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บทคดัยอ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการดวยองคความรูในรายวิชา “ฟสิกสชางอุตสาหกรรม” ในเศษวัสดุ 

เหลอืใชของกลุมอาชีพการเพาะเห็ด ตําบลปงยางคก อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง ดวยเทคโนโลยีไพโรไลซิส เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย ไดแก 
ขอมูลศกัยภาพของขยะพลาสติกจากกลุมอาชีพ แสดงผลในรูปของแผนผังเดินดินและการเลือกหัวขอเพือ่นําไปประยุกตใชในเนื้อหารายวิชา 
ดวยการอางอิงจากการใชรูปแบบการใหคะแนน (Rating) ในการเรียงลําดับขอมูลความสําคัญของการเลือกที่ต้ังของเทคโนโลยีไพโรไลซิส 
จากการสอบถามขอมลูจากชุมชน พบวา ระยะทางของเสนทางการขนสง มีความสําคัญทีสุ่ดในทัศนคติของประชาชนผูประกอบอาชพีเพาะเหด็ 

ผลการวจัิยจากการใชแผนผังเดินดินประกอบการเรยีนรูในสวนของเนือ้หา ปรมิาณเวกเตอรและสเกลลาร ภายใตเงือ่นไขทีเ่กีย่วของกบัระยะ 
ทางทีน่อยทีส่ดุ ซึง่สอดคลองกบัผลจากการใหคะแนนในการเลือกทีต้ั่งของเทคโนโลยีไพโรไลซิส ปรากฏวา ทําเลทีต้ั่งเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมนัน้ 
ควรอยูในบริเวณโรงเพาะเห็ดในหมูบานที่ 2 บานทุงบอแปน ตําบลปงยางคก อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง 

คําสําคัญ: กลุมอาชีพการเพาะเห็ด  เทคโนโลยีไพโรไลซิส  การจัดการของเสีย 

Abstract 
The aim of a research is to develop a mushroom waste management by knowledge of Technical Physic course. A scope of this 

research points to the mushroom working group of Pongyangkok distrtrictat Lampang province when using Pyrolysis technology. A 
mapping of Plastic waste used a device of this research. A topic of Rating Method is from the working group of Pongyangkok for 
selecting a position of Pyrolysis technology. It was found that a distant of transportation is the most important topic. 

A result of this research when use the map in the Technical Physic course which is a chapter of vector and scalar with the lowest 
distant condition. This condition is related with the rating result for pyrolysis technology position. Both cases indicate that second 
village, Tuabopaen, Pongyangkok Tambon, Hangchat Aumpur is the most suitable for installation the Pyrolysis technology. 
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บทนํา 

กระบวนการเปลี่ ยนของเสี ย/ขยะให เปนพลังงาน 
สามารถกระทําไดโดยการใชเทคโนโลยีการแปรรูปชีวมวล 
เทคโนโลยีท่ีไดรับความนิยมในปจจุบันในการปรับปรุง 
คุณภาพของของเสีย/ขยะใหมีคุณคามากข้ึนกวาเดิมนั้น 
แบงไดเปน 3 เทคโนโลยีหลักๆ คือ กระบวนการเปลี่ยน 
องคประกอบทางเคมีโดยวิธีทางเคมี, ชีวเคมี และกระบวน 
การเปลี่ยนองคประกอบทางเคมีดวยพลังงานความรอน 
โดยท่ีกระบวนการเปลีย่นองคประกอบทางเคมีดวยพลงังาน 
ความรอนนี้ยังสามารถจําแนกออกเปนกระบวนการยอยๆ 
ไดอีก 3 กระบวนการ คือ กระบวนการเผาไหม กระบวน 
การไพโรไลซิสและกระบวนการแกสซิฟเคชัน 

การนําขยะพลาสติกมาเปนแหลงพลังงานเชื้อเพลิง 
โดยใชเทคโนโลยีไพโรไลซิส (Pyrolysis) กับขยะพลาสติก 
ท่ีเหลือจากกิจกรรมเพาะเห็ดของตําบลปงยางคก อําเภอ 
หางฉัตร จังหวัดลําปางนั้นเพราะมีกลุมเกษตรกรทําอาชีพ 
เพาะเห็ดและเห็ดเปนพืชเศรษฐกิจท่ีทํารายไดใหกับกลุม 
เกษตรกรในทองถ่ิน อีกท้ังยังเพาะปลูกและดูแลงาย จึงทํา 
ใหแตละเดือนมีการเพาะเห็ดเปนจํานวนมากซึ่งมีปริมาณ 
3,000 - 4,000 กอนตอคร้ังใน 1 โรงเรือน วสัดดุังกลาวมี 
สวนประกอบหลักๆ ไดแก ถุงพลาสติกและข้ีเลื่อย 

ดั งนั้ นการศึ กษารู ปแบบของการใช เทคโนโลยี 
ไพโรไลซิสในการบริหารจัดการขยะจากกิจกรรมดังกลาว 
แทนการกําจัดโดยการเผาในท่ีโลงซึ่งทําใหเกิดมลพิษทาง 
อากาศ จึงเปนสิง่ท่ีผูวจิัยมีความสนใจท่ีจะทําการวิจัย ซึง่จะ
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เปนวิธีลดขยะพลาสติกและแกไขปญหามลพิษทางอากาศ 
แลวยังไดวธิกีารบริการจดัการแหลงพลงังานสาํหรับการใชเปน 
พลังงานทางเลือกท่ีมีเสถียรภาพอีกดวย 

วัตถุประสงค 

เพื่ อศึกษาการบริหารจัดการเศษวัสดุ เหลือใชของ 
กลุมอาชีพการเพาะเห็ด ตําบลปงยางคก อําเภอหางฉัตร 
จังหวัดลําปาง ดวยเทคโนโลยีไพโรไลซิส 

วัสดุอุปกรณและวิธีการ 

การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยท่ีตอยอดองคความรูจาก 
งานวิจัยหัวขอ การศึกษาความเปนไปไดในการประยุกตใช 
เทคโนโลยีไพโรไลซิสสําหรับขยะพลาสติกในกิจกรรมเพาะ 
เห็ดโดย กรพรรณ เทพวัง และรัตนา ฝนเฝอ พบวา เม่ือนํา 
พลาสติกท่ีเปนเศษวัสดุหรือขยะจากกระบวนการการเพาะ 
เห็ดมาผานเทคโนโลยีไพโรไลซิสแลว พบวา ไดแกสเชื้อ 
เพลงิ 0.5 กิโลกรัม และเชื้อเพลิงเหลวแบงออกเปน น้ํามัน 
เบนซนิ 0.05 ลิตร และ น้ํามันโซลาหรือน้ํามันดเีซล 3 ลติร 
ตอขยะพลาสติก 4 กิโลกรัม หรือจํานวนถุงพลาสติกท่ีใช 
ท้ังหมด 800 ใบ ซึ่งเชื้อเพลิงเหลวท่ีสกัดไดจากเคร่ือง 
ไพโรไรซิสคร้ังแรก มีคาความหนืดท่ีอุณหภูมิ 40 องศา 
เซลเซยีส เทากับ 1.522 เซนตโิตกส คาความเปนดาง 1.70 
มิลลิกรัมโพแทสเซียมไฮดรอกไซดตอกรัม มีคาความเปน 
กรด 0.23 มิลลิกรัมโพแทสเซียมไฮดรอกไซดตอกรัมและ 
มีคาความรอน 19,967 Btu/lb เชื้อเพลิงเหลวท่ีสกัดได 
จากเคร่ืองไพโรไลซิสท่ีผสมผง Catalyze ไมผานการกรอง 
มีคาความหนืดท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เทากับ 
1.813 เซนติโตกส คาความเปนดาง 0.66 มิลลิกรัม 
โพแทสเซยีมไฮดรอกไซดตอกรัม มีคาความเปนกรด 1.97 
มิลลิกรัมโพแทสเซียมไฮดรอกไซดตอกรัม และมีคาความ 
รอน 19,952 Btu/lb เชื้อเพลิงเหลวท่ีสกัดไดจากเคร่ือง 
ไพโรไลซิสท่ีผสมผง Catalyze ท่ีผานการกรอง มีคาความ 
หนืดท่ี อุณหภู มิ 40 องศาเซลเซียส เทากับ 1.329 
เซนติ โตกส  มีค าความเป นกรด 1.80 มิ ลลิ กรัม 
โพแทสเซียมไฮดรอกไซดตอกรัม และมีคาความรอน 
19,993  Btu/lb [1] 

ท้ังนี้เพื่อนําเอากรณีศึกษาดานเทคโนโลยีพลังงานท่ี 
ใชในการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใชจากงานวิจัยดัง 
กล าวมาใชพัฒนาองคความรู ในรายวิชา “ฟสิกสช าง 
อุตสาหกรรม” ซึ่งเก่ียวของกับการบวกปริมาณเวกเตอร 
ดวยวิธีการวาดรูปจากแผนท่ีเดินดินของท่ีเปนการศึกษา 
ชมุชนอยางงายในระยะเวลาท่ีจํากัดและไดทําความรูจกัสราง 
สมัพนัธกับชาวบานสวนหนึง่ไดอยางรวดเร็วทีเดยีวดวยการ 
ชักชวนพูดคุยและสอบถามเสนทางอาณาเขตหมูบาน 
เปาหมายของแผนท่ีเดินดิน 
1. ทําใหเห็นภาพรวมของชุมชน 
2. ทําใหไดขอมูลมากในระยะเวลาอันสั้น 
3. ขอมูลมีความนาเชื่อถือมากข้ึน เพราะไดจากการสํารวจ 

และสังเกตดวยตนเอง แผนท่ีเดินดนิ เปนเคร่ืองมือท่ีทําข้ึน 
งายๆ อาศัยการเดินสํารวจ และสังเกต และจดบันทึก 
ลักษณะทางดานกายภาพ ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมชุมชน 
ลงบนแผนกระดาษ [2] 

โดยแผนท่ีเดินดินท่ีนํามาใชกับงานวิจัยในคร้ังนี้เปน 
แผนท่ี เดินดินของกลุ มเพาะเห็ดของตําบลปงยางคก 
อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง 

ประชากรเปาหมาย 

การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีขอบเขตการทําวิจัยในวัสดุท่ีใช 
เพาะเห็ดของกลุมอาชีพเพาะเห็ด ตําบลปงยางคก อําเภอ 
หางฉัตร จังหวัดลําปาง 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. เก็บขอมูลศักยภาพของขยะพลาสติกจากกลุมอาชีพ 
ขอมูลพื้นฐานของกระบวนการเพาะเห็ดของกลุมเปาหมาย 
ขอมูลเชงิเทคนคิของเทคโนโลยีไพโรไลซสิ ขอมูล ศกัยภาพ 
/เสถียรภาพของกลุมเพาะเห็ด 

2. ขอมูลเชิงวิทยาศาสตรผลการทดสอบเชิงวิทยา 
ศาสตรจากขยะพลาสตกิหลงัจากผานกระบวนการไพโรไลซสิ 
โดยพิจารณาคุณสมบัติการเปนเชื้อเพลิง ไดแก คาความ 
รอน จุดวาบไฟ คาความหนืด คาความดาง คาความเปน 
กรด รูปแบบสมการเชิงเทคนิคของเทคโนโลยีไพโรไลซิส 
การจัดทําแผนท่ีเดินดินเพื่อศึกษาศักยภาพ/เสถียรภาพ 
ของกลุมเพาะเห็ด 

3. การศึกษารูปแบบวิเคราะหการจัดการโลจิสติกส 
และหวงโซอุปทาน รูปแบบการใหคะแนน (Rating) โดย 
เลอืกใชปจจยัในการพจิารณาการเลอืกทําเลท่ีตัง้ของเทคโนโลยี 
ไดแก แหลงวัตถุดิบ แรงงาน ระยะหางแตละโรงเพาะเห็ด 
เสนทางการขนสง ความสะดวกในการขนสง และผลกระทบ 
ตอสิ่งแวดลอม [3] 

4. การประเมินรูปแบบการบริหารจัดการเทคโนโลยี 
ไพโรไลซิสดวยรายละเอียดเพิ่มเติมท่ีไดจากการสอบถาม 
ขอมูลของชุมชน ซึ่งนํามาเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาการ 
เรียนการสอนรายวิชาฟสิกสชางอุตสาหกรรม ดวยการจัด 
ทําแผนท่ีเดนิดนิอยางละเอียดภายใตเงือ่นไขและองคความ 
รูเก่ียวกับการหาผลรวมของปริมาณเวกเตอรดวยการวาดรูป 

ผลการศึกษา 

จากการรวบรวมและสอบถามกระบวนการเพาะเห็ด 
ของกลุมอาชีพเพาะเห็ด ตําบลปงยางคก อําเภอหางฉัตร 
จังหวัดลําปาง สรุปไดดังนี้ 

1. อุปกรณท่ีใชในกระบวนการเพาะเห็ด การเตรียม 
กอนเพาะเห็ด คือ ปลอกคอ ถุงพลาสติก จุกปด ข้ีเลื้อย 
รําขาวละเอียด น้ําตายทรายแดง ปูนขาว ยิปซมั ข้ันตอนการ 
ทํากอนเพาะเห็ด นําข้ีเลื่อยไมงิ้วหรือฉําฉา มาปริมาณตาม 
แตโรงเพาะแตละโรงตองการใสในเคร่ืองโม ใสรําขาว,
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ตารางท่ี 2 ปจจัยในการใหคะแนน (Rating) 

5. การประเมินรูปแบบการบริหารจัดการเทคโนโลยี 
ไพโรไลซสินาํไปเทียบเคยีงเพิม่เตมิไดจากการสอบถามขอมูล 
การใหคะแนน (Rating) จากชุมชนเพื่ อประกอบการ 
ตดัสนิใจเลอืกทําเลท่ีตัง้เทคโนโลยี สามารถเรียงลําดบัความ 
สําคัญจากลําดับมากที่สุดไปสําคัญนอยท่ีสุดดังนี้ เสนทาง 
การขนสง ความสะดวกในการขนสง แรงงาน ระยะหาง 
แหลงวัตถุดิบและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่งผลของการ 
เทียบเคียงนี้จะนํามาเปนเงื่อนไขสําหรับ การพัฒนาการ 
เรียนการสอนรายวิชาฟสิกส ชางอุตสาหกรรม ในสวนของ 
การจัดทําแผนท่ีเดินดินและองคความรูเก่ียวกับการบวก 
ปริมาณเวกเตอรดวยการวาดรูป ซึ่งเปนการผสมผสานองค 
ความรูท่ีไดจากการวิจัยมาใชในการพัฒนาการเรียนการ 
สอนภายใตเงื่อนไขกําหนดระยะทางท่ีนอยท่ีสุดจากจุด 
อางอิงท่ีครอบคลุมจํานวนเรือนเพาะเห็ดท่ีมากท่ีสุดโดยมี 
รายละเอียดดังรูปท่ี 2 และ 3 

อภิปรายผลการศึกษา 

1. ผลการวิเคราะหในการตรวจคุณสมบัติของน้ํามันท่ี 
ออกจากเคร่ืองไพโรไลซิส ในสวนท่ียังวดัคาไมได ไดแก จุก 
วาบไฟ เนื่องจากน้ํามันท่ีสงไปมีอุณหภูมิต่ํากวา 25 องศา 
เซลเซียส ของน้ํามันท้ัง 3 กลุมตัวอยาง และคาความเปน 
ด างของน้ํ า มันท่ี ออกจากเคร่ื องไพโรไลซิ สท่ี ผสมผง 
Catalyze ท่ีผานการกรองของน้ํามันกลุมตวัอยางท่ี 3 แตถึง 
กระนั้นการระบุคุณสมบัติการเปนเชื้อเพลิงของพลาสติก 
จากกิจกรรมเพาะเห็ด เม่ือผานกระบวนการไพโรไลซิสจะ 
ตองทําการวิเคราะหคุณสมบัติของน้ํามันท่ีออกจากเคร่ือง 
ไพโรไลซิสอยางตอเนื่องใหครบตามคุณสมบัติท่ีกําหนด 
เปนสิ่งท่ีคณะวิจัยตองกระทําตอไป 

2. การเลือกติดตั้งเทคโนโลยีแยกจากโรงเพาะเห็ด 
3. จากการสอบถามขอมูลปจจัยสําคัญในการเลือก 

ทําเลท่ีตัง้เทคโนโลยไีพโรไลซิสในชมุชน สามารถเรียงลําดบั 
ความสําคัญของปจจัยในการเลือกทําเลท่ีตั้ง โดยปจจัยท่ี 
สําคัญท่ีสุด คอื เสนทางการขนสง ความสะดวกในการขนสง 
แรงงาน ระยะหาง แหลงวัตถุดิบ ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
แตกตางจากผลที่ไดของ ปจจัยในการใหคะแนน (Rating) 

ปจจัย คะแนนเต็ม ทําเลท่ีตั้ง 
(หมูบานท่ี 2) 

ทําเลท่ีตั้ง 
(หมูบานท่ี 3) 

ทําเลที่ต้ัง 
(หมูบานที่ 11) 

1 แหลงวัตถุดิบ 400 300 250 150 
2 แรงงาน 300 250 200 150 
3 ระยะหาง 275 225 175 150 
4 เสนทางการขนสง 125 100 75 70 
5 ความสะดวกในการขนสง 135 120 50 45 
6 ผลกระทบส่ิงแวดลอม 150 130 100 95 

รวม 1,385 1,125 850 660 
เปอรเซ็นต (%) 100 81 61 48 

ตารางท่ี 2 สามารถเรียงลําดับความสําคัญไดดังนี้ แหลง 
วัตถุดิบ แรงงาน ระยะหาง เสนทางการขนสง ความสะดวก 
ในการขนสง ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

สรุปผลการศึกษา 

1. กลุมเรียนท่ีใชแผนผังเดินดินประกอบการเรียนการ 
สอนมีการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูมากข้ึน เม่ือเปรียบ 
เทียบกับกลุมอ่ืนๆ ดวยคะแนนของแบบทดสอบกอน - 
หลังเรียน 

2. แนวทาง/รูปแบบท่ีเหมาะสมตอการบริหารจัดการ 
เศษวัสดุ อางอิงจากการใชรูปแบบการใหคะแนน(Rating) 
ในสวนปจจยัท้ัง 6 ขอ ไดแก แหลงวัตถุดิบ, แรงงาน, ระยะ 
หาง, เสนทางการขนสง, ความสะดวกในการขนส ง, 
ผลกระทบสิง่แวดลอม พบวา หมูบานท่ี 2 บานทุงบอแปนมี 
ความเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะจัดตั้งเทคโนโลยีไพโรไลซิส เพื่อ 
การบริหารจัดการเศษวสัดเุหลือใชในกิจกรรมการเพาะเห็ด 

3. การสอบถามขอมูลลําดับความสําคัญของการเลือก 
ทําเลท่ีตัง้เทคโนโลยีไพโรไลซสิในชมุชน บานปงยางคก พบ 
วาระยะทางของเสนทางการขนสงมีความสําคัญท่ีสุดใน 
ทัศนคติของประชาชนผูประกอบอาชพีเพาะเหด็สอดคลอง 
กับการนาํแผนผงัเดนิดนิมาใชประกอบการเรียนการสอนราย 
วิชาฟสิกสชางอุตสาหกรรม หัวขอเร่ืองปริมาณเวกเตอร 
ภายใตเงือ่นไขท่ีเก่ียวของกับระยะทาง ทําใหไดผลการเรียน 
รูแบงออกเปน 2 กรณี คือ การเลือกทําเลที่ตั้งเทคโนโลยี 
เปนอิสระแยกออกมาจากโรงเพาะเห็ดของกลุมอาชีพเพาะ 
เห็ดและการเลือกทําเลท่ีตั้ งเทคโนโลยีอยู ในบริเวณโรง 
เพาะเห็ดในหมูบานท่ี 2 บานทุงบอแปน 

ขอเสนอแนะงานวิจัยในอนาคต 

การนําผลท่ีไดจากการวิจัยดานการเลือกทําเลท่ีตั้ ง 
ของเทคโนโลยีไพโรไลซิสในชุมชนไปเปรียบเทียบกับผลที่ 
ไดจากการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการเลือกทําเลท่ีตั้งของ 
เทคโนโลยีดังกลาว








