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บทคัดยอ
  การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม  เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสังเกต การสอบถาม 

และการสนทนากลุม  การวิจัยไดมีการแบงออกเปน 2 ชวง กลาวคือ ระยะท่ี 1 เปนขั้นตอนการเตรียมการวิจัยโดย

การจัดประชุมกลุมผูนํา  ระยะที่ 2  กิจกรรมติดตอผูเชี่ยวชาญของสํานักงานพลังงานลําพูน และสํานักงานพลังงาน

เชียงใหม ทดลองการสรางบอแกสชีวภาพตนแบบ ทาํการสาํรวจขอมูลเชิงลกึในสวนของการสรางบอแกสชีวภาพของ

ชาวบาน สรางบอแกสชวีภาพเพ่ิมเติม อบรมเรือ่งการใชบอแกสชวีภาพ ประชมุจดัตัง้กลุมทีม่บีอแกสชวีภาพ สรปุบทเรียน 

และตรวจสอบความถูกตองของขอมูลการวิจัยรวมกับชาวบานแมตะมาน เปนระยะเวลา 5 เดือน 

  ผลการศึกษาพบวา บริบทของบานแมตะมาน เปนหมูบานที่ไดมีการพัฒนาใหเจริญเติบโตรุงเรื่องมาตลอด

มีถนนลาดยางแอสฟสตเขาหมูบาน  มีความเจริญดานสาธารณูปโภค มีสถานที่ทองเที่ยวที่สรางชื่อเสียงและรายได

ใหกบัประเทศในแตละปจาํนวนมากก็คอื ปางชาง มทีพีกั โรงแรม รสีอรท สปา และโรงเรียนบานแมตะมาน ตัง้อยูเลขที่ 

7 หมู 2 ตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ปจจุบันมีจํานวนนักเรียนทั้งหมด 139 คน จํานวนครู 13 คน 

และมีนาย ณัฐวรรธน ดอนดี เปนผูอํานวยการโรงเรียน กลุมคนฮักปา เปนกลุมที่กอต้ังขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2553 โดย        

นายเสถียร  ใจคํา นายกองคการบริหารสวนตําบลกื้ดชาง โดยมีหนาที่หลัก คือ การรณรงคใหความรูกับเยาวชน และ

ชาวบานในเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอม ปจจุบันมีนายสุนทร  กอนจม เปนประธานกลุม สภาพปญหามูลชางที่เกิด

ขึน้ภายในหมูบานแมตะมาน โดยสวนใหญมมีลูชางเกดิขึน้ตอวนัเปนจํานวนมากถงึ 9,160 กโิลกรมั โดยคาํนวณจาก

ชาง 5 ปาง คอื ปางชางแมตะมาน ปางชางแมแตง ปางชางโชคชยั ปางชางแอลลี ่ปางชางบานชางไทย มลูชางทัง้หมด

การศึกษาการจัดการมูลชาง บานแมตะมานจังหวัดเชียงใหม*
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จะถูกกําจัดโดยวิธีการ เอาไปกองไวที่บนดอยเพ่ือใหการยอยสลาย การนําเอาไปท้ิงในสวนของชาวบาน เน่ืองจาก

ชาวบานมาขอ แตมูลชางบางสวนที่อยูบนถนนภายในหมูบาน ไดสงผลกระทบตอทัศนียภาพ และสงกล่ินเหม็นตอ

นกัทองเทีย่ว สาํหรบัรปูแบบการจดัการมูลชาง เร่ิมตัง้แต การสาํรวจขอมูล พบวามจีาํนวน 58 ครัวเรอืนทีต่องการสราง

บอแกสชีวภาพ และมีการสรางบอแกสชีวภาพตนแบบ จํานวน 2 บอ ณ โรงเรียนบานแมตะมาน และโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพประจําตาํบลก้ืดชาง การเพ่ิมจํานวนบอแกสชีวภาพ โดยการสอบถามชาวบานและตกลงสรางเพิม่ข้ึน 

8 ครวัเรอืน การใหการอบรมแกผูทีท่าํบอ จาํนวน 8 ครัวเรอืน ทาํใหไดรบัความรูมากขึน้และรบัทราบวาการเติมมลูชาง 

ควรมีการเติมทุกวัน และเติมในปริมาณ มูลชาง 1 สวน และน้ําอีก 1 สวน ในประเด็นความย่ังยืนโดยการจัดตั้งกลุม

เพื่อหาขอตกลงรวมกันในการบริหารจัดการมูลชาง

คําสําคัญ
  การจัดการมูลชาง   บอแกสชีวภาพจากมูลชาง    

Abstract
  This research was a participatory action research. Data were collected by using observation, 

questionnaire, and group discussion. The activities were divided into two phases. First, the preparation 

phases by setting the village leader meeting. Second, Construct the biogas plant activities by getting the 

co-operation from the Lamphun and Chafing Mai energy organization as 2 then collected in the depth 

data on the villager’s tank needed, after that trained the gas tank usage, set the biogas tank group, then 

conclude the lesson learn and research data validation with the Mae Ta Man villagers for 5 months.

  The result found that the context of Baan Mae Ta Man, Moo 2 Tambon Kud Chang, Mae Tang, 

Chiang Mai is the continuous developing village; there are many roads through to lead the civilization of 

consumption, telecommunication, electricity, mountain irrigation, and transportation. The village also has 

many attractive places such as elephant camps, hotels, resorts and spas. The Mae Ta Man school is 

located at 7 Moo 2 Tambon Kud Chang, Mae Tang, Chiang Mai, there is 139 students and 13 teachers 

which Mr. Nattawan TonTee is the School Director. Kun Hug Pa Group was set in 2010 by Mr. Satean 

Jaikam, the local administrative Tambon Kum Chang, The main duty is promoting the environment           

conservation to youth and villagers, and recently Mr. Suntorn Konjom is a group leader. The problem of 

the elephant dung in the Mae Ta Man village; there is elephant dung around 9160 kilogram/day  from 5 

elephant camps, Mae Ta Man elephant camp, Mae Tang elephant camp, Chokchai elephant camp, Elly 

elephant camp, and Baan Chang Thai elephant camp. All the dung was disposed by dump it in the 

mountain and let itself disposal. Some of them, villager put it to their vegetable farm, but the dung on     

village road is the main problem which effect to the scenery and smell to the travellers. The elephant’s 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10  ฉบับที่ 1  มกราคม 2559 - มีนาคม 2559158

dung management started from collecting data which found that 58 house would like to have biogas tank. 

The 2 prototype biogas tanks at Mae Ta Man School and Health Promotion Hospital Kud Chang. The    

addition biogas tank built was determined by asking the villager wanted found that 8 more house want it. 

The biogas tank training for 8 houses gained more understanding of the process and the dung should be 

added every day in the water and dung in the ratio 1:1. In the sustainability issue, the group set the group’s 

agreement in the elephant’s dung management.

Keywords
  Elephant Dung Management, Biogas Tank 

บทนํา
  ตําบลกื้ดชางเปนตําบลที่มีความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ ผูคนในตําบลสวนใหญไดพึ่งพา

ทรัพยากรเหลานี้ซึ่งมีอยูในชุมชน ตั้งแตอดีตกระทั่งถึงปจจุบันไมวาจะเปนอาหาร ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม และ           

ยารักษาโรค หรือก็คือปจจัยสี่นั่นเอง ผลของการใชทรัพยากรในชุมชนหากใชอยางรูคุณคาและมีประสิทธิภาพจะทํา

ลูกหลานหรือคนรุนตอๆ ไป ไดใชประโยชนตอไป ซึ่งทําใหเกิดการใชทรัพยากรอยางยั่งยืนนั่นเอง แตถาหากผูคน        

ในตําบลกื้ดชางใชทรัพยากรแบบไมมองถึงคนในรุนถัดไปจะกอใหเกิดผลกระทบตามมาตาง ๆ อันไดแก พื้นที่ปาไม

ที่ถูกเกษตรกรแผวถาง การหาของปาโดยการเผาปา กิจกรรมการทองเที่ยวที่ไมดูแลธรรมชาติ เปนตน เหลาน้ีจะ         

สงผลตอความเปนอยูของประชาชนในตําบลกื้ดชางอยางแนนอน

  ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทําใหเกิดการจัดตั้งกลุมคนฮักปา  รวบรวมเยาวชนผูมีจิตอาสาในแตละหมูบานเขา

มาดําเนินงานรวมกัน โดยมีเปาหมายที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เสื่อมโทรม และกิจกรรมอื่น ๆ จะลดการใช

ทรัพยากรธรรมชาติใหมากที่สุด

  การดําเนินงานของกลุมท่ีผานมาไดรับการสนับสนุนอยางดีจากองคการบริหารสวนตําบลก้ืดชาง ไมวาจะ

เปนพื้นที่ทดลองการปลูกไผ (แปลงสาธิต) พันธุไผหวานศรีทองปราจีน พันธุไผซางหมน ซึ่งทําการเพาะปลูกในพื้นที่

สาธิต 2 แปลงคือ บานแมตะมานและบานปาขาวหลาม นอกจากน้ียังไดกระจายพันธุไผใหกับสมาชิกของกลุมไป

ปลูกเพื่อใชสอยในครัวเรือนอีกดวย ซึ่งทางกลุมไดดําเนินงานไปและอยูในขั้นตอนการดูแลรักษาแปลงสาธิตเพื่อใช

ในการขยายพนัธุใหกบักลุมเปาหมาย ตอไป การดาํเนนิงานของกลุมในระยะตอจากนีค้อื หาวธิกีารจดัการกบัมูลชาง

ที่เกิดขึ้นตามทองถนนภายในหมูบานแมตะมาน เนื่องจากเปนหมูบานที่มีปางชางมากที่สุด ถึงจํานวน 5 ปาง              

จากทัง้หมด 12 ปางในตําบลกืด้ชาง ซึง่ประกอบดวย   ปางชางแมแต   ปางชางแมตะมาน   ปางบานชางไทย   ปางโชคชัย 

และปางชางแอลล่ี มชีางในหมูบานแมตะมาน จาํนวน 229 เชือก ปริมาณการถายมูลตอวนัประมาณ 40-50 กโิลกรัม

ตอวัน ซึ่งวันหนึ่งชางเดินประมาณ 5 รอบ รอบละ 30 ตัว ในแตละรอบจะมีการเก็บมูลชางโดยลูกจางของแตละปาง 

ซึง่บางครัง้กไ็มสามารถเกบ็ไดหมด หรอืในรอบสดุทายของการนาํนกัทองเทีย่วเดนิเทีย่วบางครัง้นัน้จะไมมใีครมาเกบ็

มูลชางเลย ภาระหนาที่นี้ก็จะกลายเปนของชาวบาน โดยตกลงกันวาจะตองมีการเก็บกวาดหนาบานของตนเอง          
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ซึ่งในการกําจัดมูลชางของชาวบานก็จะกวาดมูลชางลงขางถนน (ปานทอง  สะอาดศรี, การส่ือสารสวนบุคคล, 12 

กันยายน 2554)  หมูบานแมตะมานเปนหมูบานแหงการทองเท่ียวท่ีใชชางเปนพาหนะในการพานักทองเท่ียวชม

ทศันยีภาพในหมูบาน ในขณะท่ีชางเดินบนถนนชางจะถายออกมาเร่ียราดบนถนน ทาํใหมปีญหามูลชางจํานวนมาก

ทีอ่ยูบนถนนในหมูบาน ทาํใหเกดิผลกระทบในสวนของมลภาวะทางอากาศและทาํลายทศันยีภาพของชมุชน อาจจะ

สงผลตอนักทองเที่ยวในอนาคต

ภาพที่ 1: จํานวนมูลชางที่เกิดขึ้นภายในหมูบานแมตะมาน ตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม

  จากปญหาดังกลาวทางชาวบานแมตะมาน กลุมคนฮักปา ไดคิดที่จะทําใหมูลชางที่มีอยูในชุมชนสามารถ

สรางประโยชนได จึงมีแนวคิดที่จะนํามูลชางมาทํากาซชีวภาพเพ่ือใชทดแทนกาซหุงตมภายในครัวเรือนเพ่ือลด          

คาใชจาย ซึ่งในอนาคตอาจจะมีการตอยอดโดยการนํากากมูลชางท่ีเหลือจากการหมักไปทําปุยชีวภาพตอไป              

โดยเมื่อเสร็จสิ้นการวิจัยจะไดเกิดแหลงเรียนรู และผูเชี่ยวชาญประจําหมูบาน ผูสนใจในแตละหมูบานใกลเคียง               

ที่มีชาง สามารถนําไปประยุกตใชไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป

วัตถุประสงค
  1. ศกึษาบริบทของชมุชนบานแมตะมาน  นกัเรยีนโรงเรยีนบานแมตะมาน และกลุมคนฮกัปาตาํบลกืด้ชาง 

อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม

  2.  ศกึษารปูแบบการจดัการมูลชางบนถนนภายในหมูบานแมตะมาน ในการสรางบอแกสชวีภาพจากมูลชาง 
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  3. สรางบอแกสชีวภาพตนแบบดวยการการพัฒนาศักยภาพความรู ของกลุมชาวบานบานแมตะมาน    

กลุมนกัเรยีนโรงเรยีนบานแมตะมาน และกลุมคนฮกัปา ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอมอยางยัง่ยนื

วิธีการวิจัย
  1. ขอบเขตการศึกษาวิจัย

         การวิจยัคร้ังนีเ้ปนการวิจยัเชิงปฏิบตักิารแบบมีสวนรวม การดําเนินการศึกษารูปแบบการจัดการมูลชาง

บานแมตะมานแบบมีสวนรวม โดยการสรางบอแกสชวีภาพตนแบบ ซึง่ไดรบัความรวมมอืจากชาวบานบานแมตะมาน 

นักเรียนโรงเรียนบานแมตะมาน และกลุมคนฮักปา ซึ่งชาวบานบานแมตะมาน นักเรียนโรงเรียนบานแมตะมาน       

และกลุมคนฮักปา ไดนําบริบท ศักยภาพ ปญหา ความตองการ มาจัดทําแนวทางในการกําจัดมูลชาง แลวนําไป

ทดลองปฏิบัติ พรอมกับพัฒนาสูการขยายผล ใหเหมาะสมกับพื้นที่มากที่สุด โดยมีเนื้อหาสําคัญ ดังนี้ 

   1.1 สภาพบริบทของชุมชนบานแมตะมาน โรงเรียนบานแมตะมาน และกลุมคนฮักปา

   1.2  สภาพการของมูลชางที่เกิดขึ้นภายในหมูบานบานแมตะมาน 

   1.3 รปูแบบการจดัการมลูชางบานแมตะมาน โดยการสรางบอแกสชวีภาพ ทีเ่หมาะสมกบับริบทของชุมชน

   1.4  ปจจัยเงื่อนไขที่สงผลตอการจัดการมูลชางบานแมตะมาน โดยการสรางบอแกสชีวภาพ

   1.5 การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากระบวนการศึกษา

  2. ดานประชากรและกลุมเปาหมาย

        1.1 ประชากร  คอื  ชาวบานท่ีอาศยัอยูในเขตพ้ืนทีบ่านแมตะมาน   หมูที ่ 2  ตาํบลกืด้ชาง อาํเภอแมแตง 

จังหวัดเชียงใหม

        1.2 กลุมเปาหมาย ไดแก   (1) ชาวบานที่ตองการสรางบอแกสชีวภาพจากมูลชางตนแบบ ในเขตพื้นที่ 

หมูบานแมตะมาน หมูที่ 2 ตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม  (2) นกัเรียนโรงเรียนบานแมตะมาน  และ 

(3) กลุมคนฮักปา

        1.3 หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ไดแก องคการบริหารสวนตําบลกื้ดชาง สํานักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลก๊ืดชาง โรงเรียนบานแมตะมาน ปางชางแมตะมาน ปางชางแมแตง               

ปางชางโชคชัย ปางชางแอลลี่  ปางชางบานชางไทย และกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.)              

บานแมตะมาน

  3. ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย 

   3.1 ระยะที่ 1 เปนขั้นตอนของการเตรียมการวิจัยโดยการจัดประชุมกลุมผูนํา ไดแก นายกองคการ

บริหารสวนตําบลก้ืดชาง ผูนํากลุมคนฮักปา ผูนําชาวบาน และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบานแมตะมาน ซึ่งเปน          

การหาขอมูลและศึกษาเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของ  หลังจากน้ันไดทําการกําหนดกิจกรรมในการดําเนินงานระยะท่ี 1 

ใชเวลาประมาณ1 เดือน โดยแจกแจงรายละเอียดข้ันตอนการดําเนินงานของระยะท่ี 1 ดังนี้

    1) กจิกรรมที ่1: การจดัประชุมวางแผนการดําเนินงาน เพ่ือเตรยีมความพรอมในการลงพืน้ทีช่มุชน
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    2) กิจกรรมท่ี 2: ทบทวนเอกสารและศึกษาขอมูลเบื้องตนของชุมชน โรงเรียน และกลุมคนฮักปา  

ลงพื้นที่ชุมชนโดยเขาพบชาวบาน เพื่อพูดคุยเร่ืองแกสชีวภาพ สํารวจความขอมูลการรับรูเร่ืองแกสชีวภาพ และ        

การศึกษาความตองการการสรางบอแกสชีวภาพ รวมถึงศักยภาพของชุมชนในการกําจัดมูลชาง

    3) กิจกรรมท่ี 3: จัดประชุมชาวบานเพื่อหาแนวทางการทําบอแกสชีวภาพ

   3.2 ระยะท่ี  2  เปนข้ันตอนในการนําผลมาจากการประชุมรวมกับคณะทํางานทีมวิจัย และนายก

องคการบริหารสวนตําบลกื้ดชาง  ผูนํากลุมคนฮักปา ผูนําชาวบาน และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบานแมตะมาน เพื่อ

ทํากิจกรรมตางๆ เปนระยะเวลา 5 เดือน ดังนี้

    1) กจิกรรมที ่1: ตดิตอผูเชีย่วชาญของสาํนกังานพลงังานลาํพนู และสาํนกังานพลงังานเชยีงใหม 

เพื่อปรึกษาและขอขอแนะนําในการสรางบอแกสชีวภาพ และศึกษาดูงาน ตัวอยางการสรางบอแกสที่จังหวัดลําพูน

    2) กิจกรรมท่ี 2: ทดลองการสรางบอแกสชีวภาพตนแบบ บอที่ 1 ณ โรงพยาบาลสงเสริม

สขุภาพประจําตาํบลกืด้ชาง เนือ่งจากเปนสถานท่ีสาํหรบัชุมชน และสรางบอตนแบบบอที ่2 ณ โรงเรียนบานแมตะมาน 

เนือ่งจากเปนสถานทีศ่กึษาสาํหรบัเด็กๆ  ในโรงเรยีน สามารถเปนสถานทีถ่ายทอดความรูใหกลุมเดก็ๆไดอยางชัดเจน 

หลังจากนั้นทางคณะทํางานทีมวิจัย ชาวบานแมตะมาน นักเรียน และกลุมคนฮักปา รวมกันเติมมูลวัวและมูลชาง  

ทั้ง 2 บอ (การเติมมูลวัว เพื่อเปนตัวเริ่มตนของการเกิดแกสชีวภาพ)

    3) กจิกรรมท่ี 3: ศกึษาเอกสารเพ่ิมเตมิในสวนของประโยชนของมูลชาง นอกจากจะนําไปทําเปน

แกสชีวภาพแลวนั้นยังสามารถนําไปทําเปนกระดาษสาจากมูลชาง ยากันยุง ปุย และดินเพื่อปลูกตนไม หลังจากน้ัน

ก็นําไปถายทอดใหกับนักเรียนโรงเรียนบานแมตะมาน 

    4) กิจกกรมท่ี 4: ประชุมกลุมเพ่ือวางแนวทางและขยายผล บอแกสชีวภาพ โดยจัดประชุมรวม

กับทางคณะทํางานทีมวิจัย ผูนําชาวบานแมตะมาน ตัวแทนนักเรียน และตัวแทนกลุมคนฮักปา   

    5) กิจกรรมท่ี 5: สัมภาษณเชิงลึก กับชาวบานเพื่อหาขอสรุปวาใครจะสรางหรือไมสรางบอแกส

ชีวภาพ โดยดูขอมูลจากการออกแบบสํารวจ ในชวงที่ 1 ดานความตองการการสรางบอแกสชีวภาพ

    6) กิจกรรมท่ี 6: ดําเนินการสรางบอแกสชีวภาพ เพิ่มเติมในกรณีที่ชาวบานบานแมตะมาน มี

ความตองการสรางบอแกสชีวภาพตนแบบใชในบานของตนเอง    

    7) กจิกรรมที ่7: เชญิวทิยากร จากสาํนกังานพลงังานจงัหวดัเชยีงใหม มาทาํการตรวจสอบบอแกส

ชีวภาพ และอบรมเรื่องการใชบอแกสชีวภาพใหกับชาวบาน และกลุมนักเรียน 

    8) กิจกรรมที่ 8: จัดประชุมกลุมยอย กับชาวบานบานแมตะมาน ที่จะทําบอแกสชีวภาพ เพื่อจัดตั้ง

คณะกรรมการ และหาขอตกลงรวมกันในเรื่องการจัดการมูลชางที่เกิดข้ึนบนถนนภายในหมูบานแมตะมาน

    9) กจิกรรมท่ี 9: สรปุบทเรยีนรวมกนัระหวางคณะวิจยั ชาวบานแมตะมาน นกัเรียน และกลุมคนฮกัปา 

และตรวจสอบความถูกตองของผลการวิจัยรวมกัน

    10) กิจกรรมท่ี 10: ประชุมเพื่อสรุปผลการวิจัย ทางคณะทํางานทีมวิจัย ผูนําชาวบานแมตะมาน 

ตัวแทนนักเรียน และตัวแทนกลุมคนฮักปา
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    11) กิจกรรมท่ี 11: จัดระเบียบขอมูล โดยทําการวิเคราะหขอมูล สรุปผลการวิจัย เขียนรายงาน     

การวิจัย เตรียมนําเสนอผลการวิจัย

ผลการวิจัย
  1. สภาพบริบทของชุมชนบานแมตะมาน โรงเรียนบานแมตะมาน และกลุมคนฮักปา

       บานแมตะมาน หมูที่ 2 ตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม เปนหมูบานที่กอตั้งมาเปนเวลา

นานในราวป พ.ศ. 2302  ( 252 ปที่ผานมา ) ในอดีตบริเวณที่ตั้งของหมูบานเปนปารกรางโดยมีชาวบานที่เริ่มเขามา

อยูครัง้แรก  คอื  ครอบครัวพอหนานกนั  วาณ ีและครอบครัวพออุยปวน  ทพิไทแกว สาเหตุทีต่ัง้ช่ือหมูบานแมตะมาน

นัน้เนือ่งมาจากในสมัยนัน้บางพ้ืนทีข่องเชยีงใหมยงัอยูในความปกครองของพมา และทีห่มูบานแมตะมานแหงนีเ้คย

เปนทีต่ัง้คายของกองทพัทหารพมาตามบรเิวณทีร่าบลุมของแมนํา้แมแตงและลาํหวยแมตะมาน ซึง่คนเมอืงสมยันัน้

จะเรียกชาวพมาวา “มาน” ก็เลยเรียกวาหมูบานวา “บานแมตั๊บมาน” (เปนภาษาพื้นเมือง)  แปลวาบานที่พักของ  

กองทพัพมา ตอมาคาํวา แมตับ๊มาน คงจะเพีย้นมาเปน แมตะมาน เพือ่เรยีกใหเขากบัลาํหวยแมตะมานทีไ่หลผานหมูบาน

และเปนลาํหวยทีช่าวบานไดใชประโยชนหลอเลีย้งชมุชนทัง้ในดานสาธารณปูโภคและดานการเกษตรกรรม  จนมาถงึ

ปจจุบันนี้ ปจจุบันหมูบานแมตะมานไดมีการพัฒนาใหเจริญเติบโตรุงเรื่องมาตลอดมีถนนลาดยางแอสฟสตเขา  

หมูบานมคีวามเจริญดานสาธารณูปโภคไมวา การคมนาคม การโทรคมนาคม การไฟฟาและนํา้ประปาภูเขา มสีถานท่ี

ทองเที่ยวที่สรางชื่อเสียงและรายไดใหกับประเทศในแตละปจํานวนมากก็คือ ปางชาง มีทีพัก โรงแรม รีสอรท สปา   

ที่สรางงานสรางรายไดใหกับชุมชนไดเปนอยางดี

  โรงเรียนบานแมตะมาน ตั้งอยูเลขที่ 7 หมู 2 ตําบลกื้ดชาง อําเภอแมแตง จงัหวัดเชียงใหม รหัสไปรษณีย 

50150 หมายเลขโทรศัพท 053-460314 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 สํานักงาน        

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กอตั้งเม่ือ ปพุทธศักราช 2482 อยูทางทิศใต ของหมูบาน 

มีนายแกว ไชยสุวรรณ เปนครูใหญคนแรก โดยใชชื่อวา “โรงเรียนประชาบาลก้ืดชาง 2” พ.ศ. 2548 ไดยายโรงเรียน

มาสถานที่ในบริเวณหมูบาน (สถานีอนามัยบานแมตะมานในปจจุบัน) พ.ศ.2503 ไดรับจัดสรรกอสรางอาคารเรียน 

1 หลงั เปนเงนิ 4,000 บาท พ.ศ. 2517 ไดยายโรงเรยีนมาอยูในทีป่จจุบนั โดยไดรบัอนญุาตจากทางปาไม ตามเอกสาร

เลมที่ 32 ฉบับที่ 91 ลงวันที่ 21 มกราคม 2519 มีจํานวนพื้นที่ทั้งหมด 16 ไร พ.ศ.2519 ไดรับจัดสรรงบประมาณ

กอสรางอาคาร เรยีน ป.1 1 หลงั ขนาด 4 หองเรยีน พ.ศ.2546 โรงเรียนบานตนขามไดยายมาเรียนรวม ปจจบุนัมจีาํนวน

นักเรียนทั้งหมด 139 คน จํานวนครู 13 คน และมีนาย ณัฐวรรธน ดอนดี เปนผูอํานวยการโรงเรียน

  กลุมคนฮักปา เปนกลุมที่กอต้ังขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2553 โดยนายเสถียร  ใจคํา นายกองคการบริหารสวนตําบล

กื้ดชาง โดยเกิดจากการที่มีการปญหาการปุกรุกบา การเผาปา และไมมีกลุมใดท่ีจะคอยปกปองรักษาปา จึงไดเกิด

การกอตั้ง “กลุมคนฮักปา” ขึ้น เปนการรวมตัวของกลุมเยาวชน 16 คน เปนตัวแทนหมูบานละ 2 คน ในตําบลกื้ดชาง 

ภายหลังนอกจากเปนเยาวชนแลวยังมีกลุมชาวบาน ที่สนใจและเขามาอยูรวมทํากิจกรรมในกลุมดวย โดยมีหนาที่

หลักๆ คือ การรณรงคใหความรูกับเยาวชน และชาวบานในเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอม และการเปนตัวแทนเขาไป

อบรมในเร่ืองสิง่แวดลอมตางๆ แลวนาํกลบัมาถายทอดใหกบัสมาชิกภายในหมูบาน กจิกรรมของกลุม อาท ิการปลกู
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ตนไม การทําแนวกันไฟ ซึ่งในแตละเดือนก็จะมีการวางแผนและการทํากิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการอนุรักษธรรมชาติ 

ปจจุบันมีนายสุนทร กอนจม เปนประธานกลุม

  2. สภาพการของมูลชางที่เกิดขึ้นภายในหมูบานบานแมตะมาน 

         ปญหามูลชางที่เกิดขึ้นภายในหมูบานแมตะมาน โดยสวนใหญมีมูลชางเกิดขึ้นตอวันเปนจํานวนมาก 

ถาหาคํานวณโดยคิดจากชาง 5 ปาง คือ ปางชางแมตะมาน ปางชางแมแตง ปางชางโชคชัย ปางชางแอลล่ี ปางชาง

บานชางไทย จาํนวนชางรวมกันถงึ 229 เชอืก ทีเ่ปนชางทํางานอยูในปางชาง ทัง้ทีเ่ปนชางท่ีเจาของนํามาใหเชา และ

ชางทีเ่ปนของปางชางเอง ซึง่มจีาํนวนมลูชางตอวันถึง 9,160 กโิลกรัม (คดิจากชาง 1 ตวั ถายตอวัน 40 – 50 กโิลกรัม) 

แตมูลชางที่เกิดขึ้นภายในหมูบานมีจํานวน 1,500 กิโลกรัมตอวัน (ขอมูลตามตารางที่ 1 แสดงการคํานวณมูลชางที่

เกิดขึ้นภายในหมูบานแมตะมาน) มูลชางท้ังหมดจะถูกกําจัดโดยวิธีการ คือ การเอาไปกองไวที่บนดอยเพ่ือให             

การยอยสลาย การนําเอาไปทิ้งในสวนของชาวบาน เนื่องจากชาวบานมาขอ แตมูลชางบางสวนที่อยูบนถนนภายใน

หมูบาน ชาวบานก็จะมีพันธะสัญญากับปางชางวา ถาเกิดชางถายมูลบริเวณหนาบานของชาวบานหลังใดก็ตาม จะ

ตองไมมกีารฟองรอง หรอืเรยีกรองใดๆ และตองทําความสะอาดบริเวณถนนดังกลาวเองดวย โดยทุกวนันีท้างปางชาง  

ไดมีการจางคนงานใหตามมาเก็บมูลชางหลังจากท่ีมีนักทองเท่ียวน่ังบนหลังชางออกมาเท่ียวภายในเสนทางใน  

หมูบาน แตบางครัง้การกม็กีารเกบ็ไมหมด หรอืบางครัง้เปนการเดนิเทีย่วรอบสดุทายแลวอาจจะไมมกีารเกบ็มลูชาง     

ของพนกังาน หนาทีด่งักลาว  จงึเปนของชาวบานบานแมตะมาน ซึง่สวนใหญกจ็ะมกีารกาํจัดมลูชางบนถนนโดยการ 

กวาดลงขางถนน ทําใหสงผลกระทบตอทัศนียภาพ และสงกล่ินเหม็นตอนักทองเที่ยว 

  3. รูปแบบการจัดการมูลชางบานแมตะมาน โดยการสรางบอแกสชีวภาพ ที่เหมาะสมกับบริบท

ของชุมชน

   การจัดการมูลชางที่เกิดขึ้นบนถนนภายในหมูบานแมตะมาน จะมีรูปแบบการจัดการดังนี้

   3.1 การสํารวจขอมูลเบื้องตน 

    กระบวนการดําเนินงานเร่ิมจากการประชุมกลุมผูนําที่มีสวนเกี่ยวของไดแก นายกองคการบริหาร

สวนตาํบลก้ืดชาง ผูใหญบานแมตะมาน ผูนาํกลุมคนฮกัปา มแีนวทางในการจัดทาํบอแกสชวีภาพคือตองเปนกลุมคน  

ที่มีรายไดตอครัวเรือนคอยขางดี และมีการรูจักแกสชีวภาพดวย หลังจากนั้นลงพื้นที่ชุมชนโดยเขาพบชาวบาน           

เพื่อพูดคุยเรื่องแกสชีวภาพ สํารวจความขอมูลการรับรูเร่ืองแกสชีวภาพ และการศึกษาความตองการการสรางบอ

แกสชีวภาพ รวมถึงศักยภาพของชุมชนในการกําจัดมูลชาง โดยผลสํารวจเบื้องตน 110 ครัวเรือน มีจํานวนผูที่รูจัก

แกสชีวภาพถึง 98 ครัวเรือน มีจํานวนผูที่ตองการทําบอแกสชีวภาพ 58 ครัวเรือน มีผูที่ตองการสรางบอแกสชีวภาพ

ภายในเดือนแรกหลังจากที่มีบอตนแบบ 10 ครัวเรือน

   3.2 การกอสรางบอตนแบบ 

    กระบวนการดําเนินงาน โดยเริ่มจากการติดตอประสานงานกับสํานักงานพลังงานจังหวัดลําพูน 

เพือ่ดงูาน และขอความอนุเคราะหรปูแบบบอตนแบบแกสชีวภาพ การติดตอประสานงาน และจัดประชุมผูทีเ่กีย่วของ

อีกคร้ังเพ่ือกอสรางบอตนแบบ และเร่ิมการการสรางบอตนแบบท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ประจําตําบลก้ืดชาง 

จํานวน 1 บอ และโรงเรียนบานแมตะมาน จํานวน 1 บอซึ่งทั้ง 2 บอ
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มีรูปแบบบอแกสชีวภาพท่ีแตกตางกัน คือ บอท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ ประจําตําบลกื้ดชาง เปนบอแบบฝงลง

ในพื้นดินไมมีถังนํ้ามันลอย สวนบอที่โรงเรียนบานแมตะมาน มีถังนํ้ามันลอย เพื่อทดลองหาจํานวนกาซ และแรงดัน

ของกาซ ที่เกิดขึ้นผลปรากฏวา ทั้งสองบอมีปริมาณ กาซในบอแตกตางกันประมาณ 0.5 คิว 

   3.3 การเพ่ิมจํานวนบอแกสชีวภาพ 

    กระบวนการดําเนนิงาน โดยเร่ิมจากการประชุมกลุมท่ีมสีวนเกีย่วของเพ่ือวางแนวทางและขยายผล 

บอแกสชวีภาพ โดยจดัประชมุรวมกบั ทางคณะทาํงานทมีวจิยั ผูนาํชาวบานแมตะมาน ตวัแทนนกัเรยีน และตวัแทน

กลุมคนฮกัปา ผลการประชมุคือตองมกีารนาํผลการสาํรวจมาตรวจสอบดวูาครัวเรือนใดบางทีต่องการสราง และทาง

ตวัแทนกลุมคนฮกัปา กบัทมีวจิยัเขาไปสมัภาษณเชิงลกึ กบัชาวบานเพ่ือหาขอสรุปจํานวนบอแกสทีจ่ะสราง จากผล

การสัมภาษณ พบวา ชาวบานตองการสรางบอแกสชีวภาพ จาํนวน 8 ครัวเรอืน หลังจากนัน้กด็าํเนนิการสรางบอแกส

ชวีภาพ โดยชางผูชาํนาญงานกอสราง และรวมกนัสงัเกตการณระหวางชาวบาน กบักลุมคนฮักปา กลุมนกัเรยีน และ

ทีมวิจัย 

   3.4 การอบรมใหความรู 

    กระบวนการดําเนนิงาน มกีารเชิญวทิยากร จากสํานกังานพลงังานจังหวดัเชยีงใหม มาทาํการตรวจสอบ

บอแกสชีวภาพ พบวา พื้นที่ภายในบานของชาวบานที่สรางบอ มีอาจจะมีปญหาในเรื่องของอุณหภูมิ เน่ืองจาก          

อยูใตตนไม ก็เลยตองมีการตัดกิ่งไมบางก่ิงเพ่ือใหเกิดแสงแดดสองลงมายังบอแกสชีวภาพ จากน้ันก็มีอบรมเร่ือง   

การใชบอแกสชวีภาพใหกบัชาวบานทีส่รางบอแกสชวีภาพ รวมถงึขอควรระวงัตางๆ ในการใชแกสชวีภาพจากมลูชาง 

โดยขอควรระวังที่สําคัญ คือการเติมมูลชาง ควรมีการเติมทุกวัน และเติมในปริมาณ มูลชาง  1 สวน และน้ําอีก  1 

สวน ซึ่งภายหลังการจัดอบรมก็มีการประเมินผลการฝกอบรมดังกลาวซึ่งผลการประเมินอยูในเกณฑดี

   3.5 ความยั่งยืน โดยจัดตั้งกลุมเพื่อบริหารจัดการมูลชาง 

    กระบวนการดําเนินงาน มีการจัดประชุมกลุมยอย กับชาวบานบานแมตะมาน ที่สรางบอแกส

ชีวภาพใชในครัวเรือนตัวเอง เพ่ือจัดตั้งคณะกรรมการ และหาขอตกลงรวมกันในเรื่องการจัดการมูลชางที่เกิดขึ้น       

บนถนนภายในหมูบานแมตะมาน ซึ่งไดมีมติใหนายเสถียร ใจคํา เปนประธานกลุม และมีขอตกลงเบื้องตนในการ

เก็บมูลชางคือ ในกรณีที่ 1 บาน 2 หลังติดกันและท้ัง 2 บานมีบอแกสชีวภาพ ก็ใหตกลงกันบานหลังหนึ่งใหมีการเก็บ

มลูชางตอนเชา และอีกหลังหน่ึงใหมกีารเก็บมลูชางตอนเย็นเพ่ือนาํไปเติมลงในบอแกสชวีภาพ กรณีที ่2 บาน 2 หลงั

แรกมีบอแกสชีวภาพ สวนอีกหลังไมมีบอแกสชีวภาพ บานหลังที่ไมมีบอแกสชีวภาพก็สามารถเก็บมูลชางหนาบาน

ของตนเองมาเตมิลงในบอแกสชวีภาพของบานทีม่บีอได นอกจากนีย้งัสามารถนาํนํา้ลนทีอ่อกมาจากบอแกสชีวภาพ 

ซึ่งเปนปุยชีวภาพนําไปรดนํ้าตนไมหรือพืชผักสวนครัวได นอกจากนี้ทางกลุมนักเรียนโรงเรียนบานแมตะมานยังได

จัดทําเปนโครงงานวิชาวิทยาศาสตร เพ่ือศึกษาและเรียนรู ซึ่งมีการจัดช่ัวโมงการเรียนรูโดยครูสุพัตรา จอมคีรี                 

ครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตร
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  4. ปจจัยเงื่อนไขที่สงผลตอการจัดการมูลชางบานแมตะมาน โดยการสรางบอแกสชีวภาพ

   จากการศึกษารูปแบบการจัดการมูลชางบานแมตะมานแบบมีสวนรวม โดยการสรางบอแกสชีวภาพ 

ครัง้นี ้พบวา สามารถดําเนินงานไดตามวัตถปุระสงค แตยงัตองดําเนินงานอยางตอเน่ือง และไดรบัการปรับปรุงพฒันา

ใหสมบรูณยิง่ขึน้อีกตอไป โดยกระบวนการทํางานรวมกบัชุมชน ในการจัดการมูลชางบนถนนภายในหมูบานแมตะมาน 

โดยการสรางบอแกสชวีภาพ มปีจจยัเงือ่นไขทีส่งผลตอการจดัการรวมมอื คอื ความเขมแขง็ของชมุชน การสนบัสนนุ

ขององคการปกครองสวนทองถิ่น ความสัมพันธระหวางชาวบาน โรงเรียน กับเจาของกิจการปางชาง ซึ่งเปน              

ปจจยัเง่ือนไขท่ีจะสงผลกระทบตอการขับเคล่ือนกระบวนการดําเนินงานและความย่ังยนืในการจัดการมูลชางภายใน

หมูบานแมตะมาน

  5. การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากระบวนการศึกษา

         การศกึษารปูแบบการจดัการมลูชางบานแมตะมานแบบมสีวนรวม โดยการสรางบอแกสชวีภาพ ไดเกดิ

การเปล่ียนแปลงหลายอยาง โดยความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับชุมชน คือ การไดเรียนรูรวมกันในการจัดการกับ

ปญหาทีเ่กดิขึน้ดวยตนเอง และกระตุนใหชมุชนเหน็ศกัยภาพของตนเองในการจดัการกบัปญหาทีเ่กดิขึน้ ชมุชนมกีาร

เรียนรูวิธีการแกปญหาอยางเปนระบบดวยตนเอง 

   ความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับโรงเรียนที่เห็นเปนรูปธรรม คือ มีบอแกสชีวภาพ ตนแบบที่สามารถเปน

แหลงศึกษาเรียนรูได โรงเรียนก็มีสวนรวมในการจัดการกับปญหามูลชางท่ีเกิดขึ้น โดยการบูรณาการการเรียน           

การสอนใหเขากบัการแกไขปญหา สามารถปลูกฝงความคิด และจิตสาํนกึใหกบักลุมนกัเรียน ในการจัดการกับปญหา

ทางดานสิ่งแวดลอมดวย

   สวนของคณะทํางานวิจัย ก็ไดมีการพัฒนาหลายๆ ดาน อันเปนผลมาจากการเรียนรูรวมกับชุมชน มี

โอกาสไดแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกบัชาวบานดานวถิชีวีติความเปนอยูในการอยูรวมกบัชาง รวมถงึเรยีนรูเรือ่งของชาง 

ซึ่งเปนสัตวที่สําคัญของประเทศไทย

อภิปรายผลการวิจัย
  จากการรวมดําเนินกิจกรรมในการพัฒนารูปแบบการจัดการมูลชางบานแมตะมานแบบมีสวนรวม โดยการ

สรางบอแกสชีวภาพ ทาํใหเหน็ถงึศักยภาพและความเขมแขง็ทีม่อียูในชมุชนแหงนี ้ ทัง้ในดานความสามคัคขีองคนใน

ชุมชน และความพรอมในดานปจจัยพื้นฐานตางๆ  จุดเดนของชุมชนบานแมตะมาน กลุมคนฮักปา กลุมนักเรียน คือ

จะมีการยอมรับกระบวนการเรียนรูอยางเต็มท่ี สังเกตจากการรวมกิจกรรมตางๆ ของผูทําวิจัย ซึ่งทางกลุมจะมี

กระบวนการมีสวนรวมท้ังดานการมีสวนรวมการตัดสินใจวาควรทําอะไรและทําอยางไร การมีสวนรวมเสียสละใน  

การพฒันา รวมทัง้ลงมอืปฏบิตัติามทีไ่ดตดัสนิใจ  การมสีวนรวมในการแบงปนผลประโยชนทีเ่กดิข้ึนจากการดาํเนนิงาน 

และการมีสวนรวมในการประเมินผลโครงการ ซึ่งสอดคลองกับทฤษฏีของ Cohen & Uphoff (1981 อางถึงใน สุนิษา 

หนูชูแกว, 2555)  นอกจากน้ีทางชุมชนยังมีความคิดที่จะทําอยางไรใหอยูรวมกับชางได เพราะถือวาชางเปนสัตว        

ที่สามารถทําใหชาวบานมีงานทํา การอยูรวมกับชาง การแกไขปญหาที่เกิดจากชาง มันจึงเปนหนาที่สําคัญที่ทาง     
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ชาวบานแมตะมาน กลุมคนฮักปา กลุมนักเรียน ตองหาทางจัดการกับปญหาใหได ซึ่งหนึ่งในแนวทาง คือ การสราง

บอแกสชวีภาพจากมูลชาง เพ่ือใชในครัวเรอืน ซึง่ชาวบานมีสวนรวมในการเรียนรูในการวิจยัครัง้นีอ้ยูแลว กจ็ะสามารถ

นาํความรูทีไ่ดรบัไปขยายผล เพ่ือใหเกดิการกาํจดัมูลชางทีเ่ปนรปูแบบ ถาหากบานทกุหลังทีอ่ยูขางถนนสรางบอแกส

ชวีภาพ กจ็ะสามารถลดปรมิาณมลูชางไดทนัท ี  สงผลหมูบานทีส่ะอาดข้ึนปราศจากกล่ินของมลูชางและมีทศันยีภาพ

ที่สวยงามขึ้น 

สรุป
  การศึกษารูปแบบการจัดการมูลชางบานแมตะมานแบบมีสวนรวม ในการสรางบอแกสชีวภาพ ไดเกิดการ

เปลี่ยนแปลงหลายอยาง คือ การไดเรียนรูรวมกันในการจัดการกับปญหาท่ีเกิดขึ้นดวยตนเอง และกระตุนใหชุมชน

เห็นศักยภาพของตนเองในการจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้น ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนที่เห็นเปนรูปธรรม 

คอื มบีอแกสชีวภาพ ตนแบบท่ีสามารถเปนแหลงศกึษาเรยีนรูได โรงเรยีนกม็สีวนรวมในการจดัการกบัปญหามูลชาง

ทีเ่กดิข้ึน โดยการบูรณาการการเรียนการสอนใหเขากบัการแกไขปญหา  ดงัน้ันผวูจิยัจึงมีขอเสนอแนะ เพือ่ใหเกดิผล

ที่นําไปใชไดจริงกับชุมชน คือ ควรมีการใหความรู ผานกระบวนการเรียนรูอยางเปนระบบ และมีสวนรวม ใหเกิด

จติสาํนกึรวมกันท่ีจะทําใหมลูชางหมดไปจากบนถนนภายในหมูบาน ซึง่เปนเร่ืองละเอียดออนอาจจะตองอาศัยระยะเวลา      

พอสมควร การจัดการกับมูลชางไมใชหนาที่ของฝายใดฝายหน่ึงเพียงฝายเดียว แตเปนหนาที่ของทุกฝาย ซึ่งตอง       

หันมาใหความสําคัญกับการจัดการมูลชางดังกลาว โดยฝายสถาบันครอบครัว สถานศึกษา ก็ควรจะมีการอบรม            

การปลูกฝงจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอม การอยูรวมกับสิ่งแวดลอม  สวนสถานบันการปกครองสวนทองถ่ิน           

กต็องตระหนกัถงึปญหามลูชาง เพราะอาจจะสงผลกระทบตอสิง่แวดลอม และการทองเทีย่วในอนาคต การวจิยัปญหา

มลูชางยงัเปนปญหาทีต่องแกไขตอไป เพราะการนํามลูชางมาทาํเปนกาซชวีภาพนัน้ อาจจะเปนเพยีงการแกไขปญหา

บางสวน เพราะยังมีมูลชางอีกจํานวนมากอยูในปางชาง และบนดอยท่ีเปนเสนทางทองเที่ยว ซึ่งอาจจะมีการศึกษา

ตอไปวาจะมีวิธีการกําจัดมูลชางดังกลาวตอไปอยางไร
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