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บทคัดยอ 

การวิจยัเรือ่งการผลิตกาซชีวภาพจากมูลไกสำหรบัครวัเรือนในตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความตองการการผลิตกาซชีวภาพจากมูลไกสำหรับ
ครัวเรือน 2) ทดลองการผลิตกาซชีวภาพจากมูลไกสำหรับครัวเรือน และ 3) ศึกษาผลการผลิต 
กาซชีวภาพจากมูลไกสำหรับครัวเรือนที่ยั่งยืน เปนการวิจัยแบบผสม คือ การสำรวจและ 
การทดลอง เครื่องมือที่ใช ประกอบดวย แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง แบบสอบถาม และ 
การประชุมกลุมยอย ซึ่งมีผูใหขอมูลหลัก คือ ตัวแทน 33 คน จากแหลงเรียนรู 33 แหลง  
12 หมูบาน ในเขตพื้นที่ตำบลจอมบึง ผลการศึกษาพบวา ความตองการผลิตกาซชีวภาพจากมูลไก
สำหรับครัวเรือนชุมชนใหความสนใจเทคโนโลยีการผลิตกาซชีวภาพในระดับครัวเรือนแบบฝาลอย 
และใชเทคโนโลยีการผลิตกาซชีวภาพในระดับครัวเรือนแบบถุงหมักพลาสติก และผลจาก 
การศึกษาการผลิตกาซชีวภาพจากมูลไกสำหรับครัวเรือนที่ยั่งยืนในครัวเรือน พบวา ยังไมมีความ
ตอเน่ืองของการผลิตกาซชีวภาพในระดับครัวเรือนทำใหระบบผลิตกาซชีวภาพถูกทิ้งราง ดังนั้น
แนวทางการผลิตกาซชีวภาพจากมูลไกที่ระดับครัวเรือนของตำบลจอมบึงอยางยั่งยืนควรสงเสริม
การผลิตกาซชีวภาพโดยใชแนวทางดังนี้ 1) สรางความตระหนักถึงเหตุผลความจำเปนในการผลิต
กาซชีวภาพดวยตัวเองเพื่อชวยลดรายจายในครัวเรือน 2) เกิดการถายทอดการผลิตกาซชีวภาพ 
โดยใชเทคโนโลยีการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูง 3) ปราชญชุมชนหรือผูรูถายทอดใหความรู  
เกี่ยวกับเทคนิคการเลือกวัสดุอุปกรณในการประกอบติดตั้งและการบำรุงรักษาที่เหมาะสม และ  
4) กาซชีวภาพในถังแรงดันต่ำเพื่อจำหนายในชุมชน 

 
คำสำคัญ: กาซชีวภาพ / มูลไก / ครัวเรือน 
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Abstract 

The objectives of the research entitled, “Biogas Production from Chicken 
Manure for Community Households in Chom Bueng District, Ratchaburi” were to  
1) survey the actual needs of the community households regarding biogas production 
from the chicken manure, 2) perform an experiment on the biogas production for 
the community households’ use, and 3) investigate the effects of the sustainability of 
the biogas production. Mix Methods research design was employed in the research, 
collected both survey data and experimental data. The research tools consisted 
of Semi-Structured Interview, Questionnaire, and Focus Group Discussion.  
The informants were 33 representatives from 33 learning centers across 12 villages 
located in Chom Bueng District. According to the needs survey regarding the 
biogas production from chicken manure, a finding revealed that the community 
households had high interest in Floating drum digester, as well as plastic bag 
digester. Another finding regarding the sustainability of the biogas production 
showed the lack of consistency in producing the biogas of the households, as 
there were some of the biogas production systems found being neglected in 
households. Therefore, the suggestions from the finding were compiled as a 
guideline for promoting and maintaining the sustainability of the production of the 
biogas as follows: 1) to raise awareness of the significance of self-sufficient concept in 
producing biogas for household’s consumption to reduce the cost of expenses, 2) 
to transfer the knowledge of the biogas production with highly effective technologies, 
3) to stimulate indigenous philosophers to share their knowledge about the 
techniques used in selecting appropriate resources for an establishment and 
maintenance of biogas digesters, and 4) to produce the biogas digesters by using 
low pressure drums, as a purpose of local sales and distribution.  

 
Keywords:  Biogas / Chicken manure / Household 
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บทนำ 
พลังงานทดแทนเปนแหลงพลังงานหน่ึงที่รัฐบาลไดใหความสำคัญและสนับสนุนใหเกิด

การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยมุงเนนจากการใชวัตถุดิบภายในประเทศเพ่ือการผลิต
พลังงานทดแทนอ่ืนสงผลใหสามารถชวยแกไขปญหาส่ิงแวดลอมควบคูกันไป (สำนักนโยบายและ
แผนพลังงาน. 2556, หนา 16-20) เทคโนโลยีการบำบัดของเสียแบบไรอากาศ (Anaerobic 
digestion) เปนเทคโนโลยีหน่ึงท่ีนำมาใชในการบำบัดของเสียอินทรียท่ีเกิดกาซชีวภาพเปนผลพลอยได
ซึ่งสามารถนำมาใชประโยชนในรูปพลังงานทดแทนและยังเปนการชวยบรรเทาการปลดปลอยกาซ
เรอืนกระจกอันเปนสาเหตทุีท่ำใหเกดิสภาวะโลกรอน (ปรดีา วบิลูยสวสัดิ ์และคณะ. 2552, หนา 1-6) 
ในพื้นที่เกษตรกรรมจะมีผลผลิตดานชีวมวลที่สามารถนำมาใชเปนแหลงวัตถุดิบเพ่ือผลิตกาซ
ชีวภาพไดมาก ซึ่งปจจุบันประเทศไทยผลิตกาซชีวภาพจากน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมทางการ
เกษตร ขยะมูลฝอยและฟารมเล้ียงสัตว (สำนักนโยบายและแผนพลังงาน. 2557, หนา 8) อยางไรก็ตาม
ยังมีวัตถุดิบเหลือใชทางการเกษตรที่นาสนใจอีกจำนวนมากที่สามารถนำมาผลิตเปนกาซชีวภาพได 
โดยจะพบวา กาซชีวภาพเปนกาซที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติจากการยอยสลายสารอินทรีย ซึ่งอาศัย
อุณหภูมิ 4-60 องศาเซลเซียส ที่ปราศจากออกซิเจนและข้ึนอยูกับชนิดของกลุมจุลินทรีย และ 
ที่สำคัญความเปนกรด-ดางมีผลตอการหมักเช้ือเชนกัน ในชวงความเปนกรด-ดางท่ีเหมาะสม คือ  
ที่ระดับ 6.6-7.5 แตการหมักจะมีคากรด-ดาง เกินกวานี้ มักจะสงผลตอแบคทีเรียที่ทำใหเกิดกาซ
มีเทน และสารอาหารหรือสารอินทรียที่จะกระตุนใหจุลินทรียเจริญเติบโตรวมไปถึงสารยับยั้งให
ออกซิเจนหยุดชะงัก เชน แอมโมเนีย ไฮโดรเจน เปนตน โดยกระบวนการผลิตกาซชีวภาพเปน 
กระบวนการทางธรรมชาติที่อาศัยการทำงานของจุลินทรีย 2 จำพวก คือ แบบท่ีไมสรางมีเทน 
และแบบท่ีสรางมีเทน ในกลุมที่สรางมีเทนผลจะตองคำนึงคือ ในการผลิตกาซชีวภาพตองระวัง 
ไมใหออกซเิจนเขาไปสัมผัสกับจุลินทรีย ซึ่งสงผลทำใหการผลิตกาซมีเทนดอยประสิทธิภาพ 

การผลิตกาซชีวภาพจะมีประโยชนมากถามีจุดประสงคนำไปใชเพื่อลดการใชกาซ 
ถังแอลพีจี (LPG) เพื่อชวยลดคาใชจายในระดับชุมชนและครัวเรือน และนอกจากนี้แลวการหมัก
กาซชีวภาพมีประโยชนทางดานสิ่งแวดลอมคือ ชวยลดปญหาของกล่ินและกาซพิษจากขยะอินทรีย
หมักในถังลดการเกิดกลิ่นเหม็น ลดปญหาการเกิดโรค ไมเปนแหลงเพาะพันธุหรือแพรพันธุเชื้อโรค
และสัตวนำโรค ลดปญหาเร่ืองคุณภาพแหลงน้ำธรรมชาติ (กระทรวงพลังงาน. 2555, หนา 11) 
ดานเกษตรกรรมของเสียที่ผานกระบวนการหมักจะมีคุณสมบัติเปนปุยอินทรียที่ดี มีสภาพเปน 
กรดนอยมาก กลิ่นไมเหม็นเหมาะสำหรับบำรุงดินเพ่ือการเพาะปลูก น้ำที่ผานการหมักใชเปน 
ปุยน้ำได กากตะกอนท่ีผานการยอยสลายสามารถนำไปทำปุยอัดเม็ด ดานพลังงานใชหุงตมอาหาร
แทนกาซแอลพีจี กาซชีวภาพ 1 ลูกบาศกเมตรทดแทนน้ำมันดีเซลในรูปแบบพลังงานความรอน  
ใชแทนถานไม ไมฟน เปนเชื้อเพลิงใหความรอนทดแทนการใชน้ำมันเตา รูปแบบการใช 
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เชื้อเพลิงและพลังงานเชื้อเพลิงเมื่อมีการเปรียบเทียบกับปริมาณกาซชีวภาพ 1 ลูกบาศกเมตร
เทียบเทาพลังงานชนิดอื่นไดดังนี้ เทียบกับกาซหุงตมแอลพีจี เทากับ 0.46 กิโลกรัม เทียบกับ
น้ำมันดีเซล เทากับ 0.60 ลิตร เทียบกับน้ำมันเตา เทากับ 0.55 ลิตร เทียบกับไฟฟาเทากับ  
1.2 kWh และเทียบกับไมฟน เทากับ 1.5 กิโลกรัม 

ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของอำเภอจอมบึง 
และอยูทางทิศตะวันตกของจังหวัดราชบุรี ระยะหางจากจังหวัดราชบุรีประมาณ 23 กิโลเมตร 
และหางจากที่วาการอำเภอจอมบึงประมาณ 2 กิโลเมตร อาณาเขตติดตอ ทิศเหนือติดตอกับ
ตำบลปากชอง อำเภอจอมบึงและตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม ทิศใตติดตอตำบลหินกอง 
และตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง ทิศตะวันออกติดตอตำบลปากชอง อำเภอจอมบึง และทิศตะวันตก
ติดตอตำบลรางบัว ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง มีเนื้อที่ในเขตองคการบริหารสวนตำบลประมาณ 
78.72 ตารางกิโลเมตร (49,202.41 ไร) มีภูมิประเทศเปนพื้นที่ลุมตอนกลางของตำบล สวนบริเวณ
รอบนอกเปนทีร่าบสูงสลับเนินเขา ในฤดูฝนน้ำจะหลากมารวมกันบริเวณทุงจอมบึงซ่ึงอยูตอนกลาง 
ของตำบลทำใหบริเวณพื้นที่ตอนกลางของตำบลเหมาะแกการทำนา สวนบริเวณรอบนอกเหมาะ 
แกการเพาะปลูกพืชไร จำนวนหมูบานในเขตพ้ืนท่ีตำบลจอมบึงมี 12 หมูบาน ประชาชน 
รอยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม สวนอีกรอยละ 20 ประกอบอาชีพคาขาย รับจางและ 
รับราชการ พืชที่ปลูกคือ มันสำปะหลัง ขาว ออยน้ำตาล แตงโม และพืชไรอื่น ๆ สวนอาชีพรอง  
คือ การรับจางในภาคเกษตรกรรม คาขาย การเล้ียงไก สุกร เพื่อจำหนาย (องคการบริหารสวน
ตำบลจอมบึง. 2556-2558) ผลจากการประกอบอาชีพทำใหชุมชนมีความพรอมดานวัตถุดิบ 
สำหรับการผลิตกาซชีวภาพในชุมชน และมีสถานที่พรอมสำหรับการทดลอง จึงมีความเหมาะสม 
ที่จะทำการวิจัยโดยนำเอาเทคโนโลยีการผลิตกาซชีวภาพมาใชในการทดลอง ซึ่งมีเปาหมายหลัก 
คือ เพื่อลดภาระคาใชจายในครัวเรือน สรางความเปนอยูของครัวเรือนใหดีขึ้น ดังนั้นหากชุมชน
สามารถผลิตพลังงานกาซชีวภาพจากมูลไกมาใชในครัวเรือนเองได นอกจากจะเปนการลดรายจาย
ของครอบครัวลงแลว ยังเปนการสรางมูลคาเพิ่มจากมูลไกที่เหลือทิ้งได รวมถึงไดปุยที่เกิดจาก 
การยอยสลายหลังจากการผลิตกาซชีวภาพอีกดวย  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความตองการการผลิตกาซชีวภาพจากมูลไกสำหรับครัวเรือน 
2. เพื่อทดลองการผลิตกาซชีวภาพจากมูลไกสำหรับครัวเรือน  
3. เพื่อศึกษาผลการผลิตกาซชีวภาพจากมูลไกสำหรับครัวเรือนที่ยั่งยืน  
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ขอบเขตการวิจัย 
ประชากร คือ ประชาชนในแหลงศูนยการเรียนรูตำบลจอมบึง 33 แหลง ตำบลจอมบึง  

อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จำนวน 71 คน เปนท่ียอมรับในชุมชนและมีศักยภาพในการวิเคราะห
ศึกษาผลการผลิตกาซชีวภาพจากมูลไกสำหรับครัวเรือนที่ยั่งยืนใน 8 กลุมของ 33 แหลงการเรียนรู 
ประกอบดวย 

1. กลุมการบริหารจัดการทองถ่ิน ประกอบดวย 6 แหลงการเรียนรู ไดแก กลุมการ
บริหารจัดการทองถิ่นแบบมีสวนรวม กลุมแผนพัฒนาตำบล กลุมการจัดทำบัญชีครัวเรือน กลุม
จอมบึงมาราธอน กลุมศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน ตำบลจอมบึง และกลุมกองทุน สปสช. 

2. กลุมสวัสดิการชุมชน ประกอบดวย 2 แหลงการเรียนรู ไดแก กลุมสถาบันการเงิน  
และกลุมกองทุนออมบุญวันละบาท 

3. กลุมหองเรียนวิถีพอเพียง (โรงเรียนบานหนองขนาก) ประกอบดวย 1 กลุม  
คือ กลุมหองเรียนวิถีพอเพียง (โรงเรียนบานหนองขนาก) 

4. กลุมเศรษฐกิจชมุชน ประกอบดวย 5 แหลงการเรียนรู ไดแก กลุมผลติภณัฑกระเปาหนงั 
กลุมผลิตภัณฑแปรรูปผลไม กลุมผลิตภัณฑประจำบาน (พิมเสนน้ำ น้ำยาลางจาน น้ำยาซักผา) 
กลุมผลิตภัณฑจากลูกตาล และกลุมเฟอรนิเจอรจากแขนงไม 

5. กลุมการจัดการสิ่งแวดลอม ประกอบดวย 3 กลุม ไดแก ปาชุมชนเขาลาน การจัดการ
ขยะดวยไสเดือน (โรงพยาบาลยุพราช) และกลุมปุยหมักฉี่ไสเดือน 

6. กลุมสงเสริมการเกษตรและวิถีพอเพียง ประกอบดวย 8 แหลงการเรียนรู ไดแก  
กลุมมันสำปะหลังโดยใชปุยอินทรีย กลุมปุยชีวภาพอัดเม็ดและการทำ EM กลุมสารไลแมลง  
การขยายจุลินทรีย EM กลุมปลูกผักในตะกรา ผลิตภัณฑแปรรูปเพ่ือสุขภาพ การปลูกผักไฮโดรโปรนิค
บาน 84 วิถีพอเพียง ผลิตภัณฑแปรรูปจากธรรมชาติ 

7. กลุมภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่น ประกอบดวย 3 แหลงการเรียนรู ไดแก  
กลุมผลิตภัณฑเครื่องจับสัตวน้ำขนาดจิ๋ว กลุมการแสดง รำโทน ไทยทรงดำ และกลุมสืบสาน
ภูมิปญญาไทยจากไมไผ 

8. กลุมจิตอาสาดูแลชุมชน ประกอบดวย 5 แหลงการเรียนรู ไดแก กลุมนวดเพื่อสุขภาพ 
กลุมสงเสริมหวงใยใสใจผูสูงอายุ กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบล กลุมบำบัดทุกขบำรุงสุข และ
กลุมอาสาสมัครเพื่อประชาชน (อาสาสมัครชุมชนหมู 8) 

กลุมตัวอยาง คือ ประชาชนท่ีถูกคัดเลือกจากตัวแทนของชุมชนในแหลงศูนยเรียนรูตำบล
จอมบึง 33 แหลงการเรียนรู ที่เปนผูรูในแตละแหลงเรียนรู และเต็มใจเสียสละเวลาตลอดระยะ
เวลาของการทำวิจยั ซึง่ประกอบดวย 8 กลุม ใน 33 แหลงการเรียนรู โดยเลอืกผูนำแหลงการเรียนรู 
ดวยวิธีเจาะจงตัวแทนแหลงการเรียนรูละ 1 คน รวมจำนวน 33 คน 
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ตัวแปรท่ีศึกษา ประกอบดวย ตัวแปรตนและตัวแปรตามดังตอไปนี้ 
ตัวแปรตน ไดแก การผลิตกาซชีวภาพจากมูลไกสำหรับครัวเรือนในตำบลจอมบึง  

อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
ตัวแปรตาม ไดแก การรับรูคุณสมบัติของเทคโนโลยีกาซชีวภาพจากมูลไกและเศษพืชผัก

ระบบถังหมัก ระบบฝาเปด เกี่ยวกับคุณสมบัติ จำนวน 3 ดาน คือ  
1. ดานคุณประโยชนของเทคโนโลยีกาซกาซชีวภาพ (Relative advantage) คาใชจาย

ในครวัเรอืน ดานสิง่แวดลอม ดานสงัคม ความคุมทนุ ตนทนุการผลติ และความสามารถในการผลิต  
2. ดานความสอดคลองเหมาะสม (Compatibility) เหมาะสมกับการดำรงชีวิตประจำวัน 

การใชวัตถุดิบ (มูลไก) ในการผลิตกาซชีวภาพ การเติมมูลไกในระบบการผลิตกาซ มีปริมาณ
เพียงพอ สอดคลอง และเหมาะสมกับการใชประกอบอาหารในครัวเรือนแตละวัน ความสามารถใน
การแกไขปญหาขอขัดของที่เกิดจากเทคโนโลยีกาซชีวภาพ 

3. ดานความยุงยากซับซอน (Complexity) ความยุงยากตอความเขาใจและตองใชเวลา
เรียนรู การนำไปติดตั้งและปฏิบัติจริง การคำนวณการเติมมูลไกและปริมาณกาซที่ใช การดูแล
รักษาและซอมบำรุง และการจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ 

 

เครื่องมือในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวย เคร่ืองมือ 3 ชนิด เพื่อใหไดขอมูล โอกาส 

ปญหาและอุปสรรคของการใชพลังงานเชื้อเพลิงกาซชีวภาพจากมูลไกสำหรับชุมชนจอมบึง ดังนี้ 
1. แบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง ประกอบดวย ชุดขอมูลทางวิชาการเก่ียวกับโอกาส  

ความเปนไปไดและความย่ังยนืในชุมชนของการใชกาซชวีภาพ บริบทการใชพลงังานกาซหงุตมในระดบั 
ครวัเรอืน สำรวจความเปนไปไดของวตัถดุบิมลูไก ศกัยภาพการนำมาใชในรปูแบบพลงังานกาซชวีภาพ 
ทางเลือก ความตองการท่ีจะลองเปล่ียนมาทำกาซชีวภาพใชในระดับครัวเรือน และความกังวล 
ในการนำกาซชีวภาพมาใชในระดับครัวเรือนและเทคนิคการสรางถังหมักกาชชีวภาพแบบประหยัด  

2. การสนทนากลุมยอย (Focus group discussion) ดวยวิธีสนทนากลุมโดยแบงออก
เปนกลุมยอย จำนวน 3 กลุม ๆ ละ 11 คน รวม 33 คน และเพ่ือใหครอบคลุมกับเนื้อหาที่ตองการ
ศึกษา แนวทางสนทนากลุมยอยในแตละวง จึงไดกำหนดประเด็นไว 6 ประเด็น ดังนี้ 1) การผลิต
กาซชีวภาพจากมูลไกท่ีระดับครัวเรือนตองเกิดจากความตองการของครัวเรือนท่ีตองการลดรายจาย 
เพิ่มรายได 2) วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิตกาซชีวภาพ ไดแก มูลสัตว ตองมีอยางเพียงพอ  
3) เทคโนโลยีที่ใชในการผลิตกาซชีวภาพไมยุงยากซับซอน วัสดุสามารถจัดหาไดในชุมชน 
และคนในครัวเรือนสามารถดำเนินการควบคุมกระบวนการผลิตกาซชีวภาพอยางเหมาะสมได  
4) เปนพื้นที่ที่มีลักษณะเปนชุมชนภาคเกษตรกรรมและมีความตองการจัดการขยะอินทรีย  
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5) ราคาพลังงานกาซแอลพีจีเพิ่มสูงข้ึนในระดับที่สงผลตอคาครองชีพอยางมาก และ 6) สามารถ
บำรุงรักษาและซอมแซมอุปกรณผลิตกาซชีวภาพไดเองตามอายุการใชงาน 

3. แบบสอบถาม โดยสอบถามจากตัวแทนกลุมตัวอยาง จำนวน 33 คน ที่ไดรับการฝก
ทดลองการประกอบถัง การสรางถัง และทดลองใชงานดานการหมักกาซชีวภาพ ไดประเมินการ
รับรูคุณสมบัติของเทคโนโลยีกาซชีวภาพจากมูลไก ระบบถังหมัก ระบบฝาเปด เปนการแสดง 
ความคิดเห็นของผูใหขอมูลเก่ียวกับความสอดคลองของเทคโนโลยีกาซชีวภาพ ซึ่งจำนวน 3 ดาน 
ดังน้ี 

 3.1 ดานคุณประโยชนของเทคโนโลยีกาซชีวภาพ (Relative advantage) กำหนดคา
คะแนน 3 ชอง คือ ชองคะแนน 1 (ระดับคะแนน 1.00-1.66) หมายถึง รับรูวาไมดี ชองคะแนน 2 
(ระดับคะแนน 1.67-2.33) หมายถึง รับรูวาเทากัน ชองคะแนน 3 (ระดับคะแนน 2.34-3.00) 
หมายถึง รับรูวาดีกวา ตามลำดับ 

 3.2 ดานความสอดคลองเหมาะสมของเทคโนโลยีกาซชีวภาพ (Compatibility) 
กำหนดคาคะแนน 2 ชอง คือ ชองคะแนน 1 (ระดับคะแนน 1.00-1.50 หมายถึง ไมสอดคลอง 
ชองคะแนน 2 (ระดับ คะแนน 1.51-2.00)  หมายถึง สอดคลอง 

 3.3 ดานความยุงยากซับซอนของเทคโนโลยีกาซชีวภาพ (Complexity) กำหนด 
คาคะแนน 3 ชอง คือ ชองคะแนน 1 (ระดับคะแนน 1.00-1.66) หมายถึง รับรูวามีความยุงยาก
ชองคะแนน 2 (ระดับคะแนน 1.67-2.33) หมายถึง รับรูวามีความยุงยากในระดับปานกลาง  
ชองคะแนน 3 (ระดับคะแนน 2.34-3.00) หมายถึง รับรูวาไมมีความยุงยาก  

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ นักวิจัยไดทำการรวบรวมขอมูลดังนี้ 1) รวบรวมขอมูลและบริบท 

ของชุมชนเกี่ยวกับปริมาณการใชพลังงานกาซหุงตมในระดับครัวเรือนและคาใชจายในครัวเรือน 
ดวยการศึกษาจากพ้ืนที่ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยนักวิจัย 2) ทดลองพัฒนา
ตนแบบกระบวนการผลิตพลังงานกาซชีวภาพจากมูลไกใหไดสัดสวนและกระบวนการผลิตที่
เหมาะสมเพื่อใหไดปริมาณกาซและเปอรเซ็นตกาซมีเทนสูงสุด 3) ทดลองใชกาซชีวภาพจากมูลไก
สำหรับครัวเรือน และ 4) สรุปตีความจากปรากฏการณที่มองเห็น (Holistic and multifact 
approach) และนำมาจำแนกขอมูลตามปรากฏการณวิทยา (Phenomenology) วิเคราะหเปน
ลักษณะพรรณนา แลวนำขอมูลที่เปนปรากฏการณเหลานั้นมารังสรรคขอมูล (Constructivism) 
ครบทุกประเด็นแบบองครวม (Holistic) และยืนยันความเชื่อถือไดของขอมูลดวยการจัดเวที 
การประชุมกลุมยอย (Focus group discussion) รวมกับตัวแทนของชุมชนในแหลงศูนยเรียนรู
ตำบลจอมบึง 33 แหลงการเรียนรู ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จำนวน 33 คน 
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เพื่อใหไดแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนดวยการผลิตกาซชีวภาพจากมูลไกสำหรับ
ครัวเรือนในตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ที่สมบูรณ 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลและประเมินผลการผลิตกาซชีวภาพจากมูลไกสำหรับ
ครัวเรือนในตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ในครั้งนี้ ประกอบดวย คารอยละ (%)  
คาเฉลี่ย ( X  ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 

ผลการวิจัย 
ผลการการวิจัยแยกตามวัตถุประสงค พบวา 
1. ผลการศึกษาความตองการผลิตกาซชีวภาพจากมูลไกสำหรับครัวเรือน  
 ครัวเรือนสวนมากยังไมกลาตัดสินใจเปลี่ยนมาทำกาซชีวภาพใชของในระดับครัวเรือน 

เนื่องจากมีความกังวลเรื่องตนทุนการผลิตที่มีมูลคาสูงไมคุมกับปริมาณแกสที่ได ไมมีพื้นที่หมักกาซ
ชีวภาพ ไมมั่นใจเร่ืองอุปกรณปองกันความปลอดภัย วัตถุดิบไมเพียงพอตอการหมักกาซชีวภาพ 
ความยุงยากในการดูแลรักษา และนอกจากนั้นยังพบวา การผลิตกาซชีวภาพในระดับครัวเรือน 
สามารถเลือกใชเทคโนโลยีในการผลิตได 4 รูปแบบ ไดแก 1) แบบฝาลอย โดยการทำถังกักเก็บ 
มูลดานบนในสวนที่ฝาครอบเก็บกาซ เปนถัง 2 ชั้น เพื่อหลอน้ำในวงนอกปองกันกาซรั่วออกและ
ยังทำใหฝาครอบเหล็กเก็บกาซแชอยูในน้ำที่หลอไมสัมผัสกับมูลโดยตรง สามารถยืดอายุการใชงาน
ของฝาครอบ 2) แบบโอง มีวัตถุประสงคเพื่อตองการที่จะใชวัสดุที่มีและใชงานในทองถิ่นสามารถ
นำมาประยุกตใชงานและเปนแบบทอซีเมนตรวมกับฝาครอบเก็บกาซ 3) แบบถุงหมักพลาสติก 
รูปรางมีลักษณะทรงกระบอกวางแนวนอนทำจากพีวีซี (PVC) ที่มีปริมาตรประมาณ 8 ลบ.ม.  
จะมีกำลังผลิตกาซชีวภาพไดประมาณ 2 ลบ.ม./วัน และ 4) แบบถังโพลีเอธิลีน จะใชถังโพลีเอธิลีน
สำเร็จรูป เปนถังหมักแลวทำการตอทอกาซดานบนของถังเพ่ือดึงกาซชีวภาพที่ไดไปพักในถังเก็บ 
กาซกอนท่ีจะดึงกาซชีวภาพไปใชงาน ซึ่งจากรูปแบบการผลิตทั้ง 4 แบบ ชุมชนตางใหความสนใจ
เทคโนโลยีการผลิตกาซชีวภาพในระดับครัวเรือนแบบฝาลอยมากที่สุด รองลงมาคือ เทคโนโลยี
การผลิตกาซชีวภาพในระดับครัวเรือนแบบถุงหมักพลาสติก และเทคโนโลยีการผลิตกาซชีวภาพ 
ในระดับครัวเรือนแบบถังโพลีเอธิลีนสำเร็จรูป และสนใจนอยท่ีสุดคือ เทคโนโลยีการผลิต 
กาซชีวภาพในระดับครัวเรือนแบบโอง 

2. ผลการทดลองการผลิตกาซชีวภาพจากมูลไกสำหรับครัวเรือน  
 ผลจากการทดลองสรางถังหมักกาซชีวภาพจากมูลไกสำหรับครัวเรือน พบวา ในการ

ออกแบบและสรางถังหมักกาซชีวภาพส่ิงสำคัญที่ตองคำนึงถึงคือ ชองทางเติมเศษมูลไก จะตอง
ออกแบบใหใสเศษไดงายๆ เวลาเปดเติมกาซในถังตองไมรั่วออกมา โครงสรางถังตองแข็งแรง
ทนทาน ขอสำคัญตองไมรั่วไมซึม ตองมีชองถายกากออกไดงาย ดังภาพที่ 1 
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ภาพที่ 1 การประกอบถังหมักกาซชีวภาพและการผลิตกาซชีวภาพจากมูลไกสำหรับครัวเรือน 
ที่มา: นักวิจัย (2559) 

 
 ผลจากการทดลอง พบวา ปญหาทีพ่บมากทีส่ดุในระหวางการผลติ คอื 1) อปุกรณทอเติม 

เทเศษมูลไกไมลงทอเติมซึ่งเกิดจากการอุดตันที่ทอเติมซึ่งสามารถแกไขโดยใชทอกระทุงเศษมูลไก 
2) อุปกรณทอลนน้ำไมลงทอขณะเติมน้ำซึ่งเกิดจากการอุดตันซ่ึงสามารถแกไขโดยนำสายยาง 
สอดเขาไปท่ีทอปลายน้ำลนและทำการอัดน้ำอยางแรงเพ่ือดันเศษใหตกลงไปดานลาง 3) อุปกรณ
ชุดกวนหมุนไมไดเพราะกากท่ีหมักยังไมยอยหรือมีเศษมากเกินไปแกปญหาโดยหยุดเติมเศษมูล
และพืชผักใหเติมเฉพาะน้ำและทดลองขยับ 4) อุปกรณปอกแกนกวนรั่ว ขณะกวนแกนโยกใชแรง
เกิน แกปญหาโดยเปดทอระบายเพ่ือเอากากหนักออก แลวปดฝาขันใหแนนใสซิลิโคนอุด  
5) อุปกรณทอกาซเกิดกาซไมขึ้นและรั่วเพราะมีน้ำคางในสายและคลิปรัดสายหลวม ควรถอดสาย
ระบายน้ำออกและรัดสายคลิปใหแนน 6) อุปกรณถังลอยเอียงเพราะไมมีตัวประคองลอค  
ถังแกไขโดยทำตัวประคองถังลอยและล็อคตำแหนงใหปากถังจุมในน้ำอยางนอย 10 เซนติเมตร  
และ 7) อุปกรณหัวเตามีกาซนอยเกินไปอาจเกิดจากเทปพันรูอากาศรั่วใหทำการปดรูอากาศ 
และทำชุดบังลม และเตาอุดตันจากเศษและสนิมใหนำหัวเตามาขัดและท่ิมรู 

3. การประเมินผลการผลิตกาซชีวภาพจากมูลไกสำหรับครัวเรือนอยางย่ังยืน  
 หลังจากกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 33 คน ไดฝกทดลองการประกอบถัง การสรางถัง 

และทดลองใชงานดานการหมักกาซชีวภาพ ไดประเมินการรับรูคุณสมบัติของเทคโนโลยีกาซ
ชีวภาพจากมูลไกระบบถังหมักระบบฝาเปด เปนการแสดงความคิดเห็นของผูใหขอมูลเก่ียวกับ
ความสอดคลองของเทคโนโลยีกาซชวีภาพดวยแบบสอบถาม พบวา ผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 33 
คน เปนเพศชาย 25 คน (รอยละ 75.76) เพศหญิง 8 คน (รอยละ 24.24) มีอายุระหวาง 41-50 ป 
จำนวน 16 คน (รอยละ 48.49) รองลงมาคือ อายุ 51-60 ป จำนวน 10 คน (รอยละ 30.30) และ
นอยที่สุด คือ อายุ 60 ป ขึ้นไป จำนวน 1 คน (รอยละ 3.03) จบการศึกษาระดับประถมศึกษา 
จำนวน 22 คน (รอยละ 66.66) รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 8 คน (รอยละ 24.24) 
และระดบัปรญิญาตร ีจำนวน 3 คน (รอยละ 9.09) มรีายไดเฉล่ียตอเดือนระหวาง 6,000–8,9999 บาท 
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จำนวน 10 คน (รอยละ 40.00) รองลงมา มีรายไดนอยกวา 3,999 บาท จำนวน 8 คน (รอยละ 
32.00) และนอยที่สุด คือ มีรายได 4,000–6,999 บาท จำนวน 3 คน (รอยละ 12.00) มีอาชีพ
หลัก คือ ปศุสัตวและเกษตรกรรม จำนวน 18 คน (รอยละ 54.54) รองลงมาคือ คาขาย  
จำนวน 10 คน (รอยละ 30.30) และนอยที่สุดคือ รับเหมา จำนวน 1 คน (รอยละ 3.04)  
และผูตอบแบบสอบถามสวนมากเปนเกษตรกรในกลุมอาชีพทีเ่ปนกลุมแหลงเรียนรู จำนวน 33 คน  
(รอยละ 100.00) จากขอเสนอแนะ พบวา ในพ้ืนท่ียังคงมีการผลิตกาซชีวภาพนอย อีกทั้งยังขาด
งบประมาณในการดำเนินงาน โดยเฉพาะเกษตรกรขาดความย่ังยืนในการผลิตกาซชีวภาพในระดับ
ครัวเรือนของตำบลจอมบึง จึงยังไมมีความตอเน่ืองของการผลิตกาซชีวภาพในระดับครัวเรือนและ
การใชประโยชนจากกาซชีวภาพของชุมชนในระดับครัวเรือนของตำบลจอมบึง มีบางครัวเรือน 
ที่เคยทดลองใชกาซชีวภาพผลิตข้ึนเองไดหันกลับมาใชกาซหุงตมแอลพีจีแบบถังกาซบรรจุ ทำให
ระบบผลิตกาซชีวภาพถูกทิ้งราง นอกจากน้ันยังพบวา แนวทางการสงเสริมการผลิตกาซชีวภาพ 
ควรประกอบดวย 1) การสรางความตระหนักถึงเหตุผลความจำเปนในการลดรายจายเพ่ิม 
รายไดจากการผลิตกาซชีวภาพดวยตัวเอง 2) การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตกาซชีวภาพประสิทธิภาพ
สูง 3) การใหความรูเทคนิคการเลือกวัสดุอุปกรณในการประกอบติดตั้งและการบำรุงรักษา และ  
4) เทคโนโลยีการบรรจุกาซชีวภาพลงถังแรงดันต่ำเพื่อจำหนายในชุมชน  

ในสวนของการประเมินการรับรูคุณสมบัติของเทคโนโลยีกาซชีวภาพจากมูลไกระบบ 
ถังหมักระบบฝาเปด พบวา การประเมินการรับรูคุณสมบัติของเทคโนโลยีกาซชีวภาพจากมูลไก
ระบบถังหมักระบบฝาเปด เปนการแสดงความคิดเห็นของผูใหขอมูลเก่ียวกับคุณสมบัติของเทคโนโลยีฯ 
จำนวน 3 ดาน คือ ดานคุณประโยชน ดานความสอดคลองเหมาะสม และดานความยุงยากซับซอน 
รายละเอียดดังผลการวิเคราะหขอมูลใน 3  ตอนดังนี้ 

ตอนท่ี 1 คุณประโยชนของเทคโนโลยีกาซชีวภาพ ผลการวิเคราะหขอมูลคุณสมบัติ  
ดานคุณประโยชนของเทคโนโลยีฯ พบวา ผูใหขอมูล 33 คน รับรูวาเทคโนโลยีฯ มีคุณสมบัติดาน
คุณประโยชนดีกวาการใชกาซหุงตมแอลพีจี อยูในระดับคุณภาพแปลความหมายตามระดับคุณภาพ
ดังน้ี 

ระดับคะแนน 2.34-3.00   แปลผล   รับรูวาดีกวา 
ระดับคะแนน 1.67-2.33     แปลผล  รับรูวาเทากัน 
ระดับคะแนน 1.00-1.66  แปลผล  รับรูวาไมดี 
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ตารางท่ี 1  การรับรูคุณสมบัติของเทคโนโลยีกาซชีวภาพดานคุณประโยชนของเทคโนโลยี 

จากตารางท่ี 1 พบวา ประโยชนที่เกิดขึ้นในดานส่ิงแวดลอม และประโยชนที่เกิดขึ้น 
ในชุมชน มีน้ำหนักคะแนนคาเฉลี่ยสูงสุดที่ 2.85 สำหรับประโยชนสวนคาใชจายในครัวเรือน 
ความคุมทุน ตนทุนการผลิต คาใชจายของเทคโนโลยี และความสามารถในการผลิต ดูแล  
รักษาเทคโนโลยี มีคาน้ำหนักคะแนนเฉล่ีย 2.82 ซึ่งมีคาเฉล่ียต่ำสุด ดังนั้นเม่ือพิจารณาน้ำหนัก
คะแนนเฉล่ียรวมคุณสมบัติดานคุณประโยชนของเทคโนโลยีกาซชีวภาพจากมูลไกระบบฝาปด  
ที่มีคารวมเฉลี่ยเทากับ 2.83 แปลความวา มีคุณประโยชนดีกวา            

ตอนที่ 2 ดานความสอดคลองเหมาะสมของเทคโนโลยีกาซชีวภาพ ผลการวิเคราะห
ขอมูลคุณสมบัติดานความสอดคลองเหมาะสมของเทคโนโลยีฯ พบวา ผูใหขอมูลทั้งหมด 33 คน  
ที่รอยละ 100 รับรูวาเทคโนโลยีนั้นมีความสอดคลองเหมาะสมกับผูใชเทคโนโลยี ระดับคุณภาพ  
2 กลุม สามารถแปลความหมายไดดังนี้   

ระดับคะแนน 1.51-2.00  แปลผล  สอดคลอง 
ระดับคะแนน 1.00-1.50   แปลผล  ไมสอดคลอง 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

( ) 
 

(S.D.) 

 

( ) 

1  2.85 0.36  

2  2.85 0.36  

3  2.82 0.39  

4   

 

2.82 0.39  

5    2.82 0.39  

 2.83 0.38  
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ตารางที่ 2  การรับรูคุณสมบัติของเทคโนโลยีกาซชีวภาพดานความสอดคลองเหมาะสม 
     ของเทคโนโลยีกาซชีวภาพ 

 

  
 

( )  (S.D.) 

 

( ) 

1  2.00 0 

2  2.00 0 

3  1.97 0.17  

4 

 

1.97 0.17  

5  

 

1.94 0.24  

 1.98 0.12  

จากตารางท่ี 2 พบวา ความสอดคลองและเหมาะสมกับการดำรงชีวิตประจำวัน และการ
ใชวัตถุดิบมูลไกในการผลิตกาซชีวภาพ มีน้ำหนักคะแนนคาเฉล่ียสูงสุดที่ 2.00 สำหรับความ
สอดคลองกับความสามารถในการแกไขปญหาจากเทคโนโลยี มีน้ำหนักคะแนนเฉล่ีย 1.94 ซึ่งมีคา
เฉล่ียต่ำสุด ดังนั้นเม่ือพิจารณาคาน้ำหนักคะแนนเฉล่ียรวมในคุณสมบัติดานความสอดคลอง
เหมาะสมของเทคโนโลยีกาซชีวภาพ มีคารวมเฉล่ียเทากับ 1.98 แปลความหมายไดวา มีความ
สอดคลองเหมาะสม    

ตอนท่ี 3 ความยุงยากซับซอนของเทคโนโลยีกาซชีวภาพ  ผลการวิเคราะหขอมูล
คุณสมบัติดานความยุงยากซบัซอนของเทคโนโลยีกาซชวีภาพจากมูลไกระบบฝาปด พบวา ผูใหขอมลู 
33 คน ที่รอยละ 100 รับรูวาเทคโนโลยีกาซชีวภาพ มีระดับความยุงยากซับซอนในการปฏิบัติอยู
ในระดับคุณภาพ 3 กลุม ที่สามารถแปลความหมายไดดังนี้   

 ระดับคะแนน 2.34-3.00 แปลผล  รับรูวาไมมีความยุงยาก 
 ระดับคะแนน 1.67-2.33  แปลผล  รับรูวามีความยุงยากในระดับปานกลาง 
 ระดับคะแนน 1.00-1.66 แปลผล  รับรูวามีความยุงยาก 
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ตารางท่ี 3 การรับรูคุณสมบัติของเทคโนโลยีกาซชีวภาพดานความยุงยากซับซอนของเทคโนโลยี 
  กาซชีวภาพ 

จากตารางที่ 3 พบวา การนำไปติดต้ังและปฏิบัติจริงในบริเวณบาน และการคำนวณ 
การเติมมูลไกและคำนวณปริมาณกาซท่ีใช มีน้ำหนักคะแนนคาเฉล่ียสูงสุดที่ 2.88 สำหรับ 
ดานความยุงยากตอการดูแลรักษา ซอมบำรุงดวยตัวเอง และความยุงยากตอการจัดซ้ือ จัดหาวัสดุ
อุปกรณ เมื่อจะผลิตเพิ่มเติมหรือซอมบำรุง มีน้ำหนักคะแนนเฉล่ีย 2.79 ซึ่งมีคาเฉลี่ยต่ำสุด 

ดังนั้น เมื่อพิจารณาคาน้ำหนักคะแนนเฉลี่ยรวมการรับรูคุณสมบัติของเทคโนโลยี 
กาซชีวภาพดานความยุงยากซับซอนของเทคโนโลยีกาซชีวภาพ ที่มีคารวมเฉลี่ยเทากับ 2.84  
แปลความหมายไดวา ไมมีความยุงยาก โดยมีรายละเอียดผูใหขอมูลรับรูวาเทคโนโลยีการผลิต 
กาซชีวภาพจากมูลไกและเศษผักระบบฝาปดนั้นงายตอการนำไปปฏิบัติ 

 

สรุปผลการวิจัย 
การสงเสริมการมีสวนรวมในชุมชนในการผลิตกาซชีวภาพระดับครัวเรือน ประชาชน 

ในพื้นที่มีสวนรวมในการผลิตกาซชีวภาพนอย อีกทั้งยังขาดงบประมาณในการดำเนินงาน  
โดยเฉพาะเกษตรกรขาดความยั่งยืนในการผลิตกาซชีวภาพในระดับครัวเรือนของตำบลจอมบึง   
จึงยังไมมีความตอเน่ืองของการผลิตกาซชีวภาพในระดับครัวเรือน และการใชประโยชนจาก 
กาซชีวภาพของชุมชนในระดับครัวเรือนของตำบลจอมบึง มีบางครัวเรือนที่เคยทดลองใช 
กาซชีวภาพผลิตขึ้นเองไดหันกลับมาใชกาซหุงตมแอลพีจีแบบถังกาซบรรจุ ทำใหระบบผลิต 
กาซชีวภาพถกูท้ิงราง ดงัน้ันแนวทางการผลิตกาซชวีภาพจากมูลไกทีร่ะดับครวัเรือนของตำบลจอมบึง 
อยางยั่งยืน ควรสงเสริมการผลิตกาซชีวภาพโดยใชแนวทางดังนี้  

   

( )  

(S.D.) 

 

( ) 

1  2.88 0.33  

2  2.88 0.41  

3  2.85 0.36  

4  

 
2.79 0.54  

5    

 
2.79 0.54  

 2.84 0.44  
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1. สรางความตระหนักถึงเหตุผลความจำเปนการผลิตกาซชีวภาพดวยตัวเองเพ่ือชวย 
ลดรายจายในครัวเรือน  

2. เกิดการถายทอดการผลิตกาซชีวภาพโดยใชเทคโนโลยีการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพสูง  
3. ปราชญชุมชนหรือผูรูถายทอดใหความรูเกี่ยวกับเทคนิคการเลือกวัสดุอุปกรณในการ

ประกอบติดตั้งและการบำรุงรักษาที่เหมาะสม   
4. ผลิตกาซชีวภาพในถังแรงดันต่ำเพื่อจำหนายในชุมชน  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาความตองการการผลิตกาซชีวภาพจากมูลไกสำหรับครัวเรือนชุมชนให 

ความสนใจเทคโนโลยีการผลิตกาซชีวภาพในระดับครัวเรือนแบบฝาลอย และเทคโนโลยีการผลิต
กาซชีวภาพในระดับครัวเรือนแบบถุงหมักพลาสติกมีความสอดคลองกับผลการวิจัยของเสริมพล  
รัตนสุข และไชยยุทธ กลิ่นสุคนธ  (2554)  ที่ไดระบุวาการเลือกใชเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกควร
พัฒนาจากฐานศักยภาพของชุมชนเปนหลัก โดยการนำเสนอความเปนไปได โอกาสของการพัฒนา
และขอจำกดัของแตละเทคโนโลยปีระกอบการตดัสนิใจ มากกวาทีน่ำเสนอเทคโนโลย ี (Hardware)  
ที่นักวิจัยหรือนักวิชาการใหความสนใจ ทั้งนี้บทบาทที่เหมาะสมของนักวิจัยและนักวิชาการคือ 
การเปนผูกระตุนการเรียนรู (Facilitators) ดานเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกรวมกับการนำเสนอ
ขอมูล ตัวเลข ความคุมคา ขอมูลเชิงเทคนิค ฯลฯ ในกระบวนการตัดสินใจใชเทคโนโลยี (Adoption 
process) ขณะเดียวกันการแกปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชเทคโนโลยีควรไดรับการวิเคราะหรวม
จากผูใชเทคโนโลยีเพื่อหาทางแกไขและปองกัน ทั้งนี้การสรางแกนนำ ผูนำ หรือผูที่ไดรับการ
ยอมรับในชุมชน เปนขั้นตอนที่พึงกระทำ เพราะบุคคลกลุมนี้จะเปนผูที่แลกเปลี่ยนขาวสาร และมี
บทบาทที่จะโนมนาว (+) หรือนำการปฏิเสธ (-) ในเรื่องของเทคโนโลยีฯ จากการทดลองการผลิต
กาซชีวภาพจากมูลไกในถังแบบฝาลอยขนาด 200 ลิตรพบวา ควรหมักหัวเช้ือดวยการเติมน้ำ 
จำนวน 100 ลิตร ลงในถังหมัก นำมูลไก จำนวน 100 ลิตรผสมน้ำอัตราสวน 1:1 คนใหเขากัน
หมักไวอยางนอย 1 สัปดาห เปนการผลิตกาซชีวภาพในอัตราสวนท่ีเหมาะสม สามารถผลิตพลังงาน
เชื้อเพลิง และงายตอการเขาใจ 

ผลจากการสนทนากลุมยอย พบวา การผลิตกาซชีวภาพตองเกิดจากความตองการของ
ครัวเรือนท่ีประสงคที่จะลดรายจายเพ่ิมรายได และมีเศษมูลชีวภาพเพียงพอ รวมถึงจาก 
การประเมินการรับรูคุณสมบัติของเทคโนโลยีกาซชีวภาพ จำนวน 3 ดาน คือ ตองตระหนักรับ
รูคุณประโยชนของเทคโนโลยีกาซชีวภาพท่ีดีกวา ตองสอดคลองกับการดำรงชีวิตประจำวัน และ
ไมมีความยุงยากซับซอนนำไปติดตั้งและปฏิบัติจริงในบริเวณบาน และการคำนวณการเติมมูลไก
และคำนวณปริมาณกาซท่ีใช สอดคลองกับปรีดา วิบูลยสวัสด์ิ และคณะ (2552) ท่ีพบวา ปจจัยสนับสนุน
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การยอมรับเทคโนโลยีกาซชีวภาพจากมูลไกที่ยั่งยืนในตัวแปรเหตุผลของความสนใจในเทคโนโลยี 
ผูใหขอมูลสวนใหญมีเปาหมายของการใชเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกเพื่อการลดตนทุนและ 
คาใชจายในครัวเรือน (ดานเศรษฐกิจ) เปนหลัก ท้ังน้ีการใหความสนใจในเปาหมายเร่ืองส่ิงแวดลอม  
ระบบนิเวศ ฯลฯ มีในระดับนอยมาก เพราะประเด็นดังกลาวในชุมชนภาคเกษตรกรรมน้ัน 
ยังมีระยะหางของขอมูลมากกวาเรื่องปากทองของครอบครัว ถึงแมเปาหมายของเทคโนโลยี
พลังงานทางเลือกในมุมมองของนักวิชาการใหความสนใจในเร่ืองส่ิงแวดลอมเปนหลักก็ตาม  
แตสามารถที่จะดำเนินการรวมกันในลักษณะของ “ความตางในความเหมือน” หรืออาจเรียกวา 
“Win-Win” ก็เปนได อยางไรก็ตามผลกระทบท่ีตามมาจากการใชเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกที่
เปาหมายไมสอดคลองกันในงานวิจัยนี้มีปรากฏการณชัดเจน เชน การปลอยกาซมีเทนที่เหลือจาก
ระบบออกสูบรรยากาศ การไมคำนวณหรือประมาณการเพื่อเติมมูลไกในระบบใหเพียงพอและ
พอดีกับการใช 

  

ขอเสนอแนะเพ่ือการนำผลการวิจัยไปใช 
ผูท่ีนำอุปกรณการผลิตกาซชีวภาพจากมูลไกสำหรับครัวเรือนไปใชควรออกแบบทอกระทุงเศษ 

เนื่องจากการเทเศษมูลไก/เศษพืชผักไมลงทอเติมและเกิดการอุดตัน รวมถึงติดต้ังสายยางหรือ 
ทอสอดเขาไปท่ีทอปลายน้ำลนและทำการอัดน้ำอยางแรงเพื่อดันเศษใหตกลงไปดานลาง  
และนอกจากน้ันควรจะออกแบบอุปกรณชุดกวนหมุนทดกำลังสำหรับกวนกากท่ีหมักยังไมยอย
หรือมีเศษมากและเติมน้ำ การแกปญหาอุปกรณถังลอยเอียงเพราะไมมีตัวประคองยึด ซึ่งจะมีผล
ทำใหเกิดกาซไมขึ้นและร่ัวเพราะอาจมีน้ำคางในสายและคลิปรัดสายหลวมควรถอดสายระบายน้ำ
ออกและรัดสายคลิปใหแนน ทำตัวประคองถังลอยและลอคตำแหนงใหปากถังจุมในน้ำอยางนอย 
10 เซนติเมตร  



78

วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง (ปที่ 5 ฉบับท่ี 2 ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) 

Muban Chombueng Rajabhat University Research Journal  (Vol.5 No.2 October 2017 – March 2018) 

เอกสารอางอิง 

กระทรวงพลังงาน. (2556). การกอสรางระบบผลิตกาซชีวภาพสำหรับครัวเรือนขนาด 4 ลบ.ม. 

Energy Plus, 36(ตุลาคม–ธันวาคม): 28-29. 

-----------.(2555). APEC 2012 สงเสริมความมั่นคงดานพลังงานและการพัฒนาที่ยั่งยืน. Energy 

Plus, 33 (มกราคม–มีนาคม): 11. 

ปรีดา  วิบูลยสวัสดิ ์และคณะ. (2552). ศักยภาพของการผลิตไฟฟาจากพลังน้ำ ลม และชีวมวล  

ในประเทศไทย. วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจยัแหงชาติดานพลงังาน : ฉบบัพเิศษ 

(วช.ครบรอบ 50 ป), 1-6.  

วิสาขา ภูจินดา. (2558). คูมือเทคนิคการผลิตกาซชีวภาพระดับครัวเรือนและชุมชน. กรุงเทพฯ:  

สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแหงชาติ. 

สำนักนโยบายและแผนพลังงาน. (2556). กาซชีวภาพความหวังพลังงานทดแทนไทย. นโยบาย

พลังงาน, 25(102): 16-20.  

-----------.(2557). ทิศทางของพลังงานในปจจุบัน. วารสารนโยบายพลังงาน, 26(106): 8. 

เสริมพล รัตนสุข และไชยยุทธ กลิ่นสุคนธ. (2554). การทดลองผลิตกาซชีวภาพจากผักตบชวา. 

กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.  

องคการบริหารสวนตำบลจอมบึง.(2556). แผนพัฒนา 3 ป พ.ศ. 2556 – 2558. ราชบุรี: ม.ป.ท. 

 

 




