หมู่บ้านข้าวโพดลดหมอกควัน

บ้านบนนา หมู่ 14 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
บ้านบนนา

หมู่ที่ 14 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านที่แยกจากหมู่บ้าน
พร้าวหนุ่ม หมู่ที่ 6 อยู่ในเขตของ อ.แม่แจ่ม ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา ทิศตะวันตก เป็นเชิงเขาที่มีการท�ำ
ไร่ข้าวโพด ทิศตะวันออก เป็นที่ลาดชันลงไปจดเขตบริเวณท�ำนาของหมู่ที่ 6 จึงได้ชื่อว่า “บ้านบนนา”
จ�ำนวนประชากรมีทั้งหมด 145 ครัวเรือน 511 คน ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพท�ำไร่ข้าวโพด รองลงมา
คือ ท�ำนา และประกอบอาชีพเสริม ได้แก่ เลี้ยงสุกร ท�ำสวนยางพารา และท�ำสวนทั่วไป แต่เนื่องจาก
สภาพพื้นที่ที่ลาดชันและขาดแคลนน�้ำ จึงท�ำการเกษตรได้เพียงฤดูเดียว ท�ำให้เกิดการว่างงาน
บ้านบนนา พื้นที่ส่วนมากปลูกข้าวโพดทั้งข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้าวโพดถอดดอกที่น�ำไปเป็น
เมล็ดพันธุ์ มีผลผลิตจ�ำนวนมากกว่า 97,990 ตัน (ข้อมูลปี 2552) ท�ำให้มีเศษซัง (แกนฝัก) และเปลือก
ฝักข้าวโพดเหลืออยู่จ�ำนวนมากประมาณการว่ามีสูงถึง 22,400 ตัน ฤดูกาลเพาะปลูกข้าวโพดจะเริ่มจากต้นเดือนพฤษภาคม และเริ่มเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝน
เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่มีสภาพลาดชันตามแนวภูเขา ต้องอาศัยน�้ำฝนตามธรรมชาติ เพียงอย่างเดียว หลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว เกษตรกรมักทิ้งต้นข้าวโพดไว้ที่แปลง โดยใช้มีดตัดต้นทิ้งไว้ให้แห้งเอง
ด้วยแสงแดดช่วงฤดูร้อน ส่วนซังและเปลือกฝักข้าวโพดกองไว้ ณ ลานโม่ จากนั้นจึงจะเผาเพราะท�ำได้รวดเร็วและประหยัดต้นทุนมากที่สุด การที่ท�ำเช่นนี้ก็เพื่อให้สะดวกต่อการเตรียมพื้นที่
เพาะปลูกส�ำหรับฤดูกาลต่อไป การเผาจึงเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม่ที่เกิดขึ้นทุกปี
ขั้นตอนการด�ำเนินงาน
1. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของปัญหา
2. ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้น�ำที่จะด�ำเนินงานร่วมกัน
3. จัดท�ำแผนความร่วมมือกับชุมชน
4. ให้องค์ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยี
5. การดูงาน การฝึกอบรม และการพบปะพูดคุย
6. ติดตามประเมินผลการด�ำเนินงาน

ปัจจัยที่เกื้อหนุนในการท�ำงาน
1. เป็นปัญหาระดับชาติที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือ
2. จังหวัดเชียงใหม่ออกประกาศห้ามการเผา
3. มีเศษเหลือทางการเกษตรจ�ำนวนมาก
4. หน่วยงานในพื้นที่ ผู้น�ำชุมชน และชาวบ้านให้ความ
ส�ำคัญในการก�ำจัดเศษเหลือทางการเกษตร
5. ภาคเอกชน/ผูป้ ระกอบการให้การช่วยเหลือและสนับสนุน

แนวคิดที่ต้องการพัฒนาหมู่บ้านไปสู่หมู่บ้านข้าวโพดลดหมอกควัน ได้มีการวางแผนเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน ดังนี้

เทคโนโลยีที่ถ่ายทอดสู่หมู่บ้าน

การเพาะเห็ดโคนน้อยจากเปลือกฝักและตอซังต้นข้าวโพด

ใช้ต้นและเปลือกฝักข้าวโพด มาเป็นวัสดุเพาะเห็ดโคนน้อย และเมื่อเก็บเห็ดแล้ววัสดุเพาะเห็ดยังสามารถน�ำกลับ
มาใช้เป็นอาหารสัตว์ เช่น โค กระบือ ได้อีกโดยจะมีคุณค่าทางอาหารสูงกว่าปกติ เนื่องจากย่อยได้ดีขึ้น หรือใช้ในรูปของ
ปุ๋ยชีวภาพส�ำหรับต้นไม้ ไม่ต้องพึ่งพาปุ๋ยเคมี เห็ดโคนน้อย มีชื่อเรียกแตกต่างกันไป เช่น เห็ดถั่ว เห็ดถั่วเหลือง หรือเห็ด
ถั่วเน่า เห็ดโคนน้อย เห็ดโคนบ้าน เห็ดโคนขาว (ภาคเหนือ) เห็ดคราม เห็ดปลวก
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เห็ดโคนเพาะ เห็ดโคนน้อย เห็ดหมึก (ภาคกลาง) ผลผลิต
สามารถเก็บดอกเห็ดได้เป็นเวลา 10-13 วัน ต่อการเพาะ 1 ครั้ง (เริ่มเก็บได้ตั้งแต่
วันที่ 7-10 เป็นต้นไป โดยจะเก็บได้ในช่วงเช้า-บ่าย ทุกวัน วันละ 100-200 กรัม
กิจกรรมนี้ ได้รับความสนใจอย่างมาก มี คุณสุธรรม นะติกา และคุณสมบัติ อติยะ เป็นวิทยากร สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้/ ประสบการณ์ให้หมู่บ้านอื่น
ได้ โดยในปี 2553-2555 มีกลุ่มเกษตรกรจากบ้านแม่นาจร โรงเรียนแม่แจ่ม สมาชิกของ ธกส. อ�ำเภอแม่แจ่ม กลุ่มแม่บ้านหัวฝาย น�ำไปปฏิบัติ

การท�ำอาหารหมักและอาหารหมักผสมครบส่วน (TMR)

ใช้เปลือกฝักข้าวโพดมาหมักผสมกับอาหารข้น อาหารเสริม แร่ธาตุ และวิตามินเข้าด้วยกัน แล้วบรรจุใส่ในถัง 120 ลิตร หรือในถุงพลาสติกที่ซ้อนทับด้วย
กระสอบปุ๋ย ปิดถัง/มัดปากถุงพลาสติกให้แน่น วางตั้งทิ้งไว้ไม่น้อยกว่า 21 วัน ในโรงเก็บที่แห้ง หลังจากนั้นน�ำไปเลี้ยงโคสายพันธุ์ดี เช่น โคนม โคขุน ซึ่งง่าย
ต่อการจัดการ ประหยัดเวลา และแรงงาน แทนการเลี้ยงแบบเดิม โดยโคจะได้รับโภชนะครบถ้วน มีสัดส่วนสม�่ำเสมอ ท�ำให้โคนสามารถแสดงศักยภาพการให้ผลผลิต
ได้อย่างเต็มที่ กิจกรรมนี้ โครงการฯ ได้ขอให้สมาชิก/กลุ่มท�ำอาหารหมักฯ เสนอขอรับการช่วยเหลือจาก อบต. ในการจัดหาถังพลาสติกขนาด 80 ลิตร ที่มีฝาปิด
แบบล็อกได้เพื่อเป็นถังหมัก จากนั้นจะผลิตส่งขายให้กับสหกรณ์โคนม วิทยากรที่ท�ำการถ่ายทอด/ผู้น�ำกลุ่ม คือ คุณวรพงค์ ธิโน และ คุณอรพิน อุปละ

การผลิตเยื่อกระดาษและท�ำกระดาษหัตถกรรม

เริม่ ในปี 2555 เพือ่ เพิม่ ช่องทางการใช้เปลือกฝักข้าวโพดทีม่ จี ำ� นวนมากให้หลากหลายมากยิง่ ขึน้ ท�ำให้ชาวบ้านท�ำการแยกเยือ่ จากเปลือกฝักผสมกับเยือ่
ชนิดอื่น เช่น ปอสา จากนั้นแบ่งเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรก ส่งเข้าโรงงานเพื่อท�ำเป็นม้วนกระดาษที่มีความหนาต่างๆ ให้เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ต่อไป
ส่วนที่ 2 ให้สมาชิกผู้สนใจ ท�ำการขึ้นรูปโดยใช้แม่พิมพ์ ตากแดด น�ำไปพับเป็นถุงกระดาษ งานฝีมือต่อไป (กระดาษหัตถกรรม) วิทยากร/ผู้น�ำกลุ่ม คือ
คุณแสงดาวัน ธิโน

การอัดฟ่อนเปลือกฝักข้าวโพด

เนื่องจากเปลือกฝักข้าวโพดมีเหลือจ�ำนวนมาก และจ�ำเป็นต้องรีบเก็บให้หมดไปก่อนถึงฤดูแล้ง การอัดฟ่อนจะช่วยให้ขนส่งเปลือกฝัก (อัดฟ่อนแล้ว)
ไปยังสถานที่ไกลๆ ได้สะดวกและประหยัด เป้าหมาย คือ น�ำไปจ�ำหน่ายให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีวิทยากร/ผู้น�ำกลุ่มนี้ คือ
คุณช�ำนาญ เตียมใจ คุณประพันธ์ ศิริ และคุณก๋องแก้ว ปินค�ำ

การท�ำปุ๋ยหมัก

น�ำเปลือกฝักข้าวโพดมาหมักร่วมกับมูลโคแห้ง พร้อมกับใส่ยูเรีย และ พด.1 ซึ่งเป็นสูตรเร่งการท�ำปุ๋ยหมักของกรมพัฒนาที่ดิน ท�ำให้ได้ปุ๋ยหมักอินทรีย์
ที่มีคุณภาพดี ผู้ใช้มีความพอใจอย่างยิ่ง เช่นการน�ำไปใส่เป็นปุ๋ยรองก้นหลุม และโรยรอบโคนต้นยางพาราเป็นต้น
ส�ำหรับทีบ่ า้ นเจียง ได้พฒ
ั นาเป็นกลุม่ ผูผ้ ลิตปุย๋ หมักจากเปลือกข้าวโพด พร้อมกับเติมแร่ธาตุรองทีจ่ ำ� เป็น เช่น ซิลคิ อน ลงไป เพือ่ จ�ำหน่ายให้กบั เกษตรกร
ในพื้นที่ พบว่ามีผู้สนใจสั่งซื้อจ�ำนวนมาก และต้องการที่จะซื้อแบบเป็นเม็ด แต่เนื่องจากการใช้เปลือกฝักข้าวโพดมาเป็นวัตถุดิบหลัก จะท�ำให้อัดเม็ดได้ไม่ดี
โครงการฯ วางแผนขอความอนุเคราะห์จาก วว. เพื่ออัดเม็ดปุ๋ย หากใช้ได้ดี กลุ่มนี้จะผลิตปุ๋ยอัดเม็ดออกจ�ำหน่ายให้ได้ไม่น้อยกว่า 10 ตัน ซึ่งจะช่วยลดปริมาณ
เปลือกฝักข้าวโพด เพิ่มการใช้ปุ๋ยหมักอินทรีย์

การท�ำเตาชีวมวล

เตาหุงต้มก๊าซชีวมวลส�ำหรับครัวเรือนโดยใช้ซัง (แกนฝัก) และต้นข้าวโพดเป็นแหล่งพลังงาน โดยมีหลักการท�ำงานแบบการผลิตแก๊สเชื้อเพลิง
จากชีวมวล แบบอากาศไหลขึ้น เป็นการเผาไหม้เชื้อเพลิงแบบจ�ำกัดปริมาณอากาศให้เกิดความร้อนบางส่วนแล้วไปเร่งปฏิกิริยาต่อเนื่องอื่นๆ เพื่อเปลี่ยน
เชื้อเพลิงแข็งให้กลายเป็นแก๊สเชื้อเพลิง (Grassfire) ได้แก่ คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ไฮโดรเจน (H2) และมีเทน (CH4) ซึ่งสามารถติดไฟได้จากการใช้
ในแต่ละครัวเรือนส�ำหรับการหุงต้มในชีวิตประจ�ำวันจะใช้แกนฝักข้าวโพดเฉลี่ยวันละ 2 กก./ครัวเรือนที่มีสมาชิก 3-5 คน หรือเท่ากับใช้ปีละ 730 กก.
หากค�ำนวณทั้งหมู่บ้านจะใช้แกนฝักทั้งสิ้น 100 ตัน โดยทุกครัวเรือนน�ำไปเก็บสะสม (Stock) ไว้ที่บ้าน

การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์

เป็นถุงหมักที่ท�ำจากพลาสติกพีวีซีหรือพีอีที่มีราคาไม่แพง (3,000 บาท ต่อบ่อ) โดยประยุกต์ใช้วัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น เช่น ปะเก็นจากกระป๋อง
น�้ำมันหล่อลื่น ยางในรถมอเตอร์ไซด์ หรือวาล์วนิรภัย (safety valve) จากขวดน�้ำเปล่า เป็นต้น มาเป็นอุปกรณ์ส�ำหรับกักเก็บมูล เพื่อหมักให้ได้ก๊าซมีเทน
จ�ำนวนประมาณ 2-3 ลบ.ม.ต่อวัน หรือเทียบเท่ากับใช้แทนก๊าซหุงต้ม (LPG) ได้วันละ 1-1.5 กก. ซึ่งเพียงพอต่อการใช้หุงต้มได้ 1-3 ครอบครัว รวมทั้งยัง
ช่วยลดกลิ่นเหม็น และลดมลภาวะจากฟาร์มที่มีต่อสภาพแวดล้อม ส่วนกากที่ผ่านการย่อยสลายแล้วน�ำมาใช้เป็นปุ๋ยน�้ำรดพืชผักสวนครัว

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

• สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในหมู่บ้านเป้าหมายได้ 140,000 บาทต่อปี
• สามารถลดค่าใช้จ่ายในหมู่บ้านเป้าหมายได้ 372,000 บาทต่อปี

ด้านสังคม

• สร้างวิทยากรในชุมชนที่สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างชุมชนด้วยกันได้
• สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งระดับกระทรวง ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น

ด้านสิ่งแวดล้อม

• ปัญหาควันไฟจากการเผาต้น/ซังข้าวโพดในช่วงฤดูร้อน (หน้าแล้ง) ลดลง ท�ำให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น

การขยายเครือข่าย

จากการด�ำเนินงาน 3 ปี เข้าสู่ปีที่ 4 มีหมู่บ้านที่สนใจเข้ามาเป็นลูกข่าย 3 แห่งคือ
• หมู่บ้านเจียง หมู่ที่ 18 เทศบาลต�ำบลแม่แจ่ม อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
• หมู่บ้านกองแขก ต.กองแขก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
• หมู่บ้านแม่วาก หมู่ที่ 6 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

หมู่บ้านแก๊สชีวมวลบ้านวังป้อง

หมู่ที่ 6 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
การด�ำเนินงานโครงการ “หมู่บ้านแก๊สชีวมวลในครัวเรือน” ณ
บ้านวังป้อง หมู่ที่ 6 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ที่ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปี 2553 ประสบความ
ส�ำเร็จเป็นอย่างดี โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายทางด้านพลังงานของครัวเรือนลง
สร้างช่างฝีมอื ด้านการสร้างเทคโนโลยีเตาแก๊สชีวมวลในชุมชน สร้างวิทยากรด้าน
เตาแก๊สชีวมวลในชุมชน และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชุมชน และจาก
การพิจารณาปัญหาในพืน้ ทีพ่ บว่า ชุมชนมีความต้องการจะสร้างรายได้ และสร้าง
ความเข้มแข็งด้านการท�ำการเกษตรกรรม โดยเฉพาะการท�ำนา และการเก็บรักษา
ข้าวเปลือก โดยมีระบบเก็บรักษาเมล็ดข้าว หรือระบบอบแห้งข้าวเปลือกโดยใช้
วัสดุพลังงานทดแทนที่มีในชุมชน ก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าของข้าวเปลือก
ศูนย์วจิ ยั พลังงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ศกึ ษาต้นแบบเทคโนโลยีสำ� หรับการ
เปลี่ยนรูปพลังงานจากแกลบหรือเศษไม้ไปเป็นแก๊สทดแทน LPG ในครัวเรือน
เรียกว่า Biomass Gasification หรือ “เตาก๊าซชีวมวล” ซึ่งการเกิดก๊าซชีวมวล
หรือโปรดิวเซอร์ก๊าซ ใช้หลักการเผาไม้เชื้อเพลิงที่ควบคุมปริมาณอากาศเผาไหม้
ให้น้อยกว่าความต้องการอากาศจริงทางทฤษฏี ผลผลิตแก๊สที่ได้จะประกอบด้วย
แก๊สหลักคือ CO, H2, CH4 ซึ่งเป็นแก๊สที่ติดใช้แทน LPG ได้
ปี 2553 ได้นำ� เทคโนโลยีเตาแก๊สชีวมวลเข้าไป
ส่งเสริม ซึ่งเป็นการน�ำความรู้ด้านการเผาไหม้มา
ประยุกต์ใช้ โดยการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ได้แก่ แกลบ เศษไม้จากการตัดแต่งกิ่งไม้ผล เช่น ล�ำไย หรือไม้โตเร็ว ให้เกิดเป็นแก๊สเชื้อเพลิง และ
มีการน�ำแก๊สที่ได้มาเผาซ�้ำอีกครั้งเพื่อเป็นพลังงานทดแทน LPG ในครัวเรือน ดังนั้น นอกจากจะได้
พลังงานแล้วยังสามารถลดหมอกควัน
ปี 2554 ชุมชนได้มีการเปิดเป็น “ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีด้านชีวมวล” เพื่อเป็นแหล่งศึกษา
ดูงานและเผยแพร่องค์ความรูใ้ ห้แก่ผทู้ สี่ นใจและได้นำ� พลังงานความร้อนจากเตาแก๊สชีวมวลทีชมุ ชน
สามารถผลิตได้มาใช้เป็นแหล่งความร้อนของเครื่องลดความชื้นข้าวเปลือกของหมู่บ้าน โดยหมู่บ้าน
มีแผนในการผลิตข้าวครบวงจร ทั้งการอบแห้งข้าวเปลือก น�ำมาสีในโรงสีชุมชนและน�ำข้าวที่ได้มา
บรรจุถุง
เทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอด
• เตาแก๊สชีวมวลเชื้อเพลิงแกลบ
• เตาแก๊สชีวมวลใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง
• เตาแก๊สชีวมวลแบบใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงขนาดกลาง
• เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกแบบใช้แก๊สชีวมวล

ปี 2555 หมู่บ้านด�ำเนินการตามแผนในการผลิตข้าวครบวงจร และได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านแม่ข่าย วท. โดยได้มีการขยายการผลิตแก๊สชีวมวลไป
หมู่บ้านใกล้เคียง 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านทุ่งข้าวหอม บ้านดอนตัน บ้านสันเหนือ
ปัจจุบันชุมชนบ้านวังป้อง มีเทคโนโลยีและเตาแก๊สชีวมวลใช้ในชุมชน ดังนี้
• เตาแก๊สชีวมวลส�ำหรับครัวเรือนที่ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง จ�ำนวน 98 ตัว
• เตาแก๊สชีวมวลส�ำหรับครัวเรือนที่ใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง จ�ำนวน 20 ตัว
• เตาแก๊สชีวมวลส�ำหรับชุมชนที่ใช้ฟืนหรือถ่านเป็นเชื้อเพลิง จ�ำนวน 2 ตัว
• ระบบอบแห้งข้าวเปลือกโดยใช้แก๊สชีวมวลเป็นเชื้อเพลิง จ�ำนวน 1 ชุด
หรือกล่าวได้ว่า มากกว่า 70 % ของครัวเรือนมีการใช้เตาแก๊สชีวมวล

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจ

• สร้างมูลค่าเพิ่มข้าวของเกษตรกรท�ำนา ซึ่งถ้าขายเป็นข้าวเปลือกตามราคาประกันจะขาย
ได้ตันละ 15,000 บาท ขายได้ประมาณ 20,000 -23,000 บาท
• พบว่าชุมชนใช้เตาแก๊สชีวมวลทดแทนแก๊สหุงต้ม LPG จะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายด้าน
LPG ได้ครัวเรือนละ 2,701 บาท/ปี และมีจุดคุ้มทุนภายใน 1.3 ปี และถ้ากรณีแกลบ/ไม้ ราคา
1 บาท/กก จุดคุ้มทุนภายใน 1.7 ปี
• ลดต้นทุนการผลิตข้าวในชุมชน ค่าปุ๋ยเคมี เพิ่มมูลค่าข้าวปลอดสารพิษ

สังคม

• เพิ่มโอกาสและสร้างทางเลือกในการผลิตและจ�ำหน่ายข้าวของชุมชน
• ชุมชนหมูบ่ า้ นวังป้อง เป็นต้นแบบหมูบ่ า้ นเทคโนโลยีใช้พลังงานแก๊สชีวมวลในชุมชน มีการ
ขยายผลต่อยอดการอบรมช่างฝีมือการสร้างเตาแก๊สชีวมวลโดยวิทยากรในชุมชน

สิ่งแวดล้อม

ลดปัญหาหมอกควันจากการเผาวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในที่โล่งแจ้ง

กระบวนการขยายเครือข่าย

จากการด�ำเนินงานที่ผ่านมามีหมู่บ้าน/ชุมชนข้างเคียงให้ความสนใจเป็นลูกข่าย ดังนี้
1. บ้านดอนตัน ม.4 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่รมิ จ.เชียงใหม่ โดยนายประยูทธ์ พรมจาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต�ำบลเหมืองแก้ว
2.		บ้านสันเหนือ ม.7 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดย นายชริน ตั้งมา สมาชิกองค์การบริหารส่วนต�ำบลเหมืองแก้ว
3.		บ้านทุ่งข้าวเน่า ม.8 ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดย นายศรีหราช โพฤทธ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
เหมืองแก้ว

หมูบ่ า้ นพลังงานทดแทน เตาชีวมวลเชือ้ เพลิงแกลบ
บ้านม่อนป่าก๋อย หมู่ที่ ๑๑ ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่

บ้านม่อนป่าก๋อย หมู่ที่ ๑๑ ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย
จ.แพร่ เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่การดูแลของเทศบาล
ต� ำ บลเด่ น ชั ย ประชากรส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ
เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ในพื้นที่มีจุดศูนย์กลาง
ที่ เ ป็ น ที่ ยึ ด เหนี่ ย วทางจิ ต ใจของประชาชน คื อ
วัดศรีคิรินทราราม ซึ่งแต่เดิม พระครูศิริบุณยวัฒน์
เจ้าอาวาสวัดศรีคิรินทรารามในสมัยนั้น ได้เปิดส�ำนัก
ศาสนศึกษาแผนกธรรม เพื่อให้การศึกษาแก่พระภิกษุ
สามเณรในเขตอ�ำเภอเด่นชัยและอ�ำเภอใกล้เคียงในจังหวัดแพร่ โดยเปิดสอนหลักสูตรการศึกษา
ผู้ใหญ่ ชื่อว่า “โรงเรียนผู้ใหญ่ศิริวัฒนศึกษา”
การพัฒนาหมู่บ้านม่อนป่าก๋อย ไปสู่หมู่บ้านแม่ข่าย วท. เริ่มต้นจากการลงพื้นที่เพื่อการน�ำ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่กลุ่มจังหวัด ท�ำให้พระปลัดชัยวัฒน์ กํมมสุทโธ เจ้าอาวาส ให้ความ
สนใจ และท�ำการพัฒนาข้อเสนอเพือ่ จัดท�ำโครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
โดยการสนับสนุนของเทศบาลต�ำบลเด่นชัย และส�ำนักวิชาการพลังงานภาค 9 ในการจัดการประชุม
ให้ความรู้ สร้างจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์และลดการใช้พลังงานแก่ชุมชน จากนั้นด�ำเนินการส�ำรวจ
การใช้พลังงานของชุมชน และวิเคราะห์ศักยภาพด้านพลังงานของชุมชน เพื่อศึกษาความเหมาะ
สมและความยั่งยืนที่จะน�ำเทคโนโลยีพลังงานมาใช้ในชุมชน
“เตาแกลบประสิทธิภาพสูง” จะมีกระบวนการท�ำงานเผาไหม้ 2 ระบบ คือการเผาไหม้
ห้องแรกจะท�ำการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ จะเกิดคาร์บอน (CO2) มาก เมื่ออากาศเป่าลอยขึ้น จะเป็น
แก๊สคาร์บอนมอนอกไซค์ (CO) แก๊สมีเทน (CH4) และเกิดลุกไหม้เป็นเปลวไฟ เป็นการเผาไหม้
ที่สมบูรณ์ ให้ความร้อนสูง สามารถน�ำมาเป็นเชื้อเพลิงหุงต้มทดแทนแก๊ส LPG ได้ วัตถุชีวมวล
ที่เหลือใช้ในชุมชน ซึ่งมีค่าต้นทุนต�่ำ แต่สามารถมาทดแทนเชื้อเพลิงหุงต้ม (แก๊ส LPG) โดยน�ำ
นวัตกรรมเทคโนโลยี ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ ท�ำให้ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และสามารถ
พัฒนาต่อยอดเป็นอาชีพในชุมชนเพื่อสร้างรายได้ และด�ำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องอย่างยั่งยืน
จนสามารถเป็นต้นแบบและศูนย์เครือข่ายส�ำหรับชุมชนอื่นๆ ได้

ความส�ำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้าน
ด้านเศรษฐกิจ

• ลดรายจ่ายค่าพลังงานก๊าซหุงต้ม (LPG) ในครัวเรือน ได้ 3,600 บาทต่อครัวเรือนต่อปี
• ลดรายจ่ายค่าถ่าน ส�ำหรับเป็นเชือ้ เพลิงหุงต้มในครัวเรือน ได้ 8,760 บาทต่อครัวเรือนต่อปี
• เพิ่มรายได้จากการผลิตและจ�ำหน่าย เตาแกลบประสิทธิภาพสูง

การขยายเครือข่ายไปสู่หมู่บ้านอื่นๆ

มีชุมชนที่มีความสนใจในการน�ำเทคโนโลยีไปใช้ ได้แก่
• บ้านบุญเจริญ ต�ำบลแม่หล่าย อ�ำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
• บ้านทุ่งศรี ต�ำบลร้องกวาง อ�ำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
• บ้านใหม่จัดสรร ต�ำบลห้วยหม้าย อ�ำเภอสอง จังหวัดแพร่
• บ้านร่องฟอง ต�ำบลร่องฟอง อ�ำเภอร่องฟอง จังหวัดแพร่

หมู่บ้านหอยเชอรี่

บ้านใคร่นุ่น ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
บ้านใคร่นุ่น มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่
ราบลุ่มน�้ำท่วมถึงทั้งประกอบกับพื้นที่ 1 ใน
4 ของพืน้ ทีท่ งั้ หมดติดต่อกับแม่นำ�้ ชี พืน้ ทีท่ าง
ด้ า นเหนื อ เป็ น พื้ น ที่ สู ง และเหมาะส� ำ หรั บ
ปลูกพืชผักและพืชไร่ เนื่องจากเป็นดินร่วน
ปนทราย และมีแหล่งน�้ำตามธรรมชาติ มีน�้ำไหลตลอดทั้งปี พื้นที่บานใคร่นุ่นมีทั้งหมดประมาณ
1,500 ไร่ จ�ำแนกพื้นที่ท�ำการเกษตร (เพาะปลูก, เลี้ยงสัตว์) 1,000 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัย 200 ไร่
พื้นที่ท�ำนา 300 ไร่ ประชากร รวมทั้งสิ้น 94 ครัวเรือน รวม 576 คน มีการท�ำนาเป็นอาชีพ
หลัก แลัวยังมีการปลูกพืชสวนครัวเพือ่ จ�ำหน่ายและการบริโภคในครัวเรือน รายได้แต่ละครอบครัว
ในหมู่บ้านอยู่ในระดับปานกลาง เพราะรายได้หลัดมาจากการท�ำนา ท�ำไร่ รับจ้าง ปลูกผัก เลี้ยง
สัตว์ และการรวมกลุ่มเพื่อผลิตสินค้าทางการเกษตรเพื่อเป็นรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว แต่ทั้งนี้
ชุมชนยังมีปญ
ั หาทีต่ อ้ งการให้หน่วยงานของภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้แก่ การลดต้นทุนผลิตผลทางการ
เกษตร การก�ำจัดและเพิ่มมูลค่าหอยเชอรี่ เครื่อง
ทุ่นแรงในการเกษตร การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า
สินค้าเกษตร การตลาด การบริหารจัดการน�ำ้ การ
ผลิตไฟฟ้าในชุมชน และการจัดการของเสีย เป็นต้น

ปัญหาและความต้องการของหมู่บ้าน
• ปัญหาเรื่องหอยเชอรี่ เป็นปัญหาที่พบมากในด้านการเกษตร จึงมีการเสนอให้เก็บหอยเชอรี่
มาบดเพื่อน�ำมาท�ำเป็นปุ๋ยหมัก
• การขาดวิทยากรที่จะให้ความรู้เชิงวิทยาศาสตร์ในเรื่องปุ๋ยอินทรีย์, ปุ๋ยชีวภาพ
• ปัญหาน�้ำท่วม ในการท�ำนาปี นาปรัง
• ปัญหาการใช้สารเคมีในการท�ำการเกษตร ซึ่งมีผลท�ำให้หอยเชอรี่, ปลาตาย จึงอยากให้เข้า
มาช่วยก�ำจัดแบบปลอดภัย
การด�ำเนินโครงการตัง้ แต่ปี 2552- 2555 จากปัญหาและความต้องการของชุมชนในการก�ำจัด
และเพิ่มมูลค่าของหอยเชอรี่ซึ่งเป็นปัญหาของชุมชน จึงท�ำให้เป็นเหตุผลในการจัดท�ำ “โครงการ
ศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชุมชนบ้านใคร่นุ่น” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครบวงจรในการจัดการการใช้ประโยชน์และ
การเพิม่ มูลค่าของหอยเชอรี่ และเพือ่ เป็นแหล่งสร้างความคิดให้เกิดอาชีพทีส่ ามารถสร้างงาน สร้าง
รายได้ ให้กับคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน
เทคโนโลยีที่ถ่ายทอด
1. การอบรมการท�ำปุ๋ยหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่
2. การอบรมการท�ำอาหารปลาดุก, อาหารกบ,
อาหารไก่ จากเนื้อหอยเชอรี่
3. การอบรมการผลิตอิฐบล็อกจากเปลือกหอยเชอรี่
4. การอบรมการท�ำเซรามิคจากเปลือกหอยเชอรี่
5. การอบรมการผลิตข้าวเพื่อสุขภาพ (ข้าวฮาง)
6. การอบรมท�ำปุ๋ยหมักชีวภาพจากหอยเชอรี่
7. การอบรมการท�ำน�้ำหมักชีวภาพก�ำจัดหอยเชอรี่
8. การท�ำแปลงสาธิตการใช้น�้ำหมักชีวภาพก�ำจัดหอยเชอรี่
9. การอบรมการก�ำจัดหอยเชอรี่โดยใช้สารสกัดจากพืช

จากการด�ำเนินงานที่ผ่านมาน�ำไปสู่การขยาย
ผลไปยังหมู่บ้านอื่น ๆ โดยมีหมู่บ้านที่ให้ความ
สนใจ ดังนี้
1. ชุมชนบ้านผักแว่น ต.ผักแว่น อ.จังหา
จ.ร้อยเอ็ด
2. ชุมชนบ้านมะกอก ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชยั
จ.มหาสารคาม
3. ชุมชนบ้านท่าสองคอน ต.ท่าสองคอน
อ.เมือง จ.มหาสารคาม

