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บทคัดย่อภาษาไทย 

60156307 : ศิลปะการออกแบบ แผน ก แบบ ก 2 ระดับปริญญามหาบัณฑิต 
คำสำคัญ : การออกแบบกระบวนการจัดการ, การออกแบบบริการ, เศษวัสดุทางการเกษตร, สวน
ลำไย 

นางสาว ทัสมา บุญประสพ: โครงการศึกษาและออกแบบกระบวนการจัดการปัญหาเศษ
วัสดุทางการเกษตรท่ีเกิดจากการตัดแต่งกิ่งในสวนลำไย ในพื้นท่ีชุมชนบ้านห้วยไฟ อำเภอป่าซาง 
จังหวัดลำพูน อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภูวนาท รัตนรังสิกุล 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษากระบวนการแปรรูปเศษไม้จากการตัด

แต่งกิ่งลำไย สำหรับเป็นองค์ความรู้ในการออกแบบระบบการจัดการท่ีเหมาะสมเพื่อลดปัญหาท่ีเกิด
จากเศษไม้จากการตัดแต่งกิ่งลำไยให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตลำไย 2) เพื่อสร้างแนวทางระบบการจัดการ
เศษไม้ท่ีเกิดจากการตัดแต่งกิ่งลำไยท่ีเหมาะสม 3) เพื่อสร้างแนวทางการออกแบบบริการเพื่อเพิ่ม
คุณค่าให้แก่ผลผลิตแปรรูปท่ีได้จากระบบการจัดการเศษไม้จากการตัดแต่งกิ่งลำไย 

ผู้วิจัยได้เข้าไปศึกษาบริบทของชุมชนโดยการใช้วิธีการเก็บข้อมูลท่ีใช้ในการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Reserch) ด้วยการลงพื้นท่ี การสังเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม 
และการสำรวจลักษณะทางกายภาพของชุมชน พบว่าภายในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรทำสวนลำไย
เป็นหลักและมีอาชีพเสริมด้วยการเผาถ่านจากเศษไม้ลำไยท่ีได้จากการตัดแต่งกิ่งภายในสวนลำไยท่ี
ภายในชุมชนมีการนำเศษไม้มาใช้เป็นพลังงานทดแทนเช่น การนำมาเผาถ่านเป็นรายได้เสริมร้อยละ 
33.40 การใช้เป็นฟืนส่งขายโรงอบลำไยร้อยละ 19.98 การใช้เป็นฟืนในครัวเรือนร้อยละ 19.98 การ
นำมาเผาท้ิงร้อยละ 13.32 และการใช้ทำปุ๋ยคลุมโคนต้นลำไยร้อยละ 13.32 จากกรรมวิธีในการเผา
ถ่านแบบด่ังเดิม หรือเตาแบบหลุมผีในชุมชนนั้น ก่อให้เกดิปัญหามลพิษจากควัน สร้างความเดือดร้อน
รำคาญต่อการดำรงชีวิต และเป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิดโรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งภายในชุมชนมีความ
ตระหนักถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้น โดยทางผู้วิจัยได้ออกแบบกิจกรรมเพื่อใช้ในการถ่ายทอดองค์ความรู้วิธีการ
เผาถ่านท่ีเหมาะสม ด้วยกระบวนการเผาถ่านแบบถัง 200 ลิตร ท่ีสามารถประกอบอาชีพเผาถ่านได้มี
ประสิทธิภาพถูกสุขลักษณะ รวมทั้งการสร้างแนวทางในการออกแบบกระบวนการแปรรูปเศษไม้ลำไย 
ระบบบริการด้านการจัดจำหน่ายท่ีเป็นทางเลือกให้กับชุมชนในการสร้างมูลค่า และสร้างแนวทางใน
การใช้ถ่านท่ีเผาด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมนั้นมาสร้างคุณค่าทางจิตใจทางผ่านทางกิจกรรมทางพุทธ
ศาสนาท่ีมีอยู่ภายในชุมชนด้วย 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

60156307 : Major DESIGN ARTS 
Keyword : SYSTEM DESIGN, SERVICE DESIGN, AGRICULTURAL WASTE, LONGAN GARDEN 

MISS TASSAMA BOONPRASOP : STUDY AND DESIGN PROCESS IN 
AGRICULTURAL WASTE PROBLEMS CAUSED BY LONGAN GRADENS PRUNING IN BAN 
HUAY FAI COMMUNITY AREA, PA SANG DISTRICT, LAMPHUN PROVINCE  THESIS 
ADVISOR : ASSISTANT PROFESSOR PROFESSOR PHUVANAT RATTANARUNGSIKUL 

The purposes of this research were 1) to study the processing of wood chips 
from longan pruning. For being knowledgeable in designing an appropriate management 
system to reduce problems caused by wood chips from pruning longan for longan farmers. 
2) To create a system design for managing wood chips caused by pruning. 3) To create a 
service design guideline to add value to the processed products from the wood waste 
management system from longan pruning. 

The researcher studied the context of the community by using the data 
collection method used in qualitative research (Qualitative Reserch) with field observation, 
in-depth interviews. Group conversation and survey of physical characteristics of 
communities in the community, found that the community mainly engages in agriculture 
for orchard farming, and has a supplementary career by burning charcoal from longan 
wood chips obtained from pruning in the longan orchards. Renewable energy such as 
Burning coal for extra income 33.40% using as firewood to sell the Longan oven 19.98% 
using as firewood in the household 19.98% burning 13.32% and using fertilizer to cover the 
base of the longan tree 13.32 from the original method of charcoal burning or a ghost pit 
furnace in that community Causing pollution problems from smoke Causing trouble and 
annoyance for life and is the cause of respiratory disease In which the community is aware 
of the problems occurring. The researcher has designed activities to use to transfer 
knowledge of charcoal burning methods that are appropriate. With a 200 liter. tank 
charcoal burning process that can be a profession to burn charcoal with efficiency, 
hygiene. Including creating guidelines for the design of the system of longan wood chips 
distribution service design that provides an alternative for the community to create value. 
And creating guidelines for the use of charcoal burning with appropriate methods to create 
mental value through the Buddhist activities that exist within the community as well. 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากปัญหามลภาวะจากการเผาถ่านไม้ลำไยแบบหลุมผี
ในชุมชนบ้านห้วยไฟ อ.ป่าซาง จังหวัดลำพูน ซึ่งผู้วิจัยเองศึกษาและทดลองนำไม้ลำไยมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ เพื่อนำมาเผยแพร่รวมถึงแนวทางการจัดการปัญหาท้ังในส่วนของเศษกิ่งไม้ลำไยจากการตัด
แต่งและการเผาถ่านท่ีมีส่วนช่วยลดมลภาวะในชุมชน ท้ังนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชาวบ้านใน
ชุมชน ท่ีเข้าถึงปัญหาและพร้อมเปล่ียนแปลงให้ชุมชนให้ดีขึ้น ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ ท่ีนี่
ด้วย 

ขอขอบพระคุณอย่างสูงท่ีได้รับคำแนะนำท่ีดีและเป็นประโยชน์จากผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. 
ภูวนาท รัตนรังสิกุล ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ของผู้วิจัย รับฟังทุกอย่างของงานวิจัย ช้ีแนวทางในการนำ
ศิลปะชีน้ำทางแก้ปัญหา และมีส่วนช่วยให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

ขอขอบคุณหน่วยงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 1 และพลังงานจังหวัดลำพูน ท่ีให้ความสนใจและ
ยอมรับการจัดการการเรียนรู้ของงานวิจัยนี้ และนำไปใช้ในการดำเนินงานโครงการท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านในหลักสูตรศิลปะการออกแบบ สาขานิเทศศิลป์ ท่ีเข้าใจศิลปะท่ีใช้
ใจถ่ายทอดงาน และสาขาประยุกต์ศิลป์ รองศาสตราจารย์ ปรีชา ปั้นกล่ำ ท่ีเข้าใจความเป็นตัวตนจิต
วิญญาณของผู้วิจัย 

ขอขอบคุณครอบครัวพ่อ แม ่น้องชาย น้องสาว น้องสะใภ้ ป๊าต้ัม เด็กหญิงต้นฝาย ท่ีช่วยเหลือ 
ขอขอบคุณ พี่ น้องศิลปะการออกแบบรุ่น 4 ท่ีคอยช่วยเหลือกันมาตลอด 
สุดท้ายนี้ หวังเพียงว่าวิทยานิพนธ์เล่มนี้จะเป็นประโยชน์และสร้างแรงบันดาลใจ สร้างคุณค่า

ความสุขของผู้ได้ประโยชน์เป็นหลัก 
  
  

ทัสมา  บุญประสพ 
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 บทที่ 1 

บทนำ 
 

1. ความเป็นมาและความสำคัญ 

การปลูกลำไยภายในประเทศไทยมีพื้นท่ีในการปลูกท้ังหมดจำนวน 1,183,628 ไร่ โดยทาง

ภาคเหนือ มีพื้นท่ีในการปลูกมากท่ีสุด จำนวน 871,231 ไร่ รองลงมาคือภาคกลาง จำนวน 281,034 

ไร่ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 31,363 ไร่ (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560) และ

พื้นท่ีการปลูกลำไยในจังหวัดลำพูนปี 2560 พบว่ามีพื้นท่ีในการปลูกลำไย จำนวน 270,125 ไร่ จาก

การศึกษาพบกว่าหลังจากการตัดแต่งกิ่งไม้ลำไยจะได้ไม้ลำไยน้ำหนักเฉล่ีย 573 กิโลกรัมต่อไร่ (ทัสมา 

และคณะ 2561) ซึ่งมีปริมาณไม้ลำไยท่ีตัดแต่งกิ่งท้ังส้ินถึง 154,328 ตันต่อปี ซึ่งมีปริมาณท่ีมาก แม้ว่า

มีการนำเศษไม้ลำไยจากการตัดแต่งกิ่งด้วยการไปใช้เป็นพลังงานทดแทน เช่น ใช้เป็นฟืนคิดเป็น 39% 

ใช้เผาถ่าน 11% ก็ยังคงมีเหลือเศษไม้ลำไยจากการตัดแต่งกิ่ง 50% และมีการรณรงค์และสร้าง

เครือข่ายให้ตระหนักถึงความสำคัญท้ังด้านการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนจากเศษวัสดุเหลือใช้

ทางการเกษตร โดยมีการจัดทำแผนการใช้พลังงานทดแทน ในช่วงปี พ.ศ.2558-2579 (มูลนิธิพลังงาน

เพื่อส่ิงแวดล้อม, 2560) ซึ่งเป็นสัดส่วนของการนำไม้ลำไยมาใช้ประโยชน์ภายในประเทศไทย 

จังหวัดลำพูนนั้นมีเกษตรกรผู้ปลูกลำไยกระจายอยู่ท้ังอำเภอ 8 ของจังหวัดซึ่งในแต่ละปีการ

ปลูกลำไยจะมีการปลูกท้ังในฤดูกาลและนอกฤดูกาลซึ่งหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไยสดแล้ว

เกษตรกรจะตัดแต่งกิ่งของต้นลำไยให้เป็นทรงพุ่ม การตัดแต่งกิ่งลำไยจะให้เศษไม้ท่ีเกิดจากการตัด

แต่งกิ่งท่ีแบ่งเป็น ไม้ท่อน กิ่งไม้ ปลายไม้และใบไม้ตามลำดับท่ีมีอายุของต้นต้ังแต่ 2-15 ปี

โดยประมาณ 

บ้านห้วยไฟ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เป็นชุมชนท่ีมีการปลูกลำไยเป็นอาชีพทุกครัวเรือน

นับว่าลำไยเป็นพืชเศรษฐกิจ ท่ีสร้างรายได้หลักให้กับคนในชุมชน การปลูกลำไยในพื้นท่ีบ้านห้วยไฟ มี

ปริมาณเพิ่มขึ้น ตามความต้องการของโรงรับซื้อลำไยภายในพื้นท่ี จากากรสำรวจในพื้นท่ีชุมชนยังคงมี

การปลูกลำไย 2 แบบ คือ  

1.แบบลำต้นสูง ท่ีเป็นการปลูกแบบด่ังเดิม ท่ีเป็นปัญหาในการดูแลรักษาและเก็บเกี่ยวผลผลิต 2. 

แบบลำต้นเต้ีย ท่ีสะดวกในการตัดแต่งกิ่งและเก็บผลผลิต ซึ่งการปลูกท้ัง 2 แบบมีวัสดุท่ีเหลือใช้จาก

การตัดแต่งต้นลำไย บางส่วนก็นำไปใช้เป็นฟืนในครัวเรือน บางส่วนก็ขายโรงอบลำไย และนำไปเผา
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ถ่านแบบหลุมผีท่ีเป็นการเผาด่ังเดิมในท้องถิ่นขายภายในพื้นท่ี ทำให้เกิดปัญหาการสร้างมลพิษ และ

ปัญหาควันในพื้นท่ีซึ่งมีกระทบต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพของคนในชุมชน 

ท้ังนี้ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความสำคัญ ในการจัดการปัญหาจากการเผาถ่านแบบหลุมผี โดยการนำ

ศิลปะการออกแบบมาใช้ในการจัดการปัญหาเศษกิ่งไม้ลำไยจากการตัดแต่ง และการถ่ายทอดองค์

ความรู้วิธีการเผาถ่านท่ีส่งผลให้ยังคงสามารประกอบอาชีพเผาถ่านได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นอีก

ส่วนหนึ่งท่ีช่วยบรรเทาปัญหามลพิษจากควันเผาถ่านแบบด่ังเดิมในชุมชน 

2. ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

2.1 เพื่อศึกษากระบวนการแปรรูปเศษไม้จากการตัดแต่งกิ่งลำไย สำหรับเป็นองค์ความรู้ใน

การออกแบบระบบการจัดการท่ีเหมาะสมเพื่อลดปัญหาท่ีเกิดจากเศษไม้จากการตัดแต่งกิ่งลำไยให้แก่

เกษตรกรผู้ผลิตลำไย 

2.2 เพื่อสร้างแนวทางระบบการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรท่ีเกิดจากการตัดแต่งกิ่งลำไยท่ี

เหมาะสม 

2.3 เพื่อสร้างแนวทางการออกแบบบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่ผลผลิตแปรรูปท่ีได้จากระบบ

การจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรจากการตัดแต่งกิ่งลำไย 

3. สมมุติฐานของการวิจัย 

ระบบการจัดการและบริการท่ีเหมาะสมช่วยลดปัญหาท่ีเกิดจากเศษวัสดุทางการเกษตรจาก

การตัดแต่งกิ่งลำไยให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตลำไยได้ 

4. ขอบเขตการศึกษา 

4.1 ขอบเขตด้านพื้นท่ี  

4.1.1 พื้นท่ีบ้านห้วยไฟ ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 

4.1.2 พื้นท่ีบ้านบ้านห้วยส้มสุก ตำบลสะหลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

(ใกล้เคียง) 

4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

4.2.1 ศึกษาข้อมูลท่ัวไปลำไย ฤดูกาล การตัดแต่งกิ่งลำไย สัดส่วนการใช้ประโยชน์

ในประเทศไทย 
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4.2.2 ศึกษากระบวนการผลิตถ่าน แบบด่ังเดิม (หลุมผี) และแบบถัง 200 ลิตร 

(แบบไร้ควัน) 

4.2.3 ศึกษากระบวนการผลิตแผ่นวัสดุทดแทนไม้ คุณสมบัติ และการนำมาใช้

ประโยชน์ 

4.2.4 ศึกษาโมเดลการจัดการเรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลง (ADKAR MODEL) 

4.2.5 ศึกษากระบวนการการจัดการและออกแบบบริการ (System and Service 

Design) 

4.2.6 ศึกษาปัญหาและความหมายค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กค่า PM 10 และPM 2.5 

4.3 ขอบเขตด้านระยะเวลาในการศึกษา 

การศึกษาเพื่อการวิจัยในครั้งนี้เก็บข้อมูลภาคสนามระหว่างเดือนมกราคม 2561 ถึง เดือน

มิถุนายน 2562 

 4.4 ขอบเขตด้านประชากรท่ีเผาถ่าน ในชุมชนบ้านห้วยไฟ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 

 4.5 ขอบเขตด้านงบประมาณ 80,000 บาท 
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5. ขั้นตอนการและระยะเวลาการศึกษา 
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6. คำจำกัดความและนิยามคำศัพท์ 

 6.1 การออกแบบกระบวนการจัดการ (System Design) เป็นการรวบรวม จัดเรียง ให้เป็น
ระบบ 

6.2 การออกแบบบริการ (Service Design) เป็นการสร้างสรรค์กระบวนการของงานบริการ 
เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการหรือแก้ปัญหาของผู้บริโภค 

6.3 การตัดแต่งกิ่งในสวนลำไย หมายถึง การตัดแต่งกิ่งของสวนลำไย ในช่วงก่อนการให้ผล
ผลิตและหลังจากการให้ผลผลิต ส่งผลให้มีการแต่งกิ่งใหม่ท่ีสมบูรณ์ และทำให้ชะลอความสูงของต้น
ลำไย 

6.4 เศษวัสดุทางการเกษตร (Agricultural Waste) หมายถึง ส่ิงท่ีเหลือใช้จากกระบวนการ
ทางเกษตรกรรม เช่น เศษไม้จากการตัดแต่งกิ่งในสวนลำไย เป็นต้น 

6.5 กิ่งลำไย เป็นส่วนท่ีใช้ในการผลิตใบและติดผลลำไย แบ่งเป็น กิ่งใหญ่ กิ่งย่อย และกิ่ง
แขนง 

6.6 พื้นท่ีบ้านห้วยไฟ เป็นหมู่บ้านท่ีต้ังอยู่ในอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 

6.7 วัฒนธรรมพื้นถิน่ เป็นวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นนั้นๆ เช่นชุมชนบ้านห้วยไฟ มวีัฒนธรรม
การทำบุญถวายถ่านไม้ลำไย เพื่อให้พระสงฆ์นำมาใช้ประโยชน์ในการหลอมเทียนพรรษา สำหรับใช้จุด
ในโบสถ์ช่วงเข้าพรรษาจนถึงออกพรรษา เป็นต้น 

7. เวลาที่ใช้ในการวิจัย 
ใช้เวลาในการวิจัย 2 ปี โดยเริ่มศึกษาวิจัยต้ังแต่เดือนมกราคม 2561 ถึง เดือนธันวาคม 2562 

8. อุปกรณ์ที่ใช้ในการค้นคว้า 
 8.1 กล้องถ่ายภาพท่ีใช้ในการบันทึกภาพและบันทึกวีดีโอ 

 8.2 เตาเผาถ่านถัง 200 ลิตร  

 8.3 โทรศัพท์มือถือ 

 8.4 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค โปรแกรม Adobe Photoshop ,Illustrator, Premier Pro และ
Sketch up 

 8.5 อุปกรณ์ในการร่างแบบ เช่นกระดาษ สมุดบันทึก ปากกา ดินสอ ยางลบ เป็นต้น 

8.6 อุปกรณ์ในการขึ้นแบบ ได้แก่ เครื่องอัดแผ่นไม้ มีดเหลาตอก กรรไกร เป็นต้น 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 
 

 2.1 ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับลำไย  

ลำไยเป็นไม้ผลเศรษฐกิจท่ีทางภาคเหนือ ท้ังในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน โดยจังหวัดลำพูน

นั้นมีเกษตรกรผู้ปลูกลำไยกระจายอยู่ท้ังอำเภอ 8 ของจังหวัดได้แก่ อำเภอเมืองลำพูน อำเภอแม่ทา 

อำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอล้ี อำเภอทุ่งหัวช้าง อำเภอป่าซาง อำเภอบ้านธิ และอำเภอเวียงหนองล่อง ซึง่

ในแต่ละปีการปลูกลำไยจะมีการปลูกท้ังในฤดูกาลและนอกฤดูกาล 

 

ภาพท่ี 1 แสดงอันดับอำเภอท่ีมีการปลูกลำไยในจังหวัดลำพูน 
ท่ีมา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2560 

2.1.1 ฤดูกาลการผลิตลำไย 

ฤดูกาลในการปลูกและการให้ผลผลิตต่อปีของลำไยสามารถแบ่งได้เป็น 2 ฤดูกาล 

คือ ในฤดูกาล และนอกฤดูกาล 

 



  7 

 

ภาพท่ี 2 แสดงระยะเวลาในการผลิตลำไยในฤดูกาล (ทุกปี) จากการลงพื้นท่ี โดยผู้วิจัย 
 

 

ภาพท่ี 3 แสดงระยะเวลาในการผลิตลำไยนอกฤดูกาล (พักต้น) จากการลงพื้นท่ี โดยผู้วิจัย 

2.1.2 การตัดแต่งก่ิงลำไย 

คู่มือการจัดการสวนลำไย (2559) กล่าวว่าการตัดแต่งกิ่งเป็นการจัดการท่ีมี

ความสำคัญต่อการผลิตไม้ผลให้มีคุณภาพ มีผลกระทบท้ังทางตรงต่อการเจริญเติมโตของต้น 

และมีประโยชน์ทางอ้อมต่อการจัดการในสวนลำไย การตัดแต่งต้นลำไยท่ีให้ผลผลิตได้ต้ังแต่
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อายุ 3 ปีข้ึนไป (การตัดแต่งกิ่งลำไยรุ่น) ทรงของลำไยจะอยู่ในช่วงประมาณ 2-6 เมตร เป็น

ช่วงท่ีต้นให้ผลผลิตแล้ว การตัดแต่งกิ่งควรทำ 2 ครั้งคือ ตัดแต่งกิ่งครั้งแรกหลังการเก็บเกี่ยว

ผลผลิตทันที และครั้งท่ี 2 เป็นการสางกิ่ง เลือกกิ่งท่ีสมบูรณ์สำหรับให้ผลผลิต รูปแบบท่ีนิยม

สำหรับตัดแต่งกิ่งลำไยในช่วงนี้มี 2 รูปแบบคือ การตัดแต่งต้นลำไยแบบปกติ และการตัดแต่ง

กิ่งอย่างหนักเพื่อควบคุมขนาดทรงพุ่ม 

 

 

 

ภาพท่ี 4 แสดงลักษณะการตัดแต่งต้นลำไยแบบปกติ โดยผู้วิจัย 

 

 

ภาพท่ี 5 แสดงลักษณะการตัดแต่งกิ่งอย่างหนักเพือ่ควบคุมขนาดทรงพุ่ม โดยผู้วิจัย 
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2.1.3 ข้อมูลสัดส่วนในการใช้ประโยชน์เศษไม้จากการแต่งก่ิงลำไยในประเทศไทย 

 มูลนิธิพลังงานเพื่อส่ิงแวดล้อม (2560) ได้รวบรวมข้อมูลทางสถิติในการนำเศษไม้จากการตัด

แต่งกิ่งของผลไม้ในประเทศไทย การนำมาใช้ประโยชน์ โดยลำไยมี การนำมาใช้เป็นฟืน 39% ใช้เผา

ถ่าน 11% และคงเหลือ 50% 

 

ภาพท่ี 6 แสดงข้อมูลสัดส่วนในการใช้ประโยชน์เศษไม้จากการแต่งกิ่งลำไยในประเทศ 
ท่ีมา : มูลนิธิพลังงานเพื่อส่ิงแวดล้อม, 2560. 

2.2 ศึกษาเตาเผาถ่าน 

2.2.1 เตาเผาถ่านแบบด้ังเดิม (หลุมผี) 

  การเผาถ่านในภาคเหนือของประเทศไทย สามารถพบเห็นโดยท่ัวไปในชุมชนท่ีอยู่ใน

ชนบท ท่ีมีการปลูกไม้ผลท่ีการตัดแต่งกิ่ง เช่นลำไย ท่ีมีปริมาณกิ่งลำไยท่ีมากซึ่งตัดแต่งได้ท้ังก่อนการ

ผลิตลำไยและหลังจากการเก็บลำไย ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของเตาท่ีใช้เผาถ่านตามลักษณะการใช้

งาน เป็น 2 รูปแบบ คือ 

  เตาเผาถ่านแบบด้ังเดิม หรือเตาหลุมผี เป็นเตาชนิดแรกของโลกท่ียังใช้กันอยู่ ท่ีอาจ

เห็นเตาแบบนี้ลดลงเนื่องจากเป็นเตาท่ีมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม เพราะมีควันเยอะและใช้เวลาใน

การเผาค่อนข้างมีระยะเวลานาน กระบวนการสรา้งเตาด้วยการขุดดินเป็นหลุม วางไม้วัสดุใช้เผาถ่าน

ลงในหลุม และใช้ดินกลบหลุม เป็นเตาท่ีก่อสร้างง่าย ราคาถูก ไม่ต้องดูแลรักษามาก ระยะการเผาจะ

ขึ้นอยู่กับปริมาณไม้แต่ละรอบ ใช้เวลาประมาณ 7 วันต่อรอบ จะได้ผลผลิตถ่านและคุณภาพต่ำ 

เนื่องจากอากาศสามารถไหลเข้าวัสดุกลบเตาได้ เตาแบบนี้ชาวบ้านนิยมเผาถ่านในท่ีโล่ง ทำให้ในฤดู

ฝนไม่สามารถเผาได้  
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ภาพท่ี 7 แสดงลักษณะเตาเผาถ่านแบบหลุมผีในชุมชนบ้านห้วยไฟ โดยผู้วิจัย 
 

2.2.2 เตาเผาถ่านแบบถัง 200 ลิตร (แบบไร้ควัน/แบบมีควันได้น้ำส้มควันไม้) 

  เตาเผาถ่านแบบประสิทธิภาพสูง หรือเตาเผาถ่านแบบถัง 200 ลิตร แบ่งเป็น เผาชีว

มวลไร้ควัน ไม่ได้น้ำส้มควันไม้ และเตาประสิทธิภาพสูง มีควันได้น้ำส้มควันไม้ เป็นเตาท่ีพัฒนามาจาก

การเกิดปัญหาส่ิงแวดล้อม จึงนำเทคโนโลยีมาด้วยการนำรูปแบบและกรรมวิธีการผลิตเตามาจากเตา

ผลิตถ่านประสิทธิภาพสูง (เตาอิฐ) ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซึง่ให้ผลผลิต

ถ่านประมาณ 32% มาประยุกต์ใช้กับถังเหล็ก 200 ลิตรให้ผลผลิตถ่านประมาณ 20% ต่ำกว่าเตาผลิต

ถ่านประสิทธิภาพสูง (เตาอิฐ) แต่จะสูงกว่าเตาเผาถ่านแบบด่ังเดิม หรือเตาหลุมผี สามารถดูจากภาพ

การเปรียบเทียบเตาท้ัง 2 แบบ   
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ภาพท่ี 8 แสดงการเปรียบเทียบการใช้งาน]ของเตาเผาถ่านแบบด่ังเดิม และเตาเผาถ่านถัง 200 ลิตร 
ท่ีมา : กระทรวงพลังงาน, 2560. 

การสร้างเตาเผาถ่านแบบถัง 200 ลิตร แบบไร้ควัน (ควันน้อย) 

กระทรวงพลังงาน จังหวัดลำพูน (2562) กล่าวว่า การสร้างเตาเผาถ่านแบบถัง 200 ลิตร มี

อยู่ 2 แบบ คือ แบบเตาเผาชีวมวลไร้ควัน (ควันน้อย) และเตาเผาประสิทธิภาพสูง (มีควัน ได้น้ำส้ม

ควันไม้) โดยใช้วัสดุจากถังเหล็ก ขนาดบรรจุ 200 ลิตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ภาพท่ี 9 แสดงส่วนประกอบของเตาเผาประสิทธิภาพสูง (มีควัน ได้น้ำส้มควันไม้) 
ท่ีมา : กระทรวงพลังงานจังหวัดลำพูน, 2562. 

 

2.2.3 กระบวนการผลิตถ่านไม้ลำไย น้ำส้มควันไม้ คุณสมบัติ และการนำมาใช้ประโยชน์ 

  จิระพงษ์ คูหากาญจน์, 2550. กล่าวถึงการผลิตถ่าน ปัจจัย และเทคนิคท่ีจำเป็นท้ัง

ในสถานท่ีท่ีควรจัดต้ังเตาเผาถ่าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  เทคนิคการเผาถ่าน  

 1. การเผาด้วยการสันดาปโดยตรง (Direct Draft Technique) ทำโดยการจุดไฟท่ี

กองไม้ท่ีจะใช้เป็นวัตถุดิบในการเผาถ่านโดยตรง เมื่อไฟลุกไหม้ดีแล้วจึงนำวัสดุต่างๆ เช่น แกลบ

,สังกะสี,ขี้เล่ือย ฯลฯ 

นำมาปิดกองไม้เพื่อจำกัดอากาศ ให้ไม้กลายเป็นถ่าน (เตาเผาชีวมวลไร้ควัน ได้ถ่าน) 

 2. การเผาด้วยการสันดาปทางอ้อม (Indirect or Reverse Draft Technique) ทำ

โดยการจุดไฟตรงช่อง ใส่ไฟ เพื่อให้อากาศร้อนไปไล่ความช้ืนในเนื้อไม้ จนกระท่ังไม้ในเตาเผาถ่านเกิด
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กระบวนการเผาถ่านโดยสมบูรณ์ (Carbonization) ซึ่งวิธีการเผาถ่านทางอ้อม (เตาเผาประสิทธิภาพ

สูง มีควัน ได้น้ำส้มควันไม้) 

 

 

 

ภาพท่ี 10 แสดงคุณสมบัติของถ่านไม้และการนำมาใช้ประโยชน์ 
 

 ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการเลือกสถานที่จัดต้ังเตาเผาถ่าน 

 1. พื้นดินควรปรับให้เรียบ และแน่น 

 2. ควรอยู่ในท่ีดอน ไม่มีน้ำท่วม และน้ำไหลบ่าผิวดิน 

 3. ควรอยู่ห่างบ้านเรือนและใต้ลม 

 4. ควรทำหลังคามุงเตา 

 5. ควรอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบ 
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2.3 ศึกษากระบวนการผลิตแผ่นวัสดุทดแทนไม้ 

  สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ (2555) กล่าวว่า แผ่นวัสดุทดแทนไม้ เป็นวัสดุท่ีประกอบ 2 

ชนิดขึ้นไป โดยมีวัสดุไม้ร่วมกับสารประกอบวัสดุ เช่นโพลีเมอร์ หรือสารอนินทรีย์ กลุ่มช้ินงาน

สามารถแบ่งเป็นการผลิตออกมา เช่น 

แผ่นช้ินไม้อัด (Particleboard) ด้วยการนำช้ินไม้มาย่อยให้มีขนาดต่างๆ มารวมกันเป็นแผ่น

โดยกาวเป็นตัวประสานเช่ือมให้ติดกันภายใต้ความร้อนและแรงอัด เหนือไม้จะเหนียวแต่ไม่แน่น นยิม

เอาไปทำเฟอร์นิเจอร์ หรือโครง Built-in ไม่นิยมพ่นสีแต่ใช้วัสดุอื่นปิดผิวแทน 

 

ภาพท่ี 11 ภาพแผ่นไม้ Particleboard วัสดุทดแทนไม้ 
จาก www.wazzadu.com 

 
แผ่นแถบไม้อัดเรียงช้ิน (OSB) เป็นช้ินไม้ท่ีมีลักษณะบางและยาว โดยมีการเรียงตัวของแถบ

ไม้อย่างเป็นช้ันคล้ายแผ่นไม้อัด สามารถเติมสารพิเศษ เพิ่มคุณสมบัติเนื้อไม้ได้ เช่น น้ำยากันปลวก

และเช้ือราต่างๆ ทำให้แข็งแรงกว่าไม้อัดท่ัวไป นิยมเอาไปใช้เป็นท่ีกั้นผนังห้อง ประดับตกแต่ง ทำท๊

อปโต๊ะ งานพื้น ประหยัดกว่าพื้นแบบคอนกรีต ช้ันวางของต่างๆ เป็นชิ้นส่วนผนังของรถบรรทุก รถตู้

ขนส่ง เป็นต้น 

 

ภาพท่ี 12 แสดงลักษณะแผ่นไม้ OSB Oriented Strand Board วัสดุทดแทนไม้ 
จาก  www.wazzadu.com 
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2.4 ศึกษาโมเดลการจัดการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง (ADKAR  MODEL) 

  Jeffey M. Hiatt (2018) ได้กล่าวถึงแนวคิดการบริหารเพื่อการเปล่ียนแปลงคิดขึ้นโดยศูนย์

การเรียนรู้ Prosci มุ่งเน้นการปรับเปล่ียนแนวคิด ทัศนคติต่อการเปล่ียนแปลง การเปล่ียนแปลงท่ี

เกิดขึ้นแบ่งเป็น 5 ด้านด้วยกัน คือ 

1. Awareness เป็นการสร้างความรับรู้และตระหนักถึงความจำเป็นท่ีต้องมีการเปล่ียนแปลง 

2. Desire เป็นปรารถนาท่ีจะสนับสนุนและการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลง 

3. Knowledge เป็นการให้ความรู้ และการศึกษาท่ีจำเป็นต่อกระบวนการและขั้นตอนในการ

เปล่ียนแปลง 

4. Ability เป็นความสามารถในการปฏิบัติท่ีจำเป็นต่อการเปล่ียนแปลงท่ีทำได้จริง โดย

เปล่ียนความรู้ให้เป็นการกระทำ 

5. Reinforcement เป็นแรงสนับสนุนท่ีทำให้เกิดการเปล่ียนแปลงเป็นไปอย่างต่อเนื่องยั่งยืน 

 จากการศึกษาโมเดลท่ีกล่าวในข้างต้น สามารถเช่ือมโยงเพื่อใช้ในการจัดการการเรียนรู้

เปล่ียนแปลงได้จากองค์ประกอบท่ีมีทัศนคติ องค์ความรู้เดิม ทักษะความสามารถ ท่ีมีความตระหนัก

ถึงปัญหาท่ีพร้อมจะเปล่ียนแปลง โดยจะต้องมีการส่งเสริมและแนวร่วมให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

 

2.5 ศึกษากระบวนการการจัดการและออกแบบบริการ (System and Service Design) 

 Marc Stickdorn (2014) ได้กล่าวถึงกระบวนการออกแบบบริการท่ีไม่กำหนดนิยามอย่าง

ชัดเจน แต่มีแนวคิดท่ีจำเป็นต้องอยู่ในกระบวนการสร้างแนวคิดออกแบบบริการเสมอ ซึ่งสามารถแบ่ง

ออกเป็น 5 ห้วข้อดังต่อไปนี้ 

 1. User-Cenrtred ประสบการณ์ในการบริการนั้นจะต้องถูกพิจารณา และออกแบบผ่าน

มุมมองของผู้บริโภค หรือผู้ใช้เสมอ 

 2. Co-creative ในกระบวนการการออกแบบบริการเราต้องคำนึงถึงคนทุกกลุ่มท่ีเกี่ยวข้อง 

(All stakeholders) ท่ีสำคัญคือต้องดึงเขาเหล่านั้นให้มาทำงานออกแบบบริการร่วมกันให้ได้ 

 3. Sequencing งานบริการหนึ่งๆ จะต้องถูกทำให้เห็นเป็นลำดับข้ันตอนได้อย่างชัดเจน 

ผู้ออกแบบจะต้องมองเห็นความเช่ือมโยงของปฏิสัมพันธ์ในแต่ละส่วนได้ท้ังหมด 
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 4. Enidencing งานบริการท่ีจับต้องไม่ได้ก็ควรมีการสร้างหลักฐาน บางอย่างท่ีมองเห็นได้ 

ท้ังนี้เพื่อให้ผู้ใช้บริการรับรู้ได้ว่างานบริการนั้นๆ ได้เกิดขึ้นแล้ว 

 5. Holistic อย่าลืมให้ความสำคัญกับภาพารวม และสภาพแวดล้อมท้ังหมดในระบบบริการ

หนึ่งๆ ด้วย 

 จากคู่มือการออกแบบบริการ ของ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC (2014) ได้กล่าวว่า

กระบวนการออกแบบการบริการสามยังมีรายละเอียดกระบวนหลักการทำงานดังนี้  

 1. Exploration คือขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูล การสังเกต และการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตลอดจนปัญหาภายในระบบงานบริการท่ีส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการใช้บริการของผู้ใช้ เพื่อให้

สามารถนำข้อมูลท่ีได้มาสร้างโจทย์ในการออกแบบบริการต่อไป 

 2. Creation เป็นการนำผลวิเคราะห์ท่ีได้จากการสำรวจ และเก็บข้อมูลมาใช้สร้างสรรค์งาน

บริการ โดยการสร้างสรรค์ไม่ใช่เป็นเพียงการออกแบบหน้าตาผลิตภัณฑ์หรือเสริมภาพลักษณ์ของแบ

รนด์ให้ดูดีขึ้น แต่หมายถึงการสร้างประสบการณ์ท่ีผู้บริโภคเช่ือมต่อกับงานบริการได้ในทุกจุดปะทะ 

(Touchpoint) ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาก่อนการใช้บริการ ระหว่างการใช้บริการ หรือหลังจากการใช้

บริการ 

 3. Reflection & Implementation การนำแนวคิดท่ีได้จากการสร้างสรรค์งานออกแบบ

บริการมาทดสอบ เพื่อศึกษาว่าแต่ละแนวคิดมีประสิทธิภาพหรือไม่ จนได้แนวคิดท่ีเหมาะสมท่ีสุด 

 จากหลักกระบวนการออกแบบบริการท่ีกล่าวมาในข้างต้น องค์ประกอบท่ีสำคัญท่ีจะทำธุรกิจ

งานบริการนั้นมีประสิทธิภาพได้ ต้องมีการใช้หลักการตลาดสำหรับงานบริการแบบ 7Ps Marketing 

Mix โดย Kotler มีดังนี ้

 P1 Product ของท่ีจะขายคืออะไร เป็นท่ีต้องการของตลาดหรือไม่ 

 P2 Price ราคาท่ีเหมาะสมในการขาย ท่ีราคาไม่แพงและถูกเกินไปจนเราขายทุน 

 P3 Place สถานท่ีต้ังเหมาะสมสำหรับการขายของช้ินนั้นๆหรือไม่ 

 P4 Promotion กิจกรรมท่ีส่งเสริมการขายให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมสนุก 

 P5 People การสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ 

P6 Physical Evidence การออกแบบจุดให้บริการท่ีสร้างความสะดวกให้กันลูกค้า 
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 P7 Process การออกแบบระบบท่ีลูกค้าสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวกราบล่ืน 

  

 

ภาพท่ี 13 แสดงส่วนประกอบของ Marketing Mix โดย Kotler 
จาก http://aoibigcat.blogspot.com 

2.6 ศึกษาปัญหาและความหมายของค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก ค่า PM 2.5 และPM 10 

 ผู้วิจัยได้ศึกษข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องเบ้ืองต้นสำหรับปัญหาควันจากการเผาถ่านด้วยเตาหลุมผีใน

ชุมชนบ้านห้วยไฟอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 

และPM 10 เพื่อนำมาสู่การจัดกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ให้กับภายในชุมชน ด้วยการ

ถ่ายทอดความรู้จากผู้เช่ียวชาญท่ีสนับสนุนงานวิจัยจากส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 1 

กรมควบคุมมลพิษ (2561) ได้กล่าวถึงปัญหาของค่าฝุ่นละอองท่ีเกิดขึ้นในสถานการณ์

ปัจจุบันของค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กท่ีมีอยู่ในปัจจุบันท่ีใช้เป็นตัวกำหนดมาตราฐานในบรรยากาศของ

ประเทศไทย ท่ีเป็นผลมาจากการใช้ ยานพาหนะ เครื่องจักรสำหรับก่อสร้าง กิจวัตรประจำวัน การเผา

ป่าและวัชพืช การเผาเช้ือเพลิง ซึ่งแบ่งเป็น 
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 ค่า PM 2.5 คือฝุ่นละเอียดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน เล็กกว่า 1 ใน 25 เท่าของ

เส้นผมมนุษย์ ขนจมูกไม่สามารถกรองได้ สามารถแพร่กระจายสู่ระบบทางเดินหายใจ กระแสเลือด 

และแทรกซึมสู่อวัยวะต่างๆในร่างกายได้  

 

ภาพท่ี 14 แสดงแหล่งกำเนิด PM 2.5 

จาก www.egat.co.th 

 ค่า PM 10 คือฝุ่นละเอียดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 10 ไมครอน เล็กว่า 5-7 เท่าของเส้นผม

มนุษย์ เกิดจากการเผาไหม้เช้ือเพลิง การเผาในท่ีโล่ง กระบวนการอุตสาหกรรม การบด การโม่ หรือ

การทำให้เป็นผงจากการก่อสร้าง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเนื่องจากเมื่อหายใจเข้าไปสามารถเข้าไป

สะสมในระบบทางเดินหายใจเป็นฝุ่นท่ีมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 10 ไมครอน  
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ภาพท่ี 15 แสดงขนาดของฝุ่น PM 10 

จาก www.e-learning.deqp.go.th 
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บทที่ 3 

วิธีการดำเนินการวิจัย 
 

3.1 ขั้นตอนและระยะเวลาในการศึกษาวิจัย 

 

ภาพท่ี 16 แสดงขั้นตอนและระยะเวลาในการศึกษาวิจัยปี 2561 โดยผู้วิจัย 
ระยะสังเกตการณ์ (มกราคม-มีนาคม 2561) ได้ลงพื้นท่ีเพื่อสังเกตการนำเศษวัสดุทาง

การเกษตรจากการตัดแต่งกิ่งในสวนลำไย ภายในชุมชนบ้านห้วยไฟ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน มาใช้

ประโยชน์ในส่วนต่างๆของกิง่ลำไย เป็น 2 ส่วนคือ ท่อนไม้ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 4-10 ซม. ใบไม้และ

ปลายกิ่ง รวมทั้งรวบรวมข้อมูลเพื่อหาสถิติการปลูก สัดส่วนการนำมาใช้ประโยชน์ท่ีเกี่ยวข้องกับลำไย 

และการศึกษาองค์ความด้ังเดิมในการเผาถ่านหลุมผี และ องค์ความรู้ใหม่ของการเผาถ่านแบบถัง 200 

ลิตร เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาควันจากการเผาถ่านแบบหลุมผีในชุมชน 

 ระยะทดลอง (เมษายน-สิงหาคม 2561) ได้ทำการทดลองแบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนท่ี 1 การ

นำเศษกิ่งไม้ลำไยส่วนต่างๆท่ีรวบรวมข้อมูลในระยะสังเกตการณ์มาผลิตเป็นแผ่นวัสดุทดแทนไม้ โดย

ใช้ท่อนไม้ ขนาด 4-10 ซม. โดยนำมา สับ ขูด และบด ได้แผ่นวัสดุทดแทนไม้ 3 แบบ และการนำท่อน

ไม้ ขนาด 4-10 ซม. มาทดลองเผาถ่านด้วยถัง 200 ลิตร และสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบกับการเผา
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แบบหลุมผี ส่วนท่ี 2 คือการนำวัสดุพื้นถิ่นมาศึกษาและทดลอง ได้แก่ ต้นไผ่ ใบกล้วย ใบตองตึง และ

หญ้าคา เพื่อนำใช้เป็นวัสดุการออกแบบต้นผ้ึง 

 ระยะศึกษา/ ออกแบบ/ แนวทางกระบวนการจัดการ ได้ศึกษาโมเดล ADKAR เพื่อกำหนด

โครงสร้างและการจัดการกิจกรรม “เข้าใจเปล่ียน ไม้ลำไย เผาถ่าน สร้างสรรค์” รวมทั้งศึกษาระบบ

การจัดการ (SYSTEM DESIGN) ของถ่านไม้ลำไย โดยนำมาสู่การสร้าง “เถิงแก่นลำไย” ใช้ส่ือสารผ่าน 

Application link to line โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 15 ครัวเรือนของเกษตรท่ีปลูกลำไย และเผาถ่าน ซึ่ง

มีการผลิตลำไยในฤดูกาล และนอกฤดูกาล  

 

ภาพท่ี 17 แสดงขั้นตอนและระยะเวลาในการศึกษาวิจัยปี 2562 โดยผู้วิจัย 
 

ระยะลงพืน้ท่ีเชิงลึก (มกราคม-มีนาคม 2562) ได้ลงพื้นท่ีกับหน่วยงานส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 1 จังหวัด

เชียงใหม่ (บ้านห้วยส้มสุก) เป็นพื้นท่ีใกล้เคียง จังหวัดลำพูน (บ้านห้วยไฟ) เป็นพื้นท่ีวิจัย เพื่อศึกษา

บริบทชุมชน การสัมภาษณ์ ความต้องการ ทัศนคติ นำมาสู่การการปรับปรุงโมเดล “เข้าใจเปล่ียน ไม้

ลำไย เผาถ่าน สร้างสรรค์” ท่ีเหมาะสม 

 ระยะออกแบบ/ อภิปรายผล/ แนวทาง (เมษายน-มิถุนายน 2562) นำข้อมูลท่ีได้ท้ังหมดมา

ออกแบบส่ือและกิจกรรม จัดกิจกรรม สรุปผล รวมท้ังสร้างแนวทางการออกแบบบริการ ช่องทางการ
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จัดจำหน่าย ถ่านไม้ลำไย สำหรับร้านหมูกระทะ “อุ๊กถ่านดี มีตังค์” เพื่อสร้างมูลค่า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง

ของช่องทางการส่ือสาร Application link to line “เถิงแก่นลำไย” 

 ระยะสรุปผล/ ข้อเสนอแนะ (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) สรุปผลจากการศึกษากระบวนการ

จัดการเผาถ่านไม้ลำไย ข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม “อุ๊กถ่าน ตานเทียน” เพื่อสร้างคุณค่า 

ผลิตภัณฑ์จากเศษถ่าน เพื่อสร้างมูลค่า สำหรับพื้นท่ีชุมชนบ้านห้วยไฟ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 

 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

3.2.1 กล้องถ่ายภาพที่ใช้ในการบันทึกภาพและบันทึกวีดีโอ 

 ใช้ในการเก็บภาพ บันทึกภาพ ในการสัมภาษณ์ และภาพท่ีเกี่ยวข้องกับบริบทในชุมชนบ้าน

ห้วยไฟ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน รวมทั้งบันทึกภาพวีดีโอ เพื่อรวบรวมข้อมูล บทสัมภาษณ์ท่ี

เกี่ยวข้อง  

3.2.2 แบบสัมภาษณ์ (ภาคผนวก ก) 

 เป็นหัวข้อในการสอบถามข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ทางทัศนคติ องค์ความรู้เบื้องต้นของ

กลุ่มเป้าหมาย ท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
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3.3 กลุ่มเป้าหมาย และสภาพทั่วไปลงพื้นที่บ้านห้วยไฟ ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัด

ลำพูน  

 

 

ภาพท่ี 18 แสดงทางเข้าชุมชนบ้านห้วยไฟ 
จาก https://www.google.com 

 

ประวัติตำบลนครเจดีย์ บ้านห้วยไฟ   

 ตำบลนครเจดีย์ เป็นตำบลท่ีได้แยกมาจากหลายตำบลของอำเภอป่าซาง ตำบลนครเจดีย์เดิม

ประชากรอพยพมาจากแคว้นสิบสองปันนา ถิ่นกำเนิดมาจากเมืองยอง ประเทศสหภาพพม่า ภาษาพูด

จึงเป็นภาษายอง เช้ือสาย “ไตยยอง” มีอายุประมาณ 700 – 800 ปี มาแล้ว อาศัยอยู่ตำบลเวียงยอง 

อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูนและได้ขยายท่ีทำกินมาถึงอำเภอป่าซางและเป็นชนด่ังเดิมของตำบลนคร

เจดีย์ ช่ือตำบลนั้นเรียกตามซากเจดีย์เก่าแก่ท่ีต้ังอยู่บริเวณใกล้หนองน้ำทางทิศใต้ของวัดในหมู่ท่ี 7 

ชาวบ้านได้เรียกว่าหนองเจดีย์ ปัจจุบันเปล่ียนเป็นนครเจดีย์ นอกจากนั้นยังมีราษฎรอพยพมาจากท่ี

ต่างๆ เพื่อแสวงหาพื้นท่ีทำการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนใหญ่อพยพมาเพื่อปลูกลำไย ท้ังนี้ 

เนื่องจากมีสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับการปลูกลำไยเป็นอย่างยิ่ง 

บ้านห้วยไฟ เป็นหมู่บ้านท่ีมีจำนวนครัวเรือนประมาณ 288 ครัวเรือน และมีประชากร 695 

คน มีพื้นท่ีครอบคลุม 10,945 ไร่ แบ่งเป็นพื้นท่ีปลูกลำไย 1,774 ไร่ ต้ังอยู่ในตำบลนครเจดีย์ อำเภอ

ป่าซาง จังหวัดลำพูน มีคำขัวญประจำท้องถิ่น คือ "ลำใยมากพันธุ์ดี วัฒนธรรมประเพณีสานรักษา 
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เอราวัณแม่วังส้านล้วนงามตา งามล้ำค่านครเจดีย์" และ วิสัยทัศน์ชุมชน คือ "ชุมชนน่าอยู่ สังคมแห่ง

การเรียนรู้"   

 

 

ภาพท่ี 19 แผนท่ีตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 
จาก https://www.google.com 

 

ลักษณะสภาพภูมิประเทศของบ้านห้วยไฟ       

 ชุมชนบ้านห้วยไฟ จะมีสภาพเป็นท่ีราบสลับกับท่ีราบเชิงเขาและภูเขา เป็นพื้นท่ีภูเขา มี

ลักษณะคล้ายแอ่งกระทะล้อมไปด้วยภูเขา พื้นท่ีป่าไผ่ธรรมชาติ และพื้นท่ีป่าไม้จะเป็นพื้นท่ีป่าเส่ือม

โทรมและป่าสงวน 
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ภาพท่ี 20 แสดงลักษณะพื้นท่ีต้ังท่ีอยู่อาศัยในชุมชนบ้านห้วยไฟ 
ลักษณะท่ีต้ังของแหล่งชุมชนเป็นสวนลำไยมีเขาล้อมรอบชุมชนในแอ่งกระทะ จากผู้

สัมภาษณ์ 

จำนวน 8 คน (ร้อยละ 53.38) อาศัยในบริเวณท่ีเป็นพื้นราบในแอ่งกระทะ รองลงมาจำนวน 4 คน 

(ร้อยละ 26.64) อาศัยบริเวณขอบชายเขา และจำนวน 3 คน (ร้อยละ 19.98) อาศัยอยู่บริเวณท่ีราบ

สูงหรือบนเขาสูง 

ที่ต้ังและอาณาเขตของบ้านห้วยไฟ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านน้ำย้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 

 ทิศใต้  ติดต่อกับบ้านผาเงิบและอำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 

การคมนาคม          

เส้นทางหลัก มีทางหลวงสายลำพูน-ทุ่งหัวช้าง ตัดผ่านหมู่บ้าน ระยะทางประมาณ 15 

กิโลเมตร เป็นเส้นทางหลักท่ีใช้ในการคมนาคมขนส่งต่างๆ เป็นทางลาดยางสามารถใช้ได้ทุกฤดูกาล

ระยะทางจากท่ีทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลนครเจดีย์ ถึงท่ีว่าการอำเภอป่าซางตามถนน

ลำพูน-ล้ี ประมาณ 16 กิโลเมตร 
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เส้นทางรอง ได้แก่ถนนท่ีเช่ือมระหว่างหมู่บ้านต่างๆ มีท้ังถนนลาดยาง  ถนนคอนกรีตเสริม

ไม้ไผ่และลูกรัง ซึ่งสามารถใช้สัญจรติดต่อกันได้ทุกฤดูกาล สามารถเช่ือมถึงกันได้ทุกหมู่บ้าน  

การใช้ที่ดินของเกษตรกรบ้านห้วยไฟ 

จะใช้ระบบการผลิตพืชเป็นการใช้พื้นท่ีสวนลำไย ตามด้วยผัก เกษตรกรจะสามารถใช้พื้นท่ี

ตลอดปี และในพื้นท่ีลำไยยังอายุน้อยจะมีการปลูกพืชผักบริเวณร่องเป็นการใช้พื้นท่ีได้อย่างคุ้มค่า 

ลำไยท่ีมีอายุน้อยจะได้รับการดูแลท้ังน้ำและปุ๋ยตลอดเวลา การปลูกผักเสริมจะเป็นผลพลอยได้อีกทาง

หนึ่งด้วย เช่น ผักกาดจอ หอมแดง กระเทียม ผักชี ผักชีฝรั่ง ขึ้นฉ่ายเป็นต้น 

ขนบธรรมเนียมประเพณีนิยม 

 เป็นประเพณีและวัฒนธรรมมาจากชาวล้านนา ซึ่งมีแต่ในอดีตและสืบถอดต่อมาจากรุ่นสู่รุ่น 
ตามรายละเอียดในตารางปฏิทินวัฒนธรรมและขนมธรรมประเพณี  

 

ภาพท่ี 21 แสดงปฏิทินวัฒนธรรมและขนมธรรมเนียมในชุมชนบ้านห้วยไฟ 
การทำบุญในวิถีชุมชนล้านนา บ้านห้วยไฟ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 

“ก๋วย” เป็นตระกร้าหรือชะลอมขนาดเล็กท่ีสานด้วยไม้ไผ่ของชาวล้านนา เรียกว่า “ก๋วย

สลาก” แล้วนำของไทยทานจำพวกข้าวสารอาหารแห้งบรรจุลงไป พร้อมท้ังกำหนดวันแต่งดา คือวัน

ตกแต่งก๋วยสลาก ต้นก๋วย 
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ภาพท่ี 22 แสดงการจัดเตรียมก๋วยสลากทำบุญในวิถีล้านนา 
จาก https://northnfe.blogspot.com/ 

 

 “ต้นผ้ึง” เป็นเครื่องสักการะล้านนาท่ีมีการสืบถอดมายาวนาน เพื่อใช้เป็นพุทธบูชา พระพุทธ 

พระธรรม พระสงค์ โดยใช้ขี้ผ้ึงแท้มาประดิษฐ์ด้วยการปั้น การหลอมทำแม่พิมพ์ เป็นดอกเอื้องผ้ึงมี

การประดับตกแต่งจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นเช่น ลำต้นทำมาจากหญ้าคาแห้ง หรือการใช้ลำต้น

กล้วยสดขนาดเล็กตกแต่งด้วยใบตองสด ดอกไม้สด หรือดอกไม้กระดาษ  

 

ภาพท่ี 23 ต้นผ้ึงเครื่องสักการะล้านนา 
จาก http://www.bc.lpru.ac.th 

 

http://www.bc.lpru.ac.th/
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ศาสนา 

 ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดประจำหมู่บ้านคือ วัดป่าไผ่หลวง 

การศึกษา 

 มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา 1-6 ท่ีสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาลำพูน เขต 1 

โรงเรียนบ้านห้วยไฟ 

 

ภาพท่ี 24 แผนท่ีระยะการตั้งอยู่ของวัดป่าไผ่หลวง และโรงเรียนบ้านห้วย 
จาก  www.google.com/maps 

การมีตำแหน่งหน้าที่ในชุมชน 

จากการศึกษาลงพื้นท่ีในชุมชน จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 15 ครัวเรือน จำนวน 10 ท่าน ร้อยละ 

66.7 มีตำแหน่งในชุมชน และไม่มีตำแหน่งในชุมชนจำนวน 5 ท่าน ร้อยละ 33.3 โดยในกลุ่มผู้

สัมภาษณ์อาจไม่ได้มีตำแหน่งเดียวในชุมชน อาทิ ผู้ใหญ่บ้าน (พ่อหลวง) ผู้นำอาสาพัฒนา ผู้

ประสานงานชุมชน จิตอาสาชุมชน อิทธิพลของตำแหน่ง สามารถสร้างความน่าเช่ือถือให้คนภายใน

ชุมชนคล้อยตาม 
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ภาพท่ี 25 แสดงการมีตำแหน่งหน้าท่ีกลุ่มเป้าหมายในชุมชนบ้านห้วยไฟ 
ศักยภาพของชุมชน (ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ,จุดขายของท้องถ่ิน) 

เป็นแหล่งปลูกลำไย ปลูกพืชผัก หอม กระเทียม การเผาถ่านจากไม้ลำไย การแปรรูปผลผลิต

การเกษตร เช่น ผลิตภัณฑ์จากกล้วย การจักสานการทำลำไยอบแห้งท้ังเปลือก ประชาชนส่วนใหญ่

ยอมรับการเปล่ียนแปลงท่ีดี 

ลักษณะการเก็บผลผลิตทางการเกษตรในโรงเรือนภายในบ้านของเกษตรกรในชุมชน 

จากการลงพื้นท่ีพบว่าในชุมชนมีการเก็บรักษาหอมแดง และกระเทียม หลังจากเก็บเกี่ยว 

เพื่อรอแห้งและจำหน่าย โดยให้อากาศสามารถไหลผ่านและถ่ายเทจากภายในโรงเก็บ ด้วยการแขวน

ไว้กับท่อนไมไ้ผ่  และป้องกันจากสัตว์มีพิษ เช่นตะขาบ งู แมลง เป็นตัน 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 26 แสดงลักษณะการเก็บรักษาหอมแดงและกระเทียม โดยผู้วิจัย 
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ช่องทางการเข้าถึงระบบการสื่อสารพื้นฐาน (ระบบอนิเตอร์เน็ต) 

จากการลงพื้นท่ีสำรวจในชุมชน ทางรัฐบาลส่งเสริมให้ในชุมชนบ้านห้วยไฟ อำเภอป่าซาง 

จังหวัดลำพูน มีโครงสร้างโทรคมนาคมพื้นฐาน เพื่อสร้างเป้าหมายความเท่าเทียมกันท้ังทางด้าน

โอกาสในการหาความรู้ และเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในชุมชน 

 

 

ภาพท่ี 27 การสำรวจระบบโครงสร้างโทรคมนาคมพื้นฐาน ชุมชนบ้านห้วยไฟ 
 

3.4 บริบทชุมชนในการแก้ไขปัญหาเศษเศษไม้จากการตัดแต่งลำไยที่มาจากในบ้านห้วยไฟ 

ในการตัดแต่งกิ่งลำไยหลังการเก็บเกี่ยวในฤดูกาลพบว่ามีปริมาณเศษไม้ท่ีเกิดขึ้นร้อยละ 

86.58 ต่อฤดูกาล จำนวน 13 ครัวเรือน และมีการตัดแต่งกิ่ง ทุก 2 ปี ร้อยละ 13.32 จำนวน 2 

ครัวเรือน  
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ภาพท่ี 28 แสดงพฤติกรรมการตัดแต่งกิ่งลำไยในชุมชนบ้านห้วยไฟ 
 

จากการศึกษาปริมาณเศษไม้ลำไยจากการตัดแต่งกิ่งจากผู้ร่วมโครงการ 15 ท่าน แบ่งเป็น

ปริมาณไม้คำนวนจากจำนวนต่อไร่ รวม 290 ไร่ โดยผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลเฉล่ียปริมาณไม้ลำไยจากสวน

ของตนเอง 

 

ภาพท่ี 29 แสดงปริมาณเศษไม้ลำไยจากการตัดแต่งกิ่งในสวนลำไย ต่อปี 
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จากการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการนำเศษกิ่งลำไยมาใช้ประโยชน์ โดยสามารถแบ่งการ

นำมาใช้ประโยชน์ ซึ่งแบ่งเป็น 5 ส่วน จากจำนวน 15 ครัวเรือน  

 

ภาพท่ี 30 แสดงการนำเศษกิ่งไม้จากการตัดแต่งลำไยมาใช้ประโยชน์ในชุมชน 
 

 

 

ภาพท่ี 31 แสดงการนำกิ่งเล็กพร้อมใบลำไยมาเผาท้ิง โดยผู้วิจัย 



  33 

 

ภาพท่ี 32 แสดงการนำกิ่งเล็กพร้อมใบมาใช้เป็นปุ๋ย และช่วยลดความร้อนโคนต้นลำไย โดยผู้วิจัย 
 

 

 

ภาพท่ี 33 แสดงแมลงปีกแข็งชอนต้นลำไย โดยผู้วิจัย 
 

จากการลงพื้นท่ีสัมภาษณ์ การใช้เศษกิ่งและใบลำไยมาคลุมโคลนต้นลำไย พบว่าสามารถทำ

ได้แต่เน้นปริมาณของใบลำไยในการโคนของต้นลำไยมากกว่าเศษกิ่ง และเศษกิ่งต้องมีขนาดเล็ก

เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 1 ซม. เพราะหากมีขนาดใหญ่ จะย่อยสลายนาน และจะเป็นแหล่งอาศัยและ

เกิดของแมลงปีกแข็ง ท่ีเจาะเนื้อไม้ของต้นลำไย และเมล็ดของลำไยเมื่อติดผล 
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ปัญหาจากการเผาถ่านแบบด้ังเดิม (หลุมผี) ในชุมชนบ้านห้วยไฟ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

จากการลงพื้นท่ีสัมภาษณ์ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ให้ข้อมูลทางทัศนคติเกี่ยวปัญหาหมอกควันใน

ชุมชนว่ามีปัญหาหมอกควันรุนแรงมาก ร้อยละ 100 จากจำนวน 15 ท่าน โดยมีการกำหนดระดับ

ความรุนแรงให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เป็น 3 ระดับ คือ รุนแรงมาก รุนแรงปานกลาง และรุนแรงน้อย 

จากการลงพื้นท่ีสัมภาษณ์ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ให้ข้อมูลด้านความตระหนักเกี่ยวปัญหาหมอก

ควันในชุมชนว่ามีปัญหาหมอกควันรุนแรงมาก ร้อยละ 100 จากจำนวน 15 ท่าน โดยมีการกำหนด

ระดับความรุนแรงให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เป็น 3 ระดับ คือ ตระหนักมาก ตระหนักปานกลาง และตระหนัก

น้อย 

จากการลงพื้นท่ีสัมภาษณ์ผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ให้ข้อมูลด้านประสบการณ์ท่ีเกี่ยวกับการเผา

ถ่านแบบถัง 200 ลิตร แบบไร้ควัน และมีควันได้ น้ำส้มควันไม้ จำนวน 12 ท่าน ร้อยละ 79.92 ไม่เคย

ทราบว่ามีเตาเผาถ่านไร้ควัน และจำนวน 3 ท่าน ร้อยละ 19.98 เคยได้ยินมาจากคำบอกเล่า แต่ไม่

เคยรู้ว่าเป็นอย่างไร  

 

 

 

ภาพท่ี 34 แสดงประสบการณ์ท่ีเกี่ยวกับเตาเผาถ่านแบบถัง 200 ลิตร ท้ัง 2 แบบของชุมชน 
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จากการลงพื้นท่ีสัมภาษณ์กับทางพ่อหลวงของชุมชน ได้ให้ข้อมูลของผู้ประกอบการเผาถ่าน

แบบด่ังเดิมในชุม มีจำนวน 5 ผู้ประกอบการ ต้ังตามพื้นท่ีของตนเอง ซึ่งจุดท่ีต้ังเตาเผา อยู่ในแอ่ง

กระทะ ทำให้ลมท่ีพัดเข้ามาตีควันให้อยู่ในชุมชนก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศ กล่ินของควัน ทำให้

ประชาชนในชุมเดือดร้อนและตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาจากการเผาถ่านแบบด่ังเดิมว่ามี

ผลกระทบมาก และมีแนวทางท่ีสนใจเรื่องเตาเผาถ่านแบบถัง 200 ลิตรท่ีให้ปริมาณควันน้อยกว่าการ

เผาแบบด้ังเดิม จึงนำข้อมูลท่ีได้จากการลงพื้นท่ีมาประกอบในการสร้างโมเดลเพื่อการเรียนรู้ เรื่องการ

เผาถ่านด้วยถัง 200 ลิตร และมีการจำหน่ายเป็น 2 ลักษณะ คือ แบบกระสอบบรรจุ 15 กิโลกรัม 

ราคา 150 บาท และใส่ถุงหูห้ิวพลาสติก บรรจุ 200 กรัม ราคา 7 บาท 

 

ภาพท่ี 35 แสดงจุดการตั้งเตาเผาถ่านแบบด้ังเดิมในชุมชนบ้านห้วยไฟ 
จาก จาก  www.google.com/maps 
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ภาพท่ี 36 แสดงการลงพื้นท่ีบ้านห้วยไฟร่วมกับส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 1 โดยผู้วิจัย 

3.5 การลงมือปฏิบัติโดยใช้โมเดลโครงการวิจัย ร่วมกับ สิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 และพลังงานจังหวัด

ลำพูน สรุปผลจากการจัดกิจกรรม ทัศนคติ พฤติกรรม ความต้องการของผู้อบรม 

3.6.1 โมเดล “เข้าใจเปลี่ยน” ไม้ลำไย เผาถ่าน สร้างสรรค์ 

จากการศึกษาโมเดลเรียนรู้เพื่อการเปล่ียนแปลง ท้ัง 2 โมเดลสามารถสรุปได้ว่า การเรียนรู้

เพื่อการเปล่ียนแปลงนั้น ต้องมีข้ันตอนท่ีสำคัญดังนี้ การรับรู้และตระหนักถึงส่ิงท่ีจะเปล่ียน การ

สนับสนุนและโน้มน้าวการมีส่วนร่วม การให้ความรู้เพื่อนำไปใช้ร่วมกับทักษะเดิม การวางแผนเปล่ียน
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ความรู้เป็นปฏิบัติการจริง และสร้างแรงสนับสนุนให้นำไปใช้อย่างต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

 

ภาพท่ี 37 แสดงโมเดล“เข้าใจเปล่ียน”แบบท่ี 1 

 

ภาพท่ี 38 แสดงโมเดล“เข้าใจเปล่ียน”แบบท่ี 2 (ปรับปรุง) 
จากการปรับปรุงโครงสร้างของโมเดล เพื่อหาจุดบกพร่องทางด้านการนำศิลปะการออกแบบ

มาเพิ่มและขยายความสำคัญของการใช้ศิลปะการออกแบบ  การนำถ่านไปใช้สร้างเช่ือในอุดมคติและ

ความรู้สึกทางจิตใจ “อุ๊กถ่าน ตานเทียน” และช่องทางการจัดการ “ถ่านไม้ลำไย” 

ขั้นตอนการจัดโครงการ “เข้าใจเปล่ียน” ไม้ลำไย เผาถ่าน สร้างสรรค์ (วันเสาร์ท่ี 22 

มิถุนายน 2562) 
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การเตรียมสถานท่ีจัดโครงการ 

 

ภาพท่ี 39 แสดงการเตรียมสถานท่ีจัดโครงการ โดยผู้วิจัย 
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การลงทะเบียนโครงการด้วยช่องทางการใช้สแกนผ่านคิวอาร์โค้ด QR Code  

 

ภาพท่ี 40 แสดงการลงทะเบียนโครงการ โดยผู้วิจัย 
การดำเนินงาน บรรยาย จุดประสงค์โครงการ ปัญหาค่าฝุ่นละออง PM 2.5  

 

ภาพท่ี 41 แสดงการดำเนินงาน จุดประสงค์โครงการ ปัญหาค่าฝุ่นละออง PM 2.5 และ 10 โดยผู้วิจัย 
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การดำเนินงาน สาธิต ลงมือปฏิบัติร่วมกัน เผาถ่านด้วยเตาเผาถ่านถัง 200 ลิตร ท้ัง 2 แบบ 

 

ภาพท่ี 42 แสดงการดำเนินงาน สาธิต ลงมือปฏิบัติร่วมกัน เผาถ่านด้วยเตาเผาถ่านถัง 200 ลิตร ท้ัง 2
แบบ โดยผู้วิจัย 

มอบของท่ีระลึกกับวิทยากร พ่อหลวง และกล่าวจบโครงการ   

 

ภาพท่ี 43 แสดงการมอบของท่ีระลึกกับวิทยากร พ่อหลวง และกล่าวจบโครงการ โดยผู้วิจัย 
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การสัมภาษณ์ สอบถาม ความสนใจ ในการเลือกใช้งานของเตาท้ัง 2 แบบ 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 44 การสัมภาษณ์ สอบถาม ความสนใจ ในการเลือกใช้งานของเตาท้ัง 2 แบบ โดยผู้วิจัย 
 

จากการจัดกิจกรรม “เข้าใจเปล่ียน ไม้ลำไย เผาถ่าน สร้างสรรค์” เกษตรกรในชุมชนให้

เหตุผลในการเลือกใช้เตาแบบไร้ควันร้อยละ 86.67 เนื่องจากมีความพึงพอใจจากการได้ถ่านแบบเดียว 

เพราะมีปัญหาเรื่องผลกระทบของควันของการเผาถ่านในชุมชน ส่วนแบบเตาท่ีเผาได้ถ่านและน้ำส้ม

ควันไม้ 13.33 ให้เหตุผลว่ามีวิธีการผลิตท่ียุ่งยาก ค่อนข้างใช้เวลาในการเก็บและตกตะกอนก่อน

นำมาใช้ประโยชน์ และมีการสำรวจพฤติกรรมการเข้าถึงเทคโนโลยีช่องทางการส่ือสารผ่านไลน์ (Line 

Official)  ซึ่งผู้วิจัยได้นำคิวอาร์โค้ด (QR Code) สำหรับสแกนเพื่อลงทะเบียนเข้าสู่ห้องแชทและ

ติดต่อส่ือสารส่งผ่านข้อมูลต่างๆ ในโครงการร้อยละ 97.8 ซึ่งบางส่วนไมไ่ด้พกโทรศัพท์ติดตัวมาด้วย 

ร้อยละ 2.2 และสอบถาม และสอบถามในส่วนการนำถ่านไปใช้สร้างเช่ือในอุดมคติและความรู้สึกทาง

จิตใจ “อุ๊กถ่าน ตานเทียน” มีการเห็นด้วยอย่างยิ่งกับแนวทางการจัดกิจกรรมนี้ เนื่องจากเป็นส่ิงท่ี

ต้องดำเนินการอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว และช่องทางการจัดการ “ถ่านไม้ลำไย”เห็นด้วย ร้อยละ 98.8 

กับการใช้การส่ือสารผ่านช่องทางไลน์ ในการส่ังซื้อ และ สอบถามสินค้า อย่างเป็นระบบ รวมทั้ง

แนวทางการสร้างกลุ่มท่ีเช่ือมโยงต่อยอดไปถึงการตั้งกลุ่มผู้เผาถ่านไม้ลำไยในชุมชนบ้านห้วยไฟ อย่าง

มีความน่าเช่ือถือจากกรรมวิธีการเผาถ่านท่ีเหมาะสมในอนาคต และไม่เห็นด้วย ร้อยละ 1.2 ในส่วน

ของช่องทางการส่ือสารผ่านไลน์ ผู้สูงอายุ มีปัญหาในการใช้โทรศัพท์มือถือ เช่น ระยะของสายตา เป็น

ต้น 
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บทที่ 4 

อภิปรายผลการศึกษา 
 

ผลการศึกษาวิจัย 

ในการศึกษาและลงพื้นท่ีข้อมูลพื้นฐานท่ีใช้ในการวิจัย  ร่วมกับส่ิงแวดล้อมภาคท่ี 1 พื้นท่ี

กลุ่มเป้าหมาย คือบ้านห้วยไฟ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ซึ่งเป็นจุดต้นเหตุปัญหาหมอกควัน (hot 

spot) ในปี 2562 สาเหตุหลักเกิดจากการจัดการเศษกิ่งลำไยตามกระบวนการแบบเกษตร

อุตสาหกรรม คือการท่ีเกษตรกรนำไม้มาเผาถ่านเป็นรายได้เสริมร้อยละ 33.40 

การศึกษาเชิงปริมาณพบว่า ระบบของการจัดการเศษไม้ลำไยจากการตัดแต่งกิ่ง (System 

Design) แบบทำทุกปี (ในฤดู) ท่ีมีมากท่ีสุดร้อยละ 86.58 อยู่ระหว่างเดือนมีนาคม-มิถุนายน และ

แบบทำทุก 2 ปี รองลงมาร้อยละ 13.32 อยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม มีการจัดเก็บเศษไม้

จากการตัดแต่งกิ่งโดยการขนไปยังพื้นท่ีเตาหลุมผีกลางแจ้ง และทำการเผาถ่านทันที ซึ่งไม้มีความช้ืน

ในเนื้อไม้เกิน 30% จะทำให้เกิดควันมากก่อปัญหามลภาวะในชุมชน เมื่อทำการเผาถ่าน รวมทั้ง

ปัญหาจากการใช้เตาหลุมผีแบบด่ังเดิมในชุมชน รวมทั้งการนำเศษไม้ลำไยสามารถสร้างผลิตภัณฑ์

แผ่นวัสดุทดแทนไม้ เป็นทางเลือกในการนำเศษไม้ลำไยมาใช้ให้เกิดประโยชน์และมีมูลค่าอีกทางหนึ่ง 

จากการลงพื้นท่ีสอบถามข้อมูลเพื่อใช้ในการออกแบบบริการช่องทางการจัดจำหน่าย  

(Service Design) จากปริมาณถ่านท่ีได้ต่อเดือนของ 5 เตาในชุมชนเฉล่ียอยู่ท่ี 1,800 กิโลกรัมต่อ

เดือน เกษตรเมื่อเผาแล้วจะนำมาเก็บไว้บริเวณบ้านพัก และมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อเป็นแบบ

กระสอบละ 15 กิโลกรัม (คัดเป็นก้อน) ขายส่งในราคา 150 บาท เพื่อส่งขายต่อให้กับร้านหมูกระทะ

จำนวน 5 ร้านในบริเวณชุมชนและใกล้เคียง เฉล่ียปริมาณถ่าน 20 กระสอบต่อเดือนต่อร้าน 1,500 

กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 83.33 ราคาขาย 200-250 บาท และแบบแบ่งใส่ถุงหูห้ิวถุงละ 200 กรัม 

(ก้อนเล็กตกเกรด) ขายส่งในราคาถุงละ 7 บาท ขายปลีกราคา 10 บาท เพื่อส่งขายต่อให้กับร้านค้า

โชว์ห่วยในชุมชนจำนวน 4 ร้าน เฉล่ียปริมาณถ่าน 60 ถุงต่อเดือน 240 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 

13.33 ส่วนเศษถ่านและผงถ่าน ไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์และกองท้ิงไว้บริเวณเตาเผา ประมาณ 60 

กิโลกรัมคิดเป็นร้อยละ 3.34 ซึ่งในส่วนของความต้องการใช้ถ่านจะนิยมใช้ถ่านในฤดูหนาวมากท่ีสุด

ร้อยละ 75 รองลงมาคือฤดูร้อน และฤดูฝน ร้อยละ 25 เนื่องจากต้องการให้รับประทานอาหารท่ีมี

ความร้อน เพื่อสร้างความอบอุ่นต่อร่างกาย และกิจกรรมสังสรรค์ในช่วงปีใหม่ ซึ่งจากการลงพื้นท่ีได้
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ข้อมูลจากร้านหมูกระทะในชุมชนว่ามีการเปิดไม่ครบทุกโต๊ะ ในฤดูร้อน และฤดูฝน เนื่องจากผู้บริโภค

ไม่ค่อยนิยมมารับประทาน 

จากการศึกษาวัฒนธรรมในชุมชนบ้านห้วยไฟ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน พบว่า ชาวบ้านใน

ชุมชนได้นำถ่านไม้ลำไยท่ีเผาได้ทำบุญถวายแด่พระสงฆ์ เพื่อใช้ในการหลอมขี้ผ้ึงทำเทียนพรรษา 

สำหรับใช้ในระหว่างเข้าพรรษาถึงออกพรรษา และยังมีวัฒนธรรมทางล้านนาท่ีสืบทอดกันมาในการ

ทำเครื่องสักการะล้านนาเรียกว่า ต้นผ้ึง เพื่อให้พระสงฆ์เก็บขี้ผ้ึงไปใช้หลอมเทียนพรรษา  

ซึ่งจากการศึกษาท่ีกล่าวมานั้นสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัยดังนี้ 

 

ภาพท่ี 45 แสดงกรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 
 การแก้ปัญหาจากควันเผาถ่านในชุมชนด้วยเตาแบบหลุมผี ซึ่งเป็นการเผาถ่านแบบด้ังเดิมใน

ชุมชนบ้านห้วยไฟ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ท่ีก่อให้เกิดมลภาวะ สร้างความเดือดร้อนรำคาญ และ

ก่อให้เกิดปัญหาค่าฝุ่นละออง PM 2.5 และPM 10 ด้วยการจัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้จากการ

เผาถ่านด้วยถัง 200 ลิตร ท่ีมีความเหมาะสม ถูกสุขลักษณะ และได้ถ่านไม้ลำไยท่ีมีคุณภาพ นำไปสู่

กิจกรรม “เข้าใจเปล่ียน ไม้ลำไย เผาถ่าน สร้างสรรค์” 
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 การสร้างคุณค่าจากถ่านไม้ลำไยท่ีได้จากการเผาด้วยถัง 200 ลิตร ท่ีมีความเหมาะสม ลดการ

เกิดปัญหามลภาวะ สร้างความเดือดร้อนรำคาญ และปัญหาค่าฝุ่นละออง PM 2.5 และPM 10 ซึง่ใน

ชุมชนมีวัฒนธรรมการทำบุญถวายถ่านไม้ลำไย แด่พระสงฆ์ท่ีจำวัดในชุมชน เพื่อใช้ในการหลอมเทียน

พรรษาเอง ด้วยการคัดถ่านไม้ลำไยเกรดดีท่ีมีก้อนสวยงาม ก่อนนำไปส่งจำหน่ายต่อไปให้กับร้านหมู

กระทะ และร้านขายของชำภายในชุมชน โดยรวมถึงวัฒนธรรมในชุมชนท่ีมีการทำเครื่องสักการะ

ล้านนาในศาสนาพุทธใช้บูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เรียกว่า ต้นผ้ึง ท่ีทำจากขี้ผ้ึงแท้มาประดิษฐ์

เป็นดอกเอื้องผ้ึงประดับตกแต่งเป็นต้นผ้ึงท่ีมีความงดงามถวายแด่พระสงฆ์เพื่อให้เก็บรวบรวมเทียน

สำหรับใช้ในการหลอมทำเทียนพรรษา นำไปสู่กิจกรรม “อุ๊กถ่าน ตานเทียน” 

 การสร้างมูลค่าจากช่องทางการจัดจำหน่ายและการบริการถ่านไม้ลำไย ด้วยการจัดจำหน่าย

ผ่าน Application link to Line สำหรับผู้ซื้อเป็นช่องทางการติดต่อส่ือสารผ่านกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

“อุ๊กถ่านดี มีตังค์” ซึ่งจะเป็นตัวแทนในการหาผู้ผลิตถ่านไม้ลำไยท่ีใช้การเผาถ่านด้วยถัง 200 ลิตร

ภายในชุมชน ท่ีมีกระบวนการเผาท่ีเหมาะสม และมีคุณภาพ รวมทั้งการนำเศษไม้ลำไยมาทำเป็นแผ่น

วัสดุทดแทนไม้ สร้างมูลค่าและประโยชน์อีกทางหนึ่ง 
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แนวทางในการออกแบบ  

 

 

ภาพท่ี 46 แสดงแนวทางในการออกแบบ 
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การกำหนดแนวทางแก้ปัญหา 

พัฒนาจากวิถีชีวิตเดิมคือการกำจัดวัสดุด้วยการเผาถ่าน ไปสู่ระบบการเผาถ่านแบบไร้ควัน 

ซึ่งพบว่าลงทุนไม่มาก และเป็นเทคโนโลยีไม่ซับซ้อน แต่การเปล่ียนแปลงดังกล่าวสามารถจูงใจด้วย

การออกแบบ 4 แนวทางด้วยกันคือ 

แนวทางที่ 1 

 จากการลงพื้นท่ีสำรวจวัสดุธรรมชาติท่ีมีในชุมชน พบว่า ในชุมชนมีไม้ไผ่ท่ีปลูกในบริเวณบ้าน 

และขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นป่าชุมชนท่ีทุกคนสามารถนำมาใช้ได้ ร้อยละ 47 รองลงมา จากพื้นท่ีเป็น

หุบเขาแอ่งกระทะ ท่ีมีความสูงจากระดับน้ำทะเลท่ีเหมาะสมในการเจริญเติบโต ท่ีของต้นตองตึง ร้อย

ละ 23  ใบหญ้าคา ร้อยละ 18 ซึ่งมีจำนวนในบริเวณชุมชนและสวนลำไย และใบตองแห้ง ร้อยละ 12 

ซึ่งมีปลูกอยู่ในรั้วบ้าน และสวนลำไย 

 

ภาพท่ี 47 แสดงวัสดุท่ีมีอยู่ในพื้นถิ่นบ้านห้วยไฟ และการนำมาใช้ประโยชน์ 
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สู่การนำมาใช้ออกแบบร่วมกับวัฒนธรรมท้องถิน่ ซึ่งมีแกนหลักเป็นความเช่ือมั่นศรัทธาใน

พระพุทธศาสนา โดยประเพณีปัจจุบัน ชาวบ้าน 15 ครัวเรือนในชุมชนได้พร้อมใจในการถวายถ่านท่ี

เผาให้กับวัดในชุมชน ซึ่งปริมาณในการถวายจะรวมกันให้ได้ประมาณ 3 กระสอบ 45 กิโลกรัม เฉล่ีย

ครัวเรือนละ 3 กิโลกรัม โดยเริ่มถวายต้ังแต่ต้นเดือนมีนาคม จนถึง ปลายเดือนมีนาคม เพื่อให้ตุ๊เจ้า 

(พระสงฆ์) เพื่อใช้ในพิธีการหล่อเทียนพรรษาต้นของวัดประจำปี ประมาณเดือนเมษายน ดังนั้นจึง

สามารถสร้างสรรค์ให้ถ่านเกรดดีท่ีผ่านกระบวนการเผาแบบไร้ควัน จากการเผาด้วยถัง 200 ลิตร 

กลายเป็นเครื่องสักการะท่ีเป็นหัวใจของวัฒนธรรมประเพณีดังกล่าว 

แนวทางที่ 2 

 การเพิ่มมูลค่าด้วยการออกแบบกระบวนการจัดจำหน่ายให้แก่ ผลิตภัณฑ์ถ่านไม้ลำไยท่ี

จำหน่ายแก่ร้านปิ้งย่าง-หมูกระทะ ผ่าน Application link to Line ท่ีภายในชุมชนมีพื้นฐานการ

ส่ือสารด้วยระบบอินเตอร์เน็ตของหมู่บ้าน และมีการส่ือสารผ่านไลน์ (Line official) จากการ

ลงทะเบียนการร่วมกิจกรรมในชุมชน โดยบูรณาการความรู้ด้าน System design ประกอบด้วย

ผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 
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ภาพท่ี 48 แสดงแนวทางการจัดการกระบวนการในการจำหน่ายถ่านให้ร้านหมูกระทะผ่าน 
Application 
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การเพิ่มมูลค่าด้วยการออกแบบบริการให้แก่ ผลิตภัณฑ์ถ่านท่ีจำหน่ายแก่ร้านปิ้งย่าง-หมู

กระทะ โดยบูรณาการความรู้ด้าน Service design ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 

 

 

ภาพท่ี 49 แสดงแนวทางการออกแบบบริการในการจำหน่ายให้ร้านหมูกระทะ 



  50 

 

 

ภาพท่ี 50 แสดงบรรจุภัณฑ์สำหรับเตาหมูกระทะ 1 เตา 

 

ภาพท่ี 51 แสดงบรรจุภัณฑ์สำหรับขายปลีกร้านโชว์ห่วย 

 

ภาพท่ี 52 แสดงบรรจุภัณฑ์สำหรับ “ก๋วยถ่าน” 
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แนวทางที่ 3  

จากข้อมูลของมูลนิธิพลังงานเพื่อส่ิงแวดล้อม (2560) นั้น มีแนวทางการจัดการเศษไม้ลำไย 

คงเหลือร้อยละ 50 ภายในประเทศไทย ด้วยแนวทางการสร้างผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุทางการเกษตร

จากการตัดแต่งกิ่งลำไยเป็นแผ่นไม้อัดวัสดุทดแทนไม้ ซึ่งจากการศึกษาทดลอง มีต้นทุนในการผลิต 

ขนาด 45x45 ซม. หนา 1 ซม. 40 บาท โดยใช้กาวอัดไม้ท่ีไม่มีสารฟอร์มาดิไฮด์ เพื่อความปลอดภัย

กับผู้บริโภค โดยใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ท่ีใช้ระบบอุตสาหกรรมขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ได้  

 

ภาพท่ี 53 แสดงการจัดการเศษไม้ลำไยด้วยกระบวนการผลิตแผ่นวัสดุทดแทนไม้จากเศษไม้ลำไย 
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ภาพท่ี 54 แสดงแนวทางการนำแผ่นวัสดุทดแทนไม้จากเศษไม้ลำไยมาใช้ในงานตกแต่งภายใน 
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การนำแผ่นวัสดุทดแทนไม้มาสร้างสรรค์เพื่อเป็นแนวทางสำหรับใช้ในงานตกแต่งภายใน 

 

ภาพท่ี 55 แสดงการนำแผ่นไม้พ่นด้วยแลกเกอร์ 
 

 

 

ภาพท่ี 56 แสดงการนำแผ่นไม้ทาด้วยสีทาภายใน 
 

 

 



  54 

แนวทางที่ 4 

 เศษถ่านและผงถ่านร้อยละ 3.34 นำมาสร้างเป็นแนวทางผลิตภัณฑ์ สบู่เหลว ล้างมือ สำหรับ

ร้านหมูกระทะ สามารถต่อยอดขายร่วมไปกับถ่านท่ีส่งให้ร้านหมูกระทะได้อีกช่องทาง 

 โดยมีส่วนผสม 

1. หัวสบู่ 1 กิโลกรัม ราคา 65 บาท 

2. เกลือป่น 50 กรัม ราคา 8.5 บาท (ขนาด 1,000 กรัมราคา 17 บาท เฉล่ียกรัมละ 0.17 บาท) 

3. ผงถ่านป่นละเอียด 100 กรัม (เศษถ่านป่นที่เหลือจากกระบวนการคัดสรร) 

4. น้ำผ้ึงลำไย 50 กรัม ราคา 9 บาท (ขนาด 1,000 กรัม ราคา 180 บาท เฉล่ียกรัม 0.18 บาท)  

5. น้ำสะอาด 1 กิโลกรัม  

 สรุปค่าใช้จ่าย ต่อการผลิต 1 ครั้ง 91.50 บาท จะได้สบูเหลวสำหรับล้างมือ 2,000 กรัม  

หมายเหตุ ผงถ่าน 60 กิโลกรัม สามารถผลิตสบู่ล้างมือได้ รายได้เฉล่ียต่อเดือนประมาณ 3,000 บาท 
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ภาพท่ี 57 แสดงแนวทางในการออกบรรจุภัณฑ์สบู่เหลวสำหรับล้างมือในร้านหมูกระทะ 
  

 

 

 

 

ภาพท่ี 58 แสดงแนวทางในการออกแบบหมวกคลุมผมป้องกันกล่ินควันจากหมูกระทะ 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาวิจัย ได้กระบวนการแปรรูปเศษไม้จากการตัดแต่งกิ่งลำไย สำหรับเป็นองค์

ความรู้ในการออกแบบระบบการจัดการท่ีเหมาะสมเพื่อลดปัญหาท่ีเกิดจากเศษไม้จากการตัดแต่งกิ่ง

ลำไยให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตลำไย สร้างแนวทางระบบการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรท่ีเกิดจากการ

ตัดแต่งกิ่งลำไยท่ีเหมาะสม เป็นแนวทางในการสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า และสร้างแนวทางการ

ออกแบบบริการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่ผลผลิตแปรรูปท่ีได้จากระบบการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตร

จากการตัดแต่งกิ่งลำไย 

ดังนั้นเมื่อคำนวนการกำจัดกิ่งไม้ลำใยโดยปริมาณการศึกษาวิจัยพบว่าสามารถเพิ่มมูลค่า

ใหแ้ก่เกษตรกรในหมู่บ้านห้วยไฟ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน อย่างน้อยปีละ 63,000 บาท จากการ

เผาแบบหลุมผีมีรายได้ต่อปี 56,250 บาท มีรายได้เพิ่มจากการเผาถ่านแบบไร้ควันขึ้นต่อปี 6,750 

บาท และรายได้เพิ่มจากการจำหน่ายเจลล้างมือจากผงถ่านประมาณ 3,000 บาทต่อเดือน 

นอกเหนือจากนั้น ยังใช้กระบวนการทางวฒันธรรมในการสร้างเกียรติ ศักดิ์ศรีแก่เกษตรกรผู้ร่วม

โครงการเผาถ่านแบบไร้ควัน “ไม้ลำไย เผาถ่าน สร้างสรรค์” โดยสร้างประเพณี “อุ๊กถ่าน ตานเทียน” 

ซึ่งมีหมายความว่า อุ๊กถ่าน แปลว่า การเผาถ่าน ตานเทียน แปลว่า การทำบุญด้วยเทียน โดยนำถ่าน

ไม้ลำไยถวายเป็นพุทธประทีป ส่งเสริมการสร้างความสามัคคี และความร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านใน

ชุมชน 
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ภาพท่ี 59 แสดงต้นก๋วยถ่าน ตานเทียน ท่ีใช้ในกิจกรรม “อุ๊กถ่าน ตานเทียน” ออกแบบโดยผู้วิจัย 
2562 
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ภาพท่ี 60 แสดงต้นผ้ึงจากเทียน ท่ีใช้ในกิจกรรม “อุ๊กถ่าน ตานเทียน” พัฒนาแบบโดย ผู้วิจัย 2562 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 

ในส่วนของผลิตภัณฑ์ “ถ่านไม้ลำไย” ผู้วิจัยพบว่าในอนาคต หากชุมชนได้นำแนวทางในการ

จัดจำหน่ายผ่าน App link to Line official ท่ีสามารถส่ังจอง ทราบจำนวนสินค้าใน Stock ของแต่

ละเตาท่ีมีการการเผาถ่านแต่ละท่ีได้ร่วมกัน 

ด้านการส่งเสริมการตลาดของการจำหน่ายถ่าน ควรมีโปรโมช่ันส่ังซื้อ ในราคาท่ีถูกลงกว่า

ช่วงเวลาท่ีมีการเก็บเกี่ยวลำไยในฤดูกาลซึ่งมีปริมาณของไม้ท่ีเกิดจากการตัดแต่งในสวนลำไยมากกว่า 

ในส่วนของผลิตภัณฑ์ “แผ่นไม้อัดลำไย” หากมีนักลงทุนท่ีสนใจดำเนินธุรกิจนี้ ส่วนของ

วัตถุดิบท่ีมีอยู่มากและต้นทุนราคาไม่สูง สามารถเป็นทางเลือกของวัสดุในการตกแต่งในงานตกแต่ง

ภายใน และสร้างแนวคิดทางด้านงานออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ 

ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่ถ่านเพื่อขายปลีกในชุมชน ต้องปรับแนวทางในการลด

ต้นทุน และไม่เข้าไปเปล่ียนแปลงวิถีเดิมในชุมชน 

ด้านช่องทางการตลาด ต้นทุนเครื่องอัดแผ่นไม้ค่อนข้างราคาสูง แต่ยังไม่มีผู้ผลิตรายใดทำ

แผ่นไม้จากเศษไม้ลำไย 

ในโครงสร้างการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรของงานวิจัย สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางกับ

ชุมชนท่ีมีการประกอบอาชีพเกษตรกรในลักษณะเดียวกันได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

รายการอ้า งอิง 
 

รายการอ้างอิง 
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ภาคผนวก ก 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย (แบบสัมภาษณ์) 
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1. แบบสัมภาษณ์ สำหรับผู้ประกอบอาชีพเผาถ่านแบบด้ังเดิม (หลุมผี) ในชุมชน 

- ท่านช่วยเล่าถึงความเป็นมาของการประกอบอาชีพเผาถ่านด้วยเตาหลุมผี  

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

- ท่านมีปัญหาท่ีเกิดจากการเผาถ่านด้วยเตาหลุมผี อย่างไรบ้าง 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

- ท่านช่วยอธิบายวิธีการเผาถ่านท่ีมีในชุมชนตามท่ีเข้าใจ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

- ถ้ามีโครงการเรียนรู้เตาเผาถ่านควันน้อย ใช้ระยะเวลาในการเผาน้อยลง ท่านสนใจเข้าร่วมโครงการ

หรือไม ่

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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2. แบบสัมภาษณ์ เรื่องปัญหาผลกระทบจากการเผาถ่านแบบด้ังเดิมในชุมชน 

- ท่านช่วยเล่าถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการเผาถ่านท่ีมีในชุมชน  

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

- ท่านมีวิธีในการแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้น อย่างไรบ้าง 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

- ท่านช่วยอธิบายวิธีการเผาถ่านท่ีมีในชุมชนตามท่ีเข้าใจ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

- ถ้ามีโครงการเรียนรู้เตาเผาถ่านควันน้อย ใช้ระยะเวลาในการเผาน้อยลง ท่านสนใจเข้าร่วมโครงการ

หรือไม ่

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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3. แบบสัมภาษณ์ หลังจากมาร่วมในโครงการ “เข้าใจเปลีย่น” ไม้ลำไย เผาถ่าน สร้างสรรค์ เพื่อ 

นำมาสู่การแก้ปัญหาจากควันจากการเผาถ่านแบบด่ังเดิม 

- ท่านมีความเข้าใจในการเผาถ่านด้วยเตาแบบใหม่ อย่างไร 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

- ในอนาคตท่านต้องการนำเตาแบบใหม่มาใช้เผาถ่านหรือใหม่ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

- ท่านจะแนะนำความรู้ท่ีได้ส่งต่อให้กับเพื่อนหรือคนท่ีรู้จักหรือไม่ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

 

- ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไรเกี่ยวโครงการนี้ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก ข 

ข้อมูลการจากการสัมภาษณ์ 
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กลุ่มที่ 1 บทสัมภาษณ์ ผู้ประกอบอาชีพเผาถ่านในชุมชน (แบบหลุมผี) 

“พี่เผาถ่านเป็นอาชีพเสริม มีไม้ก็เผาไม่มีไม้ก็ไม่เผา เวลาเก็บลำไย มันก็มีเศษไม้กิ่งไม้เยอะ เผาถ่านก็

เอาไปขายได้เงินเพิ่มอีกทาง บางทีก็มีคนมาขอซื้อไม้ไปใช้อบลำไย คันรถละ 700-1000 บาท ก็

ประมาณ 1 ตัน แต่ถ้าเผาถ่านก็จะได้เงินมากกว่า แต่ก็ต้องแอบเผาในสวน ควันมันเยอะ บางทีก็โดน

แจ้งพ่อหลวง เผาแบบหลุมผี แล้วถ่านมันก็ไม่สุกท่ัวต้องคอยมาดู / ถ้ามีเตาเผาท่ีควันน้อยลง ก็สนใจ

นะ” 

               พี่แก้ว (นามสมมติ). (9 มีนาคม 2562). 

“เวลาเผาถ่านนะ ต้องไปแอบเผาใกล้หน่อย ถ้าเผาในบ้านควันมันเยอะ เด๋ียวโดนแจ้งจับ บางท่ีมี

ประกาศห้ามเผาถ่านก็ต้องขายไม้ให้โรงอบลำไย มันได้เงินไม่เยอะ เผาแบบหลุมผี ต้องคอยมาดูบ่อยๆ 

บางทีเตามันไหม้ไม่ท่ัว / มีเตาท่ีเผาแล้วควันน้อยด้วยเหรอ น่าสนใจนะ ราคาแพงมั้ย” 

               พี่คนึง (นามสมมติ). (9 มีนาคม 2562).  

“ลุงเผาถ่านมานาน ต้ังแต่รุ่นปู่ย่า เผาแบบหลุมผี มันจะเหนื่อยตรงเวลาขุดหลุมใหม่นี่แหละ เพราะ

หลุมเก่ามันใช้เผาไม่ได้แล้ว บางทีลุงก็จ้างรายวันมาช่วยขุด / เคยได้ยิน แต่ไม่เคยเห็นเตาจริงๆ 

น่าสนใจนะ ราคาเท่าไหร่หล่ะ” 

             ลุงสอน (นามสมมติ). (9 มีนาคม 2562).  

“เผามานานเห็นไม้มันมีเยอะ ลุงก็เอามาเผาถ่าน  เกิดมาพ่อลุงก็สอนให้เผาถ่านแบบนี้แล้ว/ เตามัน

เป็นยังไง ลุงไม่เคยรู้เลย แล้วควันมันน้อย มันเผายังไง แล้วราคาแพงมั้ย” 

           ลุงถนอม (นามสมมติ). (9 มีนาคม 2562).  

 

“ลุงต้องขนไปเผาไกลๆเลย เผาแบบนี้มานานแล้ว ขุดหลุมแบบนี้ แต่ดินตรงนั้นมันจะเสียไปเลย ปลูก

ไรไมไ่ด้ บางทีก็โดนแจ้งจับจากพ่อหลวง/ ควันมันน้อยจริงๆใช่มั้ย มันเผายังไง มีวิธีสอนทำเตามั้ย” 

             ลุงไกร (นามสมมติ). (9 มีนาคม 2562).  
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กลุ่มที่ 2 บทสัมภาษณ์ ผู้ได้รับผลกระทบจากเผาถ่านในชุมชน 

“โอย ควันเยอะไปหมดหล่ะ เนี่ยตรงบ้านป้านะ ตรงโนน้ก็เผา ข้างบ้านป้าก็เผา เผาปิดหมดรอบเลย 

ลูกสาวป้านะ เป็นภูมิแพ้หนัก วันไหนเค้าเผาถ่านกันนะ ออกจากบ้านไมไ่ด้เลย จมูกมีแต่เลือด ไอด้วย 

นี่ก็แจ้งกันไปหลายที ก็ยังแอบเผากัน โน้นไปเผากันบนเขา/ มันก็น่าสนใจนะ ถ้าเตาแบบท่ีบอกมา

ควันมันน้อยจะได้ไม่มีปัญหากัน” 

                    แม่จันทร์ (นามสมมติ). (9 มีนาคม 2562).  

“ลุงก็เห็นเผากันควันนี่ไมไ่ปไหนมันก็ลงมาท่ีหมู่บ้านนี่แหละ หน้าร้อนพอจะทีลมพัดลงมาจากเขา ยัง

พอช่วยได้บ้าง ยิ่งหน้าหนาวนะ ถ้าเผาถ่านกัน ควันมันจะลงต่ำไง ไม่มีลมด้วย ยิ่งหนักกันไปใหญ่

เพราะหมู่บ้านเราเป็นแอ่งกระทะ/ ดีๆ เด๋ียงลุงขอไปดูหน่อย มันเผาแล้วควันมันน้อยกว่าเดิมก็ดี จะได้

ไม่เดือดร้อนกัน” 

                    ลุงแก้ว (นามสมมติ). (9 มีนาคม 2562).  

“ควันเยอะ มันมีกล่ินด้วย เหม็นมาก เหม็นจนทนไม่ไหว เดือดร้อนมาก แจ้งพ่อหลวงก็เกรงใจญาติกัน 

เด๋ียวผิดใจกัน/ เตาแบบนี้มันเป็นถังเหล็ก ลุงเคยได้ยิน แต่ไม่เคยเห็นของจริงๆ จะไปดู เผ่ือว่าจะทำ

เองมันจะได้ไหม” 

                    ลุงหนาน (นามสมมติ). (9 มีนาคม 2562).  

“เหม็นมาก เหม็นจนทนไม่ไหว เดือดร้อนมาก แจ้งพ่อหลวงก็แล้วก็ทำไรไมไ่ด้มาก/ ถ้าเตาควันน้อย ก็

ดีจะได้ไม่เดือดร้อน” 

                    พี่ขวัญ (นามสมมติ). (9 มีนาคม 2562).  

“แสบจมูกมาก ดมนานๆไม่ไหว จะไปห้ามเค้าก็ไม่ได้ ทำมาหากินกัน ยิ่งหน้าเก็บลำไยนะ ควันเต็มไป

หมด/ เด๋ียวขอไปดูด้วยนะ เอาไม้ไปให้ จะลองเผาดู ถ้าควันน้อยก็ดี” 

                   น้องเอื้อง (นามสมมติ). (9 มีนาคม 2562).  
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กลุ่มที่ 3 บทสัมภาษณ์ หลังจากเข้าร่วมโครงการความสนใจในโครงการ “เข้าใจเปล่ียน” ไม้ลำไย เผา

ถ่าน สร้างสรรค์” เพื่อนำมาสู่การแก้ปัญหาจากควันจากการเผาถ่านแบบด่ังเดิม 

“ป้าชอบ แบบเผาถ่านอย่างเดียว ควันมันน้อยดี น้ำส้มควันไม้ ป้าว่ามันยากไป กว่าจะเก็บได้เยอะๆ 

มันนาน แล้วป้าก็ไม่เอามาใช้” 

            ป้าสุขใจ (นามสมมติ). ( 22 มิถุนายน 2562).  

“ดีเลย ไม่รู้ว่าเตาเผาถ่านใช้ถังเหล็กทำได้ เจ้าหน้าเค้าสอน ลุงว่าจะเอาถังท่ีมีอยู่มาใช้ มันไม่ได้เอาทำ

ไร มีหลายถังเลย แล้วเผาควันน้อยด้วย” 

              ลุงไกร (นามสมมติ). ( 22 มิถุนายน 2562).  

“ดีเลย ไม่รู้ว่าเตาเผาถ่านใช้ถังเหล็กทำได้ เจ้าหน้าเค้าสอน ลุงว่าจะเอาถังท่ีมีอยู่มาใช้ มันไม่ได้เอาทำ

ไร มีหลายถังเลย แล้วเผาควันน้อยด้วย” 

                ลุงกร (นามสมมติ). ( 22 มิถุนายน 2562).  

“ควันน้อยดี ถ้าเอามาใช้เผาถ่านในรั่วบ้านได้เลย ไม่ต้องมีควันเยอะ ไม่ต้องลำบากไปไกล สวนพี่อยู่อีก

ท่ี ชนไม้มาเผาท่ีบ้าน คงสะดวกกว่า ต้องไปเฝ้าเตาท่ีสวน” 

                     พี่สายฝน (นามสมมติ). ( 22 มิถุนายน 2562).  

“ดีเลย จะได้ไม่โดนแจ้งเรื่องเผาถ่าน ควันมันน้อยมีควันแค่แป้บเดียวเอง หลังจากนั้นเป็นเปลวไฟแรง

ดี ดีอีกอย่างตรงท่ีไม่ต้องรอนานหลายวัน นี่กไ็ด้เก็บถ่านรอไม่นานด้วย มีหลายเตานี่ได้หลายกระสอบ

เลยนะ” 

                     พี่อาคม (นามสมมติ). ( 22 มิถุนายน 2562).  
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หนังสือขออนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  71 

 



  72 

 



  73 

 



  74 

 



  75 

 



 

ประว ัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล ทัสมา บุญประสพ 
วัน เดือน ปี เกิด 22 กุมภาพันธ์ 2523 
สถานที่เกิด กรุงเทพมหานคร 
วุฒิการศึกษา พ.ศ 2539-2544 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ และวิชาชีพช้ันสูง  

สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์  
คณะเทคโนโลยีทัศนส่ือสาร  
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ  
พ.ศ 2546 สำเร็จการศึกษาปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  
วิชาเอกศิลปอุตสาหกรรม วิชาโทออกแบบกราฟิก  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
พ.ศ 2560 ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต  
สาขาศิลปะการออกแบบ (วิชาเอกนิเทศศิลป์ วิชาโทประยุกต์ศิลป)์  
คณะมัณฑนศิลป ์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ที่อยู่ปัจจุบัน 9/29 หมู่บ้านร่วมสุข 2 ซอยสามวา 7 ถนนสามวา มีนบุรี   
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