
 

บทท่ี 5  
สรุปผลการวจิัย  

 
  โครงการวิจยัเร่ือง การจดัการปัญหามลพิษทางอากาศจากการเกษตรโดยกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชนบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนท่ีจงัหวดัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค ์
เพ่ือสร้างชุมชนต้นแบบท่ีสามารถเป็นตวัอย่างของการใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือจดัการ
ปัญหามลพิษทางอากาศจากการเกษตรในชุมชน โดยอาศยัเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกบัสภาพดา้น
สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้มของชุมชน ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของชุมชนได ้ซ่ึง
จากผลการศึกษาสามารถนาํมาสรุปไวใ้นบทท่ี 5 ซ่ึงจะประกอบดว้ย สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล
การศึกษา และขอ้เสนอแนะ ซ่ึงในแต่ละหวัขอ้มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 

สรุปผลการวจิยั  
 สภาพปัญหาการเกิดมลภาวะทางอากาศจากการเกษตร คือ ปัญหาหมอกควนัท่ีเกิดจากควนั
ไฟเป็นส่วนใหญ่  โดยในรอบปีท่ีผ่านมาในพื้นท่ีเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา มีหมอกควนั
เช่นเดียวกบัพ้ืนท่ีอ่ืนจนชาวบา้นป่วยเป็นโรคระบบทางเดินหายใจจาํนวนมาก และบางคนตอ้งใช้
หนา้กากเพ่ือป้องกนัมลภาวะทางอากาศ และรวมถึงทศันะวิสัยในการมองเห็นและการเดินทางใน
พ้ืนท่ีก็เป็นปัญหาเช่นเดียวกนั เช่น ไม่สามารถมองเห็นไดเ้ป็นระยะทางไกลเหมือนช่วงก่อนฤดูแลง้
เน่ืองจากถูกบดบงัจากหมอกควนั รวมถึงไม่สามารถออกมาใชชี้วิตกลางแจง้ไดต้ามปกติเน่ืองจากมี
หมอกควนัมาก 
 สาเหตุหลกัท่ีทาํใหเ้กิดมลภาวะทางอากาศภายในพ้ืนท่ีประกอบดว้ย เกิดจากการเผาชีวมวล
ท่ีเหลือจากการเกษตร โดยท่ีสาเหตุท่ีเกษตรกรต้องทาํการเผาชีวมวลท่ีเหลือจากการเกษตรนั้น 
เกษตรกรเผาชีวมวลเพราะตอ้งการทาํลายชีวมวลเน่ืองจากมีอยูม่ากเกินไป และเพ่ือให้พ้ืนท่ีดงักล่าว
มีความพร้อมในการทาํการเกษตรเกษตรกรชาวบา้นก็จะทาํการเผาพ้ืนท่ีดงักล่าว รวมถึงตอ้งการ
ทาํลายวชัพืชและทาํให้พ้ืนท่ีเตียนโล่งเหมาะแก่การทาํการเกษตร นอกจากน้ียงัมีสาเหตุมาจาก
ทศันคติของประชาชน คือ ประชาชนคิดว่าปัญหามลภาวะทางอากาศเป็นหนา้ท่ีของหน่วยงานรัฐท่ี
ตอ้งเขา้มาจดัการไม่ใช่เป็นหนา้ท่ีของตนเอง รวมทั้งเจา้หนา้ท่ีองรัฐและไม่เขา้ใจสภาพพ้ืนท่ี ทาํให้
การควบคุมไฟในพ้ืนท่ีเป็นไปดว้ยความยากลาํบากและล่าชา้จึงลุกลามมากข้ึนเร่ือยๆ  
 จากขอ้มูลสภาพปัญหาของมลพิษทางอากาศจากการเกษตรในชุมชน ศกัยภาพของชุมชน
ในการแกปั้ญหา เง่ือนไขในการประยกุตใ์ชเ้ศรษฐกิจพอเพียงท่ีจะนาํมาประยกุตใ์ช ้คณะผูวิ้จยัและ
ชุมชนได้ร่วมกนัวิเคราะห์จนนาํไปสู่รูปแบบในการจดัการมลพิษทางอากาศจากการเกษตรบน
ฐานเศรษฐกิจพอเพียง มีทั้งส้ิน 4 กิจกรรม ประกอบดว้ย  
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1. การตรวจประเมินและเฝ้าระวงัปัญหามลพิษทางอากาศจากการเกษตรในชุมชน การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศของเทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา ทาํการจดัเก็บและบนัทึกขอ้มูล
คุณภาพอากาศตั้งแต่เดือน มีนาคม 2560 ถึงเดือน พฤษภาคม 2560 โดยทาํการตรวจวดัคุณภาพ เก็บ
ขอ้มูลภาพถ่ายความเปล่ียนแปลงของคุณภาพอากาศ ตรวจวดัชีพจรของประชาชนในพ้ืนท่ี  

ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) ไดค่้าปริมาณฝุ่ นละอองรวมสูงสุดท่ีตรวจวดั
ได้คือ 0.127 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในช่วงวนัท่ี 23 - 24 มีนาคม 2560 ซ่ึงยงัไม่เกินค่า
มาตรฐานท่ีไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

ค่าฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ไดค่้าฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 

สูงสุดท่ีตรวจวดัไดคื้อ 0.120 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร อยูใ่นช่วงวนัท่ี 23 - 24 มีนาคม 2560 ซ่ึงยงั
ไม่เกินค่ามาตรฐานท่ีไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 
 การเตน้ของชีพจรของประชาชนท่ีอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันา มีค่าการ
เต้นของชีพจรท่ีสูงสุดอยู่ในช่วงวนัท่ี 21- 25 มีนาคม 2560 ซ่ึงสอดคลอ้งกับในช่วงน้ีในพ้ืนท่ี
เทศบาลเมืองเมืองแกนพฒันามีปัญหาดา้นคุณภาพอากาศ มีหมอกควนัปกคลุมค่อนขา้งเยอะกวา่ใน
ช่วงเวลาอ่ืน จึงส่งผลทาํใหก้ารเตน้ของชีพจรของประชาชนในพื้นท่ีค่อนขา้งสูงกวา่ในช่วงเลาอ่ืน 
 2. การนําฟางขา้วและตอซังขา้วมาใช้ประโยชน์ในเป็นตวักลางในการเพาะเห็ด โดยมี
กิจกรรมการผลิตท่ีชุมชนมีการนาํชีวมวลมาใชจ้ะมีอยู ่2 ชนิด คือเห็ดฟาง และเห็ดโคนนอ้ย เป็นอีก
กิจกรรมหน่ึงท่ีมีการนาํชีวมวลประเภทฟางขา้วและก่ิงลาํไยมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์เพ่ือลดการเผาชีว
มวลในท่ีโล่งซ่ึงขั้นตอนการผลิตเห็ดโคนนอ้ย ซ่ึงในการผลิตเห็ดแต่ละคร้ังจะมีการใชฟ้างประมาณ 
150 กิโลกรัม ต่อกรผลิตเห็ดหน่ึงคร้ัง ซ่ึงสามารถนาํชีวมวลมาใช้ประโยชน์ในกระบวนการเพาะ
เห็ดไดท้ั้งส้ิน 14,000 กิโลกรัม โดยกลุ่มสามารถผลิตเห็ดโคนนอ้ยไดต่้อเน่ือง สามารถจาํหน่ายเห็ดได้
ประมาณ 5,000 บาท/เดือน โดยมีตน้ทุนในการผลิตประมาณ 3,000 บาท/เดือน ทาํให้มีเงินหรือเขา้กลุ่ม
ประมาณเดือนละ 1,500-2,000 จากการจาํหน่ายเห็ด ถ่าน รวมถึงนํ้าส้มควนัไม ้
 3. การนาํชีวมวลมาใชใ้นการผลิตโคมไฟ 700 ปี เป็นการใชชี้วมวลท่ีท้ิงไวภ้ายในชุมชนมา
เป็นวตัถุดิบในการผลิต ไดแ้ก่ ใบตองตึง เศษก่ิงไม ้เศษไมไ้ผ ่หญา้คา กาบกลว้ยแหง้ กา้นกลว้ยแห้ง 
และตอกไมไ้ผ่ โดยสมาชิกจะช่วยกนัหามาให้ และนาํมาขายให้กบักลุ่ม หรือในบางคร้ังทางกลุ่ม
ตอ้งการวสัดุชนิดไหนก็จะบอกต่อๆกนัไปเพ่ือให้สมาชิกในกลุ่ม และชาวบา้นท่ีสนใจนาํมาขาย
ให้กบักลุ่ม ตน้ทุนในการทาํโคมไฟต่อช้ินจะมีราคาไม่เท่ากนั เน่ืองจากมีการทาํโคมไฟหลากหลาย
รูปแบบ ราคาตน้ทุนจะเร่ิมตน้ท่ีราคา 60 บาท/ช้ิน ราคาขายต่อหน่วยท่ีขายออกไปท่ีจะเร่ิมตน้ท่ีราคา 
120 บาท/ช้ิน 
 4. การลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจะทําโดยการนํามาทําเป็นปุ๋ยหมัก 
ซ่ึงชาวบา้นจะสามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ไดใ้นฤดูการเพาะปลูกถดัไป ซ่ึงมีผูท่ี้เขา้ร่วมโครงการ
ทั้งส้ิน 10 ครัวเรือน พบว่า ปุ๋ยหมกัท่ีทาํได ้มีค่าไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ โพแทสเซียมร้อยละ
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ผ่านเกณฑม์าตรฐานเม่ือเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานปุ๋ยหมกัของ สาํนกัวิทยาศาสตร์เพ่ือการพฒันา
ท่ีดิน กรมท่ีดิน จากการทาํปุ๋ยหมกัจากเศษวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรทาํให้ชาวบา้นในชุมชนมีปุ๋ย
หมกัใชป้ระมาณ 1,250 กิโลกรัมในฤดูการเพราะปลูกถดัไป 
 

การเปล่ียนแปลงเชิงพฒันาการท่ีเกิดจากการดาํเนินโครงการวจิยั 
 จากการติดตามประเมินผลการดาํเนินกิจกรรมการนาํชีวมวลมาใชป้ระโยชน์ การติดตาม
ประเมินผล เพ่ือใหก้ารดาํเนินโครงการเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้คือ เพ่ือท่ีจะอธิบายเก่ียวกบั
การแกปั้ญหาการมลพิษทางอากาศจากการเกษตรในชุมชน มีความต่อเน่ืองและยัง่ยืนในประเด็น
ต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
 1. ทางด้านเศรษฐศาสตร์ จากการดาํเนินกิจกรรมทาํให้เกิดรายไดจ้ากการจาํหน่ายเห็ดและ
ผลผลิตอ่ืนๆจากเตาชีวมวลได้แก่ ถ่าน นํ้ าส้มควนัไม ้และปุ๋ยจากฟางขา้วท่ีใช้เป็นกอ้นเพาะเห็ด 
สามารถจาํหน่ายเห็ดไดป้ระมาณ 5,000 บาท/เดือน โดยมีตน้ทุนในการผลิตประมาณ 3,000 บาท/
เดือน ทาํให้มีเงินหรือเขา้กลุ่มประมาณเดือนละ 1,500-2,000 นอกจากน้ียงัมีการทาํบญัชีรายรับ
รายจ่ายของกลุ่มและแสดงใหส้มาชิกกลุ่มไดเ้ห็นเพ่ือความโปรงใสและกระตุน้การทาํงานร่วมกนั  
 2. ทางด้านส่ิงแวดล้อมจากการลดการเผาโดยการนําชีวมวลมาใช้ประโยชน์ จากการทาํ
กิจกรรมของโครงการทาํใหเ้กิดผลความยัง่ยนืทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ ดา้นมลพิษทางอากาศ จาก
การดาํเนินกิจกรรมทาํให้ลดการเผาในท่ีโล่งของชุมชนทาํให้ชุมชนลดลง ไดแ้ก่ ลดการเผาฟางขา้ว
เน่ืองจากนาํมาทาํเป็นกอ้นสาํหรับเพาะเช้ือเห็ด และก่ิงลาํไยท่ีนาํมาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงชีวมวลในการ
ตม้กอ้นเช้ือเห็ด มีรูปแบบในการแกปั้ญหามลพิษทางอากาศท่ีเกิดจากการเผาชีวมวลในท่ีโล่ง โดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนท่ีต่างๆได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงผลจากการดาํเนินโครงการถือว่าประสบความสาํเร็จตามตวัช้ีวดัท่ีตั้งไว ้ไดแ้ก่ ลด
การเผาฟางขา้วเน่ืองจากนาํมาทาํเป็นกอ้นสาํหรับเพาะเช้ือเห็ด และก่ิงลาํไยท่ีนาํมาใชเ้ป็นเช้ือเพลิง
ชีวมวลในการตม้กอ้นเช้ือเห็ด และลดการใชส้ารเคมีในการปลูกพืชโดยใชน้ํ้ าสม้ควนัไมแ้ละปุ๋ยจาก
ฟางท่ีเหลือหลงัจากการเพาะเห็ดและพฒันากลุ่มเกษตรอินทรียไ์ด ้ 
 3. ทางด้านวถิชีีวติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง  
 1) ความมีเหตุผล การใชป้ระโยชน์จากชีวมวล ท่ีมีในชุมชน สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์
ในการเพาะเห็ด ทาํปุ๋ย นอกเหนือจะช่วยลดการเผาแล้วยงัเกิดประโยชน์จน สามารถจาํหน่าย
เห็ดโคนนอ้ย ถ่าน นํ้าส้มควนัไม ้ปุ๋ยหมกั และสร้างรายไดใ้หก้บัชุมชนได ้
 2) ความพอประมาณ การใช้ประโยชน์จากชีวมวล ท่ีมีในชุมชน สามารถทาํได้เองใน
ครัวเรือนหรือทาํในกลุ่มเกษตรกรในชุมชนเองได้ เพราะวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้สามารถหาได้ง่ายใน
ชุมชนรวมทั้งเทคโนโลยท่ีีใชก้ไ็ม่ซบัซอ้น 
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 3) การมีภูมิคุ้มกัน การใช้ประโยชน์จากชีวมวล ท่ีมีในชุมชน ไม่ไดเ้ป็นการเพ่ิมภาระของ
เกษตร รวมทั้งยงัเป็นการลดการเผาในท่ีโล่งทาํใหต้วัเองและครอบครัวมีสุขภาพดี 
 4) การมีความรู้ การใชป้ระโยชน์จากชีวมวล ท่ีมีในชุมชน ทาํให้ไดอ้งคค์วามรู้มีการเรียนรู้ใน
กระบวนการเพาะเห็ดโคนนอ้ย การสร้างเตาชีวมวลสาํหรับตม้เห็ด การทาํปุ๋ยหมกั และผลผลิตอ่ืนๆ 
ท่ีเกิดจากการใชเ้ตาชีวมวล  
   5) การมคีุณธรรม การใชป้ระโยชน์จากชีวมวล ท่ีมีในชุมชน มาเป็นวสัดุเพาะเห็ด ทาํปุ๋ย
หมกัทาํให้ลดการเผา ลดการเกิดมลพิษทางอากาศ ในชุมชน การใชน้ํ้ าส้มควนัไมใ้นการเกษตรทาํ
ใหล้ดการใชส้ารเคมีและลดมลพิษในชุมชน 
 
อภปิรายผลการวจิยั 
 การวิจัยเร่ือง การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการมลพิษทางอากาศจาก
การเกษตร บนฐานเศรษฐกิจพอเพียง การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม โดย
การให้ประชาชนในพ้ืนท่ีสามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะรูปแบบรวมทั้ งร่วมดาํเนิน
กิจกรรมการการจดัการมลพิษทางอากาศบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีเหมาะสมต่อชุมชนในพ้ืนท่ี
รวมทั้ งสามารถตอบสนองความตอ้งการของชุมชนได ้รวมถึงการร่วมกนักาํหนดเป้าหมายและ
ตวัช้ีวดัการจดัการปัญหาในพื้นท่ี ร่วมกนักาํหนดแนวทางในการแกปั้ญหาการจดัการและทรัพยากร 
ร่วมกนัวางแผนในการดาํเนินกิจกรรมการแกปั้ญหา ร่วมกนัดาํเนินกิจกรรมเพ่ือแกปั้ญหา และ
ร่วมกนัติดตามและประเมินผลการแกปั้ญหาร่วมกนั ซ่ึงรูปแบบการแกปั้ญหาดงักล่าวจะมีความยงั
ยืนในชุมชนเพราะมีความสอดคลอ้งกบัหลกัการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Researcher: PAR) ซ่ึงเป็นการร่วมกนัดาํเนินกระบวนการวิจยัโดยมีผูป้ฏิบติังานทาํงานอยูใ่น
พ้ืนท่ี ทั้งท่ีเป็นชาวบา้นและนกัพฒันา ทาํงานร่วมกบัผูวิ้จยัภายนอก ซ่ึงเป้าหมายคือ ใหชุ้มชนไดรั้บ
ความรู้ถึงปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน และร่วมกนัดาํเนินการแกปั้ญหา นอกจากนั้นขั้นตอนในการ
ดาํเนินการวิจยัยงัสอดคลอ้งกบัแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีกล่าวว่าการแกปั้ญหาแบบมี
ส่วนร่วมนั้นจะเร่ิมจากการคน้หาปัญหาและสาเหตุ การวางแผนดาํเนินกิจกรรมแกไ้ขปัญหา การ
ปฏิบติังานการร่วมรับผลประโยชน์ และการติดตามประเมินผล รวมกนัหน่วยงานในทอ้งถ่ินกบั
ตวัแทนชุมชนซ่ึงจากผลการวิจยัได้นาํทั้ ง 2 แนวคิด มาประยุกต์ใช้ในการแกปั้ญหาทั้ งส้ิน คือการ
ร่วมกนัศึกษาสภาพปัญหาการจดัการมลพิษทางอากาศในชุมชนท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี โดยมุ่งเนน้ท่ีการ
แกปั้ญหาจะเป็นการทาํงานร่วมกนัของคนในพ้ืนท่ี ผูน้าํทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการร่วมกบั
ทีมนกัวจิยั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม ดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้  
 
 



57 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1) ควรจะมีการนาํเอากิจกรรมท่ีไดด้าํเนินการในพ้ืนท่ี ไปเผยแพร่ให้กบัประชาชนและ
ชุมชนอ่ืนท่ีสนใจ เพ่ือใหเ้กิดการดาํเนินงานท่ีคลอบคลุมพ้ืนท่ีทั้งหมด  
 2) การสร้างคู่มือในการเผยแพร่องคค์วามรู้ต่างๆ ควรคาํนึงถึงประชาชนท่ีไม่สามารถอ่าน
ออกเขียนได้ ด้วยเพ่ือท่ีจะทําให้การขยายผลจากการวิจัยเป็นไปอย่างทั่วถึงและได้ผลอย่าง
กวา้งขวาง 
 3) แนวทางการแกปั้ญหามลพิษทางอากาศจากการเกษตรควรมุ่งเนน้แนวทางการแกปั้ญหา
ท่ีชุมชนสามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริงมีงบลงทุนไม่สูงรวมทั้งมีเทคโนโลยีท่ีไม่ซบัซอ้น และตอ้งไม่เป็น
การเพ่ิมรายจ่ายใหก้บัชุมชน  
  
 
 
 

 




