การปลูกลําไยแบบธรรมชาติเริ่มหายไป เพราะจากประสบการณ์การใช้สารเคมีของเกษตรกรในปีท่ี
ผ่านๆมาทําให้ได้ผลผลิตท่ีดี ติดผลเยอะ ลูกใหญ่ ขายได้ราคาดีส่งผลให้มีรายได้จากการขายลําไย
เพิ่มข้ึนด้วย แต่การใช้สารเคมีในการผลิตลําไยกลับพบว่ามีต้นทุนการผลิตสูงมาก และสูงขึ้นเรื่อยๆใน
ทุกปี จากราคาสารเคมีท่ีแพงขึ้น 

ระยะปัจจุบัน ปี 2559 การผลิตลําไยมีต้นทุนสูง เนื่องจากราคาสารเคมี และ
ปุ๋ยเคมีมีราคาสูงขึ้น รวมท้ังผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้สารเคมีเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้ปริมาณ
การใช้สารเคมีเพิ่มข้ึนด้วย นอกจากนั้นยังประสบปัญหาภัยแล้ง ประมาณ 2 – 3 ปีท่ีผ่านมาท่ีประสบ
ปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะ ปีพ.ศ.2559 เกษตรกรประสบกับปัญหาภัยแล้งอย่างหนัก ซึ่งมีผลการผลิต
ลําไย ท้ังต้นลําไยท่ีแห้งตาย ผลผลิตลําไยได้น้อย เนื่องจากลําไยร่วงเนื่องจากขาดน้ํา เพราะน้ําท่ีใช้ใน
การรดต้นลําไยไม่เพียงพอ เมื่อได้ผลผลิตน้อย การลงทุนสูง การผลิตลําไยจึงขาดทุน ก่อให้เกิดปัญหา
หนี้สินจากการลงทุนซึ่งพบว่าเกษตรกรบ้านแม่แพงประสบปัญหาขาดทุนและเป็นหนี้สินจากการผลิต
ลําไยติดต่อกัน 2 ปีแล้ว ทําให้มีเกษตรกรบางรายเริ่มสนใจในการทําผลิตแบบชีวภาพ เพราะเห็น
ปรากฏในปีท่ีผ่านมา พบว่า เกษตรกรท่ีใช้การผลิตแบบชีวภาพ ผสมกับเคมีบางส่วนได้รับผลกระทบ
น้อยกว่าเกษตรกรที่ใช้สารเคมีในทุกๆกระบวนการ ดังนั้นสถานการณ์ปัจจุบัน เกษตรกรบ้านแม่แพง
จึงเริ่มสนใจในการผลิตลําไยแบบชีวภาพมากขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาต้นทุนการผลิตท่ีสูง 

4.1.4 ผลกระทบจากการปลูกล าไย 

4.1.4.1 ด้านสังคม 

ปัจจุบันความสัมพันธ์ของชาวบ้านในชุมชนลดน้อยลง จากการสังเกต
พบว่า ชาวบ้านมีการทําเกษตรตลอดท้ังปี โดยเฉพาะการดูแลสวนลําไย ต้ังแต่เก็บผลผลิต ให้น้ําลําไย 
ใส่ปุ๋ยบํารุงรวมถึงการพ่นสารเคมีต่างๆ ในการผลิตลําไย ซึ่งใช้ระยะเวลานานถึง 5-6 เดือน โดยมีการ
พ่นสารปูองกันแมลงและเช้ือราเดือนละ 2-3ครั้ง การใช้ชีวิตในแต่ละวันของชาวบ้านท่ีเป็นเกษตรกร
จะอยู่ในสวนเป็นส่วนใหญ่ ส่งผลต่อสัมพันธภาพในชุมชน และการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนน้อยลง 
ชาวบ้านบางคนเลือกท่ีจะไม่เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนเลย เนื่องจากต้องทํางานในสวน เมื่อว่างจากการ
ทําสวนลําไยแล้ว จะไปขุดข่า ฉีดทําความสะอาดข่า และตัดข่าเพื่อนําไปขาย เป็นรายได้ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน 

ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต ซึ่งมีผลผลิตจํานวนมากในหมู่บ้าน เกษตรกร
ส่วนใหญ่ต่างก็ต้องการเก็บผลผลิตของตนเองก่อน ส่งผลให้แรงงานในพื้นท่ีไม่เพียงพอ จึงมีแรงงาน
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ต่างถิ่น หรือจากข้างนอกและชุมชนใกล้เคียง เข้ามารับจ้างเก็บลําไย รับจ้างรวมถึงเฝูาสวนด้วย ซึ่ง
แรงงานต่างถิ่นท่ีเข้ามารับจ้างเก็บลําไย มีท้ังคนไทยและคนต่างชาติ ส่วนใหญ่เป็นไทใหญ่ และพม่า 
ท่ีมากับนายทุนเหมาซื้อลําไยท้ังสวน ซึ่งพบว่าในฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต ชาวบ้านในชุมชนต้องเพิ่มความ
ระมัดระวังมากขึ้น ท้ังในเรื่องทรัพย์สิน และการเดินทางเข้าออกหมู่บ้าน เนื่องจากท้ังสองข้างทาง 
ระหว่างเข้าออกหมู่บ้านเป็นพื้นท่ีสวนลําไย ไม่มีบ้านผู้คน ในช่วงกลางคืนนั้นจะมืดและเปล่ียว ซึ่งเคย
เกิดปัญหาชิงทรัพย์ระหว่างทาง และแอบลักขโมยในบ้านของชาวบ้านในช่วงท่ีชาวบ้านออกไปสวน 
ดังนั้นในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต ทางชุมชนจึงมีการจัดเวรยามเพื่อรักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้าน 
รับผิดชอบโดยกลุ่มผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้าน 

“ช่วงเก็บลําไยมักจะมีปัญหาลักขโมยเกิดขึ้นทุกปี ปกติของไม่ค่อยหาย 
เพราะในหมู่บ้านไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องขโมย ของบางอย่างก็วางไว้นอกบ้าน แต่พอเข้าช่วงเก็บลําไย เรา
ต้องระวังมากขึ้น ไม่รู้ใครเป็นใคร คนข้างนอกเยอะมาก ไม่รู้หรอกว่าใครขโมยคนข้างนอก หรือคนใน
หมู่บ้าน รู้แค่ว่าต้องระวังมากขึ้น”  พ่อดํา (นามสมมติ). (4 พฤษภาคม พ.ศ.2560). สัมภาษณ์. 

 
“ช่วงเก็บลําไยแรงงานจากข้างนอกเยอะมาก  ท้ังท่ีอยู่เฝูาในสวนลําไย 

และมาเช่าบ้านพักอยู่ในหมู่บ้านเวลาจะไปไหนมาไหนหรือออกไปข้างนอกช่วงดึกๆ  ก็ต้องระวังจะ 
ไม่ค่อยใช้รถมอเตอร์ไซต์ในการเดินทาง แต่จะใช้รถยนต์แทน คนเยอะเราไม่รู้จัก ถ้าช่วงปกติก็จะมีแค่
ชาวบ้านในหมู่บ้าน รู้จักกันท้ังนั้น เคยมีคนโดนจ้ีมาแล้ว ถึงจะไม่บ่อย แต่มันอาจจะเกิดขึ้นอีกก็ได้  
ใครจะรู้”      พ่อหงส์ (นามสมมติ). (30 เมษายน พ.ศ.2560). สัมภาษณ์.  

 
4.1.4.2 ด้านเศรษฐกิจ 

การผลิตลําไยเพื่อขายเศรษฐกิจมีส่วนสําคัญในการขับเค ล่ือนให้
เกษตรกรผลิตลําไยให้มีคุณภาพได้ แต่พบว่า ต้นทุนการผลิตลําไย มีอัตราการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทุกๆ 
ด้าน โดยเฉพาะค่าสารเคมี และปุ๋ยในการบํารุงรักษาลําไย เกษตรกรประสบปัญหาต้นทุนการผลิต
สูงขึ้น ในขณะเดียวกัน ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา เกษตรกรขาดทุนจากการผลิตลําไย เนื่อง จากประสบ
ปัญหาภัยแล้ง ทําให้ต้นแห้งตายเป็นจํานวนมาก ท่ีมีผลต่อการติดผลของลําไย เกษตรกรไม่มีผลผลิต
นําไปขาย นําไปสู่การเป็นหนี้ในท่ีสุด เนื่องจากเกษตรกรมีการ กู้เงินเพื่อซื้อวัตถุดิบในการผลิตลําไย
จากแหล่งเงินกู้มาก่อน เมื่อถึงช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตจึงดําเนินการจ่าย แต่ เมื่อลําไยไม่มีผลผลิต 
เกษตรกรไม่มีรายได้ ขาดทุนจากการลงทุน และเป็นหนี้อย่างต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเรื่อยๆ 
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“2 ปีท่ีแล้ว แห้งมาก ทําลําไยไม่ได้อะไรเลย พี่ลงทุนเป็นแสน เพราะพี่
ทําหลายไร่ ทําให้พ่อแม่ เช่าสวนเขา และของตัวเอง จากท่ีลงเป็นแสน ได้กลับมาหลักหมื่น เครียด
มาก ขาดทุนย่อยยับ ทํา 2 ปี ขาดทุน 2 ปี หนี้ก็เพิ่มขึ้น ” 

     พ่ออ้าย (นามสมมติ). (27 เมษายน พ.ศ.2560). สัมภาษณ์.  

“พ่อให้ชาวบ้าน กู้ซื้อสารเคมี ปุ๋ยเคมี ขายลําไยค่อยมาคืน แต่ปรากฏว่า 
ไม่มีลําไย ต้นแห้ง ลูกก็ไม่มี ชาวบ้านไม่มีเงินจ่ายหนี้เป็นแสนๆ ไม่มีเงินลงทุนใหม่” 

 พ่อพัฒน์ (นามสมมติ). (25 เมษายน พ.ศ.2560). สัมภาษณ์. 

4.1.4.3 ด้านสิ่งแวดล้อม 

ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากการปลูกลําไย คือ มีผลต่อการใช้น้ํา
ในการปลูกลําไยของเกษตรกร เนื่องจากบ้านแม่แพงเป็นพื้น ท่ี ท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะแหล่งน้ํา ซึ่งมีแหล่งน้ําสําคัญท่ีใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ได้แก่  
อ่างเก็บน้ําบ้านแม่แพง โดยการใช้น้ําจากอ่างกักเก็บน้ําในการทําเกษตร ซึ่งคลอบคลุมพื้นท่ีเกือบ 
6000 กว่าไร่ เป็นพื้นท่ีสวนของเกษตรกรผู้ปลูกลําไยท้ัง 3 หมู่บ้าน คือ บ้านแม่แพง บ้านผาแดง  
และบ้านโปุงบัวบาน ในอดีตแต่ละหมู่บ้านมีการแบ่งการใช้น้ําจากอ่างเก็บน้ําบ้านแม่แพง ในลักษณะ
ของการเวียนแบ่งน้ําใช้ โดยแบ่งการใช้หมู่บ้านละ 2 วัน ต่อมาเมื่อมีการปลูกลําไยในพื้นท่ีเพิ่มมากขึ้น 
ปริมาณความต้องการใช้น้ําก็เพิ่มขึ้น น้ําในอ่างเก็บน้ําลดน้อยลงไม่เพียงพอต่อการทําเกษตร ทําให้ต้อง
เพิ่มจํานวนวันในการแบ่งน้ําใช้ เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้น้ําได้อย่างท่ัวถึง จากอดีต เวียนให้แต่ละ
หมู่บ้านครั้งละ 2 วัน กลายเป็น  4 วันต่อครั้ง โดยมีคณะกรรมการจากแต่ละหมู่บ้าน ช่วยดูแลเปล่ียน
เวรการเปิดปิดน้ําให้แก่เกษตรกร ซึ่งเป็นการเว้นช่วงเวลานานมาก อย่างปี พ.ศ.2559 ทางบ้านแม่แพง
ประสบปัญหาภัยแล้ง น้ําไม่เพียงพอต่อการปลูกลําไย ส่งผลให้ลําไยต้นแห้ง ให้ผลผลิตน้อย นอกจาก
ปัญหาการใช้น้ําแล้ว ยังประสบปัญหาดินเส่ือมโทรมจากการใช้สารเคมีเป็นระยะเวลานาน  
จากการวิเคราะห์ดินจากสวนปลูกลําไยของเกษตรกรผู้ปลูกลําไยบ้านแม่แพง จํานวน 8 ราย มีผล 
การวิเคราะห์ดิน ดังตาราง 
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ตารางท่ี 4.7  
 
ตารางวิเคราะห์ดิน 

ท่ี ช่ือ- สกุล 

ท่ีอยู่ตาม
ทะเบียน

บ้าน 

ผลการวิเคราะห์ดิน 
 

เลขท่ี 
ห มู่
ท่ี 

อินทรียวัตถุใน
ดิน 

ธาตุอาหารพืช
ฟอสฟอรัส 

ธาตุอาหาร
พืช
โพแทสเซียม 

ปฏิกิริยาต่อ
ดิน 
(pH 1:1) 

เป
อร

์เซ
็นต์

 

ระ
ดับ

 

มิล
ลิก

รัม
ต่อ

กิโ
ลก

รัม
 

ระ
ดับ

 

มิล
ลิก

รัม
ต่อ

กิโ
ลก

รัม
 

ระ
ดับ

 

ค่า
 P

H 

คว
าม

เป
็นก

รด
 

1 
สุวรรณ  
ทองมาลย์ 

101 3 1.75 ปาน
กลาง 

176 สูง
มาก 

79 สูง 7 กลาง 

2 
อัมรา   
มูลรินทร์ 

89 3 1.51 ปาน
กลาง 

22 ปาน
กลาง 

76 สูง 6.1 เล็ก 
น้อย 

3 
บัวลอย   
สุขเกษม 

196 3 3.17 สูง 10 ตํ่า 140 สูง
มาก 

4.9 กรด
จัด 

4 
บัวลอย   
สุขเกษม 

196 3 0.54 ตํ่า 16 ปาน
กลาง 

55 ปาน
กลาง 

5.6 ปาน
กลาง 

5 
แก้วใจ   
สุขเกษม 

16 3 1.42 ปาน
กลาง 

2 ตํ่า
มาก 

69 สูง 5.8 ปาน
กลาง 

6 
เขมจิกา  
หมื่นสําราญ 

60 3 2.00 ปาน
กลาง 

6 ตํ่า
มาก 

50 ปาน
กลาง 

6.5 เล็ก 
น้อย 

7 
นาสี   
ปันโย 

424 3 2.88 ปาน
กลาง 

5 ตํ่า
มาก 

110 สูง 5.5 กรด
จัด 

8 
บุญนาค  คํา
เรือน 

60 12 1.67 ปาน
กลาง 

3 ตํ่า
มาก 

57 ปาน
กลาง 

6.5 เล็ก 
น้อย 

หมายเหตุ. จาก ผลการตรวจวิเคราะห์สภาพดิน โดย กรมพัฒนาท่ีดิน จังหวัดเชียงใหม่. 
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4.1.4.4 ด้านสุขภาพ 

ผลกระทบทางด้านสุขภาพ จากการทําเกษตรสวนลําไย พบว่า เกิดจาก
พฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกรเป็นระยะเวลานาน ซึ่งก่อให้เกิดอาการเจ็บปุวยด้วยโรคและ
อาการต่างๆท่ีมีผลต่อร่างกาย เนื่องจากการปลูกลําไยมีการใช้สารเคมีค่อนข้าง มากและบ่อย  
เช่น การฉีดพ่นสารเคมีกําจัดศัตรูพืช ฉีดสารเคมีเร่งดอกเมื่อรับประทานแล้วจะทําให้เกิดอาการ
คอแห้ง เจ็บแสบบริเวณในปากและล้ิน ส่วนเกษตรกรท่ีมีการพ่นสารเคมีเป็นระยะเวลานาน พบ
อาการแสบหน้าร้อนหน้า ปวดศรีษะ ปวดตามข้อกระดูกและกล้ามเนื้อ บางรายท่ีมีอาการแพ้  และ
รุนแรง จะมีอาการชาตามแขน ขา และข้อต่างๆ นอกจากนั้นยังพบว่าเกษตรกรท่ีมีการใช้สารเคมีใน
ปริมาณมากๆ เป็นโรคผิวหนังรุนแรงและเรื้อรัง แผลบริเวณผิวหนังเปื่อย ลอกและไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ 

“ในหมู่บ้านเรา จากท่ีผ่านมาก็พบว่ามีคนท่ีเป็นโรคผิวหนังรุนแรง 2 คน 
เขาเล่าว่า หมอบอกเขาใช้สารเคมีเยอะและไม่ปูองกันเลย ทําให้สารเคมีโดนผิวโดยตรง เมื่อใช้นานๆ
อาจส่งผลให้เกิดโรคผิวหนังมันน่ากลัวมาก ผิวนี่เปื่อย ลอกออกมาเลย ลุงเนตร (นามสมมติ) รุนแรง
มาก ถึงขั้นต้องเอาใบตองรองเวลาแกนอน ส่วนคนอื่นๆ แค่ปวดแข้งปวดขา ปวดไหล่ท่ีแบกถังสาร 
และแสบหน้าคัดจมูกเวลาพ่นสาร ยังไม่รุนแรงมาก”   
     พ่อหมาน (นามสมมติ). (6 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ์. 

“เวลาพ่นสารลําไยก็กังวลนะ ไม่รู้สารจะโดนตัวเราหรือเปล่า เราอาจจะ
ปูองกันก็จริง แม่ก็ไม่แน่ใจว่ามันปูองกันได้ดีจริงๆ  ไหม แค่เอาผ้ามาปิดหน้า ใส่ชุดมิดชิดเท่านั้น      
แต่อย่างน้อยก็ทําให้เราสบายใจขึ้นว่าเราปูองกัน”    

 แม่เพ็ญ (นามสมมติ). (1 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ์. 
 

“ทุกครั้งท่ีพ่อพ่นสาร ปูองกันตัวเองแน่นหนา กลัว กลัวโดนสารเคมี 
ขนาดเราปูองกันยังเกิดอาการแสบหน้า คันเลย กลับมานี่ พ่อให้แม่ซักชุดทําสวนเลย ถ้าพ่นสารนะชุด
ท่ีใส่จะใส่ครั้งเดียว ไม่ใส่ซ้ําอีก อันตราย”    

 พ่อเอน (นามสมมติ). (4 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ์.  
 

“เราจะพ่นสารเคมีแค่เพียงในบริเวณสวนเท่านั้นในบริเวณบ้านเราจะ 
ไม่พ่นเด็ดขาด พ่อหลวงประกาศห้ามฉีดในบริเวณบ้าน และต้ังเป็นกฎของหมู่บ้านเลย เพราะเวลาพ่น
สารมันจะมีกล่ินเหม็นฉุนมาก แถมยังทําให้คนอื่นเดือดร้อนด้วย คนท่ีผ่านไปผ่านมา อาจจะโดน
สารเคมีด้วย ท่ีสําคัญในบริเวณบ้านมีเด็กเยอะ วัยซุกซนอาจจะเก็บลําไยท่ีเพิ่งพ่นสารไปกินได้  
มันอันตราย ”     พ่อดล (นามสมมติ). (5 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ์.  
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“รู้สึกช่วงหลังๆมานี่ในหมู่บ้านเรามีคนตายเพราะโรคมะเร็งเพิ่มขึ้น หนู
ลองสังเกตสิต้ังแต่มาจะ 6 เดือนละ คนตายประมาณ 7 คน ครึ่ งนึงนี่ตายเพราะมะเร็ง พ่อไม่รู้ว่ามัน
เกี่ยวกับสารเคมีในการทําลําไยหรือเปล่านะ แต่มันก็น่าเป็นห่วงอยู่ และยังกังวลทุกครั้งท่ีมีการพ่น
สารเคมีและใส่ปุ๋ยเคมีลําไย แต่เราก็ไม่มีทางเลือก ถ้าไม่พ่นก็ไม่ได้ผลผลิตเหมือนคนอื่นเขา ใครๆก็ใช้
แต่สารเคมี ก็ต้องการผลผลิตเยอะๆ กันท้ังนั้นแหละ”   

 พ่อวาด (นามสมมติ). (6 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ์. 
 
4.2 แนวทางการจัดการเศษก่ิงล าไยเพื่อเพิ่มมูลค่า 
 

ตามยุทธศาสตร์ของมูลนิธิอุ่นใจด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมในชุมชน เป็นเรื่องการ
จัดการส่ิงแวดล้อม ท่ีต้องการช่วยเหลือชุมชนและเป็นศูนย์ให้คําปรึกษากับคนในชุมชน โดยเฉพาะใน
เขตตําบลแม่ป๋ัง อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งและบรรเทาปัญหา
ให้แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน ซึ่งตําบลแม่ปั๋งปลูกลําไยเป็นพืชเศรษฐกิจ ประชาชนประกอบอาชีพ
เกษตรกร ปลูกลําไยเป็นหลัก พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นสวนลําไย เช่นเดียวกับหมู่บ้านแม่แพง ท่ีมีลําไยเป็น
พืชเศรษฐกิจของชุมชน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ปลูกลําไยเป็นหลัก ซึ่งทุกหลังคา
เรือนมีการปลูกลําไย ท้ังท่ีปลูกเป็นสวนและปลูกในบริเวณบ้านประมาณ 5-10 ต้น โดยธรรมชาติของ
ลําไยเป็นไม้ยืนต้นมีลําต้นสูงขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ ลักษณะทรงพุ่ม แตกกิ่งก้านสาขาเกษตรกร
จึงดูแลรักษาโดยทําการตัดแต่งกิ่งลําไย หรือเรียกว่าตัดแต่งสาว เพื่อควบคุมความสูงของทรงพุ่ม  
ทรงพุ่มโปร่งทําให้อากาศถ่ายเทสะดวก แสงแดดสาดส่องเข้าไปในพุ่มช่วยลดการระบาดของโรคและ
แมลงได้ การตัดแต่งกิ่งจึงเป็นวิธีหนึ่งในการดูแลต้นลําไยของเกษตรกร ในทุกๆ ปีมีเศษกิ่งลําไยจาก
การตัดแต่งกิ่งเป็นจํานวนมาก เกษตรกรกําจัดโดยการนํามาใช้เป็นฟืนเช้ือเพลิงใช้ในครัวเรือน เผาถ่าน 
และเผาท้ิง ซึ่งพฤติกรรมการเผาท่ีก่อให้เกิดปัญหาหมอกควันในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่องพร้อมกับปริมานกิ่ง
ลําไยจํานวนมากจากการตัดแต่งกิ่งลําไย ทางมูลนิธิอุ่นใจจึงเห็นถึงความสําคัญในการจัดการเศษกิ่ง
ลําไยดังกล่าวเพื่อลดปัญหาหมอกควันและส่งเสริมแนวทางการจัดการเศษกิ่งลําไยให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อเกษตรกร โดยการนําเสนอเทคโนโลยีการผลิตถ่านไบโอชาร์ ซึ่งสามารถลดหมอกควันจากการ
เผาขณะเดียวกันยังเป็นการเพิ่มมูลค่าเศษกิ่งลําไยอีกด้วย 

ในการดําเนินงานการจัดการเศษกิ่งลําไยเพื่อเพิ่มมูลค่าของมูลนิธิอุ่นใจ เพื่อมุ่งสู่การลด
ปัญหาหมอกควัน ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าของเศษกิ่งลําไย ส่งผลให้มีแนวทางการจัดการเศษกิ่งลําไย
ในพื้นท่ีบ้านแม่แพงโดยมีกระบวนการดําเนินงาน ดังนี้ 
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4.2.1 โครงการส่งเสรมิการจัดการเศษก่ิงล าไยเพื่อเพิ่มมูลค่า 
แนวทางการจัดการเศษกิ่งลําไยเป็นไบโอชาร์ เพื่อเพิ่มมูลค่า มีการดําเนิน

โครงการจํานวน 2 โครงการ ดังนี้ 
4.2.1.1 โครงการไบโอชาร์ หนึ่งทางออกปัญหาหมอกควัน 

เป็นโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการส่ิงแวดล้อม เรื่องปัญหา 
หมอกควัน โดยการจัดการเศษกิ่งลําไย จากการเผาแบบมีหมอกควัน เปล่ียนเป็นการเผาในเตาแบบ
ระบบปิด และลดหมอกควันได้ ใช้เทคโนโลยีการผลิตถ่านไบโอชาร์ในการส่งเสริมการจัดการเศษกิ่ง
ลําไย ไบโอชาร์เป็นถ่านชีวภาพท่ีมีคุณสมบัติในการปรับปรุงคุณภาพของดิน ซึ่ง อารีย์ คล่องขยัน 
(2557) กล่าวไว้ว่า ไบโอชาร์คือถ่านท่ีปรับปรุงสภาพดินทางกายภาพของดิน เนื่องจากคุณสมบัติของ
ถ่านไบโอชาร์ มีรูพรุนตามธรรมชาติ เมื่อใส่ลงไปในดินจะช่วยการระบายอากาศ การซึมน้ํา การอุ้มน้ํา 
ดูดยึดธาตุอาหาร เป็นที่อยู่ของจุลินทรีย์ ลดความเป็นกรดในดิน นอกจากนี้ยังเพิ่มคุณภาพของปุ๋ยให้
สูงขึน้ ทําให้ประหยัดการใช้ปุ๋ย ลดต้นทุนการผลิตได้   

โครงการไบโอชาร์ หนึ่งทางออกปัญหาหมอกควัน มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลดปัญหาหมอกควันในพื้นท่ีและส่งเสริมแนวทางในการกําจัด
เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้แก่เกษตรกร โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตถ่ านโบโอชาร์หรือถ่าน
ชีวภาพ  ซึ่งมีรูปแบบการดําเนินโครงการ ดังนี้ 

(1) การดําเนินโครงการ 
(1.1)  จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทําถ่านไบโอชาร์ โดยมี

เจ้าหน้าท่ีจากมูลนิธิอุ่นใจเป็นวิทยากรในการจัดอบรมและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวโครงการและ   
ไบโอชาร์ให้แก่เกษตรกร ต้ังแต่ความรู้ เกี่ยวกับคุณสมบัติของไบโอชาร์ ประโยชน์จากไบโอชาร์ 
ขั้นตอนการผลิตเตาเผา การผลิตถ่านไบโอชาร์ รวมถึงการนําไบโอชาร์ไปใช้ในทางการเกษตร 

(1.2)  การสาธิตการทําไบโอชาร์ ได้แก่ สาธิตการดัดแปลง
เตาเผาซึ่งเตาเผาท่ีมูลนิธินําเสนอ เป็นเตาเผาดัดแปลงจากถัง 200 ลิตร เนื่องจากเป็นเตาเผาขนาด
เล็ก เหมาะสําหรับใช้ระดับครัวเรือน และสะดวกต่อการเคล่ือนย้าย นอกจากนั้นสาธิตการผลิต  
ไบโอชาร์หรือการเผาถ่านไบโอชาร์ โดยให้ตัวแทนภาคปฏิบัติ นายไพศาล แสงใส เป็นคนสาธิต และให้
เกษตรกรมีส่วนร่วมด้วย ในขั้นตอนท่ี 2 นี้ หากเกษตรกรต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ท่ี
มูลนิธิและเจ้าหน้าท่ีภาคปฏิบัติ นายไพศาล แสงใส ซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านใกล้เคียง 

(1.3)  สนับสนุนอุปกรณ์สําหรับการผลิตถ่านไบโอชาร์ เพื่อเป็น
การส่งเสริมเกษตรกรที่สนใจได้นําไปปฏิบัติจริงในระดับครัวเรือน และนําไปทดลองเผาเอง ทางมูลนิธิ
ได้มีการสนับสนุนอุปกรณ์เตาเผาดัดแปลงจากถังเหล็กขนาด 200 ลิตรให้หมู่บ้านละ 2 เตา โดยให้ยืม
ในระยะยาวไม่มีกําหนดรับคืน 
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(2) การผลิตเตาเผาสําหรับเผาถ่านไบโอชาร์ 
การดําเนินโครงการไบโอชาร์ หนึ่งทางออกปัญหาหมอกควัน เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเผา และจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีถ่านไบโอชาร์ ซึ่ง
ทางมูลนิธฺอุ่นใจได้ออกเตาเผาสําหรับเผาถ่านไบโอชาร์ ท่ีใช้ในการดําเนินโครงการ ออกเป็น 2 
รูปแบบ ซึ่งมีความแตกต่างกันของขนาด รูปทรง และปริมาณเศษกิ่งลําไยในการบรรจุในเตาสําหรับทํา
การเผาถ่านไบโอชาร์ เพื่อความเหมาะสมในการนําไปใช้ของเกษตรกร จากการสัมภาษณ์และสังเกต
แบบมีส่วนร่วมในการผลิตเตาเผานั้น ผู้วิจัยสามารถสรุปและนําเสนอการดัดแปลงเตาเผาสําหรับเผา 

(2.1)  เตาเผาตัดแปลงจากถังเหล็กขนาด 200 ลิตร 
เตาเผาดัดแปลงจากถังเหล็กขนาด 200 ลิตร เป็นเตาเผาท่ีเหมาะสําหรับนํามาใช้ในระดับครัวเรือน 
หรือการเผาในสวนช่วงเวลาว่าง เนื่องจากเป็นเตาเผาขนาดเล็ก สามารถเคล่ือนย้ายได้สะดวก แต่มี
ข้อจํากัดในเรื่องของปริมาณเศษกิ่งลําไยท่ีบรรจุเตาเผาสําหรับใช้เผาถ่านชีวภาพ ซึ่งบรรจุได้น้อย และ
ต้องทําการตัดกิ่งให้มีขนาดเล็กก่อนนําไปใส่ เพื่อให้จุมากขึ้นการผลิตเตาเผาดัดแปลงจากถัง 200 ลิตร 
มีต้นทุนการผลิต ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.8  
 
ต้นทุนการผลิตเตาเผาดัดแปลงจากถังเหล็กขนาด 200 ลิตร 

รายละเอียด จํานวน ราคาต่อหน่วย รวม 

ถังนํ้ามันขนาด 200 ลิตร 1 ถัง 650 650 
เหล็กกล่องขนาด 1 น้ิวหรือเหล็กเส้น ยาว 1 

เมตร 
2 อัน 20 40 

สังกะสี ขนาด 6 ฟุตหรือสังกะสี ขนาด 
70*100 เซนติเมตร 

1 แผ่น 80 80 

สกรูยึดปล่องสังกะสียาวคร่ึงน้ิว 15 ช้ิน 15 30 

สกรูยึดสังกะสีกับฝาถัง 8 ช้ิน 8 15 
ดอกสว่าน 4 หุน 1 อัน 200 200 

ดอกสว่านเล็ก 1/8 2 อัน 75 150 

แผ่นตัดเหล็ก แบบหนา 3 อัน 75 225 
เชือกฟาง 1.5 เมตร 5 5 

ปากกาเคมี 1 ด้าม 15 15 

รวมทั้งสิ้น 1,410 

หมายเหตุ. โดย นูรีมะห์ ลูดิง, 2560 
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(2.2) ขั้ น ต อน ก า รผ ลิ ต เต า เ ผา ตั ด แป ล ง จาก ถั ง เ ห ล็ ก  
ขนาด 200 ลิตร มีลักษณะดังรูป 

(2.2.1) อุปกรณ์สําหรับทําเตาเผา ได้แก่ ถังเหล็กขนาด 

200 ลิตร มีความสูงประมาณ 58 เซนติเมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 50 เซนติเมตร สังกะสี

ขนาด 6 ฟุต หรือ 70*100 เซนติเมตร จํานวน 1 แผ่น (ตัดครึ่ง) 

(2.2.2) เจาะรูบริเวณก้นถัง จํานวน 37 รู ดังรูป 

 

   
 

ภาพที่ 4.1 ลักษณะการเจาะรู บริเวณก้นถัง ท้ังหมด 37 รู โดย นูรีมะห์ ลูดิง, 2560. 

* รูบริเวณด้านล่างถัง เจาะเพื่อให้อากาศสามารถถ่ายเทได้และควบคุมอุณหภูมิในตัว

เตาเผา ซึ่งพบว่า จํานวน 37 รู เป็นจํานวนท่ีเหมาะสม หากมากกว่า 37 รูทําให้อากาศเข้ามาก  

ไฟข้างในเตาจะดับ แต่หากน้อยกว่า 37 รู อากาศเข้าไปน้อย ทําให้เกิดควันได้ 

(2.2.3) เจาะบริเวณด้านบนของถังเหล็กขนาด 200 ลิตร 

โดยเจาะออกเป็นลักษณะคล้ายดอกบัวบาน เพื่อฐานในการต่อสังกะสี สําหรับประกอบปล่องควัน 

จากนั้นตัดบริเวณด้านบนออก ยาวประมาณ 5 เซนติเมตร ดังรูป 
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ภาพที่ 4.2  ลักษณะการเจาะบริเวณด้านบนของถัง เพื่อทําเป็นฐานสําหรับทําปล่องควัน 
โดย นูรีมะห์ ลูดิง, 6 มิถุนายน 2560. 

 
(2.2.4) ใช้ สังกะสีจํานวน 2 แผ่น ในการทําปล่องควัน 

และต่อสังกะสีท้ัง 2 ใบตามฐานท่ีเจาะเป็นรูปลักษณะบัวบานขึ้นเป็นปล่องควัน  

(2.2.5) ในขณะทําการเผา ใช้อิฐแดงจํานวน 3 ก้อน วาง

รองเตาเผา เพื่อให้อากาศสามารถเข้าไปในเตาได้ โดยผ่านรูท้ัง 37 รูท่ีอยู่ด้านล่าง ส่วนฝาด้านบนท่ี

เป็นปล่องไฟ ใช้เหล็กเส้นจํานวน 2 เส้นวางระหว่างตัวถังกับฝาปล่องควัน เพื่อให้เห็นไฟจากข้างในได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.3 ลักษณะเตาเผาดัดแปลงจากถังเหล็ก 
ขนาด 200 ลิตร โดย นูรีมะห์ ลูดิง, 2560. 
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(2.3) ขั้นตอนการเผาไบโอชาร์ด้วยเตาเผาดัดแปลงจากถังเหล็ก
ขนาด 200 ลิตร  

(2.3.1) เตรียมเศษกิ่งลําไย โดยตัดเป็นขนาดเล็ก  
จํานวน 60 กิโลกรัมต่อการเผา 1 ครั้ง 

 
ภาพที่ 4.4 เศษกิ่งลําไยจากการตัดแต่งกิ่ง โดย นูรีมะห์ ลูดิง, 2560. 

(2.3.2) เตรียมเตาเผาโดยใช้อิฐแดงจํานวน 3 ก้อนเป็น
ฐานรองเตาด้านล่างจากนั้นใส่เศษกิ่งลําไยให้เต็มเตาเผา บริเวณด้านบนกิ่งไม้ ควรใส่ใบไม้แห้ง เพื่อใช้
เป็นฉนวนในการจุดไฟ เมื่อจุดไฟเรียบร้อยนําเหล็กเส้นจํานวน 2 เส้นวางรองฝาเตาท่ีเป็นปล่องไฟ  

(2.3.3) การเผากิ่งลําไยในเตาเผาดัดแปลงจากถังเหล็ก
ขนาด 200 ลิตร ใช้ระยะเวลาการเผาประมาณ 3 ช่ัวโมง เนื่องจากไม้มีขนาดเล็กจึงใช้เวลาน้อย ได้ไบ
โอชาร์ 3.5 กิโลกรัมต่อวัตถุดิบ 20 กิโลกรัม แต่หากไม้มีความช้ืนมากจะใช้เวลาประมาณ 5 ช่ัวโม ง
และได้ไบโอชาร์ครั้งละ 2.5 กิโลกรัมต่อวัตถุดิบ 20 กิโลกรัม 

 
ภาพที่ 4.5 ถ่านไบโอชาร์จากกิ่งลําไย โดย นูรีมะห์ ลูดิง, 2560. 
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(2.4) เตาเผาขนาดใหญ่ดัดแปลงจากแผ่นเหล็ก 

เตาเผาขนาดใหญ่ เป็นเตาเผาทรงส่ีเหล่ียมคางหมู ดัดแปลง
จากแผ่นเหล็กท่ีมีความหนา เพื่อความทนทานในการใช้งาน ซึ่งออกแบบเพื่อใช้สําหรับการผลิต 
ไบโอชาร์ในปริมาณเยอะ และสามารถบรรจุเศษกิ่งลําไยท่ีมีขนาดใหญ่ มีกิ่งก้านได้ ไม่ต้องทําการตัด  
ให้มีขนาดเล็กก่อนเช่นเดียวกับเตาเผาท่ีดัดแปลงจากถังเหล็กขนาด 200 ลิตร การผลิตเตาเผาขนาด
ใหญ่มีต้นทุนการผลิต ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 4.9 
 
ต้นทุนการผลิตเตาเผาขนาดใหญ่ 

รายละเอียด จํานวน ราคาต่อหน่วย(บาท)  รวม (บาท) 
1. เหล็กแผ่น 2 แผ่น 750 1,500 

2. เหล็กเส้น 6 เส้น 200 1,200 

3. ค่าแรง  1,500 1,500 

รวมท้ังสิ้น 4,200 

หมายเหตุ. โดย นูรีมะห์ ลูดิง, 2560 

การผลิตเตาเผาขนาดใหญ่ ดําเนินการดัดแปลงด้วยใช้แผ่น
เหล็ก และเหล็กเส้น โดยมีความยาวประมาณ 2 เมตร ความกว้างประมาณ 90 เซนติเมตร และสูง
ประมาณ 70 เซนติเมตร ซึ่งมีการต้ังฉากท้ังสองด้านไม่เท่ากัน โดยด้านกว้างมีการต้ังฉาก กับพื้นเตา 
ประมาณ 90 องศา และด้านกว้างมีการตั้งฉากประมาณ 65-70 องศาดังรูปประกอบต่อไปนี้ 

 

ภาพที่ 4.6 ลักษณะรูปทรงเตาเผาขนาดใหญ่ดัดแปลงจากแผ่นเหล็ก โดย นูรีมะห์ ลูดิง, 2560. 
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ภาพที่ 4.7 ลักษณะเตาเผาขนาดใหญ่ดัดแปลงจากแผ่นเหล็ก โดย นูรีมะห์ ลูดิง, 2560. 

จากการทดสอบ พบว่า เตาเผาขนาดใหญ่มีความเหมาะสมในการใช้สําหรับเผา
เศษกิ่งลําไยได้ดีกว่า เตาเผาดัดแปลงจากถังเหล็กขนาด 200 ลิตร โดยการเผาเศษกิ่งลําไยในเตาเผา
ขนาดใหญ่ แต่ละครั้งสามารถบรรจุเศษกิ่งลําไยท่ีเตรียมไว้ได้ประมาณ 70 กระสอบ กระสอบละ 20 
กิโลกรัม โดยเฉล่ียประมาณ 1 ,400 กิโลกรัมต่อครั้ง ใช้ระยะเวลาในการเผานาน 3- 5 ช่ังโมง โดย
พบว่า การเผาเศษกิ่งลําไยท่ีมีการตัดแต่งกิ่งนาน 10 วัน ใช้ระยะเวลาในการเผา 5 ช่ัวโมง เนื่องจาก
ความช้ืนของเนื้อไม้มีเยอะ ส่งผลให้ใช้เวลาในการเผานาน และศักยภาพในการผลิตถ่านไบโอชาร์ได้ 
175 กิโลกรัมต่อครั้ง หากเป็นเศษกิ่งลําไยท่ีมีการตัดแต่งกิ่งนาน 1 เดือน – 3 เดือน จะใช้ระยะเวลา
ในการเผาประมาณ 3 ช่ัวโมงเท่านั้น เนื่องจากเนื้อไม้แห้งและมีความช้ืนน้อย และมีศักยภาพผลิต
ถ่านไบโอชาร์ได้ 245 กิโลกรัมต่อครั้ง 

(2.5)  ต้นทุนการผลิตและความคุ้มค่าของการจัดการเศษกิ่ง

ลําไยเป็นไบโอชาร์เพื่อเพิ่มมูลค่า 

จากการผลิตถ่านชีวภาพและปุ๋ยหมักชีวภาพ มีต้นทุนในการ

ผลิตในทุกๆกระบวนการ ท้ังท่ีเป็นต้นทุนท่ีเป็นเงิน ต้นทุนของเวลา ในการจัดการเศษกิ่งลําไยเพื่อเพิ่ม

มูลค่าการประเมินความคุ้มค่าจึงเป็นปัจจัยท่ีสามารถสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรในการตัดสินใจเข้าร่วม

โครงการได้ 
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ตารางท่ี 4.10  
 
ต้นทุนการผลิตการผลิตไบโอชาร์ส าหรับสวนล าไย 1 ไร่ 

รายการ 

เตาเผาดัดแปลงจากถังเหล็กขนาด  
200 ลิตร 

เตาเผาขนาดใหญ่ 

ต้นทุน(เงิน) ต้นทุน (เวลา) ต้นทุน(เงิน) ต้นทุน 
(เวลา) 

ต้นทุนคงท่ี 
เตา 

1,410 บาท 
 

  4,200 บาท 
 

 

ต้นทุนผันแปร 
ค่าแรงตัดแต่งกิ่ง 

(37.5 บาทต่อชม.) 
ค่าแรงในการเผา 

(37.5 บาทต่อชม.) 

 
1,725 บาท 

 
1,800 บาท 

 

 
49 ชม. 

 
48 ชม. 

 
7 วัน 

 
7 วัน 

 
1,725 บาท 

 
187 บาท 

 
49 ชม. 

 
5 ชม. 

รวมท้ังส้ิน 4,910 บาท   6,112 บาท  
ผลผลิตท่ีได้ 168 กิโลกรัม   168 กิโลกรัม  

หมายเหตุ.โดย นูรีมะห์ ลูดิง, 2560. 

จากการสัมภาษณ์การนําถ่านชีวภาพไปใช้ในกับลําไย พบว่า 1 
ต้นควรใช้ถ่านชีวภาพ 7 กิโลกรัม ประมาณ 168-170 กิโลกรัมต่อไร่ เมื่อพิจารณาต้นทุนการผลิตและ
ความคุ้มค่าในการผลิตถ่านไบโอชาร์ไปใช้กับลําไย พบว่า การผลิตจากเตาท้ัง 2 รูปแบบมีต้นทุน
แตกต่างกัน ดังนี้ 

(3.5.1) การผลิตถ่านไบโอชาร์จากเตาเผาดัดแปลงจาก
ถังเหล็กขนาด 200 ลิตร พบว่า ต้นทุนการผลิตท้ังหมดจํานวนท้ังหมด3,910 บาท พิจารณาต้นทุน
ดังนี้  ได้แก่ ต้นทุนเตาเผา ใช้ต้นทุนการผลิตท้ังหมด 1 ,410 บาท สามารถใช้งานได้ 60 ครั้ง ดังนั้น 
ต้นทุนของเตาเผาต่อครั้งเท่ากับ 23.5 บาท เนื่องจากเตาเผาสามารถบรรจุเศษกิ่งลําไยได้ 60 กิโลกรัม
ต่อครั้ง ได้ผลผลิต 10.5 กิโลกรัม การผลิตถ่านไบโอชาร์สําหรับใส่ต้นลําไย 1 ไร่หรือ 24 ต้น ต้องใช้
ผลผลิตท้ังหมด 168 กิโลกรัม ต้องทําการเผาถ่าน 16 ครั้ง ใช้ระยะเวลา 48 ช่ัวโมง คิดเป็นต้นทุน
ค่าแรงสําหรับเผา 1,800 บาท  และใช้เศษกิ่งลําไยจํานวน 960 กิโลกรัม ต้นทุนท่ีเป็นค่าแรงตัดแต่ง
กิ่ง 1 คน มีศักยภาพในการตัดแต่งกิ่งได้ ช่ัวโมงละ 20 กิโลกรัม  ต้องใช้ระยะเวลาในการตัดแต่งกิ่ง  
49 ช่ัวโมง คิดเป็นค่าแรง 1,725 บาท 
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ดังนั้นเมื่อรวมค่าต้นทุนท้ังหมด พบว่า 23.50 (ค่าเตาต่อ
ครั้ง) + 1,725 (ค่าแรงตัดกิ่งลําไย) + 1,800 (ค่าแรงเผาถ่านไบโอชาร์) = 3,548 

ต้นทุน 3,548/168 (ผลผลิตไบโอชาร์) = 21.12 จะเห็น
ได้ว่า เมื่อใช้เตาเผาดัดแปลงจากถังเหล็กขนาด 200 ลิตร ผลผลิตท่ีได้ตก 21.12 บาท ต่อกิโลกรัม 

(3.5.2) การผลิตถ่านไบโอชาร์จากเตาเผาขนาดใหญ่ 

พบว่า มีต้นทุนการผลิตท้ังหมด จํานวน 1,886.5 บาท พิจารณาต้นทุน ดังนี้ ต้นทุนเตาเผา ใช้ต้นทุน

ท้ังหมด 4,200 บาท สามารถใช้งานได้เป็นระยะเวลานาน 2 ปี ดังนั้นต้นทุนของเตาเผาต่อครั้งเท่ากับ 

11.50 บาท เตาเผาขนาดใหญ่สามารถบรรจุเศษกิ่งลําไยได้ถึง 1 ,400 กิโลกรัมต่อครั้ง การผลิตถ่าน 

ไบโอชาร์สําหรับใส่ต้นลําไย 1 ไร่หรือ 24 ต้น ต้องใช้ผลผลิตท้ังหมด 168 กิโลกรัม สามารถทําการเผา

เพียงครั้งเดียว ใช้ระยะเวลา 5 ช่ัวโมง คิดเป็นต้นทุนค่าแรงสําหรับเผา 150 บาท และค่าแรงการตัด

แต่งกิ่งลําไยจํานวน 960 กิโลกรัม ใช้ระยะเวลา 49 ช่ัวโมง คิดเป็นค่าแรง 1,725 บาท 

ดังนั้นเมื่อรวมค่าต้นทุนท้ังหมด พบว่า 11.61 (ค่าเตาเผา

ต่อครั้ง) + 1,725 (ค่าแรงตัดกิ่งลําไย) + 1,800 (ค่าแรงเผาถ่านไบโอชาร์) = 1,950 

ต้นทุน 1,950/168 (ผลผลิตไบโอชาร์) = 11.61จะเห็นได้

ว่า เมื่อใช้เตาเผาขนาดใหญ่ ผลผลิตท่ีได้ตก 11.61 บาท ต่อกิโลกรัม 

4.2.1.2 โครงการลดการเผาชีวมวลจากการท าเกษตร และการปรับปรุ ง
คุณภาพดินด้วยปุ๋ยหมักไบโอชาร์ 

โครงการลดการเผาชีวมวลจากการทําเกษตร และการปรับปรุงคุณภาพ
ดินด้วยปุ๋ยหมักไบโอชาร์เป็นโครงการท่ีต่อยอดจากโครงการไบโอชาร์ หนึ่งทางออกปัญหาหมอกควัน 
หลังจากดําเนินโครงการการเผาถ่านไบโอชาร์และนําผลผลิตท่ีได้ คือ ถ่านไบโอชาร์จากกิ่งลําไ ยให้
เกษตรกรได้ทดลองนําไปใช้ ปรากฏว่า มีเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการมีเพียงบางส่วนเท่านั้นท่ีได้นํา
ถ่านไบโอชาร์ไปใช้ทางการเกษตร เนื่องจากเกษตรยังไม่ให้ความเช่ือมั่นในคุณสมบัติจากถ่านไบโอชาร์
เพราะเกษตรกรยังขาดความรู้เกี่ยวกับไบโอชาร์ ส่งผลให้มีเกษตรกรบางรายทดลองใช้เพียงครั้งเดียว
และล้มเลิกไป 

ทางมูลนิธิจึงหาแนวทางในการพัฒนาโครงการเพื่อให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของเกษตรกร และสามารถนําไปใช้ได้ รวมถึงความเช่ือมั่นต่อการนําไปใช้มากขึ้น คือ 
การทําปุ๋ยหมักชีวภาพ และผสมไบโอชาร์ ในอัตราส่วน 50 : 50 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรนํา
ถ่านไบโอชาร์ไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงดิน โดยในช่วงแรกของการดําเนินโครงการทางมูลนิธิได้
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มอบมูลสัตว์ไว้สําหรับเกษตรกรท่ีสนใจ เพื่อทดลองทําปุ๋ยหมักชีวภาพครัวเรือนละ 30 กระสอบ และ
ได้ดําเนินโครงการตามรูปแบบ ดังนี้ 

(1)  การดําเนินโครการปุ๋ยหมักชีวภาพจากไบโอชาร์ 
(1.1)  อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการทําปุ๋ยหมักชีวภาพ โดยมีเจ้าหน้าท่ี

รับผิดชอบโครงการเป็นวิทยากร รูปแบบการทําปุ๋ยหมักชีวภาพ ได้ใช้รูปแบบการทําปุ๋ยแบบไม่กลับ
กองซึ่งรูปแบบการทําปุ๋ยท่ีเป็นนวัตกรรมใหม่ของวิศวกรรมการเกษตรแม่โจ้ 

(1.2)  สาธิตการทําปุ๋ยหมักชีวภาพ โดยสนับสนุนการนําเศษวั สดุ
เหลือใช้ทางการเกษตรที่มีในชุมชน ได้แก่ ใบตะไคร้ 

(1.3) สนับสนุนมูลสัตว์ให้เกษตรกร คนละ 30 กระสอบ เพื่อนําไป
ทดลองทําปุ๋ยหมักชีวภาพเอง และมีการสนับสนุนถ่านไบโอชาร์ เพื่อนํามาผสมในปุ๋ยหมักชีวภาพ
ดังกล่าว 

(2)  ขั้นตอนการทําปุ๋ยหมักชีวภาพแบบไม่กลับกอง 

ขั้นตอนการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพแบบไม่กลับกอง ได้แนวคิดจากการ
ผลิตปุ๋ยอินรีย์แบบไม่กลับกอง ตามวิธีนวัตกรรมใหม่วิศวกรรมแม่โจ้ โดยมีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 

(2.1)  นําใบตะไคร้หรือใบลําไย 4 ส่วน วางเป็นช้ันๆสูงไม่เกิน 10 
เซนติเมตร ฐานกว้าง 2.5 เมตร โดยไม่ต้องเหยียบโปรยทับมูลสัตว์ 1 ส่วนแล้วรดน้ําทําเช่นนี้ประมาณ 
15-17 ช้ัน 

 
ภาพที่ 4.8 ลักษณะฐานกองปุ๋ย โดย นูรีมะห์ ลูดิง, 2560. 
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ภาพที่ 4.9 ลักษณะการนําฟางและมูลสัตว์วางเป็นช้ันๆ โดย นูรีมะห์ ลูดิง, 2560. 

(2.2)  รักษาความช้ืน  
รักษาความช้ืนภายในกองปุ๋ยให้เหมาะสมอยู่เสมอ โดยมี2ขั้นตอน 

ดังนี้ 
ขั้นตอนท่ี 1 รถน้ําภายนอกกองปุ๋ยวันละครั้ง โดยไม่ให้มีน้ําไหลนอง

ออกมาจากกองปุ๋ยมากเกินไป 
ขั้นตอนท่ี 2 เมื่อครบวันท่ี 10 ให้ใช้ไม้แทงกองปุ๋ยให้เป็นรูลึกถึง

ข้างล่างแล้วกรอกน้ําลงไป ระยะห่างระหว่ารูประมาณ 40 เซนติเมตร ทําขั้นตอนท่ี 2 นี้ประมาณ 5 
ครั้ง ระยะเวลาห่างกัน 10 วัน เมื่อเติมน้ําเสร็จแล้วให้ปิดรู เพื่อไม่ให้สูญเสียความร้อนภายในกองปุ๋ย 
ขั้นตอนนี้แม้ว่าอยู่ในช่วงฤดูฝนก็ต้องทํา เพราะน้ําฝนไม่สามารถไหลซึมเข้าไปในกองปุ๋ยได้ 

 
ภาพที่ 4.10 ปฏิทินการรดน้ําและเจาะรูกองปุ๋ยเพื่อการรักษาความช้ืนในกองปุ๋ย โดย นูรีมะห์ ลูดิง, 
2560. 
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ภาพที่ 4.11 ลักษณะการเจาะรูกองปุ๋ย โดย นูรีมะห์ ลูดิง, 2560. 

(2.3)  เมื่อกองปุ๋ยมีอายุครบ 60 วันก็หยุดให้ความช้ืน แล้วทําให้กอง

ปุ๋ยแห้งเพื่อให้จุลินทรีย์สงบตัว วิธีทําให้ปุ๋ยให้แห้งอาจทําโดยการท้ิงไว้เฉยๆ ประมาณ 1 เดือน 

(2.4)  เมื่อได้ปุ๋ยหมักชีวภาพแล้ว นําปุ๋ยหมักดังกล่าวมาผสมกับถ่าน

ชีวภาพ ในอัตราส่วน 50 : 50  

 

 
ภาพที่ 4.12 การผสมปุ๋ยหมักชีวภาพกับถ่านไบโอชาร์ โดย นูรีมะห์ ลูดิง, 2560. 
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4.2.2 กระบวนการด าเนินงานแนวทางการจัดการเศษก่ิงล าไยเป็นไบโอชาร์เพื่อเพิ่ม
มูลค่า 

4.2.2.1 การประชาสัมพันธ์โครงการ  

ขั้นแรกในการดําเนินโครงการ คือ การประชาสัมพันธ์ โครงการ          

ให้เกษตรกรรับทราบ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารจากมูลนิธิอุ่นใจ พบว่า มูลนิธิมีการ

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการผ่านทาง 4 ช่องทาง คือ ช่องทางท่ี 1 เป็นช่องทางแรกในการเริ่ม

ดําเนินการประชาสัมพันธ์ มีการแจกจ่ายเอกสารประกอบ (โบรชัวร์) ความรู้เข้าใจเกี่ยวกับโครงการ

และการทํางานขององค์กร ให้แก่เกษตรกรผู้ท่ีสนใจและพื้นท่ีท่ีดําเนินโครงการ รวมท้ังผู้นําชุมชนด้วย 

ซึ่งข้อมูลประกอบด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบโครงการ วัตถุประสงค์โครงการ ความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตร รวมถึงข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับมูลนิธิและการทํางานของ

มูลนิธิ ช่องทางท่ี 2 ประชาสัมพันธ์ผ่านทางหอกระจายข่าวชุมชน โดยมอบให้ผู้นําชุมชน (ผู้ใหญ่บ้าน) 

ในการนําเสนอหรือประชาสัมพันธ์ให้แทน ช่องทางท่ีสามประชาสัมพันธ์ผ่านตัวแทนกลุ่มเกษตรกรใน

หมู่บ้านท่ีเข้าร่วมโครงการ และช่องทางท่ี 4 ประชาสัมพันธ์ผ่านการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรท่ีจัด

ขึ้นโดยการสนับสนุนของเทศบาล ได้แก่ เทศบาลตําบลแม่ปั๋ง และเทศบาลตําบาแม่แวน ท่ีมีการเชิญ

ให้ทางมูลนิธิ จัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการทําไบโอชาร์  และปุ๋ยหมักชีวภาพผสมไบโอชาร์           

เพื่อส่งเสริมยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมของเทศบาล 

4.2.2.2 การขับเคลื่อนโครงการ 

การดําเนินงานเพื่อขับเคล่ือนแนวทางการจัดการเศษกิ่งลําไย พบว่า 

มีรูปแบบการขับเคล่ือนออกเป็น  2 ช่วง ดังนี้ 

ช่วงท่ี 1 จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับไบโอชาร์ ในระดับตําบล 

การจัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับไบโอชาร์ในระดับตําบลนั้น 

มูลนิธิได้เชิญตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลําไยในพื้นท่ีตําบลแม่ปั๋ง ท้ัง 14 หมู่บ้าน หมู่บ้านละ

ประมาณ 8- 9 คน เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์โครงการ

ในระดับหมู่บ้านต่อไป โดยจัดขึ้นที่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของมูลนิธิอุ่นใจ ต้ังอยู่บ้านห้วยทราย 

หมู่ท่ี 8 ตําบลแม่ปั๋ง อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ รูปแบบโครงการเป็นการอบรมให้ความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับโครงการ และการสาธิตการดัดแปลงเตาเผา รวมถึงการสาธิตการเผาถ่านไบโอชาร์    
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เมื่อเสร็จส้ินโครงการ ทางมูลนิธิมอบผลผลิตไบโอชาร์การทําโครงการให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วม เพื่อ

นําไปทดลองใช้ในแปลงเกษตรหรือสวนของตนเอง 

ช่วงท่ี 2 จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับไบโอชาร์ ในระดับหมู่บ้าน 

จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับไบโอชาร์ในระดับตําบลเป็นการ

ขับเคล่ือนโครงการในระดับแรก กระประชาสัมพันธ์ยังไม่ ท่ัวถึง กระจุกตัวเฉพาะในกลุ่มท่ีมี

ความสัมพันธ์กับตัวแทนเกษตรกรท่ีเคยเข้าร่วมโครงการเท่านั้น เพื่อเป็นดึงดูดและสร้างแรงจูงใจให้

เกษตรกรรายอื่นๆเข้าร่วมโครงการนั้น ทางมูลนิธิจึงได้ดําเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับไบโอชาร์ ในระดับหมู่บ้าน และได้เพิ่มกิจกรรมขึ้นด้วย โดยในช่วงท่ี 1 ดําเนินการเฉพาะ

โครงการท่ีเกี่ยวกับไบโอชาร์เท่านั้น แต่จากการทดลองกับกลุ่มเกษตรกรท่ีเคยเข้าร่วมโครงการกลับ

พบว่า การให้เกษตรกรใช้เฉพาะไบโอชาร์ในการปรับปรุงดินนั้นยังไม่ได้การยอมรับและนําไปใช้จริง

เนื่องจากเกษตรกรยังไม่ให้ความเช่ือมั่นในคุณสมบัติของไบโอชาร์ ดังนั้น ทางมูลนิธิจึงเพิ่มโครงการ

การทําปุ๋ยหมักชีวภาพผสมกับไบโอชาร์เพื่อให้เกิดการยอมรับจากเกษตรกรมากขึ้น เนื่องจากปุ๋ยหมัก

ชีวภาพนั้นได้รับการยอมรับจากเกษตรกรเป็นอย่างดี การดําเนินโครงการในระดับหมู่บ้านได้รับความ

สนใจจากเกษตรกรมากขึ้น ส่งผลให้มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นด้วย 

4.2.2.3 รณรงค์การใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพจากไบโอชาร์ 

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรนําไปปฏิบัติจริง มูลนิธิจึงมีการรณรงค์

ให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพจากไบโอชาร์ โดยการสนับสนุน อุปกรณ์ในการทําไบโอชาร์ ได้แ ก่ 

เตาเผาสําหรับผลิตไบโอชาร์ และ สนับสนุนมูลสัตว์สําหรับทําปุ๋ยหมักชีวภาพ  การรณรงค์การใช้ปุ๋ย

หมักจากไบโอชาร์ นอกจากทางมูลนิธิให้การสนับสนุนอุปกรณ์และงบประมาณแล้ว ทางมูลนิธิยังผลิต

ปุ๋ยหมักชีวภาพผสมไบโอชาร์เพื่อขายให้เกษตรกร โดยให้สิทธ์คนท่ีเข้าร่วมโครงการสามารถซื้อได้ในรา

คมกระสอบละ 100 บาท จากปกติราคากระสอบละ 150 บาท พบว่า เกษตรกรให้ความสนใจ สังเกต

ได้จากการส่ังซื้อปุ๋ยของเกษตรกร โดยในหมู่บ้านแม่แพงมีเกษตรกรท่ีส่ังปุ๋ยประมาณ 10 ราย        

จากจํานวน 20 ราย ซึ่งเป็นจํานวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ดังตารางนี้ 
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ตารางท่ี 4.11  

 

จ านวนเกษตรกรที่ส่ังปุ๋ยจากมูลนิธิ 

รายท่ี จํานวน(กระสอบ) 
รายท่ี 1 102 
รายท่ี 2 100 
รายท่ี 3 50 
รายท่ี 4 100 
รายท่ี 5 75 
รายท่ี 6 50 
รายท่ี 7 100 
รายท่ี 8 75 
รายท่ี 9 100 
รายท่ี 10 120 

หมายเหตุ. โดย นูรีมะห์ ลูดิง, 20 มิถุนายน 2560. 

4.2.3 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ต่อการด าเนินโครงการในพื้นทีบ่้านแม่แพง 

จากการพูดคุยแลกเปล่ียนเกี่ยวกับความคิดเห็นของเจ้าหน้าท่ีดําเนินโครงการท่ีมีต่อการ
ดําเนินโครงการในพื้นท่ีบ้านแม่แพง พบว่า ผู้ให้ข้อมูลมีทัศนะคติท่ีเป็นข้อคิดเห็น ดังนี้ 

นางพลอย (นามสมมุติ) หัวหน้าโครงการ ได้กล่าวถึงการดําเนินโครงการในพื้นท่ี  
สรุปได้ว่าการดําเนินแนวทางการจัดการเศษกิ่งลําไยเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยเฉพาะเรื่องไบโอชาร์ ตนเอง
มองว่าไบโอชาร์ยังเป็นเรื่องใหม่สําหรับเกษตรกรและตัวมูลนิธิเอง ซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงพัฒนาของ
โครงการ เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ เนื่องจากตอนนี้ทางมูลนิธิยังไม่มี
ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นข้อมูลการทดลองมาอ้างอิงให้เกษตรกรเกิดความเช่ือมั่นใน
โครงการได้ การพัฒนาให้โครงการสามารถดําเนินได้ในระยะยาวและยั่งยืนนั้นทางองค์กรต้องทําให้
เกษตรกรเกิดความเช่ือมั่นต่อโครงการให้มาก ท้ังเรื่องข้อมูล การทํางาน การสนับสนุนขององค์กร 
เพราะเกษตรกรไม่มีความรู้เกี่ยวกับไบโอชาร์เลย ได้รับข้อมูลแค่จากท่ีเราบอกว่า ไบโอชาร์  คืออะไร  
มีประโยชน์อย่างไร และสามารถนํามาใช้อย่างไร ซึ่งเราพยายามให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบํารุงดินให้มาก 
เพื่อให้เกษตรกรเห็นถึงประโยชน์ของมันมากท่ีสุด จึงโยงไปยังเรื่องปัญหาหมอกควัน แต่ในพื้นท่ีบ้าน
แม่แพง ไม่ค่อยมีการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร ปัญหาหมอกควันจึงไม่ใช่ปัจจัยสําคัญท่ีจะเป็นการดึง
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เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ เราจึงต้องให้ความสําคัญในเรื่องของประโยชน์ในการนําไปใช้ทาง
การเกษตร พบว่า การทําปุ๋ย เกษตรกรให้ความสนใจมากขึ้น และมีจํานวนคนเข้าร่วมโครงการมากขึ้น
ด้วยเช่นกันแต่อย่างไรก็ตามทางเราก็พยายามดําเนินโครงการให้เกิดความยั่งยืน คือ ไม่ใช่แค่ให้
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ แล้วจบ หากแต่ให้เกษตรกรทําเองด้วย อย่างน้อยหมู่บ้านละ 2 คน     
เพื่อเป็นการนําร่องและสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรรายอื่นท่ีสนใจ โดยทางมูลนิธิสนับสนุนอุปกรณ์ให้ 
ได้แก่ เตาเผาถ่านไบโอชาร์ดัดแปลงจากถังเหล็กขนาด 200 ลิตร แต่ให้ผู้ท่ีสนใจมีส่วนร่วมในการ
ดัดแปลงถังเผาเอง ปรากฏว่า ชาวบ้านไม่มา โดยให้เหตุผลว่าติดภาระการให้น้ําลําไย พ่นสารลําไย แต่
หากให้ใช้เลย โดยไม่ต้องไปดัดแปลงเอง ก็จะไปเอามาใช้  

ในส่วนความคิดเห็นของนายเพชร (เจ้าหน้าภาคปฏิบัติ) ต่อการดําเนินโครงการ สรุปได้
ว่า ควรทําโครงการให้มีความต่อเนื่อง และสามารถทําใหช้าวบ้านนําไปทําจริงได้นั้น โครงการท่ีทําต้อง
มีผลประโยชน์ต่อเกษตรกรมากท่ีสุด เกษตรกรจึงทํา ท่ีสําคัญความพร้อมและการยอมรับของ
เกษตรกรก็เป็นส่ิงสําคัญในการผลักดัน เกษตรกรบ้านแม่แพงส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างดี เนื่องจากมี
รายได้หลักจากการทําลําไย และรายได้เสริมใช้ในชีวิตประจําวันจากการทําข่า ตะไคร้ขาย ดังนั้น จึง
มองว่า การท่ีจะมีชาวบ้านในหมู่บ้านแม่แพงท่ีจะทําการเผาไบโอชาร์จริงๆ มี 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มท่ี
กําลังจะปรับเปล่ียนวิธีการทําเกษตรแบบเคมีมาเป็นชีวภาพ และกลุ่มท่ีไม่ได้ปลูกลําไยเป็นอาชีพหลัก 
ซึ่งจะมีเวลาว่างมากกว่าเกษตรกรผู้ปลูกลําไยเป็นหลัก ดังนั้นหากการทําไบโอชาร์จากกิ่งลําไยสามารถ
เป็นแนวทางในการสร้างรายได้ได้ คนกลุ่มดังกล่าวจึงมีความเป็นไปได้ท่ีจะดําเนินการมากกว่ากลุ่ม
เกษตรกรปลูกลําไยท่ีต้องดูแลสวนทุกวัน   

นายล้ี (นามสมมติ) เจ้าหน้าท่ีภาคพื้นท่ี กล่าวถึง แนวทางจัดการเศษกิ่งลําไยเพื่อเพิ่ม
มูลค่า สรุปได้ว่า เกษตรกรกรยังไม่ให้การยอมรับมาก เนื่องจาก แนวทางการจัดการเศษกิ่งลําไยเพื่อ
เพิ่มมูลค่ายังไม่มีตัวอย่างนําร่องให้เห็นผลชัดเจน ข้อมูลยังเป็นนามธรรมยังไม่สามารถถ่ายทอดออกมา
เป็นรูปธรรมให้เกษตรกรเข้าใจได้ การจะโน้มน้าวให้เกษตรกรทํานั้น ข้อมูลมีส่วนสําคัญ ท่ีจะส่งผลต่อ
การตัดสินใจได้ เนื่องจากเกษตรกรต้องมีการดูแลสวน ไม่ค่อยว่าง ดังนั้นการจะทําการใดๆท่ี
นอกเหนือจากการดูแลสวนแล้วนั้น เกษตร จึงต้องคํานึงถึงความคุ้มค่าด้วย ท้ังเรื่องต้นทุน เวลา  
ความเส่ียงต่างๆ  
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4.3 ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อแนวทางการจัดการเศษก่ิงล าไยเพื่อเพิ่มมูลค่า 

 

จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกษตรกรท่ีเคยเข้าร่วมแนวทางการจัดการเศษกิ่งลําไย
เพื่อเพิ่มมูลค่า โดยการเข้าร่วมโครงการไบโอชาร์ หนึ่งทางออกปัญหาหมอกควัน และโครงการลดการ
เผาชีวมวลจากการทําเกษตร และการปรับปรุงคุณภาพดินด้วยปุ๋ยหมักไบโอชาร์  สามารถสรุปได้
ออกเป็น 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ความคิดเห็นต่อมูลนิธิอุ่นใจและเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบโครงการ  
2) ความคิดเห็น ต่อโครงการ และ 3) ความคิดเห็น ต่อตั วบุคคล(เกษตรกรผู้เข้ าร่วมเอง )              
ตามรายละเอียด ดังนี้ 

4.3.1 ความคิดเห็นต่อมูลนิธิอุ่นใจและเจ้าหน้าที่ พบว่าเกษตรกรได้แสดงความคิดเห็น

เกี่ยวกับหลักการทํางานของเจ้าหน้าท่ี และบทบาทมูลนิธิอุ่นใจต่อชุมชนบ้านแม่แพง สรุปได้ดังนี้ 

4.3.1.1 บทบาทของมูลนิธิอุ่นใจในชุมชน มูลนิธิอุ่นใจต้ังอยู่ในพื้นท่ีบ้านห้วย

ทราย หมู่ท่ี 8 ตําบลแม่ปั๋ง อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากบ้านแม่แพงประมาณ 9 กิโลเมตร 

แต่พบว่า ชาวบ้านบ้านแม่แพงไม่ค่อยรู้ จักมูลนิธิอุ่นใจ ทราบเพียงแค่มีมูลนิธิก่อต้ังขึ้นในพื้นท่ี        

แต่ไม่ทราบถึงรายละเอียดการดําเนินงาน และโครงการท่ีทางมูลนิธิอุ่นใจจัดทํา ซึ่งชาวบ้านบ้านแม่

แพงเริ่มรู้จักมูลนิธิอุ่นใจ เนื่องจากทางมูลนิธิได้เข้ามาจัดทําโครงการ ธุรกิจชุมชน ทําผ้าฝูายท่ีวัด    

บ้านผาแดง ซึ่งเป็นหมู่บ้านท่ีอยู่ติดกันกับบ้านแม่แพง ผลงานจากการทําโครงการธุรกิจชุมชน (ผ้า

ฝูาย) ได้รับความสนใจจากชาวบ้านจึงทําให้ชาวบ้านเริ่มรู้จักกับทางมูลนิธิมากขึ้นด้วย ขณะเดียวกันได้

มีลูกผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่แพงไปเป็นอาสาสมัครให้กับทางมูลนิธิอุ่นใจ มูลนิธิอุ่นใจจึงเริ่มเข้ามามีบทบาท

กับบ้านแม่แพง และมีการดําเนินโครงการในบ้านแม่แพง  

“แม่เพิ่งรู้จักมูลนิธินี้ เมื่อตอนท่ีพี่เอ (นามสมมติ) ไปเป็นอาสาสมัครท่ี
มูลนิธิ เขาพาเพื่อนๆและอาสาสมัครมาเท่ียวที่บ้านบ่อย รวมถึงพี่พลอย (เจ้าหน้าท่ีโครงการ) ก็มาด้วย 
แต่พี่เอเขาไม่ได้ทํางานด้านนี้ การเผาถ่าน ทําปุ๋ยอย่างนี้ พี่เอ(นามสมมติ)เขาเป็นอาสาสมัครเยี่ยม
คนไข้ แม่ก็รู้แค่นั้น มารู้อีกทีว่ามีโครงการแบบนี้ด้วย ก็ตอนท่ีพ่อไปเข้าโครงการ และได้ขี้วัวมาทําปุ๋ย” 

     แม่เพ็ญ (นามสมมติ). (1 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ์. 

“รู้จักมูลนิธิจากท่ีเขาเข้ามาทําโครงการผ้าย้อมท่ี วัดผาแดงนั่นแหละ ” 
     พ่อก่ํา (นามสมมติ). (4 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ์. 
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“เจ้าหน้าท่ีมูลนิธิอุ่นใจ ลงพื้นท่ีเยี่ยมคนปุวย คนพิการในหมู่บ้านเลยมี
โอกาสคุยกัน และรู้จักตอนนั้น เพราะหมู่บ้านนี้ส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมากกว่าท่ี
จะเข้ามาทําโครงการ”     

 พ่อพัฒน์ (นามสมมติ). (25 เมษายน 2560). สัมภาษณ์. 
 

“รู้จักโครงการจากลุงเพชร (เจ้าหน้าท่ีโครงการภาคปฏิบัติ) เพราะลุง
เพชร(นามสมมติปเป็นคนในหมู่บ้าน รู้จักกัน เวลาเจอกันตามงานก็จะพูดคุยกันแกก็จะเล่าเรื่อง
โครงการให้ฟัง”         พ่อดี (นามสมมติ). (30 เมษายน 2560). สัมภาษณ์. 

4.3.1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ กับคนในชุมชน  พบว่ า  เป็น

ความสัมพันธ์ที่ยังไม่กระจายตัวมากนัก กระจุกเป็นกลุ่ม เจ้าหน้าท่ีมีความสัมพันธ์ท่ีสนิทสนมใกล้ชิด

กับบางกลุ่มเท่านั้น ซึ่งได้แก่ กลุ่มเกษตรกรท่ีเคยเข้าร่วมโครงการกับทางมูลนิธิบ่อยๆ ท้ังท่ีเป็น

โครงการท่ีจัดภายในหมู่บ้านและภายนอกหมู่บ้าน ความสัมพันธ์จึงมีเฉพาะกับบางกลุ่ม ส่งผลให้

เกษตรกรรายอื่นๆเกิดความสนใจน้อยลง เนื่องจากความสัมพันธ์ท่ีค่อนข้างห่างระหว่างเจ้าหน้าท่ีกับ

คนในชุมชน เกษตรกรที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการ จึงไม่ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ  

“เจ้าหน้าท่ีจะสนิทสนมกับคนท่ีเขาเคยเข้าร่วมโครงการด้วย เช่น บ้าน
แม่ไพ(นามสมมติ)หรือ พ่อดํา(นามสมมติ) ท่ีเคยเข้าร่วมโครงการจนได้ขี้วัวมาทําปุ๋ย และเขาก็จะไป
บ้านนั้นบ่อย พ่อไม่เคยได้คุยกับเขาเท่าไหร่หรอก โครงการท่ีจัดก็รู้จากประกาศของพ่อหลวงนี่แหละ” 
     นางหลิน (นามสมมติ). (23 เมษายน 2560). สัมภาษณ์. 

 
“แม่เคยเข้าร่วมโครงการ และทําปุ๋ยหมักจากขี้วัวท่ีได้จากมูลนิธิ พี่

พลอย(นามสมมติ)และลุงล้ี(นางสมมติ) (เจ้าหน้าท่ีโครงการ) เขาก็จะมาหาบ่อย เพื่อแนะนําการทํา 
และพูดคุยกัน จึงสนิทสนมกันดี เวลามีโครงการ แม่ก็จะไปหมด”    
     แม่ไพ (นามสมมติ). (28 เมษายน 2560). สัมภาษณ์. 

“พ่อยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการ ครั้งท่ีจัดท่ีหอประชุม เป็นครั้งแรกท่ีเข้า
ประชุม ซึ่งไม่เคยรู้ว่าโครงการเป็นยังไง เพราะไม่เคยรู้จักเจ้าหน้าท่ี และพูดคุยกับเขาเลย รู้จักแค่  
ลุงเพชร (นามสมมติ)”   พ่ออ้าย (นามสมมติ). (27 เมษายน 2560). สัมภาษณ์. 

4.3.1.3 กระบวนการท างานของเจ้าหน้าที่ เกษตรกรให้ความเห็นว่า ในบาง
เรื่องเจ้าหน้าท่ีไม่มีความชัดเจน เช่น กรณีปุ๋ยหมักชีวภาพผสมไบโอชาร์ท่ีทางเจ้าหน้าท่ีนําเสนอขาย
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ให้แก่เกษตรกร โดยทางเจ้าหน้าท่ีแจ้งให้ทราบครั้งแรก ขายให้แก่เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ 
กระสอบละ 100 บาท ส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการท่ีมีความสนใจสามารถซื้อได้ในราคา 150 
บาท แต่ไม่แจ้งรายละเอียดในส่วนอื่น เมื่อเกษตรกร(เข้าร่วมโครงการ)ส่ังปุ๋ยประมาณ 150 กระสอบ 
กลับพบว่า เจ้าหน้าท่ีให้โควตาการซื้อปุ๋ยของเกษตรกร ราคา 100 บาท เพียงรายละ 100 กระสอบ
เท่านั้น จากกรณีดังกล่าวส่งผลให้เกษตรกรเกิดข้อขัดใจกับทางเจ้าหน้าท่ี ในความไม่ชัดเจนในคําช้ีแจง
รายละเอียดให้เกษตรกร ส่งผลให้เกษตรกรรายอื่นท่ีมีความสนใจจะส่ังปุ๋ยจากมูลนิธินั้น กลับไปใช้
ปุ๋ยเคมีเช่นเดิม เพราะมองว่าหากราคา 150 บาทต่อกระสอบนั้น ถือเป็นราคาท่ีสูงพอๆกับปุ๋ยเคมี  

“วันนั้นท่ีหอประชุมเขาไม่ได้บอกว่าได้แค่คนละ 100 กระสอบ พ่อก็เลย
ไปบอกญาติท่ีไม่ได้ร่วมโครงการ ถ้าจะเอาพ่อจะส่ังให้ เพราะมันถูก แต่พอส่ังไปแล้ว ได้แค่ 100
กระสอบเท่านั้น ของญาติพ่อเลยไม่ได้ซื้อให้” พ่อเอน. (4 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ์. 

“พ่อส่ังปุ๋ยจากมูลนิธิไป 100 กระสอบ และต้องการเพิ่มเพราะไม่พอ 
แต่หลักจาก 100 กระสอบ จะได้ในราคา 150 บาท ก่อนหน้านี้ขาย 100 บาท เพราะโควต้าได้แค่คน
ละ 100 กระสอบ จริงๆเข้าต้องแจ้งพ่อก่อน จะได้วางแผนการใช้ปุ๋ยถูก” 

พ่อหมาน. (6 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ์. 

4.3.1.4 ข้อมูลสนับสนุน ทางมูลนิธิยังขาดข้อมูลการทดลองเชิงปฏิบัติการท่ีเป็น

ข้อมูลในการสนับสนุนและสร้างความเช่ือมั่นให้เกษตรกรได้และข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตท้ังหมด 

เพื่อประเมินความคุ้มค่าในการนําไปปฏิบัติ หากเกษตรกรสนใจจะปฏิบัติจริง ควรท่ีจะทราบข้อมูล

รายละเอียดดังกล่าวด้วย 

“ไม่มีข้อมูลท่ีเคยทดลองมา ทําให้เราไม่ค่อยเห็นประโยชน์ของมัน
เท่าไหร่”     แม่น้อย (นามสมมติ). (1 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ์. 

“อยากทราบว่า ถ้าเราทําจริงๆแล้วมันคุ้ม มันดีจริงๆไหม เพราะเขาก็ไม่
เคยทํากับลําไยมาก่อน และท่ีสําคัญค่าใช้จ่ายในการทําเท่าไหร่ก็ไม่รู้ ไหนจะค่าเตา ค่าแรงเราอีก ไม่รู้
ว่าคุ้มหรือเปล่า ใช้ปุ๋ยเคมีสะดวกกว่า” 

 พ่อดล (นามสมมติ). (5 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ์. 
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4.3.2 ความคิดเห็นต่อโครงการ พบว่าเกษตรกรได้แสดงความคิดเห็นต่อโครงการท่ี

เกี่ยวข้องกับ การดําเนินโครงการ รูปแบบโครงการ และการสนับสนุนโครงการของมูลนิธิอุ่นใจต่อ

เกษตรกร สรุปได้ดังนี้ 

4.3.2.1 การด าเนินโครงการมูลนิธิอุ่นใจ พบว่า โครงการขาดความต่อเนื่อง     

ไม่สามารถนําไปปฏิบัติจริงได้เนื่องจากเกษตรกรไม่มีส่วนร่วมในทุกกระบวนการทําโครงการ เป็น

โครงการท่ีทางมูลนิธิกําหนด โดยมูลนิธิคิด วางแผน ออกแบบ และนําเกษตรกรเองท้ังหมด ส่วน

เกษตรกรมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมโครงการในขั้นเกษตรกร 

“การทําโครงการดูไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่ เพราะมาจัดอบรมให้ความรู้
สาธิตให้ดูแค่นั้นจบ ”   แม่น้อย (นามสมมติ). (1 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ์. 

“โครงการควรมีการประเมินผล และติดตามการเอาไปทําของชาวบ้าน 
เพราะมูลนิธิอยากให้ชาวบ้านไปทําเองท่ีบ้าน แต่การจัดโครงการไม่ต่อเนื่อง ดูชะงักๆ จัดอบรมเสร็จ
เงียบหายไป แล้วมาใหม่บอกจะให้เตาไปยืมใช้ ดูไม่ค่อยต่อเนื่องไปๆมาๆ” 

     พ่อดี (นามสมมติ). (30 เมษายน 2560). สัมภาษณ์. 

“ถ้าชาวบ้านมี ส่วนร่วมมากว่านี้น่าจะดี คือเข้ามาส่งเสริมให้ ทํา  
โดยอบรมและสาธิตให้ดู  ถ้าจะส่งเสริมให้ได้จริงๆ จะมีการพูดคุย วางแผนกับชาวบ้านให้เยอะกว่านี้ 
เหมือนท่ี เทศบาลส่งเสริมกลุ่มน้ําพริกตาแดง มีการคิด วางแผน สนับสนุนจนกลุ่มเข้มแข็ง และทําเอง
ได้”       พอ่วาด (นามสมมติ). (5 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ์. 

4.3.2.2 รูปแบบโครงการ เนื่องจากโครงการเป็นการนําวัตถุดิบท่ีมีในชุมชนมา

จัดการให้เกิดมูลค่าและประโยชน์ต่อ โดยการนําเศษกิ่งลําไยมาแปรรูปเป็นถ่านไบโอชาร์ เพื่อใช้ใน

การปรับปรุงดิน ท่ีมีสภาพเส่ือมจากการใช้สารเคมีเป็นเวลานาน แต่รูปแบบโครงการนั้นเกษตรกรให้

ความเห็นว่า ยังมีข้อจํากัดในการนําไปปฏิบัติจริงได้ ซึ่งได้แก่ ข้อจํากัดด้านกระบวนการผลิตไบโอชาร์

ท่ีต้องใช้ระยะเวลานาน เนื่องจากเตาเผาไบโอชาร์ท่ีทางมูลนิธิได้เข้ามาส่งเสริมเป็นเตาเผาขนาดเล็ก 

ดัดแปลงจากถังเหล็กขนาด 200 ลิตร ซึ่งเหมาะสมต่อการใช้ในระดับครัวเรือนและเพื่อความสะดวก

ในการเคล่ือนย้าย แต่เตาเผาลักษณะดังกล่าวสามารถบรรจุเศษกิ่งลําไยในการเผาครั้งละ 60 กิโลกรัม 

มีศักยภาพในการเผาได้เพียง 10.5 กิโลกรัมเท่านั้น ไม่เพียงพอต่อการนําไปใช้กับต้นลําไย เนื่องจาก

ต้นลําไยเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ท่ีต้องใช้ปุ๋ยบํารุงในปริมาณเยอะ จากข้อมูลท่ีทางมูลนิธิให้ในช่วง 
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การจัดอบรมนั้น อัตราส่วนของถ่านไบโอชาร์ คือ 7 กิโลกรัมต่อลําไย 1 ต้น ถ้าดูจากผลผลิตถ่านแต่ละ

ครั้งท่ีผลิตนั้น การเผา 2 ครั้ง ใช้ระยะเวลาในการผลิตประมาณ 6 -7 ช่ัวโมง จะได้ถ่านไบโอชาร์

ประมาณ 21 กิโลกรัม เพียงต่อแค่ต้นลําไยจํานวน 3 ต้นเท่านั้น  จะเห็นได้ว่ากระบวนการผลิตเศษกิ่ง

ลําไยเพื่อเพิ่มมูลค่า จากเศษกิ่งลําไยเป็นถ่านไบโอชาร์สําหรับบํารุงดินและนําไปใช้ทางการเกษตรนั้น 

จะเห็นได้ว่า ต้องใช้เวลานานถึงจะได้ผลผลิตท่ีเพียงพอต่อความต้องการในการนําไปใช้ในแต่ละปี  

ซึ่งถ้ามองในเรื่องคุณสมบัติและประโยชน์ในการนําไปใช้ย่อมมีความคุ้มค่า เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์

ชีวภาพ สามารถบํารุงดินให้มีความสมบูรณ์ในระยะยาวได้ ไม่ทําให้ดินเส่ือมโทรมเหมือนสารเคมี  

แต่ต้องเสียเวลามาก ดังนั้นจึงมองว่า การซื้อจากมูลนิธิที่สําเร็จรูปแล้วดีกว่าการทําเองเพราะเสียเวลา

ในการทํานาน 

“ชาวบ้านไม่ค่อยมีเวลาในการทําหรอก เพราะต้องดูแลสวนลําไย  
การเผาก็ใช้เวลานาน”   พ่อพัฒ (นามสมมติ). (25 เมษายน 2560). สัมภาษณ์. 

“เป็นโครงการท่ีดี น่าเอาไปทํา เพราะถ่านไบโอชาร์ท่ีว่า สามารถ
ปรับปรุงดินให้ดีขึ้นด้วย แต่มันต้องทําเยอะ และใช้เวลานาน ถ้ามีเวลาว่างก็อาจทําได้ แต่พ่อต้องดูแล
สวนเกือบทุกวัน ไม่ค่อยว่าง คงยากหน่อยท่ีจะว่างทํา” 
     พ่อเอน (นามสมมติ). (4 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ์. 

 
“จากท่ีคุยกับลุงต๋ี เขาบอกว่า ลําไย 1 ต้น ต้องใช้ไบโอชาร์ประมาณ 7 

กิโล แล้วเผาครั้งนึงในเตาเผานั้น ได้แค่ 10 กว่ากิโล กว่าจะพอสําหรับ 6 ไร่ ต้องทํานานมาก และใช้
กิ่งลําไยมากด้วย”    พ่อดํา (นามสมมติ). (9 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ์. 

และข้อจํากัดด้านปริมาณกิ่งลําไยสําหรับผลิตไบโอชาร์ปริมาณกิ่งลําไย
จากการตัดแต่งกิ่งในแต่ละปีไม่เพียงพอต่อการนําไปใช้ผลิตถ่านไบโอชาร์เพื่อไปใช้ในการบํารุงต้นลําไย
ได้ ซึ่งแต่ละปีเกษตรกรจะมีการตัดแต่งกิ่งลําไย จะตัดส่วนท่ีแตกกิ่งก้านออก เศษกิ่งลําไยจากการตัด
แต่งกิ่งแต่ละปีได้ประมาณ 20 -30 กิโลกรัมต่อต้น และได้เศษกิ่งลําไยประมาณ 480 - 720กิโลกรัม
ต่อไร่ ซึ่งหากจะผลิตไบโอชาร์ให้เพียงพอ 1 ไร่หรือ 168 กิโลกรม(กรณี 1 ไร่มี 24 ต้น) ต้องใช้เศษกิ่ง
ลําไยประมาณ 1,400 กิโลกรัม พบว่าเศษกิ่งลําไยสําหรับการผลิตไม่เพียงพอ เกษตรกรมองว่า
สามารถผลิตเพื่อใช้ในการปลูกผัก ปลูกข่า  และตะไคร้ได้ ซึ่งเป็นอาชีพเสริมของเกษตรกรบ้านแม่แพง
ด้วย 
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“ปุ๋ยท่ีจะใช้ในการบํารุงลําไยต้องใช้เยอะ กิ่งลําไยท่ีตัดแต่งกิ่งเอาถ้าจะ
เอามาเผาคิดว่าไม่พอ”   พ่ออ้าย (นามสมมติ). (27 เมษายน 2560). สัมภาษณ์. 

“พอต้นมีอายุมากขึ้น พอก็ไม่ได้ตัดแต่งเยอะหรอก กิ่งลําไยท่ีได้ก็เอาไป
ทําฟืน ไม่พอไปทําถ่านไบโอชาร์หรอก ถ้าจะทําเราใช้กับแปลงผักน่าจะพออยู่ แต่ถ้าสวนลําไยไม่พอ 
ลําไยต้องใช้ปุ๋ยเยอะ”   แม่น้อย (นามสมมติ). (1 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ์. 

 
4.3.2.3 การสนับสนุนโครงการ เกษตรกรให้ความเห็นว่า การสนับสนุนอุปกรณ์

สําหรับการผลิตไบโอชาร์ให้แก่เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการนั้น ไม่เพียงพอ ซึ่งทางมูลนิธิต้องการ

สนับสนุนโดยการให้เกษตรกรท่ีมีความสนใจนําไปปฏิบัติจริง จํานวน 2  เตา แต่ให้ทางเกษตรกรไป

ผลิตหรือดัดแปลงเอง เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม การสนับสนุนเตาเพียง 2 เตานั้นไม่เพียงพอแต่ไม่

สามารถแบ่งกันได้ เกษตรกรจึงรู้สึกว่ามูลนิธิขาดความจริงจังในการสนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมของเกษตรกรอย่างจริงจัง 

“มูลนิธิให้ยืมเตา หมู่บ้านละ 2 เตา ถ้าใครสนใจก็ให้ยืม ซึ่งคนเข้า
โครงการ 20 คน ไม่รู้จะแบ่งยังไง ถ้าต้ังเป็นของกลุ่มน่าจะดีกว่า” 

      แม่เพ็ญ (นามสมมติ). (4 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ์. 
“เตานี้มันมีขนาดเล็ก เผาได้ครั้งละน้อยๆ ถ้ามีเตาเผาแค่เตาเดียวก็เผา

บ่อย เพื่อให้พอท่ีจะเอามาใช้”  พอ่หมาน (นามสมมติ). (6 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ์. 
 

4.3.3 ความคิดเห็นต่อตัวบุคคล (เกษตรกร) 

4.3.3.1 ความสนใจของเกษตรกร การให้ความสนใจของเกษตรกรต่อโครงการ

เป็นปัจจัยแรกในการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ ซึ่งเหตุผลในลําดับแรกท่ีเกษตรกรให้ความสนใจและ

เข้าร่วมโครงการนั้น เนื่องจากโครงการมีความเกี่ยวข้องกับการทําเกษตร โดยการส่งเสริมให้เกษตรกร

ทําเกษตรแบบชีวภาพ โดยการนําวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในหมู่บ้านมาจัดการให้เกิดประโยชน์ 

เช่น เศษกิ่งลําไย ทําไบโอชาร์บํารุงดิน เศษใบตะไคร้ทําปุ๋ยหมักชีวภาพ ซึ่งถือว่ากิจกรรมดังกล่าว

สามารถลดต้นทุนบางส่วนในการผลิตลําไยได้ ซึ่งได้แก่ ต้นทุนปุ๋ยทางดิน และยังเป็นการบํารุงรักษา

สภาพดินให้ดีขึ้นด้วย 
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“น่าจะลดต้นทุนปุ๋ยได้ บางส่วน เพราะช่วงนี้ปุ๋ยราคาสูงมาก การทําปุ๋ย
เองหรือ หาอะไรมาบํารุงต้นลําไย คิดว่าน่าจะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้บ้าง “ 

   พ่อพัฒน์ (นามสมมติ). (25 เมษายน 2560). สัมภาษณ์. 

“สนใจโครงการ เพราะพ่อกําลังจะเปล่ียนจากการใช้เคมี มาเป็นชีวภาพ

พอดี เพื่อบํารุงต้นลําไย ปีท่ีแล้วปัญหาภัยแล้ง ต้นลําไยแห้งไปหลายต้น แต่มีคนสวนข้างเขาเพิ่งเริ่มใช้

ชีวภาพ พบว่าของเขาไม่หนักเท่าของเรา มีแห้งบ้าง แต่ไม่เยอะ” 

      พ่อดี (นามสมมติ). (30 เมษายน 2560). สัมภาษณ์. 

“สัปดาห์ท่ีแล้ว พ่อไปอบรมการทําฮอร์โมนจากกล้วย จากผัก หอยเชอรี่ 
มาพอดี พอพ่อหลวงประกาศเลยสนใจ เพราะเป็นการทําเพื่อใช้ในการทําเกษตรได้ อีกอย่างเป็นส่ิงอยู่
ในหมู่บ้าน เราก็ไม่เคยคาดคิดว่ามันจะมีประโยชน์” 
      พ่อหมาน (นามสมมติ). (6 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ์. 

“สนใจโครงการเพราะเอากิ่งลําไยมาใช้ในการทํา ซึ่งมันมีมากในหมู่บ้าน

เรา บางคนเอาไปทําฟืน บางคนก็เผาท้ิง การทําแบบนี้ ดูจะมีประโยชน์กว่า เพราะเอาไปใช้บํารุงต้น

ลําไย ข่า ตะไคร้ได้ “    แม่ทอง (นามสมมติ). (10 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ์. 

4.3.3.2 บทบาทของผู้น าชุมชน ผู้นําชุมชนมีบทบาทสําคัญในการผลักดันและ

สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรเกิดความสนใจและเข้าร่วมโครงการ กล่าวคือ ผู้นํามีความจริงจังในการ

ทํางานและประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการแก่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรเข้าร่วม

โครงการ เนื่องจากทางหมู่บ้านมียุทธศาสตร์การพัฒนาในการยกระดับหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้าน

เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการรวมกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นเพื่อดําเนินกิจกรรมท่ีส่งเสริมเกี่ยวกับหลัก

เศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ กิจกรรมการเล้ียงไก่ กิจกรรมผลิตฮอร์โมนบํารุงพืชจากเศษวัสดุทาง

การเกษตรและ กิจกรรมทําปุ๋ยหมักชีวภาพ ผู้นําจึงใช้กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม

ยุทธศาสตร์และดึงเกษตรกรให้เข้าร่วมโครงการอันนําไปสู่การปฏิบัติจริงท่ีมีความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน จะเห็นได้ว่า บทบาทการทํางานและความ

กระตือรือร้นของผู้นําในการส่งเสริมกิจกรรม เป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการผลักดันให้เกษตรกรเข้าร่วม

โครงการ 
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“พ่อหลวง ส่งเสริมให้ชาวบ้านเข้าร่วมโครงการ ประชาสัมพันธ์ให้ได้รับ

ข้อมูลบ่อยๆ นอกจากนั้นพ่อหลวงยังทําปุ๋ยหมักใช้เอง เพื่อกระตุ้นชาวบ้านอีกด้วย” 

     แม่ทอง. (11 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ์. 

“หมู่บ้านเรากําลังส่งเสริมการทําเศรษฐกิจพอเพียง พ่อหลวงแนะนํา

กิจกรรมให้ทํา และเข้าร่วม เพื่อส่งเสริมกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนพอหลวงจริงจังมาก ใครอยาก

รู้อะไรก็ไปถามแกได้ แกสามารถบอกได้”  พ่อวาด. (5 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ์. 

4.3.3.3 การยอมรับของเกษตรกร เนื่องจากโครงการการจัดการส่ิงแวดล้อม 

ได้แก่โครงการไบโอชาร์ หนึ่งทางออกปัญหาหมอกควัน และโครงการลดการเผาชีวมวลจากการทํา

เกษตร และการปรับปรุงคุณภาพดินด้วยไบโอชาร์การเข้าร่วมโครงการเกิดจากการสนใจของเกษตรกร 

และการยอมรับในรูปแบบกิจกรรมนั้นๆ กล่าวคือ เกษตรกรจะให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการมี

ผลประโยชน์ทางการเกษตรหรือด้านการประกอบอาชีพเป็นหลัก แนวทางการจัดการเศษกิ่งลําไยเพื่อ

เพิ่มมูลค่าก็เช่นเดียวกัน เกษตรกรให้การยอมรับเนื่องจากเป็นโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับการทําเกษตร 

จึงส่งผลต่อการเข้าร่วมและให้ความร่วมมือในการนําไปปฏิบัติต่อไป แต่พบว่า เกษตรให้เหตุผลท่ีไม่

นําไปปฏิบัติจริง เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์ การสนับสนุนจากมูลนิธิไม่เพียงพอ  

การให้การยอมรับและร่วมมือของเกษตรกร นอกจากการมีผลประโยชน์

ของโครงการแล้ว การส่งเสริมการส่วนร่วมในการดําเนินโครงการและ ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าท่ี

กับเกษตรกรก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งส่งผลต่อการยอมรับและให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมโครงการของ

เกษตรกร  

“ท่ีพ่อไม่ได้ทําเองท่ีบ้าน ไม่มีอุปกรณ์เตาเผาท่ีจะเผา เพราะมูลนิธิบอก

ให้ยืมเตาได้ แต่ให้เราไปทําเตาเอง พ่อไม่ว่าง เลยไม่ได้ไปทํา” 

      พ่อหงส์ (นามสมมติ). (30 เมษายน 2560). สัมภาษณ์. 

“เจ้าหน้าท่ีไม่ค่อยมาหาสู่เท่าไหร่ รู้จักก็แต่ลุงต๋ี กินเหล้าด้วยกันก็คุยกัน 

แต่เจ้าหน้าท่ีคนอื่นๆไม่รู้จัก โดยเฉพาะ น้องพลอย (นามสมมติ)เข้าไม่ค่อยได้มา จะมาก็แต่บ้านพ่อ

หลวง บ้านคนท่ีทําปุ๋ยเท่านั้น ท่ีพ่อเข้าร่วม พ่อรู้มาจากประกาศพ่อหลวงและลุงต๋ี” 

      พ่อก่ํา (นามสมมติ). (4 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ์. 
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4.3.3.4 ความรู้ความเข้าใจของเกษตรกร ความรู้ความเข้าใจของเกษตรกรมี

ความสําคัญอย่างยิ่งในการสร้างแรงจูงใจและผลักดันเกษตรกรให้เข้าร่วมโครงการ และมีความรู้สึกท่ี

จะทํามันจริงๆ ซึ่งพบว่า เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการไม่มีความรู้เกี่ยวกับไบโอชาร์เลย และไม่เคยได้

ยินหรือรู้จักมาก่อน 

“สนใจท่ีจะทําอยู่ เพราะตอนนี้ สวนพี่ทําผสมชีวภาพกับเคมี ซึ่งพี่ก็ทํา

อยู่ เผาเฉพาะใบลําไย  แต่ไม่รูว่าเป็นไบโอชาร์ รู้แค่ว่าเป็นถ่าน ใช้แล้วรู้สึกว่ามันดีขึ้น พี่จะเอาขี้เถ้า

นั้นไปใส่ในน้ํา ช่วงรดน้ําลําไย ”  นางหลิน (นามสมมติ). (23 เมษายน 2560). สัมภาษณ์.  
 

“พ่อไม่มีความรู้เรื่องนี้เลย เข้าไปก็ไปฟังเขา เพื่อเราจะได้อะไรบ้าง แต่

เสียดายมูลนิธิไม่ได้พูดถึง ประโยชน์ท่ีใช้กับลําไย พ่อว่าเขาน่าจะทํานะ เพราะบ้านเราลําไยเยอะ ถ้า

เห็นผลจริงๆคนสนใจเยอะแน่ และอาจจะทําเองท่ีบ้านต่อไป” 

     พ่อดล (นามสมมติ). (5 พฤษภาคม 2560). สัมภาษณ์. 
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สภาพแวดล้อม 

ภายใน 
 

 
สภาพแวดล้อม 
ภายนอก 

S – Strength 
S1 เป็นโครงการนําร่องที่มีการทําไบโอชาร์
จากเศษกิ่งลาํไย 
S2 ส่งเสริมการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่
มีในชุมชน เช่น เศษกิ่งลําไย ใบตะไคร้ 
ก่อให้เกิดความสนใจ 
S3 โครงการสอดรับกับลักษณะทางกายภาพ
ของพื้นที่ 

W – Weakness  
W1 ขาดข้อมูลการทดลองเชิงปฏิบัติ จึงไม่สามารถ
สร้างแรงจูงใจ 
W2 ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่กบัเกษตรกร
ค่อนข้างห่าง  
W3 โครงการขาดความต่อเน่ือง ไม่มีการติดตาม 
W4 ขาดการวิเคราะห์การทํางานและนํางบประมาน
ไปใช้ 
W5 ผลิตภัณฑ์ที่ได้ยังไม่สามารถสร้างความเช่ือมั่นใน
การนําไปใช้ของเกษตรกรได้ 

O – Opportunity 
O1 มีหน่วยงานรัฐ (เทศบาลตําบลแม่ปั๋งและเทศบาลตําบลแม่แวน) สนับสนุน  
และร่วมขับเคลื่อนโครงการ 
O2  ผู้ใหญ่บ้านให้ความสนใจและส่งเสริมเพื่อผลักดันเกษตรกรให้เข้าร่วมโครงการ 
O3 เกษตรกรมีความสนใจที่จะปรับเปลี่ยนจากการทําเกษตรเคมีเป็นเกษตรชีวภาพ 

กลยุทธ์ SO 
ขับเคลื่อนโครงการร่วมกับหน่วยงานรัฐ 

และกลุ่มผู้นําชุมชน .เพื่อใช้เป็นยุทธศาสตร์ใน
การพัฒนาทางด้านการเกษตรของชุมชน 

กลยุทธ์ WO 
ดําเนินการทดลองการใช้ไบโอชาร์ในพื้นที่สวน

ลําไย ร่วมมือกับเกษตรกรที่มีความสนใจ เพื่อทําการ
ทดสอบและทําการวิจัย ให้เป็นข้อมูลสนับสนุนและ
สร้างความเช่ือมั่นได้ 

T – Threat  
T1 เกษตรกรไม่ให้ความร่วมมือในการนําไปปฏิบัติจริง 
T2 เกษตรกรขาดความรู้ในการนําไปปฏิบัติและต่อยอด รวมถึงขาดอุปกรณ์ 
T3 กระบวนการผลิตมีหลายขั้นตอน และต้องใช้ระยะเวลานาน 
T4 ต้นทุนการผลิต (ไบโอชาร์) สูง 
T5 เศษกิ่งลําไยไม่เพยีงพอในการเผาเป็นไบโอชาร์เพื่อนําไปใช้กับสวนลําไย  

กลยุทธ์ ST 
จัดกลุ่มขึ้นในชุมชน เพื่อวางแผนการ

จัดการร่วมกันอันไปสู่การนําไปปฏิบัติจริงได้  

กลยุทธ์ TW 
จัดระบบการบริหารงานของเจ้าหน้าที่ให้มีความ

เข้มแข็ง และประสานงานกับตัวแทนเกษตรกรใน
ชุมชนเพื่อทํางานร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการด้วย 

จากการศึกษาแนวทางการจัดการเศษกิ่งลําไยในพื้นท่ีบ้านแม่แพง รวมถึงความคิดเห็นของเกษตรกรบ้านแม่แพง สามารถวิเคราะห์ SWOT 
และ TOWS ของโครงการท้ัง 2 โครงการท่ีมูลนิธิอุ่นใจได้จัดขึ้นในพื้นท่ีบ้านแม่แพง เพื่อประกอบการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของแนวทางการจัดการเศษ
กิ่งลําไยเป็นไบโอชาร์เพื่อเพิ่มมูลค่าได้ ดังนี้ 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการจัดการเศษกิ่งลําไยเพื่อเพิ่มมูลค่าของ
มูลนิธิอุ่นใจ ได้มีแนวทางการดําเนินงานร่วมกับชุมชน ภายใต้แนวคิดการจัดการส่ิงแวดล้อมและ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกร โดยการสนับสนุนให้เกษตรกรได้ลงปฏิบัติเองและสร้างปัจจัยเอื้อ
จากมูลนิธิ ผู้วิจัยวิเคราะห์ถอดบทเรียนผู้ให้สัมภาษณ์จากการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสัมภาษณ์
เชิงลึก ได้ให้ข้อสรุปความคิดเห็นเรื่องแนวทางการจัดการเศษกิ่งลําไยเป็นไบโอชาร์เพื่อเพิ่มมูลค่า ดังนี้ 

5.1 แนวทางการจัดการเศษกิ่งลําไยเป็นไบโอชาร์เพื่อเพิ่มมูลค่า 

5.2 ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อแนวทางการจัดการเศษกิ่งลําไยเป็นไบโอชาร์เพื่อเพิ่ม

มูลค่า 

5.3 ความเป็นไปได้ของแนวทางการจัดการเศษกิ่งลําไยเป็นไบโอชาร์เพื่อเพิ่มมูลค่า 

 

5.1 แนวทางการจัดการเศษก่ิงล าไยเพื่อเพิ่มมูลค่า 

 

ในการดําเนินงานการจัดการเศษกิ่งลําไยเพื่อเพิ่มมูลค่าของมูลนิธิอุ่นใจ เพื่อมุ่งสู่การลด
ปัญหาหมอกควัน ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าของเศษกิ่งลําไย ส่งผลให้มีแนวทางการจัดการเศษกิ่งลําไย
ในพื้นท่ีบ้านแม่แพงโดยมีกระบวนการดําเนินงาน ดังนี้ 

5.1.1 โครงการส่งเสริมการจัดการเศษก่ิงล าไยเพื่อเพิ่มมูลค่า  ทางมูลนิธิอุ่นใจได้

ดําเนินงานออกเป็น 2 โครงการเพื่อความสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรในพื้นท่ี 

5.1.1.1 โครงการไบโอชาร์ หนึ่งทางออกปัญหาหมอกควัน 

เป็นแนวทางการจัดการเศษกิ่งลําไยเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยนําเสนอโครงการ

ในรูปแบบของการจัดการส่ิงแวดล้อม ท่ีมุ่งการลดปัญหาหมอกควันจากการเผา รวมถึงส่งเสริมการ

จัดการเศษกิ่งลําไยให้มีมูลค่า และเป็นประโยชน์ในการนําไปใช้ในทางการเกษตรได้ โดยการนําเศษกิ่ง

ลําไยมาแปรรูปเป็นถ่านไบโอชาร์ ท่ีมีคุณสมบัติในดูดซับคาร์บอนลงสู่ดินเพื่อปรับปรุงดิน มูลนิธิอุ่นใจ

ได้ออกแบบเทคโนโลยีเตาเผาสําหรับเผาถ่านไบโอชาร์ 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) เตาเผาดัดแปลงจากถัง

เหล็กขนาด 200 ลิตร เป็นเตาเผาขนาดเล็ก เคล่ือนย้ายสะดวก เหมาะต่อการนําไปใช้ระดับครัวเรือน 

สามารถบรรจุเศษกิ่งลําไยสําหรับเผาครั้งละ 60 กิโลกรัม มีศักยภาพในการผลิต 10.5 กิโลกรัมต่อครั้ง 



Ref. code: 25595900080069VKU

97 

   
 

2) เตาเผาขนาดใหญ่ดัดแปลงจากแผ่นเหล็ก มีขนาดใหญ่ ใช้สําหรับการเผาจํานวนมาก สามารถบรรจุ

ได้ครั้งละ 800 – 900 กิโลกรัม มีศักยภาพในการผลิต 230-250 กิโลกรัมต่อครั้ง 

5.1.1.2 โครงการลดการเผาชีวมวลจากการท าเกษตร และปรับปรุงคุณภาพ

ดินด้วยปุ๋ยหมักชีวภาพจากไบโอชาร์ 

จากการท่ีมูลนิธิได้ดําเนินโครงการไบโอชาร์เพื่อใช้ในการปรับปรุงดิน 
พบว่าเกษตรกรไม่ค่อยให้ความสนใจในการนําไปปฏิบัติและใช้ทางการเกษตร มูลนิธิจึงมีการประยุกต์
ถ่านไบโอชาร์นํามาผสมกับปุ๋ยหมักชีวภาพ และจัดทําโครงการลดการเผาชีวมวลจากการทําเกษตร 
และการปรับปรุงคุณภาพดินด้วยปุ๋ยหมักไบโอชาร์ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการเพิ่มมูลค่า จากเศษกิ่ง
ลําไยเป็นไบโอชาร์ และจากไบโอชาร์และปุ๋ยหมักไบโอชาร์ที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงดินได้ดีกว่า 
และสามารถใช้เป็นปุ๋ยทางดินทดแทนปุ๋ยเคมีได้ พบว่า เกษตรกรให้ความสนใจมากขึ้น ซึ่ง ในหมู่บ้าน
แม่แพงได้มีการส่ังปุ๋ยเพื่อนําไปใช้ทางการเกษตรแล้ว จํานวน 10 ราย 

5.1.2 กระบวนการด าเนินงานแนวทางการจัดการเศษก่ิงล าไยเพื่อเพิ่มมูลค่าในพื้นที่
บ้านแม่แพง 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5.1 กระบวนการจัดการเศษกิ่งลําไยเป็นไบโอชาร์เพื่อเพิ่มมูลค่าโดย นูรีมะห์ ลูดิง, 2560. 

 

กระบวนจัดการเศษกิ่ง
ล าไยเป็นไบโอชาร์เพื่อเพิ่ม

มูลค่าของมูลนิธิอุ่นใจ 

การประชาสัมพันธ์โครงการ 

การขับเคลื่อนโครงการด้วย
การจัดโครงการอบรมให้
ความรู้เก่ียวกับไบโอชาร์ 

รณรงค์การใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพ
จากไบโอชาร์ 

ระดับตําบล 

ระดับหมู่บ้าน 
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5.1.3 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ต่อการด าเนินโครงการในพื้นทีบ่้านแม่แพง 

จากการพูดคุยแลกเปล่ียนทัศนะของเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบโครงการเกี่ยวกับการ

ดําเนินงานแนวทางการจัดการเศษกิ่งลําไยเพื่อเพิ่มมูลค่า สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

5.1.3.1  โครงการยังเป็นเรื่องใหม่ ท่ีเกษตรกรยังไม่ค่อยรู้จัก และได้รับการอบรมจาก

ท่ีอื่นมาก่อน จึงต้องทําความเข้าใจให้แก่เกษตรกรมากขึ้น 

5.1.3.2  เกษตรกรไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการนํากลับไปปฏิบัติจริง ซึ่งมาจาก

สาเหตุหลักๆ คือ 1) ไม่ค่อยมีเวลาว่าง 2) ต้นทุนการผลิตสูงรวมถึงกระบวนการทําใช้ระยะเวลานาน 

3) การสนับสนุนอุปกรณ์จากองค์ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ 4) ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าท่ี

องค์กรกับเกษตรกร ค่อนข้างมีระยะห่าง และมองว่าเจ้าหน้าท่ีสนิทสนมเฉพาะกับบางคน บางกลุ่ม 

5.1.3.3  เกษตรกรบ้านแม่แพงส่วนใหญ่มีฐานะดี หากการปรับเปล่ียนมาทําไบโอชาร์

มีความคุ้มค่าน้อยเกษตรกร ย่อมไม่เส่ียงท่ีจะทํา 

5.1.3.4  บางกลุ่มท่ีให้ความสนใจ เนื่องจากต้องการการปรับเปล่ียนการทําเกษตร 

จากเคมีสู่การทําชีวภาพ เพื่อดูแลสวนลําไย จากประสบการณ์ปีท่ีผ่านมาท่ีประสบปัญหาภัยแล้งส่งผล

เสียต่อระบบเกษตรอย่างรุนแรง เกษตรกรจึงเริ่มหันมาสนใจชีวภาพมากขึ้น 

 

5.2 ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อม 

 

จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นเกษตรกรท่ีเคยเข้าร่วมแนวทางการจัดการเศษกิ่งลําไย
เพื่อเพิ่มมูลค่า สามารถสรุปได้ออกเป็น 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) ความคิดเห็นต่อมูลนิธิอุ่นใจและ
เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบโครงการ 2) ความคิดเห็นต่อโครงการ และ 3) ความคิดเห็นต่อ ตัวบุคคล
(เกษตรกรผู้เข้าร่วมเอง) ตามรายละเอียด ดังนี้ 

5.2.1 ความคิดเห็นต่อมูลนิธิอุ่นใจและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการ 
5.2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างมูลนิธิกับเกษตรกร มีค่อนข้างน้อย เกษตรกรไม่ค่อย

รู้จักมูลนิธิอุ่นใจ ซึ่งมูลนิธิอุ่นใจเริ่มเข้ามามีบทบาทภายหลังท่ีมีการจัดโครงการธุรกิจชุมชนท่ีวัดผาแดง
ขณะเดียวกัน บุคคลในชุมชนไปเป็นอาสาสมัครให้กับมูลนิธิด้วย 

5.2.1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าท่ีกับเกษตรกร พบว่า ความสัมพันธ์ท่ียังไม่
กระจาย และกระจุกอยู่เฉพาะกับบางคน บางกลุ่มท่ีมีความสนิทสนมเท่านั้น 
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5.2.1.3  การทํางานของเจ้าหน้าท่ี โดยการดําเนินงานของเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ
โครงการไม่มีความชัดเจน เช่น รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ การดําเนินโครงการของมูลนิธิ 

5.2.1.4  ขาดข้อมูลสนับสนุน มูลนิธิขาดข้อมูลสนับสนุนสําหรับยืนยันและสร้าง
ความเช่ือมั่นต่อโครงการ เช่น ข้อมูลการทดลองเชิงปฏิบัติ 

5.2.2 ความคิดเห็นต่อโครงการ 
5.2.2.1  การดําเนินโครงการเป็นการกําหนดโครงการเข้ามาในหมู่บ้าน เกษตรกร

ไม่มีส่วนร่วมในการจัดโครงการตั้งแต่เริ่มต้น ส่งผลให้เกษตรกรไม่มีความรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการการ
ดําเนินงานขาดความความต่อเนื่อง ไม่มีการติดตามประเมินผล 

5.2.2.2  รูปแบบโครงการ มีความสอดคล้องต่อพื้นท่ี เนื่องจากส่งเสริมให้ จัดการ
เศษกิ่งลําไย ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรท่ีมีจํานวนมากในหมู่บ้าน แต่พบว่า มีข้อจํากัด
กระบวนการผลิต ต้นทุนการผลิต ปริมาณกิ่งลําไยท่ีไม่เพียงพอ 

5.2.2.3  การสนับสนุนโครงการ พบว่า การสนับสนุนยังขาดความจริงจัง เกษตรกร 
จึงไม่นําไปปฏิบัติจริง โดยให้เหตุผลว่า ขาดอุปกรณ์การเผา 

5.2.3 ความคิดเห็นต่อตัวบุคคล (เกษตรกรผู้เข้าร่วมเอง) 
5.2.3.1  ความสนใจของเกษตรกร เป็นปัจจัยแรกท่ีเป็นแรงจูงใจในการตัดสินใจ

เข้าร่วมโครงการ ซึ่งการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการนั้นเกษตรได้ให้ความสําคัญกับผลได้ผลเสียจาก
โครงการเป็นหลักเพื่อเกิดประโยชน์ท้ังต่อตนเองและครอบครัวท่ีสละเวลาเข้าร่วมโครงการ 

5.2.3.2  บทบาทของผู้นํา ผู้นําชุมชนมีความจริงจังในการทํางานและมีการเชิญ
ชวนเกษตรกรและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพื่อช่วยกันลดปัญหาหมอกควันและ
ส่งเสริมแนวทางการจัดการเศษกิ่งลําไยข้ึนในหมู่บ้าน จะเห็นได้ว่า ผู้นําชุมชนมีความกระตือรือร้น จน
ส่งผลให้เกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ 

5.2.3.3  การยอมรับของเกษตรกร เกษตรกรให้ความสนใจต่อโครงการ เนื่องจาก
เป็นโครงการท่ีเกี่ยวกับการทําการเกษตร และเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรด้วย 

5.2.3.4  การยอมรับของเกษตรกร เกษตรกรให้ความสนใจต่อโครงการ เนื่องจาก
เป็นโครงการท่ีเกี่ยวกับการทําการเกษตร และเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรด้วย 
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5.3 ความเป็นไปได้ของแนวทางการจัดการเศษก่ิงล าไยเป็นไบโอชาร์เพื่อเพิ่มมูลค่า ในพื้นที่ 
บ้านแม่แพง หมู่ที่ 3 ต าบลแม่ปั๋ง อ าเภแพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ความเป็นไปได้ของแนวทางการจัดการเศษกิ่งลําไยเป็นไบโอชาร์เพื่อเพิ่มมูลค่า พบว่า  

การจัดการเศษกิ่งลําไยเป็นไบโอชาร์เพื่อเพิ่มมูลค่าในพื้นท่ีบ้านแม่แพง มีปัจจัย 4 ด้านเข้ามาเกี่ยวข้อง 
เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ ซึ่งได้แก่ 1) ปัจจัยด้านชุมชน ท่ีโครงการ  
ต้องคํานึงถึงความสอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพของชุมชน การยอมรับและการเข้ามาส่งเสริม
ของคนในชุมชน รวมถึงบทบาทของผู้นําในการสนับสนุนท่ีมีผลต่อการเข้าร่วมโครงการของเกษตรกร
ด้วย 2) ปัจจัยด้านองค์กร ต้องมีการดําเนินโครงการท่ีมีความต่อเนื่องและติดตามประเมินผลให้ทุก
กระบวนการทํา เพื่อนําผลประเมินมาวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาโครงการต่อ 
นอกจากนั้นการสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับการทดลอง (ไบโอชาร์) เชิงปฏิบัติกับสวนลําไยจะสามารถ
สร้างความเช่ือมั่นให้เกษตรกรได้ดีด้วยเช่นเดียวกัน ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มในชุมชนพื่อนําไปปฏิบัติ
จริงนั้น เป็นอีกแนวทางในการส่งเสริมเกษตรกรได้ด้วยเช่นกัน 3)ปัจจัยด้านเจ้าหน้าท่ี ควรมี
ความสัมพันธ์กับเกษตรกรให้มากขึ้น เพื่อสร้างความสนิทสนมและดึงเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ  
ท่ีสําคัญควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรตั้งแต่เริ่มต้น อาจจะทํางานร่วมกับกลุ่มตัวแทนเกษตร  
4) ปัจจัยด้านโครงการ โครงการท่ีเกิดประโยชน์ทางการเกษตรจะได้รับความสนใจกับเกษตรกรมาก 
การตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ ปัจจัยแรกเกิดการความสนใจในเรื่องประโยชน์ของโครงการทางด้าน
การเกษตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 5.1 ความเป็นไปของแนวทางการจัดการเศษกิ่งลําไยเป็นไบโอชาร์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า โดย นูรีมะห์ ลูดิง, 2560. 

ความเป็นไปของแนวทางการจัดการเศษกิ่งล าไยเป็นไบโอชาร์เพื่อเพิ่มมูลค่า 

เกษตรกร 

ชุมชน 
- สอดคล้องกับ

ลักษณะกายภาพ
ของชุมชน 

- ให้การยอมรับ
และส่งเสริม 

- ผู้นํามีบทบาทใน
การสนับสนุน 

 

องค์กร 
- มีการติดตามผลขอ

โครงการ 
- สนับสนุนชุดข้อมูล

การทดลองเชิง
ปฏิบัติจากไบ
โอชาร์จากกิ่งลําไย 

- สนับสนุนให้เกิด
การรวมกลุ่ม 

เจ้าหน้าท่ี 
- สร้างความสัมพนัธ์

กับเกษตรกร 
- ส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมต้ังแต่เริ่มต้น 
- สร้างแรงจูงใจ 

โครงการ 
- มีประโยชน์ทาง

การเกษตร 
- รูปแบบโครงการ

มีการ
ปรับเปลี่ยนตาม
บริบทของ
ผู้เข้าร่วม 
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5.4 อภิปรายผล 
 

จากแนวทางการจัดการเศษกิ่งลําไยเพื่อเพิ่มมูลค่า มุ่งสู่การลดปัญหาหมอกควันและ
สร้างมูลค่าให้เศษกิ่งลําไยนั้น ทางมูลนิธิได้มีการส่งเสริมให้เกิดการแปรรูปเศษกิ่งลําไยเพื่อใช้ประโยชน์
ในการปรับปรุงดิน ลดต้นทุนการผลิตได้  แต่การปรับปรุงดินของไบโอชาร์ยังไม่ได้รับการยอมรับจาก
เกษตรกรมากนัก เพราะมูลนิธิอุ่นใจไม่มีข้อมูลสนับสนุน เกษตรกรจึงไม่มีความเช่ือมั่น ส่วนการนําไป
ปฏิบัติจริง พบว่ายังไม่มีเกษตรกรนําไปปฏิบัติจริง เพื่อใช้ในการผลิตลําไย เนื่องจากการผลิต  
ถ่านไบโอชาร์ต้องใช้เวลานาน เกษตรกรเองยังขาดอุปกรณ์ในการผลิตถ่านไบโอชาร์ สอดคล้องกับ  
(ศิริลักษณ์ ศิริสิงห์, 2556) ได้กล่าวว่า จากการติดตามผู้เข้าร่วมกิจกรรมการทดลองและการสัมมนา
เรื่องการใช้ถ่านชีวภาพร่วมกับปุ๋ยคอกชีวภาพหลังจากเสร็จส้ินกิจกรรมแล้ว 1 เดือน พบว่า ความรู้
เดิมของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงดินไม่มีผลต่อระดับการยอมรับการ
ประยุกต์การใช้ถ่านเพื่อการปรับปรุงดิน สําหรับผู้ท่ียังไม่นําไปปฏิบัติจริงพบว่ามีสาเหตุมาจากการขาด
อุปกรณ์ในการผลิตเตา 

สําหรับความคิดเห็นของเกษตรกรต่อแนวทางการจัดการเศษกิ่งลําไยเพื่อเพิ่มมูลค่าของ
มูลนิธิอุ่นใจมีการดําเนินโครงการ โดยไม่ผ่านการให้อํานาจกับประชาชนในการคิด ตัดสินใจ ซึ่ง
โครงการท่ีนําเสนอมาจากการกําหนดของมูลนิธิเอง เกษตรกรผู้ปลูกลําไยท่ีเข้าร่วมโครงการไม่มีส่วน
ร่วมในการกําหนดด้วย ทําให้เกษตรกรไม่มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการดําเนินโครงการ เกษตรกร
จึงไม่เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการ ซึ่งขัดแย้งกับ(ปฐนัท จุลวงษ์,2553, น. 24) กล่าวว่า 
(International Association for Public Participation) (IAP2) การเสริมอํานาจประชาชน เป็น
ระดับท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนมีบทบาทเต็มในการตัดสินใจ การบริหารและการดําเนินกิจกรรมใดๆ
เพื่อเข้ามาทดแทนการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับ
สูงสุดนี้เน้นให้ประชาชนเป็นเจ้าของดําเนินภารกิจและรัฐมีหน้าท่ีในการส่งเสริมสนับสนุนเท่านั้น และ
สอดคล้องกับ (ทัศนีย์ ไทยภิรมย์, 2526 อ้างถึงใน ปฐนัท จุลวงษ์, 2553, น. 93) ท่ีกล่าวว่า การมีส่วน
ร่วมของประชาชนทุกขั้นตอนมีความสําคัญและจําเป็นท่ีต้องดําเนินการทุกขั้นตอนเพื่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง นอกจากนั้นควรเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วมให้เกิดข้ึนอีกด้วย เพื่อเป็นการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนด้วยพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้แบบมี
ส่วนร่วม 

ดังนั้น การดําเนินการโครงการกับบุคคลในชุมชนท่ีมีผลให้เกิดความสําเร็จและความ
ยั่งยืนนั้น การมีส่วนร่วมของของประชาชนเป็นปัจจัยหลัก โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม



Ref. code: 25595900080069VKU

102 

   
 

ในทุกกระบวนการ เพื่อการดําเนินโครงการท่ีตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและการ ให้
ความร่วมมืออย่างจริงใจ เป็นผลให้เกิดความยั่งยืนในอนาคตต่อไป 

 
5.5 ข้อเสนอแนะ 

 
5.5.1 ข้อเสนอแนะต่อองค์กร 

5.5.1.1 ส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมของเกษตรกรต้ังแต่เร่ิมต้น 
การดําเนินงานกับบุคคลหรือคนในชุมชน ทางองค์กรควรให้ความสําคัญ

ต่อความต้องการของคนในชุมชนเป็นอันดับแรก เพื่อเป็นฐานการวางแผนในการดําเนินโครงการท่ี
สอดคล้องต่อความต้องการและบริบทของชุมชน เนื่องจากทรัพยากรชุมชน ท้ังทรัพยากรบุคคล 
ทรัพยากรธรรมชาติ ย่อมเป็นปัจจัยสําคัญในการวิเคราะห์ชุมชน การให้ความสําคัญต่อความต้องการ
ของคนในชุมชน โดยการเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการตั้งแต่เริ่มต้น  
เป็นการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ มากกว่า เป็นเพียงผู้เข้าร่วม
โครงการ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการมากขึ้น ซึ่งมีผลต่อการดําเนินโครงการใน
ระยะยาวและเกิดความยั่งยืนในอนาคต เพราะถือว่าเป็นโครงการท่ีเกิดจากความต้องท่ีแท้จริงของคน
ในชุมชนหรือผู้เข้าร่วมโครงการอย่างแท้จริง 

5.5.1.2 การเตรียมความรู้หรือชุดข้อมูลก่อนด าเนินโครงการ 
จากการศึกษา พบว่า ทางองค์กรยังขาดชุดข้อมูลใช้ในการสนับสนุน

โครงการ ส่งผลให้ข้อมูลในส่วนของการดําเนินงานในบางส่วนชะงัก ซึ่งทางมูลนิธิควรดําเนินการจัดทํา
ข้อมูล ในประเด็นดัง ต่อไปนี้ 

(1)  คุณสมบัติทางเคมีของถ่านไบโอชาร์จากเศษกิ่งลําไย ซึ่งปัจจุบันพบ
เพียง ข้อมูลถ่านไบโอชาร์จากซังข้าวโพดเท่านั้น เป็นวัตถุดิบคนละชนิด จึงไม่สามารถนํามาใช้
สนับสนุนกันได้ดี  

(2)  การทดลองเชิงปฏิบัติเกี่ยวการนําไบโอชาร์จากกิ่งลําไยนําไปใช้ ท้ัง
ในการทําสวนลําไยและการเกษตรอื่นๆ  

(3)  ประเมินต้นทุนการผลิตในทุกกระบวนการ เพื่อให้เกษตรกรสามารถ
ประเมินและเปรียบเทียบความคุ้มค่าในการนําไปปฏิบัติจริงและการตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ 

5.5.2 ข้อเสนอแนะต่องานวิจัยคร้ังต่อไป 
การศึกษาในครั้งนี้มุ่งเน้นถึงแนวทางการจัดการเศษกิ่งลําไยเป็นไบโอชาร์เพื่อเพิ่ม

มูลค่าให้เกิดขึ้นในชุมชนของเกษตรกรผู้ปลูกลําไย โดยผ่านกระบวนการเข้าร่วมโครงการกับทาง
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องค์กรในพื้นท่ี ซึ่งผู้วิจัยได้นําเสนอถึงสถานการณ์การปลูกลําไย แนวทางการจัดการเศษกิ่งลําไย
เป็นไบโอชาร์เพื่อเพิ่มมูลค่า และความคิดเห็นของเกษตรกรต่อแนวทางการจัดการเศษกิ่งลําไยเพื่อเพิ่ม
มูลค่า เพื่อเสนอให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของแนวทางการจัดการเศษกิ่งลําไยเป็นไบโอชาร์เพื่อเพิ่ม
มูลค่า การศึกษาครั้งต่อไปควรทําการศึกษาในประเด็นต่างๆท่ีครอบคลุมมากขึ้น ดังนี้ 

5.5.2.1 ศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการดําเนินโครงการจนประสบความสําเร็จอย่าง

ลึกซึ้ง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติแก่องค์กรอื่น 

5.5.2.2 ศึกษาถึงแนวทางในการส่งเสริมถ่านไบโอชาร์ที่ได้จากการเพิ่มมูลค่าของ

เศษกิ่งลําไยให้เกิดรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชนได้ และแนวทางการสร้างความยั่งยืนในการดําเนิน

โครงการในอนาคต 
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รายการอ้างอิง 

 

หนังสือและบทความในหนังสอื 

 

ปาริชาติ วลัยเสถียร พระมหาสุทิตย์ อบอุ่น, สหัทยา วิเศษ, จันทนา เบญจทรัพย์ และชลกาญจน์ ฮาซันนารี.  
 (2543). กระบวนการและเทคนิคการท างานของนักพัฒนา . กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย(สกว.) 
สถาบันวิจัยสังคม ร่วมกับสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสถาบันวิจัยสังคม  

ร่วมกับสถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (2545). โครงการพัฒนา 
การด าเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนในการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม. กรุงเทพฯ:  
โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

 
บทความและวารสาร 
 
กฤษณา บุญศิริ และกฤษฎา ชูช่วย. (2558). ผลของถ่านชีวภาพต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตข้าว 
 [ฉบับพิเศษ]. วารสารวิทยาศาสตร์การเกษตร, 46(3), 165-168. 
กันยาพร ไชยวงศ์ และ สิทธิบูรณ์ ศิริพรอัครชัย. (2559). การวิ เคราะห์พารามิ เตอร์การผลิต  

ถ่านชีวภาพจากซังข้าวโพดด้วยกระบวนการไพโรไลซิสแบบช้า. วารสารวิศวกรรมศาสตร์,  
23(1), 85-92. 

รัตถชล อ่างมณี กัญจน์นรี ช่วงฉ่ํา และอรรณพ หอมจันทร์. (2560). สมบัติของไบโอชาร์ที่ผลิต 
จากเศษข้าวโพด และศักยภาพในการใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดิน. วารสารวิ จัยและพัฒนา  
วไลยลงกรณ์ในพระบรมชูปถัมภ์, 12(1), 53-63. 

ศิริลักษณ์ ศิริสิงห์ และอรสา สุกสว่าง. (2556). การประยุกต์ถ่านชีวภาพในการปรับปรุงดิน 
เพื่อการเกษตร. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ , 39(2), 212. 
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วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 
 
กุลธิดา สะอาด. (2557). ประสิทธิภาพการดูดติดผิวไอออนทองแดงของถ่านชีวภาพในการบ าบัด 

น้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมฟอกย้อมส่ิงทอ. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต).  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, คณะพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อม. 

ทองเพ็ญ ปาละก้อน. (2547). การประเมินผลกระทบสุขภาพเบื้องต้นของเกษตรกรจากการใช้สารเคมี 
ก าจัดศัตรูพืชในสวนล าไย ต าบลวังผาง กิ่งอ าเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดล าพูน.  
(การค้นคว้าแบบอิสระปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะสาธารณสุขศาสตร์. 

สุจินต์ ดาววีระกุล. (2527). ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการพัฒนาหมู่บ้าน:  
ศึกษาเฉพาะกรณีหมู่บ้านชนะเลิศการประกวดหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัดของจังหวัด 
นครสวรรค์ประจ าปี พ.ศ. 2527. (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต).  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์. 

 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่. (2559). พื้นท่ีปลูกไม้ผลเศรษฐกิจ ปี 2558 จังหวัดเชียงใหม.่    

สืบค้นจาก http://www.chiangmai.doae.go.th/Stat_Plan.html. 
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2559). ล าไย : เนื้อที่ยืนต้น เนื้อที่ให้ 

ผลผลิต ผลผลิตต่อต่อไร่ ปี 2557-2559. สืบค้นจาก http://www.oae.go.th/download/ 
Prcai/farmcrop/longan.pdf. 

 
เอกสารอื่นๆ 
 
ฐปนัท จุลวงษ์. (2553). แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อมุ่งสู่ชุมชนไร้ถัง: กรณีศึกษา 

เทศบาลต าบลพนา อ าเภอพนา จังหวัดอ านาจเจริญ. (สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์, ภาควิชาพัฒนาชุมชน. 

เดชาวุธ สมวงศ์. (2552). การติดตามผลโครงการฝึกอบรมเทคนิคการตัดแต่งกิ่งล าไย ศูนย์วิจัยพัฒนา 
ล าไยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. (ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑฺต). มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 
สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้. 

ทัพไท หน่อสุวรรณ และคณะ. (ม.ป.ป.). ความเป็นไปได้ในการผลิตไบโอชาร์เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวนาสวน. 
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ใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์,  
การประชุมวิชาการระบบการเกษตรแห่งชาติ ครั้งท่ี 7 (น. 397-407). เชียงใหม่: ผู้แต่ง. 

ทิวา ตันสถิต สุธรรม โรจนเมฆาและรณกร เทพวงษ์. ( 2559). การผลิตไบโอชาร์จากตอซังและฝางข้าว 
เพื่ออุ้มน้ําในดิน. ใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, 
นวัตกรรมอาคาร (Building Innovation 2016: B-Inno2016): การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 1 (น. 401-410). นครปฐม: ผู้แต่ง. 

เสาวลักษณ์ กิติมา. (2557). พฤติกรรมการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชของเกษตรกรปลูกล าไย 
บ้านสบเมย ต าบลทาขุมเงิน อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน. (การค้นคว้าแบบอิสระปริญญา
มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะสาธารณสุขศาสตร์. 

อรสา สุกสว่าง. (2552). เทคโนโลยีถ่านชีวภาพ : วิธีแก้ปัญหาโลกร้อนดินและความยากจนในภาค 
เกษตรกรรม. ใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน, คณะสังคมศาสตร์,  
สภาวะโลกร้อน: ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน : การประชุม
วิชาการ (น. 172-184). กําแพงแสน: ผู้แต่ง. 
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถาม 

แบบสอบถามวิจัยเฉพาะเร่ือง 
ส าหรับ เกษตรกรผู้ปลูกล าไย 

เร่ือง แนวทางการจัดการเศษก่ิงล าไยเป็นไบโอชาร์เพื่อเพิ่มมูลค่า 
บ้านแม่แพง หมู่ที่ 3 ต าบลแม่ปั๋ง  อ าเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 

 
ค าช้ีแจง 
 แบบสอบถามชุดนี้จัดทําขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการศึกษาวิจัยเฉพาะเรื่อง เรื่อง
แนวทางทางการจัดการเศษกิ่งลําไยเป็นไบโอชาร์เพื่อเพิ่มมูลค่า  บ้านแม่แพง หมู่ท่ี 3 ตําบลแม่ปั๋ง  
อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเฉพาะเรื่อง ตามหลักสูตรบัณฑิต
อาสาสมัคร วิทยาลัยพัฒนาศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

แบบสอบถามชุดนี้ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 
  ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการปลูกลําไย 
  ให้ท่านทําใส่เครื่องหมาย  ลงในช่อง  หรือ เติมข้อความในช่องว่างให้ตรงกับความเป็น
จริงเกี่ยวกับตัวท่านมากท่ีสุด ท้ังนี้ ผู้วิจัยใคร่ขอความกรุณาจากท่านได้โปรดตอบคําถามทุกข้อตาม
ความเป็นจริง เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้องและน่าเช่ือถือ โดยผู้วิจัยจะรักษาผลประโยชน์ของผู้ตอบ
แบบสอบถามอย่างสูงสุด  
และจะเผยแพร่ข้อมูลเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ขอขอบพระคุณท่านอย่างสูง
ท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ 

 
นางสาวนูรีมะห์  ลูดิง 

               ผู้ศึกษา 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง โปรดใส่เครื่องหมาย  ลงใน  ตามความเป็นจริง 
1. เพศ   

 1. ชาย    2. หญิง 

2. อายุ   

 1. ตํ่ากว่า 20 ปี    2. ต้ังแต่ 20 – 40 ปี   

 3. ต้ังแต่ 41 – 60 ปี   4. มากกว่า 60 ปี 

3. อาชีพหลัก  

 1. เกษตรกร    2. รับราชการ  

 3. ค้าขาย    4. รับจ้าง 

 5. ธุรกิจส่วนตัว   6. อื่นๆ ระบุ............................ 

4. ระดับการศกึษา 

 1. ตํ่ากว่าประถมศึกษา  2. ประถมศึกษา 

 3. มัธยมศึกษาตอนต้น  4. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

 5. ปวส.(อนุปริญญาตรี)  6. ปริญญาตรี 

 7. สูงกว่าปริญญาตรี 

5. รายได้เฉล่ียต่อปี 

 1. ตํ่ากว่า 50,000 บาท    2. ระหว่าง 50,000 บาท – 

100,000 บาท 

 3.ระหว่าง 100,001 บาท – 150,000 บาท  4. ระหว่าง 150,001 บาท – 

200,000 บาท 

 5. ระหว่าง 200,001 บาท – 250,000 บาท  6. ระหว่าง 250,001 บาท – 

300,000 บาท 

 7. มากกว่า 300,000 บาท 

6. ภูมิลําเนา 

 1. เป็นคนพื้นท่ีบ้านแม่แพง  2. ย้ายจากท่ีอื่น (ระบุ) ปี.................................. 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับการปลูกล าไย 
ค าช้ีแจง โปรดเติมข้อความลงในช่องว่างและใส่เครื่องหมาย  ลงในช่องว่างตามความเป็นจริง 

1. พื้นท่ีปลูกลําไย  ในสวน (1) จํานวน........................ไร่      ในสวน (2) จํานวน..........................ไร ่

   ในสวน (3) จํานวน .......................ไร ่ บริเวณบ้าน ....................................ไร ่

2. จํานวนต้นลําไย ในสวน (1) จํานวน .......................ต้น  ในสวน (2) จํานวน..........................ต้น 

   ในสวน (3) จํานวน .......................ต้น  บริเวณบ้าน จํานวน........................ต้น 

3. อายุของต้นลําไย ในสวน (1) อายุ ...........................ปี  ในสวน (2) อายุ ..............................ปี

      ในสวน (3) อายุ ...........................ปี  บริเวณบ้าน อายุ..............................ปี 

4. การตัดแต่งกิ่ง   

     ตัดแต่งกิ่ง   ไม่ตัดแต่งกิ่ง 

5. การกําจัดกิ่งลําไยท่ีได้จากการตัดแต่งกิ่ง   

    ทําถ่านใช้เอง  ทําถ่านขาย  

    ทําฟืนไว้ใช้ในครัวเรือน  ขายฟืน/ไม้ให้แก่โรงงาน   

    เผาท้ิง   อื่นๆระบุ.................................. 

6. ต้นทุนการผลิตลําไยแต่ละปี  

สูงสุด จํานวน..................................บาท  ตํ่าสุด จํานวน.................................บาท 

7. รายได้จากการขายผลผลิตลําไยในแต่ละปีท่ีผ่านมา   

สูงสุด จํานวน..................................บาท  ตํ่าสุด จํานวน.................................บาท 

8. ท่านมีหนี้สินจากการปลูกลําไย   

    เคย    ไม่เคย  

9. การดูแลรักษา/บํารุงต้นลําไย   

    ใช้ปุ๋ย/สารเคมี   ใช้ปุ๋ย/น้ําหมักชีวภาพ 

10.ปัญหาท่ีประสบบ่อยๆจากการทําลําไย.......................................................................................... 
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ประวัติผู้เขียน 
 
ช่ือ นางสาวนูรีมะห์ ลูดิง 
วันเดือนปีเกิด 14 กันยายน 2536 
วุฒิการศึกษา ปีการศึกษา 2558: ศิลปศาสตรบัณฑิต  
 (พัฒนาสังคม) มหาวิทยาสงขลานครินทร์  
  


