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รูปแบบการแปรรูปวัสดุท่ีเหลือใชจากการเพาะเห็ดเพื่อผลิตพลังงานทดแทน ตําบลหลวงใต อําเภองาว จังหวัดลําปาง
A Mushroom Pieces Used Conversion as a Renewable Energy Sources Appearance in Luangtai Sub- District,
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บทคัดยอ
โครงการวิจัยน้ีเกิดจากทํางานภายใตการลงนามความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางกับเทศบาลตําบลหลวงใต อําเภองาว

จังหวัดลําปาง ในการนําเอาองคความรูเชิงวิชาการไปใชในการแกปญหากับชุมชนอยางมีสวนรวม ดวยวัตถุประสงคท่ีจะตรวจสอบศักยภาพและคนหา
แนวทางการแปรรูปวัสดุท่ีใชเพาะเห็ดแลวในเขตตําบลหลวงใต เพ่ือใชเปนแหลงพลังงานทดแทนดวยวิธีการท่ีเหมาะสมผานการบูรณาการความรู
รวมกันระหวางนักวิชาการ(เทคโนโลย)ีและชาวบาน(ภูมิปญญา)

จากการลงพ้ืนท่ีเพ่ือสํารวจขอมูลพ้ืนฐานของกลุมเพาะเห็ด ต.หลวงใต อ.งาว จ.ลําปาง ซ่ึงเกิดจากการจัดสรรงบประมาณ ภายใตกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดลําปาง ในปงบประมาณ 2555 โดยมีลักษณะของการเพาะเห็ดนางฟาตามพ้ืนท่ีของครัวเรือนกระจายอยูท้ัง 8 หมูบาน
เฉล่ียครัวเรือนละ 2 โรงเรือน ปริมาณเศษวัสดุท่ีใชเพาะเห็ดนางฟาแลวท่ีตองหาทางกําจัดมีคาโดยเฉล่ียเทากับ 1,000 กอน ตอครัวเรือน หรือคิดเปน
ปริมาณเทากับ 500 กิโลกรัมตอครัวเรือน หากมองในภาพรวมของตําบลหลวงใตปริมาณเศษวัสดุจากการเพาะเห็ดนางฟาจะมีคาโดยเฉล่ีย
เทากับ 7.5 ตัน เม่ือนําเศษวัสดุดังกลาวไปทดสอบคุณสมบัติการเปนเชื้อเพลิงแข็งพบวา คาความรอน 3,830 กิโลแคลอรี/กิโลกรัม คาสารระเหยรอย
ละ 8.55 คาเถารอยละ 7.92 และคาถานคงตัวรอยละ 11.90 ท้ังน้ีเม่ือนําขอมูลท่ีไดจากการลงพ้ืนท่ีเพ่ือคืนขอมูลใหกับชุมชนมาจับประเด็นใหตรงตาม
ความตองการของกลุมผูเพาะเห็ดจึงจะไดหัวขอการดําเนินกิจกรรมดังน้ี การทําถานอัดแทงจากกอนวัสดุท่ีใชเพาะเห็ดแลว 40 เปอรเซ็นต การแยก
ถุงพลาสติกจากกอนวัสดุท่ีใชเพาะเห็ดแลว เพ่ือเขาสูระบบการบริหารจัดการของธนาคารขยะ 40 เปอรเซ็นต และ การทําปุยหมักแบบไมกลับกองท่ีใช
กอนวัสดุจากการเพาะเห็ดแลวเปนวัตถุดิบหลัก 20 เปอรเซ็นต

ท้ังน้ีเน่ืองจากปริมาณเศษกอนวัสดุท่ีใชเพาะเห็ดแลว ท่ีกําจัดกันอยูใน 8 หมูบานของตําบลหลวงใต อําเภองาว จังหวัดลําปาง มีปริมาณท่ียัง
สามารถจัดการเองไดภายในครัวเรือนในลักษณะของการเผาและขนไปท้ิงตามพ้ืนท่ีทํานาและพ้ืนท่ีทําสวน แตดวยราคาของเห็ดท่ีเพาะกันอยูน้ันมีราคา
สูง ซ่ึงเปนส่ิงท่ีดึงดูดใหเกิดการขยายกําลังการผลิตตอครัวเรือนในอนาคต ดังน้ันเพ่ือกระตุนใหเกิดความตระหนักในการจัดการกับส่ิงท่ีจะกลายเปน
ปญหาในอนาคตจากกิจกรรมเชิงอุตสาหกรรมทางการเกษตร จําตองเปดมุมมองกลุมเพาะเห็ดใหต่ืนตัวกับส่ิงท่ีมีแนวโนมจะเกิดขึ้นในอนาคต

คําสําคัญ: วัสดุท่ีเหลือใชจากการเพาะเห็ด, พลังงานทดแทน

1. บทนํา
ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม มีผลผลิตทางการเกษตรเปนจํานวนมาก เชน ขาว นํ้าตาล ยางพารา นํ้ามันปาลม และมันสําปะหลัง

เปนตน ผลผลิตสวนหน่ึงสงออกไปยังตางประเทศมีมูลคาปละหลายพันลานบาท อยางไรก็ตามในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเหลาน้ี จะมีวัสดุ
เหลือใชออกมาจํานวนหน่ึงดวยปริมาณชีวมวลท่ีสามารถผลิตไดภายในประเทศ จะแปรผันและขึ้นอยูกับปริมาณผลผลิต ทางการเกษตรของประเทศ
ตามท่ี Danish Cooperation for Environment and Development (DANCED) ประเทศเดนมารก ไดชวยศึกษาหาขอมูลใหกับ สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายแหงชาติ (สพช.) ในเรื่องรายละเอียดของกลไกดานราคา เพ่ือสงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียน ในประเทศไทย ซ่ึงผลการศึกษา
ประมาณการวา ในป 2548 ประเทศไทยมีชีวมวลจากชานออย แกลบ กากปาลม และเศษไม ประมาณ 28 ลานตัน หรือเทียบเทานํ้ามันดิบ 6.9 ลานตัน
ซ่ึง DANCED ไดนําปริมาณเชื้อเพลิงชีวมวลท่ีเหลืออยูท้ังหมดมาใชและคิดเฉพาะทางเทคนิค วาชีวมวลท่ีผลิตไดในประเทศไทย จะมีการนําไปใชงานใน
รูปแบบตางๆ แลว จึงมีเพียงบางสวนเทาน้ันท่ีเหลืออยู และสามารถจะนํามาใชเปนพลังงานได ซ่ึงจากผลการศึกษา ของกรมพัฒนาและสงเสริมพลังงาน
(พพ.) พบวา เม่ือเรานําปริมาณชีวมวลท่ีผลิตได รวมท้ังประเทศ ในป 2550/51 มาคํานวณดวยคาตัวประกอบ ท่ีไดจากแหลงขอมูลตางๆ ก็จะไดความ
นาจะเปนของปริมาณเชื้อเพลิงชีวมวล ท่ียังไมไดนําไปใชประมาณ 5.7 ลานตัน หรือเทียบเทานํ้ามันดิบ 1.7 ลานตัน และสามารถนํามาใชเปนเชื้อเพลิง
ในการผลิตไฟฟาไดประมาณ 703 เมกกะวัตต
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รูปท่ี 1 การสอบถามขอมูลเบ้ืองตนในการบริหารจัดการขยะของชุมชน ตําบลหลวงใต อําเภองาว จังหวัดลําปาง

จากการถอดบทเรียนจากกิจกรรมการฝกใชเครื่องมือเพ่ือจัดทําตนไมชุมชน หัวขอ การบริหารจัดการขยะของชุมชนในพ้ืนท่ี ตําบลหลวง
ใต อําเภองาว จังหวัดลําปาง ตามระบบ “พ่ีเล้ียงนอง” ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ในวันพุธท่ี 6 กุมภาพันธ 2556
ณ สํานักงานเทศบาลตําบลหลวงใต อําเภองาว จังหวัดลําปาง พบวา บานหลวงใตมีประวัติศาสตรชวงเวลาการกอต้ังชุมชน แบงเปนยุคหรือ
ชวงเวลายอนหลังถึงปจจุบัน สําหรับขอมูลการกอต้ังชุมชนน้ันไดเชื่อมโยงกับการจัดการขยะท่ีเกิดขึ้นตามขนาดและปริมาณของประชากรใน
ชุมชน ดังน้ี

ชวงเริ่มตน ชุมชนท้ังในสวนหลวงเหนือ-หลวงใตเปนชุมชนท่ีมีรกรากอยูในพ้ืนท่ีอยูแลว ขยะท่ีเกิดขึ้นน้ันจะมีการจัดการกันเองใน
ครอบครัวดวยวิธีงายๆคือ เผา ท้ิงลงแมนํ้า และฝงกลบ

ป2540 – 2545 มีการบริหารจัดการโดยหนวยงานของรัฐมาทําการจัดการขยะดวยการจัดรถเก็บขยะไปท้ิงในพ้ืนท่ีท่ีจัดเตรียมไวดวยวิธีฝงกลบ

ป2545– 2556 เปนชวงเวลาท่ีเกิดปญหาจากปริมาณขยะท่ีเพ่ิมขึ้น ซ่ึงแปรผันกับจํานวนประชากรท่ีมีอยูในหลวงใตจํานวน 6,000
คน ในขณะท่ีหลวงเหนือมีจํานวน 5,000 คน

เม่ือพิจารณาเครือขายความสัมพันธคนในชุมชนเพ่ือรวมมือกันแกปญหาขยะในชุมชนสามารถอธิบายตามลําดับดังน้ี
เทศบาลตําบลหลวงเหนือ หนาท่ี จัดการพ้ืนท่ีบริเวณจัดเก็บขยะของชุมชนท้ังสอง
เทศบาลหลวงใต หนาท่ี จัดรถรับสงขยะไปท้ิงในพ้ืนท่ีของหลวงเหนือ
สถานท่ี/ผูประกอบการ หนาท่ี รับซ้ือขยะในพ้ืนท่ีมาเขากระบวนการรีไซเคิล
กลุมรักษอําเภองาว หนาท่ี จัดโครงการรณรงคชุมชนใหเห็นความสําคัญของลดปริมาณขยะ ซ่ึงนําไปสูสุขภาวะท่ีดีในชุมชน
กลุมผูนําชุมชน หนาท่ี รวมกิจกรรมและใหความรวมมือในโครงการตางๆขององคกรสวนทองถิ่น
กลุมศึกษาดูงานภายนอกจนเกิดความรู หนาท่ี รวมกิจกรรมและใหความรวมมือในโครงการตางๆขององคกรสวนทองถิ่น
สถานศึกษา/วัด/มหาวิทยาลัย หนาท่ี รับรู รับทราบส่ิงท่ีชุมชนดําเนินการ

สามารถแบงประเภทและระยะเวลาของขยะท่ีเกิดจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชน ไดดังน้ี
ขยะจากการเกษตรกรรม เกิดขึ้นต้ังแต ตนปถึงทายป และเกิดขึ้นในปริมาณมาก แตชุมชนมีมุมมองวาเปนปญหาของโรงงานท่ีเขา
มารับซ้ือผลผลิตน้ันๆตองรับผิดชอบจัดการขยะดังกลาว
ถุงพลาสติก เกิดขึ้นตลอดปซ่ึงสอดคลองกับ ปฏิทินวัฒนธรรม ท่ีบงบอกถึงปริมาณขยะตามงานประเพณีตางๆ

รูปท่ี 2 แบบการเพาะเห็ดและสภาพเศษวัสดุท่ีใชเพาะเห็ดแลวของบานหลวงใต อ.งาว จ.ลําปาง
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โดยการเพาะเห็ดของบานหลวงใตน้ันเกิดจากการอบรมอาชีพของเทศบาล ในชวงป2550 ประกอบดวยสมาชิกจํานวน 10 – 15
ครัวเรือน กระจายตัวกันโดยรอบหมูบาน ปญหาท่ีเกิดขึ้นกับกลุมเพาะเห็ดคือ การขาดบริเวณท่ีท้ิงกอนเห็ดใชแลว ทําใหเกิดการนําเศษกอนเห็ด
มาท้ิงรวมกับพ้ืนท่ีฝงกลบของชุมชนหลวงใต-หลวงเหนือ หากสามารถบริหารจัดการเศษวัสดุดังกลาวดวยการแปรรูปเปนแหลงพลังงานทดแทนซ่ึง
นอกจากจะลดปริมาณขยะท่ีจะออกสูหลุมฝงกลบชุมชนแลวยังเปนการเพ่ิมรายได-ลดรายจายใหกับชุมชนอีกดวย

2.วัตถุประสงคของโครงการวิจัย
วัตถุประสงคหลัก เพ่ือตรวจสอบศักยภาพและคนหาแนวทางการแปรรูปวัสดุท่ีใชเพาะเห็ดแลวในเขตตําบลหลวงใต อําเภองาว

จังหวัดลําปาง เพ่ือผลิตพลังงานทดแทนโดยชุมชนเขามามีสวนรวม
วัตถุประสงครอง

1) เพ่ือทดลองแปรรูปวัสดุท่ีใชเพาะเห็ดแลว ใหเปนแหลงพลังงานทดแทนในวิธีการท่ีเหมาะสมโดยบูรณาการความรูรวมกันอยางมีทักษะ
2) เพ่ือศึกษากระบวนการผสมผสานความรูระหวางนักวิชาการ(เทคโนโลยี)และชาวบาน(ภูมิปญญา)การแปรรูปวัสดุเหลือท้ิงทาง

การเกษตรอยางยั่งยืนในระดับพ้ืนท่ี

3. ขอบเขตของโครงการวิจัย
ศึกษาศักยภาพและคนหาคนหาแนวทางการแปรรูปวัสดุวัสดุท่ีใชเพาะเห็ดแลวในเขตตําบลหลวงใต อําเภองาว จังหวัดลําปาง โดยการนํา

องคความรูท่ีมีด้ังเดิมและองคความรูใหม ท่ีมีอยูในชุมชน/ ชาวบาน และจากการวิจัยของอาจารยและนักศึกษา อาทิ ความรูเทคโนโลยีพลังงาน
ทักษะดานการอนุรักษพลังงาน ความรูและทักษะดานการผลิตเชื้อเพลิงอัดแทงและถานอัดแทง เปนตน มาบูรณาการรวมกันจนนําไปสูการ
พัฒนาการเกษตรอยางยั่งยืนในอนาคต

4. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
ศูนยวิจัยและพัฒนาพลังงานสูชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปางไดจัดทํางานวิชาการในหลายรูปแบบรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ต้ังแตป 2550-2554 ซ่ึงประกอบดวย อบต. วอแกวและ อบต. เวียงตาล อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง ซ่ึงมีผลของงานวิจัยและงานบริการ
วิชาการดังน้ี

งานวิจัย “การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใชของกลุมอาชีพ การเพาะเห็ด ตําบลปงยางคก อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปางดวยเทคโนโลยี
กระบวนการทางความรอนในแปรรูปชีวมวล”ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ซ่ึงไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 [1] สวนหน่ึงของขอมูลท่ีไดจากการลงสํารวจปริมาณเศษวัสดุเพาะ
(กอนเชื้อเห็ด)ท่ีเหลือใชจากกิจกรรมการเพาะเห็ดภายในชุมชน พบวามีปริมาณ 3,000 – 4,000 กอน ตอ ครั้งใน 1 โรงเรือน โดยกอนวัสดุเพาะ
เหลือใชดังกลาวมีสวนประกอบหลักๆไดแก ถุงพลาสติกและขี้เล่ือย โดยกอนวัสดุเพาะเห็ดน้ีมีคาความชื้น 60 – 75 เปอรเซ็นต มีมวลนํ้าหนัก
ประมาณ 800 กรัมตอกอน ดังน้ันจึงมีปริมาณของเสีย/ขยะซ่ึงเปนเศษวัสดุเหลือใชจากกิจกรรมของชุมชน ซ่ึงในท่ีน้ีคือกอนวัสดุท่ีใชเพาะเห็ดแลว
ครั้งละ 2.4 – 3.2 ตัน ตอ ครั้งใน 1 โรงเรือน โดยท่ีสมาชิกสวนใหญมีพฤติกรรมในการกําจัดกอนวัสดุเหลาน้ีคือ การเผา การฝง การถม การขนไป
ท้ิง และ การแปรรูป

งานวิจัยและงานบริการวิชาการในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการกําจัดเศษวัสดุดังกลาวของกลุมอาชีพเพาะเห็ด หมูบาน ทุงบอแปน
ตําบลปงยางคก จังหวัดลําปาง ต้ังแตปงบประมาณ 2552 จนถึงปงบประมาณ 2554[2] ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปางทําใหเห็นวิธีการในการกําจัดกอนวัสดุดังกลาวดวยวิธี อื่นๆ เพ่ิมขึ้นกวารอยละ50 โดยปริมาณกอนวัสดุเหลือใชจํานวนเฉล่ีย 3,800 กอน
ตอครั้ง ในระยะเวลา 4 เดือนของการทดลอง จากสมาชิก 24 ราย มีการปรับวิธีการกําจัดจากเดิมกอนเขารวมโครงการ คือ เผา ฝง นําไปใชตอ
(เฉพาะบางชนิด) ปรับเปนหลังเขารวมโครงการคือ การนํามาใชเปนสวนผสมของกอนวัสดุเพาะเห็ดใหม และการแปรรูปเศษกอนวัสดุใหกลายเปน
แหลงพลังงานเพ่ือนํามาใชในกระบวนการเพาะเห็ดอีกครั้งหน่ึง ไดแก ถานอัดแทง เชื้อเพลิงอัดแทง และนํ้ามันไพโรไลซิส

เม่ือพิจารณาแนวโนมของเศษวัสดุเหลือใชจากการเพาะเห็ดสุทธิหลังจากการปรับเปล่ียนวิธีการกําจัดของกลุมเพาะเห็ดแลว คาดวายังมี
ปริมาณเศษวัสดุดังกลาวกวารอยละ 42 หรือประมาณ 1.3 ตัน ท่ียังไมมีแนวทางในการจัดการและเกินกําลังการจัดการของชาวบาน

งานวิจัยตอยอดเรื่อง “แนวทางในการวิเคราะห และประเมินคุณสมบัติเชิงพลังงานของเศษวัสดุเหลือใชของกลุมอาชีพการเพาะเห็ด”
ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ผานศูนยวิจัยและพัฒนาพลังงานสูชุมชนไดเขาไปทํางานวิจัยภายในกลุมอาชีพเพาะ
เห็ดต้ังแตป 2551 ถึง ปจจุบัน ผลการศึกษาศักยภาพการเปนเชื้อเพลิงของกอนวัสดุเพาะท่ีเหลือใชของเจิดจันทร จันทรดี และ วิมลวรรณ จําชาติ
[3] พิจารณาคุณสมบัติการเปนเชื้อเพลิงแข็งของเศษวัสดุเหลือใชท้ังสภาพด้ังเดิมและแปรรูปในลักษณะผงถาน พบวา ถานจากเศษวัสดุเพาะท่ี
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เหลือใช  มีคุณสมบัติการเปนเชื้อเพลิงแข็งเทียบเคียงไดกับเชื้อเพลิงแกลบ สวนเศษวัสดุเพาะท่ีเหลือใชน้ันมีคาสารระเหยใกลเคียงกับวัสดุ
เชื้อเพลิงจําพวกถานกะลามะพราว ในขณะท่ีคาความรอนของเศษวัสดุเพาะท่ีเหลือใชน้ันมีคาตํ่าท่ีสุด รวมถึง กรพรรณ เทพวัง และ รัตนา ฝนเฝอ
[4] ทําการศึกษาศักยภาพของนํ้ามันไพโรไลซิสจากถุงพลาสติกของกอนวัสดุเพาะท่ีเหลือใช เม่ือนําถุงพลาสติกเหลาน้ันมาผานกระบวนการแปร
รูปชีวมวลดวยความรอนดวยเทคโนโลยีไพโรไลซิสท่ีวิจัยและพัฒนาโดย คณะวิจัยอิสระ วัดดอยนอย จังหวัดลําพูน พบวา นํ้ามันไพโรไลซิสน้ัน
มีคุณสมบัติการเปนเชื้อเพลิงอยูระหวางนํ้ามันดีเซลและนํ้ามันเบนซินท่ีมีการจําหนายกันในทองถิ่น

รูปท่ี 3 ผลงานทางวิชาการของศูนยวิจัยและพัฒนาพลังงานสูชุมชน ในพ้ืนท่ีบานทุงบอแปน

ภายหลังจากงานบริการวิชาการผนวกกับงานวิจัยท่ีมีรูปแบบการหาแนวทางการบริหารจัดการรวมกันกับชุมชน พบวาชุมชนไดเรียนรู
เทคนิคการแปรรูปกอนวัสดุเหลือใชจากการเพราะเห็ดตลอดจนแนวคิดของการนําไปประยุกตใชผลิตภัณฑดังกลาวในกระบวนการเพาะเห็ดของ
แตละบุคคล ซ่ึงมีชนิดของเทคโนโลยี 2 ลักษณะคือ

 เทคโนโลยีเตาประหยัดพลังงาน ท่ีใชผลิตภัณฑการแปรรูป ถานจากเศษวัสดุฯ เปนแหลงพลังงาน

 เทคโนโลยีเตาเผาวัสดุ (ไพโรไลซิส) ท่ีแปรรูปเปน นํ้ามันพลาสติก (ไพโรไลซิส)

 เทคโนโลยีแกสซิฟเคชัน ท่ีใชแหลงพลังงานจากการเผาเศษวัสดุแปรรูปเปนแกสเชื้อเพลิง
โดยจะพิจารณาผลกระทบท้ังในเชิง เทคนิค เศรษฐกิจ และ ส่ิงแวดลอม ซ่ึงอาจกลายเปนกรณีศึกษาหรือการนําผลไปใชสําหรับโครงการ

ท่ีมีลักษณะและองคประกอบท่ีคลายคลึงกัน จากการใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรท่ีประกอบดวยขอมูลของปจจัยปอนเขา (Input)
คือ ศักยภาพของเศษวัสดุฯ มูลคาการลงทุน ประสิทธิภาพของเทคโนโลยี ความเหมาะสมของเทคนิค สภาพแวดลอม และ สุขอนามัย  ซ่ึงลวนมา
จากการวิเคราะหขอมูลท้ังแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิ สวนปจจัยปอนออก (Output) คือ ประสิทธิผล ความคุมทุน และ ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
สังคม และส่ิงแวดลอม ผลของการใชแบบจําลองในการบริหารจัดการน้ัน คือ ประสิทธิผลเชิงบวกท่ีเกิดจากการใชเทคโนโลยีในการจัดการเศษ
วัสดุเหลือใชจากการเพาะเห็ดของกลุมอาชีพในพ้ืนท่ีเปาหมาย โดยบงชี้วา เทคโนโลยี ชื่อ แกสซิไฟเออร (ERDI 100) ซ่ึงเปนเทคโนโลยีการแปรรูป
ชีวมวลดวยความรอน ประเภทกระบวนการ/เทคโนโลยีแกสซิฟเคชัน จะใหประสิทธิผลเชิงบวกสูงสุด แตผลท่ีไดก็ยังไมสามารถขยายผลของการ
ใชใหกับสมาชิกในวงกวางใหเกิดการใชประโยชนไดอยางยั่งยืน

งานวิจัยเชิงพ้ืนท่ีเรื่อง “แนวทางการบูรณาการการจัดการปญหากอนวัสดุเหลือใชจากการเพาะเห็ดบานทุงบอแปน ตําบล ปงยางคก
อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง” ทําใหเกิดชุดความรูและแนวทางการบูรณาการจนนําไปสูการขยายองคความรูไปใชประโยชน ในพ้ืนท่ี /กลุมงาน
ท่ีประสบปญหาคลายคลึงกันโดยมีรายละเอียดจากการดําเนินงานวิจัยเปนผลใหไดแนวทางการจัดการกับวัสดุเหลือใชจากการเพาะเห็ด ๒
แนวทาง คือ การผลิตเปนนํ้ามันไพโรไลซิสจากถุงพลาสติกและการทําปุยหมักจากกอนเพาะเห็ดท่ีใชแลว



ไฟ
ฟ
้าช

ุมช
น

731

รูปท่ี 4 งานวิจัยเชิงพ้ืนท่ีของศูนยวิจัยและพัฒนาพลังงานสูชุมชน ในพ้ืนท่ีบานทุงบอแปน

รูปท่ี 5 การจัดทําส่ือสรุปงานวิจัยเชิงพ้ืนท่ีของศูนยวิจัยและพัฒนาพลังงานสูชุมชน ในพ้ืนท่ีบานทุงบอแปน

นอกจากน้ันในปงบประมาณ 2556 ศูนยวิจัยและพัฒนาพลังงานสูชุมชน รวมกับ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พรอมดวย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติภาคเหนือ จัดโครงการบริการวิชาการ
เพ่ือถายทอดเทคโนโลยีรวมกันในหัวขอ การใชงานและบํารุงรักษาเครื่องอัดถานและการผลิตถานอัดแทง และ การใชงานเตาเผาถานและวิธีการ
เผาถาน ใหกับ กลุมอาชีพเพาะเห็ดบานปางมะโอ ต.วังเงิน อ.แมทะ จ.ลําปาง ซ่ึงประสบปญหาในการจัดการเศษวัสดุท่ีใชเพาะเห็ดแลว โดยไม
พ่ึงพาการเผาในท่ีโลงซ่ึงเปนตนเหตุของการเกิดหมอกควันจากการเผาท่ีกอใหเกิดปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กทางภาคเหนือของประเทศไทย

รูปท่ี 6 การบริการวิชาการของศูนยวิจัยและพัฒนาพลังงานสูชุมชน ในพ้ืนท่ีบานปางมะโอ
5. วิธีดําเนินการวิจัย

ระยะท่ี 1 ทบทวนองคความรูและสํารวจขอมูลวัสดุท่ีใชเพาะเห็ดแลวในชุมชน (6 เดือน)
1. เวทีประชุมชี้แจงวัตถุประสงคและแนวทางในการดําเนินงานรวมกับชุมชน ในประเด็น ปริมาณ การกระจายตัว และการจัดเก็บ

ขอมูลของเศษวัสดุท่ีท่ีใชเพาะเห็ดแลวในชุมชน ท้ังในเชิงวิทยาศาสตร เศรษฐศาสตร และ สังคมศาสตร
2. เวทีวิเคราะหสถานการณการเศษวัสดุท่ีใชเพาะเห็ดแลวในชุมชน รวมกันระหวางนักวิชาการกับชุมชนเพ่ือสังเคราะหและวิเคราะห

ขอมูลของเศษวัสดุท่ีเหลือท้ิงจากการเกษตรท้ังในเชิงวิทยาศาสตร เศรษฐศาสตร และ  สังคมศาสตร
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3. เวทีทบทวนวิธีการจัดการเศษวัสดุท่ีใชเพาะเห็ดแลวในชุมชน ท่ีผานมาในอดีตและวิเคราะหขอดีขอเสียท่ีเกิดขึ้น และประมวล
ขอมูลผูรู ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และชุดความรูภูมิปญญาทองถิ่นในพ้ืนท่ี

4. เวทีคนหารูปแบบและแนวทางในการสรางการเรียนรูรวมกันของสถาบันการศึกษารวมกับชุมชน พรอมท้ังประเมินความเปนไปได
ของแนวทางท่ีถูกเลือกจากชุมชน ดวยผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม

5. พัฒนาและสรางรูปแบบการแปรรูปเศษวัสดุรวมกันกับกลุมเกษตรกรท่ีมีสวนเกี่ยวของกับเศษวัสดุท่ีเหลือท้ิงจากการเกษตร ของ
ตําบลหลวงใต อําเภองาว จังหวัดลําปาง

6. เวทีสรุปบทเรียนกระบวนการการเรียนรูและวิเคราะหความเหมาะสมและความเปนไปสูแนวทางท่ียั่งยืน
7. เวทีสรุปผลการดําเนินงานระยะท่ี 1 และจัดทํารายงานความกาวหนาระยะท่ี 1

ระยะท่ี 2 ทดลองแกไขปญหาจากแนวทางท่ีได (6 เดือน)
1. เวทีทบทวนความรูท่ีไดจากการดําเนินงานระยะท่ี 1
2. เวทีทดลองแปรรูปเศษวัสดุท่ีใชเพาะเห็ดแลวในชุมชน จากแนวทางท่ีไดวิเคราะหรวมกันวามีความเหมาะสม
3. สรุปแนวทางการแปรรูปเศษวัสดุท่ีใชเพาะเห็ดแลวในชุมชน ท่ีเปนทางออกท่ีเหมาะสมของคนในชุมชน
4. เวทีสรุปบทเรียนการดําเนินงานระยะท่ี 2 สูแนวทางการพัฒนาพลังงานทดแทนท่ียั่งยืน

สถานท่ีทําการทดลอง/เก็บขอมูล
1. ตําบลหลวงใต อําเภองาว จังหวัดลําปาง (เก็บขอมูล/จัดเวทีชุมชน)
2. วิสาหกิจชุมชนกลุมอาชีพเพาะเห็ดบานทุงบอแปน ตําบลปงยางคก อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง (ศึกษาดูงาน/ทําการทดลอง/

จัดเวทีชุมชน)
3. กลุมอาชีพเพาะเห็ดหอมบานปางมะโอ ตําบลวังเงิน อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง (ศึกษาดูงาน/ทําการทดลอง/จัดเวทีชุมชน)

6. ผลการวิเคราะหขอมูล
6.1 ขอมูลเชิงสังคมศาสตรของกลุมเพาะเห็ด ต.หลวงใต อ.งาว จ.ลําปาง

6.1.1 ขอมูลกลุมเพาะเห็ด
กลุมเพาะเห็ด ต.หลวงใต อ.งาว จ.ลําปาง เกิดจากการจัดสรรงบประมาณของเทศบาลหลวงใตท่ีตองการใหมีการรวมกลุมเพ่ือทํา

อาชีพเสริม ภายใตกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีของจังหวัดลําปาง ในปงบประมาณ 2555 โดยมีลักษณะของการเพาะเห็ดตามพ้ืนท่ีของครัวเรือน
จําแนกออกเปนหมูบานไดดังน้ี

ชนิดของเห็ดท่ีเพาะ คือ เห็ดนางฟา เพียงอยาง เดียว และมีการซ้ือเชื้อเห็ดจากบานทาลอ อ.แมทะ จ.ลําปาง มาหยอดลงในกอนเพาะเห็ดท่ีเตรียม
ไวแลว และใชเตาน่ึงกอนเห็ดแบบลูกทุงในการน่ึงกอนเห็ด กอนนําเขาไปพักในโรงเรือนซ่ึงมีความจุ 300 – 1,000 กอน จํานวนโรงเรือนเพาะเห็ด
ตอครัวเรือนของตําบลเทากับ 2 โรงเรือน โดยกระบวนการเตรียมกอนเห็ดของบานหลวงใตจะอาศัยเครื่องจักรเพ่ือลดการใชแรงงานจํานวนมาก
อาทิ การใชเครื่องผสมอาหารกอนเห็ดแบบเหว่ียง, การใชเครื่องตอกกอนเห็ด ตลอดจนการติดต้ังเครื่องใหนํ้าเห็ดภายในโรงเรือน

หมู1 บานนํ้าจํา จํานวน 3 ครัวเรือน
หมู2 บานทุง จํานวน 2 ครัวเรือน
หมู3 บานนํ้าลอม จํานวน 1 ครัวเรือน
หมู4 บานปงคก จํานวน 2 ครัวเรือน
หมู5 บานทุงลุม จํานวน 3 ครัวเรือน
หมู6 บานวังควาย จํานวน 2 ครัวเรือน
หมู7 บานดง จํานวน 1 ครัวเรือน
หมู 8 บานใหมเจริญสุข จํานวน 1 ครัวเรือน

รวมท้ังสิ้น จํานวน 15 ครัวเรือน
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รูปท่ี 7 ลักษณะโรงเรือนและเครื่องทุนแรงท่ีใชในการทําเห็ดบานหลวงใต

6.1.2 ขอมูลของเศษวัสดุท่ีท่ีใชเพาะเห็ดแลวในชุมชน

หมู1 บานนํ้าจํา เฉล่ีย จํานวน 1,000 กอนตอโรงเรือน
หมู2 บานทุง เฉล่ีย จํานวน 500 กอนตอโรงเรือน
หมู3 บานนํ้าลอม เฉล่ีย จํานวน 300 กอนตอโรงเรือน
หมู4 บานปงคก เฉล่ีย จํานวน 300 กอนตอโรงเรือน
หมู5 บานทุงลุม เฉล่ีย จํานวน 400 กอนตอโรงเรือน
หมู6 บานวังควาย เฉล่ีย จํานวน 300 กอนตอโรงเรือน
หมู7 บานดง เฉล่ีย จํานวน 400 กอนตอโรงเรือน
หมู 8 บานใหมเจริญสุข เฉล่ีย จํานวน 500 กอนตอโรงเรือน

รวมท้ังสิ้น เฉลี่ย จํานวน 500 กอนตอโรงเรือน
6.2 ขอมูลเชิงวิทยาศาสตรของกลุมเพาะเห็ด ต.หลวงใต อ.งาว จ.ลําปาง

ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบคุณสมบัติเชื้อเพลิงของกอนวัสดุท่ีใชเพาะเห็ดแลวของเห็ดนางฟา ตําบลหลวงใต อําเภองาว จังหวัดลําปาง ตาม
สภาพ นําสงและนํ้าหนักแหง

รายการ
สารระเหย (รอยละ)
ASTM D 5142-04

ถานคงตัว(รอยละ)
ASTM D 5142-04

เถา(รอยละ)
ASTM D 5142-04

ความช้ืน (รอยละ)
ASTM D 3302-02a

คาความรอน
(กิโลแคลอรี/กิโลกรัม)
ASTM D 5865-04

กอนวัสดทุี่ใชเพาะเห็ดแลว
(สภาพนําสง)

5.80 37.52 3.89 6.0 1,806

กอนวัสดทุี่ใชเพาะเห็ดแลว
(น้ําหนักแหง)

8.55 11.90 7.92 0.0 3,830

ขี้เลื่อย
(สภาพนําสง)

75.2 22.3 2.5 11.3 4,620

ขี้เลื่อย
(น้ําหนักแหง)

84.8 12.4 2.8 0.0 5,209

ไมยางพารา 68.5 23.8 7.6 10.5 4,470
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รายการ
สารระเหย (รอยละ)
ASTM D 5142-04

ถานคงตัว(รอยละ)
ASTM D 5142-04

เถา(รอยละ)
ASTM D 5142-04

ความช้ืน (รอยละ)
ASTM D 3302-02a

คาความรอน
(กิโลแคลอรี/กิโลกรัม)
ASTM D 5865-04

(สภาพนําสง)

ไมยางพารา
(น้ําหนักแหง)

77.6 18.4 4.0 0.0 4,994

หมายเหตุ ผลจากหองปฏิบัติการทางธรณี ฝายวางแผนและบริหารเหมืองแมเมาะ, 20 ตุลาคม 2556

จากตารางท่ี 1 แสดงขอมูลเชิงปริมาณของคุณสมบัติการเปนเชื้อเพลิงแข็งของกอนวัสดุท่ีใชเพาะเห็ดแลวของเห็ดนางฟาบานหลวงใต
พบวา คาความรอนของเศษวัสดุมีคาตํ่ากวาขี้เล่ือยและไมยางพาราท่ีนํามาอางอิง ท้ังน้ีคาความรอนท่ีตํ่าเน่ืองมาจากสวนผสมตางๆท่ีใชในการ
เจริญเติบโตของเห็ดนางฟา สงผลตอคาถานคงตัวและเถาท่ีมีคาสูง

ตารางท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบคุณสมบัติเชื้อเพลิงของถานอัดแทงจากกอนเพาะเห็ดท่ีใชแลว ตามสภาพ นําสง
รายการ (อัตราสวนที)่ สารระเหย(รอยละ) ถานคงตัว(รอยละ) เถา (รอยละ) ความชื้น (รอยละ) คาความรอน(กโิลแคลอร/ีกิโลกรมั)

1 34.17 28.42 29.14 8.27 3,764
2 35.05 25.86 31.45 7.64 3,588
3 36.18 25.54 29.78 8.50 3,543

หมายเหตุ ผลจากหองปฏิบัติการทางธรณี ฝายวางแผนและบริหารเหมืองแมเมาะ, 2 กุมภาพันธ 2557

ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบคุณสมบัติเชื้อเพลิงของกอนเพาะเห็ดท่ีใชแลวตามสภาพนํ้าหนักแหง
รายการ (อัตราสวนที)่ สารระเหย(รอยละ) ถานคงตัว(รอยละ) เถา (รอยละ) ความชื้น (รอยละ) คาความรอน (กิโลแคลอร/ีกโิลกรัม)

1 37.25 30.98 31.77 0 4,104
2 37.95 28.00 34.05 0 3,885
3 39.54 27.91 32.54 0 3,873

หมายเหตุ ผลจากหองปฏิบัติการทางธรณี ฝายวางแผนและบริหารเหมืองแมเมาะ, 2 กุมภาพันธ 2557
เม่ือทดลองนําเศษวัสดุท่ีใชเพาะเห็ดแลวไปแปรรูปเปน ถานอัดแทง
ในอัตราสวนท่ี 1 ประกอบดวย ถานของกอนเพาะเห็ดใชแลว (เห็ดนางฟา) มวล 3 กิโลกรัม ผสมกับแปงมันสําปะหลัง 0.3 กิโลกรัม และนํ้า 0.250 ลิตร
ในอัตราสวนท่ี 2 ประกอบดวย ถานของกอนเพาะเห็ดใชแลว (เห็ดนางฟา) มวล 3 กิโลกรัม ผสมกับแปงมันสําปะหลัง 0.4 กิโลกรัม และนํ้า 0.250 ลิตร
ในอัตราสวนท่ี 3 ประกอบดวย ถานของกอนเพาะเห็ดใชแลว (เห็ดนางฟา) มวล 3 กิโลกรัม ผสมกับแปงมันสําปะหลัง 0.5 กิโลกรัม และนํ้า 0.250 ลิตร
พบวาอัตราสวนท่ี 1 ใหคาความรอนสูงสุด
6.3 ขอมูลเชิงเศรษฐศาสตรของกลุมเพาะเห็ด ต.หลวงใต อ.งาว จ.ลําปาง
จากการสอบถามขอมูลการรับซ้ือเห็ดนางฟาจากพอคาคนกลาง คุณสมชาย พันธุสันติกุล เพ่ือนําไปจําหนายตอในตลาดสดอําเภองาว

มีรายละเอียดดังน้ี

หมู1 บานนํ้าจํา กิโลกรัมละ 50 – 55 บาท
หมู2 บานทุง กิโลกรัมละ 55 – 60 บาท
หมู3 บานนํ้าลอม กิโลกรัมละ 40 – 55 บาท
หมู4 บานปงคก กิโลกรัมละ 55 – 65 บาท
หมู5 บานทุงลุม กิโลกรัมละ 50 – 55 บาท
หมู6 บานวังควาย กิโลกรัมละ 45 – 55 บาท
หมู7 บานดง กิโลกรัมละ 50 – 65 บาท
หมู 8 บานใหมเจริญสุข กิโลกรัมละ 50 – 55 บาท

โดยราคาสูงสุดท่ีรับซ้ือจากผูผลิตจะอยูในชวงฤดูรอนต้ังแต มีนาคม – พฤษภาคม และราคาตํ่าสุดท่ีรับซ้ือจะอยูในชวงฤดูฝนต้ังแต
มิถุนายน – สิงหาคม
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7.สรุปผลการดําเนินงาน
เน่ืองจากปริมาณเศษกอนวัสดุท่ีใชเพาะเห็ดแลว ท่ีกําจัดกันอยูใน 8 หมูบานของตําบลหลวงใต อําเภองาว จังหวัดลําปาง มีปริมาณท่ียัง

สามารถจัดการเองไดภายในครัวเรือนในลักษณะของการเผาและขนไปท้ิงตามพ้ืนท่ีทํานาและพ้ืนท่ีทําสวน แตดวยราคาของเห็ดท่ีเพาะกันอยูน้ันมี
ราคาสูงซ่ึงเปนส่ิงท่ีดึงดูดใหเกิดการขยายกําลังการผลิตตอครัวเรือนในอนาคต ดังน้ันเพ่ือกระตุนใหเกิดความตระหนักในการจัดการกับส่ิงท่ีจะ
กลายเปนปญหาในอนาคตจากกิจกรรมเชิงอุตสาหกรรมทางการเกษตร จําตองเปดมุมมองกลุมเพาะเห็ดใหต่ืนตัวกับส่ิงท่ีมีแนวโนมจะเกิดขึ้นใน
อนาคต

8. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยน้ีไดรับงบประมาณสนับสนุนประจําปงบประมาณ 2556 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
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อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง, รายงานการวิจัยปงบประมาณ 2555 ภายใตบันทึกตกลงความรวมมือระหวางสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ฝายวิจัยเพ่ือทองถิ่น กับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง




