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______________________________________________________________ 
 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความย ัง่ยืน ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตก๊าซ
ชีวภาพในระดบัชุมชนและครัวเรือนในอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ประเมินการผลิตก๊าซชีวภาพ
ในพื้นท่ี และเสนอแนวทางการสร้างความย ัง่ยืนในการผลิตก๊าซชีวภาพทั้งในระดับชุมชนและ
ครัวเรือนของพื้นท่ีดงักล่าว ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมายโดยการสัมภาษณ์แบบก่ึง
โครงสร้าง รวม 26 ราย และท าการศึกษาจากขอ้มูลทุติยภูมิร่วมดว้ย น าขอ้มูลทั้งหมดมาประมวล
และวิเคราะห์โดยใช้ทฤษฎีการประเมินแบบ CIPP-I Model ได้พิจารณาผลการด าเนินการทั้ ง 5 
องคป์ระกอบและ 16 ตวับ่งช้ี ผลการศึกษาพบวา่ความย ัง่ยนืในการผลิตก๊าซชีวภาพในระดบัชุมชน
และครัวเรือนในบางพื้นท่ีศึกษายงัไม่มีความต่อเน่ืองของการผลิตและการใช้ประโยชน์จากก๊าซ
ชีวภาพ มีบางครัวเรือนหันกลับมาใช้ก๊าซหุงต้ม (LPG) ท าให้ระบบผลิตก๊าซชีวภาพถูกทิ้งร้าง 
ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบ คือ ประชาชนมีส่วนร่วมเพียงบางส่วน และขาดงบประมาณในการ
ด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง หน่วยงานในระดบัทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหารองค์กร และผูน้ าชุมชนบางส่วนใน
พื้นท่ียงัไม่ใหค้วามส าศญักบัการสนบัสนุนอยา่งแทจ้ริง ประชาชนในพื้นท่ีศึกษามีความนิยมในการ
ผลิตก๊าซชีวภาพในระดบัครัวเรือนมากกวา่ระดบัชุมชน การใชป้ระโยชน์ในการผลิตก๊าซชีวภาพยงั
ไม่ทัว่ถึง และไม่สามารถใชป้ระโยชน์อ่ืนๆไดน้อกจากหุงตม้ในครัวเรือน การศึกษาน้ีไดเ้สนอแนว
ทางการสร้างความย ัง่ยืนในการผลิตก๊าซชีวภาพระดบัชุมชนและครัวเรือนในพื้นท่ีศึกษาไวห้ลาย
ประการ  
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______________________________________________________________ 

This study aimed to examine the sustainability, problems, and limitations of biogas 
production at the community and household levels in Amphur Banpong, Ratchaburi Province in 
order to evaluate biogas production in the area and propose guidelines for sustainable biogas 
production both at the community and household levels in this studied area. Data was collected 
from the target group by a semi-structured interview of 26 interviewees and the secondary data 
was also studied. The CIPP-I Model with 5 aspects and 16 indicators was used processing 
analyzing all data. The study found that the sustainability in biogas production at the community 
and household levels in the studied area lacked continuity of production and utilization of biogas. 
Many households resumed using liquefied petroleum gas (LPG) so biogas production system was 
abandoned. The problems and limitations found were partial participation by the people and the 
lack of funds to operate continuously. Local authorities, organization executives, and some 
community leaders in the area still had not emphasized on the real support. People in the studied 
area liked biogas production at the household level rather than at the community level. The 
utilization of biogas production was not widely spread and no other uses than household cooking. 
This study proposed several guidelines for the sustainability in the biogas production at the 
community and household levels in the studied area.  
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ครัวเรือน กรณีศึกษาอ าเภอบ้านโป่ง จงัหวดัราชบุรี ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ผูศึ้กษาต้องขอกราบ
ขอบพระคุณบุคคลหลายท่านท่ีให้ความช่วยเหลือ และสนบัสนุนผูศึ้กษาตลอดมา โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่ง รองศาสตราจารย ์ดร.บุญจง ขาวสิทธิวงษ์ ผูซ่ึ้งเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั และรอง
ศาสตราจารย ์ดร.วิสาขา ภู่จินดา อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมของผูศึ้กษา ท่ีไดก้รุณาสละเวลา
และให้ค  าปรึกษาช้ีแนะ ให้ขอ้เสนอแนะ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาน้ี รวมทั้งผลกัดนัผูศึ้กษา
ตลอดมา 

ขอขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านของหลกัสูตรการจดัการส่ิงแวดล้อม คณะบริหารการ
พฒันาส่ิงแวดล้อมท่ีได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ เพื่อประกอบการท าวิทยานิพนธ์ในคร้ังน้ี 
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และอ านวยความสะดวกในการด าเนินงานต่างๆ ตั้งแต่เร่ิมศึกษา รวมถึงเพื่อนร่วมรุ่น จส.24 ทุกท่าน 
ท่ีใหค้  าปรึกษาท่ีดีเสมอมา 

ขอขอบพระคุณ คุณลุงเสริม ดวงเดช แกนน าชุมชนดา้นพลงังาน ต าบลเบิกไพร อ าเภอบา้น
โป่ง จงัหวดัราชบุรี สิบเอกภานุพล เตชะกุลงั นักพฒันาชุมชน ต าบลกรับใหญ่ อ าเภอบ้านโป่ง 
จงัหวดัราชบุรี ตลอดจน เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานภาครัฐทั้ งระดับภูมิภาคและท้องถ่ิน ผูน้ าชุมชน 
ประชาชนทั้ งระดับชุมชนและครัวเรือน ท่ีให้การสนับสนุนข้อมูล รวมถึงข้อคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะต่างๆ 

สุดทา้ยน้ี ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ พี่สาวและญาติพี่น้อง และคุณสมพงษ์ วนัค า ท่ี
คอยให้ค  าปรึกษา ให้ความช่วยเหลือ และให้ก าลงัใจ ซ่ึงเป็นแรงส าศญัท่ีท าให้วิทยานิพนธ์ส าเร็จ
ลุล่วงไปไดด้ว้ยดี ตลอดจนผูมี้พระคุณทุกท่านท่ีไม่ไดก้ล่าวนามไว ้ณ ท่ีน้ี ท่ีท  าให้วิทยานิพนธ์ฉบบั
น้ีส าเร็จลุล่วงดว้ยดี 
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บทที ่1 
 

บทน า 

 
1.1 ความส าศัญและทีม่าของปัญหาการวจิัย 
 

ปัจจุบนัเป็นท่ีทราบกนัดีวา่พลงังานจากฟอสซิล อนัไดแ้ก่ น ้ ามนั ถ่านหิน และก๊าซธรรมชาติ
นบัวนัยิ่งหายากและมีราคาแพงข้ึน เน่ืองจากเป็นพลงังานท่ีใชแ้ลว้หมดไปไม่สามารถผลิตทดแทน
ไดใ้นชัว่อายคุน และความตอ้งการใชพ้ลงังานของมนุษยก์็ยงัคงเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ รวมถึงประเทศไทยก็
ตอ้งพึ่งพาการน าเขา้พลงังานจากต่างประเทศเป็นหลกั จากขอ้มูลในปี 2554 ท่ีผา่นมากวา่ร้อยละ 60 
ของความตอ้งการพลงังานเชิงพานิชยข์ั้นตน้มาจากการน าเขา้ โดยมีสัดส่วนการน าเขา้น ้ ามนัสูงร้อย
ละ 80 ของปริมาณการใช้พลงังานทั้งหมดภายในประเทศและยงัมีแนวโน้มจะสูงข้ึนอีก เพราะไม่
สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตปิโตรเลียมในประเทศได้ทนักับความต้องการใช้งาน (กรมพฒันา
พลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน, 2554) จากเหตุผลขา้งตน้ประเทศไทยจึงหันมาให้ความส า
ศญักบัการพฒันาพลงังานทดแทนอย่างจริงจงั เพื่อช่วยลดการน าเขา้น ้ ามนัเช้ือเพลิงและพลงังาน
ชนิดอ่ืน และยงัช่วยกระจายความเส่ียงในการจดัหาเช้ือเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้าของประเทศ ซ่ึงเดิมตอ้ง
พึ่งพาก๊าชธรรมชาติเป็นหลกั มากกวา่ร้อยละ 70 โดยพลงังานทดแทนถือเป็นหน่ึงในเป้าหมายท่ีคาด
ว่าจะสามารถน ามาใช้ในการผลิตไฟฟ้าทดแทนก๊าซธรรมชาติได้ ดงันั้นรัฐบาลจึงมอบหมายให้
กระทรวงพลงังานจดัท าแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555-
2564) เพื่อก าหนดกรอบและทิศทางการพฒันาพลงังานทดแทนของประเทศ  

ก๊าซชีวภาพเป็นหน่ึงในพลงังานทดแทนท่ีมีการใช้งานแพร่หลายในปัจจุบนั ตามแผนพฒันา
พลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือกระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) มีเป้าหมายผลิตก๊าซชีวภาพใน
ปี 2564 คือ 600 MW โดยในปี พ.ศ. 2555 มีการผลิตรวม 138 MW (กรมพฒันาพลงังานทดแทนและ
อนุรักษ์พลงังาน, 2554) โดยมุ่งเน้นการพฒันาตามกรอบการส่งเสริมการพฒันาแผน Alternative 
Energy Development Plan : AEDP ท่ีส าศญัคือ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการผลิตก๊าซชีวภาพ
ระดับครัวเรือน โดยเฉพาะชุมชนชนบท เพื่อประโยชน์ในการน ามาใช้เองในครัวเรือนอย่าง
กว้างขวาง  ส่ ง เส ริมและสนับส นุนการพัฒนาเค รือข่ ายท่ อก๊ าซ ชีวภาพ ใน ชุมชน  เพื่ อ
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เช่ือมต่อระบบท่ีอาจมีก าลงัการผลิตเหลือใหส้ามารถน ามาแบ่งปันกนัใชไ้ดใ้นชุมชน โดยกลไกการ
บริหารชุมชนเอง อีกทั้งยงัส่งเสริมการผลิตในภาคเอกชน เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว ์
และมีการแกไ้ขและพฒันากฎหมาย กฎระเบียบท่ีวา่ดว้ยมาตรฐานความปลอดภยัระบบก๊าซชีวภาพ 
เป็นตน้ และดว้ยเหตุท่ีประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีการเล้ียงปศุสัตว ์และมีการปลูกพืช
หมุนเวียนตลอดปี ท าให้มีวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรดงักล่าวเป็นจ านวนมาก สามารถน าไปใช้
ผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อทดแทนก๊าชปิโตรเลียมเหลว (LPG) หรือก๊าซหุงตม้ ในระดบัชุมชนและระดบั
ครัวเรือนไดเ้ป็นอยา่งดี และก๊าซชีวภาพยงัช่วยลดปัญหาส่ิงแวดลอ้มได ้โดยผา่นกระบวนการผลิตท่ี
เป็นมิตรต่อธรรมชาติจนกลายเป็นก๊าซชีวภาพท่ีสะอาด 

อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ไดจ้ดัให้มีการจดัการวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น มูลสัตว ์
และเศษพืชผกัผลไม ้โดยน ามาผลิตก๊าซชีวภาพในระดบัชุมชนและระดบัครัวเรือนเป็นพลงังาน
ทดแทนก๊าซหุงตม้ (LPG) สอดคล้องกบัแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือกของ
กระทรวงพลงังานดงักล่าวแลว้ แต่ประเด็นท่ีน่าสนใจ คือ จะมีแนวทางการสร้างความย ัง่ยืนในการ
ผลิตก๊าซชีวภาพระดบัชุมชนและครัวเรือนของอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรีประการใดบา้ง 
 

1.2 ค าถามการวจิัย 
 
1.2.1   การผลิตและการใชก้๊าซชีวภาพในระดบัชุมชนและครัวเรือนในพื้นท่ีศึกษา มีความย ัง่ยืน

อยา่งไร และมีปัญหา อุปสรรคอะไรบา้ง 
1.2.2 แนวทางการสร้างความย ัง่ยืนในการผลิตก๊าซชีวภาพในระดบัชุมชนและครัวเรือน ควร

เป็นอยา่งไร 
 

1.3 วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
 
1.3.1   เพื่อศึกษาความย ัง่ยืน ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตก๊าซชีวภาพในระดบัชุมชนและ

ครัวเรือนในอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 
1.3.2 เพื่อประเมินการผลิตก๊าซชีวภาพในระดับชุมชนและครัวเรือนใน อ าเภอบ้านโป่ง 

จงัหวดัราชบุรี 
1.3.3 เพื่อเสนอแนวทางการสร้างความย ัง่ยืนในการผลิตก๊าซชีวภาพในระดับชุมชนและ

ครัวเรือนของพื้นท่ีดงักล่าว 
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1.4 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 
1.4.1 ได้ทราบความย ัง่ยืน ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตก๊าซชีวภาพในระดบัชุมชนและ

ครัวเรือนของอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 
1.4.2 ไดแ้นวทางการสร้างความย ัง่ยนืในการผลิตก๊าซชีวภาพในระดบัชุมชนและครัวเรือนใน

พื้นท่ีศึกษา 
1.4.3 สามารถใช้เป็นตวัอย่างในการสร้างความย ัง่ยืนในการผลิตก๊าซชีวภาพในระดบัชุมชน

และครัวเรือน ในพื้นท่ีอ่ืนๆได ้
 

1.5 ขอบเขตการศึกษา 
 
การศึกษาคร้ังน้ีมีขอบเขตของการศึกษาประกอบดว้ย ขอบเขตการศึกษาดา้นเน้ือหา ดา้นพื้นท่ี 

ประชากรและระยะเวลา ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
1.5.1 ดา้นเน้ือหา 

ศึกษาความย ัง่ยืน ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตก๊าซชีวภาพ และประเมินการผลิตก๊าซ
ชีวภาพระดับชุมชนและครัวเรือนในพื้นท่ีศึกษา โดยใช้ทฤษฎีการประเมินแบบ CIPP-I Model 
รวมถึงหาแนวทางในการสร้างความย ัง่ยนืในการผลิตก๊าซชีวภาพในระดบัชุมชนและครัวเรือน 

1.5.2 ดา้นประชากร 
ชุมชนและครัวเรือนในอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ท่ีมีการผลิตและใชป้ระโยชน์จาก

ก๊าซชีวภาพ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการส่งเสริมและสนบัสนุนการผลิตก๊าซชีวภาพทั้งในระดบั
ภูมิภาคและทอ้งถ่ิน 

1.5.3 ดา้นพื้นท่ี 
อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 

1.5.4 ดา้นระยะเวลา 
เก็บรวมรวมขอ้มูลตั้งแต่เดือนกนัยายน พ.ศ. 2557 – สิงหาคม พ.ศ. 2558 
 

1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 
ความย ัง่ยืนในการผลิตก๊าซชีวภาพ หมายถึง ความต่อเน่ืองของการผลิตและการใชป้ระโยชน์

จากก๊าซชีวภาพ โดยไม่มีการถูกทิ้งร้างของระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ทั้งในระดบัชุมชนและครัวเรือน 
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การสร้างความย ัง่ยืนในการผลิตก๊าซชีวภาพ หมายถึง แนวทางเพื่อน าไปสู่การผลิตและการ
ใชป้ระโยชน์จากก๊าซชีวภาพอยา่งต่อเน่ือง โดยไม่มีการถูกทิ้งร้างของระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ทั้งใน
ระดบัชุมชนและครัวเรือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การศึกษาเร่ือง แนวทางการสร้างความย ัง่ยืนในการผลิตก๊าซชีวภาพระดบัครัวเรือนและ

ชุมชนกรณีศึกษาอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ผูศึ้กษาไดท้  าการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

2.1 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัความย ัง่ยนื 
2.2 ก๊าซชีวภาพ ส าหรับภาคครัวเรือนและชุมชน 
2.3 นโยบายและแผนดา้นพลงังานท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.4 การประเมินผลโดยใช ้CIPP-I Model 
2.5 พื้นท่ีศึกษา 
2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  

2.1 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความยัง่ยืน 
 

ความย ัง่ยืน (Sustainability)  หมายถึง ความสามารถในการด ารงอยูแ่ละสามารถปรับตวัให้
เขา้กบัการเปล่ียนแปลงดา้นต่างๆตลอดไป (Daly, 1990 อา้งถึงใน Thwink.org, 2014) 

ความย ัง่ยืนของโครงการ คือ ความสามารถของโครงการในการรักษาระดับกระแส
ผลประโยชน์ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ียอมรับไดต้ลอดอายทุางเศรษฐกิจของโครงการ (จ าลอง อติกุล, 2538) 

การพฒันาท่ีย ัง่ยืน คือ การพฒันาท่ีสามารถตอบสนองความจ าเป็นพื้นฐานของคนรุ่น
ปัจจุบนั โดยไม่ไปขดัขวางความสามารถคนในรุ่นต่อๆไปในการท่ีจะไดรั้บส่ิงท่ีสนองความจ าเป็น
พื้นฐานของเขาเหล่านั้น (International Institute for Environmental and Development (IIED), 1989: 
7-8. อา้งถึงใน จ าลอง โพธ์ิบุญ, 2556: 7) 

(Sustainable Development is Development That Meets the Needs of the Present with out 
Compromising the Ability of Future Generations to Meet Their Own Needs) 
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แนวคิดพื้นฐาน 2 ประการของการพฒันาท่ีย ัง่ยนื (จ  าลอง โพธ์ิบุญ, 2556: 8) 
1) การพฒันาตอ้งสามารถตอบสนองความจ าเป็นพื้นฐานของมนุษยไ์ด้ ซ่ึงความจ าเป็น

พื้นฐาน ได้แก่ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศยั การมีงานท า และตอ้งให้ความส าศญักบัผูท่ี้ยากจน
ขาดแคลนเป็นอนัดบัแรก 

2) การพฒันาไม่ไดมี้ขีดจ ากดัท่ีตายตวัแต่ข้ึนอยูก่บัเทคโนโลยีท่ีเราใช้ องค์กรทางสังคม
และผลกระทบของทั้ง 2 ส่วนน้ีท่ีมีต่อทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งความสามารถของโลกในการ
รองรับผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย ์ซ่ึงเราสามารถจดัการและปรับปรุงไดท้ั้งเทคโนโลยีและ
องคก์รทางสังคมใหเ้หมาะสมกบัความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแนวทางใหม่ได ้

วตัถุประสงคข์องนโยบายการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
1) คงไวซ่ึ้งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
2) การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจควรเป็นไปอยา่งมีคุณภาพ 
3)  สามารถสนองความจ าเป็นพื้นฐานด้านการมีงานท า อาหาร พลังงาน น ้ า และการ

สุขาภิบาล 
4) มีจ านวนประชากรในระดบัท่ีเหมาะสม 
5) อนุรักษแ์ละเพิ่มฐานทรัพยากร 
6) เลือกใชเ้ทคโนโลยท่ีีเหมาะสมและจดัการความเส่ียงของเทคโนโลยท่ีีน ามาใช้ 
7) ในการตดัสินใจตอ้งพิจารณาทั้งดา้นส่ิงแวดลอ้มและเศรษฐกิจควบคู่กนั 

การพฒันาท่ีย ัง่ยนืจะบรรลุผลส าเร็จไดน้ั้นตอ้งมีระบบส าศญัช่วยสนบัสนุน ดงัน้ี 
1) ระบบการเมืองท่ีเปิดโอกาสใหป้ระชาชนพลเมืองมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
2) ระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงและย ัง่ยืน อยู่บนหลักการพึ่ งตวัเอง ซ่ึงสามารถสร้าง

ประโยชน์และความรู้ 
3) ระบบสังคมท่ีสามารถแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ท่ีเกิดจากการพฒันาได ้
4) ระบบการผลิตซ่ึงค านึงถึงความย ัง่ยนืของระบบนิเวศ 
5) ระบบเทคโนโลยท่ีีมีการหาวธีิแกไ้ข/ปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
6) ระบบนานาชาติท่ีช่วยส่งเสริมรูปแบบการคา้ การเงิน และการคลงัอยา่งย ัง่ยนื 
7) ระบบบริหารท่ีมีความยดืหยุน่และมีศกัยภาพท่ีจะแกไ้ขปรับปรุงตวัเอง 
โดยสรุป การพฒันาท่ีย ัง่ยืนจะตอ้งพิจารณาองค์ประกอบท่ีส าศญั 3 ด้าน (ดงัภาพท่ี 2.1) 

พร้อมกนัไปคือ 
1) ดา้นเศรษฐกิจ 
2) ดา้นสังคมและความเสมอภาค 
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3) ดา้นระบบนิเวศหรือส่ิงแวดลอ้ม 
 การพฒันาทั้ง 3 ดา้นน้ีควรมีความสมดุลกนั ถา้หากการพฒันาใดไม่ค  านึงถึงองคป์ระกอบทั้ง 3 

ดา้นดงักล่าวมาน้ีหรือเน้นเพียงดา้นใดดา้นหน่ึงก็จะก่อให้เกิดปัญหาหลายประการตามมา เช่น ถา้
หากเน้นการพฒันาทางเศรษฐกิจเพียงด้านเดียวเป็นหลกัก็จะท าให้เกิดปัญหาสังคม เช่น คนจน
อพยพหลั่งไหลเข้ามาอยู่ในเมืองหรือแหล่งอุตสาหกรรมเพื่อหางานท า ท าให้ เกิดปัญหา
อาชญากรรม ความแออดั และปัญหาอ่ืนๆในดา้นส่ิงแวดลอ้มก็ท าให้เกิดการใช้ทรัพยากรต่างๆใน
ปริมาณสูงเพื่อสนองกิจกรรมการผลิต เกิดปัญหามลพิษต่างๆในเขตชุมชนเน่ืองจากมีประชากรอยู่
อาศยัเป็นจ านวนมาก เป็นตน้ 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
   
ภาพที ่2.1 แนวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
แหล่งทีม่า: จ าลอง โพธ์ิบุญ, 2556: 9. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบนิเวศ/ส่ิงแวดลอ้ม 

เศรษฐกิจ สังคม/ความเสมอภาค 

   การพฒันา 
    ท่ีย ัง่ยนื 
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2.2 ก๊าซชีวภาพ ส าหรับภาคครัวเรือนและชุมชน 
 

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีการเล้ียงปศุสัตว์ และมีการปลูกพืชหมุนเวียน
ตลอดปี โดยเฉพาะในพื้นท่ีชนบท ท าให้มีวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นจ านวนมาก สามารถ
น าไปใช้ผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อทดแทนก๊าชปิโตรเลียมเหลว (LPG) หรือก๊าชหุงตม้ ในระดบัชุมชน
และระดบัครัวเรือนไดเ้ป็นอย่างดี และนอกจากก๊าซชีวภาพจะสามารถใช้เป็นพลงังานทดแทนได้
แลว้ ยงัช่วยลดปัญหามลภาวะดา้นส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนกากตะกอนเหลือทิ้งจากกระบวนการหมกั
สามารถท าเป็นปุ๋ย และเป็นการก าจดัมูลสัตว ์ท าลายแหล่งเพาะพนัธ์ุแมลงและสัตวท่ี์เป็นพาหะน า
โรคได ้ส าหรับหวัขอ้น้ี ผูศึ้กษาไดส้รุปหลกัการโดยทัว่ไปของก๊าชชีวภาพ เทคโนโลยีการผลิตก๊าซ
ชีวภาพขนาดครัวเรือนและชุมชน การออกแบบระบบก๊าซชีวภาพขนาดครัวเรือนและชุมชน 
ตลอดจนการใช้และบ ารุงรักษาระบบก๊าซชีวภาพเพื่อความปลอดภยัและย ัง่ยืน ซ่ึงมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
 

2.2.1 ความรู้ทัว่ไปเกีย่วกบัก๊าซชีวภาพ 
ก๊าซชีวภาพ (Biogas) คือ ก๊าชท่ีเกิดตามธรรมชาติหรือยอ่ยสลายของสารอินทรีย ์เช่น 

วสัดุเหลือใชท้างการเกษตร มูลสัตว ์อุจจาระคน ตลอดจนน ้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ ดว้ย
วิธีการทางชีววิทยา (Biological Treatment) ในสภาวะไร้อากาศ (Anaerobic Digestion) โดย
แบ ค ที เรี ยช นิ ด ไม่ ใช้ อ อก ซิ เจน  ท าให้ เกิ ด ก๊ าซ ท่ี ป ระกอบด้ว ย  มี เท น  (CH4) 50-70% 
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) 27-44% ไฮโดรเจน (H2) 1% และไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) 1-3% 
(กระทรวงพลงังาน, 2556: 3) 

ก๊าซชีวภาพ หรือไบโอก๊าซ คือ ก๊าชท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติจากการย่อยสลาย
สารอินทรีย ์โดยจุลินทรียภ์ายใตส้ภาวะท่ีปราศจากออกซิเจน ในขณะท่ีเกิดการยอ่ยสลายนั้นจะเกิด
ก๊าชข้ึนกลุ่มหน่ึงส่วนใหญ่เป็นก๊าชมีเทน (Methane, CH4) รองลงมาเป็นก๊าชคาร์บอนไดออกไซด ์
(CO2) ไนโตรเจน (N2) ไฮโดรเจน (H2) และก๊าชอ่ืนๆ ก๊าชมีเทนเป็นก๊าชท่ีมีมากท่ีสุด มีคุณสมบติัไม่
มีสี ไม่มีกล่ิน และติดไฟได้ เบากว่าอากาศ แต่ท่ีมีกล่ินเหม็นนั้นเกิดจากก๊าชไฮโดรเจนซัลไฟด ์
(H2S) หรือ “ก๊าชไข่เน่า” ซ่ึงเม่ือจุดไฟแลว้กล่ินเหม็นจะหมดไป (สุชน ตั้งทวีวิพฒัน์, บุญลอ้ม ชีวะ
อิสรากุล, วไิลพร ทณัฑะรักษ ์และณฐักานต ์มณีทอง, 2553: 7) 

แหล่งผลิตก๊าซชีวภาพ ไดแ้ก่ มูลสัตวทุ์กชนิด รวมทั้งของเสีย/น ้ าเสียจากครัวเรือน
ในชุมชนและจากโรงงานอุตสาหกรรมทางการเกษตร เช่น โรงงานแป้งมนัส าปะหลงั โรงงานสกดั
น ้ามนัปาลม์ดิบ โรงงานผลไมก้ระป๋องโรงงานน ้าตาล โรงงานผลิตแอลกอฮอล ์โรงฆ่าสัตว ์และจาก
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ขยะชุมชน หรือร้านค้า ภัตตาคาร เป็นต้น โดยองค์ประกอบของก๊าชชีวภาพแต่ละชนิดจะมี
คุณสมบติัท่ีแตกต่างกนัไป อีกทั้งกระบวนการเกิดก๊าซชีวภาพจะตอ้งอาศยัปัจจยัท่ีเหมาะสมต่างๆ 
เพื่อใหไ้ดก้๊าชชีวภาพท่ีสามารถน าไปใชง้านไดจ้ริง รายละเอียดมีดงัน้ี 

2.2.1.1 องคป์ระกอบและคุณสมบติัของก๊าซชีวภาพ 
ขอ้มูลเก่ียวกบัองค์ประกอบของก๊าซชีวภาพมีอยู่หลายแหล่งด้วยกนั โดยจะ

แตกต่างกนับา้งก็เพียงรายละเอียดปลีกยอ่ย ซ่ึงสามารถก าหนดเป็นช่วงของปริมาณดงัตารางท่ี 2.1 
 

ตารางที ่2.1 องคป์ระกอบและคุณสมบติัของก๊าชชีวภาพ 
 

องค์ประกอบ คุณสมบัติ 

ก๊าชมีเทน (CH4) ประมาณ 50-70% 
ก๊าชคาร์บอนไดออกไซด ์(CO2) ประมาณ 30-
50% 
ก๊าชอ่ืนๆ ปริมาณเล็กนอ้ย 
เช่นไฮโดรเจน แอมโมเนีย ไนโตรเจน 
ออกซิเจน ไฮโดรเจนซลัไฟต ์และไอน ้า  
 

ค่าความร้อน 21 MJ/m3 
ความเร็วเปลวไฟ 25 cm/s 
อุณหภูมิเผาไหมใ้นอากาศ 650 ˚C 
อุณหภูมิจุดติดไฟของมีเทน 600 ˚C 
ค่าความจุความร้อน 1.6 KJ/m3 ˚C 
ความหนาแน่น 1.15 kg/m3 

 
แหล่งทีม่า: ดดัแปลงจาก สุชน ตั้งทววีพิฒัน์และคณะ, 2553: 8. 
 

นอกจากน้ีแลว้องคป์ระกอบของก๊าซชีวภาพแต่ละชนิดยงัมีผลต่อสุขภาพของ
มนุษยเ์ม่ือได้รับเขา้ไปเกินปริมาณหรือไม่มีความรู้ความเขา้ใจในการผลิตและการใช้ก๊าซชีวภาพ 
เช่นในก๊าชมีเทน เป็นก๊าชพิษ ไม่มีสี ไม่มีกล่ิน ติดไฟไดแ้ละระเบิดได ้ท าให้เกิดสภาวะอบัอากาศ 
ท าให้ระคายเคือง หายใจติดขดั ก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นก๊าชพิษ ไม่มีสี ไม่มีกล่ิน ท าให้เกิด
สภาวะอบัอากาศ มีอนัตรายต่อร่างกายเม่ือไดรั้บในปริมาณเกินกวา่ 5,000 ppm (0.5%โดยปริมาตร) 
และก๊าชไข่เน่า หรือก๊าชไฮโดรเจนซลัไฟต ์ท าให้ระคายเคืองต่อดวงตาและปอด และเสียชีวิตทนัที
เม่ือได้รับในปริมาณเกินกว่า 1,000 ppm (0.1%โดยปริมาตร) เป็นต้น ดังนั้ นผูผ้ลิตและผูใ้ช้ก๊าช
ชีวภาพจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการผลิตและการใช้ก๊าซชีภาพพอสมควร และควร
ค านึงถึงความปลอดภยัในการผลิตและการใชป้ระโยชน์จากก๊าซชีวภาพดว้ย  
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2.2.1.2 กระบวนการเกิดก๊าซชีวภาพ 
กระบวนการเกิดก๊าซชีวภาพโดยการยอ่ยสลายแบบไร้ออกซิเจน มีอยูท่ ั้งหมด 3 

ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรก Hydrolysis เป็นขั้นตอนท่ีสารอินทรียย์งัอยูใ่นรูปโมเลกุลใหญ่ ไม่สามารถ
ยอ่ยสลายไดท้นัที จ  าเป็นตอ้งแตกตวัให้เป็นโมเลกุลเล็กเสียก่อน โดยท่ีแบคทีเรียจะท าการปล่อย
เอนไซม์มาช่วยเร่งการแตกตัวของโมเลกุล แบคทีเรียชนิดน้ีจะได้รับสารอาหารบางชนิดจาก
สารอินทรียผ์า่นการดูดซึมเขา้สู่เซลล์โดยตรง ขั้นตอนท่ี 2 Acidogenesis แบคทีเรียอีกกลุ่มหน่ึง ช่ือ
ว่า Acid Forming Bacteria เป็นแบคทีเรียท่ีสามารถอยู่ได้ทั้ งในสภาพท่ีมีออกซิเจนและไม่มี
ออกซิเจน จะท าการย่อยสลายโมเลกุลท่ีแตกตวัแล้วให้เป็นกรดอินทรีย ์ได้แก่ Acetic Acid, ก๊าช
คาร์บอนไดออกไซด์และน ้ า ขั้ นตอนท่ี  3 Methanogenesis มีแบคที เรียอีกกลุ่มหน่ึงช่ือว่า 
Methanogens หรือ Methane Forming Bacteria จะท าการเปล่ียน Acetic Acid และก๊าชไฮโดรเจน 
เป็นก๊าชมีเทนและก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ และปริมาณก๊าชมีเทนท่ีเกิดข้ึนจะข้ึนอยู่กบัปริมาณ 
Acetic Acid ท่ีไดจ้ากขั้นตอนท่ี 2 สามารถอธิบายไดด้งัภาพท่ี 2.2 

 
 

ขั้นตอนท่ี 1  
     Hydrolysis 
 
 
 

 
    ขั้นตอนท่ี 2 
    Acidogenesis 
 

 
    ขั้นตอนท่ี 3 
    Methanogenesis 
 
 
ภาพที ่2.2   ขั้นตอนการผลิตก๊าชชีวภาพ 
แหล่งทีม่า : Energy for Environment Foundation, 2549ค. อา้งถึงใน วสิาขา ภู่จินดา, 2555: 19. 

สารอินทรียโ์มเลกุลใหญ่ 

  สารอินทรียโ์มเลกุลใหญ่แตก  
ตวัเป็นโมเลกุลเล็ก 

กรดอินทรีย ์

    ก๊าชชีวภาพ 
     (CH4, CO2, NH3 และ H2S) 
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2.2.1.3 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการเกิดก๊าซชีวภาพ 
ก าร ท่ี จ ะ ผ ลิ ต ก๊ าซ ชี ว ภ าพ ให้ มี สั ด ส่ วน ข อ งก๊ าช มี เท น แ ล ะ ก๊ า ช

คาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบหลกันั้น จะตอ้งควบคุมปัจจจยัในแต่ละกระบวนการให้
เหมาะสม ดงัน้ี (กระทรวงพลงังาน, 2556: 6-8) 

1) อุณหภูมิ: มีอิทธิพลต่อการย่อยสลายสารอินทรียแ์ละการผลิตก๊าซชีวภาพ
เป็นอยา่งมาก โดยทัว่ไปพบวา่อุณหภูมิเฉล่ียอยูใ่นช่วง 20-28 C และถา้อุณหภูมิเฉล่ียต ่ากวา่ 15 C 
อตัราการผลิตก๊าชชีวภาพจะลดต ่าลงดว้ย  

2) ความเป็นกรด-ด่าง (pH): วตัถุดิบท่ีน ามาหมกัควรมีค่าความเป็นกรด-ด่าง
ระหวา่ง 6-7 โดยในช่วงแรกของการหมกันั้นค่าความเป็นกรด-ด่างจะลดลงต ่ากวา่ 5 หลงัจากนั้นจะ
เพิ่มข้ึนจนเกิน 8 ในช่วงน้ีแบคทีเรียก็จะสร้างก๊าชมีเทนข้ึนมา ท าใหค้่าความเป็นกรด-ด่างเพิ่มข้ึนจน
อยู่ในช่วง 7.2-8.2 แต่ถา้ค่าความเป็นกรด-ด่างต ่าลงมากๆอาจใส่ปูนขาวเพื่อช่วยเพิ่มค่าความเป็น
กรด-ด่างข้ึนได ้

3) อลัคาลินิต้ี คือ ความสามารถในการรักษาระดับความเป็นกรด-ด่าง หาก
ค่าอลัคาลินิต้ีต ่าเราจะตอ้งเพิ่มความระมดัระวงัในการควบคุมการท างานของระบบหมกัก๊าชชีวภาพ 
เพราะมีแนวโน้มจะเป็นกรดได้ง่าย ค่าอลัคาลินิต้ีท่ีเหมาะสมต่อระบบหมกัมีค่าประมาณ 1,000-
5,000 มิลลิกรัม/ลิตร ในรูปของแคลเซียมคาร์บอเนต (CaCO3) 

4) กรดอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Acid): เกิดจากการท างานของแบคทีเรีย
พวกสร้างกรด ซ่ึงจะถูกน าไปใชโ้ดยแบคทีเรียพวกสร้างมีเทน ถา้ใชไ้ม่ทนัจะเกิดการสะสมของกรด
อินทรีย์ระเหยง่ายดังกล่าว ส่งผลให้ pH ลดลงและเป็นอนัตรายต่อแบคทีเรียกลุ่มท่ีสร้างมีเทน 
โดยทัว่ไปปริมาณของกรดอินทรียร์ะเหยง่ายในถงัหมกัควรไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัม/ลิตร 

5) สารอาหาร (Nutrients): มีผลต่อประสิทธิภาพในการย่อย ไนโตรเจน (N) 
และฟอสฟอรัส (P) ซ่ึงเป็นธาตุท่ีส าศญัต่อการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย โดยควรมีอตัราส่วนท่ี
เหมาะสมคือ COD: N: P เท่ากบั 100: 20: 0.4 หรือ BOD: N: P เท่ากบั 100: 1.1: 0.2  

6) สารยบัย ั้งและสารพิษ (Inhibiting and Toxic Substances) 
การสะสมของสารบางชนิด เช่น กรดอินทรียร์ะเหยง่าย แอมโมเนีย ซลัไฟด ์

และโลหะหนกั สามารถท าให้การย่อยสลายในสภาพไร้ออกซิเจนหยุดชะงกั เน่ืองจากเป็นพิษต่อ
แบคทีเรียในระบบ ซ่ึงมีผลต่อการเกิดก๊าชชีวภาพ 

7) การกวน (Mixing): ท าให้แบคทีเรียมีโอกาสสัมผสักบัอาหาร (มูลสัตว)์ ได้
ทัว่ถึงมากยิง่ข้ึน แบคทีเรียจึงท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากข้ึน ส่งผลใหเ้กิดการยอ่ยสลายไดเ้ร็ว
ข้ึน 
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8) ระยะเวลาการกกัเก็บ (Retention Time): เป็นช่วงเวลาท่ีสารอินทรียถู์กเก็บ
กกัอยู่ในบ่อหมกั เพื่อให้แบคทีเรียไดย้่อยสลาย และใช้เป็นอาหารในการเพิ่มจ านวนจุลินทรียใ์ห้
มากข้ึน ก่อนท่ีจะถูกถ่ายเทออกจากบ่อหมัก ปกติใช้เวลา 20-50 วนั ข้ึนอยู่กับปัจจยัต่างๆ เช่น 
ปริมาณของแขง็ (TSC) อุณหภูมิ ขนาด ประเภทของบ่อหมกั และปริมาณสารอินทรียท่ี์เติม 

9) ความเขม้ขน้ของของแขง็บ่อหมกั (Substrate Solid Content) 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ความเขม้ขน้ของของแข็งในบ่อหมกัแบบมี

การเติมสารอินทรียอ์ยา่งสม ่าเสมอ ควรมีค่าระหวา่ง 5-10% และมีค่าประมาณ 25% ส าหรับบ่อหมกั
แบบเติมสารอินทรียเ์พียงคร้ังเดียว 

10) อตัราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N Ratio) 
อตัราส่วนของคาร์บอนต่อไนโตรเจนของขยะอินทรียท่ี์สามารถใชผ้ลิตก๊าช

ชีวภาพ คือ ตั้งแต่ 8:30 แต่อตัราส่วนท่ีเหมาะสมท่ีสุดส าหรับการผลิตก๊าชชีวภาพมีค่าประมาณ 8:23 
11) ปริมาณสารอินทรียท่ี์เขา้สู่ระบบ (Loading) คือ ปริมาณสารอินทรียท่ี์เรา

เติมใส่ถงัหมกัในแต่ละวนั ถา้หากปริมาณสารอินทรียท่ี์เขา้สู่ระบบมากเกินไป จะส่งผลให้ค่า pH 
ลดลงมากเกินไปจนท าให้ระบบล้มเหลว เน่ืองจากแบคทีเรียสร้างก๊าชมีเทนตายหมด และหาก
ปริมาณสารอินทรียเ์ขา้สู่ระบบนอ้ย ก๊าชท่ีผลิตไดก้็จะนอ้ยตามไปดว้ย  

12) ปริมาณของแขง็ (Total Solid Content, TSC) 
ถังหมักท่ีออกแบบส าหรับเติมสารอินทรีย์มีปริมาณของแข็งสูง (High 

Solid) ตอ้งใชพ้ลงังานมากกวา่ในการสูบตะกอน แต่เน่ืองจากในระบบ High Solid ความเขม้ขน้ของ
น ้าในถงัสูงกวา่ พื้นท่ีท่ีใชก้็นอ้ยกวา่ ในทางกลบักนัถงัหมกัท่ีสารอินทรียมี์ปริมาณของแข็งต ่า (Low 
Solid) สามารถใชเ้คร่ืองสูบน ้ าทัว่ไปท่ีใช้พลงังานนอ้ยกว่าสูบน ้ าตะกอน แต่ก็ตอ้งใชพ้ื้นท่ีมากกว่า 
เน่ืองจากปริมาตรต่อสารอินทรียท่ี์เติมเขา้ไปสูงข้ึน อยา่งไรก็ตาม การท่ีน ้ าตะกอนมีความใสกวา่ จะ
ท าให้การหมุนเวยีนและกระจายตวัของแบคทีเรียและสารอินทรียดี์ข้ึน และการท่ีแบคทีเรียสามารถ
สัมผสัสารอินทรียอ์ยา่งทัว่ถึงก็ช่วยใหก้ารยอ่ยและการผลิตก๊าชเร็วข้ึน 

2.2.1.4 ประโยชน์ของการน าก๊าซชีวภาพไปใช ้
การใช้ก๊าซชีวภาพท่ีผลิตข้ึนเองได้อย่างต่อเน่ืองสม ่ าเสมอ ส่งผลให้เกิด

ประโยชน์ใน 3 ดา้น ดงัน้ี 
1) ดา้นพลงังานทดแทน 

เน่ืองจากก๊าชชีวภาพมีก๊าซมี เทนเป็นส่วนประกอบหลัก  จึงท าให้ มี
คุณสมบติัจุดติดไฟไดดี้ อีกทั้งเม่ือพิจารณาดา้นเศรษฐกิจแลว้ การลงทุนผลิตก๊าซชีวภาพจะลงทุนต ่า
กวา่การผลิตเช้ือเพลิงชนิดอ่ืนๆ สามารถน ามาใชท้ดแทนพลงังานเช้ือเพลิงจากแหล่งอ่ืนๆ เช่น ฟืน
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ถ่าน น ้ ามนั ก๊าชหุงตม้ และไฟฟ้าได ้ทั้งน้ีก๊าชชีวภาพ จ านวน 1 ลูกบาศก์เมตรจะสามารถน าไปใช้
ทดแทนพลงังานในรูปแบบอ่ืนไดเ้ป็นปริมาณ ดงัน้ี 

(1) LPG  0.46 กิโลกรัม 
(2) น ้ามนัดีเซล 0.67 ลิตร 
(3) น ้ามนัเบนซีน 0.60 ลิตร 
(4) น ้ามนัเตา 0.55 ลิตร 
(5) ฟืนไม ้ 1.50 กิโลกรัม 
(6) ผลิตกระแสไฟฟ้า 1.2-1.4 กิโลวตัต-์ชัว่โมง  

2) ดา้นการเกษตร 
กากท่ีไดจ้ากการหมกัก๊าซชีวภาพสามารถน าไปเป็นปุ๋ยซ่ึงมีประสิทธิภาพ

ดีกวา่มูลสัตวส์ดหรือปุ๋ยคอก ทั้งน้ีเน่ืองจากในขณะท่ีมีการหมกั จะมีการเปล่ียนแปลงสารประกอบ
ไนรโตรเจนในมูลสัตว ์ท าให้พืชสามารถน าไปใช้ประโยชน์ไดดี้ข้ึน หรือการท าเป็นอาหารสัตว ์
โดยใชส่้วนท่ีเหลือจากการหมกั น าไปตากแห้งแลว้น าไปผสมเป็นอาหารสัตวใ์ห้โคและสุกรกินได้
แต่มีข้อจ ากัดคือ ควรใส่ระหว่าง 5-10 กิโลกรัม ต่อส่วนผสมทั้ งหมด 100 กิโลกรัม เป็นการลด
ตน้ทุนการในเล้ียงสัตวด์งักล่าวได ้

3) ดา้นการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
การผลิตก๊าซชีวภาพโดยการน าเอามูลสัตว ์หรือน ้ าเสีย มาใชจ้ะช่วยลดและ

แกปั้ญหาเร่ืองมลภาวะท่ีมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะเร่ืองกล่ิน จะท าให้กล่ินเหม็น
และแมลงวนัลดนอ้ยลง เน่ืองจากระบบก๊าชชีวภาพเป็นระบบปิดและก๊าซชีวภาพท่ีจุดติดไฟแลว้จะ
ไม่มีกล่ิน ผลจากการหมกัมูลสัตวใ์นบ่อหรือถุงท่ีปราศจากออกซิเจนเป็นเวลานาน จะท าให้ไข่พยาธิ
และเช้ือโรคในมูลสัตวห์รือน ้ าเสียถูกท าลายลงดว้ย ซ่ึงเป็นการท าลายแหล่งเพาะเช้ือโรคบางชนิด 
นอกจากน้ีการใชก้๊าชมีเทนท่ีผลิตไดจ้ากระบบก๊าซชีวภาพจะสามารถลดปริมาณมีเทนท่ีถูกปล่อยทิ้ง
ในบรรยากาศไดอี้กทางหน่ึง เน่ืองจากก๊าชมีเทนเป็นปัจจยัส าศญัปัจจยัหน่ึงท่ีเป็นสาเหตุท าให้โลก
ร้อนข้ึน 

นอกเหนือจากประโยชน์ของก๊าซชีวภาพแลว้ ส่ิงส าศญัท่ีควรค านึงถึงก็คือ
ความปลอดภยัจากการผลิตและใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพ จากสถิติการเกิดอุบติัเหตุท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการผลิตและการใช้รวมทั้งการบ ารุงรักษาระบบก๊าซชีวภาพตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 ถึงปัจจุบนัท่ี
ปรากฏเป็นข่าว มีอุบติัเหตุเกิดข้ึนจ านวน 16 คร้ัง (กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 
2556: 4) ส่วนใหญ่เกิดจากการระเบิดและอคัคีภยัมากท่ีสุด รองลงมาเป็น การปฏิบติังานท่ีไม่ถูกตอ้ง
ในพื้นท่ีอบัอากาศและอคัคีภยั ตามล าดบั และส่วนใหญ่เกิดอุบติัเหตุกบัโรงงาน รองลงมาเป็นฟาร์ม
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ปศุสัตว ์และในชุมชน ครัวเรือน ตามล าดบั ดงันั้นความรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติังาน รวมถึงความ
ตระหนกัในอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนจึงมีความส าศญัอยา่งยิ่งในการผลิตและการใชป้ระโยชน์จากก๊าซ
ชีวภาพ 

 
2.2.2 เทคโนโลยกีารผลติก๊าซชีวภาพขนาดครัวเรือนและชุมชน 

การผลิตก๊าซชีวภาพสามารถเลือกใชเ้ทคโนโลยีได ้ข้ึนอยูก่บังบประมาณ และพื้นท่ี
ติดตั้ งระบบ ทั้ งน้ีปริมาณของวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตท่ีเท่ากัน สามารถผลิตก๊าชชีวภาพได้ใน
ปริมาณเท่ากนั แม้จะใช้เทคโนโลยีท่ีแตกต่างกนัก็ตาม ระบบผลิตก๊าชชีวภาพในประเทศไทยมี
หลายชนิดของเทคโนโลยี ซ่ึงแบ่งตามขนาดของระบบ ไดแ้ก่ ขนาดครัวเรือน ขนาดฟาร์มปศุสัตว ์
และโรงงานอุตสาหกรรม ระบบผลิตก๊าซชีวภาพขนาดครัวเรือนและชุมชนมีอยู่หลายประเภท
ดว้ยกนั ในท่ีน้ีผูศึ้กษาจะขอกล่าวเฉพาะประเภทท่ีนิยมใชอ้ยา่งแพร่หลายดงัต่อไปน้ี 

2.2.2.1 แบบโดมคงท่ี (Fixed-dome Plants)    
       เป็นระบบผลิตก๊าซชีวภาพท่ีใช้ค่าใช้จ่ายในการลงทุนต ่า ส่วนประกอบ

ของระบบไม่มีการเคล่ือนท่ีและมีอายุการใช้งานนานประมาณ 20 ปี โครงสร้างของระบบจะถูกฝัง
อยูใ่ตพ้ื้นดินท าให้ประหยดัพื้นท่ีและดินบริเวณโดยรอบจะช่วยป้องกนัการแตกร้าวของบ่อหมกัได้
เป็นอยา่งดี อีกทั้งยงัเป็นการรักษาระดบัอุณหภูมิของบ่อหมกัทั้งในเวลากลางคืนและช่วงฤดูหนาว 
หรือฤดูร้อนไม่ใหมี้อุณหภูมิท่ีสูงจนเกินไป เน่ืองจากความแปรผนัของอุณหภูมิในเวลากลางวนัและ
กลางคืนถือเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการท างานของแบคทีเรีย การก่อสร้างสามารถท าได้
โดยใช้แรงงานภายในท้องถ่ิน แต่ตอ้งมีผูท่ี้มีความรู้ความช านาญในการควบคุมดูแลในการสร้าง
ระบบดว้ย 

 

 
 
ภาพที ่2.3 รูปแบบของโดมคงท่ี (Fixed-dome Plants) ตามแบบ Nicarao Design 
แหล่งทีม่า: กระทรวงพลงังาน, 2556: 15. 
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1. บ่อเติม 2. บ่อหมกั 3. บ่อลน้ 4. ช่องเก็บก๊าซชีวภาพ 5. ท่อน าก๊าซ 6. ช่องกั้นก๊าซร่ัวไหล  
7. ตะกอนของเสีย 8. ท่อระบายก๊าซ 9. ท่อน ้าลน้ 10. ระดบัของสารขน้เหลว 
    
   หลกัการพื้นฐานของระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบโดมคงท่ีประกอบดว้ย 
ส่วนประกอบหลกั 3 ส่วน คือ บ่อเติม บ่อหมกั บ่อลน้ โดยของเสียท่ีจะน ามาผลิตก๊าซชีวภาพจะถูก
ส่งมายงับ่อเติมโดยอาศยัแรงโน้มถ่วง แลว้ไหลลงสู่บ่อหมกั ของเสียดงักล่าวจะถูกยอ่ยสลายและ
ก่อให้เกิดก๊าซชีวภาพลอยตวัไปยงัส่วนเก็บก๊าชซ่ึงอยู่ด้านบน ท่อน าก๊าซจะท าหน้าท่ีล าเลียงก๊าซ
ชีวภาพไปใชง้าน ของเสียหลงัจากกระบวนการหมกัแลว้จะตกตะกอนลงสู่กน้ถงั และส่วนท่ีลอยตวั
อยูจ่ะไหลลน้ออกไปยงับ่อลน้ นอกจากน้ีในส่วนท่ีจะน าก๊าซชีวภาพไปใชป้ระโยชน์ จะตอ้งติดตั้ง
ส่วนดักน ้ า (Water Trap) เพื่อให้ไอน ้ าจับตัวกันเป็นหยดน ้ าแยกตัวออกจากก๊าซชีวภาพก่อน 
เน่ืองจากก๊าซชีวภาพนั้นจะมีไอน ้าหรือหยดน ้ าปะปนอยูด่ว้ย ในบางพื้นท่ีไดพ้ฒันารูปแบบของโดม
คงท่ี โดยเปล่ียนมาใช้ถงัพลาสติกโพลีเอทิลีน ทดแทนแบบโอ่งหรือการสร้างโดมส าหรับเป็นถงั
หมกัก๊าซชีวภาพ ดงัภาพท่ี 2.4 โดยขนาดท่ีเหมาะสมส าหรับใช้ในครัวเรือนและชุมชนควรมีขนาด
ความจุประมาณ 2 ลูกบาศกเ์มตร 
 

 
 
ภาพที ่2.4 ระบบผลิตก๊าซชีวภาพขนาด 2 ลบ.ม. แบบถงัโพลีเอทิลีน (PE) 
แหล่งทีม่า: กระทรวงพลงังาน, 2556: 25. 
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2.2.2.2 แบบถุงหมกัพลาสติก หรือแบบไส้กรอก 
เป็นระบบผลิตก๊าซชีวภาพท่ีมีพื้นท่ีเก็บก๊าซขนาดใหญ่ การก่อสร้างระบบ

และการบ ารุงรักษาไม่ยุ่งยาก แต่มีอายุการใช้งานประมาณ 5 ปีเท่านั้น และยงัเส่ียงต่อการฉีกขาด
ของบ่อหมกัไดง่้าย เน่ืองจากวสัดุท่ีใชผ้ลิตถุงหมกัเป็นพลาสติก Polyvinyl Chloride หรือ PVC ซ่ึง
ในปัจจุบนัไดมี้การพฒันาโดยใช้การเยบ็ดว้ยกาวประสานแบบร้อน ท าให้อายุการใช้งานยาวนาน
มากข้ึน ส าหรับการน าผา้เตน็ทม์าใชผ้ลิตเป็นถุงหมกัก๊าซชีวภาพ พบวา่ มีแรงดนัค่อนขา้งนอ้ย และ
หากเกิดการฉีกขาดนั้นจะตอ้งเยบ็เป็นรอยขวางก่อนแล้วจึงท าการปะรูร่ัวดงักล่าว เพราะหากไม่
ด าเนินการเช่นน้ีจะท าใหรู้ร่ัวเกิดฉีดขาดและขยายเป็นรอยร่ัวท่ียาวมากกวา่เดิม 

การผลิตก๊าซชีวภาพแบบถุงหมักพลาสติก ขนาดท่ีเหมาะสมส าหรับ
เกษตรกรรายย่อย คือ ขนาด 7-8 ลูกบาศก์เมตร สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้นาน 2 ชั่วโมง โดย
ครัวเรือนท่ีมีการเล้ียงสุกรเพียง 6 ตวั หรือโคจ านวน 3 ตวั ก็สามารถติดตั้งระบบดงักล่าวน้ีได ้

 

 
 
 
ภาพที ่2.5 ระบบหมกัก๊าซชีวภาพแบบถุงหมกัพลาสติก 
แหล่งทีม่า: สุชน ตั้งทววีพิฒัน์ และคณะ, 2553: 12. 
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ภาพที ่2.6 การผลิตก๊าซชีวภาพโดยใชถุ้งหมกัพลาสติก 
 

2.2.2.3 แบบถงัลอย (Floating Drum Digester) 
ระบบผลิตก๊าซชีวภาพชนิดน้ีมีทั้ งแบบบ่อสองชั้นและบ่อชั้นเดียว บ่อ

หมกัท าจากถงัโลหะหรือไฟเบอร์กลาสครอบอยูด่า้นบน ถงัโลหะหรือไฟเบอร์กลาสน้ีจะเป็นตวัเก็บ
กกัก๊าซชีวภาพและสามารถเพิ่มแรงดนัก๊าซไดโ้ดยการเพิ่มน ้าหนกัลงบนถงัโลหะหรือไฟเบอร์กลาส 
ซ่ึงรูปแบบของการผลิตก๊าซชีวภาพในระบบถงัลอยนั้นมีขอ้ดี คือ ระบบอยูบ่นพื้นดินท าใหก้ารดูแล
รักษาง่าย ไม่ยุง่ยาก ใชพ้ื้นท่ีนอ้ย สามารถเพิ่มแรงดนัดว้ยการเพิ่มน ้ าหนกัดา้นบนถงัเก็บก๊าซ และมี
ขอ้เสีย คือ พื้นท่ีในการเก็บกกัก๊าซชีวภาพค่อนขา้งน้อย ท าให้แรงดนัของก๊าซมีปริมาณท่ีต ่ามาก 
ปัจจุบนัถงัหมกัแบบถงัลอยน้ีมีการน าไปประยกุตใ์ชใ้นการหมกัก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรียภ์ายใน
ชุมชน 
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ภาพที ่2.7 การผลิตก๊าซชีวภาพแบบถงัลอย 
แหล่งทีม่า: เทพกร ลีลาแตม้, 2554. 

 

 
 
ภาพที ่2.8 ระบบหมกัก๊าซชีวภาพแบบถงัลอย 
แหล่งทีม่า: เทพกร ลีลาแตม้, 2554. 
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ตารางที ่2.2 สรุปเทคโนโลยใีนการผลิตก๊าซชีวภาพในระดบัครัวเรือนและชุมชน  
 
บ่อหมักก๊าซชีวภาพ ข้อดี ข้อเสีย งบประมาณ 

แบบโดมคงท่ี ระบบฝังใตพ้ื้นดินท า
ใหป้ระหยดัพื้นท่ี 
โครงสร้างแขง็แรงมี
อายกุารใชง้านนาน
ประมาณ 20 ปี  
ดินโดยรอบป้องกนัการ
แตกร้าวและรักษา
อุณหภูมิ 
 

การก่อสร้างจ าเป็นตอ้ง
อาศยัผูเ้ชียวชาญ 
สร้างไดไ้ม่เกินความจุ
100 ลบ.ม. 
ไม่เหมาะสมกบับริเวณ
ท่ีมีน ้าใตดิ้นปริมาณสูง 

เร่ิมตน้ท่ี 5,000-
6,000 บาท 

แบบถุงหมกัพลาสติก พื้ น ท่ี เก็บก๊าซมีขนาด
ใหญ่ 
การก่อสร้างระบบไม่
ยุง่ยาก 
บ ารุงรักษาง่าย 

มีอายกุารใชง้านนอ้ย 
ประมาณ 5 ปี 
เส่ียงต่อการฉีกขาดของ
บ่อหมกัไดง่้าย 

2,500-7,000บาท 
 

แบบฝาลอย ระบบอยู่บนพื้นดินท า
ใหดู้แลรักษาง่าย  
ใช้พื้นท่ีน้อย เน่ืองจาก
ขนาดเล็ก 
สามารถเพิ่มแรงดนัดว้ย
การเพิ่มน ้ าหนกัดา้นบน
ถงัเก็บก๊าซ 

พื้ น ท่ี ในการเก็บ ก๊ าซ
น้อยท าให้แรงดันของ
ก๊าซมีปริมาณต ่ามาก 

ไม่เกิน 6,000-7,000
บาท 

 
แหล่งทีม่า: ส านกัวจิยั สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2556. 
หมายเหตุ: งบประมาณยงัไม่รวมค่าแรงในการติดตั้ง และค่าแรงในการขุดบ่อหมกัก๊าซชีวภาพ กรณี
ท่ีบ่อหมกัก๊าซชีวภาพตอ้งฝังดิน 
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2.2.3 การออกแบบระบบผลติก๊าซชีวภาพขนาดครัวเรือนและชุมชน 
เน่ืองจากเทคโนโลยีในการผลิตก๊าซชีวภาพมีหลายประเภท และแต่ละแบบมีขอ้ดี

และขอ้เสียแตกต่างกนั จึงมีความเหมาะสมกบับางครัวเรือนและชุมชนไม่เหมือนกนั ดงันั้นในสร้าง
ระบบผลิตก๊าซชีวภาพควรมีการออกแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ให้เหมาะสมกบับริบทของแต่ละ
ครัวเรือนหรือชุมชนโดยค านึงถึงรายละเอียดต่างๆดงัต่อไปน้ี 

2.2.3.1 การวเิคราะห์วตัถุดิบ 
วตัถุดิบส าหรับผลิตก๊าซชีวภาพ ไดแ้ก่ มูลสัตวทุ์กชนิด รวมทั้งของเสีย/น ้ าเสีย

จากโรงงานอุตสาหกรรม และจากขยะชุมชน หรือร้านคา้ ภตัตาคารต่างๆ วตัถุดิบในการผลิตก๊าซ
ชีวภาพนั้น ถือวา่มีความส าศญัอยา่งยิง่ต่อการผลิตก๊าซชีวภาพในระดบัชุมชนและในระดบัครัวเรือน 
เพราถา้มีวตัถุดิบไม่เพียงพอโอกาสท่ีการผลิตก๊าซชีวภาพจะมีความลม้เหลวสูง ดงันั้นก่อนท่ีจะมี
การผลิตก๊าซชีวภาพ ควรมีการประเมินปริมาณของวตัถุดิบก่อนวา่มีเพียงพอต่อการผลิตก๊าซชีวภาพ
แล้วหรือไม่ ทั้ งน้ี ก๊าซชีวภาพ 1 ลูกบาศก์เมตร (1 คิว หรือ 1,000 ลิตร) สามารถใช้ในการหุงต้ม
อาหารภายในครัวเรือนขนาด 4 คน ได ้2-3 ม้ือ หรือประมาณ 1 วนั (สุชน ตั้งทวีวิพฒัน์ และคณะ, 
2553: 11) 

การวิเคราะห์วตัถุดิบเพื่อการผลิตก๊าซชีวภาพในระดบัครัวเรือนและชุมชน 
สามารถพิจารณาไดจ้ากตางรางดงัต่อไปน้ี 

 
ตารางที ่2.3 ปริมาณมูลสดของสัตวช์นิดต่างๆ 
 

ชนิดสัตว ์ มูลสด (กิโลกรัม/วนั) 
โค-กระบือ 8 

สุกร 4 
แกะ 4 
ไก่ 0.03 

 
แหล่งทีม่า: สุชน ตั้งทววีพิฒัน์ และคณะ, 2553: 6. 
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ตารางที ่2.4 ปริมาณส่ิงขบัถ่ายจากสุกรท่ีระยะต่างๆ 
 
สุกร น ้าหนกัตวั (กก.) ปริมาณส่ิงขบัถ่าย มูลและปัสสาวะ (กก.วนั) 
สุกรเล็ก 15 1.04 
สุกรหยา่นม 30 1.90 
สุกรรุ่น 70 4.60 
สุกรขุ่น 90 5.80 
แม่สุกรอุม้ลูก 125 4.03 
แม่สุกรเล้ียงลูก 170 14.90 
สุกรพอ่พนัธ์ุ 160 4.90 
 
แหล่งทีม่า: กรมควบคุมมลพิษ, 2542 อา้งถึงใน สุชน ตั้งทววีพิฒัน์ และคณะ, 2553: 6. 
 
ตารางที ่2.5 ปริมาณไนโตรเจนท่ีถูกขบัออกของสุกรแต่ละช่วงอาย ุ
 

ประเภทสุกร ไนรโตรเจน (N) ท่ีขบัออก 
(กก./วนั) (กก./ปี) (% N ท่ีกิน) 

แม่สุกร 
 สุกรสาวทดแทน 
 ช่วงหลงัหยา่นมลูก 
 ช่วงตั้งทอ้ง 
 ช่วงใหน้ม 
ลูกสุกร 
  ช่วงดูดนม (27 วนั) 
  ช่วงหลงัหยา่นม (จนถึง 25 กก.) 
สุกรรุ่นขุน 
 25 ถึง 105 กก. 

 
51 
42 
40 
79 

 
1 

11 
 

38 

 
18.6 
15.3 
14.6 
28.8 

 
0.4 
4.0 

 
13.9 

 
69 
73 
77 
57 

 
14 
47 

 
67 

 
แหล่งทีม่า:  Dourmad et  al, 1992 อา้งถึงใน สุชน ตั้งทววีพิฒัน์ และคณะ, 2553: 6. 
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ตารางที ่2.6 ปริมาณก๊าซท่ีผลิตไดจ้ากมูลสัตวช์นิดต่างๆ 
 

ชนิดสัตว ์ ปริมาณก๊าซชีวภาพ (ลูกบาศกเ์มตร) ต่อ 
กก. ของมูล ตวั/วนั 

สุกร 0.4-0.5 0.18 
โค 0.1-0.3 0.16 
ไก่ 0.3-0.6 0.014 

คน และของเสียจากหอ้งครัว 0.3-0.7 0.028 

 
แหล่งทีม่า: สุชน ตั้งทววีพิฒัน์ และคณะ, 2553: 7. 
 

ตวัอยา่งการค านวณ (ส านกัวจิยั สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2556) 
1) ชุมชนแห่งหน่ึงตั้งกลุ่มเล้ียงสุกรในชุมชน โดยมีสุกรรุ่น หนกั 70 กิโลกรัม 8 ตวั สุกร

หย่านม 8 ตวั สุกรพ่อพนัธ์ุ 3 ตวั และแม่สุกรอุ้มท้องอีก 2 ตวั ชุมชนแห่งน้ีจะสามารถผลิตก๊าซ
ชีวภาพ ไดก่ี้ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั 

วธีิค านวณ 
(1) สุกรรุ่นหนกั 70 กิโลกรัม 1 ตวั เกิดมูลสุกรประมาณ 4.60 กิโลกรัมต่อวนั 

ถา้สุกรรุ่นหนกั  70 กิโลกรัม 8 ตวั จะเกิดมูลสุกรประมาณ  
= (4.60X8)/1 = 36.8 กิโลกรัมต่อวนั 

(2) สุกรหยา่นม 1 ตวั เกิดมูลสุกรประมาณ 1.90 กิโลกรัมต่อวนั 
สุกรหยา่นม 8 ตวั จะเกิดมูลสุกรประมาณ = (1.90X8)/1=15.2 กิโลกรัมต่อวนั 

(3) สุกรพอ่พนัธ์ุ 1 ตวั เกิดมูลสุกรประมาณ 4.90 กิโลกรัมต่อวนั 
สุกรพอ่พนัธ์ุ 3 ตวั เกิดมูลสุกรประมาณ =(4.90X3)/1=14.7 กิโลกรัมต่อวนั 

(4) แม่สุกรอุม้ทอ้ง 1 ตวั เกิดมูลสุกรประมาณ 4.03 กิโลกรัมต่อวนั 
แม่สุกรอุม้ทอ้ง 2 ตวั เกิดมูลสุกรประมาณ = (4.03X2)/1=8.06 กิโลกรัมต่อวนั 
ดงันั้นชุมชนแห่งน้ีมีมูลสุกรทั้วส้ิน = 36.8+15.2+14.7+8.06=74.76 กิโลกรัมต่อวนั 

2) บา้นนายเขียวมีความคิดว่าจะเล้ียงสุกรเป็นอาชีพเสริม และอยากจะท าการผลิตก๊าซ
ชีวภาพเพื่อใชภ้ายในครัวเรือนดว้ย นายเขียวควรจะเล้ียงสุกรอยา่งนอ้ยก่ีตวัจึงจะผลิตก๊าซชีวภาพได้
เพียงพอใน 1 วนั 
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วธีิค านวณ 
ก๊าซชีวภาพ 0.18 ลูกบาศก์เมตร เกิดจากสุกร 1 ตวั ดงันั้น ก๊าซชีวภาพ 1 ลูกบาศก์เมตร เกิด

จากสุกรจ านวน =(1X1)/0.18=5.56 หรือประมาณ 6 ตวั 
สรุป นายเขียวจะตอ้งเล้ียงสุกรอยา่งนอ้ย 6 ตวั จึงจะเพียงพอต่อการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช ้

1 ลูกบาศกเ์มตรต่อวนั ซ่ึงเพียงพอต่อการประกอบอาหาร 2-3 ม้ือ 
2.2.3.2 การเลือกขนาดบ่อก๊าซชีวภาพท่ีเหมาะสม 

การเลือกขนาดบ่อก๊าซชีวภาพท่ีเหมาะสมกบัครัวเรือนหรือชุมชนให้ดูจากจ านวน
ของสัตวเ์ล้ียงและความตอ้งการใชป้ระโยชน์จากก๊าซชีวภาพ โดยสามารถค านวณขนาดของบ่อหมกั
ก๊าซชีวภาพ ดงัน้ี (กระทรวงพลงังาน, 2556: 85) 

 
 
 
 
ตวัอยา่ง  ถา้มีกระบือ 7 ตวัสามารถสร้างบ่อก๊าซชีวภาพไดข้นาดเท่าไร ( 1 ตวั มีน ้ าหนกัมูล

สด 8 กิโลกรัมต่อวนั)  
วธีิค านวณ  สูตร มูลสัตว ์X จ านวนสัตว ์X 2 X ระยะเวลาการหมกัมูล 
แทนสูตร     8 X 7 X 2 X 60 = 6,720 กิโลกรัม 
ดงันั้นจะสามารถสร้างบ่อก๊าซชีวภาพขนาด 8 ลูกบาศกเ์มตร 

  
นอกจากน้ีท าเลท่ีตั้ งส าหรับก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพก็ควรจะเลือกสถานท่ีท่ี

เหมาะสม ควรตรวจสอบทิศทางลม ไม่ออกแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพขวางทิศทางลม รวมถึง
สภาพทางกายภาพของดินบริเวณก่อสร้างระบบก๊าซชีวภาพตอ้งสามารถรับแรงได้มากพอ และ
หลีกเล่ียงบริเวณท่ีมีน ้ าใตดิ้นไหลผ่าน ซ่ึงรายละเอียดในส่วนน้ีจะได้มีกล่าวถึงเพิ่มเติมต่อไปใน
หวัขอ้แนวทางการสร้างความปลอดภยัในระบบการผลิตก๊าซชีวภาพ 

 
2.2.4 การใช้งานและการบ ารุงรักษาระบบก๊าซชีวภาพขนาดครัวเรือนและชุมชน 

2.2.4.1 การใชง้านระบบผลิตก๊าซชีวภาพขนาดครัวเรือนและชุมชน 
1) อินทรียว์ตัถุท่ีจะใช้ส าหรับหมกั สามารถใช้มูลสัตวเ์ล้ียงไดทุ้กชนิด

เช่น ชา้ง มา้ โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ มูลสัตวส์ดให้ผลผลิตของก๊าซชีวภาพไดร้วดเร็วและมีปรมาณ
มากกวา่มูลสัตวท่ี์คา้งเกินกว่า 1 วนั โดยเฉพาะมูลเก่ามกัจะมีเช้ือราบางชนิดเกิดข้ึน เม่ือน ามารวม

ปริมาณมูลสัตว์สดต่อวัน X จ านวนสัตว์ X อัตราส่วนผสมระหว่างน ้าและปริมาณมูลสัตว์
สด ( 2 ส าหรับโค/กระบือ) หรือ X ( 3 ส าหรับสุกร) X ระยะเวลาการหมักมูลในบ่อ (30-60 วนั) 
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หมกัในบ่อหมกั เช้ือราบางชนิดสามารถหยุดความเจริญ หรือ ท าให้จุลินทรียท่ี์จะผลิตก๊าซชีวภาพ
ถูกท าลายไป การหมกัจะไม่เกิดก๊าซชีวภาพ 

2) อตัราส่วนของมูลสัตวผ์สมน ้ า ส าหรับหมกันั้น จากการทดลองพบวา่ 
(กระทรวงพลังงาน, 2556: 63) การใช้มูลสัตวผ์สมน ้ าให้มีความข้นพอเหมาะจะให้ผลผลิตก๊าซ
ชีวภาพได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงกว่า โดยให้มีมูลสัตวอ์ยู่ระหว่าง 40-50% โดยปริมาตร 
อตัราส่วนท่ีให้ผลดีคือ มูลสัตว ์1 ส่วน น ้ า 1 ส่วน โดยปริมาตรหรือมูลสัตว ์4 ส่วนต่อน ้ า 5 ส่วน 
โดยปริมาตร มูลสัตวบ์างชนิดมีลกัษณะหยาบมาก เช่น มูลชา้ง ควรใชมู้ล 3 ส่วนต่อน ้ า 7 ส่วนโดย
ปริมาตร 

3) การหมกัเร่ิมตน้ ครอบครัวท่ีปริมาณมูลสัตวส์ดท่ีมีอยูอ่ยา่งพอเพียง ก็
มกัจะไม่มีปัญหาในการหมกัเร่ิมตน้ เพราะสามารถรวบรวมมูลสัตวส์ดมาใชส้ าหรับการเร่ิมตน้หมกั
ได้โดยไม่เสียเวลา แต่บางครอบครัวก็ต้องใช้เวลาในการเก็บรวบรวมมูลสัตวห์ลายวนั จึงจะได้
ปริมาณพอเพียง ในรายท่ีตอ้งใชเ้วลารวบรวมมูลสัตวส์ดควรปฎิบติั ดงัน้ี คือ น ามูลสัตวส์ดท่ีได ้แต่
ละคร้ังมาเทรวมกนัลงในบ่อหมกั เติมน ้ าลงไปดว้ยเล็กน้อยทุกคร้ัง เพื่อไม่ให้ผิวหน้าของมูลสัตว์
แห้ง จะช่วยป้องกนัการเกิดเช้ือราได้ เม่ือมูลสัตวไ์ด้ปริมาณเพียงพอแลว้ จึงเติมน ้ าลงไป ผสมน ้ า
หน่ึงเท่าตวั ถา้ตอ้งการจะเร่งให้เกิดก๊าซชีวภาพในอตัราอนัรวดเร็วกวา่หกติ สามารถท าไดโ้ดยการ
ใช้โคลนหรือเลนจากแหล่งน ้ า หรือตะกอนท่ีสลายตวัแลว้จากถงัส้วม เติมลงในบ่อหมกัประมาณ 
1% โดยปริมาตรก็จะช่วยท าให้การหมกัเกิดปฎิกิริยารวดเร็วดียิ่งข้ึน แต่ถ้าท าไม่ได้ก็ไม่มีความ
จ าเป็น มูลสัตวผ์สมน ้าในบ่อหมกัควรจะมีระดบัพื้นของบ่อลน้ 

4) การเติมมูลสัตวล์งในบ่อหมกั ในระยะแรกของการหมกั ประมาณ 1-
10 วนันับจากวนัเร่ิมตน้หมกั ไม่ควรเติมมูลสัตวล์งในบ่อหมกั เพราะจุลินทรียจ์ะมีส่ิงท่ีตอ้งย่อย
สลายอยูม่ากเกินพอในระยะแรกน้ี เม่ือก๊าซเร่ิมเกิดแลว้สามารถน าไปใชไ้ด ้ก็ใหเ้ติมมูลสัตวผ์สมน ้ า
ลงไปอีกประมาณวนัละ 30-40 ลิตร ส าหรับระบบผลิตก๊าซชีวภาพขนาด 2 ลบ.ม. 60-80 ลิตร 
ส าหรับระบบผลิตก๊าซชีวภาพขนาด 4 ลบ.ม. และ 140-160 ลิตร ส าหรับระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
ขนาด 6 ลบ.ม. หรือประมาณ 1/60 ของปริมาณของเหลวท่ีอยูใ่นบ่อหมกัก๊าซโดยเติมเป็นประจ าทุก
วนั 

5) มูลท่ีล้นออกจากบ่อหมักทางบ่อล้น น าไปใช้เป็นปุ๋ยแก่พืชได้
เช่นเดียวกนั โดยน าไปผสมน ้ าให้เจือจางลงแลว้จึงน าไปรดน ้ าตน้ไม ้น ้ าลน้ในบ่อน ้ าลน้จะมีคุณค่า
ของปุ๋ยอินทรยล์ะลายอยูใ่นน ้ าพร้อมท่ีพืชจะน าไปใชป้ระโยชน์ ท าให้เกษตรกรไดรั้บปริมาณของ
ปุ๋ยเพิ่มข้ึนอีกทางหน่ึง 
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2.2.4.2 การดูแลและบ ารุงรักษาระบบก๊าซชีวภาพขนาดครัวเรือนและชุมชน 
1) การดูแลรักษาคอกสัตว ์

(1) ตอ้งดูแลรักษาและท าความสะอาดคอกสัตวทุ์กวนั โดยการตกั
หรือกวาดมูลสัตวไ์ปลงในบ่อเติม 

(2) ไม่ควรให้ น ้ าท่ีมีการใชส้ารเคมีหรือสารปฎิชีวนะหรือยาฆ่าเช้ือ
ลา้งคอกลงไปบ่อหมกัก๊าซ เพราะสารเหล่านั้นจะท าให้แบคทีเรียท่ีท าให้มูลสัตวเ์กิดก๊าซภายในบ่อ
ตายได ้

2) การดูแลรักษาบ่อเติม 
(1) ขณะท่ีการกวนมูลสัตวก์บัน ้ าก่อนท่ีจะปล่อยลงบ่อเติม ให้เก็บ

เศษฟางขา้ว แกลบ หิน ดิน ทราย หรือเศษวสัดุท่ีไม่ย่อยสลาย ออกจากมูลสัตวทุ์กคร้ัง เพราะส่ิง
เหล่านั้นจะท าใหพ้ื้นบ่อหมกัต้ืนเขิน และเกิดอุดตนัภายในได ้

(2) คนหรือกวนส่วนผสมจนเหลวเข้ากันดีทุกคร้ังในช่องเติมมูล
สัตว ์จากนั้นจึงเปิดล้ินชกัท่ีปากท่อเติม ใหส่้วนผสมไหลลงบ่อหมกั 

(3) ท าความสะอาดบ่อเติมและปิดล้ินชักท่ีปากท่อเติมทุกคร้ัง 
หลงัจากเติมมูลสัตวล์งในบ่อหมกัแลว้ 

(4) ใช้ไมก้ระทุง้แหยท่่อเติมอยา่งน้อยสัปดาห์และคร้ัง เพื่อป้องกนั
ไม่ใหมู้ลก่อตวัติดกนัเป็นกอ้นกีดขวางทางเขา้ของมูลสัตว ์และเป็นการช่วยไม่ใหมู้ลสัตวต์กตะกอน
กน้บ่อหมกัอีกดว้ย 

(5) ในการเติมมูลสัตว์ควรมีการเปิดก๊าซใช้งานส่วนหน่ึงก่อน 
เพื่อให้มูลสัตวไ์หลลงบ่อหมกัไดง่้ายข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจากความดนัในบ่อหมกัจะมีอยูม่าก จะท าให้มูล
ท่ีเติมลงไปไหลลงไดย้าก 

3) การดูแลตวับ่อหมกัก๊าซชีวภาพ 
(1) ควรตรวจสอบรอยร่ัวบริเวณฝาบ่อ และรอยเช่ือมต่อ 
(2) ควรท าการเปิดฝาบ่อหมกัปีละคร้ังเพื่อตรวจสอบ และถา้เป็นไป

ไดค้วรเอามูลท่ีเป็นฝ้า (ส าหรับมูลววั) ออกจากบ่อหมกั 
4) การดูแลรักษาบ่อลน้ 

(1) ดูแลปากบ่อลน้อยา่ให้อุดตนัโดยมัน่เกล่ียกากมูลสัตวท่ี์แห้งหรือ
ตากคา้งบริเวณปากช่องระบายกากาเพื่อใหมู้ลสัตวไ์หลออกไดส้ะดวก 

(2) ควรปิดฝาท่ีบ่อลน้เพื่อป้องกนัไม่ใหส้ัตวห์รือน ้าฝนตกลงไป 
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(3) ใช้ไม่แหย่ทะลวงท่อบ่อล้นและกวนถ่ายในบ่อล้นอย่างน้อย
สัปดาห์ละคร้ังเพื่อป้องกนัไม่ให้มูลก่อตวัติดกนัเป็นกอ้นกีดขวางทางออกของมูลสัตวแ์ละเป็นการ
ช่วยไม่ใหมู้ลตกตะกอนกน้บ่อหมกัดว้ย 

5) การดูแลท่อน าก๊าซชีวภาพ 
(1) ดูแลท่อให้แนบชิดติดผนังหรือเสาและมีปลอกรัดท่อให้

เรียบร้อย เพื่อยืดท่อให้มัน่คงไม่ควรปล่อยให้ท่อติดอยูล่อย ๆ หรือสั่นคลอนไดเ้พราะจะท าให้โยก
หกัไดง่้าย 

(2) น าท่อก๊าซชีวภาพท่ีเดินไวใ้ตดิ้นควรกลบดินฝังท่อใหมิ้ดชิดเพื่อ
ป้องกนัการแตกหกัจากสัตวเ์ล้ียง คน และยานพาหนะ 

(3) ทุกเดือนต้องตรวจดูสายยางอ่อนท่ีต่อเข้ากับอุปกรณ์เดือนละ
คร้ังว่ามีน ้ าขงัหรือไม่ถา้มีน ้ าขงัให้ปิดวาล์วก๊าซชีวภาพและถอดสายยางอ่อนออก เทน ้ าท่ีขงัทิ้งไป 
แลว้ต่อสายยางกลบัเขา้ท่ีเดิม ใส่ปลอกรัดใหเ้รียบร้อย 

6) การดูแลแผงวดัความดนัก๊าซชีวภาพ 
(1) แผงวดัความดนัก๊าซชีวภาพ เป็นอุปกรณ์ท่ีส าศญัในระบบบ่อ

หมกัก๊าซชีวภาพเพราะเป็นเคร่ืองช้ีบอกปริมาณก๊าซชีวภาพและความปกติของระบบก๊าซชีวภาพได ้
(2) ระดบัน ้ าของแผงวดัความดนัก๊าซชีวภาพทั้ง 2 ขา้งเท่ากนั (เม่ือ

ปล่อยก๊าซชีวภาพออกจากท่อจนหมด)เพื่อจะไดรู้้ปริมาณของก๊าซชีวภาพท่ีถูกตอ้งท าหารปรับได้
โดยปิดวาล์วท่ีบ่อหมกัและเปิดวาลว์ก่อนเขา้เตาก๊าซหุงตม้ เติมน ้ าเขา้ปลายท่อ จนน ้ าทั้งสองขา้งอยู่
ท่ีระดบัศูนย ์

7) การดูแลรักษาส่วนดกัน ้า 
(1) ควรเปิดวาล์วของส่วนดกัน ้ า (Water Trap) ทุก 2 สัปดาห์ โดย

ไม่ตอ้งปิดวาล์วท่ีปากท่อ เพื่อปล่อยให้น ้ าท่ีเกิดข้ึนภายในท่อไหลออกจากท่อให้หมดแลว้ปิดก๊าซ
ชีวภาพใหส้นิท ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัไม่ใหน้ ้าขวางกั้นทางเดินกาซชีวภาพ 

(2) บ่อของส่วนดกัน ้ าควรมีฝาปิดไวเ้พื่อป้องกนัขยะ เศษใบไมแ้ละ
น ้าฝนเขา้ไปในขงัภายในบ่อซ่ึงจะท าใหว้าลว์มีปัญหาเกิดสนิมได ้

(3) ถา้วาล์วเกิดช ารุดเสียหาย ใหท้  าการซ่อมแซมหรือท าการเปล่ียน
วาลว์ใหม่ทนัที 
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2.2.4.3 ปัญหาและแนวทางการแกไ้ขการใชง้านระบบก๊าซชีวภาพ 
 
ตารางที ่2.7 ปัญหาและแนวทางการแกไ้ขการใชง้านระบบก๊าซชีวภาพ 
 

ปัญหา สาเหตุ แนวทางการแก้ไข 
1.   ความดัน ก๊าซชีวภาพต ่ ากว่า
ปรกติ หรือลดลงเร่ือยๆทั้ งท่ีไม่ได้
ใชก๊้าซชีวภาพ 

เติมมูลสตัวน์อ้ยเกินไป 
 

เติมมูลสตัวม์ากข้ึน ในปริมาณท่ี
ก าหนดตามขนาดของบ่อ 

ฝาปิดปากบ่อหมกัร่ัว 
 

-ตรวจดูวา่มีฟองก๊าซชีวภาพผดุข้ึน
ในน ้ าท่ีใส่ไวบ้นฝาบ่อหมกัหรือไม่ 
-ถา้มี เปิดฝาบ่อหมกัออกแลว้
เปล่ียนดินเหนียวและท าการ 

 ปิดฝาใหม่ 

ท่อน าก๊าซชีวภาพหรือวาลว์ก๊าซ
ชีวภาพร่ัว 

ใชฟ้องจากน ้ าผงซกัฟอกทาเพ่ือ
ตรวจหารอยร่ัวของวาลว์และท่อ
ก๊าซชีวภาพ สายยางอ่อนทุกท่อ 
และตรวจดูวา่ส่วนดกัน ้ า และ/หรือ
ล้ินชกัท่ีดึงกาก (บ่อสุกร)ปิดสนิท
หรือไม่ 

มีก ารอุดตัน ท่ี ปลายท่ อ ส่ งก๊ าซ
ชีวภาพท่ีฝาบ่อหมกั 
 

ถอดสายยางอ่อนท่ีเช่ือมระหวา่งขอ้
ต่อท่ีฝาบ่อหมกักบัท่อส่งก๊าซ
ชีวภาพออก ตรวจสอบท่อและขอ้
ต่อโดยใชไ้มอ่้อนๆหรือลวด แหย่
เขา้ไปในท่อเพ่ือกระทุง้มูลสตัวท่ี์
อาจอุดตนัปลายท่อดา้นใน ใหห้ลุด
ออกได ้

 ส่วนโดมของบ่อก๊าซชีวภาพร่ัว -ขดุดินรอบๆ ฝาโดมออกแลว้
ตรวจหารอยร่ัวดว้ยฟองจากน ้ า
ผงซกัฟอก 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

ตารางที ่2.7 (ต่อ) 
 

ปัญหา สาเหตุ แนวทางการแก้ไข 

  -ถา้มีฟองอากาศผดุข้ึนมา แสดงวา่มี
รอยร่ัวใหสู้บ หรือตกัมูลออกจาก
บ่อใหห้มด ลา้งบ่อแลว้ตรวจหารอย
ร้าวดา้นในของโดม ถา้พบรอยร้าว
ใหส้กดัปูนตรงรอยร้าวออกและ
ฉาบปูนใหม่ โดยผสมน ้ ายากนัซึม
ดว้ย 

เกิดฝ้าบริเวณผิวบนสุดในบ่อหมกั เปิดฝาบ่อหมกั เติมน ้ าลงไปในบ่อ
แลว้ใชไ้มก้วนจนชั้นฝ้าละลายเขา้
กบัน ้ าแลว้ปิดฝาบ่อใหส้นิท 

2. มีความดนัก๊าซชีวภาพปกติแค่
ก๊าซชีวภาพหมดเร็ว 

มีตะกอนกน้บ่อมาก/บ่อต้ืน (ส าหรับบ่อสุกร) ดึงงล้ินชกับ่อดึง
กาก ระบายตะกอนกน้บ่อออก 

เกิดฝ้าท่ีผิวชั้นบนในบ่อลน้ท่อออก
อุดตนั 

ใชไ้มก้ระทุง้ฝ้าและมูลสตัวใ์หแ้ตก 
แลว้ตกัออกใชไ้มท้ะลวงท่อ 

ท่อควบคุมแรงดนัก๊าซอุดตนั ใชไ้มท้ะลวงท่อ 
ระดบัปากบ่อลน้อยูใ่นระดบัสูง ท าความสะอาดบริเวณปากบ่อลน้

และร่อง 
3. ความดันก๊าซชีวภาพสูงเกิน

ปกติ 
 ระบายกากท่ีลน้ออกมา รวมทั้งควร

มีการตกักากในบ่อรับกากจากบ่อ
ลน้ไปใช ้(อยา่ใหบ่้อเตม็) 

4. เกิดฟองข้ึนท่ีปากบ่อเติม เติมมูลสตัวม์ากเกินไป หยดุเติมมูลประมาณ 7 วนั หรือใส่
ปูนขาววนัละ 5 ถุง เป็นเวลา 4 วนั 

  

มีน ้ าขงัในท่อน าก๊าซชีวภาพ เปิดส่วนดกัน ้ า ปล่อยน ้ าท่ีอยูใ่นท่อ
ออกท้ิงใหห้มดแลว้ปิดส่วนใหส้นิท 
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ตารางที ่2.7 (ต่อ) 
 

ปัญหา สาเหตุ แนวทางการแก้ไข 
5. ความดนัก๊าซชีวภาพไม่คงท่ี ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง (pH) ต ่ า

เกินไปแสดงว่าเป็นกรดมากใส่มูล
สตัวม์ากเกินไป 

-ระดบัของท่อ หรือส่วนดกัน ้ า
อาจจะเปล่ียนไปเน่ืองจากดินอาจมี
การทรุดตวัตอ้งหาจุดต ่าสุด เพื่อท า
ส่วนดกัน ้ าใหม่ 
-เติมปูนขาวลงในบ่อหมกัก๊าซ
ชีวภาพ เพื่อลดความเป็นกรด 
-หยดุเติมมูลสตัวช์ัว่คราว (ปฎิบติั
ตามขอ้ 4) เม่ือก๊าซชีวภาพติดไฟได้
ปกติ ต่อไปตอ้งระวงัท่ีจะไม่เติมมูล
สตัวม์ากเกินกวา่ท่ีไดก้ าหนด 

6. ก๊าซชีวภาพมีกล่ินเหม็นและ
ไม่ ติดไฟทั้ งๆ ท่ี มีความดัน
พอเพียง 

มียาฆ่าเช้ือหรือสารพิษอ่ืนๆปนมา
ในมูลสตัวท่ี์เติมลงบ่อ 

หยดุเติมมูล ท้ิงไวป้ระมาณ 2-3 วนั 
หากยงัไม่ติดไฟ ใหถ่้ายมูลสตัวอ์อก
จากบ่อก๊าซชีวภาพแลว้เร่ิมเติมมูล
ใหม่ 

เติมมูลคร้ังแรกดว้ยมูลสุกร เปิดก๊าซชีวภาพดงักล่าวท้ิงเร่ือยๆ 
จนกวา่จะจุดไฟติดหรือตกัมูลเก่า
ออก แลว้เติมมูลววัหรือกากมูลสัตว์
จากบ่อก๊าซชีวภาพท่ีก าลงัใชง้านอยู ่

7. ก๊าซชีวภาพไม่ติดไฟทั้ งท่ี มี
ความดนัเพียงพอและไม่มีกล่ิน
เหมน็ 

อากาศเขา้มากเกินไป ปรับวงแหวนปิดรูอากาศใหอ้ยูใ่น
ต าแหน่งท่ีเหมาะสม 

8. เปลวไฟไม่สม ่าเสมอ มีน ้ าขงัในท่อก๊าซชีวภาพหรือสาย
ยาง 

เปิดส่วนดกัน ้ าเพ่ือระบายน ้ าท้ิงให้
หมด แลว้ปิดใหส้นิท ระบายน ้ า
ออกจากท่ออ่อนทุกท่อ 

ความดนัก๊าซชีวภาพต ่าเกินไป ตรวจสอบหารอบร่ัวในบ่อก๊าซ
ชีวภาพและท่อน าก๊าซชีวภาพ 
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ตารางที ่2.7 (ต่อ) 
 

ปัญหา สาเหตุ แนวทางการแก้ไข 
9. เปลวไฟอ่อน รูนมหนูมีขนาดเล็กเกินไป หรือเกิด

จากการอุดตนัท่ีหวัเตา 
-ขยายรูนมหนูใหมี้ขนาดรูเสน้ผา่น
ศูนยก์ลาง ดงัน้ี 
ถา้เป็เตาตู ้รูนมหนูของหวัเตา 
 วงในขนาด 1.2 มม.(3/64 น้ิว) 
 ลงนอกขนาด 1.6 มม. (1/6 น้ิว) 
ถา้เป็เตาหวัเขียว รูนมหนูของหวัเตา 
 วงในขนาด 1.6 มม.(1/6 น้ิว) 
 ลงนอกขนาด 2.3 มม. (3/32 น้ิว) 
-ท าความสะอาดหวัเตาและนมหนู 

10. เปลวไฟแรงเกินไป รูนมหนูมีขนาดใหญ่เกินไป เปล่ียนนมหนูใหมี้ขนาดรูเสน้ผา่น
ศูนยก์ลางตามขอ้ 9 หรือใชก้าร
บงัคบัปริมาณก๊าซชีวภาพท่ีวาลว์
ปิด-เปิดก๊าซชีวภาพ 

11. เปลวไฟเป็นสีเหลืองแทนท่ีจะ
เป็นสีฟ้า 

รูนมหนูกวา้งเกินไป เปิดรูอากาศเขา้ใหม้ากข้ึน จนได้
เปลวไฟสีฟ้า 

หัวเตามีส่ิงอุดตนัขวางทางเดินก๊าซ
ชี วภ าพ ท าให้ ก๊ าซ ชี วภ าพ ดั น
ยอ้นกลบัออกมา 

ท าความสะอาดโดยการใชล้วดหรือ
ตะปูแหยท่ี่หวัเตา หรือ ใชแ้ปรง
ลวดปัดท าความสะอาด หลงัจากนั้น
เทตะกรันและเศษผงออกจากหวัเตา 

12. มีเปลวไฟท่ีหนา้เตา แผน่เหลก็ปิดรูอากาศ ปิดไม่สนิท (ส าหรับเตาตู)้ ปรับวงแหวนปิดรู
อากาศ ใหอ้ยูใ่นต าแหน่งท่ีปิดสนิท 

 
แหล่งทีม่า: กระทรวงพลงังาน, 2556: 69-71. 
 

2.2.5 แนวทางในการผลติและการใช้ก๊าซชีวภาพอย่างปลอดภัย 
การป้องกันอุบัติเหตุนั้ นเป็นการวางแผนเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ท่ีไม่สามารถ

ควบคุมได้ทนัทีทนัใดไวล่้วงหน้า ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่การออกแบบ การเลือกใช้อุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพและ
เหมาะสม การติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภยั การบ ารุงรักษาระบบก๊าซชีวภาพ รวมทั้งการปฏิบติั
ตามขอ้บงัคบัต่างๆ ในการปฎิบติังานเพื่อความปลอดภยั (กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์
พลงังาน, 2556: 9) ซ่ึงมีรายละเอียดต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
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2.2.5.1 การออกแบบระบบและสถานท่ีก่อสร้างระบบก๊าซชีวภาพ 
1) ท าเลท่ีตั้งส าหรับก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพ 

(1) ก าหนดระยะห่างจากชุมชนท่ีเห็นว่าจ าเป็นไม่น้อยกว่า 100 
เมตร 

(2) ก าหนดระยะห่างจากแนวสายไฟฟ้าแรงสูงพาดผา่นไม่นอ้ยกวา่ 
6 เมตร 

(3) ก าหนดระยะห่างจากถนนสาธารณะไม่นอ้ยกวา่ 6 เมตร 
(4) ตรวจสอบทิศทางลม ไม่ออกแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพขวาง

ทิศทางลม แต่หากไม่สามารถเลือกได้ ควรจะเลือกทิศทางมีแนวตน้ไม ้หรืออาคารเพื่อช่วยตา้น
แรงลมท่ีจะปะทะถงัหมกัโดยตรง 

2) สภาพกายภาพของดินบริเวณก่อสร้าง 
สภาพชั้นดินบริเวณก่อสร้างตอ้งรับแรงไดม้ากพอหากมีความแข็งแรง

ไม่มากพอ ตอ้งตอกเสาเขม็เพิ่มความแขง็แรง หลีกเล่ียงบริเวณท่ีมีน ้าใตดิ้นไหลผา่น 
3) การออกแบบก่อสร้าง 

ต้องมีการคุมงานและด าเนินการก่อสร้างตามท่ีออกแบบไวอ้ย่าง
รัดกุม หลีกเล่ียงการก่อสร้างในฤดูฝน 

4) การเลือกวสัดุและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง 
(1) วัสดุท าบ่อหมัก (Digester) หรือปูพื้ นบ่อ (Lining) ควรเป็น

โครงสร้างท่ีแข็งแรง ใช้เหล็กป้องกนัการกดักร่อนและใช้พลาสติก HDPE ปูพื้นป้องกนัการร่ัวซึม 
กรณีท่ีเป็นบ่อหมกัแบบ Cover Lagoon 

(2) วสัดุเก็บกกัก๊าซชีวภาพโครงสร้างท่ีแข็งต้องมีการเคลือบสาร
ป้องกนัการกดักร่อน ถา้เป็นโครงสร้างอ่อนมกัใช ้PVC, HDPE หรือ Membrane 

(3) ความสูงของส่วนเก็บก๊าซชีวภาพ หากมีความสูงมากจะท าให้
เกิดการตา้นลมส่งผลใหมี้การฉีกขาดไดง่้าย ไม่ควรสูงเกิน 10 เมตร 

(4) แรงดนัภายในบ่อก๊าซชีวภาพ ในกรณีโครงสร้างแข็งไม่ควรเกิน 
60 mbar และโครงสร้างอ่อนไม่เกิน 3 mbar 

(5) การติดตั้งอุปกรณ์เพื่อความปลอดภยัในกระบวนการผลิต ไดแ้ก่ 
ระบบป้องกนัฟ้าผ่า ตอ้งมีระบบป้องกนัฟ้าผ่าโดยตรง (Direct Lightning Stoke) ซ่ึงระบบป้องกนั
ฟ้าผา่น้ีตอ้งผา่นมาตรฐานขอ้ก าหนดของ วสท. “มาตรการป้องกนัฟ้าผา่ส าหรับส่ิงปลูกสร้าง” และ
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ระบบสายดิน ตอ้งมีการติดตั้งสายดินซ่ึงตอ้งผา่นมาตรฐานขอ้ก าหนด วสท. “มาตรฐานการติดตั้ง
ทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย พ.ศ. 2545” 

2.2.5.2 อุปกรณ์เพื่อความปลอดภยั (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลงังาน, 2556: 10) 

1) อุปกรณ์ควบคุมและระบายแรงดนั : อุปกรณ์ใชส้ าหรับป้องกนัความ
ดนัในเส้นท่อหรือถงัสูงเกินค่าก าหนด เพื่อระบายก๊าซออกก่อนท่ีจะเกิดความเสียหาย 

2) อุปกรณ์วดัความดัน : อุปกรณ์ น้ีอาจจะอยู่ในระบบเดียวกันกับ
อุปกรณ์ควบคุมและระบายแรงดนั ใชส้ าหรับตรวจวดัแรงดนัตามจุดต่างๆ 

3) ระบบดักละอองน ้ าและระบายน ้ าออกจากท่อ : เม่ือละอองน ้ าท า
ปฎิกิริยากับก๊าซไข่เน่า จะมีฤทธ์ิเป็นกรดกัดกร่อนท าความเสียหายแก่เคร่ืองจกัรยนต์จึงต้องมี
อุปกรณ์ดกัละอองน ้ า เช่น  Knock Out Drum หรือ ไซโคลน และอุปกรณ์ระบายน ้ าออกจากระบบ 
เช่น อุปกรณ์ระบายน ้าแบบตวั T หรือตวั U , วาลว์อตัโนมติั 

4) วาล์วความดนัตา้นกลบั : อุปกรณ์ท่ีสร้างความดนัตา้นกลบัในระบบ
ท่อของของไหล เพื่อควบคุมแรงดนัภายในท่อใหเ้ป้นไปตามตอ้งการ หรือเพื่อป้องกนัไม่ให้เกิดการ
ไหลยอ้นกลบัของของไหลท่ีบิรเวณป๊ัมหรือเพื่อควบคุมแรงดนัตา้นออกของของไหลให้มีแรงดนั
ตามตอ้งการ 

5) อุปกรณ์ป้องกนัการยอ้นของเปลวไฟ : อุปกรณ์ป้องกนัเปลวไฟไม่ให้
ยอ้นกลบัเขา้ไปในท่อโดยการลดอุณภูมิให้ต ่ากวา่ค่าอุณหภูมิติดไฟของก๊าซโดยการติดตั้งอุปกรณ์น้ี 
ควรปฎิบติัตามมาตรฐาน ATEX; EN 12874:2001 ซ่ึงตอ้งป้องกนัเปลวไฟยอ้นกลบัไดไ้ม่น้อยกว่า 
30 นาที ส่วนใหญ่ท่ีติดตั้ งจะใช้แบบอยู่ในท่ออยู่ระหว่างถังก๊าซชีวภาพกับจุดท่ีท่อก๊าซออกสู่
บรรยากาศหรือไปยงัจุดใชง้านท่ีมีการเผาไหม ้

6) ระบบเผาก๊าซทิ้ง : เพื่อควบคุมแรงดนัและระบายก๊าซชีวภาพส่วนเกิน
ทิ้งโดยการเผา 

7) อุปกรณ์วดัอัตราการไหลของก๊าซ : เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ตรวจสอบ
อนัตราการไหลของก๊าซโดยใชค้วบคู่กบัอุปกรณ์วดัความดนัของก๊าซ สามารถเป็นตวับ่งช้ีปริมาณ
ก๊าซท่ีสะสมตวัอยูใ่นบ่อเก็บก๊าซชีวภาพได ้ถา้มีอตัราการไหลมากโดยไม่มีการใชป้ั้มแสดงวา่มีก๊าซ
สะสมมากนัน่เอง 

8) อุปกรณ์ตรวจวดัคุณสมบติัและองค์ประกอบของก๊าซชีวภาพ : เพื่อ
ทราบความเขม้ขน้ขององคป์ระกอบก๊าซชีวภาพน าไปค านวณค่าพลงังานท่ีไดเ้พื่อใชต้รวจสอบเม่ือ
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องค์ประกอบก๊าซบางตัวเกินค่ามาตรฐานท่ีก าหนด เช่น ก๊าซไข่เน่าไม่เกิน 500 ppm หรือก๊าซ
ออกซิเจนเกิน 40 % v/v จะส่งเสียงเตือน 

2.2.5.3 การบ ารุงรักษาระบบผลิตก๊าซชีวภาพ (กรมพฒันาพลงังานทดแทนและ
อนุรักษพ์ลงังาน, 2556: 13) 

1) ส่วนการผลิตก๊าซชีวภาพ 
(1) ตอ้งมีการแยกขยะก่อนป้อนเขา้สู่ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ 
(2) ในกรณีท่ีมีระบบล าเล้ียงน ้ าเสีย ตอ้งมีระบบป้องกนัน ้ าฝนไม่ให้

ไหลลงสู่ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ 
(3) บ่อรวบรวมน ้ าเสีย เป็นสถานท่ีอบัอากาศ ควรน าทรายออกจาก

กน้บ่อและความสะอาดเป็นคร้ังคราว และตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ทุก
ชนิดท่ีเก่ียวขอ้ง ติดตั้งรางกนัตกหรืออาจก่อสร้างขอบบ่อให้สูงกวา่ระดบัพื้นดินเพื่อกนัการพลดัตก 
ติดป้ายเตือนไม่ใหบุ้คคลท่ีไม่เก่ียวขอ้ง รวมทั้งเด็กเล็กเขา้ไปในบริเวณ 

(4) บ่อดกัทรายตอ้งมีการป้องกนัการพลดัตกโดยอาจจะท าตะแกรง
ปิดปากบ่อ 

(5) บ่อหมกัและบ่อก๊าซชีวภาพ ถือเป็นสถานท่ีอบัอากาศ โดยทัว่ไป
ควรมีการป้องกนัโดย ตรวจสอบระบบรางน ้ าใหมี้น ้ าเต็มตลอดเวลา เปล่ียนน ้ าในรางเดือนละคร้ัง ดู
และไม่ใหมี้น ้ าขงับนพลาสติกคลุมบ่อ และตรวจสอบระบบคงบคุมแรงดนัของบ่อก๊าซชีวภาพไม่ให้
มีมากเกินไป ในกรณีเกิดการร่ัวของก๊าซชีวภาพตอ้งไม่ให้เกิดประกายไฟในบริเวณนั้นโดยเด็ดขาด 
ระบายก๊าซชีวภาพทิ้งทนัทีหากมีแรงดนัสูง 

2) ส่วนท่อส่งก๊าซชีวภาพ 
(1) การร้อยท่อเดินเหนือพื้นดินไม่ให้เกิดแรงกระแทกหรือแรงกด

ทบัและยดืจบัดว้ยตวัยดึอยา่งดี 
(2) ในกรณีความดนัในท่อมากกวา่ภายนอก ควรมีการระบายความ

ดนัเป็นระยะและตรวจสอบรอยร่ัวตามจุดระบายเสมอ เม่ือเปิดวาลว์ใชง้านแลว้ตอ้งปิดทนัที 
(3) ในกรณีมีความดนัในท่อน้อยกว่าภายนอก ตอ้งระวงับริเวณจุด

ระบายน ้ าต่างๆ เพราะหากอากาศเขา้ไปผสมกบัก๊าซในเส้นท่อแลว้มีประกายไฟ จะท าให้เกิดการ
ระเบิดหรือเกิดเปลวไฟยอ้นกลบั 

(4) ท่อส่งก๊าซชีวภาพนั้นตอ้งมีวาล์วเปิดปิด โดยบิดมุมไม่เกิน 90 
องศา 

(5) หมัน่ตรวจสอบน ้าคา้งท่อในท่อส่งก๊าซ 
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3) ส่วนการน าก๊าซชีวภาพไปใชง้าน 
(1) ตอ้งมีท่อล าเลียงท่ีแน่นหนา เพื่อไม่ใหเ้กิดไฟไหม ้
(2) อุปกรณ์ใดหากดัดแปลงเพื่อใช้งานกับก๊าซชีวภาพแล้วไม่

สามารถใชก้บัเช้ือเพลิงอ่ืนได ้
(3) ต้องมีการตรวจเช็คเคร่ืองยนต์ท่ีใช้เช้ือเพลิงจากก๊าซชีวภาพ

อยา่งสม ่าเสมอ 
(4) ในการต่อเขา้กบัหวัเตาเพื่อใชหุ้งตม้อาหาร ตอ้งปิดวาล์วทุกคร้ัง

ท่ีใชง้านเสร็จแลว้ 
(5) หมัน่ตรวจสอบตามจุดขอ้ต่อท่อต่างๆ อยา่งสม ่าเสมอ 

2.2.5.4 การใชเ้คร่ืองจกัรทัว่ไป (กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน
, 2556: 14) 

1) ตอ้งสวมเคร่ืองป้องกันอนัตรายส่วนบุคคลตามสภาพและลักษณะ
ของงานตลอดเวลาท่ีปฏิบติังาน 

2) สวมชุดรัดกุมและไม่เปียกน ้าในกรณีท่ีมีงานไฟฟ้ามาเก่ียวขอ้ง 
3) รวบผมและหลีกเล่ียงการสวมใส่เคร่ืองประดบัท่ีอาจจะเก่ียวโยงกบั

เคร่ืองจกัร 
4) มีป้ายเตือนตลอดเวลาท่ีติดตั้งหรือซ่อมแซมเคร่ืองจกัร 
5) ไม่ใชเ้คร่ืองจกัรกลในสภาพไม่สมบูรณ์ 

2.2.5.5 ขอ้บงัคบัส าหรับการปฏิบติังานในพื้นท่ีอบัอากาศ (กรมพฒันาพลงังาน
ทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2556: 15) 

1) ขออนุญาตปฏิบติังานในสถานท่ีอบัอากาศต่อหวัหนา้งาน 
2) ตอ้งตรวจสอบปริมาณออกซิเจน สารเคมีต่างๆให้อยู่ภายใต้เกณฑ์

ความปลอดภยัตามท่ีกฎหมายก าหนด 
3) ตรวจสอบอุปกรณ์การท างานในท่ีอบัอากาศ ให้อยู่ในสภาพพร้อใช้

งานอยูต่ลอดเวลา 
4) ตรวจสอบ ทดสอบ ไฟฟ้าแสงสวา่ง สายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า ท่ีใชใ้หอ้ยู่

ในสภาพท่ีปลอดภยั 
5) ห้ามปฎิบัติงานตามล าพังคนเดียว ต้องมีผู ้ช่วยเหลือหรือผู ้เฝ้า

ตลอดเวลา 
6) ใชพ้ดัลมเป่าช่วยระบายอากาศขณะปฎิบติังาน 
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7) ตรวจเช็คจ านวนผูป้ฏิบติังานก่อนและหลงัปฏิบติังาน 
8) หลงัจากปฎิบติังานเสร็จ ให้ท าการตรวจสอบอุหกรณ์การท างานใน

ท่ีอบัอากาศใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านอยูต่ลอดเวลา 
9) แยกถงัก๊าซชีวภาพท่ีใช้แล้วพร้อมติดป้าย “ถงัเก็บอากาศหมดแล้ว 

รอส่งไปเติม” 
10) ปฏิบติัตามกฏความปลอดภยัทุกประการ 

2.2.5.6 ป้ายเตือนเพื่อความปลอดภยั (กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์
พลงังาน, 2556: 16) 

เน่ืองจากในระบบผลิตก๊าซชีวภาพมีสถานท่ีอนัตรายท่ีมีสภาพบรรยากาศ
ท่ีอาจเกิดการระเบิดจากสารไวไฟอนัตรายจากก๊าซพิษ อนัตรายจากสถานท่ีอบัอากาศ อาทิ บริเวณ
ถงัหมกัและถงัก๊าซชีวภาพ บริเวณพื้นท่ีส่วนเคร่ืองป่ันไฟและหวัเผา จึงควรมีการติดป้ายเตือนเพื่อ
ความปลอดภยัใหเ้ห็นชดัเจน 

1) บริเวณถงัหมกัและถงัเก็บก๊าซชีวภาพ 
ควรติดป้าย ระวงัอนัตรายจากวตัถุระเบิด ระวงัสารไวไฟ ระวงัสารเคมี

อนัตราย หา้มจุดไฟ ห้ามสูบบุหร่ี ห้ามใชโ้ทรศพัท ์หา้มเขา้ก่อนไดรั้บอนุญาตและอนัตรายพื้นท่ีอบั
อากาศ 

2) บริเวณพื้นท่ีส่วนเคร่ืองป่ันไฟและหวัเผา 
ควรติดป้าย ระวงัอนัตรายจากวตัถุระเบิด ห้ามจุดไฟ ห้ามสูบบุหร่ี 

หา้มใชโ้ทรศพัท ์และหา้มเขา้ก่อนไดรั้บอนุญาต 
3) บริเวณอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบก๊าซชีวภาพ 

ควรติดป้าย หา้มจุดไฟ หา้มสูบบุหร่ี และหา้มเขา้ก่อนไดรั้บอนุญาต 
2.2.5.7 การปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ส าหรับผูท่ี้ไดรั้บบาดเจ็บจากการผลิตและการ

ใชก้๊าซชีวภาพ (กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2556: 17) 
เม่ือก๊าซร่ัวใหรี้บอพยพคนงานออกจากท่ีนัน่เร็วท่ีสุด ไปอยูท่ี่โล่งเหนือลม 

และรีบแจง้เหตุให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบทนัที กรณีหายใจเอาก๊าซเขา้ไป ให้ยา้ยผูป่้วยออกสู่บริเวณท่ีมี
อากาศบริสุทธ์ิ ถา้หยดุหายใจใหช่้วยผายปอด ถา้หายใจล าบากใหอ้อกซิเจนช่วยและน าไปพบแพทย์
ทนัที กรณีสารเคมีสัมผสัผิวหนัง ให้ล้างผิวหนังโดยน ้ าไหลผ่านอย่างน้อย 15 นาที พร้อมถอด
เส้ือผา้และรองเท้าท่ีปนเป้ือนสารเคมีออกและไปพบแพทย์ทันที ซักท าความสะอาดเส้ือผา้ท่ี
ปนเป้ือนใหส้ะอาดก่อนน ากลบัมาใชใ้หม่ กรณีก๊าซพิษหรือสารเคมีเขา้ตา ใหล้า้งตาโดยน ้ าไหลผา่น
อยา่งน้อย 15 นาทีเช่นกนั และกระพริบตาถ่ีๆ อย่าให้น ้ าลา้งตาไหลผ่านหน้า ถา้ยงัมีอาการระคาย
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เคืองให้ลา้งซ ้ าอีก 15 นาที และกรณีหมดสติ ซ่ึงการหมดสติ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือหมดสติพร้อม
กบัอาการหายใจล าบากและการหมดสติแบบหยุดหายใจ ปฐมพยาบาลผูป่้วยหมดสติโดย จดัท่า
ผูป่้วยอยูใ่นท่านอนหงายแต่หากสงสัยวา่ผูป่้วยมีการบาดเจ็บของกระดุกสันหลงัตอ้งระมดัระวงัใน
การจดัท่าดว้ย และถา้ผูป่้วยยงัหายใจปกติ พยายามเพิ่มเลือดไปท่ีส่วนบนของร่างกายดว้ยการยกขา
ข้ึนจากพื้นประมาณ 30 เซนตริเมตร พยายามคลายเขม็ขดั และเส้ือผา้ท่ีรัดออก กนัคนท่ีมุงดูออกห่าง
เพื่อถ่ายเทอากาศไดดี้ ป้องกนัไม่ให้เป็นลมซ ้ า โดยนอนพกัสักระยะหน่ึงแลว้ค่อยๆลุกข้ึนชา้ๆ หาก
ผูป่้วยไม่มีปฎิกิริยาตอบสนองหรือไม่รู้สึกภายในหน่ึงนาทีให้ตามหน่วยกูชี้พทนัที และตรวจดูการ
หายใจวา่มีส่ิงแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจดว้ยหรือไม่ ตรวจสัญญาณชีพ เช่น การขยบัตวั การ
หายใจ การไอ และชีพจร ถ้าไม่มีต้องตามรถพยาบาลทันทีและเร่ิมต้นท า การช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
(Cardiopulmonary Resuscitation : CPR)  ดว้ยการผายปอดและป้ัมหวัใจ จนกวา่รถพยาบาลจะมาถึง 
ถา้เป็นผูป่้วยท่ีไดรั้บบาดเจ็บหรือมีบาดแผลตอ้งพยายามห้ามเลือด และป้องกนัการเคล่ือนไหวท่ีไม่
จ  าเป็น โดยเฉพาะส่วนคอและหลงั 
 

2.2.6 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยจากการผลิตและการใช้ก๊าซชีวภาพ  (กรม
พฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน, 2556: 18) 

ปัจจุบนัยงัไม่มีกฎหมายท่ีควบคุมเร่ืองความปลอดภยัเก่ียวกบัการผลิตและการใชก้๊าซ
ชีวภาพโดยตรง แต่โดยลกัษณะการท างานกบัก๊าซชีวภาพสามารถอา้งอิงกฎหมาย ขอ้ก าหนด หรือ
มาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งไดด้งัตวัอยา่งกฎหมาย ขอ้ก าหนดหรือมาตรฐานเพื่อความปลอดภยัเหล่าน้ี 

1) กฏกระทรวงแรงงานไดก้ าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความ
ปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานในท่ีอบัอากาศ พ.ศ. 2547 

วา่ดว้ยการท่ีบุคคลเขา้ไปปฏิบติังานในสถานท่ีอบัอากาศ นายจา้งตอ้งจดัใหมี้หนงัสือ
อนุญาตให้ลูกจ้างท างานในสถานท่ีอบัอากาศทุกคร้ัง มีการฝึกอบรมความปลอดภยัในสถานท่ี
ท างาน ตรวจสอบองคป์ระกอบของอากาศในบริเวณนั้นก่อนเขา้ปฎิบติังาน เตรียมอุปกรณ์ป้องกนั
ส่วนบุคคล 

2) พระราชบญัญติัความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน พ.ศ.
2554 

เพื่อใหมี้การป้องกนัและระงบัอคัคีภยัท่ีมีมาตรฐาน เป็นมาตรการส าศญัอยา่งหน่ึง
ท่ีท าใหลู้กจา้งไดรั้บความปลอดภยัในการท างาน 

3) พระราชบญัญติัวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 
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  วา่ดว้ยการควบคุมวตัถุอนัตราย มาตรการการป้องกนัและขอ้บงัคบัในการท างาน
กบัวตัถุอนัตราย เช่น วตัถุไวไฟ วตัถุระเบิดได ้วตัถุมีพิษ วตัถุก่อเกิดการระคายเคือง เป็นตน้ 

4) พระราชบญัญติัโรงงาน พ.ศ. 2535 
เป็นพระราชบญัญติัท่ีควบคุมการก่อสร้างและประกอบกิจการโรงงานซ่ึงก าหนด

มาตราต่างๆ เพื่อความปลอดภยัในการท างาน 
 

2.3  นโยบายและแผนด้านพลงังานทีเ่กีย่วข้อง 
 

2.3.1 แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางลือก 25%ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) 
2.3.1.1 เหตุส าศญัการพฒันาพลงังานทดแทนของประเทศ 

 ประเทศไทยตอ้งพึ่งพาการน าเขา้พลงังานต่างประเทศเป็นหลกั จากขอ้มูลในปี 2554 ท่ี
ผ่านมาพบว่ากว่าร้อยละ 60 ของความตอ้งการพลงังานเชิงพาณิชยข์ั้นตน้มาจากการน าเขา้ โดยมี
สัดส่วนการน าเขา้น ้ ามนัสูงร้อยละ 80 ของปริมาณการใช้น ้ ามนัทั้งหมดภายในประเทศและยงัมี
แนวโน้มจะสูงข้ึนอิกเพราะไม่สามารถเพิ่มปริมาณการผลิตปิโตรเลียมในประเทศไดท้นักบัความ
ตอ้งการใช้งาน (กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลงังาน, 2555) การพฒันาพลงังานทดแทนอยา่ง
จริงจงัจะช่วยลดการพึ่งพาและการน าเขา้น ้ ามนัเช้ือเพลิงและพลงังานชนิดอ่ืน และยงัช่วยกระจาย
ความเส่ียงในการจดัหาเช้ือเพลิงเพื่อการผลิตไฟฟ้าของประเทศซ่ึงเดิมตอ้งพึ่งพาก๊าชธรรมชาติเป็น
หลกัมากกว่าร้อยละ 70 โดยพลงังานทดแทน ถือเป็นหน่ึงในเป้าหมายท่ีคาดวา่จะสามารถน ามาใช้
ในการผลิตไฟฟ้าทดแทนก๊าชธรรมชาติได้ โดยเฉพาะพลงังานแสงอาทิตย ์พลงังานลมแบบทุ่ง
กงัหนั พลงังานน ้า พลงังานชีวมวล ก๊าชชีวภาพ และขยะ เป็นตน้ 
 

 
 

ภาพที ่2.9 สัดส่วนการใชพ้ลงังานของประเทศปี 2554 
แหล่งทีม่า: กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน, 2555. 
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 ปัญหาภาวะโลกร้อนเน่ืองจากการปล่อยก๊าชเรือนกระจกเป็นปัญหาท่ีทัว่โลกก าลงัให้
ความสนใจและเร่งหามาตรการเพื่อควบคุม โดยมาตรการกีดกนัทางการคา้ก็เป็นมาตาการหน่ึงท่ีมี
แนวโน้มจะน ามาใช้อย่างแพร่หลายในอนาคต และถึงแม้ว่าประเทศไทยยงัไม่ถูกบงัคบัใช้ตาม
มาตรการดงักล่าวในปัจจุบนั แต่ก็ควรตอ้งด าเนินการพฒันาและส่งเสริมพลงังานทดแทน ซ่ึงเป็น
หน่ึงแนวทางลดปริมาณการปล่อยก๊าชเรือนกระจก รวมทั้งเป็นจุดเร่ิมตน้ให้ประเทศไทยเร่ิมกา้วสู่
เส้นทางของการเป็นสังคมคาร์บอนต ่า และให้เป็นแบบอยา่งของสั่งคมโลกท่ีกล่าวขวญัถึงประเทศ
ไทยวา่เป็นประเทศท่ีมีความมุ่งมัน่ใหมี้การใชพ้ลงังานทดแทน 
 ผลผลิตทางการเกษตรซ่ึงสามารถน ามาเป็นวตัถุดิบน ามาผลิตพลงังาน ทั้งชีวมวล ก๊าช
ชีวภาพ รวมไปถึงไบโอดีเซลและเอทานอล อีกทั้งภายหลงัการแปรรูปจากอุตสาหกรรมอาหาร วสัดุ
เหลือทิ้งหรือขยะยงัสามารถก่อให้เกิดเป็นพลงังานได้ นอกจากน้ีประเทศไทยยงัมีศกัยภาพด้าน
พลังงานธรรมชาติ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ท่ีมีความเข้มรังสีแสงอาทิตย์ เฉล่ียประมาณ 18.2 
MJ/m2/day และบางแห่งของประเทศมีศกัยภาพพลงังานลมดี จึงท าให้ประเทศไทยมีศกัยภาพดา้น
พลงังานทดแทนอยูใ่นระดบัดีมาก และมีโอกาสท่ีจะส่งเสริมพลงังานทดแทนให้กลายเป็นพลงังาน
มีส่วนสร้างความมัน่คงดา้นพลงังานของประเทศไดใ้นอานาคต 
 ดงันัน่รัฐบาลจึงมอบหมายให้กระทรวงพลงังานจดัท าแผนพฒันาพลงังานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี   (พ.ศ. 2555-2564) เพื่อก าหนดกรอบและทิศทางการพัฒนา
พลงังานทดแทนของประเทศ 

2.3.1.2 กรอบแผนการพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก 25% ใน 10 ปี 
  กระทรวงพลงังานไดพ้ยากรณ์ความตอ้งการพลงังานในอนาคตของประเทศ โดยในปี 
2564 คาดวา่จะมีความตอ้งการ 99,838 ktoe จากในปี พ.ศ. 2555 มี 71,728 ktoe โดยแผนพฒันาก าลงั
ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 และแผนการพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก 
พ.ศ. 2555-2564 ไดก้ าหนดให้มีสัดส่วนการใช้พลงังานทดแทนเพิ่มข้ึนจาก 7,413 ktoe ในปี 2555 
เป็น 25,000 ktoe ในปี 2564 หรือคิดเป็นร้อยละ25% ของการใช้พลังงานทั้ งหมด (กองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน, 2555) 
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ภาพที ่2.10 การเปรียบเทียบการเพิ่มข้ึนของความตอ้งการใชพ้ลงังาน 
แหล่งทีม่า: กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน, 2555. 
 

2.3.1.3 สาระส าศญัแผนการพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก 25% ใน 
10 ปี 

1) วตัถุประสงค ์(กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน, 2555) 
(1) เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพฒันาพลงังานทดแทนให้เป็นหน่ึงใน

พลงังานหลกัของประเทศ ทดแทนเช้ือเพลิงฟอสซิลและการน าเขา้น ้ ามนัไดอ้ย่างย ัง่ยืนในอนาคต 
โดยในแผนน้ีจะไม่รวมเป้าหมายการพฒันาก๊าชธรรมชาติในภาคขนส่ง (NGV) 

(2) เพื่อเสริมสร้างความมัน่คงดา้นพลงังานของประเทศ 
(3) เพื่อเสริมสร้างการใช้พลงังานทดแทนในระดบัชุมชนในรูปแบบ

ชุมชนสีเขียวแบบครบวงจร 
(4) เพื่อสนุบสนุนอุตสาหกรรมการผลิตเทคโนโลยีพลงังานทดแทนใน

ประเทศ 
(5) เพื่อวิจัยพัฒนาส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนของไทยให้

สามารถแข่งขนัในตลาดสากล 
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ภาพที ่2.11 กรอบแนวคิดแผนพฒันาพลงังานทดแทน 25%  
แหล่งทีม่า: กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน, 2555. 
 

2) ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการพัฒนาพลังงงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก 25% ใน 10ปี 
 กระทรวงพลงังานไดก้ าหนดยุทธศาสตร์ ในการจดัท า Roadmap เพื่อส่งเสริมการพฒันา
พลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) หรือ AEDP (2012-2021) 
โดยไดมี้การก าหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพฒันาพลงังานทดแทนตามแผน ADEP ใน 6 ประเด็น
(กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังาน, 2555) ดงัน้ี 

(1) การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตและการใช้พลังงาน
ทดแทนอยา่งกวา้งขวาง 

(2) การปรับมาตรการจูงใจส าหรับการลงทุนจากภาคเอกชนให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

(3) การแกไ้ขกฎหมาย และกฎระเบียบท่ียงัไม่เอ้ือต่อการพฒันาพลงังาน
ทดแทน 

(4) การปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบสายส่ง สาย
จ าหน่ายไฟฟ้ารวมทั้งการพฒันาสู่ระบบ Smart Grid  

(5) การประชาสัมพนัธ์ และสร้างความรู้ความเขา้ใจต่อประชาชน 
(6) การส่งเสริมให้งานวิจยัเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาอุตสาหกรรม

พลงังานทดแทนแบบครบวงจร 
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2.3.1.4 การขบัเคล่ือนเทคโนโลยสี าหรับก๊าซชีวภาพ 
 เป้าหมายในปี พ.ศ. 2564 คือ 600 MW ในปี พ.ศ. 2555 มีก าลังการผลิตรวม 138 MW โดย
มุ่งเน้นการพฒันาตามกรอบการส่งเสริมการพฒันาแผน AEDP ท่ีส าศญั (กองทุนเพื่อส่งเสริมการ
อนุรักษพ์ลงังาน, 2555) ดงัน้ี 

1) การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการผลิตและการใชพ้ลงังานทดแทน
อยา่งกวา้งขวาง 

(1) ส่งเสริมสนบัสนุนการผลิตก๊าซชีวภาพในระดบัครัวเรือนครัวเรือน 
โดยเฉพาะชุมชนชนบทเพื่อประโยชน์ในการน ามาใชเ้องในครัวเรือน 

(2) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายท่อก๊าซชีวภาพในชุมชน 
(Biogas Network) เพื่อต่อเช่ือมระบบท่ีอาจมีก าลงัการผลิตเหลือให้สามารถน ามาแบ่งปันกนัใช้ได้
ในชุมชน โดยกลไกการบริหารของชุมชนเอง 

2) การปรับมาตรการจูงใจส าหรับการลงทุนจากภาคเอกชนให้เหมาะสมกบั
สถานการณ์ 

(1) ส่งเสริมการผลิต/การใชก้๊าซชีวภาพเพื่อการคมนาคมขนส่ง (CBG) 
โดยมีกลไกราคาท่ีสะทอ้นตน้ทุนเพื่อช่วยสนบัสนุนการน าก๊าซชีวภาพมาใชใ้นการผลิต CBG 

3) การแกไ้ขกฎหมาย และกฎระเบียบฯ ท่ียงัไม่เอ้ือต่อการพฒันาพลงังาน
ทดแทน 

(1) ศึกษา และพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบท่ีว่าด้วยมาตรฐานความ
ปลอดภยัระบบก๊าซชีวภาพ 

4) การปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
5) การประชาสัมพนัธ์และสร้างความรู้ความเขา้ใจต่อประชาชน 

(1) ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือเพื่อเผยแพร่ความรู้ข่าวสาร เพื่ อสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดีด้าน การลงทุนผลิตและใช้ประโยชน์ก๊าซชีวภาพ อย่างปลอดภยั (Biogas Safety 
Campaign) 

6) การส่งเสริมให้งานวจิยัเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาอุตสาหกรรมพลงังาน
ทดแทนแบบครบวงจร 

(1) วิจยัและพัฒนาผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียผสม (Co-Digestion) 
โดยเฉพาะการน าชีวมวล 

(2) บางประเภท เช่น ผกัตบชวา ซงัขา้วโพด มาหมกัผสมกบัมูลสัตว ์
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(3) พัฒนาการใช้ก๊าซชีวภาพเพื่อการคมนาคมขนส่ง (CBG) ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 

2.4  การประเมนิผลโดยใช้ CIPP-I Model 
 

การศึกษาคร้ังน้ีผู ้ศึกษาได้น าทฤษฎีการประเมินผลแบบ CIPP-I Model มาใช้ในการ
ประเมินผลระบบผลิตก๊าซชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชนในพื้นท่ีศึกษา ทั้ งน้ีผูศึ้กษาได้
พิจารณาองค์ประกอบต่างๆ 5 องค์ประกอบ อนัได้แก่ บริบทหรือปัจจยัภายนอก (Context) วตัถุ
น าเขา้ (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Product) และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนทั้งเชิงบวกและเชิง
ลบ (Impact) โดยการประเมินผลแบบ CIPP-I Model  

Daniel Stufflebeam และคณะ ได้เสนอแนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบการประเมิน เรียกว่า ซิป
โมเดล (CIPP Model) เป็นการประเมินท่ีเป็นกระบวนการต่อเน่ือง เพื่อหาข้อมูลประกอบการ
ตดัสินใจ วตัถุประสงคก์ารประเมิน คือ การใชส้ารสนเทศเพื่อการตดัสินใจ ค าวา่ CIPP เป็นค ายอ่มา
จากค าว่า Context Input Process และ Product โดยสตฟัเฟิลบีม ได้ให้ความหมายว่า การประเมิน
เป็นกระบวนการของการบรรยาย การเก็บขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูลข่าวสาร เพื่อน าขอ้มูลไปใช้
ประโยชน์ในการตดัสินใจ เลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม ซ่ึงการประเมินจะมุ่งประเมิน 4 ดา้น คือ การ
ประเมินบริบทหรือสภาพแวดล้อม (Context Evaluation) การประเมิน ปัจจัยน าเข้ า (Input 
Evaluation) ก ารประ เมินกระบวนการ (Process Evaluation) ก ารประ เมินผลผ ลิต  (Product 
Evaluation)   

CIPP-I Model เป็นเทคนิคท่ีประยุกต์จาก CIPP Model (จ าลอง โพธ์ิ, 2556: 354) ส าหรับ
การประเมินผล แผน และโครงการ โดยการประเมินผลจะพิจารณาใน 3 ส่วน ดงัภาพท่ี 2.9 

1) องค์ประกอบของระบบ คือ ปัจจยัน าเขา้ (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต
(Product/Output) 

2) ส่ิงแวดลอ้มของระบบ (Context) 
3) ผลกระทบจากระบบ (Impact) 
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ภาพที ่2.12 CIPP-I Model 
แหล่งทีม่า : จ  าลอง โพธ์ิบุญ , 2547: 91. 

 
การประเมินองค์ประกอบของระบบ ซ่ึงประกอบด้วย ปัจจยัน าเขา้ (Input) กระบวนการ 

(Process) และผลผลิต (Products/Output) (จ  าลอง โพธ์ิบุญ , 2547: 91-92) มีแนวทางดงัน้ี 
1) การประเมินปัจจยัน าเขา้ (Input) เป็นการพิจารณาวา่ทรัพยากรต่างๆ ท่ีน ามาใชส้ าหรับ

โครงการ ไดแ้ก่ งบประมาณ บุคคลากร วสัดุอุปกรณ์ สถานท่ี วตัถุดิบ ฯลฯ มีความเหมาะสมและ
เพียงพอในการด าเนินกิจกรรมต่างๆของโครงการ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้มากนอ้ย
เพียงใด โดยพิจารณาทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพของทรัพยากรทั้งหลายเหล่านั้น 

2) การประเมินกระบวนการ (Process) เป็นการประเมินว่ากิจกรรม ขั้ นตอนการ
ด าเนินงาน กฏระเบียบ เทคนิควิธีการ ตลอดจนระบบการบริหารจดัการท่ีน าเสนอไวใ้นโครงการท่ี
เหมาะสม สอดคลอ้งกนัหรือไม่ และจะท าใหเ้กิดผลผลิตไดต้ามท่ีคาดหวงัไวห้รือไม่ เพียงใด 

3) การประเมินผลผลิต  (Products) เป็นการพิจารณาวา่ วตัถุประสงค ์เป้าหมาย และผลท่ี
คาดวา่จะไดรั้บจากโครงการตามท่ีโครงการก าหนดไว ้มีความชดัเจนสมเหตุสมผลเพียงใด เป็นส่ิงท่ี
ตอ้งการอย่างแท้จริงหรือไม่ มีความสอดคล้องหรือตอบสนองต่อความต้องการหรือปัญหาของ
องคก์ร ชุมชน หรือสังคม มากนอ้ยเพียงใด 

ส่วนการประเมินท่ีอยูภ่ายนอกระบบไดแ้ก่ การประเมินปัจจยัภายนอก (Context) และการ
ประเมินผลกระทบ (Impacts) มีรายละเอียดดงัน้ี 

คน 
เงิน 
อุปกรณ์ 
วตัถุดิบ 

กิจกรรม 
ขั้นตอน 
กฏระเบียบ 
วธีิการ 
การจดัการ 

ปริมาณ 
คุณภาพ 
 

เศรษฐกิจ 
สงัคม 
การเมือง 
ปัจจยัอ่ืนๆ 

+ เชิงบวก 

- เชิงลบ 

กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มท่ีไม่ใช่เป้าหมาย 

ชุมชน 

สงัคม 

ส่ิงแวดลอ้ม 

Input Process Product Impact 

Context 
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4) การประเมินปัจจยัภายนอก (Context) ท่ีมีผลต่อความส าเร็จของโครงการ มีปัจจยัท่ีส า
ศญัท่ีตอ้งพิจารณา ไดแ้ก่ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และปัจจยัอ่ืนๆ โดยประเมินวา่ปัจจยัเหล่าน้ีจะมี
ผลต่อความส าเร็จของโครงการมากน้อยเพียงใด เช่น พิจารณาว่าภาวะเศรษฐกิจจะส่งผลต่อการ
ด าเนินโครงการมากน้อยเพียงใด การด าเนินโครงการสอดคล้องกับค่านิยมของสังคมหรือไม่ 
ขดัแยง้กบันโยบายของรัฐบาล องคก์ร หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหรือไม่ เพียงใด เป็นตน้ 

5) การประเมินผลกระทบ (Impacts) เป็นการประเมินวา่ การด าเนินงานของโครงการจะ
ส่งผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มท่ีไดรั้บผลกระทบจากการด าเนินการโครงการโดยตรง) กลุ่มท่ี
ไม่ใช่เป้าหมาย (กลุ่มท่ีได้รับผลกระทบจากการด าเนินการทางออ้ม) ชุมชน เศรษฐกิจ สังคมและ
ส่ิงแวดล้อม อย่างไร โดยพิจารณาผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ เพื่อให้เห็นความชัดเจนว่า
กลุ่มไหนจะไดรั้บผลประโยชน์หรือกลุ่มไหนจะเสียประโยชน์ในดา้นใด การประเมินผลกระทบท่ี
คาดวา่จะเกิดข้ึนน้ียงัช่วยให้สามารถหาแนวทางการแกไ้ขปรับปรุงโครงการ เพื่อให้เกิดการยอมรับ
ของแต่ละกลุ่มได ้ซ่ึงจะส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการเป็นอยา่งมาก 

 

2.5 พืน้ทีศึ่กษา 
   
การศึกษาคร้ังน้ีพื้นท่ีศึกษา คือ อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี เน่ืองจากภายในอ าเภอบา้นโป่ง

ไดมี้การจดัการวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น มูลสัตว ์และของเสียจากบา้นเรือน โดยน ามาผลิต
ก๊าซชีวภาพในระดบัชุมชนและระดบัครัวเรือนเป็นพลงังานทดแทนก๊าซหุงตม้ (LPG) สอดคลอ้ง
กบัแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือกของกระทรวงพลงังาน ซ่ึงอ าเภอบา้นโป่งเป็น
อ าเภอส าศญัในจงัหวดัราชบุรี มีพื้นท่ีรวม 366.6 ตารางกิโลเมตร ประชากร 171,803 คน (พ.ศ. 
2556) ความหนาแน่นของประชากร 468.63 คน/ตารางกิโลเมตร (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี,  2557) 
และเรียกไดว้า่เป็นอ าเภอท่ีเป็นศูนยก์ลางความเจริญและการคมนาคมทางตะวนัตกของประเทศไทย 
มีสถานีชุมทางรถไฟท่ีแยกไปไดถึ้งสามเส้นทาง อีกทั้งยงัเป็นศูนยก์ลางการผลิตรถยนต์โดยสารท่ี
ใหญ่ท่ีสุดและเป็นศูนยก์ลางการผลิตปลาสวยงามท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทย นอกจากน้ีในอ าเภอ
บ้านโป่งยงัมีการท าการเกษตรกรรม และเล้ียงปศุสัตว์จ  านวนมาก ท าให้มีวสัดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรเกิดเป็นขยะชุมชนและส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

 
2.3.1 ทีต่ั้งและอาณาเขต 

อ าเภอบา้นโป่งตั้งอยูท่างทิศตะวนัออกเฉียงเหนือสุดของจงัหวดั มีอาณาเขตติดต่อกบั
อ าเภอขา้งเคียง (ศูนยบ์ริการขอ้มูลอ าเภอ, 2557) ดงัน้ี 
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ทิศเหนือ ติดต่อกบัอ าเภอท่าม่วงและอ าเภอท่ามะกา จงัหวดักาญจนบุรี 
ทิศใต ้ติดต่อกบัอ าเภอโพธาราม 
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบัอ าเภอก าแพงแสนและอ าเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบัอ าเภอโพธาราม และอ าเภอท่าม่วงจงัหวดักาญจนบุรี 
 

2.3.2 ลกัษณะภูมิประเทศ (ศูนยบ์ริการขอ้มูลอ าเภอ, 2557) 
เป็นท่ีราบลุ่มโดยทัว่ไปเป็นท่ีท านา ท าสวน ท าไร่ มีป่าและภูเขาในต าบลเขาขลุง 

แม่น ้ าท่ีส าคญั แม่น ้ าท่ีเป็นประโยชน์ในดา้นการเกษตร การคมนาคมและการบริโภค คือ แม่น ้ าแม่
กลอง เร่ิมตน้จากแม่น ้ าแควใหญ่และแควนอ้ย มาบรรจบกนัท่ีตวัจงัหวดักาญจนบุรี ไหลผา่นทอ้งท่ี
อ าเภอบา้นโป่งท่ีต าบลลาดบวัขาว ต าบลท่าผา ต าบลเบิกไพร ต าบลบา้นโป่ง ต าบลปากแรต ต าบล
คุง้พยอม ต าบลสวนกลว้ย ต าบลนครชุมน์ และต าบลบา้นม่วง มีระยะประมาณ 20 กิโลเมตร 

 
2.3.3 ข้อมูลด้านเศรษฐกจิ (ศูนยบ์ริการขอ้มูลอ าเภอ, 2557) 

โครงสร้างทางเศรษญกิจของอ าเภอบา้นโป่งประชาชนยงัประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
เป็นอาชีพหลกั และมีการประกอบอาชีพทางอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การบริการ ตามล าดบั  

 
2.3.4 การแบ่งเขตการปกครอง  

อ าเภอบ้านโป่งแบ่งเขตการปกครองย่อยเป็น 15 ต าบล 151 หมู่บ้าน (ศูนยบ์ริการ
ขอ้มูลอ าเภอ, 2557) ไดแ้ก่ 

1)  ต าบลบา้นโป่ง (Ban Pong) 
2)  ต  าบลท่าผา  (Tha Pha) 
3)  ต  าบลกรับใหญ่ (Krap Yai) 
4)  ต าบลปากแรต (Pak Raet) 
5)  ต าบลหนองกบ (Nong Kop) 
6)  ต าบลหนองออ้ (Nong O) 
7)  ต  าบลดอนกระเบ้ือง (Don Krabueang) 
8)  ต าบลสวนกลว้ย (Suan Kluai) 
9)  ต าบลนครชุมน์ (Nakhon Chum) 
10)  ต าบลบา้นม่วง (Ban Muang) 
11)  ต าบลคุม้พยอม  (Khung Phayom) 
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12)  ต าบลหนองปลาหมอ (Nong Pla Mo) 
13)  ต าบลเขาขลุง (Khao Khlung) 
14)  ต าบลเบิกไพร (Boek Phrai) 
15)  ต าบลลาดบวัขาว (Lat Bua Khao) 
 

2.3.5 การผลติก๊าซชีวภาพของครัวเรือนและชุมชน 
   จากการลงพื้นท่ีเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลสัมภาษณ์ ณ เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 (นาย
เสริม แกนน าชุมชนดา้นพลงังานต าบลเบิกไพร) ในอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี มีการผลิตก๊าซ
ชีวภาพทั้งหมด 5 ต าบล จากทั้งหมด 15 ต าบล ประกอบดว้ย ต าบลเบิกไพร ต าบลกรับใหญ่ ต าบล
ลาดบวัขาว ต าบลดอนกระเบ้ือง ต าบลสวนกล้วย และยงัพบใน 2 ต าบลท่ีเคยมีการติดตั้งแล้วแต่
ช ารุดไม่สามารถใช้งานได ้คือ ต าบลคุม้พยอม ต าบลนครชุมน์ ซ่ึงมีการติดตั้งเพียงต าบลละ 1 จุด
เท่านั้น โดยต าบลท่ีมีการติดตั้งระบบการผลิตก๊าซชีวภาพมากท่ีสุด คือ ต าบลกรับใหญ่ อ าเภอบา้น
โป่ง จงัหวดัราชบุรี ในตน้ปี พ.ศ. 2558 ได้มีงบประมาณในติดตั้งเพิ่มอีก 28 ครัวเรือน และส่วน
ใหญ่ในพื้นท่ีศึกษามีการส่งเสริมให้มีการผลิตก๊าซชีวภาพใช้เองในระดบัครัวเรือน ส่วนในระดบั
ชุมชนพบท่ีต าบลเบิกไพร และต าบลลาดบัวขาว ซ่ึงเป็นหน่วยงานของภาครัฐ ได้แก่ วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี จกัรีรัช ต าบลลาดบวัขาว และ รพ.สต.บา้นบางพงั ต าบลเบิกไพร 

 
2.6  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
เจษฎา ม่ิงฉาย (2556) ได้ศึกษาการวิจัยและพัฒนารูปแบบพลังงานทางเลือกจากมูลโค 

ส าหรับเกษตรกรรายยอ่ยบา้นห้วยบง อ าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ์  วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษารูปแบบ
การพฒันาพลงังานทางเลือกของเกษตรกรรายย่อยแบบครบวงจร โดยการวิจยัแบบผสมทั้งเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ กลุ่มเป้าหมายคือเกษตรกรท่ีเคยทดลองใช้ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ 
ผลการวิจยัพบวา่ ชุมชนบา้นห้วยบงมีศกัยภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลโคในระดบัครัวเรือน
โดยใชเ้ทคโนโลยแีบบถุงพลาสติกพีวิซีท่ีมีความหนา 500 ไมครอน ความยาว 6 เมตร ปริมาตร 7.8 
ลูกบาศก์เมตร มีต้นทุนการผลิต 5,000 บาท สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ 2 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั 
เกษตรกรใช้พลงังานความร้อนจากการหุงตม้ได้วนัละ 1-2 คร้ัง คร้ังละ 1-3 ชัว่โมง นอกจากน้ีผล
ส ารวจการยอมรับนวตักรรมการผลิตก๊าซชีวภาพ พบวา่เกษตรกรมีการรับรู้วา่การผลิตก๊าซชีวภาพ
จากมูลโคดีกวา่การใชก้๊าซหุงตม้ ในดา้นคุณประโยชน์ รวมทั้งมีความสอดคลอ้งและเหมาะสมกบั
ผูใ้ช ้นอกจากน้ีผลผลิตท่ีไดจ้ากกระบวนการหมกัเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ ยงัสามารถน าไปใช ้เป็นปุ๋ย
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ในนาขา้วในอตัรา 300 กิโลกรัมต่อไร่ ร่วมกบัการวิเคราะห์ค่าดิน เพื่อรักษาปริมาณอินทรียว์ตัถุใน
ดิน ส่งผลใหเ้กษตรกรมีตน้ทุนการผลิตต ่ากวา่วธีิอ่ืน โดยมีก าไรและผลตอบแทนสูงกวา่เดิม 37% 

วิสาขา ภู่จินดา (2555) ไดศึ้กษาการบริหารจดัการพลงังานหมุนเวียนเพื่อผลิตพลงังานใชใ้น
ระดับชุมชนและครัวเรือนในประเทศไทย พบว่าการบริหารจดัการพลงังานหมุนเวียนในระดับ
ชุมชนและครัวเรือนยงัไม่ประสบความส าเร็จเท่าท่ีควร มีบางชุมชนและครัวเรือนไม่มีการ
ด าเนินการต่อ ซ่ึงพบปัญหาและอุปสรรคคือ การขาดการวิเคราะห์วตัถุดิบและทรัพยากรเพื่อผลิต
พลงังานและความตอ้งการของชุมชน ส่งผลให้การเลือกใชเ้ทคโนโลยเีพื่อผลิตพลงังานหมุนเวียนท่ี
ไม่เหมาะสม ประชาชนขาดความรู้ความเขา้ใจและเคยชินกบัความสะดวกสบาย และพบปัจจยัท่ี
ส่งเสริมคือ 1) ความเพียงพอและความเหมาะสมของทรัพยากรและวตัถุดิบท่ีมีในชุมชน 2) 
เทคโนโลยพีลงังานหมุนเวียนท่ีไม่ยุง่ยากและทนทาน 3) ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองพลงังานหมุนเวียน 
4) การให้ความส าศญัของผูก้  าหนดนโยบาย ผูบ้ริหารขององค์กรปกคอรงท้องถ่ิน 5) สามารถ
ก่อให้เกิดประโยชน์อยา่งเป็นรูปธรรม เช่น ลดรายจ่าย เพิ่มรายได ้6) เกิดจากความตอ้งการท่ีแทจ้ริง
ของชุมชน 7) การมีส่วนร่วมของประชาชน 8) การสนบัสนุนจากภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 9) การสร้าง
เคร่ืองมือเพื่อบริหารจดัการพลงังานหมุนเวยีนเพื่อความย ัง่ยืนในการด าเนินการ 10) ราคาพลงังานท่ี
เพิ่มสูงข้ึน 11) ภาวะเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อค่าครองชีพ    
    สามารถเสนอแนวทางในการบริหารจดัการพลงังานหมุนเวยีนเพื่อผลิตพลงังานใชใ้นระดบั
ชุมชนและครัวเรือนให้เกิดความย ัง่ยืนคือ การวิเคราะห์พลงังานหมุนเวียนท่ีมีในชุมชนทั้งด้าน
ปริมาณ  คุณภาพและบริบทของชุมชน การเลือกพลงังานหมุนเวียนท่ีเหมาะสมกบัชุมชน การผลิต
หรือการใช้พลังงานควรได้รับการสนับสนุนทั้ งด้านวสัดุ อุปกรณ์และเทคนิคจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง รวมถึงการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ความโปร่งใสในการบริหารจดัการ การมี
คณะท างานท่ีเข้มแข็ง การมีกองทุนในชุมชนเพื่อบริหารจัดการพลังงาน และ มีการติดตาม
ประเมินผลการใชพ้ลงังาน 
  วสิาขา ภู่จินดา (2555) ไดศึ้กษาแนวทางการวางแผนพลงังานชุมชนอยา่งย ัง่ยนืของประเทศ
ไทย พบวา่การวางแผนพลงังานชุมชนเป็นนโยบายของภาครัฐท่ีจะท าให้ชุมชนสามารถพึ่งตวัเองได้
โดยใช้พลงังานทางเลือก มีความประสบความส าเร็จปานกลางโดยบางชุมชนสามารถลดรายจ่าย
ด้านพลังงาน มีการผลิตพลังงานใช้เอง มีการใช้พลังงานอย่างประหยดัและเกิดศูนยเ์รียนรู้ด้าน
พลงังาน แต่บางชุมชนยงัขาดการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากมีปัญหาและอุปสรรคคือ การ
ไม่ให้ความส าศญักบัการวางแผนพลงังานชุมชนในระดบันโยบาย ผูน้ าชุมชนและประชาชนใน
ชุมชนยงัไม่เห็นถึงความส าศญัของการวางแผนพลงังานชุมชน การขาดการสนบัสนุนอยา่งถูกตอ้ง
ทั้งด้านงบประมาณและทรัพยากร และการไม่ปรับการวางแผนพลังงานชุมชนตามบริบทหรือ
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รูปแบบของชุมชน แนวทางในการวางแผนพลังงานชุมชนในอนาคตนั้ น  สามารถใช้ 10 
กระบวนการตามท่ีภาครัฐก าหนดไดแ้ต่ควรมีการวเิคราะห์ความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของชุมชน รวมถึง
ทรัพยากรท่ีมีในชุมชน ความสามารถในการบริหารจดัการพลงังาน รวมถึงการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ี
ไดรั้บของการวางแผนพลงังานชุมชนเพื่อเป็นขอ้มูลใหชุ้มชนทราบก็มีความจ าเป็น 
  สุพจน์ เกิดมี และคณะ (2554) ไดศึ้กษาการพฒันาการใช้พลงังานก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์
และเศษวสัดุทางการเกษตร มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาและพฒันาศกัยภาพการใชพ้ลงังานก๊าซชีวภาพ
ของชุมชนน ้ ากอ้ จงัหวดัเพชรบูรณ์และเพื่อน าเศษวสัดุท่ีเหลือจากการเกษตรมาพฒันาประยุกตใ์ช้
ในชีวิตประจ าวนั รวมถึงศึกษาการใชพ้ลงังานก๊าซชีวภาพในการทดแทนพลงังานเช้ือเพลิง (LPG) 
ในชีวิตประจ าวนั โดยใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพ แบบถงัลอย ผลการศึกษาพบว่าถงัหมกัก๊าซ
ชีวภาพมีการออกแบบและสร้างถงัหมกั ถงัเก็บก๊าซสามารถใช้งานไดจ้ริง แต่เน่ืองจากปริมาณมูล
สัตวแ์ละเศษอาหารของชุมชนมีปริมาณไม่เพียงพอส าหรับการใช้หมกัก๊าซ จึงไม่เหมาะสมท่ีจะใช้
ก๊าซชีวภาพท่ีเกิดจากการหมกัมูลสัตวแ์ละเศษอาหารในการประกอบอาหารทดแทนก๊าซธรรมชาติ 
ขอ้เสนอแนะ คือ การท าถงัหมกัก๊าซชีวภาพส าหรับครอบครัวขนาดเล็กควรใช้ถงัหมกัขนาด 60 
ลิตร ครัวเรือนใหญ่ควรใชถ้งัหมกัก๊าซท่ีมีขนาด 200 ลิตร 

 วนัวิสา โคกครุฑ (2554) ได้ศึกษาการจัดการขยะเพื่อผลิตพลังงานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการจดัการขยะเพื่อผลิตพลงังานในชุมชน 2) เพื่อ
ศึกษาความส าเร็จ ปัญหาและอุปสรรคของการจดัการขยะเพื่อผลิตพลงังานในชุมชน และ 3) เพื่อ
เสนอรูปแบบท่ีเหมาะสมในการจดัการขยะเพื่อผลิตพลังงานในระดับชุมชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์และใช้แบบสอบถามกบั 5 ชุมชน 
จากนั้นท าการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารประเมินแบบ CIPP-I Model ผลการศึกษาพบวา่ การจดัการ
ขยะเพื่อผลิตพลงังานในระดบัชุมชนข้ึนอยู่กบัปัจจยัต่างๆ 1) ปัจจยัภายนอก ได้แก่ นโยบายของ
กระทรวงพลงังาน สภาพเศรษฐกิจ และการสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 2) ปัจจยั
น าเขา้ ประกอบดว้ย (1) สภาพพื้นท่ี การประกอบอาชีพ วถีิการด าเนินชีวติ ส่งผลให้ชุมชนมีวตัถุดิบ
ในการผลิตพลงังาน (2) การบริหารจดัการ ชุมชนส่วนใหญ่มีงบประมาณและบุคลากรไม่เพียงพอ
ในการด าเนินการ (3) ด้านวัตถุดิบโดยส่วนใหญ่มีว ัตถุดิบไม่ เพียงพอต่อความต้องการ 3)  
กระบวนการ ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการด าเนินการ ส่วนผลผลิตท่ีไดไ้ม่เพียงพอต่อความ
ตอ้งการของชุมชน และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนคือ ท าให้เกิดแหล่งเรียนรู้ดา้นพลงังาน มีวิทยากรดา้น
พลงังานเพื่อขยายผลไปสู่พื้นท่ีอ่ืนได ้รวมถึงท าให้ส่ิงแวดลอ้มในชุมชนดีข้ึน ในส่วนของปัญหา
และอุปสรรคพบวา่ยงัขาดงบประมาณในการซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ อุปกรณ์ไม่เพียงพอและ
ไม่เหมาะสมกบับริบทในพื้นท่ี รวมถึงวตัถุดิบในการผลิตพลงังานไม่เพียงพอ โดยสามารถจดัการ
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รูปแบบท่ีเหมาะสมในการจดัการขยะเพื่อผลิตพลงังานตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ เลือก
เทคโนโลยีให้สอดคลอ้งกบับริบทของชุมชน ตอบสนองความตอ้งการของชุมชนอยา่งแทจ้ริงและ
ใช้พลังงานท่ีผลิตได้อย่างประหยดั สร้างความตระหนักและจิตส านึกให้ประชาชน และน าภูมิ
ปัญญาทอ้งถ่ินมาใช ้จะท าใหชุ้มชนสามารถพึ่งพาตนเองไดด้า้นพลงังานอยา่งย ัง่ยนื 

 นุจรีย ์เพชรรัตน์ (2548) ได้ศึกษาการประเมินโครงการก๊าซชีวภาพจากมูลสัตวท์างด้าน
เศรษฐศาสตร์ของบริษทั เอส.พี.เอ็ม.ฟาร์ม จ ากดั อ าเภอปากท่อ จงัหวดัราชบุรี มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
วิเคราะห์และประเมินผลท่ีไดจ้ากการด าเนินการโครงการส่งเสริมการใช้ก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว ์
และเพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการโดยท าการวิเคราะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์
ของโครงการ ในดา้นผลตอบแทนการลงทุนและด้านเศรษฐศาสตร์ของระบบก๊าซชีวภาพขนาด 
5,000 ลูกบาศก์เมตร เพื่อวิเคราะห์ความคุม้ทุนของโครงการท่ีเกิดข้ึนหลงัจากท่ีไดด้ าเนินการแลว้
เสร็จ ผลการศึกษาพบวา่การด าเนินโครงการมีความคุม้ค่าต่อการลงทุน และพบปัญหาและอุปสรรค 
คือ 1) ไม่สามารถใช้ก๊าซชีวภาพท่ีผลิตได้ทั้ งหมด ท าให้ต้องปล่อยเหลือทิ้งส่งผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มและท าให้การลงทุนมีความคุม้ทุนชา้ 2) การสึกกร่อนและช ารุดของอุปกรณ์ผลจากก๊าซ
ไฮโดรเจนซลัไฟด์ท่ีผสมอยูใ่นก๊าซมีเทน 3) การขาดความรู้ความเขา้ใจในการบ ารุงรักษาระบบท า
ให้ระบบมีอายุการใชง้านไม่เป็นไปตามท่ีก าหนดไว ้4) ค่าใชจ่้ายในการลงทุนระบบมีราคาค่อนขา้ง
สูงจ าเป็นตอ้งมีการพฒันาเทคโนโลยีดงักล่าวเพื่อให้เกิดการปรับลดราคาของระบบลงโดยท่ีระบบ
ยงัคงมีประสิทธิภาพเท่าเดิม ขอ้เสนอแนะคือควรมีการสนบัสนุนเงินทุนจากแหล่งอ่ืนเพิ่มเติม หรือ
ปล่อยเงินกู้ดอกเบ้ียต ่าเพื่อจูงใจการตดัสินใจลงทุนและควรมีการศึกษาแนวทางการน า Carbon 
Credit ตามโครงการ CDM มาประยุกตใ์ชก้บัโครงการ เพื่อเป็นตวัเร่งให้เกิดความคุม้ทุนของระบบ
เร็วข้ึน 

อานนท ์เอ่ียมไธสง (2544) ไดศึ้กษาการประเมินโครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพของ
กรมส่งเสริมการเกษตร ในจงัหวดัเชียงใหม่ พบวา่โครงการประสบความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ท่ี
วางไวใ้นด้านท่ีเกษตรกรมีการน ามูลสัตว์มาผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อเป็นพลังงาน มีการควบคุม
ส่ิงแวดล้อมและมีการน ากากมูลสัตวท่ี์ได้จากบ่อหมกัของบ่อก๊าซชีวภาพเป็นปุ๋ยบ ารุงดิน ด้าน
ทศันคติเก่ียวกบัก๊าซชีวภาพในอนาคต พบวา่เกษตรกรส่วนใหญ่มีความประสงคจ์ะใชบ้่อก๊าซต่อไป
และตอ้งการปรับปรุงบ่อก๊าซเพิ่มเติม และมีการถ่ายทอดความรู้เร่ืองบ่อก๊าซชีวภาพให้แก่ผูท่ี้สนใจ
อ่ืน ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตวคื์อ การร่ัวของก๊าซเน่ืองจากขอ้ต่อก๊าซ
แตก ปัญหาท่อลน้ และปัญหาเก่ียวกบัการขาดความรู้ในการดูแลรักษาบ่อก๊าซ ดา้นการยอมรับของ
แม่บา้นพบวา่ แม่บา้นส่วนใหญ่พึงพอใจในการใชก้๊าซหุงตม้และจะใชต่้อไป ขอ้เสนอแนะท่ีได ้คือ 
ควรมีการคัดเลือกเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ กากมูลสัตว์จากบ่อล้นเกษตรกรบางรายไม่ได้
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น าไปใชป้ระโยชน์ในพืชผลของตนสามารถเก็บรวบรวมเพื่อจ าหน่ายได ้และปริมาณก๊าซท่ีใชอ้ยา่ง
เหลือเฟือ เกษตรกรควรจะขายให้เพื่อนบา้นในราคาถูกไดเ้พื่อให้มีการใชก้๊าซอยา่งมีประสิทธิภาพ
สูงสุด  

Dai et al. (2014) ไดศึ้กษาการประเมินผลทางเศรษฐกิจและการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนของการ
ผลิตก๊าซชีวภาพในชนบทท่ีเช่ือมโยงกบัระบบนิเวศเกษตร วตุัประสงคเ์พื่อท าความเขา้ใจผลกระทบ
ท่ีส าศัญ โดยใช้การประเมินผล ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ทั้ งทางเศรษฐกิจ สังคมและ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอิทธิพลต่อการประเมิน และท าการประเมินวฎัจกัรชีวิตตามรูปแบบบญัชีครัวเรือน 
โดยใช้ดัชนี ช้ีวดัทางเศรษฐกิจและระบบนิเวศเกษตรท่ีแตกต่างกันส าหรับพิจารณา โดยได้
ท าการศึกษาในระบบผลิตก๊าซชีวภาพในครัวเรือนทั่วไปในมณฑลกวางสี ประเทศจีน เป็น
กรณีศึกษา ผลการศึกษาพบวา่ไดผ้ลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและระบบนิเวศเกษตรท่ีแทจ้ริง คือ 1) 
เป็นการกระตุน้เศรษฐกิจในพื้นท่ีเชิงบวกเห็นไดจ้ากรายไดแ้ละการออมท่ีเพิ่มข้ึนของครัวเรือนท่ีมี
การลงทุนผลิตก๊าซชีวภาพ 2) ลดการพึ่ งพาเช้ือเพลิงฟอสซิลแบบดั้ งเดิมและลดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือก๊าซเรือนกระจก และท าให้ได้วิธีท่ีมี
ประสิทธิภาพและกลยุทธ์ในการบรรเทาความขาดแคลนพลงังาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
ก๊าซชีวภาพ และสามารถสร้างตวัอยา่งการพฒันาท่ีย ัง่ยนืในพื้นท่ีชนบท 

Bojesen, Boerboom and Skov-Petersen (2014) ไดศึ้กษาการพฒันารูปแบบการขยายก าลงั
การผลิตก๊าซชีวภาพอยา่งย ัง่ยืนในประเทศเดนมาร์ก วตัถุประสงคเ์พื่อให้สามารถระบุและจดัล าดบั
สถานท่ีท่ีเหมาะสมส าหรับผลิตก๊าซชีวภาพ รูปแบบการก่อสร้าง การวางแผนและการตดัสินใจ โดย
ใชก้ารประเมินพื้นท่ีหลายเกณฑ์ ในกรณีศึกษา 4 เทศบาลในเดนมาร์ก ผลการศึกษาพบวา่เกณฑก์าร
ตัดสินใจ ทางเศรษฐกิจ ทรัพยากรและการผลิตได้รับความส าศัญสูงสุด ตามด้วยเกณฑ์ด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม และสังคม ในทั้ง 4 เทศบาล นอกจากน้ียงัพบวา่ 4-6 % ของพื้นท่ีเทศบาลเหมาะสมกบั
การผลิตก๊าซชีวภาพ มีความย ัง่ยืน มีประสิทธิภาพดีท่ีสุด และมีศกัยภาพในการลดตน้ทุนการผลิต
โดยรวม 3 % เม่ือเทียบกบัโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพในปัจจุบนั และผลการวิจยัน้ีสามารถน าไปใช้
สนบัสนุนการตดัสินใจของรัฐบาลเก่ียวกบัการจดัสรรเงินอุดหนุนให้กบัระดบัภูมิภาคของประเทศ 
ได ้

Mwirigi et al. (2013) ได้ศึกษาอุปสรรคทางเศรษฐกิจและสังคมในการผลิตก๊าซชีวภาพ
ขนาดเล็กในทะเลทรายซาฮารา พลงังานเช้ือเพลิงฟอสซิลเป็นพลงังานท่ีไม่มีความย ัง่ยนื น าไปสู่การ
วิจยัเพื่อการเขา้ถึงพลงังานมากข้ึน เช่น ก๊าซชีวภาพ ในแอฟริกากว่า 70% ของครัวเรือนยงัใช้ฟืน
ส าหรับหุงตม้อาหาร เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพยงัไม่ได้ถูกน าไปใช้เม่ือเทียบกบัในประเทศในแถบ
เอเชีย การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อตรวจสอบขอ้จ ากดัทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีจะเลือกเทคโนโลยี
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ก๊าซชีวภาพไปใช้ในทะเลทรายซาฮารา และส ารวจปัจจยัท่ีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการยอมรับ
เทคโนโลยีเหล่าน้ี รวมถึงมาตรฐานและการควบคุมคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า  ข้อจ ากัดด้าน
เศรษฐกิจ คือ ค่าใช้จ่ายท่ีค่อนขา้งสูง ระดบัรายไดข้องครัวเรือน ดา้นสังคม คือ การศึกษาและการ
ประกอบอาชีพของหวัหนา้ครัวเรือน การเขา้ถึงทรัพยากรเช่น มูลโคและน ้า ขอ้เสนอแนะ คือ ควรมี
การระดมทุนในประเทศและต่างประเทศ ด าเนินการตามกรอบนโยบายสร้างความโปร่งใสและ
ย ัง่ยืนในการผลิตก๊าซชีวภาพ ส่งเสริมการวิจยัในการผลิตก๊าซชีวภาพ ส่งเสริมการใชง้านจากก๊าซ
ชีวภาพเพื่อใช้หุงตม้อาหาร การวิจยัน้ีคาดวา่เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพจะไดรั้บการยอมรับอย่างมาก 
น าไปสู่การพึ่งพาตนเองไดใ้นการจดัหาพลงังานในครัวเรือน นอกจากน้ียงัส่งผลดีต่อส่ิงแวดลอ้ม
และการพฒันาเศรษฐกิจในทะเลทรายซาฮารา 

 Henriques and Schnorr (2009) ได้ศึกษาการประเมินผลการพฒันาอย่างย ัง่ยืนในการใช้
ระบบก๊าซชีวภาพทางตะวนัตกของเคนยา วตัถุประสงคใ์นการศึกษาเพื่อวางแผนและประเมินความ
ย ัง่ยนืของบ่อหมกัก๊าซชีวภาพในชุมชน ภาคตะวนัตกของประเทศเคนยา ผลการศึกษาพบวา่ การใช้
เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพในชุมชน ถูกจ ากดัดว้ยวิธีการและคนในชุมชนก าลงัการผลิต ทรัพยากรท่ี
เป็นวตัถุดิบและวสัดุอุปกรณ์ในการผลิตก๊าซชีวภาพ ตามล าดบั ขอ้มูลน้ีได้ถูกน าไปใช้เพื่อการ
ออกแบบทางเทคนิคและวางแผนการด าเนินงานในพื้นท่ีดงักล่าว และการวิเคราะห์ก าลงัการผลิตซ่ึง
เป็นการแกปั้ญหาส าหรับการประเมินความย ัง่ยืนของโครงการพลงังานในครัวเรือนในการพฒันา
ชุมชน ขอ้จ ากดัในอายกุารใชง้าน แกไ้ขไดด้ว้ยการบ ารุงรักษาท่ีเหมาะสม นอกจากน้ียงัไดใ้หค้วามรู้
และการฝึกอบรมประชากรในชุมชนท่ีมีความตอ้งการใช้ประโยชน์จากการผลิตก๊าซชีวภาพ เพื่อ
เป็นศูนยเ์รียนรู้ใหก้บัชุมชนในพื้นท่ีอ่ืนดว้ย 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฎี เก่ียวกบัก๊าซชีวภาพ ท าใหท้ราบวา่ การผลิตและการใชง้าน
จากก๊าซชีวภาพนั้นจ าเป็นจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักระบวนการเกิดก๊าซชีวภาพ ปัจจยัท่ี
ท าให้เกิดก๊าซชีวภาพ เทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ การออกแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพให้
เหมาะสมกบัครัวเรือนหรือชุมชน การดูแลและการบ ารุงรักษาระบบการผลิตก๊าซชีวภาพอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม รวมถึงแนวทางการใช้และการผลิตก๊าซชีวภาพอย่างปลอดภยั ซ่ึงในทุกส่วน
จ าเป็นตอ้งอาศยัการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย อาทิ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งหรือผูรู้้ ครัวเรือนและชุมชน 
จึงจะท าให้สามารถประสบผลส าเร็จในการผลิตก๊าซชีวภาพ และสร้างความย ัง่ยืนในการผลิตอยา่ง
ต่อเน่ือง และจากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ส่วนใหญ่พบปัญหาและอุปสรรค คือ ขาดการ
วเิคราะห์วตัถุดิบและความตอ้งการของชุมชน ท าให้ไม่สามารถตอบสนองความตอ้งการของชุมชน
เน่ืองจากวตัถุดิบไม่เพียงพอ การผลิตก๊าซชีวภาพจึงไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควร ประชาชนขาด
ความรู้ในการดูแลรักษาระบบการผลิต ค่าใช้จ่ายในการลงทุนสูง ขาดงบประมาณ ความไม่คงทน
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ของวสัดุ อุปกรณ์ และพบวา่ในการสร้างความย ัง่ยืนในการผลิตก๊าซชีวภาพทั้งในระดบัครัวเรือน
และชุมชนนั้น ควรจะตอ้งมีการวิเคราะห์วตัถุดิบในครัวเรือนหรือชุมชนทั้งในดา้นปริมาณ (ความ
เพียงพอต่อความตอ้งการ) คุณภาพและบริบท  การเลือกขนาดเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพให้
เหมาะสมกบัครัวเรือนหรือชุมชน ค่าใชจ่้ายในการเร่ิมระบบตอ้งไม่แพงมากและวสัดุ อุปกรณ์ตอ้งมี
ความคงทน มีการใชง้านไม่ยุง่ยากนกั การผลิตหรือการใช้งานควรไดรั้บการสนบัสนุนทั้งทางดา้น
งบประมาณ วสัดุ อุปกรณ์และเทคนิคจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการใหป้ระชาชนทุกส่วนเขา้
มามีส่วนร่วมและการให้ความส าศญัของผูบ้ริหารในองค์กรปกครองทอ้งถ่ิน มีความโปร่งใสของ
การบริหารจดัการ และในระดบัชุมชนควรมีคณะท างานท่ีพอเพียงเขม้แข็ง ควรจดัให้มีกองทุน
ส าหรับชุมชนนั้นเพื่อบริหารจดัการและมีการติดตามประเมินผลว่าสามารถก่อให้เกิดประโยชน์
อยา่งเป็นรูปธรรม เช่น เพิ่มรายได ้ลดรายจ่าย และลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และคนในครัวเรือน
หรือชุมชนต้องเกิดความพึงพอใจอย่างแท้จริง ส่วนการประเมินผลในการผลิตก๊าซชีวภาพทั้ ง
ทางดา้นเศษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้ม พบวา่ส่วนใหญ่เกิดผลประโยชน์ในเชิงบวก ดา้นเศรษฐกิจ 
คือ เกิดการกระตุน้เศรษฐกิจ ลดรายจ่าย เพิ่มรายไดใ้ห้กบัชุมชนและครัวเรือน ดา้นสังคม คือ คนใน
ครัวเรือนและชุมชนมีความพึงพอใจ เกิดศูนย์เรียนรู้เพื่อชุมชนในพื้นท่ีอ่ืนได้เข้ามาศึกษา ด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม คือ ลดการใช้พลงังานเช้ือเพลิงฟอสซิล ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือลด
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม  
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ระเบียบวธีิการศึกษา 

 
การศึกษาน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ โดยมีระเบียบวธีิการศึกษา ดงัต่อไปน้ี 

3.1 กรอบแนวคิด 

3.2 วธีิด าเนินการ 

3.3 แหล่งขอ้มูล 

3.4 วธีิการเก็บขอ้มูลและเคร่ืองมือ 

3.5 กลุ่มเป้าหมายและผูใ้หข้อ้มูลหลกั 

3.6 การตรวจสอบคุณภาพของขอ้มูล 

3.7 วธีิวเิคราะห์ขอ้มูล 

3.8 ตวับ่งช้ีและเกณฑก์ารประเมิน 
 

3.1 กรอบแนวคดิ 
 
การวจิยัน้ีใช ้CIPP-I Model (จ าลอง โพธ์ิบุญ, 2547) เป็นพื้นฐานของกรอบแนวคิด ดงัภาพท่ี 

3.1 

 
 
 
 
 
 
 
 



54 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3.1 กรอบแนวคิดการวจิยั 
 

บริบท (Context) 
- นโยบายและแผน 
- เศรษฐกิจ 
- สังคม 
- การเมือง 

วตัถุน าเขา้ (Input) 
- แหล่งทุน,งบประมาณ 
- เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
- แรงงาน 
- วตัถุดิบป้อนระบบ 

กระบวนการ (Process) 
- กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ

ระดบัชุมชนและครัวเรือน 
- การเดินระบบและซ่อมบ ารุง 
- การน าก๊าซชีวภาพและ

ผลผลิตอ่ืนไปใชป้ระโยชน์ 
 

ผลกระทบ (Impact) 
- ผลกระทบเชิงบวก 
- ผลกระทบเชิงลบ 

 

ผลผลิต (Product) 
- ก๊าซชีวภาพ 
- ปุ๋ยอินทรีย ์
- น ้าหมกัชีวภาพ 

 

ความย ัง่ยนืในการผลิตก๊าซ
ชีวภาพในระดบัชุมชนและ

ระดบัครัวเรือน 

ปัญหา/อุปสรรค ในการ
สร้างความย ัง่ยนืในการผลิต
ก๊าซชีวภาพในระดบัชุมชน

และระดบัครัวเรือน 

แนวทางการสร้างความ
ความย ัง่ยนืในการผลิตก๊าซ
ชีวภาพในระดบัชุมชนและ

ระดบัครัวเรือน 
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จากภาพท่ี 3.1 กรอบแนวคิดการวจิยั ไดพ้ิจารณาองคป์ระกอบต่างๆ 5 องคป์ระกอบไดแ้ก่ 
1) บริบท (Context) ประกอบดว้ยดชันีบ่งช้ี ด้านนโยบายและแผน เศรษฐกิจ สังคมและ

การเมืองในพื้นท่ีศึกษา 
2) วตัถุน าเขา้ (Input) ประกอบดว้ย แหล่งทุน เคร่ืองมือและอุปกรณ์ แรงงานและวตัถุดิบ 

ป้อนเขา้ระบบ (ขยะอินทรีย ์เช่น มูลสัตว ์เศษอาหารตามบา้นเรือนและอ่ืนๆ) 
3) กระบวนการ (Process) ไดแ้ก่ ระบบผลิตก๊าซชีวภาพระดบัชุมชนและครัวเรือน การเดิน

ระบบและการซ่อมบ ารุง รวมทั้งการน าก๊าซชีวภาพและผลผลิตอ่ืนๆไปใชใ้นประโยชน์ 
4) ผลผลิต (Product) ไดแ้ก่ ก๊าซชีวภาพ ปุ๋ยอินทรียแ์ละน าหมกัชีวภาพ 
5) ผลกระทบ (Impact) ไดแ้ก่ ผลกระทบท่ีไดรั้บทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ผลกระทบเชิงบวก 

เช่น ชุมชนหรือครัวเรือนสามารถพึ่งตนเองไดด้้านทุนด าเนินการและสามารถพึ่งพาพลงังานจาก
ก๊าซชีวภาพท่ีผลิตได ้ส่งผลให้ลดค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานไฟฟ้าและก๊าซหุงตม้ (LPG) และลดปัญหา
ส่ิงแวดลอ้มอนัเน่ืองมาจากขยะอินทรียต่์างๆ ผลกระทบเชิงลบ เช่น การขาดความพึงพอใจในการใช้
ก๊าซชีวภาพ ส่งผลให้ระบบผลิตก๊าซชีวภาพถูกทิ้งร้าง หรือขาดการใช้ประโยชน์ร่วมของครัวเรือน
ในชุมชน  เป็นตน้ 
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3.2 วธิีด าเนินการ 
 
การด าเนินการวิจยัเชิงคุณภาพน้ี ประกอบด้วย การลงภาคสนาม เพื่อการสังเกตการณ์ การ

สัมภาษณ์ บุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง และการศึกษาจากขอ้มูลทุติยภูมิ น าขอ้มูลทั้งหมดมาประมวลและ
วเิคราะห์ในแต่ละองคป์ระกอบ และสรุปผลการศึกษา 

 

3.3 แหล่งข้อมูล 
 
แหล่งขอ้มูลท่ีใช้ในการศึกษาน้ีมีทั้งขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data Sources) และขอ้มูลปฐม

ภูมิ (Primary Data Sources) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

3.3.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ 
ผู ้วิจัยได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์  (Face to Face 

Interview) บุคคลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งผูท่ี้มีส่วนไดส่้วนเสียทั้งในระดบัชุมชนและครัวเรือน และ
ศึกษาจากการสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participation Observation) ในภาคสนาม 

 
3.3.2 แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 

ผูว้ิจยัได้ท าการรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิทั้งจากเอกสารส่ิงพิมพ์ต่างๆรวมทั้งจากเว็บ
ไซด์ทั้ งของไทยและต่างประเทศ เพื่อใช้วิเคราะห์ร่วมกันกับข้อมูลปฐมภูมิ เพื่อวิเคราะห์
องค์ประกอบ ตามดชันีบ่งช้ีและประเมินความย ัง่ยืนในการผลิตก๊าซชีวภาพทั้งระดบัชุมชนและ
ครัวเรือนต่อไป 

 

3.4 กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลหลกั 
 
การวจิยัน้ีมีกลุ่มเป้าหมายและผูใ้หข้อ้มูลหลกั ดงัต่อไปน้ี 

1) กลุ่มผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐทั้งระดบัภูมิภาคและทอ้งถ่ิน ผูใ้หข้อ้มูลหลกัในกลุ่มน้ี ไดแ้ก่ 
หวัหน้าส านกังานพลงังานจงัหวดัราชบุรี และเจา้หน้าท่ีส านกังานปศุสัตว ์อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดั
ราชบุรี รวม 2 ท่าน 
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2) กลุ่มผูน้ าชุมชนในพื้นท่ีศึกษา ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานเทศบาลต าบล และองคก์าร
บริหารส่วนต าบล ร่วมกบัผูใ้หญ่บา้น จ านวน 5 ท่านในพื้นท่ีต าบลท่ีมีการส่งเสริมการผลิตก๊าซ
ชีวภาพ 

3) กลุ่มประชาชน (หัวหน้าครัวเรือนหรือผูท่ี้มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ข้ึนไป ระดบัชุมชน 2 แห่ง 
และระดบัครัวเรือนอีก 17 ครัวเรือน ภายใน 5 ต าบลท่ีมีการผลิตก๊าซชีวภาพ ดงัน้ี ต าบลเบิกไพร 
ต าบลกรับใหญ่ ต าบลลาดบวัขาว ต าบลดอนกระเบ้ือง ต าบลสวนกลว้ย 

 รวมผูใ้หข้อ้มูลหลกัทั้งส้ิน 26 ราย 
 

3.5 วธีิการเกบ็ข้อมูลและเคร่ืองมือ 
 
  การเก็บขอ้มูลปฐมภูมิส าหรับการศึกษาน้ีท าการเก็บขอ้มูลด้วย แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง 

(Semi -strucuture Interview) เฉพาะกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม วธีิการเลือกผูใ้ห้สัมภาษณ์ใชก้ารเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Selection) และการเลือกโดยใช้เทคนิควิธีแบบลูกบอลหิมะ (Snowball 
Technique) การเลือกแบบเจาะจง ใชก้บักลุ่มท่ีเป็นหน่วยงานราชการ องคก์รชุมชน และผูน้ าชุมชน 
ส่วนการเลือกโดยใช้เทคนิควิธีแบบลูกบอลหิมะ ใช้กบัครัวเรือนท่ีมีการผลิตก๊าซชีวภาพในพื้นท่ี
ศึกษา 

ส าหรับเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บขอ้มูล ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้าง แบ่งเป็น 3 ส่วน มี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1) แบบสัมภาษณ์กับกลุ่มหน่วยงานราชการทั้ งระดับภูมิภาคและท้องถ่ินท่ีให้การ
สนบัสนุนและให้ความช่วยเหลือในการผลิตก๊าซชีวภาพในพื้นท่ีศึกษา โดยมีประเด็นค าถาม ไดแ้ก่ 
ความเป็นมาของการสนับสนุนให้ชุมชนหรือครัวเรือนผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ประโยชน์ในด้าน
พลงังาน วิธีการให้ความสนบัสนุนและความช่วยเหลือ ความส าเร็จ ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน 
และวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และปัจจยัท่ีจะมีผลท าให้ชุมชนหรือครัวเรือนมีการผลิตก๊าซ
ชีวภาพเพื่อใชป้ระโยชน์ดา้นพลงังานอยา่งย ัง่ยืน รวมถึงขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง
ความย ัง่ยนืในการผลิตก๊าซชีวภาพในระดบัชุมชนและครัวเรือน 

2) แบบสัมภาษณ์กับกลุ่มผูน้ าชุมชนในพื้นท่ีศึกษา โดยมีประเด็นค าถามได้แก่  ความ
เป็นมาในการผลิตก๊าซชีวภาพในชุมชนดงักล่าว นโยบาย/แผนเก่ียวกบัการผลิตก๊าซชีวภาพ ความ
เพียงพอเหมาะสมของหน่วยงานท่ีใหก้ารสนบัสนุนทั้งในดา้นผูเ้ช่ียวชาญ วสัดุอุปกรณ์ งบประมาณ
และอ่ืนๆ ความรู้ความเขา้ใจในการผลิตก๊าซชีวภาพและการน าก๊าซชีวภาพไปใชอ้ยา่งปลอดภยัของ
ประชาชนในพื้นท่ี ความเพียงพอของวตัถุดิบท่ีในการผลิตก๊าซชีวภาพ การออกแบบระบบการผลิต
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ให้เหมาะสมกบัวตัถุดิบและสถานท่ี ความกงัวลในดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในขั้นตอน
การผลิตและการใช้ก๊าซชีวภาพของประชาชนในชุมชน และความพึงพอใจของประชาชน 
ความส าเร็จ ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนและวิธีการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ความย ัง่ยืนและปัจจยัท่ีจะ
ท าให้มีการผลิตก๊าซชีวภาพในครัวเรือนหรือชุมชนมีความย ัง่ยืน รวมถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนใน
ชุมชนทั้งด้านบวกดา้นลบในการผลิตก๊าซชีวภาพ และขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมหรือความช่วยเหลือ
อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตก๊าซชีวภาพในชุมชนดงักล่าว 

3) แบบสัมภาษณ์กบัประชาชนในครัวเรือนและชุมชน ท่ีมีการผลิตและการใชก้๊าซชีวภาพ
ในพื้นท่ีศึกษา โดยมีประเด็นค าถามได้แก่ ความคิดเห็นท่ีมีต่อโครงการผลิตก๊าซชีวภาพในระดบั
ครัวเรือนและชุมชน ความรู้ความเขา้ใจในการผลิตก๊าซชีวภาพและการน าก๊าซชีวภาพไปใช้อย่าง
ปลอดภยั ความเพียงพอเหมาะสมของหน่วยงานท่ีให้การสนับสนุน ทั้งในด้านผูเ้ช่ียวชาญ วสัดุ
อุปกรณ์ งบประมาณ และอ่ืนๆ วตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตก๊าซชีวภาพ ในด้านความเพียงพอและ
แหล่งท่ีมาของวตัถุดิบ การออกแบบระบบการผลิตให้เหมาะกบัวตัถุดิบและสถานท่ี ความกงัวลใน
ดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการผลิตและการใชก้๊าซชีวภาพ และความพึงพอใจ ปัญหา
และอุปสรรคในการผลิตก๊าซชีวภาพในครัวเรือนหรือชุมชน และวิธีการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ปัจจยั
ท่ีจะท าใหค้รัวเรือนดงักล่าวมีการผลิตก๊าซชีวภาพอยา่งต่อเน่ือง ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนทั้งดา้นบวกและ
ดา้นลบ รวมถึงขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมและความช่วยเหลืออ่ืนท่ีตอ้งการเก่ียวกบัการผลิตและการใช้
ก๊าซชีวภาพในครัวเรือนหรือชุมชนของตน 

 

3.6 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

การทดสอบความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) ของแบบสัมภาษณ์ทั้ง 3 ส่วน โดยการ
น าไปให้ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะด้าน ทั้งด้านพลังงานก๊าซชีวภาพและด้านความย ัง่ยืน จ านวน 3 ท่าน 
ประเมินความตรงตามเน้ือหาของขอ้ค าถามโดยพิจารณาเทียบกบัวตัถุประสงค์การวิจยั นิยามเชิง
ทฤษฏี และนิยามเชิงปฏิบติัการ จากนั้นจึงน าผลการพิจารณามาค านวณค่าดชันีความสอดคล้อง 
(Item-Objective Congruence Index: IOC) โดยมีเกณฑ์ของการให้คะแนน ดงัน้ี (สุวิมล ติรกานนัท์, 
2548: 146 อา้งถึงใน วสิาขา ภู่จินดา, 2553: 186) 

 
    เห็นวา่สอดคลอ้ง      ใหค้ะแนน   1 
    ไม่แน่ใจ      ใหค้ะแนน   0 
    เห็นวา่ไม่สอดคลอ้ง ใหค้ะแนน -1 
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 จากนั้นน ามาค านวณค่าดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) ถา้ขอ้ค าถามมีค่า IOC อยู่ในช่วง 0.5 
ถึง 1 ขอ้ค าถามนั้นสามารถน าไปใชไ้ด ้ขอ้ค าถามท่ีดีควรมีค่า IOC ใกล ้1 แต่ถา้ค่า IOC นอ้ยกวา่ 0.5 
ขอ้ค าถามนั้นควรมีการปรับปรุงแกไ้ข โดยใชสู้ตรในการค านวณ ดงัน้ี 
      

IOC=∑ R/n  
 

 เม่ือ  R คือ ผลคูณของคะแนนกบัจ านวนผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละระดบัความสอดคลอ้ง 
         n คือ จ านวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 

  
ผลการทดสอบความตรงตามเน้ือหาของแบบสัมภาษณ์ทั้ง 3 ส่วน พบวา่แบบสัมภาษณ์กบั

กลุ่มหน่วยงานราชการทั้งระดบัภูมิภาคและทอ้งถ่ิน มี 6 ขอ้จาก 6 ขอ้ คิดเป็นร้อยละ 100 มีค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง (Item-Objective Congruence Index: IOC) มากกวา่ 0.50 จึงถือวา่ขอ้ค าถามมีความ
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์แบบสัมภาษณ์กบักลุ่มผูน้ าชุมชนในพื้นท่ีศึกษา มี 13 ขอ้จาก 13 ขอ้ คิด
เป็นร้อยละ 100 มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Item-Objective Congruence Index: IOC) มากกว่า 0.50 
จึงถือวา่ขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์และแบบสัมภาษณ์กบัประชาชนในครัวเรือน
และชุมชน  มี 12 ข้อจาก 12 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 100 มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (Item-Objective 
Congruence Index: IOC) มากกว่า 0.50 จึงถือว่าข้อค าถามมีความสอดคล้องกับวตัถุประสงค ์
รายละเอียดท่ีไดจ้ากการประเมินความสอดคลอ้งของแบบสัมภาษณ์ จะแสดงใหเ้ห็นในภาคผนวก ข 

 

3.7 การตรวจสอบคุณภาพของข้อมูล 
 

การตรวจสอบความเช่ือถือไดข้องขอ้มูลลส าหรับการวจิยัน้ี จะใชก้ารทดสอบแบบสามเส้า 
(Triangulation) ซ่ึงมีการทดสอบในดา้นขอ้มูล ผูว้จิยัและวธีิเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 

1)  การตรวจสอบสามเส้าของขอ้มูล ไดพ้ิจารณาเวลา สถานท่ี แหล่งขอ้มูล และบุคคลท่ี
แตกต่างกันในการให้ข้อมูล ถ้าช่วงเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลแตกต่างกันจะให้ข้อมูลท่ี
สอดคลอ้งหรือขดัแยง้กนัหรือไม่ ถา้สถานท่ีในการเก็บรวบรวมขอ้มูลแตกต่างกนั จะมีผลให้ได้
ขอ้มูลท่ีสอดคล้องกนัหรือขดัแยง้กันหรือไม่ การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ
สอดคลอ้งหรือแตกต่างหรือไม่อยา่งไร และท านองเดียวกนั ถา้บุคคลผูใ้ห้ขอ้มูลแตกต่างกนัจะให้
ขอ้มูลท่ีสอดคลอ้งหรือแตกต่างกนัหรือไม่อยา่งไร 
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2)  การตรวจสอบสามเส้าดา้นผูว้จิยั ไดพ้ิจารณาวา่ ผูส้ัมภาษณ์ต่างบุคคลกนัจะไดข้อ้มูลท่ี
สอดคลอ้งหรือแตกต่างกนัหรือไม่อยา่งไร การวิจยัน้ีไดใ้ชห้ลายบุคคลเป็นผูส้ัมภาษณ์ ไดแ้ก่ ผูว้ิจยั
เอง และผูช่้วยนกัวจิยัอีก 3-4 คน 

3)  การตรวจสอบสามเส้าดา้นวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดพ้ิจารณาขอ้มูลท่ีไดจ้ากวิธีเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ว่าสอดคล้องกบัขอ้มูลท่ีได้จากการสังเกตการณ์ในพื้นท่ีศึกษา
หรือไม่อย่างไร รวมทั้งสอดคล้องกบัขอ้มูลจากแหล่งทุติยภูมิอย่างไร และผูช่้วยวิจยัแต่ละคนได้
ขอ้มูลท่ีขดัแยง้หรือสอดคลอ้งกนัอยา่งไร 
 

3.8 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) จากทั้งขอ้มูลปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิซ่ึงน ามาประมวลผล จดัท าหมวดหมู่ จ  าแนกประเด็น และท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์
รายละเอียดต่างๆในแต่ละองคป์ระกอบ ดชันีบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน เพื่อน าไปสู่ความชดัเจน
ของการวิเคราะห์ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่างๆท่ีมีผลต่อความย ัง่ยืนของการผลิตและการน าไปใช้
ประโยชน์ของก๊าซชีวภาพทั้งระดบัชุมชนและครัวเรือน และไดแ้นวทางการสร้างความย ัง่ยืนของ
การผลิตก๊าซชีวภาพในพื้นท่ีศึกษาต่อไป 

 

3.9 ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมนิ 
 

การก าหนดตวับ่งช้ี และเกณฑ์การประเมินส าหรับการศึกษาน้ี พิจารณาจากทฤษฎีการ
ประเมินแบบ CIPP-I Model ตามกรอบแนวคิคการศึกษา โดยใช้ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น 3 ท่าน ใน
การตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
3.8.1  องค์ประกอบที ่1  บริบท (Context) 

3.8.1.1. ตวับ่งช้ีท่ี 1.1 นโยบายและแผนการผลิตก๊าซชีวภาพระดบัชุมชนและระดบั
ครัวเรือน 

1) กระทรวงพลังงานมีนโยบายสนับสนุนส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพ
ระดบัชุมชนและครัวเรือน 

2) หน่วยงานระดับกรมของกระทรวงพลังงานมีการท าแผนรองรับ
นโยบายดงักล่าว 
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3) ภาครัฐไดส่้งเสริมและสนบัสนุนให้ชุมชนและครัวเรือนท าแผนปฏิบติั
การผลิตก๊าซชีวภาพระดบัชุมชนและครัวเรือน 

4) มีชุมชนและครัวเรือนในทุกต าบลของพื้นท่ีศึกษาน าแผนปฏิบติัการ
ผลิตก๊าซชีวภาพระดบัชุมชนและครัวเรือนไปสู่การปฏิบติั 

5) มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินการผลิตก๊าซชีวภาพระดับ
ชุมชนและครัวเรือนในพื้นท่ีศึกษา 

6) ผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินการผลิตก๊าซชีวภาพระดับ
ชุมชนและครัวเรือนในพื้นท่ีศึกษาถูกน าไปใช้ประโยชน์ในการสร้างความย ัง่ยืนแก่การผลิตก๊าซ
ชีวภาพในชุมชนและครัวเรือนในพื้นท่ีศึกษา 
 
      เกณฑก์ารประเมิน 

ปฏิบติัได ้2 ขอ้ 1 คะแนน 
ปฏิบติัได ้3 ขอ้ 2 คะแนน 
ปฏิบติัได ้4 ขอ้ 3 คะแนน 
ปฏิบติัได ้5 ขอ้ 4 คะแนน 
ปฏิบติัได ้6 ขอ้ 5 คะแนน 

 
3.8.1.2. ตวับ่งช้ีท่ี 1.2 เศรษฐกิจ 

1) พื้นท่ีศึกษามีเศรษฐกิจโดยทัว่ไปดี 
2) พื้นท่ีศึกษามีความยากจนอยูเ่ฉพาะบางพื้นท่ีชายขอบห่างไกลตวัเมือง 
3) พื้นท่ีศึกษามีการคมนาคมสะดวก 
4) พื้นท่ีศึกษามีไฟฟ้าทัว่ทั้งหมู่บา้น 
5) ประชาชนในพื้ น ท่ี ศึกษาสามารถหาซ้ือก๊าซ หุงต้มจากตลาดได้

โดยสะดวก 
6) ประชาชนมีทางเลือกจะใชก้๊าซหุงตม้หรือก๊าซชีวภาพอยา่งเสรี 
7) ประชาชนในพื้นท่ีศึกษาสามารถพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจได ้
8) ประชาชนมีศักยภาพในการลงทุนผลิตก๊าซชีวภาพระดับชุมชนและ

ครัวเรือน 
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 เกณฑก์ารประเมิน 
มี 2 ขอ้ 2 คะแนน 
มี 5 ขอ้ 3 คะแนน 
มี 6 ขอ้ 4 คะแนน 
มี 7-8 ขอ้ 5 คะแนน 

 
3.8.1.3. ตวับ่งช้ีท่ี 1.3 สังคม 

1) ประชาชนในพื้นท่ีศึกษามีความสามคัคีกนัดี 
2) ประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมกบัผูน้ าชุมชนในการผลิตก๊าซชีวภาพ 
3) ประชาชนในพื้นท่ีนิยมใช้ก๊าซชีวภาพระดบัชุมชนมากกว่ามีการผลิต

ก๊าซชีวภาพในครัวเรือนของตนเอง 
4) ประชาชนร่วมน าขยะอินทรียข์องตนเป็นวตัถุน าเขา้ระบบผลิตก๊าซชีภาพ

ระดบัชุมชน 
5) ประชาชนในชุมชนพร้อมอุทิศตนเพื่อเป็นแรงงานด าเนินระบบผลิตก๊าซ

ชีวภาพระดบัชุมชนมากกวา่ครัวเรือน 
6) ประชาชนมีความพึงพอใจในการได้รับประโยชน์จากการผลิตก๊าซ

ชีวภาพในระดบัชุมชนอยา่งทัว่ถึง 
7) ประชาชนส่วนใหญ่พอใจท่ีจะผลิตก๊าซชีวภาพใช้เองในชุมชนและ

ครัวเรือนอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
 
      เกณฑก์ารประเมิน 

ได ้2 ขอ้ 1 คะแนน 
ได ้3 ขอ้ 2 คะแนน 
ได ้4-5 ขอ้ 3 คะแนน 
ได ้6 ขอ้ 4 คะแนน 
ไดทุ้กขอ้ 5 คะแนน 

 
3.8.1.4. ตวับ่งช้ีท่ี 1.4  การเมือง 

1) ชุมชนมีผูน้ าท่ีมีคุณธรรมเป็นท่ีเคารพนบัถือ 
2) มีการแบ่งผลประโยชน์จากการผลิตก๊าซชีวภาพในชุมชนอยา่งเป็นธรรม 
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3) นกัการเมืองทอ้งถ่ินให้การสนบัสนุนและส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพ
ในชุมชนและครัวเรือนอยา่งย ัง่ยนื 

4) นักการเมืองท้องถ่ินได้มีส่วนร่วมลงทุนผลิตก๊าซชีวภาพในชุมชน
ร่วมกบัชาวบา้น 

5) ผูน้ าชุมชนอุทิศแรงงานในการผลิตก๊าซชีวภาพระดบัชุมชน 
6) ผูน้ าชุมชนยินดีให้ความช่วยเหลือแก่เจา้ของครัวเรือนในการผลิตก๊าซ

ชีวภาพระดบัครัวเรือน 
7) ผูน้ าชุมชนเป็นตวัอย่างท่ีดีแก่ชาวบา้นในการผลิตก๊าซชีวภาพในชุมชน

และครัวเรือนอยา่งย ัง่ยนื 
 
      เกณฑก์ารประเมิน 

ได ้2 ขอ้ 1 คะแนน 
ได ้3-4 ขอ้ 2 คะแนน 
ได ้5 ขอ้ 3 คะแนน 
ได ้6 ขอ้ 4 คะแนน 
ไดทุ้กขอ้ 5 คะแนน 

      
3.8.2 องค์ประกอบที ่2  ด้านวตัถุน าเข้า (Input) 

3.8.2.1.  ตวับ่งช้ีท่ี 2.1 แหล่งทุน 
1) กระทรวงพลงังานเป็นผูส้นบัสนุนเงินทุนเบ้ืองตน้ 
2) ผูน้ าชุมชนหรือองค์กรบริหารส่วนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการสนับสนุน

เงินทุนด าเนินการผลิตก๊าซชีวภาพระดบัชุมชนและครัวเรือน 
3) ชาวบา้นมีส่วนร่วมในการสนบัสนุนเงินทุนผลิตก๊าซชีวภาพระดบัชุมชน

และครัวเรือน 
4) การด าเนินการใชเ้งินทุนจากแหล่งต่างๆมีธรรมาภิบาลท่ีดี 
5) แหล่งเงินทุนสนบัสนุนจากแหล่งต่างๆมีอยา่งต่อเน่ือง 
6) ชุมชนมีความเขม้แขง็และพึ่งตนเองได ้
7) ชาวบา้นมีความเขม้แขง็และพึ่งตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
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      เกณฑก์ารประเมิน 
ได ้1 ขอ้ 1 คะแนน 
ได ้2-3 ขอ้ 2 คะแนน 
ได ้4 ขอ้ 3 คะแนน 
ได ้5 ขอ้ 4 คะแนน 
ได ้6-7 ขอ้ 5 คะแนน 

 
3.8.2.2.  ตวับ่งช้ีท่ี 2.2 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

1) กระทรวงพลงังานสนุบสนุนเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในเบ้ืองตน้ 
2) องคก์รทอ้งถ่ินสนนัสนุนเคร่ืองมือและอุปกรณ์บางส่วน 
3) มีการให้ความรู้แก่ชุมชนและชาวบ้านเก่ียวกับการใช้เคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ในการผลิตก๊าซชีวภาพระดบัชุมชนและครัวเรือน 
4) มีผูรั้บผิดชอบชัดเจนต่อเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการผลิตก๊าซชีวภาพ

ระดบัชุมชนและครัวเรือน 
5) ผูรั้บผิดชอบมีความรู้ในการซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการผลิต

ก๊าซชีวภาพระดบัชุมชนและครัวเรือน 
6) มีการเปล่ียนทดแทนช้ินส่วนเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการผลิตก๊าซ

ชีวภาพระดบัชุมชนและครัวเรือนไดโ้ดยสะดวกและรวดเร็ว 
7) มีแหล่งทุนสนบัสนุนการซ่อมบ ารุงให้เคร่ืองมือและอุปกรณ์มีอายุการใช้

งานอยา่งย ัง่ยนืตลอดไป 
 
      เกณฑก์ารประเมิน 

ได ้2 ขอ้ 1 คะแนน 
ได ้3 ขอ้ 2 คะแนน 
ได ้4-5 ขอ้ 3 คะแนน 
ได ้6 ขอ้ 4 คะแนน 
ไดทุ้กขอ้ 5 คะแนน 
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3.8.2.3.  ตวับ่งช้ีท่ี 2.3 แรงงาน 
1) แรงงานทอ้งถ่ินมีความรู้และความสามารถควบคุมดูแลด าเนินการผลิตก๊าซ

ชีวภาพระดบัชุมชนและครัวเรือนได ้
2) มีค่าจา้งหรือส่ิงจูงใจอ่ืนๆให้แรงงานไม่ละทิ้งงานผลิตก๊าซชีวภาพระดบั

ชุมชนและครัวเรือน 
3) มีแรงงานอ่ืนทดแทนกรณีแรงงานเดิมลาออกหรือไม่สามารถปฎิบติังานได ้
4) แรงงานผูผ้ลิตก๊าซชีวภาพมีเพียงพอไม่ขาดแคลนในระยะยาว 
5) แรงงานพึงพอใจในงานผลิตก๊าซชีวภาพในชุมชนและครัวเรือน 

 

      เกณฑก์ารประเมิน 
ได ้2 ขอ้ 2 คะแนน 
ได ้3 ขอ้ 3 คะแนน 
ได ้4 ขอ้ 4 คะแนน 
ไดทุ้กขอ้ 5 คะแนน 

 

3.8.2.4.  ตวับ่งช้ีท่ี 2.4 วตัถุดิบป้อนเขา้ระบบผลิตก๊าซชีวภาพระดบัชุมชนและครัวเรือน 
1) พื้นท่ีศึกษามีลกัษณะของชุมชนภาคเกษตรกรรม 
2) มีขยะอินทรีย ์(มูลสัตว ์พืช ผกั และผลไม)้ มากมาย 
3) ไม่มีการจดัการขยะอินทรียท่ี์ดี 
4) ประชาชนมีความรู้ในการน าขยะอินทรียไ์ปผลิตก๊าซชีวภาพเป็นพลงังาน

ทดแทน 
5) ชาวบา้นมีส่วนร่วมอย่างเขม้แข็งในการจดัหาวตัถุดิบป้อนเขา้ระบบผลิต

ก๊าซชีวภาพในชุมชนและครัวเรือน 
6) ในพื้นท่ีศึกษามีปริมาณขยะอินทรียม์ากพอท่ีสามารถป้อนเขา้สู่ระบบผลิต

ก๊าซชีวภาพในชุมชนและครัวเรือนอยา่งต่อเน่ืองตลอดไป 
 

      เกณฑก์ารประเมิน 
ได ้2 ขอ้ 2 คะแนน 
ได ้3 ขอ้ 3 คะแนน 
ได ้4-5 ขอ้ 4 คะแนน 
ไดทุ้กขอ้ 5 คะแนน 
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3.8.3 องค์ประกอบที ่3 กระบวนการผลติ (Process) 
3.8.3.1. ตวับ่งช้ีท่ี 3.1 กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพระดบัชุมชนและครัวเรือน 

1) กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพระดบัชุมชนและครัวเรือนในพื้นท่ีศึกษา
เป็นกระบวนการท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลาย 

2) เป็นกระบวนท่ีสามารถผลิตก๊าซชีวภาพท่ีสะอาดไม่มีกล่ินเหมน็ 
3) เป็นกระบวนการผลิตท่ีปลอดภยัดา้นอคัคีภยั 
4) เป็นกระบวนการผลิตท่ีช่วยลดปัญหาโลกร้อน 
5) เป็นกระบวนการผลิตท่ีไม่ซับซ้อนประชาชนในชุมชนและครัวเรือน

สามารถด าเนินการควบคุมกระบวนการผลิตไดเ้อง 
6) เป็นกระบวนการการท่ีลงทุนน้อยและให้ก๊าซชีวภาพเพียงพอแก่การใช้

ประโยชน์ในชีวติประจ าวนั 
7) เป็นกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพทดแทนพลังงานรูปอ่ืนอนัเป็นท่ีพึง

พอใจของผูค้นในชุมชน และครัวเรือนท่ีมีโอกาสไดใ้ชป้ระโยชน์เป็นอยา่งมาก 
8) เป็นกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพท่ีสามารถช่วยให้ชุมชนและครัวเรือน

สามารถพึ่งตนเองไดด้า้นพลงังานในระยะยาว 
 
      เกณฑก์ารประเมิน 

ได ้1 ขอ้ 1 คะแนน 
ได ้4 ขอ้ 2 คะแนน 
ได ้5 ขอ้ 3 คะแนน 
ได ้6-7 ขอ้ 4 คะแนน 
ไดทุ้กขอ้ 5 คะแนน 

 
3.8.3.2. ตวับ่งช้ีท่ี 3.2 การเดินระบบและซ่อมมบ ารุง 

1) การผลิตก๊าซชีวภาพในชุมชนและครัวเรือนเป็นระบบท่ีไม่ซบัซอ้น 
2) ระบบก๊าซชีวภาพมีอายกุารใชง้านยาวนาน 
3) ระบบผลิตก๊าซชีวภาพไม่ตอ้งการซ่อมบ ารุงบ่อยๆ 
4) มีช้ินส่วนและอุปกรณ์ซ่อมบ ารุงท่ีจดัหาไดง่้ายสะดวกและรวดเร็ว 
5) การเดินระบบและซ่อมบ ารุงการผลิตก๊าซชีวภาพไม่เป็นอุปสรรคต่อการ

ใชป้ระโยชน์จากก๊าซชีวภาพทั้งระดบัชุมชนและครัวเรือน 
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6) มีท่อก๊าซไปถึงทุกครัวเรือนในชุมชนท่ีมีการใชก้๊าซชีวภาพ 
7) ชาวบ้านในชุมชนและครัวเรือนพอใจในการใช้ก๊าซชีวภาพจากระบบ

ผลิตก๊าซชีวภาพในชุมชนและครัวเรือนเป็นอยา่งมาก 
 

      เกณฑก์ารประเมิน 
ได ้1 ขอ้ 1 คะแนน 
ได ้4 ขอ้ 2 คะแนน 
ได ้5 ขอ้ 3 คะแนน 
ได ้6-7 ขอ้ 4 คะแนน 
ไดทุ้กขอ้ 5 คะแนน 

 

3.8.3.3. ตวับ่งช้ีท่ี 3.3 การใชป้ระโยชน์จากก๊าซชีวภาพและผลผลิตอ่ืนๆ 
1) ทุกครัวเรือนมีความประสงคจ์ะใชป้ระโยชน์จากก๊าซชีวภาพและผลผลิต

อ่ืนๆ 
2) ครัวเรือนส่วนใหญ่มีโอกาสไดใ้ชป้ระโยชน์จากก๊าซชีวภาพและผลผลิต

อ่ืนๆอยา่งทัว่ถึง 
3) การใชป้ระโยชน์จากก๊าซชีวภาพและผลผลิตอ่ืนๆช่วยครัวเรือนประหยดั

ค่าใชจ่้าย 
4) มีธรรมภิบาลท่ีดีในการใชป้ระโยชน์จากก๊าซชีวภาพและผลผลิตอ่ืนๆใน

ชุมชนและครัวเรือน 
5) ประชาชนในชุมชนและครัวเรือนพึงพอใจมากในการใช้ประโยชน์จาก

ก๊าซชีวภาพและผลผลิตอ่ืนๆ 
6) ประชาชนในชุมชนและครัวเรือนจะผลิตและใช้ประโยชน์จากก๊าซ

ชีวภาพและผลผลิตอ่ืนๆต่อไปอยา่งย ัง่ยนื 
 

      เกณฑก์ารประเมิน 
ได ้1 ขอ้ 1 คะแนน 
ได ้2 ขอ้ 2 คะแนน 
ได ้3-4 ขอ้ 3 คะแนน 
ได ้5 ขอ้ 4 คะแนน 
ไดทุ้กขอ้ 5 คะแนน 
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3.8.4 องค์ประกอบที ่4 ผลผลติ (Product) 
3.8.4.1. ตวับ่งช้ีท่ี 4.1 ก๊าซชีวภาพ 

1) ก๊าซชีวภาพท่ีผลิตไดเ้ป็นก๊าซท่ีใชแ้ทนก๊าซหุงตม้ได ้
2) ก๊าซชีวภาพท่ีผลิตไดใ้นชุมชนและครัวเรือนปลอดภยัแก่สุขภาพ 
3) ก๊าซชีวภาพท่ีผลิตได้ในชุมชนและครัวเรือนเพียงพอต่อความตอ้งการ

ของชุมชนและครัวเรือน 
4) ก๊าซชีวภาพท่ีผลิตไดมี้ปริมาณสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 
5) ก๊าซชีวภาพสามารถน าไปใชป้ระโยชน์อ่ืนๆนอกจากการหุงตม้ 
6) ชาวบา้นในชุมชนและครัวเรือนพอใจกบัคุณภาพและปริมาณของก๊าซ

ชีวภาพท่ีผลิตไดใ้นชุมชนและครัวเรือน 
7) ชาวบา้นมีความตั้งใจจะใชก้๊าซชีวภาพในชุมชนและครัวเรือนตลอดไป 

 
      เกณฑก์ารประเมิน 

ได ้2 ขอ้ 1 คะแนน 
ได ้3 ขอ้ 2 คะแนน 
ได ้4 ขอ้ 3 คะแนน 
ได ้5 ขอ้ 4 คะแนน 
ไดทุ้กขอ้ 5 คะแนน 

 
3.8.4.2. ตวับ่งช้ีท่ี 4.2 ปุ๋ยอินทรีย ์

1) การผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรียจ์ะไดปุ๋้ยอินทรียด์ว้ย 
2) มีการน าปุ๋ยอินทรียท่ี์เป็นผลพลอยไดไ้ปใชป้ระโยชน์ทางเกษตรกรรม 
3) ปุ๋ยอินทรียท่ีผลิตไดมี้ปริมาณและคุณภาพเป็นท่ีตอ้งการของชุมชนและ

ครัวเรือน 
4) ปุ๋ยอินทรีย์ท่ีเป็นผลพลอยได้จากการผลิตก๊าซชีวภาพมีราคาถูกกว่า

ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอ่ืนๆ 
5) การใชป้ระโยชน์จากปุ๋ยอินทรียเ์ป็นท่ียอมรับของชาวบา้นในชุมชนและ

ครัวเรือนอยา่งแพร่หลาย 
6) ชาวบา้นในชุมชนและครัวเรือนพึงพอใจมากในการใชป้ระโยชนืจากปุ๋ย

ชีวภาพทางเกษตรกรรม 
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      เกณฑก์ารประเมิน 
ได ้1 ขอ้ 1 คะแนน 
ได ้3 ขอ้ 2 คะแนน 
ได ้4 ขอ้ 3 คะแนน 
ได ้5 ขอ้ 4 คะแนน 
ไดทุ้กขอ้ 5 คะแนน 

       
3.8.4.3. ตวับ่งช้ีท่ี 4.3 น ้าหมกัชีวภาพ 

1) การผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรียจ์ะไดน้ ้ าหมกัชีวภาพเป็นผลพลอย
ไดด้ว้ย 

2) มีการน าน ้ าหมกัชีวภาพท่ีเป็นผลพลอยไดด้งักล่าวไปใช้ประโยชน์ทาง
เกษตรกรรม 

3) น ้ าหมกัชีวภาพมีปริมาณและคุณภาพเป็นท่ีตอ้งการของชาวชุมชนและ
ครัวเรือน 

4) น ้าหมกัชีวภาพเป็นผลพลอยไดจ้ากการผลิตมีราคาถูก 
5) การใชป้ระโยชน์จากน ้ าหมกัชีวภาพเป็นท่ียอมรับของชาวบา้นในชุมชน

และครัวเรือนอยา่งแพร่หลาย 
6) ชาวบา้นในชุมชนและครัวเรือนพึงพอใจมากในการใชป้ระโยชน์จากน ้ า

หมกัชีวภาพท่ีไดจ้ากการผลิตก๊าซชีวภาพในทางเกษตรกรรม 
 
      เกณฑก์ารประเมิน 

ได ้1 ขอ้ 1 คะแนน 
ได ้3 ขอ้ 2 คะแนน 
ได ้4 ขอ้ 3 คะแนน 
ได ้5 ขอ้ 4 คะแนน 
ไดทุ้กขอ้ 5 คะแนน 
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3.8.5 องค์ประกอบที ่5 ผลกระทบจากการผลติก๊าซชีวภาพในชุมชนและครัวเรือน 
3.8.5.1. ตวับ่งช้ีท่ี 5.1 ผลกระทบเชิงบวก 

1) การน าขยะอินทรีย์ไปผลิตก๊าซชีวภาพในชุมชนและครัวเรือนได้
ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพและผลผลิตอ่ืนๆ 

2) การผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรียเ์ป็นการเพิ่มมูลค่าใหก้บัขยะอินทรีย ์
3) การผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรียเ์ป็นแนวคิดท่ีดีในการจดัการขยะ

จากภาคเกษตรกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านความสะอาดของชุมชนและครัวเรือนเป็นผลดีต่อ
สุขภาพ 

4) การน าขยะอินทรียไ์ปผลิตก๊าซชีวภาพช่วยลดปัญหาโลกร้อน 
5) การผลิตก๊าซชีวภาพใช้เองในชุมชนและครัวเรือนช่วยให้ชุมชนและ

ครัวเรือนพึ่งตนเองไดใ้นดา้นพลงังาน 
6) ผลกระทบเชิงบวกจากการผลิตก๊าซชีวภาพในชุมชนและครัวเรือนเป็นท่ี

พึงพอใจของชาวบา้นส่วนใหญ่ในชุมชนและครัวเรือนท่ีผลิตและใชก้๊าซชีวภาพ 
 
      เกณฑก์ารประเมิน 

ได ้1 ขอ้ 1 คะแนน 
ได ้2 ขอ้ 2 คะแนน 
ได ้3-4 ขอ้ 3 คะแนน 
ได ้5 ขอ้ 4 คะแนน 
ไดทุ้กขอ้ 5 คะแนน 

 
3.8.5.2. ตวับ่งช้ีท่ี 5.2 ผลกระทบเชิงลบ 

1) การน าขยะอินทรีย์ไปผลิตก๊าซชีวภาพในชุมชนและครัวเรือนไม่
เหมาะสมกบับริบทของสังคมในพื้นท่ีศึกษา 

2) คนในชุมชนจ านวนหน่ึงต่อตา้นและไม่ให้ความร่วมมือในการผลิตก๊าซ
ชีวภาพจากขยะอินทรียใ์นชุมชนและครัวเรือน 

3) การใชผ้ลประโยชน์จากก๊าซชีวภาพและผลผลิตอ่ืน ท าใหชุ้มชนแตกแยก
ขาดความสามคัคี 

4) กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพในชุมชนและครัวเรือนบางแห่งถูกทิ้งร้าง
ไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์ 
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5) ขาดการสนับสนุนด้านเงินทุน เคร่ืองมืออุปกรณ์ แรงงานและปริมาณ
ขยะอินทรียท่ี์ป้อนเขา้สู่ระบบผลิตก๊าซชีวภาพในชุมชนและครัวเรือน 

6) ชาวบ้านจ านวนหน่ึงหันกลับไปพึ่ งพาก๊าซหุงต้ม (LPG) และไฟฟ้า
มากกวา่พึ่งพาก๊าซชีวภาพซ่ึงเป็นพลงังงานทดแทน 
 
      เกณฑก์ารประเมิน 

ได ้1 ขอ้ 1 คะแนน 
ได ้2 ขอ้ 2 คะแนน 
ได ้3 ขอ้ 3 คะแนน 
ได ้4-5 ขอ้ 4 คะแนน 
ไดทุ้กขอ้ 5 คะแนน 

 
 

 



 

บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 

 
ผลการศึกษาในบทท่ี 4 น้ีประกอบไปดว้ย 3 ส่วน ส่วนท่ี 1 เป็นผลการด าเนินการเก่ียวกบั

ความย ัง่ยืนในการผลิตก๊าซชีวภาพระดบัชุมชนและระดบัครัวเรือนในพื้นท่ี อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดั
ราชบุรี แต่ละตวับ่งช้ี ทั้ง 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ องคป์ระกอบดา้นบริบท (Context)  ดา้นวตัถุน าเขา้ 
(Input) ดา้นกระบวนการ (Process) ดา้นผลิตผล (Product) ดา้นผลกระทบ (Impact)  และขอ้มูลการ
ให้คะแนนแต่ละตวับ่งช้ี ส่วนท่ี 2 เป็นปัญหาและอุปสรรคในการสร้างความย ัง่ยืนในการผลิตก๊าซ
ชีวภาพในระดบัชุมชนและระดบัครัวเรือนในพื้นท่ีศึกษา อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี และ ส่วนท่ี 
3 เป็นแนวทางการสร้างความย ัง่ยนืในการผลิตก๊าซชีวภาพระดบัชุมชนและครัวเรือนในอ าเภอบา้น
โป่ง จงัหวดัราชบุรี มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

4.1 ความยัง่ยืนในการผลติก๊าซชีวภาพระดับชุมชนและครัวเรือนในพืน้ทีอ่ าเภอบ้านโป่ง 
จังหวดัราชบุรี 
 

ผูศึ้กษาไดท้  าการรวบรวมขอ้มูลโดยการสัมภาษณ์ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งท่ีให้การสนับสนุน
และให้ความช่วยเหลือในการผลิตก๊าซชีวภาพในพื้นท่ีศึกษา ไดแ้ก่ กลุ่มผูบ้ริหารองค์กรภาครัฐทั้ง
ระดบัภูมิภาคและทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย หัวหน้าส านกังานพลงังานจงัหวดัราชบุรี และเจา้หน้าท่ี
ส านักงานปศุสัตว ์อ าเภอบ้านโป่ง จงัหวดัราชบุรี กลุ่มผูน้ าชุมชนประกอบด้วย นายกเทศมนตรี 
นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล ผูใ้หญ่บา้น และท าการสัมภาษณ์กบักลุ่มประชาชนท่ีมีการผลิตก๊าซ
ชีวภาพทั้งในระดบัชุมชนและครัวเรือนในพื้นท่ีศึกษา จากนั้นผูศึ้กษาน าขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์
ร่วมกับข้อมูลทุติยภูมิท่ีได้จากการรวบรวมงานวิจยั บทความ หนังสือวิชาการและข้อมูลในส่ือ
อินเตอร์เนต ตามกรอบแนวคิดการวิจัย โดยพิจารณาผลการด าเนินการแต่ละตัวบ่งช้ีทั้ ง 5 
องคป์ระกอบ ดงัน้ี 
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4.1.1 องค์ประกอบที ่1 ด้านบริบท (Context) 
4.1.1.1 ตวับ่งช้ีท่ี 1.1 นโยบายและแผนผลิตการก๊าซชีวภาพในระดบัชุมชนและ

ระดบัครัวเรือน  
ในดา้นนโยบายและแผนการผลิตก๊าซชีวภาพ กระทรวงพลงังานไดมี้นโยบายการ

พัฒนาพลังงานทดแทน เพื่อลดการพึ่ งพาการน าเข้าพลังงานจากต่างประเทศ โดยได้จัดท า
แผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก ระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) เพื่อก าหนด
กรอบและทิศทางการพฒันาพลงังานทดแทนของประเทศ 

ก๊าซชีวภาพก็เป็นส่วนหน่ึงในพลงังานทดแทนท่ีมีการใช้งานอย่างแพร่หลายใน
ปัจจุบนั ตามแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือก ระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) 
มีเป้าหมายผลิตก๊าซชีวภาพในปี พ.ศ. 2564 คือ 600 MW โดยมีกรมพฒันาพลงังานทดแทนและ
อนุรักษพ์ลงังาน เป็นหน่วยงานรับผิดชอบแผนดงักล่าว ซ่ึงมุ่งเนน้การพฒันาตามกรอบการส่งเสริม
การพฒันาแผน Alternative Energy Development Plan : AEDP ท่ีส าศญัคือการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการผลิตก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือน โดยเฉพาะในชุมชนชนบท เพื่อประโยชน์ในการ
น ามาใชเ้องในครัวเรือนและส่งเสริมสนบัสนุนเครือข่ายท่อก๊าซชีวภาพในชุมชน เพื่อเช่ือมต่อระบบ
ท่ีอาจมีก าลงัการผลิตเหลือใชใ้ห้สามารถน ามาแบ่งปันกนัใช้ไดใ้นชุมชน โดยมีกลไกลการบริหาร
ของชุมชนเอง และมีหน่วยงานภาครัฐทั้งระดบัภูมิภาคและระดบัทอ้งถ่ินท าการส่งเสริมสนบัสนุน
ใหชุ้มชนและครัวเรือนท าแผนปฏิบติัการผลิตก๊าซชีวภาพทั้งในระดบัชุมชนและระดบัครัวเรือน 

จากการลงพื้นท่ีเพื่อส ารวจและสัมภาษณ์กลุ่มหน่วยงานต่างๆ กลุ่มผูน้ าชุมชน และ
กลุ่มประชาชน ในพื้นท่ีศึกษา พบวา่ในอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี มีการผลิตก๊าซชีวภาพทั้งหมด 
5 ต าบล จาก 15 ต าบล ประกอบดว้ย ต าบลเบิกไพร ต าบลกรับใหญ่ ต าบลลาดบวัขาว ต าบลสวน
กลว้ย ต าบลดอนกระเบ้ือง และมีอีก 2 ต าบล ท่ีเคยมีการติดตั้งการผลิตก๊าซชีวภาพในชุมชน แต่ใน
ปัจจุบนัไดมี้การช ารุด ไม่สามารถใชง้านได ้คือ ต าบลคุม้พยอม และ ต าบลนครชุมน์ 

และส่วนใหญ่เกือบทุกต าบลท่ีมีการผลิตก๊าซชีวภาพ จะมีการสนบัสนุนให้มีการ
ผลิตก๊าซชีวภาพในระดับครัวเรือน มีต าบลเบิกไพร และ ต าบลลาดบัวขาว ท่ีมีการส่งเสริม
สนบัสนุนให้มีการผลิตก๊าซชีวภาพในระดบัชุมชน คือ ในวิทยาลยัการศึกษาและโรงพยาบาลสถานี
อนามัยระดับต าบล โดยการผลิตก๊าซชีวภาพมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานอย่าง
ต่อเน่ือง  มีหน่วยงานในระดับชุมชนเป็นผู ้รับผิดชอบ ส่วนการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานการผลิตก๊าซชีวภาพในระดบัชุมชนและครัวเรือนในพื้นท่ีอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 
ยงัไม่มีการถูกน าไปใชป้ระโยชน์ในการสร้างความย ัง่ยนือยา่งเป็นรูปธรรม (นามสมมุติ 1, 2558) 



74 

 

ดงันั้นตวับ่งช้ีท่ี 1.1 นโยบายและแผนผลิตก๊าซชีวภาพในระดบัชุมชนและระดบั
ครัวเรือน มีผลการประเมินเข้าตามเกณฑ์ทั้ งหมด 5 ข้อ (1-5) จาก 6 ข้อ เกณฑ์การประเมินให้
คะแนนอยูท่ี่ 4 คะแนน จาก 5 คะแนน 

4.1.1.2 ตวับ่งช้ีท่ี 1.2 เศรษฐกิจ 
โครงสร้างเศรษฐกิจของอ าเภอบ้านโป่ง จงัหวดัราชบุรี ประชาชนยงัประกอบ

อาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลกั และมีการประกอบอาชีพทางอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการ
บริการตามล าดับ ประชาชนในพื้นท่ีสามารถพึ่ งตนเองทางเศรษฐกิจได้ แต่ยงัมีความยากจนอยู่
เฉพาะบางส่วนในพื้นท่ีชายขอบห่างไกลตวัเมือง ซ่ึงมีอาชีพเกษตรกรรมและเล้ียงปศุสัตวจ์  านวน
มาก โดยในพื้นท่ีศึกษามีการคมนาคมท่ีสะดวก เป็นศูนยก์ลางความเจริญและการคมนาคมทาง
ตะวนัตกของประเทศ มีสถานีชุมทางรถไฟท่ีแยกไปไดถึ้งสามเส้นทาง อีกทั้งเป็นศูนยก์ลางการผลิต
รถยนตโ์ดยสารท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึง และมีกระแสไฟฟ้าใชอ้ยา่งทัว่ถึงทุกหมู่บา้นในพื้นท่ีศึกษา ใน
ดา้นก๊าซหุงตม้ประชาชนสามารถหาซ้ือก๊าซหุงตม้จากตลาดได้โดยสะดวก และมีทางเลือกจะใช้
ก๊าซหุงตม้หรือก๊าซชีวภาพไดอ้ยา่งเสรี แต่ในบางพื้นท่ี ท่ีมีการท าเกษตรกรรม และเล้ียงปศุสัตวมี์
ศกัยภาพดา้นวตัถุดิบในการผลิตก๊าซชีวภาพ ยงัไม่มีศกัยภาพในการลงทุนการผลิตก๊าซชีวภาพใช้
เองทั้งในระดบัชุมชนและระดบัครัวเรือน เน่ืองจากวสัดุอุปกรณ์ในการผลิตก๊าซชีวภาพ ยงัมีราคา
ค่อนขา้งสูง (ปรีชา ขวญัเมือง, 2558) 

ดงันั้นตวับ่งช้ีท่ี 1.2  ด้านเศรษฐกิจ จากการประเมินเขา้ตามเกณฑ์ทั้งหมด 7 ขอ้ (1-7) จาก 8 
ขอ้ เกณฑก์ารประเมินใหค้ะแนนเตม็ท่ี 5 คะแนน 

4.1.1.3 ตวับ่งช้ีท่ี 1.3 สังคม 
จากการลงพื้นท่ีเพื่อส ารวจและสัมภาษณ์ พบว่าในพื้นท่ีศึกษา อ าเภอบ้านโป่ง 

จงัหวดัราชบุรีมีความนิยมผลิตก๊าซชีวภาพในนระดบัครัวเรือนมากกวา่ระดบัชุมชน เน่ืองจากมีการ
จดัการได้ง่ายกว่าระดบัชุมชนท่ีตอ้งอาศยัแรงงานผูรั้บผิดชอบ  (ปรีชา ขวญัเมือง, 2558) และส่วน
ใหญ่ในบางพื้นท่ี ประชาชนมีส่วนร่วมกบัผูน้ าชุมชนหรือแกนน าชุมชนดา้นพลงังานในการผลิต
ก๊าซชีวภาพเป็นอยา่งดี ส าหรับประชาชนท่ีให้ความร่วมมือถือวา่มีความสามคัคีกนัดี หน่วยงานทั้ง
ระดบัภูมิภาคและระดบัทอ้งถ่ินท่ีให้การสนบัสนุนไดม้อบหมายให้ผูน้  าชุมชนหรือ แกนน าชุมชน
เป็นผูค้ดัเลือกครัวเรือนเป้าหมาย โดยมีการจดัล าดบั แบบประชาธิปไตย คือการลงคะแนนเสียงและ
การจบัสลาก เพื่อป้องกนัความขดัแยง้เกิดข้ึนในพื้นท่ี กรณีมีผูต้อ้งการ หรือมีกลุ่มเป้าหมายจ านวน
มาก โดยอนัดบัแรกจะคดัเลือกครัวเรือนท่ีมีศกัยภาพดา้นวตัถุดิบ ไดแ้ก่ เช่น ครัวเรือนท่ีมีการท าปศุ
สัตว ์เล้ียงโคนม โคเน้ือ เล้ียงหมูหลุม เล้ียงแพะและเล้ียงไก่ (นามสมมุติ 1, 2558) ส าหรับพื้นท่ีท่ีมี
การผลิตก๊าซชีวภาพในระดบัชุมชน ตวัอยา่ง ท่ีโรงพยาบาลสถานีอนามยับา้นบางพงั ต าบลเบิกไพร 
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อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี มีการประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนน าวตัถุดิบมาร่วมผลิตก๊าซชีวภาพ 
แต่เป็นส่วนน้อยท่ีมีการผลิตก๊าซชีวภาพในระดบัชุมชน แรงงานในการผลิตก๊าซชีวภาพในระดบั
ชุมชนจะตกเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบของแม่บา้นในหน่วยงาน เพื่อดูแล บ ารุง รักษา และมีแกนน า
ชุมชนดา้นพลงังานเป็นผูติ้ดตามตรวจสอบผลการด าเนินงาน เน่ืองจากการผลิตก๊าซชีวภาพในระดบั
ชุมชนยงัไม่มีความทัว่ถึง ประชาชนบางครัวเรือนยงัไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์จากการผลิตก๊าซชีวภาพ ถือ
วา่ประชาชนยงัไม่มีความพึงพอใจในการไดรั้บประโยชน์อยา่งทัว่ถึง จะไดรั้บประโยชน์เฉพาะบาง
กลุ่ม ท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีมีการเล้ียงปศุสัตวเ์ท่านั้น แต่ส าหรับครัวเรือนท่ีมีการผลิตก๊าซชีวภาพ
เพื่อใชหุ้งตม้อาหารในครัวเรือน ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจท่ีจะผลิตก๊าซชีวภาพอยา่งต่อเน่ือง เพราะ
สามารถลดค่าใชจ่้ายภายในครัวเรือน ไดป้ระโยชน์จากการใชปุ๋้ยอินทรีย ์และ น ้ าหมกัชีวภาพท่ีได้
จากกระบวนการผลิต และเพิ่มรายไดใ้นการจ าหน่ายปุ๋ยอินทรีย ์และน ้าหมกัชีวภาพ ลดมลภาวะจาก
ปัญหากล่ินเน่าเหม็นของมูลสัตว ์ท าให้ไม่มีการร้องเรียนจากครัวเรือนขา้งเคียง สภาพส่ิงแวดลอ้มดี
ข้ึนท าใหคุ้ณภาพชีวติดีข้ึนดว้ย 

ดงันั้นตวับ่งช้ีท่ี 1.3 สังคม มีผลการประเมินเขา้ตามเกณฑ์ทั้งหมด 3 ขอ้ (1, 2, 7) 
จาก 7 ขอ้ เกณฑก์ารประเมินใหค้ะแนนอยูท่ี่ 2 คะแนน จาก 5 คะแนน 

4.1.1.4 ตวับ่งช้ีท่ี 1.4 การเมือง 
จากการลงพื้นท่ีส ารวจและจากการสัมภาษณ์หน่วยงานต่างๆ ผูน้ าชุมชนและ

ประชาชน พบว่าภายในชุมชนในพื้นท่ีศึกษาอ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี การส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ชุมชนและครัวเรือน ท าแผนปฏิบติัการผลิตก๊าซชีวภาพ จะข้ึนอยูก่บัความใส่ใจของ
นกัการเมืองทอ้งถ่ินหรือผูน้ าชุมชนในพื้นท่ี กล่าวคือ หากชุมชนใดมีนกัการเมืองทอ้งถ่ิน หรือ ผูน้ า
ชุมชนท่ีมีความสนใจในด้านการผลิตก๊าซชีวภาพ เพื่อเป็นพลงังานทดแทนก๊าซหุงตม้ และมีการ
ท างานอย่างจริงจงั ในชุมชนนั้นก็จะมีการจดัสรรงบประมาณเขา้มาส่งเสริมและสนบัสนุน และมี
จ านวนการผลิตก๊าซชีวภาพต่อชุมชน หรือ ต่อครัวเรือน จ านวนมาก ยกตวัอย่างในพื้นท่ีศึกษา 
ต าบลกรับใหญ่ อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี จะมีนกัพฒันาชุมชน ท่ีท างานอย่างแข็งขนัในดา้น
พลงังานทดแทน และมีความรู้ดา้นวชิาการ ประกอบกบันกัการเมืองทอ้งถ่ินและผูน้ าชุมชน มีความ
เห็นชอบและมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ท าให้หน่วยงานท่ีให้การสนบัสนุนในดา้นงบประมาณ 
และวสัดุอุปกรณ์ เห็นถึงความส าเร็จในโครงการ ท าใหมี้งบประมาณเพิ่มเขา้มาเร่ือยๆ ประชาชนใน
พื้นท่ีมีความพึงพอใจ และใหค้วามร่วมมือในการปฏิบติังานต่างๆ ซ่ึงพบในบางพื้นท่ีเท่านั้น 

โดยรวมแลว้ในพื้นท่ีศึกษา อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ถือวา่มีผูน้ าท่ีมีคุณธรรม
และเป็นท่ีเคราพนบัถือ นกัการเมืองทอ้งถ่ินอาทิ นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
และผูใ้หญ่บา้น ในบางพื้นท่ี ให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการผลิตก๊าซชีวภาพ มีการแบ่ง
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ผลประโยชน์จากการผลิตก๊าซชีวภาพในชุมชนอยา่งเป็นธรรม คือ เม่ือมีงบประมาณสามารถจดัสรร
ใหก้บักลุ่มประชาชนโดยไม่มีความขดัแยง้ แต่นกัการเมืองทอ้งถ่ิน หรือ ผูน้ าชุมชนไม่ไดมี้ส่วนร่วม
ในการลงทุน เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ เน่ืองจากรองบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐ หรือ หน่วยงาน
อ่ืนๆเขา้มาสนันสนุน ผูน้ าชุมชน หรือแกนน าชุมชนด้านพลังงานอุทิศแรงงานในการผลิตก๊าซ
ชีวภาพในชุมชน จนบางท่าน สวมหมวกหลายใบ หรือ มีต าแหน่งหน้าท่ีหลายๆอย่างในเวลา
เดียวกนั ท าให้ไม่มีเวลาอยา่งเตม็ท่ี และในพื้นท่ีท่ีมีการผลิตก๊าซชีวภาพผูน้ าชุมชนจะเป็นตวัอยา่งท่ี
ดีใหแ้ก่ชาวบา้นในการผลิตก๊าซชีวภาพในชุมชนและครัวเรือนอยา่งย ัง่ยนื กล่าวคือ น าไปปฏิบติัเป็น
แบบอยา่ง เพื่อสร้างศูนยเ์รียนรู้ดา้นพลงังาน และยินดีให้ความช่วยเหลือแก่เจา้ของครัวเรือนในการ
ผลิตก๊าซชีวภาพระดบัครัวเรือนดว้ย (ปรีชา ขวญัเมือง, 2558)  

ดงันั้นตวับ่งช้ีท่ี 1.4 ดา้นการเมือง มีผลการประเมินเขา้ตามเกณฑ์ทั้งหมด 5 ขอ้ (1, 
2, 5, 6, 7) จาก 7 ขอ้ เกณฑก์ารประเมินใหค้ะแนนอยูท่ี่ 3 คะแนน จาก 5 คะแนน 
 

4.1.2 องค์ประกอบที ่2 ด้านวตัถุน าเข้า (Input) 
4.1.2.1 ตวับ่งช้ีท่ี 2.1 แหล่งทุน 
เน่ืองจากกระทรวงพลงังานมีนโยบายส่งเสริมและสนบัสนุนการผลิตก๊าซชีวภาพ

แหล่งทุนส่วนใหญ่ ในการผลิตก๊าซชีวภาพในพื้นท่ีศึกษา อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี จึงมาจาก
กระทรวงพลงังาน สนบัสนุนเงินทุนและวสัดุอุปกรณ์เบ้ืองตน้ รวมถึงผูเ้ช่ียวชาญท่ีมาให้ความรู้ดา้น
วชิาการ โดยมอบบหมายให้หน่วยงานภาครัฐ ระดบัภูมิภาค และระดบัทอ้งถ่ิน เป็นผูรั้บผดิชอบ ใน
การจดัสรรงบประมาณ จากการลงพื้นท่ีเพื่อส ารวจและสัมภาษณ์ทั้งกลุ่มผูบ้ริหารองค์กรภาครัฐ 
กลุ่มผูน้ าชุมชน และกลุ่มประชาชนทั้งในระดบัชุมชนและระดบัครัวเรือนในพื้นท่ีศึกษา พบว่ามี
หน่วยงานท่ีเขา้มาใหก้ารส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การผลิตก๊าซชีวภาพหลายแห่ง ประกอบดว้ย 

1) ส านกังานพลงังานจงัหวดัราชบุรี ให้การสนบัสนุนในดา้นผูเ้ช่ียวชาญ วสัดุ
อุปกรณ์ และงบประมาณในการผลิตก๊าซชีวภาพ 

2) ส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดัราชบุรี ให้การสนบัสนุนในดา้นผูเ้ช่ียวชาญ วสัดุ
อุปกรณ์ และงบประมาณในการผลิตก๊าซชีวภาพ 

3) สถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ร่วมกบั ส านักงานคณะกรรมการวิจยันานาชาติ และสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ให้การ
สนบัสนุนในดา้นผูเ้ช่ียวชาญ วสัดุอุปกรณ์ และงบประมาณในการผลิตก๊าซชีวภาพ 

4) หน่วยงานระดบัทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ การศึกษานอกระบบ อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดั
ราชบุรี ให้การสนบัสนุนดา้นงบประมาณในการจดัการฝึกอบรมทางดา้นวิชาการ เช่น อาหารพกั
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เบรก และอ่ืนๆ และส านกังานเกษตรอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ไดส้นบัสนุนดา้นผูเ้ช่ียวชาญ 
ให้ขอ้มูลทางวิชาการ อบรมเร่ืองการใช้กากท่ีออกมาจากบ่อก๊าซชีวภาพมาให้ใช้ประโยชน์อย่าง
คุม้ค่า ทั้งท าเป็นปุ๋ยอินทรียแ์ละน ้าหมกัชีวภาพ เพื่อใชท้างการเกษตร 

5) หน่วยงานเอกชน ได้แก่ ส านักงาน สโมสรโรตาร่ี จงัหวดัราชบุรี ให้การ
สนบัสนุนดา้นงบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์ในการผลิตก๊าซชีวภาพในบางพื้นท่ี 

โดยผูน้ าชุมชนและองค์การปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่มีส่วนร่วมในการสนบัสนุน
ดา้นเงินทุนด าเนินการผลิตก๊าซชีวภาพทั้งในระดบัชุมชนและระดบัครัวเรือนแต่อย่างใด ส่วนใน
ภาคประชาชน กลุ่มเป้าหมายท่ีมีศกัยภาพ ดา้นวตัถุดิบในการผลิตก๊าซชีวภาพและไดรั้บการคดัเลือก
ให้ไดรั้บงบประมาณในการติดตั้งบ่อก๊าซชีวภาพ มีส่วนร่วมในด้านแรงงาน เพื่อเตรียมพื้นท่ีและ
เตรียมหลุมบ่อก๊าซชีวภาพเพื่อติดตั้งเท่านั้น ส่วนใหญ่ไม่มีส่วนร่วมในการสนบัสนุนดา้นเงินทุนใน
การผลิตก๊าซชีวภาพทั้งในระดบัชุมชนและระดบัครัวเรือน จะมีส่วนนอ้ยนั้น ท่ีมีการลงทุนติดตั้งบ่อ
ก๊าซชีวภาพใช้เองในครัวเรือนของตน เน่ืองจากเห็นในประโยชน์และความคุม้ค่าในการผลิตก๊าซ
ชีวภาพ ส่วนใหญ่จะรองบประมาณท่ีมาจากหน่วยงานจากภาครัฐ 

หน่วยงานท่ีให้การส่งเสริมและสนับสนุน จะมอบหมายงบประมาณให้กับ
หน่วยงานทอ้งถ่ินเป็นผูจ้ดัสรรงบประมาณ มีผูน้ าชุมชน หรือ แกนน าชุมชนทางดา้นพลงังาน เป็น
ผูรั้บผดิชอบ ดูแลงบประมาณ จากการด าเนินการจดัสรรงบประมาณอยา่งมีธรรมาธิบาลท่ีดี ส าหรับ
ในพื้นท่ี ท่ีมีความส าเร็จในการผลิตก๊าซชีวภาพในบางต าบลมีแหล่งทุนสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ือง แต่
ก็ข้ึนอยูก่บัหน่วยงานระดบัทอ้งถ่ิน และผูน้ าชุมชนวา่มีความแขง็ขนัในการปฏิบติัหนา้ท่ีหรือไม่ ใน
พื้นท่ีศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ยงัขาดการสนับสนุนเงินทุนอย่างต่อเน่ือง ยงัมีกลุ่มประชาชนท่ีมี
ศกัยภาพดา้นวตัถุดิบจ านวนมากท่ียงัรองบประมาณจดัสรรจากหน่วยงานต่างๆ ในดา้นเศรษฐกิจ
ชุมชนในพื้นท่ีศึกษาถือวา่มีความเขม้แข็งและพึ่งพาตนเองได ้แต่ส่วนใหญ่ยงัไม่มีส่วนร่วมในการ
ลงทุนดา้นงบประมาณเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ อาจเป็นเพราะตอ้งการรอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ภาครัฐ หรือยงัไม่เห็นถึงความคุม้ค่าในการผลิตก๊าซชีวภาพท่ีจะไดรั้บประโยชน์ (ปรีชา ขวญัเมือง, 
2558) 

ดงันั้นตวับ่งช้ีท่ี 2.1  แหล่งทุน มีผลการประเมินเขา้ตามเกณฑ์ทั้งหมด 2 ขอ้ (1, 4) 
จาก 7 ขอ้ เกณฑก์ารประเมินใหค้ะแนนอยูท่ี่ 2 คะแนน จาก 5 คะแนน 

4.1.2.2 ตวับ่งช้ีท่ี 2.2 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
จากตวับ่งช้ีท่ี 2.1 แหล่งทุน ไดก้ล่าวถึงการสนบัสนุนในดา้นเคร่ืองมืออุปกรณ์ไว้

บางส่วน ในดา้นเคร่ืองมืออุปกรณ์กระทรวงพลงังานสนบัสนุนในเบ้ืองตน้ ยงัไม่มีการสนบัสนุน
จากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินส าหรับในพื้นท่ีศึกษา หน่วยงานท่ีให้การสนบัสนุนให้มีการผลิต
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ก๊าซชีวภาพและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีการจดัฝึกอบรมให้ขอ้มูลทางวิชาการเก่ียวกบัการใช้
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการผลิตก๊าซชีวภาพทั้งในระดบัชุมชนและระดบัครัวเรือน โดยในชุมชน
และครัวเรือนจะมีผูรั้บผิดชอบชดัเจนต่อเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการผลิตก๊าซชีวภาพ ซ่ึงประชาชน
ส่วนใหญ่ทั้งท่ีเป็นทีมติดตั้งและชาวบา้นท่ีมีการผลิตก๊าซชีวภาพในครัวเรือนจะมีความรู้ในดา้นช่าง
ในการซ่อมบ ารุง เคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการผลิตก๊าซชีวภาพอยู่แล้ว อีกทั้ งมีการอบรมด้าน
วิชาการเพิ่มเติม ในส่วนของการเปล่ียนช้ินส่วนเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการผลิตก๊าซชีวภาพ
ทดแทน อุปกรณ์ท่ีเสียหายสามารถท าไดโ้ดยสะดวกและรวดเร็ว เน่ืองจากกลุ่มประชาชนท่ีมีการ
ผลิตก๊าซชีวภาพแล้ว มีการดูแลรักษา เคร่ืองมืออุปกรณ์ของตนไม่ให้ช ารุด เพื่อใช้ประโยชน์ใน
ครัวเรือนแม้จะยงัไม่มีแหล่งทุนในการสนับสนุนการซ่อมบ ารุงเคร่ืองมือและอุปกรณ์ แต่กลุ่ม
ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกทุนเองเพื่อให้อุปกรณ์มีอายุการใช้งานอย่างต่อเน่ืองย ัง่ยืน (นาม
สมมุติ 2, 2558) 

ดงันั้นตวับ่งช้ีท่ี 2.2 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ มีผลการประเมินเขา้ตามเกณฑ์ทั้งหมด 
5 ขอ้ (1, 3-6) จาก 7 ขอ้ เกณฑก์ารประเมินใหค้ะแนนอยูท่ี่ 3 คะแนน จาก 5 คะแนน 

4.1.2.3 ตวับ่งช้ีท่ี 2.3 แรงงาน 
แรงงานในพื้นท่ีศึกษาส่วนใหญ่เป็นแรงงานของครัวเรือนนั้นๆ ส่วนในระดับ

ชุมชนแรงงานดูแล รักษา ระบบก๊าซชีวภาพจะเป็นเจา้หนา้ท่ีหรือแม่บา้นในหน่วยงานนั้นเอง โดยมี
แกนน าชุมชนดา้นพลงังานของชุมชน ช่วยดูแลและให้ขอ้มูลดา้นเทคนิคและวิชาการ แรงงานจึงมี
ความรู้ ความสามารถในการควบคุมดูแลด าเนินการผลิตก๊าซชีวภาพในระดบัชุมชนและครัวเรือนได ้
ส าหรับในการผลิตก๊าซชีวภาพระดบัชุมชน แรงงานจะไดค้่าจา้งร่วมกบัเงินเดือนท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีใน
หน่วยงานนั้นอยู่แลว้ ส่วนในระดบัครัวเรือนจะเป็นความสมคัรใจของแต่ละครัวเรือน ท่ีไดรั้บการ
คดัเลือกในการติดตั้งบ่อก๊าซชีวภาพ ซ่ึงตอ้งมีหนา้ท่ีบ ารุง รักษาและด าเนินงานเติมมูลสัตวห์รืออ่ืนๆ
เอง ในระดับชุมชนเม่ือแรงงานเดิมท่ีรับผิดชอบไม่ว่างหรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้ก็จะมี
แรงงานคนอ่ืนๆท่ีปฏิบติังานในหน่วยงานท าหน้าท่ีรับผิดชอบแทนได้ และจากการลงพื้นท่ีเพื่อ
ส ารวจและสัมภาษณ์ประชาชนทั้งระดบัชุมชนและระดบัครัวเรือน พบวา่แรงงานในการผลิตก๊าซ
ชีวภาพไม่ขาดแคลนและมีความพึงพอใจในการผลิตก๊าซชีวภาพ เพราะในกระบวนการผลิตก๊าซ
ชีวภาพ เม่ือผ่านกระบวนการขั้นตน้ไปแล้ว การด าเนินการก็ไม่ยุ่งยาก มีการเติมมูลอย่างน้อย 2-3 
วนัต่อคร้ังเท่านั้น 

ดงันั้นตวับ่งช้ีท่ี 2.3 แรงงาน มีผลการประเมินเขา้ตามเกณฑ์ทั้งหมด 4 ขอ้ (1, 3-5) 
จาก 5 ขอ้ เกณฑก์ารประเมินใหค้ะแนนอยูท่ี่ 4 คะแนน จาก 5 คะแนน 

4.1.2.4 ตวับ่งช้ีท่ี 2.4 วตัถุดิบป้อนเขา้ระบบผลิตก๊าซชีวภาพระดบัชุมชนและครัวเรือน 
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วตัถุดิบป้อนระบบการผลิตก๊าซชีวภาพในพื้นท่ีศึกษา ถือวา่มีความเหมาะสมและ
เพียงพอ เน่ืองจากหน่วยงานท่ีเขา้มาส่งเสริมและสนบัสนุน รวมทั้งหน่วยงานทอ้งถ่ิน มีการคดัเลือก
กลุ่มเป้าหมาย หรือกลุ่มประชาชนท่ีมีความต้องการอย่างแท้จริง และต้องมีพื้นฐานอาชีพภาค
เกษตรกรรม และเล้ียงปศุสัตว ์ท าให้มีศกัยภาพดา้นวตัถุดิบ บางครัวเรือนการผลิตก๊าซชีวภาพ เหลือ
ใชใ้นครัวเรือนของตน ยงัสามารถแบ่งปันให้กบัครัวเรือนขา้งเคียง ท่ีเป็นญาติพี่นอ้งกนั แต่ไม่เกิน 3 
ครัวเรือนต่อขนาดบ่อก๊าซชีวภาพ 6 ลูกบาศก์เมตร (นามสมมุติ 3, 2558) ซ่ึงในอ าเภอบ้านโป่ง 
จงัหวดัราชบุรี นบัว่ามีการประกอบอาชีพท่ีหลากหลาย แต่โดยเฉล่ียแลว้ ประชาชนส่วนใหญ่ยงัมี
ประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรม จึงท าให้มีขยะอินทรีย์ จ  าพวก มูลสัตว์ เศษพืช ผกั ผลไม ้
มากมาย ความเป็นมาของการผลิตก๊าซชีวภาพในบางต าบลในพื้นท่ีศึกษา เกิดจากความตอ้งการ
แกไ้ขปัญหาการจดัการขยะอินทรีย ์ซ่ึงปรกติมีการจดัการขยะท่ีไม่ถูกวิธี ส่งผลกระทบต่อคนใน
ชุมชน ชาวบา้นขา้งเคียงท าให้เกิดการร้องเรียน และก่อให้เกิดปัญหาส่ิงแวดลอ้ม เม่ือมีหน่วยงาน
ต่างๆเขา้มาให้ความรู้ในการน าขยะอินทรียเ์พื่อไปผลิตก๊าซชีวภาพเป็นพลงังานทดแทน ก๊าซหุงตม้
ท่ีมีราคาแพงข้ึน ท าให้ชาวบา้นในพื้นท่ีศึกษามีความพึงพอใจ และมีส่วนร่วมกนัอยา่งแข็งขนั เพื่อ
แกไ้ขปัญหาดงักล่าวและไดใ้ช้ประโยชน์จากการผลิตก๊าซชีวภาพ ส าหรับการผลิตก๊าซชีวภาพใน
ระดบัชุมชนในพื้นท่ีศึกษา จะมีการติดตั้งบ่อก๊าซชีวภาพในหน่วยงานภาครัฐส่วนทอ้งถ่ินท่ีมีกลุ่ม
ประชาชนหรือชาวบา้นตอ้งเขา้ไปใช้ประโยชน์ร่วมกนั ตวัอยา่ง เช่น ในหน่วยงาน ร.พ.ส.ต.บา้น
บางพัง ต าบลเบิกไพร อ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี มีการน าผลผลิตก๊าซชีวภาพท่ีได้มาใช้
ประโยชน์หลายๆอยา่งส าหรับประชาชนในพื้นท่ี อาทิ น่ึงลูกประคบสมุนไพร อบยาสมุนไพร ตม้
น ้ าแช่เท้าผูป่้วยเบาหวานและความดันท่ีมีภาวะเท้าบวม เป็นต้น จะเห็นได้ว่าชาวบ้านต้องใช้
ประโยชน์ร่วมกันในพื้นท่ี จึงเกิดความร่วมมือในการจดัหาวตัถุดิบในการผลิตก๊าซชีวภาพด้วย 
(นามสมมุติ 4, 2558) 

ส่วนในวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี จกัรีรัช ต าบลลาดบวัขาว อ าเภอบา้นโป่ง 
ไดน้ าผลผลิต ก๊าซชีวภาพ ท่ีไดใ้ห้ร้านคา้ในโรงอาหารของวิทยาลยัใชก้นัแบบไม่เสียค่าใช้จ่าย ท า
ให้ผูป้ระกอบการร้านคา้มีส่วนร่วมในการจดัหาวตัถุดิบ ป้อนเขา้ระบบการผลิตก๊าซชีวภาพอย่าง
พอเพียง (นามสมมุติ 5, 2558) 

ดังนั้ นตัวบ่งช้ีท่ี  2.4 วตัถุดิบป้อนเข้าระบบผลิตก๊าซชีวภาพระดับชุมชนและ
ครัวเรือน มีผลการประเมินเข้าตามเกณฑ์ทั้ งหมด 6 ข้อ เกณฑ์การประเมินให้คะแนนเต็มท่ี 5  
คะแนน  
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4.1.3 องค์ประกอบที ่3 กระบวนการผลติ 
4.1.3.1 ตวับ่งช้ีท่ี 3.1 กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพระดบัชุมชนและครัวเรือน 
กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพระดบัชุมชนและครัวเรือนในพื้นท่ีศึกษา ปัจจุบนัเป็น

กระบวนการท่ีก าลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมากข้ึน เน่ืองจากกลุ่มประชาชนเห็นถึง
ความส าเร็จและความคุม้ค่าในการผลิตก๊าซชีวภาพในพื้นท่ี และในพื้นท่ีศึกษายงัมีศูนยเ์รียนรู้ดา้น
พลงังานเพื่อให้ขอ้มูลกบัประชาชนท่ีสนใจ โดยมีผูน้ าชุมชนร่วมด าเนินการ การส่งเสริมการผลิต
ก๊าซชีวภาพในพื้นท่ีศึกษา เลือกใช้บ่อก๊าซชีวภาพ 2 ประเภท คือ ประเภทถุงหมกัพลาสติก หรือท่ี
ชาวบา้นเรียกกนัว่า แบบไส้กรอก และประเภทโดมคงท่ี ขอ้ดีของประเภทถุงหมกัพลาสติก เป็น
กระบวนการผลิตท่ีไม่ซับซ้อน ประชาชนในชุมชนและในครัวเรือนสามารถด าเนินการควบคุม
กระบวนการผลิตไดเ้อง และมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการหุงตม้อาหารภายในครัวเรือน มีขนาดท่ี
เหมาะสมกบัพื้นท่ีการผลิต ส่วนบ่อก๊าซชีวภาพ แบบโดมคงท่ี จะมีกระบวนการผลิตท่ีซับซ้อน 
ประชาชนโดยทัว่ไปไม่สามารถซ่อมแกไ้ขเองได ้หากมีปัญหาตอ้งอาศยัช่างผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงก็ดูแลไม่
ทัว่ถึง และในดา้นวสัดุอุปกรณ์ท่ีใช้เร่ิมตน้การผลิตยงัมีตน้ทุนการลงทุนท่ีค่อนขา้งสูง ประชาชน
บางส่วนยงัไม่มีงบประมาณลงทุนเอง (ปรีชา ขวญัเมือง, 2558) แต่กระบวนการผลิตยงัสามารถผลิต
ก๊าซชีวภาพท่ีสะอาด ไม่มีกล่ินเหม็น สามารถช่วยให้ส่ิงแวดล้อมดีข้ึน ช่วยลดปัญหาโลกร้อน มี
ความปลอดภยัดา้นอคัคีภยัค่อนขา้งสูงกวา่ก๊าซหุงตม้ (LPG) และสามารถทดแทนการใชก้๊าซหุงตม้
ในท้องตลาดท่ีมีราคาแพงข้ึน จากการลงพื้นท่ีเพื่อสัมภาษณ์ประชาชนทั้ งในระดับชุมชนและ
ครัวเรือน (21-22 -02-2558 และ 20-07-2558) พบว่าประชาชนในพื้นท่ีมีความพึงพอใจในดา้นการ
ใชป้ระโยชน์ อีกทั้งเป็นกระบวนการท่ีสามารถท าใหชุ้มชนและครัวเรือนสามารถพึ่งพาตนเองไดใ้น
ดา้นพลงังานในระยะยาวอีกดว้ย  

ดงันั้นตวับ่งช้ีท่ี 3.1 กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพระดบัชุมชนและครัวเรือน มีผล
การประเมินเขา้ตามเกณฑ์ทั้งหมด 7 ข้อ (1-5, 7) จาก 8 ขอ้ เกณฑ์การประเมินให้คะแนนอยู่ท่ี 4 
คะแนน จาก 5 คะแนน 

4.1.3.2 ตวับ่งช้ีท่ี 3.2 การเดินระบบและซ่อมมบ ารุง 
การผลิตก๊าซชีวภาพในพื้นท่ีศึกษาส่วนใหญ่ใช้กระบวนการผลิตแบบถุงหมัก

พลาสติก หรือ แบบไส้กรอก ขนาดท่ีนิยมใชแ้ละมีความเหมาะสมส าหรับเกษตรกรรายยอ่ยในพื้นท่ี 
คือ ขนาด 6-8 ลูกบาศก์เมตร สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้นาน 2 ชั่วโมง ครัวเรือนท่ีมีการเล้ียงโค
อยา่งน้อย 3 ตวั และเล้ียงสุกรเพียง 6 ตวั ก็สามารถติดตั้งระบบน้ีได ้อีกทั้งการก่อสร้างระบบและ
การบ ารุง รักษาไม่มีความยุง่ยาก ซับซ้อน อายุการใช้งานโดยประมาณ 5 ปี แต่มีความเส่ียงต่อการ
ฉีกขาดของถุงหมกัได้ง่าย เน่ืองจากวสัดุท่ีใช้ผลิตถุงหมกัเป็นพลาสติก Polyvinyl Chloride หรือ 
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PVC ท าให้ในการสนบัสนุนการผลิตก๊าซชีวภาพในพื้นท่ีก่อนหนา้น้ีมีการช ารุดไปบางส่วน อนัเกิด
จากวสัดุท่ีใชย้งัไม่ไดคุ้ณภาพ แต่ในปัจจุบนัมีการพฒันาโดยการเยบ็ดว้ยกาวประสานแบบร้อน ท า
ให้อายุการใช้งานยาวนานข้ึน  (ภานุพล เตชะกุลัง , 2558) ส่วนการผลิตก๊าซชีวภาพ โดยใช้
กระบวนการผลิตแบบโดมคงท่ี จะมีปัญหาด้านเทคนิคบ่อยคร้ัง การซ่อมบ ารุงต้องใช้ช่าง
ผูเ้ช่ียวชาญ บ่อก๊าซชีวภาพแบบโดมคงท่ีส่วนหน่ึงจึงถูกทิ้งร้างไม่ไดใ้ช้งาน (นามสมมุติ 6, 2558) 
และจากการลงพื้นท่ีเพื่อสัมภาษณ์ประชาชนท่ีมีการติดตั้ งก๊าซชีวภาพทั้ งในระดับชุมชนและ
ครัวเรือน (21-22 -02-2558 และ 20-07-2558) ท่ีมีบ่อก๊าซชีวภาพประเภทถุงหมกัพลาสติก พบว่า
ระบบผลิตก๊าซชีวภาพไม่ตอ้งมีการซ่อมบ ารุงบ่อยๆบางครัวเรือนใหข้อ้มูลวา่ใชม้าแลว้ 4 ปี ตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2554 ยงัไม่เคยมีการช ารุด และยงัใชหุ้งตม้อาหารในครัวเรือนไดอ้ยา่งสะดวก อีกทั้งหากมีการ
ช ารุดก็สามารถหาช้ินส่วนและอุปกรณ์ซ่อมบ ารุงท่ีจดัหาไดง่้ายสะดวก แต่หากถุงหมกัพลาสติกเกิด
การฉีกขาดด้านล่างของบ่อหมกัจะไม่สามารถซ่อมบ ารุงได้ ตอ้งเปล่ียนถุงหมกัพลาสติกใบใหม่
ทนัที ส่วนปัญหาทางดา้นเทคนิคอ่ืนๆ ชาวบา้นในครัวเรือนนั้นๆสามารถซ่อมบ ารุงแกไ้ขปัญหาได้
เอง การเดินระบบและซ่อมบ ารุงการผลิตก๊าซชีวภาพในพื้นท่ี จึงไม่ เป็นอุปสรรคต่อการใช้
ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพทั้งในระดบัชุมชนและครัวเรือน 

ส าหรับการผลิตก๊าซชีวภาพในระดับชุมชนยงัไม่มีการต่อท่อก๊าซไปยงัทุก
ครัวเรือนในพื้นท่ีศึกษา การใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพยงัคงจ ากัดเฉพาะกลุ่มประชาชนใน
ครัวเรือนท่ีมีการผลิตการเล้ียงปศุสัตว์เท่านั้ น ในระดับชุมชนก็จะใช้เฉพาะท าประโยชน์ใน
หน่วยงานของบางชุมชน แต่มีครัวเรือนบางครัวเรือนมีการผลิตก๊าซชีวภาพท่ีมีก าลงัการผลิตเหลือ
ใช้ แบ่งปันให้กับครัวเรือนข้างเคียงแต่ได้ไม่เกิน 3 ครัวเรือนเท่านั้น เน่ืองจากบ่อก๊าซชีวภาพท่ี
หน่วยงานสนับสนุนมีขนาดค่อนข้างเล็ก และพบว่าบางต าบลในพื้นท่ีศึกษาก าลังมีแผนหรือ
โครงการในระดบัชุมชน แต่ยงัไม่มีการด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม และพบวา่ชาวบา้นในชุมชน
และครัวเรือมีความพึงพอใจในการใช้ก๊าซชีวภาพจากระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพเป็นอย่างมาก 
เน่ืองจากเห็นวา่มีความคุ่มค่าและประโยชน์มากมาย 

ดงันั้นตวับ่งช้ีท่ี 3.2 การเดินระบบและซ่อมบ ารุง มีผลการประเมินเขา้ตามเกณฑ์
ทั้งหมด 6 ขอ้ (1-5, 7) จาก 7 ขอ้ เกณฑก์ารประเมินใหค้ะแนนอยูท่ี่ 4 คะแนน จาก 5 คะแนน 

4.1.3.3 ตวับ่งช้ีท่ี 3.3 การใชป้ระโยชน์จากก๊าซชีวภาพและผลผลิตอ่ืนๆ 
เน่ืองจากในพื้นท่ีศึกษา อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ประชาชนมีการประกอบ

อาชีพท่ีหลากหลาย ทั้งด้านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เกษตรกรรมและอ่ืนๆ ในการผลิตก๊าซ
ชีวภาพเพื่อใช้ประโยชน์ จึงมีความจ ากดัเฉพาะกลุ่มประชาชนท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็น
ส่วนใหญ่ กล่าวคือ ประชาชนท่ีประกอบอาชีพอ่ืน ยงัไม่มีศกัยภาพดา้นวตัถุดิบ อีกทั้งสถานท่ีใน
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การติดตั้งอาจไม่เหมาะสม ดงันั้นจ านวนครัวเรือนท่ีมีความประสงคจ์ะใชป้ระโยชน์จากก๊าซชีวภาพ
และผลผลิตอ่ืนๆยงัคงจ ากดั ยงัไม่ไดรั้บการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพ และผลผลิตอ่ืนๆอย่าง
ทัว่ถึงภายในชุมชน ในกลุ่มประชาชนท่ีมีการใชป้ระโยชน์จากก๊าซชีวภาพและผลผลิตอ่ืนๆช่วยให้
ครัวเรือนของตนประหยดัค่าใช้จ่ายได ้กล่าวคือ สามารถใช้ก๊าซชีวภาพหุงตม้อาหารในครัวเรือน
ทดแทนก๊าซหุงต้มจากท้องตลาด ผลผลิตอ่ืนๆ เช่น ปุ๋ยอินทรีย์และน ้ าหมักชีวภาพท่ีได้จาก
กระบวนการผลิตยงัสามารถใชแ้ทนปุ๋ยเคมี ในการบ ารุงพืช ผกั ผลไมท่ี้ปลูกไวใ้นครัวเรือนได ้และ
นอกจากจะประหยดัค่าใช้จ่ายแลว้ กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพยงัท าให้ส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีดีข้ึน 
ลดปัญหามลภาวะ โดยเฉพาะเร่ืองกล่ิน ท าให้กล่ินเหม็นและแมลงวนัลดน้อยลง ส่วนการใช้
ประโยชน์จากการผลิตก๊าซชีวภาพทั้งในชุมชนและครัวเรือนมีธรรมาภิบาลท่ีดี มีการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
กนัในพื้นท่ี กลุ่มประชาชนท่ีมีการติดตั้งบ่อก๊าซชีวภาพทั้งระดบัชุมชนและครัวเรือนมีความพึง
พอใจในการใชป้ระโยชน์จากก๊าซชีวภาพและผลผลิตอ่ืนๆ และมีความประสงคจ์ะใชผ้ลผลิตอยา่ง
ต่อเน่ืองและย ัง่ยนืต่อไป (นามสมมุติ 7, 2558) 

ดงันั้นตวับ่งช้ีท่ี 3.3 การใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพและผลผลิตอ่ืนๆมีผลการ
ประเมินเขา้ตามเกณฑ์ทั้งหมด 4 ขอ้ (3-6) จาก 6 ขอ้ เกณฑ์การประเมินให้คะแนนอยู่ท่ี 3 คะแนน 
จาก 5 คะแนน 

 
4.1.4 องค์ประกอบที ่4 ผลผลติ (Product) 

4.1.4.1 ตวับ่งช้ีท่ี 4.1 ก๊าซชีวภาพ 
  ก๊าซชีวภาพ คือก๊าซท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติจากการย่อยสลายสารอินทรีย์โดย
จุลินทรียภ์ายใตส้ภาวะท่ีปราศจากออกซิเจน ในขณะท่ีเกิดการย่อยสลายจะเกิดก๊าซข้ึนกลุ่มหน่ึง 
ส่วนใหญ่เป็นก๊าซมีเทน (Methane, CH4) รองลงมาเป็นก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ไนโตรเจน 
(N2) ไฮโดรเจน (H2) และก๊าชอ่ืนๆ ก๊าชมีเทนเป็นก๊าชท่ีมีมากท่ีสุด มีคุณสมบติัไม่มีสี ไม่มีกล่ิน และ
ติดไฟได้ เบากว่าอากาศ แต่ท่ีมีกล่ินเหม็นนั้นเกิดจากก๊าชไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) หรือ “ก๊าช
ไข่เน่า” ซ่ึงเม่ือจุดไฟแลว้กล่ินเหมน็จะหมดไป (สุชน ตั้งทววีพิฒัน์ และคณะ,  2553: 7) คุณภาพของ
ก๊าซชีวภาพท่ีผลิตในพื้น ท่ี ศึกษาสามารถใช้เป็นพลังงานทดแทนก๊าซหุงต้ม (LPG)ได้ แต่
องคป์ระกอบของก๊าซชีวภาพมีผลต่อสุขภาพของมนุษยไ์ดห้ากไดรั้บเขา้ไปในร่างกายเกินปริมาณท่ี
ก าหนด เช่นในก๊าซมีเทน ท าให้เกิดสภาวะอบัอากาศ ท าใหร้ะคายเคือง หายใจติดขดั ก๊าชไฮโดรเจน
ซลัไฟต ์ท าให้ระคายเคืองต่อดวงตาและปอด และเสียชีวิตทนัทีเม่ือไดรั้บในปริมาณเกินกวา่ 1,000 
ppm (0.1%โดยปริมาตร) เป็นต้น ดังนั้ นผูผ้ลิตและผูใ้ช้ก๊าชชีวภาพจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกบัการผลิตและการใชก้๊าซชีภาพพอสมควร  
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จากการสัมภาษณ์ประชาชนทั้งระดบัชุมชนและครัวเรือน (21-22 -02-2558 และ 
20-07-2558) พบว่ากลุ่มประชาชนในพื้นท่ียงัไม่ค  านึงถึงความปลอดภยัในการผลิตและการใช้
ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพเท่าใดนัก ส่วนใหญ่เขา้ใจว่า ก๊าซชีวภาพในระบบมีจ านวนน้อย และมี
ความปลอดภยัสูงกวา่ก๊าซหุงตม้ และยงัเขา้ใจวา่ขยะอินทรียท่ี์น ามาเป็นวตัถุดิบผลิตก๊าซชีวภาพจะ
ไม่ส่งผลต่อสุขภาพอนามยั อาจเน่ืองมาจากความเคยชิน จึงไม่มีการป้องกนัเท่าท่ีควร และยงัพบวา่
ก๊าซชีวภาพท่ีผลิตไดใ้นชุมชน ยงัไม่มีความเพียงพอต่อความตอ้งการของชุมชน เน่ืองจากในพื้นท่ี
ศึกษา มีระบบการผลิตก๊าซชีวภาพในหน่วยงานบางหน่วยงานเท่านั้น และไม่ไดต่้อท่อก๊าซชีวภาพ 
เพื่อให้ประชาชนในชุมชนไดใ้ชป้ระโยชน์ทั้งหมด ส่วนในระดบัครัวเรือนยงัมีบางครัวเรือนเท่านั้น
ท่ีไดรั้บประโยชน์จากการผลิตก๊าซชีวภาพ แมแ้ต่ในครัวเรือนท่ีมีบ่อก๊าซชีวภาพ บางครัวเรือนยงัใช้
ก๊าซหุงตม้ (LPG) ร่วมดว้ย เน่ืองจากความแรงจากก๊าซชีวภาพมีนอ้ย ในกรณีเร่งด่วนจึงตอ้งใช้ก๊าซ
หุงตม้ (LPG) แทน เพราะสามารถปรับระดบัความแรงของไฟได ้กล่าวคือใช้ไดเ้ร่ือยๆ เวลาไม่รีบ
ร้อน ซ่ึงในกรณีน้ีอาจเกิดจากปัญหาทางเทคนิคหรือปริมาณมูลสัตว์ท่ีเติมเข้าไปยงัไม่เกิดก๊าซ
ชีวภาพ ในพื้นท่ีศึกษาระดับครัวเรือน ยงัไม่มีการน าก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์ในด้านอ่ืนๆ 
นอกจากหุงตม้ ซ่ึงมีบางครัวเรือน ในพื้นท่ีศึกษาเสนอแนะวา่ควรมีการส่งเสริมและสนบัสนุนใหใ้ช้
ผลิตไฟฟ้าหรืออ่ืนๆ เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ และประหยดัค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน ส่วนในระดบัชุมชน 
หน่วยงานนั้นๆไดน้ าก๊าซชีวภาพไปใช้ในหน่วยงานเพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบติัหน้าท่ี และยงั
พบวา่ชาวบา้นในชุมชนและครัวเรือนท่ีไดใ้ชป้ระโยชน์มีความพึงพอใจกบัคุณภาพและปริมาณของ
ก๊าซชีวภาพท่ีได้และมีความตั้งใจจะใช้ก๊าซชีวภาพในชุมชนและครัวเรือนต่อไป เน่ืองจากช่วย
ประหยดัค่าใชจ่้ายดา้นพลงังาน และช่วยแกปั้ญหามลภาวะท่ีมีผลกะทบต่อสภาพแวดลอ้ม 

ดงันั้นตวับ่งช้ีท่ี 4.1 ก๊าซชีวภาพ มีผลการประเมินเขา้ตามเกณฑ์ทั้งหมด 4 ขอ้ (1, 2, 
4, 7) จาก 7 ขอ้ เกณฑก์ารประเมินใหค้ะแนนอยูท่ี่ 3 คะแนน จาก 5 คะแนน 

4.1.4.2 ตวับ่งช้ีท่ี 4.2 ปุ๋ยอินทรีย ์
การผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรียจ์ะได้ปุ๋ยอินทรียท่ี์มีประสิทธิภาพดีกว่ามูล 

สัตวห์รือปุ๋ยคอก ทั้งน้ีเน่ืองจากขณะท่ีมีการหมกัจะมีการเปล่ียนแปลงสารประกอบไนโตรเจนใน
มูลสัตว ์ท าให้พืชสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ดีข้ึน ในพื้นท่ีศึกษามีการน าปุ๋ยอินทรียท่ี์เป็นผล
พลอยได้จากการผลิตก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์ทางเกษตรกรรม (ภานุพล เตชะกุลงั, 2558) ปุ๋ย
อินทรียท่ี์ไดมี้คุณภาพและมีปริมาณเป็นท่ีตอ้งการของชุมชนและครัวเรือน และประหยดัค่าใชจ่้าย 
เน่ืองจากปุ๋ยอินทรียส์ามารถใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอ่ืนๆในทอ้งตลาด การใช้ประโยชน์จากปุ๋ย
อินทรียเ์ป็นท่ีแพร่หลายในชุมชนและครัวเรือนในพื้นท่ีศึกษา และจากการสัมภาษณ์ประชาชนทั้ง
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ระดบัชุมชนและครัวเรือน (21-22 -02-2558 และ 20-07-2558) พบวา่ประชาชนมีความพึงพอใจใน
การใชปุ๋้ยอินทรีย ์เพราะท าใหพ้ืชผกัท่ีปลูกไวอุ้ดมสมบูรณ์และไดผ้ลผลิตดี 

ดงันั้นตวับ่งช้ีท่ี 4.2 ปุ๋ยอินทรีย ์มีผลการปะเมินเขา้ตามเกณฑ์ทั้งหมด 5 ขอ้ เกณฑ์
การประเมินใหค้ะแนนอยูท่ี่ 5 คะแนนเตม็ 

4.1.4.3 ตวับ่งช้ีท่ี 4.3 น ้าหมกัชีวภาพ 
การผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์จะได้น ้ าหมกัชีวภาพเป็นผลพลอยได้ ซ่ึง

ชาวบา้นในพื้นท่ีน าไปใชป้ระโยชน์ทางดา้นเกษตรกรรม โดยน ้าหมกัชีวภาพมีปริมาณและคุณภาพ
เป็นท่ีตอ้งการของชุมชนและครัวเรือน บางครัวเรือนน าน ้ าหมกัชีวภาพบรรจุขวดเพื่อจ าหน่าย เพิ่ม
รายได้ให้กบัครัวเรือน และยงัได้กล่าวว่าได้น าน ้ าหมกัชีวภาพท่ีได้ไปตรวจสอบคุณภาพ โดย
ผูเ้ช่ียวชาญ สามารถใช้ในทางการเกษตรได้ผลจริง  (นามสมมุติ 8, 2558) การใช้ประโยชน์จาก
ผลผลิตจากกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ ไดมี้หน่วยงานทอ้งถ่ิน คือ ส านกังานเกษตรอ าเภอบา้น
โป่ง เขา้มาให้ความรู้ ขอ้มูลทางวิชาการ เก่ียวกบัการใช้และปริมาณท่ีใช้ให้เกิดผลประโยชน์มาก
ท่ีสุด ซ่ึงผลประโยชน์จากน ้ าหมักชีวภาพดังกล่าวเป็นท่ียอมรับของชาวบ้านในชุมชนและ
ครัวเรือนอย่างแพร่หลาย อีกทั้งชุมชนและครัวเรือนมีความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากน ้ า
หมกัชีวภาพในทางเกษตรกรรมดว้ย (ภานุพล เตชะกุลงั, 2558) 

ดงันั้นตวับ่งช้ีท่ี 4.3 น ้ าหมกัชีวภาพ มีผลการประเมินเขา้ตามเกณฑ์ทั้งหมด 5 ขอ้ 
เกณฑก์ารประเมินใหค้ะแนนอยูท่ี่ 5 คะแนนเตม็ 

 
4.1.5 องค์ประกอบที ่5 ผลกระทบ (Impact)  

4.1.5.1 ตวับ่งช้ีท่ี 5.1 ผลกระทบเชิงบวก 
การผลิตก๊าซชีวภาพในชุมชนและครัวเรือนในพื้นท่ีศึกษา มีผลกระทบเชิงบวกต่อ

ประชาชน โดยประชาชนมีความพึงพอใจในประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการผลิตก๊าซชีวภาพ ผลกระทบ
เชิงบวกจากการผลิตก๊าซชีวภาพ เกิดจากการน าขยะอินทรียท่ี์เกิดข้ึนในภาคเกษตรกรรมในชุมชน 
มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กบัขยะอินทรีย ์อีกทั้งยงัแกไ้ขปัญหาดา้นการจดัการ
ขยะอินทรียท่ี์ไม่ถูกวิธี ส่งผลให้สภาพแวดลอ้มในชุมชนดีข้ึน เป็นผลดีต่อสุขภาพของประชาชน 
ช่วยลดปัญหาโลกร้อน ท าให้ชุมชนและครัวเรือนในพื้นท่ีสามารถพึ่งตนเองไดใ้นดา้นพลงังาน และ
ผลผลิตท่ีได้จากกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ นอกจากจะไดก้๊าซชีวภาพใช้เป็นพลงังานทดแทน
ก๊าซหุงตม้ (LPG) ช่วยประหยดัค่าใชจ่้ายในครัวเรือนไดแ้ลว้ ยงัมีผลพลอยไดจ้ากกระบวนการผลิต
ก๊าซชีวภาพอ่ืนๆ ได้แก่ ปุ๋ยอินทรีย ์และน ้ าหมักชีวภาพ มีประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรม ช่วย
ประหยดัตน้ทุนของเกษตรกรโดยเปล่ียนจากปุ๋ยเคมีเป็นปุ๋ยอินทรียแ์ละน ้ าหมกัชีวภาพ ท าให้มี
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สารเคมีตกคา้งในธรรมชาติน้อยลง ผูบ้ริโภคผลผลิตจากการเกษตรมีความปลอดภยัดา้นสุขภาพ 
นอกจากน้ีแลว้ การผลิตก๊าซชีวภาพในพื้นท่ียงัส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการพฒันาชุมชนในพื้นท่ีท า
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน เกิดความสมคัรสมาน สามคัคีกนั ท าให้ประชาชนมี
ความรู้เพิ่มมากข้ึน และมีความต่ืนตวัมากข้ีนในดา้นพลงังาน อีกทั้งยงัท าให้เกิดแหล่งเรียนรู้ด้าน
พลงังานก๊าซชีวภาพในชุมชน มีวทิยากรเพื่อขยายผลไปสู่พื้นท่ีอ่ืนได ้

ดงันั้นตวับ่งช้ีท่ี 5.1 ผลกระทบเชิงบวก มีผลการประเมินเขา้ตามเกณฑ์ทั้งหมด 6 
ขอ้ เกณฑก์ารประเมินใหค้ะแนนอยูท่ี่ 5 คะแนนเตม็ 

4.1.5.2 ตวับ่งช้ีท่ี 5.2 ผลกระทบเชิงลบ 
การผลิตก๊าซชีวภาพในชุมชนและครัวเรือนในพื้นท่ีศึกษา พบวา่มีผลกระทบเชิง

ลบเป็นส่วนน้อย ประชาชนในพื้นท่ีศึกษามีความร่วมมือในการผลิตก๊าซชีวภาพและมีการจดัสรร 
แบ่งปันงบประมาณและผลประโยชน์ท่ีได้อย่างมีธรรมาภิบาลท่ีดี (ปรีชา ขวญัเมือง , 2558) 
ประชาชนในชุมชนไม่มีการต่อตา้นโครงการดงักล่าว และการน าขยะอินทรียไ์ปผลิตก๊าซชีวภาพใน
ชุมชนและครัวเรือนมีความเหมาะสมกับบริบทของสังคมในพื้นท่ี เพราะมีการส ารวจศกัยภาพ
วตัถุดิบในพื้นท่ี และก าหนดกลุ่มประชาชนเป้าหมายท่ีมีอาชีพทางด้านเกษตรกรรม โดยกลุ่ม
ประชาชนท่ีไดรั้บการจดัสรรใหมี้การติดตั้งบ่อก๊าซชีวภาพมีความตอ้งการอยา่งแทจ้ริงและพร้อมให้
ความร่วมมือในด้านอ่ืนๆกบัผูน้ าชุมชนหรือหน่วยงานท่ีเขา้มาส่งเสริมและสนบัสนุน หน่วยงาน
ทอ้งถ่ินและผูน้ าชุมชน จดัสรรงบประมาณและวสัดุอุปกรณ์ไดรั้บการส่งเสริมและสนับสนุนจาก
หน่วยงานต่างๆ อยา่งโปร่งใส ไม่มีความขดัแยง้เกิดข้ึนในชุมชน (นามสมมุติ 1, 2558) 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มหน่วยงาน กลุ่มผูน้ าชุมชนและกลุ่มประชาชนยงัพบอีกว่า
กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพท่ีมีการส่งเสริมในอดีต ยงัไม่มีประสิทธิภาพทั้งทางดา้นวสัดุอุปกรณ์ 
และบางหน่วยงานยงัไม่มีการติดตามตรวจสอบผล ท าให้เกิดการทิ้งร้างไม่มีการใชง้านในบางส่วน 
เน่ืองจากวสัดุอุปกรณ์เกิดการช ารุดจนไม่สามารถซ่อมแซมใหใ้ชง้านไดเ้หมือนเดิม ชาวบา้นจ านวน
น้ีจึงหันกลบัไปใช้ก๊าซหุงตม้ (LPG) ในการสนบัสนุนดา้นเงินทุน เคร่ืองมืออุปกรณ์ยงัไม่มีความ
เพียงพอต่อความตอ้งการของกลุ่มประชาชนยงัมีกลุ่มประชาชนท่ีมีศกัยภาพดา้นวตัถุดิบในพื้นท่ี
จ  านวนมาก ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายยอ่ย ท่ีไม่มีเงินทุนส่วนตวัมากนกั แต่หากเป็นเกษตรกรราย
ใหญ่ ท่ีมีลกัษณะเป็นฟาร์ม หรือ ระดบัอุตสาหกรรมในพื้นท่ี ส่วนใหญ่มีการติดตั้งบ่อก๊าซชีวภาพ
ขนาดใหญ่ เพราะเล็งเห็นความคุม้ค่าจากประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

ดงันั้นตวับ่งช้ีท่ี 5.2 ผลกระทบเชิงลบ มีผลการประเมินเขา้ตามเกณฑ์ทั้งหมด 2 
ขอ้ (4, 6) จาก 6 ขอ้ เกณฑก์ารประเมินใหค้ะแนนอยูท่ี่ 2 คะแนนจาก 5 คะแนน 
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4.2 ปัญหาและอปุสรรค 
 

จากการประเมินความย ัง่ยนืในการผลิตก๊าซชีวภาพระดบัชุมชนและครัวเรือนในพื้นท่ีศึกษา
ตามกรอบแนวคิดการวิจยัโดยพิจารณาผลการด าเนินการของแต่ละตวับ่งช้ีทั้ง 5 องค์ประกอบ ผล
การศึกษาพบวา่ ทุกองคป์ระกอบมีตวับ่งช้ีท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรค โดยพิจารณาขอ้มูลจากตวับ่งช้ี
ท่ีมีคะแนนต ่าท่ีสุดของทุกองคป์ระกอบ มีรายละเอียดดงัน้ี 

องค์ประกอบดา้นบริบท ตวับ่งช้ีมีคะแนนต ่าท่ีสุดคือ ดา้นสังคม ในพื้นท่ีศึกษาประชาชน
นิยมผลิตก๊าซชีวภาพในระดบัครัวเรือนมากกว่าระดบัชุมชน เน่ืองจากไม่ตอ้งมีงบประมาณดา้น
แรงงาน และการบริหารจัดการไม่ยุ่งยาก การใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพจึงมีความจ ากดัเฉพาะ
กลุ่มท่ีมีศกัยภาพดา้นวตัถุดิบเท่านั้น ท าให้ประชาชนในชุมชนยงัไม่ไดรั้บประโยชน์จากการผลิต
ก๊าซชีวภาพอย่างทัว่ถึง รองลงมาเป็นตวับ่งช้ีด้านการเมืองและนโยบาย แผนการผลิตก๊าซชีวภาพ
ระดบัชุมชนและระดบัครัวเรือน พบปัญหาอุปสรรค คือ นกัการเมืองทอ้งถ่ินบางส่วนยงัไม่ใหค้วาม
ส าศญักับการส่งเสริมและสนับสนุน การผลิตก๊าซชีวภาพในพื้นท่ีมากนัก  และผลการติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินการผลิตก๊าซชีววภาพในพื้นท่ียงัไม่มีการน าไปใชป้ระโยชน์ เพื่อสร้างความ
ย ัง่ยนืในพื้นท่ีอยา่งเป็นรูปธรรม 

องคป์ระกอบดา้นวตัถุน าเขา้ ตวับ่งช้ีท่ีมีคะแนนต ่าท่ีสุด คือ ดา้นแหล่งทุน ปัญหาอุปสรรค
ท่ีพบคือการขาดงบประมาณสนบัสนุนจากหน่วยงานอยา่งต่อเน่ือง ผูน้ าชุมชนหรือองคก์รปกครอง
ทอ้งถ่ินไม่มีส่วนร่วมในการสนบัสนุนดา้นเงินทุน และประชาชนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายคือเกษตรกร
รายยอ่ย ยงัไม่สามารถพึ่งตนเองไดใ้นดา้นเงินทุนในการผลิตก๊าซชีวภาพ 

องค์ประกอบดา้นกระบวนการ ตวับ่งช้ีท่ีมีคะแนนต ่าท่ีสุด คือ การใช้ประโยชน์จากก๊าซ
ชีวภาพและผลผลิตอ่ืนๆ ปัญหาและอุปสรรค คือ ในพื้นท่ีศึกษา ประชาชนยงัไม่ไดรั้บประโยชน์
จากการผลิตก๊าซชีวภาพอยา่งทัว่ถึง ผลผลิตดงักล่าวจะไดใ้ชป้ระโยชน์เฉพาะครัวเรือนท่ีมีศกัยภาพ
ดา้นวตัถุดิบเท่านั้น นอกจากน้ีประชาชนในบางพื้นท่ียงัขาดความรู้ความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริงในดา้น
ความปลอดภยัและสุขภาพอนามยั อาจเกิดจากความเคยชิน จึงท าให้มองขา้มอนัตรายได ้ดงันั้นจึง
ตอ้งมีการอบรมและใหข้อ้มูลทางวชิาการเพิ่มเติมในดา้นน้ีดว้ย 

องค์ประกอบด้านผลผลิต ตวับ่งช้ีท่ีมีคะแนนต ่าท่ีสุด คือ ก๊าซชีวภาพ ปัญหาอุปสรรคท่ี
เกิดข้ึน คือ ก๊าซชีวภาพท่ีผลิตไดใ้นชุมชนและครัวเรือน ยงัไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของชุมชน
และครัวเรือน ก๊าซชีวภาพท่ีได้ไม่สามารถน าไปใช้ประโยชน์อ่ืนๆได้นอกจากหุงต้มอาหารใน
ครัวเรือน ซ่ึงอาจเกิดจากการเลือกเทคโนโลยไีม่สอดคลอ้งกบัขนาดของชุมชน 
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องค์ประกอบดา้นผลกระทบ ตวับ่งช้ีท่ีเป็นปัญหา คือ ผลกระทบเชิงลบ ปัญหาอุปสรรคท่ี
เกิดข้ึนคือ บางครัวเรือนกลบัไปใชก้๊าซหุงตม้ (LPG) ปล่อยใหร้ะบบผลิตก๊าซชีวภาพถูกทิ้งร้าง 

ส าหรับปัญหาและอุปสรรคท่ีพบของแต่ละชุมชนมีความหลากหลายแตกต่างกนับา้ง ดงั
แสดงในตารางท่ี 4.1 ซ่ึงประเด็นท่ีชุมชนส่วนใหญ่เห็นวา่เป็นปัญหาและอุปสรรคมากท่ีสุด คือ การ
ขาดงบประมาณสนบัสนุนจากหน่วยงานอย่างต่อเน่ือง รองลงมาเป็นในเร่ืองของก๊าซชีวภาพท่ีได ้
ไม่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์อ่ืนๆไดน้อกจากหุงตม้อาหารในครัวเรือน ส่วนปัญหาและอุปสรรค
อ่ืน ๆ ก็เห็นวา่มีความส าศญั 
 

ตารางที ่4.1 ปัญหาและอุปสรรคในแต่ละชุมชนในพื้นท่ีศึกษา 
 

ปัญหา/อุปสรรค ชุมชน 1  ชุมชน 2 ชุมชน 3 ชุมชน 4 ชุมชน 5 ร้อยละ 
1. ประชาชนนิยมผลิตก๊าซชีวภาพใน
ระดับครัวเรือนมากกว่าระดับ ชุมชน 
ประชาชนยงัมีส่วนร่วมในการผลิตก๊าซ
ชีวภาพระดบัชุมชนนอ้ย 
2. นักการเมืองบางส่วนยงัไม่ให้ความส า
ศัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ผลิตก๊าซชีวภาพในพ้ืนท่ีมากนกั 
3. ข าด งบ ป ระม าณ สนั บ ส นุ น จ าก
หน่วยงานอย่างต่อเน่ือง ผูน้ าชุมชนหรือ
องคก์รปกครองทอ้งถ่ินไม่มีส่วนร่วมใน
การสนบัสนุนดา้นเงินทุน และประชาชน
ในกลุ่มเกษตรกรรายย่อย ยงัไม่สามารถ
พึ่ งตนเองได้ในด้านเงินทุนในการผลิต
ก๊าซชีวภาพ 
4. ประชาชนยงัไม่ได้รับประโยชน์จาก
การผลิตก๊าซชีวภาพอย่างทั่วถึง ผลผลิต
ดังก ล่ าวจะได้ ใช้ป ระโยชน์ เฉพ าะ
ครัวเรือนท่ีมีศกัยภาพดา้นวตัถุดิบเท่านั้น 
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ตารางที ่4.1 (ต่อ) 
 

ปัญหา/อุปสรรค ชุมชน 1  ชุมชน 2 ชุมชน 3 ชุมชน 4 ชุมชน 5 ร้อยละ 
5. ประชาชนในบางพ้ืนท่ียงัขาดความรู้
ความเข้าใจอย่างแท้จริงในด้านความ
ปลอดภัยและสุขภาพอนามัย อาจเกิด
จากความเคยชิน  จึงท าให้มองข้าม
อนัตรายได ้
6. ก๊าซชีวภาพท่ีผลิตได้ในชุมชนและ
ค รัว เรือน  ย ังไ ม่ เพี ยงพ อต่ อค วาม
ตอ้งการของชุมชนและครัวเรือน 
7. ก๊าซชีวภาพท่ีไดไ้ม่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์อ่ืนๆไดน้อกจากหุงตม้อาหาร
ในครัวเรือน 
8. บางครัวเรือนกลบัไปใช้ก๊าซหุงต้ม 
(LPG) ปล่อยให้ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
ถูกท้ิงร้าง 
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4.3 แนวทางการสร้างความยั่งยืนในการผลิตก๊าซชีวภาพระดับชุมชนและครัวเรือนใน

อ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี 
 
 ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบจากการประเมินโดยใช ้CIPP-I Model ส าหรับการผลิตและการ

ใช้ก๊าซชีวภาพในระดบัชุมชนและครัวเรือนในพื้นท่ีศึกษา น าไปสู่การน าเสนอแนวทางการสร้าง
ความย ัง่ยนืในการผลิตก๊าซชีวภาพในพื้นท่ีอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรีได ้ดงัแสดงในตารางท่ี 4.2 

 
ตารางที ่4.2 แนวทางการสร้างความย ัง่ยนืในการผลิตก๊าซชีวภาพในระดบัชุมชนและครัวเรือน 
 

ระดบัชุมชน ระดบัครัวเรือน 
1. กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพระดับชุมชนควร
ได้รับการจัดสรรงบประมาณด าเนินการและซ่อม
บ ารุงอยา่งต่อเน่ือง จากองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน 
เช่น องคก์ารบริหารส่วนต าบล หรือ องคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดั แลว้แต่กรณี 

1. กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพใชเ้องควรเป็นแบบ
ท่ีมีประสิทธิภาพและทนทานในการใชง้าน ไม่ตอ้ง
ซ่อมบ ารุงมาก ครัวเรือนจะได้ไม่ปล่อยให้ระบบ
ผลิตก๊าซชีวภาพถูกท้ิงร้างแลว้หนักลบัไปใชก๊้าซหุง
ตม้ (LPG) อยา่งเดิม 
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ตารางที ่4.2 (ต่อ) 
 

ระดบัชุมชน ระดบัครัวเรือน 
2. ควรมีการ ติดตั้ ง ท่ อ ส่ ง ก๊ าซ ชีวภาพไป ยัง
ครัวเรือนท่ีประสงค์จะได้ใช้ประโยชน์จากก๊าซ
ชีวภาพอยา่งกวา้งขวางและทัว่ถึง 
3. ควรพฒันาระบบผลิตก๊าซชีวภาพระดับชุมชน
ให้เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและประชาสัมพนัธ์ให้
ประชาชนเช่ือมัน่ในความปลอดภยัของระบบผลิต
ก๊าซชีวภาพและการใชป้ระโยชน์จากก๊าซดงักล่าว 
4. ควรเพ่ิมการใชป้ระโยชน์จากก๊าซชีวภาพในการ
ผลิตไฟฟ้าท่ีครัวเรือนสามารถใช้ประโยชน์ได ้
นอกเหนือจากการใชก๊้าซหุงตม้ 
5. ควรรณรงคเ์พ่ิมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การสนบัสนุนการด าเนินการตามความเหมาะสม 
6. การด าเนินการผลิตและการใชก๊้าซชีวภาพระดบั
ชุมชน ควรเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  คือ มี
ความโปร่งใสและยติุธรรม 
7. ควรมีการติดตามและประเมินผลการผลิตและ
ใชก๊้าซชีวภาพในระดบัชุมชนเพ่ือการพฒันาอย่าง
ต่อเน่ืองในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

2. ควรพฒันาการใชป้ระโยชน์จากก๊าซชีวภาพให้
หลากหลายมากข้ึน ไม่เพียงเพ่ือการหุงตม้เท่านั้ น 
แต่สามารถใชผ้ลิตไฟฟ้าใชเ้องในครัวเรือนไดด้ว้ย 
3. ส าหรับครัวเรือนท่ีขาดศกัยภาพในการมีระบบ
ผลิตก๊าซชีวภาพของตนเอง ควรส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ได้มีโอกาสได้ใช้ประโยชน์จากก๊าซ
ชีวภาพท่ีผลิตในระดบัชุมชนอยา่งทัว่ถึง 
4. ควรมีศูนยใ์หข้อ้มูลในชุมชนท่ีครัวเรือนสามารถ
ติดต่อขอค าปรึกษา และค าแนะน าเก่ียวกับก๊าซ
ชีวภาพได ้

 
 



 

บทที ่5 
 

สรุป อภปิราย และเสนอแนะ 

 
 จากการศึกษาเร่ือง แนวทางการสร้างความย ัง่ยนืในการผลิตก๊าซชีวภาพในระดบัชุมชนและ
ระดบัครัวเรือนในพื้นท่ีศึกษา อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความ
ย ัง่ยืน ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตก๊าซชีวภาพในระดบัชุมชนและครัวเรือนในพื้นท่ีศึกษา 2) 
ประเมินการผลิตก๊าซชีวภาพในระดบัชุมชนและครัวเรือนในพื้นท่ีศึกษา 3) เสนอแนวทางการสร้าง
ความย ัง่ยืนในการผลิตก๊าซชีวภาพในระดบัชุมชนและครัวเรือนของพื้นท่ีดงักล่าว โดยไดน้ าทฤษฎี
การประเมินผลแบบ CIPP-I Model มาใช้ในการประเมินผลระบบการผลิตก๊าซชีวภาพในพื้นท่ี
ศึกษา และน ามาขอ้มูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ร่วมกบัขอ้มูลทุติยภูมิท่ีไดศึ้กษา เพื่อน าไปสู่แนวทางการ
สร้างความย ัง่ยืนในการผลิตก๊าซชีวภาพในระดับชุมชนและครัวเรือนในพื้นท่ี อ าเภอบ้านโป่ง 
จงัหวดัราชบุรี ซ่ึงสามารถสรุปผลการศึกษาจาก 5 องคป์ระกอบ 16 ตวับ่งช้ี ไดด้งัน้ี 

 
5.1 สรุป 
 
ตารางที ่5.1 สรุปผลการประเมินโดยใช ้CIPP-I Model 

 
องค์ประกอบ ตวับ่งช้ี คะแนนทีไ่ด้ ปัญหาต่อความ

ยัง่ยืน 
อุปสรรคของ
ปัญหา 

ตวับ่งช้ีที่
เป็นปัญหา 

องคป์ระกอบท่ี 
1 บริบท 
(Context) 

1.1 นโยบายและแผนผลิตก๊าซ
ชีวภาพระดบัชุมชนและ
ครัวเรือน 
1.2 เศรษฐกิจ 
1.3 สงัคม 
1.4 การเมือง 

 
 
4 คะแนน 
5 คะแนน 
2 คะแนน 
3 คะแนน 

ประชาชนยงัมี
ส่วนร่วมในการ
ผลิตก๊าซชีวภาพ
ระดบัชุมชน
นอ้ย 

ประชาชนยงั
ไม่ตระหนกั
ถึงปัญหาดา้น
พลงังาน 

1.3 สงัคม 
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ตารางที ่5.1 (ต่อ) 
 
องค์ประกอบ ตวับ่งช้ี คะแนนทีไ่ด้ ปัญหาต่อความ

ยัง่ยืน 
อุปสรรคของ
ปัญหา 

ตวับ่งช้ีที่
เป็นปัญหา 

องคป์ระกอบท่ี 
2 วตัถุน าเขา้ 
(Input) 
 
 

2.1 แหล่งทุน 
2.2 เคร่ืองมือและอปุกรณ์ 
2.3 แรงงาน 
2.4 วตัถุดิบป้อนเขา้ระบบผลิต
ก๊าซชีวภาพ 

2 คะแนน 
3 คะแนน 
4 คะแนน 
 
5 คะแนน 

ขาดงบประมาณ
สนบัสนุนอยา่ง
ต่อเน่ือง 

หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งยงั
ไม่ใหค้วามส า
ศญักบัการ
สนบัสนุน
อยา่งแทจ้ริง 

2.1 แหล่ง
ทุน 
 

องคป์ระกอบท่ี 
3 กระบวนการ
ผลิต (Process) 
 

3.1 กระบวนการผลิตก๊าซ
ชีวภาพระดบัชุมชนและ
ครัวเรือน 
3.2 การเดินระบบและซ่อมม
บ ารุง 
3.3 การใช้ประโยชน์จากก๊าซ
ชีวภาพและผลผลิตอ่ืนๆ 

 
 
4 คะแนน 
4 คะแนน 
 
 
 
3 คะแนน 

การใช้
ประโยชน์ใน
ชุมชนยงัไม่
ทัว่ถึง 

ศกัยภาพดา้น
วตัถุดิบมี
เพียงพอเฉพาะ
ในระดบั
ครัวเรือน 

3.3 การใช้
ประโยชน์
จากก๊าซ
ชีวภาพและ
ผลผลิต
อ่ืนๆ 
 

องคป์ระกอบท่ี 
4 ผลผลิต 
(Product) 
 

4.1 ก๊าซชีวภาพ 
4.2 ปุ๋ยอินทรีย ์
4.3 น ้าหมกัชีวภาพ 

4 คะแนน 
5 คะแนน 
5 คะแนน 

ก๊าซชีวภาพไม่
เพียงพอต่อความ
ตอ้งการและไม่
สามารถใช้
ประโยชน์อ่ืนๆ
ไดน้อกจากหุง
ตม้ในครัวเรือน 

การวเิคราะห์
ศกัยภาพใน
การผลิตก๊าซ
ชีวภาพและ
การเลือก
ขนาด
เทคโนโลยยีงั
ไม่มีความ
เหมาะสม 

4.1 ก๊าซ
ชีวภาพ 

องคป์ระกอบท่ี 
5 ผลกระทบ 
(Impact) 
 

5.1 ผลกระทบเชิงบวก 
5.2 ผลกระทบเชิงลบ 

5 คะแนน 
2 คะแนน 

ก๊าซชีวภาพ
ระดบัครัวเรือน
บางแห่งถูกท้ิง
ร้างชาวบา้น
จ านวนหน่ึงหนั
กลบัไปใชก๊้าซ
หุงตม้ (LPG) 

ขาดการ
ส่งเสริมอยา่ง
ต่อเน่ืองและ
ขาดการ
ติดตาม
ประเมินผล
การด าเนินงาน 

5.2 
ผลกระทบ
เชิงลบ 
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  จากตารางท่ี 5.1 สามารถสรุปผลการศึกษาจากการประเมินการผลิตก๊าซชีวภาพในระดบั
ชุมชนและครัวเรือนในพื้นท่ีศึกษา โดยการใชท้ฤษฎีการประเมินผลแบบ CIPP-I Model ไดว้่าการ
ผลิตก๊าซชีวภาพระดบัชุมชนและครัวเรือนในพื้นท่ีศึกษา ความย ัง่ยนืในการผลิตก๊าซชีวภาพในบาง
พื้นท่ียงัไม่มีความต่อเน่ืองของการผลิตและการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพ มีบางครัวเรือนหัน
กลบัมาใชก้๊าซหุงตม้ (LPG) ท าใหร้ะบบผลิตก๊าซชีวภาพถูกทิ้งร้าง โดยประชาชนบางต าบลในพื้นท่ี
สามารถพึ่งตนเองไดใ้นดา้นพลงังาน มีการผลิตก๊าซชีวภาพใชเ้องในครัวเรือน สามารถลดค่าใชจ่้าย 
เพิ่มรายได้ ท าให้ส่ิงแวดล้อมบางส่วนในพื้นท่ีดีข้ึน และพบว่าในพื้นท่ีศึกษายงัมีปัญหาและ
อุปสรรคต่อความย ัง่ยืนในการผลิตก๊าซชีวภาพในพื้นท่ีคือ ประชาชนยงัไม่ตระหนกัถึงปัญหาดา้น
พลังงานมากพอท าให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการผลิตก๊าซชีวภาพระดับชุมชนค่อนข้างน้อย 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องโดยเฉพาะหน่วยงานในระดับท้องถ่ิน ผูบ้ริหารองค์กร และผูน้ าชุมชน
บางส่วนในพื้นท่ียงัไม่ให้ความส าศัญกับการสนับสนุนอย่างแท้จริง ท าให้ขาดงบประมาณ
สนบัสนุนอย่างต่อเน่ือง ทั้งในดา้นวสัดุอุปกรณ์ และเงินทุนอุดหนุน โดยศกัยภาพดา้นวตัถุดิบใน
การผลิตก๊าซชีวภาพมีเพียงพอเฉพาะในระดบัครัวเรือน ส่วนในระดบัชุมชนประชาชนยงัไม่ไดรั้บ
การใช้ประโยชน์อย่างทัว่ถึง การวิเคราะห์ศกัยภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพและการเลือกประเภท
และขนาดของบ่อก๊าซชีวภาพท่ีท าการส่งเสริมยงัไม่มีความเหมาะสมในบางส่วน ท าให้ก๊าซชีวภาพ
ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการทั้งในระดบัชุมชนและครัวเรือน อีกทั้งยงัไม่สามารถใชป้ระโยชน์อ่ืนๆ
ไดน้อกจากหุงตม้ในครัวเรือน จากปัญหาและอุปสรรคท่ีพบ ท าให้สามารถเสนอแนวทางการสร้าง
ความย ัง่ยนืในการผลิตก๊าซชีวภาพในพื้นท่ีศึกษา ทั้งระดบัชุมชนและครัวเรือน ดงัน้ี ในระดบัชุมชน 
1) กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพระดบัชุมชนควรไดรั้บการจดัสรรงบประมาณด าเนินการและซ่อม
บ ารุงอย่างต่อเน่ือง จากองค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ิน เช่น องค์การบริหารส่วนต าบล หรือ องค์การ
บริหารส่วนจงัหวดั แลว้แต่กรณี 2) ควรมีการติดตั้งท่อส่งก๊าซชีวภาพไปยงัครัวเรือนท่ีประสงคจ์ะ
ได้ใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพอย่างกวา้งขวางและทัว่ถึง 3) ควรพฒันาระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
ระดบัชุมชนให้เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้มและประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนเช่ือมัน่ในความปลอดภยั
ของระบบผลิตก๊าซชีวภาพและการใช้ประโยชน์จากก๊าซดงักล่าว 4) ควรเพิ่มการใช้ประโยชน์จาก
ก๊าซชีวภาพในการผลิตไฟฟ้าท่ีครัวเรือนสามารถใชป้ระโยชน์ได ้นอกเหนือจากการใชก้๊าซหุงตม้ 5) 
ควรรณรงคเ์พิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนบัสนุนการด าเนินการตามความเหมาะสม 6) 
การด าเนินการผลิตและการใช้ก๊าซชีวภาพระดบัชุมชน ควรเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล คือ มี
ความโปร่งใสและยติุธรรม 7) ควรมีการติดตามและประเมินผลการผลิตและใชก้๊าซชีวภาพในระดบั
ชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองในระยะเวลาท่ี เหมาะสม  และในระดับครัวเรือน คือ 1) 
กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพใชเ้องควรเป็นแบบท่ีมีประสิทธิภาพและทนทานในการใชง้าน ไม่ตอ้ง
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ซ่อมบ ารุงมาก ครัวเรือนจะไดไ้ม่ปล่อยให้ระบบผลิตก๊าซชีวภาพถูกทิ้งร้างแลว้หันกลบัไปใช้ก๊าซ
หุงตม้ (LPG) อย่างเดิม 2) ควรพฒันาการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพให้หลากหลายมากข้ึน ไม่
เพียงเพื่อการหุงตม้เท่านั้น แต่สามารถใชผ้ลิตไฟฟ้าใชเ้องในครัวเรือนไดด้ว้ย 3) ส าหรับครัวเรือนท่ี
ขาดศกัยภาพในการมีระบบผลิตก๊าซชีวภาพของตนเอง ควรส่งเสริมและสนบัสนุนให้ไดมี้โอกาส
ไดใ้ชป้ระโยชน์จากก๊าซชีวภาพท่ีผลิตในระดบัชุมชนอยา่งทัว่ถึง 4) ควรมีศูนยใ์ห้ขอ้มูลในชุมชนท่ี
ครัวเรือนสามารถติดต่อขอค าปรึกษา และค าแนะน าเก่ียวกบัก๊าซชีวภาพได ้

  

5.2 อภิปราย 
 

  จากผลการศึกษาแนวทางการสร้างความย ัง่ยืนในการผลิตก๊าซชีวภาพในระดบัชุมชนและ
ระดบัครัวเรือนในพื้นท่ีศึกษา อ าเภอบ้านโป่ง จงัหวดัราชบุรี พบว่าความย ัง่ยืนในการผลิตก๊าซ
ชีวภาพในระดบัชุมชนและครัวเรือนข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบต่างๆ 1) องคป์ระกอบดา้นบริบท ไดแ้ก่  
นโยบายและแผนการผลิตก๊าซชีวภาพระดบัชุมชนและครัวเรือน เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 2) 
ดา้นวตัถุน าเขา้ ไดแ้ก่ แหล่งทุน เคร่ืองมืออุปกรณ์ แรงงาน วตัถุดิบป้อนเขา้ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ 
3) กระบวนการในการผลิตก๊าซชีวภาพระดบัชุมชนและครัวเรือน การเดินระบบและซ่อมบ ารุง และ
การใชป้ระโยชน์จากก๊าซชีวภาพและผลผลิตอ่ืนๆ ส่วน 4) ในดา้นผลผลิตท่ีไดจ้ากกระบวนการ คือ 
ก๊าซชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ น ้ าหมักชีวภาพ ซ่ึงท าให้ครัวเรือนในพื้นท่ีประหยดัค่าใช้จ่าย และ5) 
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนคือ ท าใหส่ิ้งแวดลอ้มในชุมชนดีข้ึน เกิดแหล่งเรียนรู้ดา้นพลงังานก๊าซชีวภาพข้ึน
ในชุมชน มีวิทยากรดา้นพลงังานเพื่อขยายผลไปสู่พื้นท่ีอ่ืนได ้ซ่ึงบางส่วนสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของ วนัวสิา โคกครุฑ (2554) ท่ีไดศึ้กษา การจดัการขยะเพื่อผลิตพลงังานตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ส่วนการประเมินผลในการผลิตก๊าซชีวภาพทั้งทางด้านเศษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม 
พบว่าส่วนใหญ่เกิดผลกระทบในเชิงบวก ดา้นเศรษฐกิจ คือ เกิดการกระตุน้เศรษฐกิจ ลดรายจ่าย 
เพิ่มรายไดใ้หก้บัชุมชนและครัวเรือน ดา้นสังคม คือ คนในครัวเรือนและชุมชนมีความพึงพอใจ เกิด
ศูนยเ์รียนรู้เพื่อชุมชนในพื้นท่ีอ่ืนไดเ้ขา้มาศึกษา ดา้นส่ิงแวดลอ้ม คือ ลดการใช้พลงังานเช้ือเพลิง
ฟอสซิล ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม และในส่วนของ
ปัญหาและอุปสรรคพบว่า ประชาชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมน้อยในการผลิตก๊าซชีวภาพ เน่ืองจาก
ประชาชนยงัไม่ตระหนักถึงปัญหาดา้นพลงังาน อีกทั้งยงัขาดงบประมาณในการด าเนินงาน โดย
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งโดยเฉพาะหน่วยงานในระดบัถ่ิน ผูบ้ริหารองคก์ร และผูน้ าชุมชนบางส่วนใน
พื้นท่ียงัไม่ได้ให้ความส าศญักับการสนับสนุนอย่างแท้จริง บางท่านมีหน้าท่ีรับผิดชอบหลาย
ต าแหน่งท าให้ขาดงบประมาณสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งในดา้น วสัดุอุปกรณ์ และเงินทุนอุดหนุน 
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ประชาชนในพื้นท่ีศึกษามีความนิยมในการผลิตก๊าซชีวภาพในระดบัครัวเรือนมากกวา่ระดบัชุมชน 
เน่ืองจากศกัยภาพด้านวตัถุดิบในการผลิตก๊าซชีวภาพมีจ ากัดเฉพาะในระดับครัวเรือนเท่านั้ น 
บางส่วนสอดคล้องกบัการศึกษาของ เจษฏา ม่ิงฉาย (2556) ได้ศึกษาการวิจยัและพฒันารูปแบบ
พลงังานทางเลือกจากมูลโค ส าหรับเกษตรกรรายย่อย ผลการวิจยัพบว่า ชุมชนในพื้นท่ีศึกษามี
ศักยภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลโคในระดับครัวเรือนโดยใช้เทคโนโลยีแบบถุงหมัก
พลาสติกพีวิซีท่ีมีความหนา 500 ไมครอน ความยาว 6 เมตร ปริมาตร 7.8 ลูกบาศก์เมตร มีตน้ทุน
การผลิต 5,000 บาท สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได ้2 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั เกษตรกรใชพ้ลงังานความ
ร้อนจากการหุงตม้ไดว้นัละ 1-2 คร้ัง คร้ังละ 1-3 ชัว่โมง นอกจากน้ีในการผลิตก๊าซชีวภาพในพื้นท่ี
ประชาชนยงัไม่ไดรั้บการใชป้ระโยชน์อยา่งทัว่ถึง และไม่สามารถใชป้ระโยชน์อ่ืนๆไดน้อกจากหุง
ตม้ในครัวเรือน  และพบปัจจยัส่งเสริมให้เกิดความย ัง่ยนืในการผลิตก๊าซชีวภาพในระดบัชุมชนและ
ครัวเรือนในพื้นท่ีศึกษา คือ  

1) พื้นท่ีศึกษามีลกัษณะเป็นชุมชนภาคเกษตรกรรม 
2) ประชาชนในพื้นท่ีตอ้งการ การจดัการขยะอินทรียท่ี์ดี 
3) การผลิตก๊าซชีวภาพเป็นพลงังานทดแทนก๊าซหุงตม้เกิดจากความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของ

ครัวเรือนซ่ึงเป็นประชาชนในพื้นท่ี 
4) เทคโนโลยีท่ีใช้ในการผลิตก๊าซชีวภาพไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน ประชาชนในชุมชนและ

ครัวเรือนสามารถด าเนินการควบคุมกระบวนการผลิตไดเ้อง 
5) ความเพียงพอเหมาะสมของวตัถุดิบในการผลิตก๊าซชีวภาพของครัวเรือน 
6) สามารถก่อให้เกิดประโยชน์อยา่งเป็นรูปธรรม เช่น ประหยดัค่าใช้จ่าย เพิ่มรายไดแ้ละ

ส่ิงแวดลอ้มในพื้นท่ีดีข้ึน 
7) เกิดศูนยเ์รียนรู้ดา้นพลงังานชุมชนในพื้นท่ีศึกษา เพื่อให้ประชาชนเขา้มาศึกษาเรียนรู้

เพิ่มเติม 
8) เกิดแกนน าชุมชนดา้นพลงังานในพื้นท่ีและวทิยากรเพื่อขยายผลไปสู่พื้นท่ีอ่ืนได ้
9) ราคาพลงังานท่ีเพิ่มสูงข้ึน 
10) ภาวะเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อค่าครองชีพท่ีสูงข้ึน 
11) กระบวนการผลิตเป็นกระบวนการท่ีช่วยลดปัญหาโลกร้อน 
บางส่วนสอดคล้องกับการศึกษาของ วิสาขา ภู่จินดา (2555) ได้ศึกษาการบริหารจัด

การพลงังานหมุนเวียนในระดับชุมชนและระดบัครัวเรือนในประเทศไทย ท่ีได้กล่าวถึงปัจจยัท่ี
ส่งเสริมการบริหารจดัการพลงังานหมุนเวยีนในระดบัชุมชนและระดบัครัวเรือนในประเทศไทย คือ
1) ความเพียงพอและความเหมาะสมของทรัพยากรและวตัถุดิบท่ีมีในชุมชน 2) เทคโนโลยพีลงังาน
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หมุนเวียนท่ีไม่ยุง่ยากและทนทาน 3) ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองพลงังานหมุนเวียน 4) การให้ความส า
ศญัของผูก้  าหนดนโยบาย ผูบ้ริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 5) สามารถก่อให้เกิดประโยชน์
อยา่งเป็นรูปธรรม เช่น ลดรายจ่าย เพิ่มรายได ้6) เกิดจากความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของชุมชน 7) การมี
ส่วนร่วมของประชาชน 8) การสนบัสนุนจากภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 9) การสร้างเคร่ืองมือเพื่อบริหาร
จดัการพลงังานหมุนเวียนเพื่อความย ัง่ยนืในการด าเนินการ 10) ราคาพลงังานท่ีเพิ่มสูงข้ึน 11) ภาวะ
เศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อค่าครองชีพ    

 

5.3 เสนอแนะ 
 

5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงบริหารจัดการ 
จากการศึกษาพบปัญหา/อุปสรรคและขอ้เสนอแนะในแต่ละชุมชน จึงใคร่ขอเสนอแนะ

แนวทางการสร้างความย ัง่ยนืในการผลิตก๊าซชีวภาพระดบัชุมชนและครัวเรือนในพื้นท่ีศึกษา ดงัน้ี 
5.3.1.1 ควรมีการวิเคราะห์ศักยภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพในพื้นทั้ งในด้าน

ปริมาณ คุณภาพและบริบทของชุมชน โดยเลือกการสนบัสนุนท่ีเหมาะสมกบัชุมชน 
5.3.1.2 การผลิตหรือการใชป้ระโยชน์จากก๊าซชีวภาพควรไดรั้บการสนบัสนุนใน

ดา้นเงินทุน วสัดุอุปกรณ์ และความรู้ทางวชิาการจากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งอยา่งต่อเน่ือง  
5.3.1.3 คุณภาพของวสัดุอุปกรณ์ในการใชง้าน จ าเป็นตอ้งมีการพฒันาเทคโนโลย ี

เพื่อให้สามารถใชง้านไดน้านท่ีสุด และใชป้ระโยชน์อ่ืนๆไดน้อกจากการหุงตม้อาหารในครัวเรือน 
เพื่อเป็นการจูงใจประชาชนในพื้นท่ีใหเ้ขา้มามีส่วนร่วมมากข้ึน 

5.3.1.4 การสร้างความตระหนกัและสร้างจิดส านึกให้กบัประชาชนในพื้นท่ี ดา้น
พลังงานโดยให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง และประชาชนในพื้นท่ีต้องมีความ
ตอ้งการอยา่งแทจ้ริง 

5.3.1.5 ควรมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นท่ีได้รับประโยชน์
จากการผลิตก๊าซชีวภาพ โดยมีคณะท างานและการบริหารจดัการดา้นงบประมาณและวตัถุดิบใน
การป้อนระบบอยา่งทัว่ถึง 

5.3.1.6 การมีคณะท างานท่ีเขม้แข็งและมีความโปร่งใสในการบริหารจดัการ และ
สามารถมีการทวนสอบกลบัได ้

5.3.1.7 การมีกองทุนในชุมชนเพื่อบริหารจดัการการผลิตและการใช้ประโยชน์
จากก๊าซชีวภาพ 
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5.3.1.8 ควรมีการอบรมเก่ียวกบัปัญหาดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในกบั
ประชาชนในพื้นท่ี เพื่อใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจและการปฏิบติัตนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

5.3.1.9 การติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานการผลิตก๊าซชีวภาพในพื้นท่ี และ
น าผลการด าเนินงานดงักล่าวไปใชใ้นการสร้างความย ัง่ยืนแก่การผลิตก๊าซชีวภาพในพื้นท่ีอยา่งเป็น
รูปธรรม 

5.3.1.10 การเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีการวางแผนพลงังานก๊าซชีวภาพในชุมชนเพื่อ
เป็นขอ้มูลใหชุ้มชนทราบ เพื่อมีการพฒันาต่อไปในอนาคตก็มีความจ าเป็น 
 

5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 
5.3.2.1 ควรมีการศึกษาเก่ียวกบั อาชีวอนามยัและความปลอดภยัของผูผ้ลิตและ

ผูใ้ชป้ระโยชน์จากก๊าซชีวภาพ 
5.3.2.2 ควรมีการศึกษาการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพ เพื่อการ

น าไปใชอ้ยา่งคุม้ค่าและมีความปลอดภยั 
5.3.2.3 ควรมีการศึกษาการน าปรัญชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยูห่วั ฯ มาใชใ้หเ้กิดความย ัง่ยนืในการผลิตก๊าซชีวภาพ 
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แบบสัมภาษณ์ 
แนวทางการสร้างความยัง่ยืนในการผลติก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือนและชุมชน  

กรณีศึกษา อ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี 
(กลุ่มผู้บริหารองค์กรภาครัฐทั้งระดับภูมิภาคและท้องถิ่น) 

 
ผูใ้หส้ัมภาษณ์…………………………………… 
ต าแหน่ง………………………………………… 
ผูส้ัมภาษณ์……………………………………… 
วนั/เดือน/ปี……………………………………... 
สถานท่ี………………………………………….. 
 
ค าถามเกีย่วกบัความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการผลติก๊าซชีวภาพ 

1. ความเป็นมาของการสนบัสนุนให้ชุมชนหรือครัวเรือนผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ประโยชน์
ดา้นพลงังานเป็นอยา่งไร 

2. การสนบัสนุนและให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานของท่านในการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้
ประโยชน์ดา้นพลงังานในชุมชนหรือครัวเรือน มีวธีิการอยา่งไรบา้ง 

3. ท่านคิดว่าการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ประโยชน์ดา้นพลงังานในชุมชนหรือครัวเรือน ใน
พื้นท่ีศึกษาน้ีมีความส าเร็จหรือไม่ อยา่งไร และมีปัญหาและอุปสรรคหรือไม่ ควรมีวิธีแกไ้ขปัญหา
นั้นอยา่งไร 

4. ท่านคิดว่าปัจจัยใดบ้างท่ีจะท าให้ชุมชนหรือครัวเรือนมีการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้
ประโยชน์ดา้นพลงังานอยา่งย ัง่ยนื และในพื้นท่ีศึกษาดงักล่าวน้ีมีความย ัง่ยนืมากนอ้ยเพียงใด 

5. ท่านมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความย ัง่ยืนในการผลิตก๊าซชีวภาพใน
ระดบัครัวเรือนและชุมชนอยา่งไรบา้ง 

6. อ่ืนๆ 
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แบบสัมภาษณ์ 
แนวทางการสร้างความยัง่ยืนในการผลติก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือนและชุมชน  

กรณีศึกษา อ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี 
(กลุ่มผู้น าชุมชน) 

 
ผูใ้หส้ัมภาษณ์…………………………………... 
ต าแหน่ง………………………………………… 
หน่วยงาน/ชุมชน……………………………...... 
วนั/เดือน/ปี……………………………………... 
ผูส้ัมภาษณ์…………………………………….... 
 
ค าถามเกีย่วกบัความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการผลติก๊าซชีวภาพ 

1. ความเป็นมาของการผลิตก๊าซชีวภาพใชใ้นชุมชนของท่านเป็นอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

2. หน่วยงานของท่านมีนโยบาย/แผนเก่ียวกบัการผลิตก๊าซชีวภาพหรือไม่ อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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3. ในการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใชป้ระโยชน์ในครัวเรือนและชุมชนมีหน่วยงานใดบา้งท่ีใหก้าร
สนับสนุนในด้านผูเ้ช่ียวชาญ วสัดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอ่ืนๆ และมีความเพียงพอเหมาะสม
หรือไม่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

4. ประชาชนในชุมชนของท่านมีความรู้ความเขา้ใจในการผลิตก๊าซชีวภาพและการน าก๊าช
ชีวภาพไปใชอ้ยา่งปลอดภยัมากนอ้ยเพียงใด และมีส่วนร่วมในการผลิตก๊าซชีวภาพอยา่งไรบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………. 
 

5. ในการผลิตก๊าซชีวภาพใชใ้นชุมชนของท่าน มีการออกแบบระบบการผลิตใหเ้หมาะสมกบั
วตัถุดิบและสถานท่ีก่อนหรือไม่ หรือมีการจดัการอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

6. วตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตก๊าซชีวภาพในชุมชนของท่านมีเพียงพอหรือไม่ และใช้วตัถุดิบ
ชนิดใด ไดว้ตัถุดิบมาจากแหล่งใดบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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7. ประชาชนในชุมชนของท่านมีความกังวลในการน าวตัถุดิบซ่ึงเป็นมูลสัตวห์รือของเสีย
ต่างๆ มาใชใ้นขั้นตอนการผลิตวา่จะน าเช้ือโรคและมีผลต่อสุขภาพอนามยัหรือไม่ และมีวิธีปฏิบติั
อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

8. ประชาชนในชุมชนของท่านมีความกงัวลในดา้นความปลอดภยั  อนัตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ในการผลิตก๊าซชีวภาพและการน าก๊าซชีวภาพไปใชห้รือไม่ และท่านมีวธีิปฏิบติัอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

9. ประชาชนในชุมชนของท่านมีความพึงพอใจในการผลิตและการใช้ประโยชน์จากก๊าซ
ชีวภาพหรือไม่ อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

10. ในภาพรวมท่านเห็นวา่การผลิตก๊าซชีวภาพในชุมชนของท่านมีความส าเร็จหรือไม่ และมี
ปัญหา อุปสรรคอยา่งไร ใหย้กตวัอยา่งเร่ืองใดบา้ง และมีวธีิแกไ้ขปัญหาอยา่งไรบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

11. ท่านคิดวา่ปัจจยัใดบา้งท่ีจะท าให้การผลิตก๊าซชีวภาพภายในชุมชนของท่านมีความย ัง่ยืน 
และท่านเห็นวา่ในชุมชนของท่านมีการผลิตก๊าซชีวภาพอยา่งย ัง่ยนืแลว้หรือไม่ 
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

12. ในการผลิตก๊าซชีวภาพในชุมชนของท่าน ท าให้ชุมชนเกิดผลกระทบดา้นบวกหรือดา้นลบ
อยา่งไรบา้ง ทั้งในดา้นกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์และคุณภาพชีวติ 
………………………………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………………….
…………………..…………………………………………………………………………………. 
…………………..…………………………………………………………………………………. 

 
13. ท่านมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมหรือความช่วยเหลืออ่ืนๆเก่ียวกบัการผลิตก๊าซชีวภาพในชุมชน

ของท่านหรือไม่ อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………………………….
…………………..…………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 

 
 

ขอขอบคุณส าหรับความร่วมมือของท่าน 
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แบบสัมภาษณ์ 
แนวทางการสร้างความยัง่ยืนในการผลติก๊าซชีวภาพระดับครัวเรือนและชุมชน  

กรณีศึกษา อ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี 
(กลุ่มประชาชน) 

 
ผูใ้หส้ัมภาษณ์…………………………………… 
ครัวเรือน/ชุมชน………………………………… 
ผูส้ัมภาษณ์……………………………………… 
วนั/เดือน/ปี……………………………………... 
สถานท่ี………………………………………….. 
 
ค าถามเกีย่วกบัความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการผลติก๊าชชีวภาพ 

1. ท่านคิดวา่โครงการผลิตก๊าซชีวภาพระดบัครัวเรือนและชุมชนมีความน่าสนใจหรือไม่ และ
มีประโยชน์ต่อครัวเรือนของท่านอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

2. ท่านมีความรู้ความเขา้ใจในการผลิตก๊าซชีวภาพและการน าก๊าซชีวภาพไปใชอ้ยา่งปลอดภยั
หรือไม่ อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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3. ท่านได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานใดบ้าง ในด้านผู ้เช่ียวชาญ ว ัสดุอุปกรณ์ 
งบประมาณ และอ่ืนๆ และมีความเพียงพอเหมาะสมหรือไม่อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

4. ในการผลิตก๊าซชีวภาพใช้ในครัวเรือน/ชุมชนของท่าน มีการออกแบบระบบการผลิตให้
เหมาะสมกบัวตัถุดิบและสถานท่ีก่อนหรือไม่ หรือมีการจดัการอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

5. วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตก๊าซชีวภาพในครัวเรือนของท่านมีเพียงพอหรือไม่ และใชว้ตัถุดิบ
ชนิดใด ไดว้ตัถุดิบมาจากแหล่งใดบา้ง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

6. ท่านมีความกงัวลในการน าวตัถุดิบซ่ึงเป็นมูลสัตว ์หรือของเสียต่างๆ มาใชใ้นขั้นตอนการ
ผลิตวา่จะน าเช้ือโรคและมีผลต่อสุขภาพอนามยัต่อตวัท่านหรือไม่ และท่านมีวธีิปฏิบติัตนอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

7. ท่านมีความกงัวลในดา้นความปลอดภยัและอนัตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการผลิตและการน า
ก๊าซชีวภาพไปใชห้รือไม่ และท่านมีวธีิปฏิบติัตนอยา่งไร 
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………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

8. ท่านพึงพอใจในการใชป้ระโยชน์จากก๊าซชีวภาพมากกวา่ก๊าซหุงตม้แบบถงั (LPG) หรือไม่
อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

9. ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตก๊าชชีวภาพใช้ในครัวเรือน/ชุมชนของท่านมีหรือไม่ ให้
ยกตวัอยา่งเร่ืองใดบา้ง และมีวธีิแกไ้ขปัญหานั้นอยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

10. ท่านคิดวา่ปัจจยัใดบา้งท่ีจะท าให้ท่านมีการผลิตก๊าซชีวภาพใช้เองภายในครัวเรือน/ชุมชน
อยา่งต่อเน่ือง 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 

11.  ท่านคิดวา่การผลิตก๊าซชีวภาพใชเ้องในครัวเรือน/ชุมชน ท าใหเ้กิดผลกระทบดา้นบวกหรือ
ดา้นลบกบัท่านหรือชุมชนของท่านอยา่งไร เช่น ลดรายจ่าย เพิ่มรายได ้มีส่ิงแวดลอ้มท่ีดีข้ึน เป็นตน้ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

12. ท่านมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมหรือความช่วยเหลืออ่ืนๆเก่ียวกบัการผลิตก๊าซชีวภาพใช้ใน
ครัวเรือน/ชุมชนของท่านหรือไม่ อยา่งไร 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 

ขอขอบคุณส าหรับความร่วมมือของท่าน 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ข 

ผลการทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวจิยั 
 โดยค านวณหาค่าดชันีความสอดคล้อง 
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การทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือการวจัิย โดยค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
 

ผลการทดสอบความตรงตามเน้ือหา จากผูเ้ชียวชาญจ านวน 3 ท่าน สามารถค านวณค่าดชันี
ความสอดคลอ้ง (Item-Objective Congruence Index: IOC) ไดด้งัน้ี 

 
แบบสัมภาษณ์ ส าหรับกลุ่มผู้บริหารองค์กรภาครัฐทั้งระดับภูมิภาคและท้องถิ่น 

ข้อค าถาม 

ความสอดคล้อง 

IOC = 
∑𝑹/𝒏 

สอดคล้อง 
(1) 

ไม่แน่ใจ 
(0) 

ไม่
สอดคล้อง 

(-1) 

ตอนที ่1 ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล     
ผูใ้หส้ัมภาษณ์…………………………………… 
ต าแหน่ง………………………………………… 
ผูส้ัมภาษณ์……………………………………… 
วนั/เดือน/ปี…………………เวลา……………… 
สถานท่ี………………………………………….. 

3 0 0 1 

ตอนที่ 2 ค  าถามเก่ียวกับความคิดเห็นและการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการผลิตก๊าซชีวภาพ 

    

(1) ความเป็นมาของการสนับสนุนให้ชุมชน
หรือครัวเรือนผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ประโยชน์
ดา้นพลงังานเป็นอยา่งไร 

3 0 0 1 

(2) การสนบัสนุนและให้ความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานของท่านในการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้
ประโยชน์ดา้นพลงังานในชุมชนหรือครัวเรือน มี
วธีิการอยา่งไรบา้ง 

3 0 0 1 

(3) ท่านคิดว่าการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้
ประโยชน์ดา้นพลงังานในชุมชนหรือครัวเรือน ใน
พื้นท่ีศึกษาน้ีมีความส าเร็จหรือไม่ อย่างไร และมี
ปัญหาและอุปสรรคหรือไม่ ควรมีวิธีแกไ้ขปัญหา
นั้นอยา่งไร 

3 0 0 1 
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ข้อค าถาม 

ความสอดคล้อง 

IOC = 
∑𝑹/𝒏 

สอดคล้อง 
(1) 

ไม่แน่ใจ 
(0) 

ไม่
สอดคล้อง 

(-1) 
(4) ท่านคิดว่าปัจจยัใดบ้างท่ีจะท าให้ชุมชน

หรือค รัวเรือน มีการผลิตก๊ าซ ชีวภาพ เพื่ อใช้
ประโยชน์ด้านพลังงานอย่างย ัง่ยืน และในพื้นท่ี
ศึกษาดงักล่าวน้ีมีความย ัง่ยนืมากนอ้ยเพียงใด 

3 0 0 1 

(5) ท่านมีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางใน
การสร้างความย ัง่ยืนในการผลิตก๊าซชีวภาพใน
ระดบัครัวเรือนและชุมชนอยา่งไรบา้ง 

3 0 0 1 

(6) อ่ืนๆ 3 0 0 1 
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แบบสัมภาษณ์ ส าหรับกลุ่มผู้น าชุมชน 

ข้อค าถาม 

ความสอดคล้อง 

IOC = 
∑𝑹/𝒏 

สอดคล้อง 
(1) 

ไม่แน่ใจ 
(0) 

ไม่
สอดคล้อง 

(-1) 

ตอนที ่1 ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล     
ผูใ้หส้ัมภาษณ์…………………………………… 
ต าแหน่ง………………………………………… 
หน่วยงาน/ชุมชน……………………………...... 
วนั/เดือน/ปี…………………เวลา……………… 
สถานท่ี………………………………………….. 

3 0 0 1 

ตอนที ่2 ค  าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นและการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการผลิตก๊าซชีวภาพ 

    

1. ความเป็นมาของการผลิตก๊าซชีวภาพใช้
ในชุมชนของท่านเป็นอยา่งไร 

3 0 0 1 

2. หน่วยงานของท่านมีนโยบาย/แผน
เก่ียวกบัการผลิตก๊าซชีวภาพหรือไม่ อยา่งไร 

3 0 0 1 

3. ในการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ประโยชน์
ในครัวเรือนและชุมชนมีหน่วยงานใดบา้งท่ีใหก้าร
สนับส นุนในด้านผู ้เช่ี ยวชาญ  ว ัส ดุ อุปกรณ์ 
งบประมาณ  และ อ่ืนๆ  และมีความ เพี ยงพอ
เหมาะสมหรือไม่อยา่งไร 

3 0 0 1 

4. ประชาชนในชุมชนของท่านมีความรู้
ความเขา้ใจในการผลิตก๊าซชีวภาพและการน าก๊าช
ชีวภาพไปใชอ้ย่างปลอดภยัมากน้อยเพียงใด และ
มีส่วนร่วมในการผลิตก๊าซชีวภาพอยา่งไรบา้ง 

3 0 0 1 

5. ในการผลิตก๊าซชีวภาพใช้ในชุมชนของ
ท่าน มีการออกแบบระบบการผลิตให้เหมาะสม
กับวตัถุดิบและสถานท่ีก่อนหรือไม่ หรือมีการ
จดัการอยา่งไร 

3 0 0 1 
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ข้อค าถาม 

ความสอดคล้อง 

IOC = 
∑𝑹/𝒏 

สอดคล้อง 
(1) 

ไม่แน่ใจ 
(0) 

ไม่
สอดคล้อง 

(-1) 
6. วตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตก๊าซชีวภาพใน

ชุมชนของท่านมีเพียงพอหรือไม่ และใช้วตัถุดิบ
ชนิดใด ไดว้ตัถุดิบมาจากแหล่งใดบา้ง 

3 0 0 1 

7. ประชาชนในชุมชนของท่านมีความกงัวล
ในการน าวตัถุดิบซ่ึงเป็นมูลสัตวห์รือของเสียต่างๆ 
มาใชใ้นขั้นตอนการผลิตวา่จะน าเช้ือโรคและมีผล
ต่อสุขภาพอนามยัหรือไม่ และมีวธีิปฏิบติัอยา่งไร 

2 1 0 0.67 

8. ประชาชนในชุมชนของท่านมีความกงัวล
ในดา้นความปลอดภยั  อนัตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนใน
การผลิตก๊าซชีวภาพและการน าก๊าซชีวภาพไปใช้
หรือไม่ และท่านมีวธีิปฏิบติัอยา่งไร 

3 0 0 1 

9. ประชาชนในชุมชนของท่านมีความพึง
พอใจในการผลิตและการใช้ประโยชน์จากก๊าซ
ชีวภาพหรือไม่ อยา่งไร 

3 0 0 1 

10. ในภาพรวมท่ าน เห็นว่าการผลิตก๊ าซ
ชีวภาพในชุมชนของท่านมีความส าเร็จหรือไม่ 
และมีปัญหา อุปสรรคอยา่งไร ให้ยกตวัอย่างเร่ือง
ใดบา้ง และมีวธีิแกไ้ขปัญหาอยา่งไรบา้ง 

3 0 0 1 

11. ท่านคิดวา่ปัจจยัใดบา้งท่ีจะท าให้การผลิต
ก๊าซชีวภาพภายในชุมชนของท่านมีความย ัง่ยืน 
และท่านเห็นว่าในชุมชนของท่านมีการผลิตก๊าซ
ชีวภาพอยา่งย ัง่ยนืแลว้หรือไม่ 

3 0 0 1 

12. ในการผลิตก๊าซชีวภาพในชุมชนของท่าน 
ท าให้ชุมชนเกิดผลกระทบด้านบวกหรือด้านลบ
อยา่งไรบา้ง ทั้งในดา้นกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการ
ใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์และคุณภาพชีวติ 

3 0 0 1 
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ข้อค าถาม 

ความสอดคล้อง 

IOC = 
∑𝑹/𝒏 

สอดคล้อง 
(1) 

ไม่แน่ใจ 
(0) 

ไม่
สอดคล้อง 

(-1) 
13. ท่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือความ

ช่วยเหลืออ่ืนๆเก่ียวกับการผลิตก๊าซชีวภาพใน
ชุมชนของท่านหรือไม่ อยา่งไร 

3 0 0 1 
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แบบสัมภาษณ์ ส าหรับกลุ่มประชาชนระดับชุมชนและครัวเรือน 

ข้อค าถาม 

ความสอดคล้อง 

IOC = 
∑𝑹/𝒏 

สอดคล้อง 
(1) 

ไม่แน่ใจ 
(0) 

ไม่
สอดคล้อง 

(-1) 

ตอนที ่1 ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล     
ผูใ้หส้ัมภาษณ์…………………………………… 
ครัวเรือน/ชุมชน………………………………… 
ผูส้ัมภาษณ์……………………………………… 
วนั/เดือน/ปี…………………เวลา……………… 
สถานท่ี………………………………………….. 

3 0 0 1 

ตอนที ่2 ค  าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นและการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการผลิตก๊าซชีวภาพ 

    

1. ท่านคิดวา่โครงการผลิตก๊าซชีวภาพระดบั
ครัวเรือนและชุมชนมีความน่าสนใจหรือไม่ และมี
ประโยชน์ต่อครัวเรือนของท่านอยา่งไร 

3 0 0 1 

2. ท่านมีความรู้ความเขา้ใจในการผลิตก๊าซ
ชีวภาพและการน าก๊าซชีวภาพไปใชอ้ยา่งปลอดภยั
หรือไม่ อยา่งไร 

3 0 0 1 

3. ท่านไดรั้บความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ใด บ้ า ง  ใน ด้ าน ผู ้ เ ช่ี ย ว ช าญ  ว ัส ดุ อุ ป ก ร ณ์ 
งบประมาณ  และ อ่ืนๆ  และมีความ เพี ยงพอ
เหมาะสมหรือไม่อยา่งไร 

3 0 0 1 

4. ในการผลิตก๊าซชีวภาพใช้ในครัวเรือน/
ชุมชนของท่าน มีการออกแบบระบบการผลิตให้
เหมาะสมกบัวตัถุดิบและสถานท่ีก่อนหรือไม่ หรือ
มีการจดัการอยา่งไร 

3 0 0 1 

5. วตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตก๊าซชีวภาพใน
ครัวเรือนของท่ านมี เพี ยงพอหรือไม่  และใช้
วตัถุดิบชนิดใด ไดว้ตัถุดิบมาจากแหล่งใดบา้ง 

3 0 0 1 
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ข้อค าถาม 

ความสอดคล้อง 

IOC = 
∑𝑹/𝒏 

สอดคล้อง 
(1) 

ไม่แน่ใจ 
(0) 

ไม่
สอดคล้อง 

(-1) 
6. ท่านมีความกงัวลในการน าวตัถุดิบซ่ึงเป็น

มูลสัตว  ์หรือของเสียต่างๆ มาใช้ในขั้นตอนการ
ผลิตว่าจะน าเช้ือโรคและมีผลต่อสุขภาพอนามยั
ต่อตวัท่านหรือไม่ และท่านมีวธีิปฏิบติัตนอยา่งไร 

3 0 0 1 

7. ท่านมีความกงัวลในด้านความปลอดภยั
และอนัตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการผลิตและการ
น าก๊าซชีวภาพไปใช้หรือไม่ และท่านมีวิธีปฏิบติั
ตนอยา่งไร 

3 0 0 1 

8. ท่านพึงพอใจในการใชป้ระโยชน์จากก๊าซ
ชีวภาพมากกว่าก๊าซหุงตม้แบบถงั (LPG) หรือไม่
อยา่งไร 

3 0 0 1 

9. ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตก๊าช
ชีวภาพใช้ในครัวเรือน/ชุมชนของท่านมีหรือไม่ 
ให้ยกตวัอย่างเร่ืองใดบ้าง และมีวิธีแก้ไขปัญหา
นั้นอยา่งไร 

3 0 0 1 

10. ท่านคิดว่าปัจจยัใดบ้างท่ีจะท าให้ท่านมี
การผลิตก๊าซชีวภาพใชเ้องภายในครัวเรือน/ชุมชน
อยา่งต่อเน่ือง 

3 0 0 1 

11. ท่านคิดว่าการผลิตก๊าซชีวภาพใช้เองใน
ครัวเรือน/ชุมชน ท าให้เกิดผลกระทบด้านบวก
หรือด้านลบกับท่านหรือชุมชนของท่านอย่างไร 
เช่น ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ มีส่ิงแวดล้อมท่ีดีข้ึน 
เป็นตน้ 

3 0 0 1 

12. ท่านมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมหรือความ
ช่วยเหลืออ่ืนๆเก่ียวกบัการผลิตก๊าซชีวภาพใช้ใน
ครัวเรือน/ชุมชนของท่านหรือไม่ อยา่งไร 

3 0 0 1 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ค 

ผลการสัมภาษณ์กลุ่มผู้บริหารองค์กรภาครัฐทั้งระดบัภูมิภาคและท้องถิน่ 
กลุ่มผู้น าชุมชน และกลุ่มประชาชน 
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ผลการสัมภาษณ์แบบกึง่โครงสร้างกบักลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม 
 

 ผูศึ้กษาไดท้  าการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi-structure interview) กบักลุ่มเป้าหมาย 
3 กลุ่ม คือ กลุ่มผูบ้ริหารองคก์รภาครัฐทั้งระดบัภูมิภาคและทอ้งถ่ิน กลุ่มผูน้ าชุมชน และประชาชน
ทั้งในระดบัชุมชนและครัวเรือนท่ีมีการผลิตก๊าซชีวภาพในพื้นท่ีศึกษา ซ่ึงมีผลการสัมภาษณ์แต่ละ
กลุ่ม ดงัน้ี 

 

ข.1 กลุ่มผู้บริหารองค์กรภาครัฐทั้งระดับภูมภิาคและท้องถิ่น 
1. หัวหน้าส านักงานพลงังาน จังหวดัราชบุรี 

 

  
 
ภาพที ่ข.1 อาคารส านกังานพลงังานจงัหวดัราชบุรี 
 

1) ความเป็นมาของการสนับสนุนให้ชุมชนหรือครัวเรือนผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้
ประโยชน์ดา้นพลงังานเป็นอยา่งไร 

จากการสัมภาษณ์ หัวหน้าส านักงานพลงังาน จงัหวดัราชบุรี ได้กล่าวว่า เดิมทีกระทรวง
พลงังานมีแผนพลงังานชุมชนตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 ด าเนินการในจงัหวดัราชบุรีแห่งแรกคือ อ าเภอบา้น
บึง ผลิตก๊าซชีวภาพท่ีมีขนาด 50 ลูกบาศก์เมตร พฒันาเป็น 100 ลูกบาศก์เมตร เป็นลกัษณะของ
ชุมชน ตอ้งเสียค่าบ ารุงรักษาเดือนละ 20 บาทต่อเดือน แต่ในปัจจุบนัไดส่้งเสริมเป็นครัวเรือนๆไป 
เน่ืองจากมีการจดัการท่ีง่ายกวา่ โดยดูจากศกัยภาพของชุมชนวา่มีพื้นฐานอาชีพอะไร เช่น ถา้มีอาชีพ
ปศุสัตวเ์ยอะ หรือมีมูลสัตวเ์ยอะ ก็ส่งเสริมให้ท าก๊าซชีวภาพ โดยส่งเสริมในรูปแบบไส้กรอก 8 
ลูกบาศก์เมตร ในจงัหวดัราชบุรีคาดวา่จะมีการผลิตก๊าซชีวภาพมากท่ีสุดในประเทศไทย เน่ืองจากมี
การท าปศุสัตวจ์  านวนมาก แต่ในจงัหวดันครปฐมมีการเล้ียงปศุสัตวเ์ป็นอนัดบัหน่ึง แต่ยงัติดขดั



121 

 

ปัญหาทางดา้นส่งผลกระทบต่อครัวเรือนขา้งเคียง เน่ืองจากพื้นท่ีส่วนใหญ่คบัแคบ จึงไม่สามารถ
ด าเนินการท าก๊าซชีวภาพได ้ 

ในส่วนของอ าเภอบา้นโป่งมีการประกอบอาชีพท่ีหลากหลาย อาทิเช่น ท าสวน คา้ขาย เล้ียง
ปศุสัตว์ และโรงงานประกอบการต่างๆ การท าก๊าซชีวภาพไม่จ  าเป็นต้องใช้มูลสัตวเ์ท่านั้น ยงั
สามารถใช้ น ้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เศษอาหาร ของเสีย ปฏิกูลมาเป็นวตัถุดิบได้ และใน
ชุมชนอ าเภอบ้านโป่งยงัมีแกนน าชุมชนด้านพลังงานท่ีมีศกัยภาพ แต่ส่วนใหญ่แล้ว แกนน าใน
ชุมชนนั้นๆ มกัจะสวมหมวกหลายๆใบในเวลาเดียวกัน คือมีหลายๆต าแหน่งพ่วงมาด้วย ท าให้
บางคร้ังไม่มีเวลามาก  

ภายในอ าเภอบา้นโป่ง ปัจจุบนัมีการสนบัสนุนอยูท่ ั้งหมด 4 ต าบล คือ ต าบลเบิกไพร ต าบล
ดอนกระเบ้ือง ต าบลกรับใหญ่ และต าบลลาดบวัขาว โดยสนบัสนุนขนาดตั้งแต่ 4-8 ลูกบาศกเ์มตร 

2) การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานของท่านในการผลิตก๊าซชีวภาพ
เพื่อใชป้ระโยชน์ดา้นพลงังานในชุมชนหรือครัวเรือน มีวธีิการอยา่งไรบา้ง 

จากการสัมภาษณ์ หัวหน้าส านักงานพลังงาน จังหวดัราชบุรี ได้กล่าวว่า การให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วม คือชุมชนสามารถท าเร่ืองขอเขา้มาได้ ซ่ึงทางด้านพลงังานจงัหวดัมี หน้าท่ี
ส่งเสริมทางดา้นวิชาการ โดยดูความสามารถวา่ท าไดจ้ริงหรือไม่ ไม่ใช่ท าไปแลว้ ตั้งเป็นอนุสาวรีย์
ไว ้

ในส่วนของส านกังานพลงังานจงัหวดัราชบุรี มีการสนบัสนุนในดา้นพลงังานชุมชน ดงัน้ี 
(1) ระดมสมองของชาวบา้น โดยการยกมือหรือลงคะแนนในการเลือกเทคโนโลยีตวั

ไหนบา้งท่ีชาวบา้นตอ้งการ โดยเก็บขอ้มูลว่าชุมชนมีความสนใจในดา้นพลงังานอะไรบา้งและมี
ศกัยภาพในดา้นพลงังานอะไรบา้ง 

(2) มีการอบรม สัมนา ให้ขอ้มูลทางวิชาการ เก่ียวกบัเทคโนโลยีท่ีชุมชนสนใจและมี
ศกัยภาพ อาทิ เช่น การอบรมเตาไฟพลงังานสูง การใชห้ลอดไฟฟ้าประหยดัพลงังาน การผลิตก๊าซ
ชีวภาพ เตาเผาถ่าน และอ่ืนๆในส่วนของก๊าซชีวภาพ เม่ือมีการติดตั้งแล้วก็จะมีการอบรมในดา้น
การบ ารุงรักษา ปัญหาดา้นการผลิต และมีการแกไ้ขปัญหาให ้

(3) จดัให้มีการดูงานนอกสถานท่ี เช่นในอ าเภออ่ืน จงัหวดัอ่ืน ร่วมถึงในต่างประเทศ 
ท่ีมีการผลิตก๊าซชีวภาพ จะท าให้เกิดมีแกนน า หรือ วิทยากรในภาคประชาชนเพิ่ม หากชาวบ้าน
สามารถส่ือสารกนัเองได ้จะท าใหเ้กิดความร่วมมือกนั มีความสามคัคีกนัมากข้ึน 

3) ท่านคิดว่าการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ประโยชน์ดา้นพลงังานในชุมชนหรือครัวเรือน 
ในพื้นท่ีศึกษาน้ีมีความส าเร็จหรือไม่ อย่างไร และมีปัญหาและอุปสรรคหรือไม่ ควรมีวิธีแก้ไข
ปัญหานั้นอยา่งไร 
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จากการสัมภาษณ์ หัวหนา้ส านกังานพลงังาน จงัหวดัราชบุรี ไดก้ล่าววา่ ปัญหาของเราคือ
การจดัสรรงบประมาณไม่เพียงพอ เน่ืองจากมีความตอ้งการจากชุมชนจ านวนมาก เช่นในต าบล
ธรรมเสน มีการเล้ียงโคเกือบทุกครัวเรือน งบประมาณส่วนใหญ่ไปเนน้เก่ียวกบัการผลิตไฟฟ้า การ
จดัสรรงบประมาณจึงไม่ค่อยไดม้าก อีกทั้งประชาชนยงัไม่มีเงินทุนในการผลิตก๊าซชีวภาพใช้เอง
เน่ืองจากวสัดุอุปกรณ์ ยงัมีราคาค่อนขา้งสูง ส่วนในดา้นผูเ้ช่ียวชาญทางส านกังานพลงังานจงัหวดั
ราชบุรี ไดจ้ดัให้มีการดูงานนอกสถานท่ี เช่นในอ าเภออ่ืน จงัหวดัอ่ืน ร่วมถึงในต่างประเทศท่ีมีการ
ผลิตก๊าซชีวภาพ จะท าให้เกิดมีแกนน า หรือ วิทยากรในภาคประชาชนเพิ่ม หากชาวบา้นสามารถ
ส่ือสารกนัเองได้ จะท าให้เกิดความร่วมมือกนั มีความสามคัคีกนัมากข้ึน ในดา้นความขดัแยง้ใน
ส่วนการเมืองทอ้งถ่ินพบในอดีตมาก มีการแบ่งกนัเป็นคนละกลุ่ม คนละพวก แต่ในปัจจุบนัถือวา่มี
จ  านวนน้อย ซ่ึงวิธีการแก้ปัญหาคือ จะใช้วิธีการแบบหลกัความเป็นธรรม โดยการโหวตคะแนน
เสียงจากภาคประชาชน ถ้าเป็นงบประมาณของส านักงงานพลังงานราชบุรีเองก็จะจดัสรรได ้ 
ปัญหาเก่ียวกบัวสัดุอุปกรณ์ในการผลิต ตอนน้ีไดมี้การพฒันามากข้ึน ท าให้ไม่เกิดการร่ัวซึมไดง่้าย 
จากการส่งเสริมให้ท าแบบไส้กรอกหรือถุงหมกัพลาสติก ซ่ึงการผลิตก๊าซชีวภาพประเภทน้ี มีความ
ปลอดภยัมาก มีตวัวดัความดนัหรือลูกน ้ า เพื่อตรวจสอบความดนัของก๊าซได ้ส่วนแบบโดมคงท่ีจะ
มีปัญหามาก คือ จะไม่ทราบวา่มีการร่ัวไหลของก๊าซและโดยมากชาวบา้นมกัจะมองขา้มถึงอนัตราย 
จึงตอ้งมีการอบรมและใหข้อ้มูลทางวชิาการ เม่ือทางเจา้หนา้ท่ีเขา้ไปในพื้นท่ี 

ส่วนในดา้นความส าเร็จ ในส่วนตวัคาดว่าโครงการประสบความส าเร็จถึง 99% เน่ืองจาก
เรามีเครือข่ายชุมชน มีแกนน าและวิทยากร และพบว่าปัจจุบนั ภาคประชาชนหรือชาวบา้นมีความ
กระตือรือร้นดา้นพลงังานกนัแลว้พอสมควร มากข้ึนกวา่แต่ก่อน โดยการท่ีเห็นจากความส าเร็จจาก
หมู่บา้นอ่ืนๆใกลเ้คียง และการไปดูงานท่ีอ่ืน อีกทั้งในปัจจุบนั มีเทคโนโลยีเขา้มามากท าให้ภาค
ประชาชนเขา้ถึงขอ้มูลไดง่้ายข้ึน บางครัวเรือนถึงขั้นออกเงินเองในการผลิตก๊าซชีวภาพ เพราะเห็น
ในการผลิตใหค้วามคุม้ค่า และมีศกัยภาพในการผลิต 

4) ท่านคิดว่าปัจจยัใดบ้างท่ีจะท าให้ชุมชนหรือครัวเรือนมีการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้
ประโยชน์ดา้นพลงังานอยา่งย ัง่ยนื และในพื้นท่ีศึกษาดงักล่าวน้ีมีความย ัง่ยนืมากนอ้ยเพียงใด 

จากการสัมภาษณ์ หัวหนา้ส านกังานพลงังาน จงัหวดัราชบุรี ไดก้ล่าววา่ ปัจจยัท่ีท าให้การ
ผลิตก๊าซชีวภาพเกิดความย ัง่ยืน ควรมีการติดตามประเมินผล ท าให้ชาวบ้านคิดว่าจะท าอย่าง
ต่อเน่ืองในครัวเรือนท่ีมีศกัยภาพ ให้เห็นถึงความจ าเป็น ความคุม้ค่า และได้ประโยชน์ เช่น ลด
ค่าใชจ่้าย ประหยดัค่าใชจ่้ายในการใชก้๊าซหุงตม้ LPG ซ่ึงอาจจะประหยดัเงินไดปี้ละ ส่ีพนักวา่บาท 
ท่ีส าศัญ ครัวเรือนท่ีท าจะต้องมีศักยภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพตลอดด้วย อีกทั้ งน าแนวคิด
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เศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว ฯ เขา้มาปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบัวตัถุดิบในแต่
ละครัวเรือน อยูแ่บบพอเพียง ไม่มีหน้ีสิน พอมีเงินเหลือ พึ่งพาวตัถุดิบธรรมชาติ  

หน่วยงานในอดีตส่วนใหญ่เขา้มาส่งเสริมแลว้ก็หายไป ไม่มีการติดตามประเมินผล ไม่มี
การให้ขอ้มูล วิธีการใช้ และการแกไ้ขปัญหา ท าให้เกิดปัญหาแลว้ชาวบา้นแกไ้ขไม่ไดแ้ละเลิกท า
กนัไป อีกอยา่งวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชง้าน ก็ควรมีอายไุม่ต ่ากวา่ 5 ปี โดยตอ้งมีการพฒันาใหมี้คุณภาพ 

 
5) ท่านมีขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความย ัง่ยืนในการผลิตก๊าซชีวภาพใน

ระดบัครัวเรือนและชุมชนอยา่งไรบา้ง 
จากการสัมภาษณ์ หวัหนา้ส านกังานพลงังาน จงัหวดัราชบุรี ไดก้ล่าววา่ 

(1) ชุมชนตอ้งหาศกัยภาพในชุมชนและครัวเรือน ปัญหาท่ีพบในชุมชนและครัวเรือน 

เช่น ถา้มีปริมาณการใชไ้ฟฟ้าสูง ก็ควรมีการอบรมทางวชิาการ เพื่อแกไ้ขปัญหา 

(2) น าหลกัเศรษฐกิจพอเพียงเขา้มาช่วยในครัวเรือนและชุมชน เช่นในครัวเรือนท่ีมี

การเล้ียง 

ปศุสัตว ์อาทิ เล้ียงหมู เล้ียงโค มีมูลสัตวม์าก ก็ควรน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ ชุมชน
ไหนอยูเ่ป็นกลุ่ม ก็ท  าหน่ึงบ่อแลว้แบ่งปันใหเ้พื่อนบา้น ญาติพี่นอ้ง 

(3) การผลิตก๊าซชีวภาพ ตอ้งมีการยอมรับจากครัวเรือนหรือชุมชนท่ีท าเสียก่อน ซ่ึง

ตอ้งท าอย่างเต็มใจ เห็นคุณค่า ประโยชน์ วา่จะไดอ้ะไรจากมนับา้ง ครัวเรือนท่ีมีการติดตั้งบ่อแลว้

ท าบ่อร้าง เพราะวา่ท าหลายอาชีพไม่มีเวลาดูแล พบเม่ือในสมยัก่อน ซ่ึงทางราชการเป็นเพียงแต่ให้

ความรู้ทางวชิาการเขา้ไปเท่านั้น 

(4) บุคลากรในชุมชนตอ้งมีจิตอาสา และมีแกนน าชุมชน 
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2. เจ้าหน้าทีส่ านักงานปศุสัตว์ อ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี 
 

  
 
ภาพที ่ข.2 การสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีกรมปศุสัตว ์อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 
 

1) ความเป็นมาของการสนับสนุนให้ชุมชนหรือครัวเรือนผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ประโยชน์
ดา้นพลงังานเป็นอยา่งไร 

จากการสัมภาษณ์ เจา้หนา้ท่ีส านกังานปศุสัตว ์อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ไดก้ล่าววา่  
เน่ืองจากกรมปศุสัตว์จงัหวดัราชบุรีได้จดัท าการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในกลุ่ม

ส่งเสริม 3 กลุ่ม คือ  
(1) กลุ่มเกษตรกรท่ีเล้ียงแพะ 
(2) กลุ่มเกษตรกรท่ีเล้ียงหมูหลุม 
(3) กลุ่มเกษตรกรท่ีเล้ียงโคนมและโคเน้ือ 
โดยคดัเลือกเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย เพื่อท าเป็นฟาร์มตวัอยา่งและเป็นศูนยเ์รียนรู้ เร่ิมตั้งแต่

ปี พ.ศ. 2554 เป็นงบประมาณของจงัหวดัราชบุรี เพื่อพัฒนาจังหวดั โดยมีนักสัตวบาลยื่นขอ
งบประมาณดงักล่าว 

จ านวนการติดตั้งทั้งหมด 20 บ่อ ขนาด 6 ลูกบาศก์เมตร เพื่อแกไ้ขปัญหากล่ินเหม็นจากมูล
สัตวแ์ละลดมลภาวะไดอี้กวธีิหน่ึง 

2) การสนบัสนุนและให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานของท่านในการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้
ประโยชน์ดา้นพลงังานในชุมชนหรือครัวเรือน มีวธีิการอยา่งไรบา้ง 

จากการสัมภาษณ์ เจา้หน้าท่ีส านกังานปศุสัตว ์อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ไดก้ล่าวว่า 
นอกจากมีการคดัเลือกกลุ่มเป้าหมายแล้ว ยงัได้มีการจดัล าดบัก่อนหลงัให้เกิดความยุติธรรมข้ึน 
เพราะของฟรีใครๆก็ตอ้งการ จากนั้นจึงมีการฝึกอบรม ดา้นวิชาการ สร้างแกนน าดา้นพลงังานรุ่น
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แรกจากการด าเนินการท าศูนยเ์รียนรู้ของกลุ่มต่างๆ และติดตามประเมินผลเป็นระยะๆ ส่วนผลการ
ติดตามประเมินผลยงัไม่มีการถูกน าไปใชป้ระโยชน์ในการสร้างความย ัง่ยืนอยา่งเป็นรูปธรรม และ
หลงัจากปี พ.ศ. 2554 ยงัไม่มีงบประมาณมาอีก จึงยงัไม่ไดข้ยายการติดตั้งในแหล่งอ่ืนๆ 

3) ท่านคิดว่าการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ประโยชน์ด้านพลงังานในชุมชนหรือครัวเรือน ใน
พื้นท่ีศึกษาน้ีมีความส าเร็จหรือไม่ อยา่งไร และมีปัญหาและอุปสรรคหรือไม่ ควรมีวิธีแกไ้ขปัญหา
นั้นอยา่งไร 

เจา้หน้าท่ีส านกังานปศุสัตว ์อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ไดก้ล่าวว่า ความส าเร็จในการ
ผลิตก๊าซชีวภาพในพื้นท่ีอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ถือวา่มีความส าเร็จประมาณ 70% เกษตรกร
บางส่วนไม่มีการบ ารุง รักษา อย่างต่อเน่ือง บา้งก็ไม่มีเวลาในการจดัการ ตอ้งคอยเติมมูลสัตวทุ์กๆ
วนั และความแรงของก๊าซท่ีไดย้งันอ้ยใชไ้ดเ้ฉพาะหุงตม้อาหารในครัวเรือน แต่หากมีความตอ้งการ
ท่ี เร่งด่วนก็ย ังใช้ก๊าซหุงต้ม (LPG) เหมือนเดิม และย ังมี ปัญหา อุปสรรคอ่ืนๆ คือ ในด้าน
งบประมาณไม่เพียงพอ ยงัมีเกษตรกรอีกหลายกลุ่มท่ียงัไม่ไดรั้บการสนบัสนุน ท าให้ไม่ถึงความ ส า
ศญัและความคุม้ค่า อีกทั้งความแรงของก๊าซชีวภาพท่ีไดย้งัไม่จูงใจให้คนหันมาใช้และยงัมีความ
ขดัแยง้ด้านงบประมาณ เกิดการครหาในกลุ่มเกษตรกรว่าให้แต่ญาติ พวกพ้องก่อน ซ่ึงก็มีวิธี
แกปั้ญหาโดยการจดัล าดบั การจบัฉลากเพื่อใหเ้กิดความเท่าเทียมกนั 

4) ท่านคิดว่าปัจจัยใดบ้างท่ีจะท าให้ชุมชนหรือครัวเรือนมีการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใช้
ประโยชน์ดา้นพลงังานอยา่งย ัง่ยนื และในพื้นท่ีศึกษาดงักล่าวน้ีมีความย ัง่ยนืมากนอ้ยเพียงใด 

เจา้หนา้ท่ีส านกังานปศุสัตว ์อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ไดก้ล่าววา่ ปัจจยัท่ีจะท าให้เกิด
ความย ัง่ยืนในการผลิตก๊าซชีวภาพ ควรจะตอ้งมีการให้ความรู้ มีการประชาสัมพนัธ์มากๆ และใน
ดา้นเทคนิคท าให้เกิดความแรงของก๊าซท่ีตอ้งการ ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและมีศกัยภาพ
ในวตัถุดิบ 

5) ท่านมีขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความย ัง่ยืนในการผลิตก๊าซชีวภาพในระดบั
ครัวเรือนและชุมชนอยา่งไรบา้ง 

เจา้หน้าท่ีส านักงานปศุสัตว ์อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ไดก้ล่าวว่า ขอ้เสนอแนะเพื่อ
การส้รางความย ัง่ยืนในการผลิตก๊าซชีวภาพ คิดวา่ตอ้งมีการประชาสัมพนัธ์ต่างๆ ในเร่ืองพลงังาน
ทดแทน เช่นมีการโฆษณาออกโทรทศัน์หรือไม่ก็ส่ือโฆษณาต่างๆ เพื่อให้ภาคประชาชนมีความรู้
อยา่งแพร่หลาย 
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ข.2 กลุ่มผู้น าชุมชน 
1. นายกเทศมนตรีต าบลกรับใหญ่ อ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี 

ทางท่านนายกเทศมนตรีไดม้อบหมายให้นกัพฒันาชุมชนท่ีท าหนา้ท่ีรับผิดชอบเป็นผูต้อบ
ค าสัมภาษณ์แทน มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

  

  
 

ภาพที ่ข.3 การสัมภาษณ์เจา้หนา้ท่ีเทศบาล และนกัพฒันาชุมชน เทศบาลต าบลกรับใหญ่ 
 
1) ความเป็นมาของการผลิตก๊าซชีวภาพใชใ้นชุมชนของท่านเป็นอยา่งไร 
จากการสัมภาษณ์ นกัพฒันาชุมชน เทศบาลต าบลกรับใหญ่ ไดก้ล่าวว่า เน่ืองจากพื้นท่ีใน

ชุมชนของเราท าการเกษตรและเล้ียงปศุสัตวเ์ป็นส่วนใหญ่ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนคือมูลสัตวท่ี์เกิดข้ึนท าให้
มีกล่ินเหม็นรบกวนชาวบ้าน อีกทั้ งเกษตรกรบางราย ไม่ได้น ามูลสัตว์ดังกล่าวไปตากขายเสีย
ทั้งหมด บางส่วนท่ีไม่สามารถเก็บไดก้็ฉีดน ้ าทิ้งลงคูคลองท าให้ระบบล่องน ้ าต้ืนเขิน และน ้ าก็ไม่
สามารถใช้ได ้จึงไดแ้ก้ไขปัญหาโดยการน ามูลสัตวท่ี์เหลือใช้มาผลิตก๊าซชีวภาพ ผลปรากฏว่ามี
ความส าเร็จมาก คือ สามารถใช้ได้จริง เร่ิมตน้เม่ือ 4 ปีท่ีแล้วคือ พ.ศ. 2554 ได้มีงบประมาณจาก
ส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดัราชบุรีเขา้มาให้ขอ้มูล โดยใชบ้่อก๊าซชีวภาพประเภทไส้กรอกส าหรับถุง
หมกัพลาสติกขนาด 6 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 10 บ่อ ติดตั้งในระดบัครัวเรือน แต่ตอนนั้นชาวบา้น
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ไม่ไดใ้ห้ความสนใจเท่าไรนกั เน่ืองจากตอนนั้นก๊าซ LPG ก็ยงัราคาไม่มากแลว้ยงัตอ้งเสียเวลาใน
การเติมมูลสัตวเ์ขา้ไปทุกวนั หลงัจากนั้นเม่ือประมาณ 2 ปี ท่ีแลว้ (พ.ศ. 2556) มหาวิทยาลยัราชภฎั
สวนสุนันทาได้เขา้มาให้งบประมาณ และความรู้ทางวิชาการ ทางด้านการผลิตก๊าซชีวภาพ โดย
อาจารยด์งักล่าวไดทุ้นวจิยัจาก ส านกังานคณะกรรมการวิจยันานาชาติ โดยใหง้บประมาณติดตั้งก๊าซ
ชีวภาพ 9 บ่อ ทดลองก่อน หลังจากนั้ นเร่ิมมีชาวบ้านสนใจมากข้ึน จึงตั้ งเป็นศูนย์เรียนรู้ด้าน
พลงังานทดแทนข้ึนท่ีบา้นผูใ้หญ่บา้นหมู่ท่ี 3 ต าบลกรับใหญ่ อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี และ
หลังจากนั้ นในปี พ.ศ. 2557 ส านักงานพลังงานจังหวดัราชบุรีได้รับงบประมาณ และได้เห็น
ศกัยภาพในพื้นท่ี ท่ีสามารถท าไดจ้ริงและมีความต่อเน่ือง จึงไดใ้ห้งบประมาณมาเพิ่มอีก จ านวน 31 
บ่อ เร่ิมติดตั้งช่วงตน้ปี พ.ศ. 2558 โดยติดตั้งในพื้นท่ีต าบลกรับใหญ่ 28 บ่อ และนอกพื้นท่ีในต าบล
ดอนกระเบ้ือง 3 บ่อ 

2) หน่วยงานของท่านมีนโยบาย/แผนเก่ียวกบัการผลิตก๊าซชีวภาพหรือไม่ อยา่งไร 
จากการสัมภาษณ์ นักพฒันาชุมชน เทศบาลต าบลกรับใหญ่ ได้กล่าวว่า มีการอบรมทาง

วิชาการให้กับเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย เพื่อท าความเขา้ใจ เพราะของฟรีใครๆก็อยากได้ แต่บาง
ครัวเรือนก็ไม่ค่อยเขา้มาร่วมอบรมทางวิชาการ เน่ืองจากไม่มีเวลา ท าให้บางส่วนถอดใจ และเลิก
ลม้ความตั้งใจไปบา้ง แต่เม่ือครัวเรือนท่ีไม่มีคุณสมบติัเขา้มาสมคัรทางเราก็ไม่พิจารณา ครัวเรือน
กลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรท่ีเล้ียงโคเน้ือ โคนม และสุกร โดยมีขอ้บงัคบัวา่จะตอ้งมีจ านวนโคอยา่ง
นอ้ย 3 ตวัข้ึนไป ถา้นอ้ยกวา่น้ีจะไม่สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได ้แต่ไม่รับเกษตรกรท่ีเล้ียงไก่ หรือท า
ฟาร์มไก่ เน่ืองจากฟาร์มไก่จะเล้ียงไดโ้ดยใชข้ี้แกลบรองกน้ ซ่ึงจะไดก้๊าซชีวภาพไม่ดีเท่ากบัมูลโค
และหมู และโดยส่วนใหญ่แลว้ในพื้นท่ีจะเล้ียงโคนมมากกวา่โคเน้ือ ก๊าซชีวภาพท่ีไดจ้ากโคนมและ
โคขุน หรือโคเน้ือจะไดไ้ม่เท่ากนั คือ มูลโคขุนจะไดก้๊าซชีวภาพนอ้ยกวา่มูลโคนม เน่ืองจากโคขุน
กินพวกหญา้เป็นส่วนใหใญ่ แต่โคนมจะมีอาหารพวกหญา้เนเปียร์ มนับด และอาหารเสริมอ่ืนๆ ท า
ใหไ้ดก้๊าซชีวภาพท่ีดีกวา่ เร็วกวา่ แรงกวา่ 

3) ในการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใชป้ระโยชน์ในครัวเรือนและชุมชนมีหน่วยงานใดบา้งท่ีให้
การสนบัสนุนในดา้นผูเ้ช่ียวชาญ วสัดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอ่ืนๆ และมีความเพียงพอเหมาะสม
หรือไม่อยา่งไร 

จากการสัมภาษณ์ นักพัฒนาชุมชน เทศบาลต าบลกรับใหญ่ ได้กล่าวว่า หน่วยงานท่ี
สนบัสนุนมีหลายหน่วยงาน ถือวา่มีความพอเพียงเหมาะสมระดบัหน่ึง คือ 

(1) ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัราชบุรี ได้สนับสนุนด้านผูเ้ชียวชาญ งบประมาณ และ
วสัดุอุปกรณ์ในการผลิตก๊าซชีวภาพ 
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(2) มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ร่วมกบั ส านกังานคณะกรรมการวิจยันานาชาติ 
ไดส้นบัสนุนดา้นผูเ้ช่ียวชาญ งบประมาณ และวสัดุอุปกรณ์ในการผลิตก๊าซชีวภาพ 

(3) ส านักงานพลงังานจงัหวดัราชบุรี ไดส้นบัสนุนด้านผูเ้ช่ียวชาญ งบประมาณ และ
วสัดุอุปกรณ์ในการผลิตก๊าซชีวภาพ 

(4) การศึกษานอกระบบอ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี ได้ให้การสนับสนันด้าน
งบประมาณในการจดัอบรมทางดา้นวชิาการ เช่น อาหารพกัเบรก และอ่ืนๆ 

(5) ส านักงานเกษตรอ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี ไดส้นับสนุนด้านผูเ้ช่ียวชาญ ให้
ขอ้มูลทางวิชาการ อบรมเร่ืองการใชก้ากท่ีออกมาจากบ่อก๊าซชีวภาพมาให้ประโยชน์อยา่งคุม้ค่า ทั้ง 
ท าเป็นปุ๋ยชีวภาพและน ้าหมกัชีวภาพ เพื่อใชท้างการเกษตร 

4) ประชาชนในชุมชนของท่านมีความรู้ความเขา้ใจในการผลิตก๊าซชีวภาพและการน าก๊าช
ชีวภาพไปใชอ้ยา่งปลอดภยัมากนอ้ยเพียงใด และมีส่วนร่วมในการผลิตก๊าซชีวภาพอยา่งไรบา้ง 

จากการสัมภาษณ์ นกัพฒันาชุมชน เทศบาลต าบลกรับใหญ่ กล่าววา่ ในชุมชนเร่ิมมีความรู้
ความเข้าใจเพิ่มมากข้ึนกว่าเดิมมาก ในหมู่บ้านท่ีมีการผลิตก๊าซชีวภาพแล้ว เพราะเห็นจาก
ความส าเร็จ สามารถใชไ้ดจ้ริง โดยเฉพาะในหมู่ท่ี 3 ท่ีมีศูนยเ์รียนรู้ดา้นพลงังานทดแทน จะมีความรู้
ความเขา้ใจมาก โดยจะมีทางหน่วยงานเทศบาลเองเขา้ให้ความรู้ความเขา้ใจดา้นขอ้มูลทางวิชาการ 
รวมทั้งทางมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนันทาและส านักงานพลังงานจงัหวดัราชบุรี และในศูนย์
เรียนรู้ท่ีจดัตั้งยงัมีแกนน าชุมชนดา้นพลงังาน เป็นหน่วยติดตั้งก๊าซชีวภาพดว้ย ในการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนคือ ในครัวเรือนท่ีไดรั้บพิจารณาตอ้งมีการขุดดินเตรียมหลุมไวก่้อน ขนาด ความ
กวา้ง 1.5 เมตร ความยาว 7 เมตร ความลึก 70-80 เซนตริเมตร ปริมาตรของบ่อก๊าซชีวภาพคือ 6 
ลูกบาศก์เมตร ความหนาของถุงหมกัพลาสติก ขนาด 0.5 mm. ซ่ึงมีความหนามากกวา่แต่ก่อนและ
ยงัมีกรรมวิธีการปิดรอยต่อพลาสติกท่ีเรียกว่า การสตรีมร้อน ท่ีมีความหนาแน่นกว่าลกัษณะเดิม 
รุ่นๆแรกเขา้มาติดตั้ง ท าให้ถุงหมกัพลาสติกมีความแข็งแรงมากข้ึน ไม่ร่ัวและช ารุดไดง่้ายๆ โดยถุง
หมักพลาสติกแบบใหม่  ถูกพัฒนาข้ึนโดยหน่วยงาน  ส านักงานป ศุสัตว์กุ ย บุ รี  จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์  

ส่วนในดา้นการบ ารุงรักษา ให้ครัวเรือนท่ีมีการติดตั้งบ่อก๊าซชีวภาพ สร้างมุง้หรือตาข่าย
รอบๆบ่อก๊าซชีวภาพ เพื่อป้องกันสัตว ์และอ่ืนๆ ส่วนหลังคาทางหน่วยงานจะไม่แนะน าให้ท า
หลงัคาแบบถาวร เพราะถุงหมกัจะไม่ไดรั้บความร้อน จะท าใหก้ารเกิดก๊าซชีวภาพไดไ้ม่ดีเท่าท่ีควร 
บางครัวเรือนท่ีเห็นถึงความคุม้ค่า ก่อนจะมีงบประมาณของส านกังานพลงังานจงัหวดัราชบุรีเขา้มา
จ านวนมาก ไดมี้การน าเงินส่วนตวัมาลงทุนในการติดตั้งก๊าซชีวภาพเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพใชเ้องใน
ครัวเรือนของตนดว้ย 
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5) ในการผลิตก๊าซชีวภาพใชใ้นชุมชนของท่าน มีการออกแบบระบบการผลิตให้เหมาะสม
กบัวตัถุดิบและสถานท่ีก่อนหรือไม่ หรือมีการจดัการอยา่งไร 

จากการสัมภาษณ์ นกัพฒันาชุมชน เทศบาลต าบลกรับใหญ่ ไดก้ล่าวว่า ในออกแบบการ
ผลิตก๊าซชีวภาพในพื้นท่ี มีการลงพื้นท่ีเพื่อส ารวจก่อน คือตอ้งมีวตัถุดิบจริง มีสถานท่ี โดยสถานท่ี
ตอ้งมีพื้นท่ีมากพอ และเป็นพื้นท่ีของตนเองในการติดตั้งก๊าซชีวภาพ เพื่อไม่ให้เกิดความขดัแยง้กบั
บา้นขา้งเคียง แต่ขนาดของบ่อจะเป็น 6 ลูกบาศก์เมตรทุกครัวเรือน และก๊าซชีวภาพท่ีใชไ้ดจ้ะใชไ้ด้
เฉพาะการหุงตม้อาหารในครัวเรือนเท่านั้น ถา้ใชใ้นดา้นอ่ืนจะยงัไม่เพียงพอ เน่ืองจากความแรงยงั
ต ่า แต่ในโรงเรียนในพื้นท่ีหน่วยงานเทศบาลยงัไม่สนันสนุน เพราะตอ้งระวงัเด็ก เพราะเด็กจะมี
ความอยากรู้อยากเห็น ซ่ึงถา้เราไม่มีการแนะน าและควบคุมท่ีดี อาจจะท าใหว้สัดุอุปกรณ์เสียหายได้
เร็ว ซ่ึงแต่ก่อนเคยท าในพื้นท่ีอ่ืนๆแลว้ ไม่ประสบผลส าเร็จ จึงไม่แนะน าใหติ้ดตั้ง 

6) วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตก๊าซชีวภาพในชุมชนของท่านมีเพียงพอหรือไม่ และใชว้ตัถุดิบ
ชนิดใด ไดว้ตัถุดิบมาจากแหล่งใดบา้ง 

นักพฒันาชุมชน กล่าวว่า วตัถุดิบท่ีใช้ผลิตก๊าซชีวภาพในชุมชนพื้นท่ีน้ีมีความพอเพียง 
เพราะเราเน้นกลุ่มเป้าหมายท่ีครัวเรือนท่ีมีอาชีพเล้ียงปศุสัตว ์วตัถุดิบท่ีใช้ในชุมชน คือ มูลโค มูล
สุกร ซ่ึงในแต่ละครัวเรือนไดน้ ามาจากแหล่งสัตวข์องตน 

7) ประชาชนในชุมชนของท่านมีความกงัวลในการน าวตัถุดิบซ่ึงเป็นมูลสัตวห์รือของเสีย
ต่างๆ มาใชใ้นขั้นตอนการผลิตวา่จะน าเช้ือโรคและมีผลต่อสุขภาพอนามยัหรือไม่ และมีวิธีปฏิบติั
อยา่งไร 

นกัพฒันาชุมชน กล่าววา่ ส่วนใหญ่แลว้ประชาชนในชุมชนไม่มีความกงัวล เน่ืองจากเป็น
เกษตรกร ท าการเล้ียงสัตวแ์บบน้ีมานานแลว้ จึงมีทราบและมีการป้องกนัต่างๆแลว้ และเช่ือวา่โรค
ท่ีมาจากสัตวน์ั้นไม่สามารถจะลุกลามมาสู่คนได ้

8) ประชาชนในชุมชนของท่านมีความกังวลในด้านความปลอดภัย  อนัตรายท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนในการผลิตก๊าซชีวภาพและการน าก๊าซชีวภาพไปใชห้รือไม่ และท่านมีวธีิปฏิบติัอยา่งไร 

นกัพฒันาชุมชน กล่าววา่ ในดา้นของความกงัวลดา้นความปลอดภยั ทีแรกประชาชนยงัไม่
มีความรู้ จึงมีความกงัวลอยู่บา้ง และไม่กล้าให้ไปติดตั้งบา้นของตน แต่ในปัจจุบนัการผลิตก๊าซ
ชีวภาพไดมี้ความแพร่หลายมากข้ึน ท าให้ประชาชนส่วนใหญ่ เห็นถึงความคุม้ค่า และมีการอบรม
ทางดา้นวิชาการเพื่ออธิบายให้ประชาชนทราบ และมีวิธีป้องกนัอย่างไร ท าให้ประชาชนท่ีได้รับ
ขอ้มูลไม่มีความกงัวลในการติดตั้งก๊าซชีวภาพ 

9) ประชาชนในชุมชนของท่านมีความพึงพอใจในการผลิตและการใช้ประโยชน์จากก๊าซ
ชีวภาพหรือไม่ อยา่งไร 
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นกัพฒันาชุมชน กล่าวว่า ประชาชนมีความพึงพอใจและส าเร็จขั้นหน่ึง เพราะเราท าความ
เขา้ใจกนัก่อน โดยทางหน่วยงานก าหนดอายุของวสัดุอุปกรณ์แต่ละบ่ออยู่ท่ี 3 ปี คือครัวเรือนท่ี
ติดตั้งบ่อก๊าซชีวภาพจ าเป็นต้องดูแล รักษา ให้ใช้ได้จริง 3 ปี แต่ภายหลังจากนั้น จะใช้ไม่ใช้ก็
แลว้แต่ครัวเรือนนัน่ๆเห็นวา่คุม้ค่าหรือไม่ หากเห็นวา่คุม้ค่าก็ด าเนินการต่อไป ส่วนคิดวา่ไม่คุม้ค่าก็
จะหยุดก็ได้ แต่จากการติดตามผลส่วนใหญ่พบว่าครัวเรือนท่ีไดรั้บการติดตั้งก๊าซชีวภาพมีความ
ตอ้งการจะใชอ้ยา่งต่อเน่ือง  

10) ในภาพรวมท่านเห็นว่าการผลิตก๊าซชีวภาพในชุมชนของท่านมีความส าเร็จหรือไม่ 
และมีปัญหา อุปสรรคอยา่งไร ใหย้กตวัอยา่งเร่ืองใดบา้ง และมีวธีิแกไ้ขปัญหาอยา่งไรบา้ง 

นักพฒันาชุมชน กล่าวว่า ภายในพื้นท่ีท่ีหน่วยงานรับผิดชอบ ถือว่ามีความส าเร็จดี แต่ก็
ตอ้งติดตามต่อไป และจากท่ีผา่นมาไม่พบปัญหาและอุปสรรคใดๆ ทั้งในดา้นเทคนิค และการบ ารุง 
รักษา เพราะชาวบา้นส่วนใหญ่จะมีความรู้ในเชิงช่าง สามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ไดเ้อง 

11) ท่านคิดว่าปัจจยัใดบา้งท่ีจะท าให้การผลิตก๊าซชีวภาพภายในชุมชนของท่านมีความ
ย ัง่ยนื และท่านเห็นวา่ในชุมชนของท่านมีการผลิตก๊าซชีวภาพอยา่งย ัง่ยนืแลว้หรือไม่ 

นักพฒันาชุมชน กล่าวว่า ปัจจยัท่ีจะท าให้การผลิตก๊าซชีวภาพในพื้นท่ีมีความย ัง่ยืน คือ 
ตอ้งมีการให้ความรู้ ความเขา้ใจส่งเสริมจากหน่วยงาน ให้ชาวบา้นไดเ้ห็นประโยชน์ และมีความ
ตอ้งการอยา่งแทจ้ริง และจากการติดตาม ประเมินผล ท่ีผ่านมา พบวา่ชุมชนมีการผลิตก๊าซชีวภาพ
อยา่งย ัง่ยนืแลว้ เห็นไดจ้าก บางครัวเรือน ใชต้ั้งแต่เร่ิมโครงการแรก จนถึงปัจจุบนัก็มีการใชอ้ยู ่และ
ยงัพบวา่ไม่พบปัญหาท่ีเกิดใดๆเลย 

12) ในการผลิตก๊าซชีวภาพในชุมชนของท่าน ท าใหชุ้มชนเกิดผลกระทบดา้นบวกหรือดา้น
ลบอยา่งไรบา้ง ทั้งในดา้นกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์และคุณภาพชีวติ 

นกัพฒันาชุมชน กล่าววา่ ท าให้เกิดผลกระทบทางดา้นบวก คือ ลดรายจ่าย ทั้งในดา้นการ
ใชก้๊าซเพื่อหุงตม้ในครัวเรือนแทนก๊าซหุงตม้ (LPG) และลดรายจ่าย ดา้นการใชปุ๋้ยชีวภาพ แทนการ
ใชปุ๋้ยท่ีท าจากสารเคมี ในการท าเกษตรของบางครัวเรือน อีกทั้งยงัเป็นการก าจดัส่ิงปฏิกูล ท่ีไม่พึง
ประสงค ์ท าให้ส่ิงแวดลอ้มดีข้ึน เพิ่มรายได ้โดยการน าน ้ าหมกัชีวภาพไปจ าหน่าย และการคิดต่อ
ยอดเพิ่มมูลค่า โดยการน ากากท่ีไดไ้ปเล้ียงไส้เดือน ท าให้ไดมู้ลไส้เดือน เพิ่มมูลค่าขายไดร้าคามาก
ข้ึน 

13) ท่านมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมหรือความช่วยเหลืออ่ืนๆเก่ียวกบัการผลิตก๊าซชีวภาพใน
ชุมชนของท่านหรือไม่ อยา่งไร 

นกัพฒันาชุมชน กล่าววา่ ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม คือ อยากจะใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเขา้มาส
สนบัสนุนเพิ่มมากยิ่งข้ึน เช่น หน่วยงานทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากการผลิตก๊าซชีวภาพถือเป็น
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การจัดการส่ิงแวดล้อมอย่างหน่ึง ท าให้ปัญหามูลสัตว์ท่ีส่งกล่ินเหม็น และของเหลือใช้ทาง
การเกษตรลดน้อยลง ท าให้ส่ิงแวดลอ้มดีข้ึน ซ่ึงหากไดผู้เ้ช่ียวชาญทางดา้นน้ีมาให้ขอ้มูล ทางภาค
ประชาชนน่าจะรักษาส่ิงแวดลอ้มมากยิง่ข้ึน 
 

2. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 เทศบาลต าบลลาดบัวขาว อ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี 
 

  
    
ภาพที ่ข.4 การสัมภาษณ์ผูใ้หญ่บา้น หมู่ 1 เทศบาลต าบลลาดบวัขาว 
 
1) ความเป็นมาของการผลิตก๊าซชีวภาพใชใ้นชุมชนของท่านเป็นอยา่งไร 
ผูใ้หญ่บ้าน หมู่ 1 เทศบาลต าบลลาดบัวขาว กล่าวว่า ในพ.ศ.2553 ส านักงานพลังงาน

จงัหวดัราชบุรี ไดเ้ขา้มาบนัทึกขอ้ตกลงในเร่ืองการอนุรักษพ์ลงังาน ประหยดัพลงังาน ใหชุ้มชนหนั
มาร่วมกันประหยดัพลังงาน พร้อมผลิตพลังงานทดแทน โดยในชุมชนได้ตกลงกันว่า จะแบ่ง
งบประมาณออกเป็น 2 ส่วน 

ส่วนท่ี 1. น ามาซ้ือหลอดประหยดัไฟ หรือหลอดตะเกียบ เพื่อแจกจ่ายให้กบัครัวเรือน เพื่อ
เป็นการประหยดัพลงังาน 

ส่วนท่ี 2. น ามาสร้างบ่อก๊าซชีวภาพเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพไวหุ้งต้มอาหารในครัวเรือน 
จ านวน 7 บ่อ ก าหนดใหห้มู่ละ 1 บ่อ ทั้งหมดมี 7 หมู่บา้น 

โดยเลือกครัวเรือนท่ีสนใจ ขณะนั้นมีครัวเรือนให้ความร่วมมือทั้งหมด 47 ครัวเรือน ทั้ง 47 
ครัวเรือนมีการแจกจ่ายหลอดตะเกียบ เพื่อใชภ้ายครัวเรือน ครัวเรือนละ 10หลอด 

ส่วนบ่อก๊าซชีวภาพ ไดเ้ลือกครัวเรือนท่ีมีความพร้อมทางด้านวตัถุดิบ หลงัจากติดตั้งไป
แลว้ 7 บ่อ มีการช ารุดไปแลว้ 1 คร้ังและส านกังานพลงังานจงัหวดัราชบุรีใหว้สัดุอุปกรณ์ มาเปล่ียน
แลว้ครัวเรือนละ 1 ชุด เน่ืองจากวสัดุอุปกรณ์ชนิดเดิมไม่ค่อยมีคุณภาพ จึงไดพ้ฒันาข้ึนมาใหม่ 

2) หน่วยงานของท่านมีนโยบาย/แผนเก่ียวกบัการผลิตก๊าซชีวภาพหรือไม่ อยา่งไร 
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ผูใ้หญ่บา้น หมู่ 1 เทศบาลต าบลลาดบวัขาว กล่าววา่ มีแผนส่วนตวั คือ จะลองน ามูลไก่จาก
การเล้ียงไก่ไข่มาท าเป็นก๊าซชีวภาพ น าร่องชุมชนอีกครัวเรือนหน่ึง เพื่อเป็นศูนยเ์รียนรู้อีกท่ีหน่ึง
ของต าบลลาดบวัขาว 

3) ในการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใชป้ระโยชน์ในครัวเรือนและชุมชนมีหน่วยงานใดบา้งท่ีให้
การสนบัสนุนในดา้นผูเ้ช่ียวชาญ วสัดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอ่ืนๆ และมีความเพียงพอเหมาะสม
หรือไม่อยา่งไร 

ผูใ้หญ่บ้าน หมู่ 1 เทศบาลต าบลลาดบัวขาว กล่าวว่า หน่วยงานท่ีเข้ามาสนับสนุน คือ 
ส านักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี และส านักวิจัยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในด้าน
ผูเ้ช่ียวชาญ พบวา่มีความเพียงพอแลว้ เน่ืองจากในชุมชนมีแกนน าชุมชนดา้นพลงังาน หรือลูกบา้นก็
สามารถติดตั้ งเองได้แล้ว และส่วนใหญ่ก็ได้ไปดูงานจากท่ีต่างๆ มีการเข้าอบรมต่างๆอย่าง
สม ่าเสมอ ขาดแต่วสัดุอุปกรณ์ ซ่ึงยงัมีราคาค่อนขา้งสูง อีกทั้งยงัมีอีกหลายๆครัวเรือนท่ีสนใจ และมี
ศกัยภาพดา้นวตัถุดิบ ยงัคงตอ้งการงบประมาณจ านวนมาก 

4) ประชาชนในชุมชนของท่านมีความรู้ความเขา้ใจในการผลิตก๊าซชีวภาพและการน าก๊าช
ชีวภาพไปใชอ้ยา่งปลอดภยัมากนอ้ยเพียงใด และมีส่วนร่วมในการผลิตก๊าซชีวภาพอยา่งไรบา้ง 

ผูใ้หญ่บา้น หมู่ 1 เทศบาลต าบลลาดบวัขาว กล่าววา่ ในชุมชนมีอาสาสมคัรดา้นพลงังานเขา้
อบรม แลว้น าความรู้ท่ีไดม้าให้ความรู้กบัชาวบา้นอีกที ส่วนใหญ่ผูใ้ชจ้ะมีความรู้ความเขา้ใจดี และ
บางคนถือเป็นผูเ้ช่ียวชาญได ้เน่ืองจากใชม้าเป็นระยะเวลานาน 

5) ในการผลิตก๊าซชีวภาพใชใ้นชุมชนของท่าน มีการออกแบบระบบการผลิตให้เหมาะสม
กบัวตัถุดิบและสถานท่ีก่อนหรือไม่ หรือมีการจดัการอยา่งไร 

ผูใ้หญ่บา้น หมู่ 1 เทศบาลต าบลลาดบวัขาว กล่าวว่า มีการออกส ารวจครัวเรือนท่ีมีความ
ตอ้งการ วา่มีวตัถุดิบเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่ และยงัค านึงถึงสถานท่ีตอ้งเหมาะสมดว้ย และ
ท าความเขา้ใจกบัครัวเรือนหรือชุมชนนั้นว่าหากน ามาใช้แลว้ จะตอ้งสามารถมีเวลาเขา้อบรมดา้น
วชิาการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งได ้อีกทั้งตอ้งมีเวลาดูแลรักษา และจะมีผูม้าติดตาม ตรวจสอบดว้ย ยอมรับ
ไดห้รือไม่ 

6) วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตก๊าซชีวภาพในชุมชนของท่านมีเพียงพอหรือไม่ และใชว้ตัถุดิบ
ชนิดใด ไดว้ตัถุดิบมาจากแหล่งใดบา้ง 

ผูใ้หญ่บา้น หมู่ 1 เทศบาลต าบลลาดบวัขาว กล่าววา่ วตัถุดิบท่ีใชใ้นชุมชนเพียงพอ ส าหรับ
ครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพเล้ียงหมู และเล้ียงโค ท าการปศุสัตวอ์ยูแ่ลว้ ซ่ึงในการติดตั้งจะตอ้งส ารวจ
ความตอ้งการ ความยนิยอม และดูศกัยภาพในการผลิตก่อนเสมอ แต่ครัวเรือนท่ีไม่มีศกัยภาพในการ
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ผลิต ไม่มีวตัถุดิบจะไม่เลือกไปติดตั้งอยูแ่ลว้ แต่ส่วนใหญ่แกนน าชุมชนท่ีไม่ไดมี้อาชีพเล้ียงปศุสัตว ์
แต่สามารถน ามาติดตั้งได ้นั้นเพื่อเป็นตวัอยา่งวา่สามารถใชไ้ดจ้ริง และมีประโยชน์คุม้ค่าจริงๆ 

7) ประชาชนในชุมชนของท่านมีความกงัวลในการน าวตัถุดิบซ่ึงเป็นมูลสัตวห์รือของเสีย
ต่างๆ มาใชใ้นขั้นตอนการผลิตวา่จะน าเช้ือโรคและมีผลต่อสุขภาพอนามยัหรือไม่ และมีวิธีปฏิบติั
อยา่งไร 

ผูใ้หญ่บา้น หมู่ 1 เทศบาลต าบลลาดบวัขาว กล่าววา่ ไม่มีความกงัวล เพราะชาวบา้นท่ีมีการ
ประกอบอาชีพปศุสัตวก์็คลุกคลีอยูป่ระจ า ก็ไม่เกิดโรคใดๆ ทางชาวบา้นจะมีวธีิป้องกนักนัเอง เช่น 
การสวมรองเทา้บูท๊ การใชผ้า้ปิดจมูก เป็นตน้ 

8) ประชาชนในชุมชนของท่านมีความกังวลในด้านความปลอดภัย  อนัตรายท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนในการผลิตก๊าซชีวภาพและการน าก๊าซชีวภาพไปใชห้รือไม่ และท่านมีวธีิปฏิบติัอยา่งไร 

ผูใ้หญ่บา้น หมู่ 1 เทศบาลต าบลลาดบวัขาว กล่าววา่ ในดา้นอนัตรายจากบ่อก๊าซชีวภาพ ไม่
มีความกงัวล เน่ืองจากก๊าซมีแรงดนัไม่มาก และรู้วธีิการป้องกนั ตามท่ีไดมี้การเขา้อบรมมาแลว้ 

9) ประชาชนในชุมชนของท่านมีความพึงพอใจในการผลิตและการใช้ประโยชน์จากก๊าซ
ชีวภาพหรือไม่ อยา่งไร 

ผูใ้หญ่บา้น หมู่ 1 เทศบาลต าบลลาดบวัขาว กล่าววา่ ประชาชนในระดบัครัวเรือนมีความ
พึงพอใจดี แต่วสัดุอุปกรณ์รุ่นเก่า ยงัมีปัญหาการร่ัว ช ารุดไว ซ่ึงในปัจจุบนัก็ไดมี้การแกไ้ข พฒันา
วสัดุอุปกรณ์ใหดี้ข้ึนแลว้ แต่ในบางแห่งยงัไม่มีงบประมาณเขา้มาเปล่ียน 

10) ในภาพรวมท่านเห็นว่าการผลิตก๊าซชีวภาพในชุมชนของท่านมีความส าเร็จหรือไม่ 
และมีปัญหา อุปสรรคอยา่งไร ใหย้กตวัอยา่งเร่ืองใดบา้ง และมีวธีิแกไ้ขปัญหาอยา่งไรบา้ง 

ผูใ้หญ่บา้น หมู่ 1เทศบาลต าบลลาดบวัขาว กล่าววา่ ก่อนหนา้น้ีไม่ส าเร็จเท่าท่ีควร เพราะมี
ปัญหาเร่ืองการช ารุดเร็ว ตอนน้ีไดแ้กไ้ขปัญหาไปแลว้บางส่วน แต่ยงัมีงบประมาณท่ีไม่พอเพียง 
แกไ้ขโดยใหค้รัวเรือนท่ีตอ้งการรับผดิชอบค่าใชจ่้ายคนละคร่ึงกบังบประมาณท่ีได ้เพื่อการแจกจ่าย
ท่ีพอเพียง 

11) ท่านคิดว่าปัจจยัใดบา้งท่ีจะท าให้การผลิตก๊าซชีวภาพภายในชุมชนของท่านมีความ
ย ัง่ยนื และท่านเห็นวา่ในชุมชนของท่านมีการผลิตก๊าซชีวภาพอยา่งย ัง่ยนืแลว้หรือไม่ 

ผูใ้หญ่บา้น หมู่ 1 เทศบาลต าบลลาดบวัขาว กล่าววา่ ปัจจยัท่ีจะท าให้ชุมชนมีการผลิตก๊าซ
ชีวภาพอยา่งย ัง่ยืน ในส่วนตวัคิดวา่ควรเร่ิมจากการคดัเลือกครัวเรือนท่ีมีความตอ้งการจริงๆ และมี
ความพร้อม ทั้งทางดา้นวตัถุดิบและสถานท่ี และวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการติดตั้งตอ้งมีคุณภาพดีจริงๆ 
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12) ในการผลิตก๊าซชีวภาพในชุมชนของท่าน ท าให้ชุมชนเกิดผลกระทบดา้นบวกหรือ
ดา้นลบอยา่งไรบา้ง ทั้งในดา้นกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์และคุณภาพชีวติ 

ผูใ้หญ่บา้น หมู่ 1 เทศบาลต าบลลาดบวัขาว กล่าววา่ พบเฉพาะผลกระทบดา้นบวก ในดา้น
ท าให้ส่ิงแวดลอ้มดีข้ึน จากท่ีมูลสัตวส่์งกล่ินเหม็นรบกวนบา้นขา้งเคียง ตอนน้ีแทบจะไม่ไดก้ล่ิน 
อีกทั้งกากและของเสียท่ีออกมาจากบ่อหมกัยงัท าเป็นปุ๋ย ใส่ตน้ไมใ้บไม ้น ้ าท่ีไดก้็ท  าเป็นฮอร์โมน 
ท าใหพ้ืชผกั ผลไม ้ออกดอกออกผลไดเ้ร็วข้ึน 

13) ท่านมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมหรือความช่วยเหลืออ่ืนๆเก่ียวกบัการผลิตก๊าซชีวภาพใน
ชุมชนของท่านหรือไม่ อยา่งไร 

ผูใ้หญ่บา้น หมู่ 1 เทศบาลต าบลลาดบวัขาว กล่าววา่ ตอ้งการงบประมาณ เพื่อมาส่งเสริมให้
ครัวเรือนท่ีมีศกัยภาพในดา้นวตัถุดิบ และสถานท่ีผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ  
 

3. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 ต าบลเบิกไพร อ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี 
 

  

  
       
ภาพที ่ข.5 การสัมภาษณ์ผูใ้หญ่บา้น หมู่ 11 ต าบลเบิกไพรและบ่อผลิตก๊าซชีวภาพแบบโดมคงท่ี 
 

1) ความเป็นมาของการผลิตก๊าซชีวภาพใชใ้นชุมชนของท่านเป็นอยา่งไร 
ผูใ้หญ่บ้าน หมู่ 11 ต าบลเบิกไพร ได้กล่าวว่า ความเป็นมาของการผลิตก๊าซชีวภาพ เร่ิม

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ส านกังานพลงังานจงัหวดัราชบุรี และปศุสัตวจ์งัหวดัราชบุรีเขา้มาส่งเสริมดา้น



135 

 

พลงังานทดแทน และการอนุรักษณ์พลงังาน เน่ืองจากในหมู่ 11 ต  าบลเบิกไพร เป็นบริเวณพื้นท่ีสี
เขียว ไม่สามารถสร้างโรงงานได้ ภาคประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปศุสัตว ์คือ เล้ียงสุกร
จ านวนมาก 

2) หน่วยงานของท่านมีนโยบาย/แผนเก่ียวกบัการผลิตก๊าซชีวภาพหรือไม่ อยา่งไร 
ผูใ้หญ่บา้น หมู่ 11 ต าบลเบิกไพร ไดก้ล่าววา่ แผนในการผลิตก๊าซชีวภาพ ก าลงัมีโครงการ

ชุมชนบ่อก๊าซ ซ่ึงท าเป็นชุมชน ยงัอยูใ่นขั้นตอนส ารวจระยะทางและส ารวจศกัยภาพอ่ืนๆ โดยเม่ือ
โครงการเสร็จส้ินจะมีการมอบหมายใหห้มู่บา้นบริหารจดัการ 

3) ในการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใชป้ระโยชน์ในครัวเรือนและชุมชนมีหน่วยงานใดบา้งท่ีให้
การสนบัสนุนในดา้นผูเ้ช่ียวชาญ วสัดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอ่ืนๆ และมีความเพียงพอเหมาะสม
หรือไม่อยา่งไร 

ผูใ้หญ่บา้น หมู่ 11 ต าบลเบิกไพร ไดก้ล่าวว่า หน่วยงานท่ีเขา้มาสนบัสนุน คือ ส านักงาน
พลังงานจังหวดัราชบุรี ส านักงานปศุสัตว์จังหวดัและอ าเภอ ในด้านของวสัดุ อุปกรณ์ และ
งบประมาณไม่พอเพียง เพราะจากท่ีกล่าวไวว้่าในหมู่บา้นมีชาวบา้นท าอาชีพเล้ียงสุกรเป็นจ านวน
มาก ส่วนในด้านผู ้เช่ียวชาญและด้านวิชาการได้มีหน่วยงานต่างๆเข้ามาอบรม ตัวอย่างเช่น 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ก็ไดเ้ขา้มาอบรมในเร่ืองการใช้และความปลอดภยัในการผลิตก๊าซชีวภาพ
ดว้ย 

4) ประชาชนในชุมชนของท่านมีความรู้ความเขา้ใจในการผลิตก๊าซชีวภาพและการน าก๊าช
ชีวภาพไปใชอ้ยา่งปลอดภยัมากนอ้ยเพียงใด และมีส่วนร่วมในการผลิตก๊าซชีวภาพอยา่งไรบา้ง 

ผูใ้หญ่บา้น หมู่ 11 ต าบลเบิกไพร ได้กล่าวว่า มีการให้ความรู้กนัเร่ือยๆ ท าให้ประชาชน
สนใจ และอยากมีส่วนร่วมเพิ่มขิ้น 

5) ในการผลิตก๊าซชีวภาพใชใ้นชุมชนของท่าน มีการออกแบบระบบการผลิตให้เหมาะสม
กบัวตัถุดิบและสถานท่ีก่อนหรือไม่ หรือมีการจดัการอยา่งไร 

ผูใ้หญ่บ้าน หมู่ 11 ต าบลเบิกไพร ได้กล่าวว่า มีการตรวจสอบสถานท่ีก่อน เช่น เข้ามา
ส ารวจระยะทางการต่อท่อก๊าซ ส าหรับชุมชน 

6) วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตก๊าซชีวภาพในชุมชนของท่านมีเพียงพอหรือไม่ และใชว้ตัถุดิบ
ชนิดใด ไดว้ตัถุดิบมาจากแหล่งใดบา้ง 

ผูใ้หญ่บา้น หมู่ 11 ต าบลเบิกไพร ไดก้ล่าวว่า ส่วนใหญ่ในชุมชนมีการท าปศุสัตวจ์  านวน
มาก ทั้งเล้ียงหมูหลุม เล้ียงโคนมและโคเน้ือ ท าให้วตัถุดิบเพียงพอ และยงัเหลือใช้ มูลสัตวท่ี์ไดย้งั
น าไปพึ่งแดดแลว้ขายเป็นปุ๋ยไดจ้  านวนมาก 
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7) ประชาชนในชุมชนของท่านมีความกงัวลในการน าวตัถุดิบซ่ึงเป็นมูลสัตวห์รือของเสีย
ต่างๆ มาใชใ้นขั้นตอนการผลิตวา่จะน าเช้ือโรคและมีผลต่อสุขภาพอนามยัหรือไม่ และมีวิธีปฏิบติั
อยา่งไร 

ผูใ้หญ่บา้น หมู่ 11 ต าบลเบิกไพร ไดก้ล่าววา่ ปัญหาของเสียมีกล่ินเหม็น เป็นแหล่งน าเช้ือ
โรค ในท่ีน้ีไม่มีความกงัวล จะเป็นการแกไ้ขปัญหามากกว่า เพราะแกไ้ขปัญหาทางดา้นกล่ินเหม็น
ของมูลสัตว ์เม่ือน ามูลสัตวน์ั้นมาหมกัท าก๊าซชีวภาพ กล่ินเหม็นก็จะหมดไป และแมลงท่ีมาก่อกวน
กบัส่ิงปฏิกูลต่างๆก็นอ้ยลง 

8) ประชาชนในชุมชนของท่านมีความกังวลในด้านความปลอดภัย  อนัตรายท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนในการผลิตก๊าซชีวภาพและการน าก๊าซชีวภาพไปใชห้รือไม่ และท่านมีวธีิปฏิบติัอยา่งไร 

ผูใ้หญ่บา้น หมู่ 11 ต าบลเบิกไพร ไดก้ล่าววา่ ส่วนใหญ่ในชุมชน หรือครัวเรือนท่ีติดตั้งจะมี
ความรู้ส่วนน้ีแลว้ จึงทราบวา่ตอ้งเตรียมการยงัไง มีแผนปฏิบติั 

9) ประชาชนในชุมชนของท่านมีความพึงพอใจในการผลิตและการใช้ประโยชน์จากก๊าซ
ชีวภาพหรือไม่ อยา่งไร 

ผูใ้หญ่บา้น หมู่ 11 ต าบลเบิกไพร ไดก้ล่าวว่า มีความพึงพอใจมาก เพราะไดน้ าเอาของเสีย
มาใชป้ระโยชน์ และแกปั้ญหากล่ินเหมน็จากมูลสัตวท่ี์เล้ียง 

10) ในภาพรวมท่านเห็นว่าการผลิตก๊าซชีวภาพในชุมชนของท่านมีความส าเร็จหรือไม่ 
และมีปัญหา อุปสรรคอยา่งไร ใหย้กตวัอยา่งเร่ืองใดบา้ง และมีวธีิแกไ้ขปัญหาอยา่งไรบา้ง 

ผูใ้หญ่บา้น หมู่ 11 ต าบลเบิกไพร ไดก้ล่าววา่ ในส่วนตวัเห็นวา่โครงการผลิตก๊าซชีวภาพใน
ชุมชนมีความส าเร็จ ปัญหาท่ีพบคือการช ารุดของวสัดุอุปกรณ์ แต่ไดมี้การแกไ้ขปัญหาแลว้โดยใช้
พลาสติกท่ีมีคุณภาพมากข้ึน 

11) ท่านคิดว่าปัจจยัใดบา้งท่ีจะท าให้การผลิตก๊าซชีวภาพภายในชุมชนของท่านมีความ
ย ัง่ยนื และท่านเห็นวา่ในชุมชนของท่านมีการผลิตก๊าซชีวภาพอยา่งย ัง่ยนืแลว้หรือไม ่

ผูใ้หญ่บา้น หมู่ 11 ต าบลเบิกไพร ไดก้ล่าวว่า หากมีการช่วยกนัดูแล แบ่งหน้าท่ีกนัอย่าง
เหมาะสม ก็จะท าใหโ้ครงการมีความย ัง่ยนื 

12) ในการผลิตก๊าซชีวภาพในชุมชนของท่าน ท าใหชุ้มชนเกิดผลกระทบดา้นบวกหรือดา้น
ลบอยา่งไรบา้ง ทั้งในดา้นกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์และคุณภาพชีวติ 

ผูใ้หญ่บา้น หมู่ 11 ต าบลเบิกไพร ไดก้ล่าววา่ ส่งผลทางดา้นบวก คือ ประหยดัค่าใชจ่้าย ไม่
มีกล่ินเหมน็รบกวนของมูลสัตว ์กากท่ีไดใ้ชเ้ป็นปุ๋ยบ ารุงตน้ไม ้

13) ท่านมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมหรือความช่วยเหลืออ่ืนๆเก่ียวกบัการผลิตก๊าซชีวภาพใน
ชุมชนของท่านหรือไม่ อยา่งไร 
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ผูใ้หญ่บา้น หมู่ 11 ต าบลเบิกไพร ไดก้ล่าววา่ อนัดบัแรกคือยงัขาดงบประมาณมาสนบัสนุน 
ในส่วนของบางครัวเรือนท่ีมีศกัยภาพในดา้นวตัถุดิบ เพื่อแกไ้ขปัญหาการส่งกล่ินเหมน็ รบกวนของ
มูลสัตว ์ในการติดตั้งก๊าซชีวภาพแลว้ตอ้งมีการดูแลรักษาอยา่งสม ่าเสมอ ตอ้งใส่มูลสัตวทุ์กวนั ท า
ให้ในบางครัวเรือนไม่อยากได้ เน่ืองจากไม่มีเวลาจดัการ จึงตอ้งมีการสอบถามถึงความตอ้งการ
ก่อน ช้ีแจงให้ครัวเรือนท่ีสนใจ เห็นถึงขอ้ดีต่างๆท่ีจะไดรั้บ หากครัวเรือนท่ีมีการติดตั้งก๊าซชีวภาพ 
แต่ใชไ้ม่หมด หรือเกินความเพียงพอ สามารถต่อท่อใหก้บัครัวเรือนขา้งเคียงได ้
 

4. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต าบลกรับใหญ่ อ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี 
 

  
 
ภาพที ่ข.6 การผลิตก๊าซชีวภาพแบบถุงหมกัพลาสติกในพื้นท่ี ท่ีท าการผูใ้หญ่บา้นหมู่ 3 

ต าบลกรับใหญ่ 
 

1) ความเป็นมาของการผลิตก๊าซชีวภาพใชใ้นชุมชนของท่านเป็นอยา่งไร 
ผูใ้หญ่บา้น หมู่ 3 ต าบลกรับใหญ่ ไดก้ล่าววา่ ความเป็นมาของการผลิตก๊าซชีวภาพในพื้นท่ี 

เร่ิมตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ส านักงานปศุสัตวจ์งัหวดัราชบุรีเขา้มาส่งเสริมและสนบัสนุน เน่ืองจากใน
พื้นท่ีมีการเล้ียงปศุสัตวจ์  านวนมาก โดยเฉพาะโคนม จึงท าให้มีมูลสัตวเ์ป็นจ านวนมาก ส่งผล
กระทบให้มีกล่ินเหม็น สกปรก ไม่สามารถก าจดัไดห้มด และแนวคิดการรพึ่งพาตนเองในหมู่บา้น 
จึงไดเ้กิดโครงการการผลิตก๊าซชีวภาพในพื้นท่ีข้ึน ซ่ึงมีหน่วยงานทางภาครัฐเขา้มาช่วยเหลือหลาย
หน่วยงาน ทั้งส านกังานพลงังานจงัหวดัราชบุรี และมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา 

2) หน่วยงานของท่านมีนโยบาย/แผนเก่ียวกบัการผลิตก๊าซชีวภาพหรือไม่ อยา่งไร 
ผูใ้หญ่บา้น หมู่ 3 ต าบลกรับใหญ่ ได้กล่าวว่า ในพื้นท่ีของตนก าลงัด าเนินแผนชุมชนบ่อ

ก๊าซชีวภาพอยูด่ว้ย โดยจะท าการผลิตไฟฟ้าให้กบัครัวเรือน ขนาดบ่อก๊าซชีวภาพมีปริมาตร 50-60 
คิว วตัถุดิบป้อนเขา้ระบบจากฟาร์มโคนม 5 ฟาร์ม บริเวณใกล้เคียงกนัและต่อให้กบัครัวเรือนใน
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พื้นท่ีใกลเ้คียง คาดวา่ประมาณ 10 ครัวเรือน ซ่ึงก าลงัของบประมาณจากพลงังานจงัหวดัราชบุรี การ
คดัเลือกครัวเรือนจะมีการประชุม สอบถามขอ้มูล ซ่ึงทางหน่วยงานจะไม่มีการบงัคบั ครัวเรือน
ดงักล่าวตอ้งมีความสมคัรใจ เป็นโครงการเพื่อเป็นชุมชนพลงังานทดแทนตน้แบบชุมชนอ่ืนๆ 

3) ในการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใชป้ระโยชน์ในครัวเรือนและชุมชนมีหน่วยงานใดบา้งท่ีให้
การสนบัสนุนในดา้นผูเ้ช่ียวชาญ วสัดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอ่ืนๆ และมีความเพียงพอเหมาะสม
หรือไม่อยา่งไร 

ผูใ้หญ่บ้าน หมู่ 3 ต าบลกรับใหญ่ ได้กล่าวว่า หน่วยงานท่ีให้การสนับสนุนทั้ งในด้าน
ผูเ้ช่ียวชาญ วสัดุอุปกรณ์ งบประมาณ หลกัๆ ก็จะมีส านกังานปศุสัตว ์อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 
ส านักงานพลงังานจงัหวดัราชบุรี และมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา ในพื้นท่ีรับผิดชอบของ
ตนเองนั้นพบวา่มีความเพียงพอ เหมาะสม เน่ืองจากไดง้บประมาณและการส่งเสริมจ านวนมาก ซ่ึง
ก็ได้น าการส่งเสริมบางส่วนแบ่งปันให้กบั ต าบลใกล้เคียง ท่ีมีศกัยภาพด้านวตัถุดิบ และมีความ
ตอ้งการอยา่งแทจ้ริง 

4) ประชาชนในชุมชนของท่านมีความรู้ความเขา้ใจในการผลิตก๊าซชีวภาพและการน าก๊าช
ชีวภาพไปใชอ้ยา่งปลอดภยัมากนอ้ยเพียงใด และมีส่วนร่วมในการผลิตก๊าซชีวภาพอยา่งไรบา้ง 

ผูใ้หญ่บา้น หมู่ 3 ต าบลกรับใหญ่ ไดก้ล่าววา่ ภายในพื้นท่ีรับผิดชอบของตนมีการประชุม 
และอบรม ก่อนการน าไปใช้ โดยมีเจา้หน้าท่ีส านกังานพลงังานจงัหวดัราชบุรีท าหน้าท่ีให้ความรู้ 
ขอ้มูลทางวชิาการ ซ่ึงประชาชนท่ีสนใจในการผลิตก๊าซชีวภาพในพื้นท่ีก็ใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี 
เขา้ร่วมการอบรมและปฏิบติัตามค าแนะน าของเจา้หนา้ท่ีและผูน้ าชุมชน 

5) ในการผลิตก๊าซชีวภาพใชใ้นชุมชนของท่าน มีการออกแบบระบบการผลิตให้เหมาะสม
กบัวตัถุดิบและสถานท่ีก่อนหรือไม่ หรือมีการจดัการอยา่งไร 

ผูใ้หญ่บา้น หมู่ 3 ต าบลกรับใหญ่ ไดก้ล่าววา่ ขั้นตอนแรกเม่ือมีการส่งเสริม และสนบัสนุน
การผลิตก๊าซชีวภาพ หรือ พลงังานทดแทนอ่ืนๆเขา้มาในพื้นท่ี จะมีการประชุมในหมู่บา้น แลว้ให้
ผูส้นใจกรอกขอ้มูลใบสมคัร จากนั้นทางผูน้ าชุมชนร่วมกบัเจา้หน้าท่ีหน่วยงานของชุมชนจะลง
พื้นท่ีเพื่อท าการส ารวจ ตรวจสอบขอ้มูล เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปพิจารณาคดัเลือกครัวเรือนท่ีเหมาะสม 
โดยจะดูท่ีศกัยภาพในดา้นวตัถุดิบ และสถานท่ีติดตั้งบ่อก๊าซชีวภาพเป็นหลกั เพื่อไม่ให้เกิดปัญหา
ตามมาทีหลัง ปัจจุบันในพื้นท่ีรับผิดชอบของตนจะมีการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพ บ่อก๊าซ
ชีวภาพประเภทถุงหมกัพลาสติก ขนาด 6 ลูกบาศก์เมตร ซ่ึงเพียงพอต่อการหุงต้มในครัวเรือน
เท่านั้น ยงัไม่มีการน าไปผลิตไฟฟ้า แต่ศกัยภาพวตัถุดิบในพื้นท่ีค่อยขา้งจะมีจ านวนมาก 

6) วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตก๊าซชีวภาพในชุมชนของท่านมีเพียงพอหรือไม่ และใชว้ตัถุดิบ
ชนิดใด ไดว้ตัถุดิบมาจากแหล่งใดบา้ง 
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ผูใ้หญ่บา้น หมู่ 3 ต าบลกรับใหญ่ กล่าววา่ภายในชุมชน พื้นท่ีของตน มีวตัถุดิบท่ีใชใ้นการ
ผลิตก๊าซชีวภาพจ านวนมาก เน่ืองจากประชาชนในชุมชนประกอบอาชีพปศุสัตวก์นัจ านวนมาก 
โดยเฉพาะการเล้ียงโคนม ซ่ึงมูลโคนมมีประสิทธิภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพมากกวา่มูลของสัตว์
อ่ืนๆ เพราะมีการยอ่ยสลายและเกิดก๊าซมาก ท าใหไ้ดก้๊าซชีวภาพจ านวนมากดว้ย 

7) ประชาชนในชุมชนของท่านมีความกงัวลในการน าวตัถุดิบซ่ึงเป็นมูลสัตวห์รือของเสีย
ต่างๆ มาใชใ้นขั้นตอนการผลิตวา่จะน าเช้ือโรคและมีผลต่อสุขภาพอนามยัหรือไม่ และมีวิธีปฏิบติั
อยา่งไร 

ผูใ้หญ่บา้น หมู่ 3 ต าบลกรับใหญ่ กล่าวว่า ประชาชนในพื้นท่ีไม่มีความกงัวลในเร่ืองน้ี 
เน่ืองจากสัตวท่ี์เล้ียง ไดมี้การตรวจโรคของสัตวเ์ป็นประจ าทุกปี และยงัมีการป้องกนัโดยการสวม
รองเทา้และถุงมือในการปฏิบติังาน 

8) ประชาชนในชุมชนของท่านมีความกังวลในด้านความปลอดภัย  อนัตรายท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนในการผลิตก๊าซชีวภาพและการน าก๊าซชีวภาพไปใชห้รือไม่ และท่านมีวธีิปฏิบติัอยา่งไร 

ผูใ้หญ่บา้น หมู่ 3 ต าบลกรับใหญ่ กล่าวว่า ประชาชนในพื้นท่ีไม่มีความกงัวล เน่ืองจากมี
การให้ขอ้มูลความรู้และวิธีปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง มีการอบรมการผลิตก๊าซชีวภาพและการใช้งานก๊าซ
ชีวภาพอยา่งปลอดภยั และพบวา่ก๊าซชีวภาพมีสถานะเป็นก๊าซเฉ่ือย มีความปลอดภยักวา่ก๊าซหุงตม้ 
(LPG) ท่ีใชก้นัแพร่หลายในครัวเรือน 

9) ประชาชนในชุมชนของท่านมีความพึงพอใจในการผลิตและการใช้ประโยชน์จากก๊าซ
ชีวภาพหรือไม่ อยา่งไร 

ผูใ้หญ่บา้น หมู่ 3 ต าบลกรับใหญ่ กล่าววา่ ประชาชนในชุมชนมีความพึงพอใจในการผลิต
และการใชป้ระโยชน์จากก๊าซชีวภาพ เน่ืองจากช่วยให้ลดรายจ่าย และน าของเสียอิทรียม์าใชใ้ห้เกิด
ประโยชน์ อีกทั้งเป็นการก าจดักล่ินเหม็นของมูลสัวต์ให้ลดน้อยลง และเป็นวิธีการไม่ยุ่งยาก การ
ดูแล รักษา เพียงค่อยเติมมูลอยา่งนอ้ยอาทิตยล์ะ 2-3 คร้ัง 

10)  ในภาพรวมท่านเห็นว่าการผลิตก๊าซชีวภาพในชุมชนของท่านมีความส าเร็จ
หรือไม่ และมีปัญหา อุปสรรคอยา่งไร ใหย้กตวัอยา่งเร่ืองใดบา้ง และมีวธีิแกไ้ขปัญหาอยา่งไรบา้ง 

ผูใ้หญ่บา้น หมู่ 3 ต าบลกรับใหญ่ กล่าววา่ ในโครงการผลิตก๊าซชีวภาพของชุมชนของตน
นบัว่ามีความส าเร็จ เพราะประชาชนในชุมชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ และไม่มีปัญหา
อุปสรรคใดๆเกิดข้ึน ทั้งในดา้นเทคนิคการติดตั้งทางชุมชนเราก็มีทีมงานติดตั้งและผูเ้ช่ียวชาญอยูใ่น
ชุมชนเอง ซ่ึงมีการแกไ้ขปัญหาต่างๆไดเ้อง คือชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได ้

11) ท่านคิดว่าปัจจยัใดบา้งท่ีจะท าให้การผลิตก๊าซชีวภาพภายในชุมชนของท่านมีความ
ย ัง่ยนื และท่านเห็นวา่ในชุมชนของท่านมีการผลิตก๊าซชีวภาพอยา่งย ัง่ยนืแลว้หรือไม่ 
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ผูใ้หญ่บ้าน หมู่ 3 ต าบลกรับใหญ่ กล่าวว่า ปัจจยัท่ีจะท าให้การผลิตก๊าซชีวภาพภายใน
ชุมชนเกิดความย ัง่ยืนคือ ตอ้งการมีประชุม พูดคุย กนัภายในชุมชนสม ่าเสมอ เพื่อติดตามปัญหา 
และแก้ไขไดท้นั และมีการติดตามประเมินผลในครัวเรือนหรือในชุมชนท่ีมีการผลิตก๊าซชีวภาพ 
ส าหรับภายในชุมชนของตนเห็นวา่มีการผลิตก๊าซชีวภาพอยา่งต่อเน่ือง แต่ยงัไม่แน่ใจวา่ในอนาคต
จะเป็นยงัไงต่อไป ก็ตอ้งติดตามประเมินผลไปเร่ือยๆ 

12) ในการผลิตก๊าซชีวภาพในชุมชนของท่าน ท าใหชุ้มชนเกิดผลกระทบดา้นบวกหรือ
ดา้นลบอยา่งไรบา้ง ทั้งในดา้นกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์และคุณภาพชีวติ 

ผูใ้หญ่บา้น หมู่ 3 ต าบลกรับใหญ่ กล่าวว่า ภายในชุมชนพื้นท่ีของตน พบว่ามีผลกระทบ
ทางบวกเท่านั้น คือ สามารถลดรายจ่าย และลดกล่ินเหม็นจากมูลสัตว ์อีกทั้งยงัสามารถสร้างศูนย์
เรียนรู้ให้กบัชุมชนในดา้นพลงังานทดแทน ซ่ึงปัจจุบนัท่ีท าการผูใ้หญ่บา้นก็เป็นศูนยเ์รียนรู้ให้กบั
ชุมชนในดา้นน้ี มีประชาชนจากพื้นท่ีอ่ืนเขา้มาศึกษาเรียนรู้เสมอ นอกจากน้ียงัมีการใหข้อ้มูลความรู้
ทางดา้นการเล้ียงสัตว ์อาทิ การท าหมูหลุม การเล้ียงไก่ไข อีกดว้ย 

13) ท่านมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมหรือความช่วยเหลืออ่ืนๆเก่ียวกบัการผลิตก๊าซชีวภาพ
ในชุมชนของท่านหรือไม่ อยา่งไร 

ผูใ้หญ่บา้น หมู่ 3 ต าบลกรับใหญ่ กล่าววา่ ส าหรับในดา้นขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ไดฝ้ากใน
เร่ืองการส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการผลิตก๊าซชีวภาพและการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพ 
ระดบัชุมชนเกิดข้ึนในต าบล เพราะวา่ภายในต าบลของตนยงัมีศกัยภาพวตัถุดิบท่ีมากและสามารถ
ผลิตก๊าซชีวภาพได้จ  านวนมาก ทั้งใช้ผลิตไฟฟ้า เพื่อช่วยให้ครัวเรือนในชุมชน ลดค่าใช้จ่าย และ
สามารถน ามูลสัตวท่ี์เหลือมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 

 
5. ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ต าบลสวนกล้วย อ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี 

1) ความเป็นมาของการผลิตก๊าซชีวภาพใชใ้นชุมชนของท่านเป็นอยา่งไร 
ผูใ้หญ่บา้น หมู่ 3 ต าบลสวนกล้วย ได้กล่าวว่า ความเป็นมาของการผลิตก๊าซชีวภาพใน

พื้นท่ี เร่ิมจากส านักงานปศุสัตว์ อ  าเภอบ้านโป่ง จงัหวดัราชบุรี ได้เข้ามาให้การส่งเสริม และ
สนบัสนุน การผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อเป็นพลงังานทดแทน ก๊าซหุงตม้ (LPG) โดยคดัเลือกประชาชนท่ี
มีการเล้ียงปศุ-สัตว ์ซ่ึงในต าบลสวนกล้วยถือว่าเป็นพื้นท่ีท่ีมีการเล้ียงสัตวจ์  านวนน้อยมาก ส่วน
ใหญ่ประชาชนจะมีอาชีพรับจา้งทัว่ไป คา้ขายและเกษตรกรรมบางส่วน จึงไดรั้บงบประมาณมา
ส่วนหน่ึงเท่านั้น คือในกลุ่มเล้ียงแพะเน้ือ ซ่ึงจะมีพื้นท่ีอยูบ่ริเวณชายขอบของพื้นท่ีในต าบลสวน
กลว้ยเป็นส่วนใหญ่ 
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2)  หน่วยงานของท่านมีนโยบาย/แผนเก่ียวกบัการผลิตก๊าซชีวภาพหรือไม่ อยา่งไร 
ผูใ้หญ่บา้น หมู่ 3 ต าบลสวนกลว้ย ไดก้ล่าวว่า ยงัไม่มีนโยบายอะไรเก่ียวกบัการผลิตก๊าซ

ชีวภาพในพื้นท่ี เน่ืองจากในชุมชนยงัไม่ไดรั้บการส่งเสริมและสนบัสนุนเพิ่มเติม 
3) ในการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อใชป้ระโยชน์ในครัวเรือนและชุมชนมีหน่วยงานใดบา้งท่ีให้

การสนบัสนุนในดา้นผูเ้ช่ียวชาญ วสัดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอ่ืนๆ และมีความเพียงพอเหมาะสม
หรือไม่อยา่งไร 

ผูใ้หญ่บา้น หมู่ 3 ต าบลสวนกลว้ย ไดก้ล่าวว่า มีเฉพาะส านกังานปศุสัตว ์อ าเภอบา้นโป่ง 
จงัหวดัราชบุรี 

4) ประชาชนในชุมชนของท่านมีความรู้ความเขา้ใจในการผลิตก๊าซชีวภาพและการน าก๊าช
ชีวภาพไปใชอ้ยา่งปลอดภยัมากนอ้ยเพียงใด และมีส่วนร่วมในการผลิตก๊าซชีวภาพอยา่งไรบา้ง 

ผูใ้หญ่บา้น หมู่ 3 ต าบลสวนกลว้ย ไดก้ล่าววา่ ประชาชนยงัไม่ค่อยมีความสนใจ และยงัไม่
มีความรู้ความเขา้ใจ เน่ืองจากยงัไม่มีหน่วยงานเขา้มาส่งเสริม และสนบัสนุน อยา่งจริงจงั  

5) ในการผลิตก๊าซชีวภาพใชใ้นชุมชนของท่าน มีการออกแบบระบบการผลิตให้เหมาะสม
กบัวตัถุดิบและสถานท่ีก่อนหรือไม่ หรือมีการจดัการอยา่งไร 

ผูใ้หญ่บา้น หมู่ 3 ต าบลสวนกล้วย ได้กล่าวว่า จากท่ีได้สอบถามกบัครัวเรือนท่ีได้มีการ
ติดตั้งบ่อก๊าซชีวภาพ พบวา่มีการตรวจสอบขอ้มูล ความตอ้งการและศกัยภาพในดา้นวตัถุดิบในการ
ผลิตก๊าซชีวภาพ ก่อนการส่งเสริมให้มีการติดตั้ ง โดยคัดเลือกเฉพาะกลุ่มท่ีมีการเล้ียงสัตว์ใน
ครัวเรือน และส่งเสริมให้มีบ่อก๊าซชีวภาพประเภทถุงหมกัพลาสติก ซ่ึงมีขนาดเล็กสามารถใชหุ้งตม้
อาหารในครัวเรือนเท่านั้น 

6) วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตก๊าซชีวภาพในชุมชนของท่านมีเพียงพอหรือไม่ และใชว้ตัถุดิบ
ชนิดใด ไดว้ตัถุดิบมาจากแหล่งใดบา้ง 

ผูใ้หญ่บ้าน หมู่ 3 ต าบลสวนกล้วย ได้กล่าวว่า ในส่วนของครัวเรือนท่ีมีการผลิตก๊าซ
ชีวภาพในดา้นวตัถุดิบมีความพอเพียง โดยใชมู้ลแพะเป็นส่วนใหญ่ เป็นวตัถุดิบท่ีครัวเรือนนั้นๆได้
จากการประกอบอาชีพเล้ียงสัตวอ์ยูแ่ลว้ 

7) ประชาชนในชุมชนของท่านมีความกงัวลในการน าวตัถุดิบซ่ึงเป็นมูลสัตวห์รือของเสีย
ต่างๆ มาใชใ้นขั้นตอนการผลิตวา่จะน าเช้ือโรคและมีผลต่อสุขภาพอนามยัหรือไม่ และมีวิธีปฏิบติั
อยา่งไร 

ผูใ้หญ่บา้น หมู่ 3 ต าบลสวนกลว้ย ไดก้ล่าววา่ ไม่มีความกงัวล 
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8) ประชาชนในชุมชนของท่านมีความกังวลในด้านความปลอดภัย  อนัตรายท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนในการผลิตก๊าซชีวภาพและการน าก๊าซชีวภาพไปใชห้รือไม่ และท่านมีวธีิปฏิบติัอยา่งไร 

ผูใ้หญ่บา้น หมู่ 3 ต าบลสวนกลว้ย ไดก้ล่าววา่ ไม่มีความกงัวล 
9) ประชาชนในชุมชนของท่านมีความพึงพอใจในการผลิตและการใช้ประโยชน์จากก๊าซ

ชีวภาพหรือไม่ อยา่งไร 
ผูใ้หญ่บา้น หมู่ 3 ต าบลสวนกล้วย ได้กล่าวว่า ส าหรับการผลิตและการใช้ประโยชน์จาก

ก๊าซชีวภาพ เช่ือว่าประชาชนในชุมชน พื้นท่ีของตนยงัไม่มีความพึงพอใจ เน่ืองจากยงัไม่มีการ
ส่งเสริมและสนบัสนุนอยา่งเต็มท่ี ยงัมีประชาชนจ านวนมากท่ีไม่รู้จกั และยงัไม่มีความรู้เก่ียวกบั
การผลิตก๊าซชีวภาพเลยในพื้นท่ีของตน 

10) ในภาพรวมท่านเห็นว่าการผลิตก๊าซชีวภาพในชุมชนของท่านมีความส าเร็จหรือไม่ 
และมีปัญหา อุปสรรคอยา่งไร ใหย้กตวัอยา่งเร่ืองใดบา้ง และมีวธีิแกไ้ขปัญหาอยา่งไรบา้ง 

ผูใ้หญ่บา้น หมู่ 3 ต าบลสวนกลว้ย ไดก้ล่าวว่า การผลิตก๊าซชีวภาพในชุมชนยงัไม่ประสบ
ผลส าเร็จ มีปัญหาอุปสรรค คือ ยงัขาดงบประมาณ และการส่งเสริมจากหน่วยงานต่างๆ 

11) ท่านคิดว่าปัจจยัใดบา้งท่ีจะท าให้การผลิตก๊าซชีวภาพภายในชุมชนของท่านมีความ
ย ัง่ยนื และท่านเห็นวา่ในชุมชนของท่านมีการผลิตก๊าซชีวภาพอยา่งย ัง่ยนืแลว้หรือไม่ 

ผูใ้หญ่บ้าน หมู่ 3 ต าบลสวนกล้วย ได้กล่าวว่า ควรมีการส่งเสริม และสนับสนุนจาก
หน่วยงานทางภาครัฐอยา่งต่อเน่ือง และทัว่ถึง 

12) ในการผลิตก๊าซชีวภาพในชุมชนของท่าน ท าใหชุ้มชนเกิดผลกระทบดา้นบวกหรือดา้น
ลบอยา่งไรบา้ง ทั้งในดา้นกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์และคุณภาพชีวติ 

ผูใ้หญ่บา้น หมู่ 3 ต าบลสวนกลว้ย ไดก้ล่าววา่ ส าหรับในครัวเรือนท่ีมีการผลิตก๊าซชีวภาพ 
พบวา่มีผลกระทบทางบวก คือ สามารถลดค่าใชจ่้าย เพิ่มรายได ้และลดปัญหากล่ินของมูลสัตว ์

13) ท่านมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมหรือความช่วยเหลืออ่ืนๆเก่ียวกบัการผลิตก๊าซชีวภาพใน
ชุมชนของท่านหรือไม่ อยา่งไร 

ผูใ้หญ่บ้าน หมู่ 3 ต าบลสวนกล้วย ได้กล่าวว่า ควรมีการสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณ 
ผูเ้ช่ียวชาญและวสัดุอุปกรณ์ เพิ่มเติมในพื้นท่ี เพื่อเป็นการลดปัญหาทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม และเป็น
การท าใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในชุมชน เกิดความสมคัรสมานสามคัคีกนั 
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ข.3 กลุ่มประชาชน 
 ผูศึ้กษาไดท้  าการสัมภาษณ์ แบบก่ึงโครงสร้าง (Semi -structure interview) กบัประชาชนท่ี
มีการผลิตก๊าซชีวภาพในพื้นท่ีศึกษา ทั้งในระดบัชุมชนและครัวเรือน โดยมีประเด็นค าถามไดแ้ก่ 
ความคิดเห็นท่ีมีต่อโครงการผลิตก๊าซชีวภาพในระดบัและชุมชน ความรู้ความเขา้ใจในการผลิตก๊าซ
ชีวภาพและการน าก๊าซชีวภาพไปใชอ้ยา่งปลอดภยั ความเพียงพอเหมาะสมของหน่วยงานท่ีให้การ
สนบัสนุน ทั้งในดา้นผูเ้ช่ียวชาญ วสัดุอุปกรณ์ งบประมาณ และอ่ืนๆ วตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตก๊าซ
ชีวภาพ ในดา้นความเพียงพอและแหล่งท่ีมาของวตัถุดิบ การออกแบบระบบการผลิตให้เหมาะกบั
วตัถุดิบและสถานท่ี ความกงัวลในดา้นอาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการผลิตและการใช้ก๊าซ
ชีวภาพ และความพึงพอใจ ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตก๊าซชีวภาพในครัวเรือนหรือชุมชน และ
วิธีการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ปัจจยัท่ีจะท าให้ครัวเรือนดงักล่าวมีการผลิตก๊าซชีวภาพอยา่งต่อเน่ือง 
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนทั้งดา้นบวกและดา้นลบ รวมถึงขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมและความช่วยเหลืออ่ืนท่ี
ตอ้งการเก่ียวกบัการผลิตและการใชก้๊าซชีวภาพในครัวเรือนหรือชุมชนของตน ซ่ึงผลการสัมภาษณ์
ดงักล่าว มีดงัต่อไปน้ี 
 

ข.3.1 ภาคชุมชน 
1. วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ต าบลลาดบัวขาว อ าเภอบ้านโป่ง จังหวดั

ราชบุรี 
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ภาพที่ ข.7 การผลิตก๊าซชีวภาพแบบถุงหมกัพลาสติก ภายในวิทยาลยัพยาบาลบรมราช

ชนนี จกัรีรัช ต าบลลาดบวัขาว อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 
 
อาจารย์ท่ีเป็นตัวแทนให้การสัมภาษณ์ ได้กล่าวว่า โครงการผลิตก๊าซชีวภาพมีความ

น่าสนใจมาก ความเป็นมาในวิทยาลยั ฯ คือ ไดท้  าโครงการต าบลสุขภาวะชุมชนร่วมกบัต าบลเบิก
ไพร อ าเภอบ้านโป่ง จงัหวดัราชบุรี และมีเร่ืองพลังงานทดแทนท่ีเป็นพลังงานชุมชนด้วย ตาม
แนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ท่ีไดก้ล่าวถึงความพอเพียง จึงสร้างเป็นศูนยเ์รียนรู้ให้กบั
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นท่ี  เพื่อจะได้เขา้มาเรียนรู้ โดยผูอ้  านวยการวิทยาลยั ฯ ก็
สนบัสนุน โดยใชง้บประมาณของวทิยาลยั ฯ เอง โดยน าขยะอินทรีย ์เช่น เศษอาหาร มาเป็นวตัถุดิบ  

ส าหรับทางความรู้ในการผลิตก๊าซชีวภาพมีหน่วยงานทั้ง ส านกังานพลงังานจงัหวดั แกน
น าชุมชนดา้นพลงังาน และอ่ืนๆ เขา้มาจดัการอบรม สัมนา ทั้งดา้นความปลอดภยั และพื้นฐานการ
บ ารุง รักษาระบบ โดยมีนักศึกษาและอาจารยเ์ขา้ร่วม โดยก๊าซชีวภาพท่ีได้น ามาให้แม่คา้ในโรง
อาหารท าอาหารจ าหน่ายให้กบันกัเรียน นักศึกษา ท าให้ลดค่าใช้จ่ายและจ าหน่ายอาหารไดถู้กลง 
หน้าท่ีรับผิดชอบในการดูแล บ ารุงรักษา ระบบผลิตก๊าซชีวภาพในวิทยาลยัฯ จะเป็นหน้าท่ีของ
แม่บา้นและคนดูแลสวนในวิทยาลยัฯ ท่ีเป็นลูกจา้งของวิทยาลยัฯ อยูแ่ลว้ และมีเจา้หน้าท่ีทางดา้น
บริหารจดัการดูแลในเร่ืองเงินทุน วสัดุอุปกรณ์ ส าหรับความกงัวลในการน าวตัถุดิบซ่ึงเป็นของเสีย
ต่างๆมาใชใ้นขั้นตอนการผลิตวา่จะน าเช้ือโรคและมีผลต่อสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัและ
อนัตรายท่ีจะเกิดข้ึน ทางวิทยาลยัฯ ทราบดีและมีวิธีป้องกนัแกไ้ข ในดา้นปัญหาและอุปสรรค คือ 
ในช่วงท่ีนักเรียน นักศึกษาปิดภาคเรียนหรือวนัหยุด จะไม่มีก๊าซชีวภาพ เพราะใช้วนัต่อวนั 
เน่ืองจากใช้ในปริมาณมากและการติดตั้งขนาดบ่อก๊าซชีวภาพ มีขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร และมี
วตัถุดิบไม่เพียงพอ ท าใหใ้ชก้๊าซชีวภาพอยา่งไม่ต่อเน่ือง ความพึงพอใจในการผลิตก๊าซชีวภาพและ
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การใชก้๊าซชีวภาพก็มีความพึงพอใจระดบัหน่ึง แต่มีขอ้เสนอแนะคือ น่าจะมีการพฒันาเทคโนโลยี
ใหมี้ความสะดวกสบาย คือไม่ตอ้งใชแ้รงงานคนในการเติมมูล เพราะในส่วนน้ีถา้มีก็ตอ้งมีค่าใชจ่้าย 
ควรมีกองทุนในการผลิตและการใช้ก๊าซชีวภาพ และพัฒนาด้านคุณภาพของวสัดุอุปกรณ์ให้
สามารถใชไ้ดร้ะยะเวลานานข้ึน 
 

2. รพ.สต.บ้านบางพงั ต าบลเบิกไพร อ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี 
 

  

  
 
ภาพที ่ข.8 การผลิตก๊าซชีวภาพแบบถุงหมกัพลาสติก ภายใน รพ.สต.บา้นบางพงั ต าบลเบิก

ไพร อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 
 

 นกัวิชาการสาธารณสุขท่ีรับผิดชอบโครงการผลิตก๊าซชีวภาพในรพ.สต.บา้นบางพงั ต าบล
เบิกไพร ไดก้ล่าววา่ โครงการผลิตก๊าซชีวภาพมีความน่าสนใจ และมีประโยชน์ คือสามารถลดค่าใช่
จ่าย เพราะท่ี รพ.สต.บา้นบางพงั ต าบลเบิกไพร ได้น ามาใช้ในการดูแลมารดาหลังคลอด น่ึงลูก
ประคบ อบสมุนไพร ตม้น ้าสมุนไพร แช่เทา้ผูป่้วยเบาหวาน และความดนัท่ีมีภาวะเทา้บวม โดยการ
ผลิตก๊าซชีวภาพใน รพ.สต.บา้นบางพงั ต าบลเบิกไพร ไดรั้บการส่งเสริมและสนบัสนุนจาก สถาบนั
บณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) ดา้นเงินทุนอุดหนุนและวสัดุอุปกรณ์ โดยมีแกนน าชุมชนดา้น
พลงังานในพื้นท่ีเขา้มาติดตั้ง และมีแม่บา้นคอยดูแล วตัถุดิบป้อนระบบก๊าซชีวภาพ ภายใน รพ.สต.
บา้นบางพงั ต าบลเบิกไพร ใช้เศษอาหารจากวดั มูลนก มูลสุกร ท่ีไดรั้บการช่วยเหลือจากชาวบา้น
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ในพื้นท่ี ซ่ึงใน รพ.สต.บา้นบางพงั ต าบลเบิกไพร มีความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากก๊าซ
ชีวภาพมากกวา่ก๊าซหุงงตม้ LPG และคาดวา่จะใช้อยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากท าให้ประหยดัค่าใช้จ่าย
และยงัเป็นการใช้เศษอาหารเหลือใช้ให้เป็นประโยชน์ และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กบัประชาชนใน
พื้นท่ี เม่ือประชาชนเขา้มาพบเห็น กากท่ีไดก้็น ามาใช้เป็นปุ๋ยในสวนสมุนไพร ส่วนในดา้นอาชีวอ
นามยัและความปลอดภยัจากการผลิตก๊าซชีวภาพ ภายใน รพ.สต.บา้นบางพงั ต าบลเบิกไพร ได้
กล่าววา่ ไม่มีความกงัวลเน่ืองจากมีวธีิป้องกนั และปฏิบติัอยา่งถูกตอ้ง ส่วนดา้นปัญหาอุปสรรค คือ 
ภายใน รพ.สต.บ้านบางพัง ต าบลเบิกไพร เองไม่มีวตัถุดิบท่ีเพียงพอ ต้องประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบ แลว้ทางเจา้หน้าท่ี รพ.สต.บา้นบางพงั ต าบลเบิกไพร จะเขา้ไปรับวตัถุดิบมาป้อน
ในระบบบ่อก๊าซชีวภาพ  ส่วนขอ้เสนอแนะไดก้ล่าววา่ ควรจะมีการติดตั้งหลงัคา หรือ อุปกรณ์บงั
แดด เพื่อช่วยใหบ้่อก๊าซชีวภาพใชไ้ดย้าวนานมากข้ึน 
 

ข.3.2 ภาคครัวเรือน 
1.  ครัวเรือนที ่1 ต าบลเบิกไพร อ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี 

  
ภาพที่ ข.9 การผลิตก๊าซชีวภาพแบบถุงหมกัพลาสติก และการใชป้ระโยชน์จากก๊าซชีวภาพ

ในการหุงตม้อาหารในครัวเรือน 
 
ครัวเรือนท่ี 1 เป็นสมาชิกเทศบาลต าบลเบิกไพร มีความสนใจในการผลิตก๊าซชีวภาพ 

เน่ืองจากไดรั้บเป็นตวัแทนในการเขา้อบรมทางดา้นวิชาการ เก่ียวกบัพลงังานทดแทน ท าให้ทราบ
ประโยชน์ในการผลิตก๊าซชีวภาพ ความเป็นมาในการผลิตก๊าซชีวภาพในครัวเรือนของตน คือ 
ประมาณปีพ.ศ. 2552 ส านกังานพลงังานจงัหวดัราชบุรีไดเ้ขา้มาส่งเสริมและสนบัสนุนในชุมชนใน
ดา้นพลงังานทดแทน และการผลิตก๊าซชีวภาพ จึงไดเ้สนอตวัเขา้ร่วมการติดตั้งบ่อก๊าซชีวภาพ เพื่อ
เป็นตน้แบบให้กบัประชาชนในพื้นท่ี วตัถุดิบท่ีใชใ้นการผลิตก๊าซชีวภาพ ช่วงเร่ิมตน้ไดน้ ามูลสัตว์
มาจากท่ีอ่ืน หลงัจากนั้นใช้เศษอาหารจากครัวเรือนของตนและจากร้านคา้ขายอาหารตามสั่งของ
ภรรยา และขอมูลสัตวจ์ากครัวเรือนขา้งเคียงบา้ง พบวา่เพียงพอต่อการผลิตก๊าซชีวภาพ การติดตั้ง
บ่อก๊าซชีวภาพเป็นแบบถุงหมกัพลาสติก ติดตั้งบ่อแรกใชไ้ดป้ระมาณ 3 ปี เกิดการช ารุดคือถุงหมกั
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พลาสติกร่ัว และเปล่ียนถุงหมกัพลาสติกเม่ือปลายปี พ.ศ. 2557 และไดก้ล่าววา่ถุงหมกัพลาสติกบ่อ
แรกท่ีไดน้ ามาติดตั้งยงัไม่ค่อยมีคุณภาพ ซ่ึงปัจจุบนัไดมี้การพฒันาข้ึนแลว้ ซ่ึงคาดว่าจะใช้ไดน้าน
กวา่บ่อแรก ในส่วนของความกงัวลในดา้นสุขภาพอนามยัและความปลอดภยั ส่วนตวัแลว้ไม่มีความ
กงัวล เพราะใชม้านานมากและไดรั้บความรู้จากการเขา้อบรมวิชาการจากหน่วยงานต่างๆหลายท่ีท า
ให้สามารถปฏิบติัไดถู้กตอ้งและยงัให้ค  าแนะน ากบัชาวบา้นในพื้นท่ีไดอี้กดว้ย ในดา้นปัญหาและ
อุปสรรค ส่วนตัวแล้วสามารถแก้ไขปัญหาได้เอง เพราะเคยมีอาชีพเป็นช่างมาก่อน และใน
กระบวนการติดตั้ งและกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพไม่มีความยุ่งยากอะไร ประชาชนทั่วไป
สามารถด าเนินการไดเ้อง ขอ้เสนอแนะในการผลิตก๊าซชีวภาพ ไดก้ล่าวว่า ควรมีการส ารวจความ
เหมาะสมส าหรับเทคโนโลยีท่ีจะเขา้มาสนับสนุน เน่ืองจากเคยมีการสนับสนุนให้ติดต่อบ่อก๊าซ
ชีวภาพ ประเภทโดมคงท่ีในพื้นท่ีแต่ไม่สามารถใช้งานได ้เพราะเกิดปัญหาหลายอย่าง อีกทั้งยงัมี
งบประมาณสูงมากในการติดตั้ง และไม่ค่อยได้ผล การเกิดก๊าซชีวภาพก็ไม่ดีเท่าแบบถุงหมัก
พลาสติก ท าใหใ้ชก้ารไม่ไดแ้ละทิ้งร้างไวไ้ม่ไดใ้ชง้าน และหน่วยงานทอ้งถ่ินควรให้การสนบัสนุน 
หากผูน้ าชุมชม หรือผูบ้ริหารองคก์รไม่ใหค้วามส าศญั การส่งเสริมก็คงไม่ต่อเน่ือง 
 

2. ครัวเรือนที ่2 ต าบลเบิกไพร อ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี 
 

  
 
ภาพที่  ข .10 การผลิตก๊าซชีวภาพแบบถุงหมักพลาสติก  และการสัมภาษณ์แบบก่ึง

โครงสร้างกบัภาคครัวเรือนในพื้นท่ีศึกษา ต าบลเบิกไพร อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี  
 
ครัวเรือนท่ี 2 ประกอบอาชีพเล้ียงสกุร และปลูกผกัขาย มีความสนใจในการผลิตก๊าซ

ชีวภาพในครัวเรือนของตน เพราะคิดว่ามีความคุม้ค่า อีกทั้งยงัลดค่าใช้จ่าย และมีปุ๋ยอินทรียท่ี์มี
ประสิทธิภาพดีไวใ้นทางการเกษตร เน่ืองจากปลูกผกัไวจ้  าหน่ายดว้ย ซ่ึงเป็นผกัท่ีปลอดสารพิษ การ
ดูแลก็ไม่ยุง่ยาก มีการติดตั้งบ่อก๊าซชีวภาพในปี พ.ศ. 2553 และใชม้าอยา่งต่อเน่ือง มีปัญหาช ารุดไป



148 

 

แลว้หน่ึงคร้ังและไดเ้ปล่ียนบ่อใหม่แลว้ ซ่ึงพบวา่ใชไ้ดน้านกวา่บ่อก๊าซชีวภาพบ่อเดิม ส่วนในการ
ความกงัวลในดา้นสุขภาพอนามยัหรืออนัตรายท่ีจะเกิดจากก๊าซชีวภาพ ส่วนตวักล่าววา่ไม่มีความ
กงัวลใดๆ เพราะใช้มาระยะเวลานานแล้ว ไม่มีปัญหาใดๆเกิดข้ึน ยงัใช้ได้ปรกติ และมีวิธีปฏิบติั 
ป้องกันท่ีถูกต้องแล้ว และได้เข้ารับฟังการอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ท่ีเข้ามาให้ความรู้ตลอด 
ขอ้เสนอแนะ กล่าววา่ตอ้งการงบประมาณสนบัสนุนจากหน่วยงานอ่ืนๆเพิ่มเติมเพราะในพื้นท่ียงัมี
ประชาชนมีความสนใจจ านวนมากและมีศกัยภาพดา้นวตัถุดิบ 
 

3. ครัวเรือนที ่3 ต าบลเบิกไพร อ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี 
 

  

  
   
ภาพที ่ข.11 การผลิตก๊าซชีวภาพแบบถุงหมกัพลาสติกโดยใชมู้ลสุกรและการสัมภาษณ์ภาค

ครัวเรือนในพื้นท่ีศึกษา ต าบลเบิกไพร อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 
 
ครัวเรือนท่ี 3 ประกอบอาชีพเล้ียงสุกรประมาณ 30 ตวั มีความสนใจในการผลิตก๊าซชีวภาพ 

เพราะทราบถึงความคุม้ค่า ซ่ึงสามารถลดค่าใชจ่้ายในครัวเรือน อีกทั้งในครัวเรือนของตนมีศกัยภาพ
ดา้นวตัถุดิบเพียงพออยู่แล้ว ไดรั้บการส่งเสริมจากส านักงานพลงังานจงัหวดัราชบุรีได้เขา้มาให้
ความรู้เก่ียวกบัพลงังานทดแทนในหมู่บา้นแลว้ไดรั้บการคดัเลือกใหมี้การติดตั้งบ่อก๊าซชีวภาพ โดย
ตนเองก็มีความตอ้งการจริง ส าหรับความกงัวลในดา้นสุขภาพอนามยัและอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนจาก
กระบวนการผลิตกก๊าซชีวภาพ ไม่มีความกงัวล ถา้ก๊าซชีวภาพร่ัวก็จะลอยข้ึนไปตามอากาศ และอยู่
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นอกบา้นดว้ยไม่เหมือนกบัก๊าซหุงตม้ (LPG) อยูใ่นบา้น ส่วนดา้นความพึงพอใจไดก้ล่าววา่ ช่วยลด
ค่าใชจ่้าย และก๊าซชีวภาพท่ีไดก้็แรงดี ตอ้งใชมู้ลสุกรเยอะๆ ไฟจะแรง ส าหรับปัญหาและอุปสรรค
ยงัไม่พบ แต่เสนอแนะเพิ่มเติมคือ ควรมีการพฒันาเทคโนโลย ีวสัดุอุปกรณ์ใหส้ามารถใชไ้ดน้านไม่
ช ารุดไดง่้าย 

 
4. ครัวเรือนที ่4 ต าบลเบิกไพร อ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี 

  

  
 

ภาพที่ ข.12 การผลิตก๊าซชีวภาพแบบถุงหมกัพลาสติกและการสัมภาษณ์ภาคครัวเรือนใน
พื้นท่ีศึกษา ต าบลเบิกไพร อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 

 
ครัวเรือนท่ี 4 ประกอบอาชีพรับซ้ือ-ขายของเก่า อาศยัอยู่บา้นขา้งเคียงกบัแกนน าชุมชน

ดา้นพลงังาน มีความสนใจในการผลิตก๊าซชีวภาพ เน่ืองจากได้รับการแนะน าความรู้จากแกนน า
ด้านพลังงานในพื้นท่ี และพบว่าก๊าซชีวภาพมีประโยชน์ต่อการหุงต้มอาหารในครัวเรือน และ
สามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ โดยวตัถุดิบท่ีใช้ในการผลิตก๊าซชีวภาพช่วงเร่ิมแรกของ
กระบวนการผลิต น ามูลสัตวม์าจากท่ีอ่ืน เพราะตอ้งใช้ปริมาณมากในช่วงเร่ิมตน้ จากนั้นก็ใช้เศษ
อาหารในครัวเรือน และมูลคนเป็นวตัถุดิบ พบวา่มีความพอเพียง เน่ืองจากในครัวเรือนของตนอาศยั
อยู่หลายคน ส าหรับความรู้ความเขา้ใจในการผลิตก๊าซชีวภาพและการน าไปใช้อย่างปลอดภยั ได้
กล่าววา่ ส่วนตวัแลว้ไม่ค่อยทราบเท่าไรนกั เพราะไม่ไดเ้ขา้อบรมในดา้นวชิาการต่างๆ ท่ีมีในชุมชน
เลย เพราะยงัไม่มีเวลา ตอ้งท างานส่วนตวั แต่ก็ไดรั้บขอ้มูลความรู้จากแกนน าดา้นพลงังานท่ีเขา้มา
ให้ข้อมูลบ้างแล้ว โดยไม่มีความกังวลใดๆทั้ งด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภยั ส าหรับ
ครัวเรือนของตนไดรั้บการส่งเสริมในดา้นเงินทุนและวสัดุอุปกรณ์จากสถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ (นิดา้) และมีความเพียงพอส าหรับการช่วยเหลือในครัวเรือนของตน และยงัได้กล่าวว่ามี
ความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพมากกว่าก๊าซหุงตม้ เพราะประหยดัค่าใช้จ่ายได้
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เยอะ และคิดว่าจะใช้ต่อไปอย่างต่อเน่ือง ในด้านปัญหาและอุปสรรคยงัไม่พบ เพราะพึ่ งติดตั้ ง
ประมาณปลายปี พ.ศ. 2557 ผลกระทบในเชิงบวกท่ีไดรั้บคือ สามารถลดค่าใช้จ่าย แต่ยงัไม่ไดใ้ช้
ประโยชน์จากปุ๋ยอินทรียแ์ละน ้าหมกัชีวภาพท่ีไดจ้ากกระบวนการ 

 
5. ครัวเรือนที ่5 ต าบลเบิกไพร อ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี 

 

  
  

ภาพที่ ข.13 การผลิตก๊าซชีวภาพแบบโดมคงท่ี ท่ีถูกทิ้งร้างในพื้นท่ีศึกษา ต าบลเบิกไพร 
อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 

 
ครัวเรือนท่ี 5 ประกอบอาชีพเล้ียงสุกรมาก่อน แต่ตอนน้ีได้หยุดเล้ียงสุกรเน่ืองจากราคา

สุกรมีราคาถูกมากท าให้ไม่คุ ้มค่า หลังจากหยุดเล้ียงสุกรก็ไม่มีมูลเติม อีกทั้งการติดตั้งบ่อก๊าซ
ชีวภาพแบบโดมคงท่ีตอ้งใชมู้ลหรือขยะอินทรียจ์  านวนมาก ท าให้ไม่มีวตัถุดิบป้อนระบบเพียงพอ 
จึงหยุดใช้ไป โดยบ่อก๊าซชีวภาพทแบบโดมคงท่ีติดตั้ง ได้รับการส่งเสริมจากส านักงานพลงังาน
จงัหวดัราชบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 เพื่อแก้ไขปัญหากล่ินเหม็นจากมูลสุกร และยงัได้กล่าวว่า พบ
ปัญหาเร่ืองการซ่อมบ ารุง เพราะบางทีมนัเสียหรือช ารุดไม่สามารถแกไ้ขเองได ้เน่ืองจากการผลิต
ก๊าซแบบโดมคงท่ี ค่อนข้างมีความซับซ้อนตอ้งให้ช่างท่ีเชียวชาญมาดู แต่ในพื้นท่ียงัไม่มีช่างท่ี
ทราบเก่ียวกบัการผลิตก๊าซชีวภาพประเภทน้ี ท าให้ตอ้งปล่อยทิ้งไว ้รอช่างเขา้มาดูแล ส่วนในดา้น
ความกงัวลในเร่ืองต่างๆไม่มีความกงัวล ผลกระทบคือ ลดค่าใช่จ่ายและลดกล่ินเหม็นจากมูลสุกร 
ขอ้แนะน าเพิ่มเติมในดา้นการซ่อมบ ารุงควรมีทีมช่างไวค้่อยช่วยเหลืออยา่งทัว่ถึง 
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6. ครัวเรือนที ่6 ต าบลเบิกไพร อ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี 
 

  
 

ภาพที่ ข.13 การผลิตก๊าซชีวภาพแบบถุงหมกัพลาสติกและการสัมภาษณ์ภาคครัวเรือนใน
พื้นท่ีศึกษา ต าบลเบิกไพร อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 

 
ครัวเรือนท่ี 6 ประกอบอาชีพท าการเกษตร ปลูกผกัจ าหน่าย มีความสนใจโครงการผลิต

ก๊าซชีวภาพ เพราะทราบว่ามีประโยชน์มากสามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และกากท่ีได้จาก
กระบวนการก็น ามาเป็นปุ๋ยใชป้ระโยชน์ทางการเกษตรได ้ส่วนความรู้และความเขา้ใจในการผลิต
และการใชป้ระโยชน์จากก๊าซชีวภาพอยา่งปลอดภยั ไดก้ล่าววา่ไม่คิดวา่มีอนัตรายและมีผูแ้นะน าอยู่
เสมอ ส าหรับการส่งเสริมและสนบัสนุนท่ีไดรั้บ ไดก้ล่าวอีกวา่ยงัไม่เพียงพอ ครัวเรือนขา้งเคียงเห็น
ถึงประโยชน์ท่ีไดรั้บจึงสนใจกนัมาก ส่วนงบประมาณท่ีไดรั้บ ครัวเรือนของตนไดรั้บการส่งเสริม 
ทางด้านเงินทุนและวสัดุอุปกรณ์จาก หน่วยงานเอกชนคือ สมาคมโลตารี จงัหวดัราชบุรี ท าการ
ติดตั้งบ่อก๊าซชีวภาพประมาณปลายปี พ.ศ. 2557 มีความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากก๊าซ
ชีวภาพมากกว่าก๊าซหุงต้ม (LPG) เพราะช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และยงัไม่พบปัญหาและ
อุปสรรคใดๆเกิดข้ึน ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมตอ้งการงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆเพิ่มเพื่อจะไดรั้บ
ประโยชน์อยา่งทัว่ถึงในชุมชน 
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7. ครัวเรือนที ่7 ต าบลเบิกไพร อ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี 
 

  
 

ภาพที ่ข.14 การผลิตก๊าซชีวภาพแบบถุงหมกัพลาสติกและการจดัการอบรมเก่ียวกบัการผลิต
ก๊าซชีวภาพในพื้นท่ีศึกษา ต าบลเบิกไพร อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 

 
 ครัวเรือนท่ี 7 เป็นแกนน าชุมชนดา้นพลงังาน และอาสาสมคัรดา้นต่างๆในชมชุน มีความรู้

ความเขา้ในการผลิตก๊าซชีวภาพตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 โดยมีส านักงานพลงังานจงัหวดั ส่งสริมและ
สนบัสนุน และมอบหมายให้ไปดูงานทั้งในและต่างประเทศดา้นพลงังานทดแทน จนสามารถเป็น
วทิยากรดา้นก๊าซชีวภาพตั้งแต่นั้นเป็นตน้มา ไดก้ล่าววา่ตลอดหลายปีท่ีแลว้มา มีการสนบัสนุนจาก
หน่วยงานต่างๆ ทั้ งส านักงานพลังงานจังหวดัราชบุรี ส านักงานปศุสัตว์จังหวดัราชบุรีและ
หน่วยงานการศึกษาต่างๆเขา้มาใหค้วามรู้ทางดา้นวชิาการ เงินทุนอุดหนุน และวสัดุอุปกรณ์ แต่ก็ยงั
ไม่มีความต่อเน่ือง และจ านวนงบประมาณท่ีไดม้าก็มีจ  านวนนอ้ย ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของ
ประชาชนในชุมชน ท าใหเ้กิดความขดัแยง้กนับา้ง เน่ืองจากไม่เขา้ใจวา่ตอ้งมีการจดัล าดบัก่อนหลงั 
และคิดวา่แบ่งเป็นพวกพอ้งไดรั้บประโยชน์เฉพาะพวกพอ้งของตน และยงักล่าวอีกว่าหากชุมชน
ไหนมีผูบ้ริหารองคก์รท่ีให้ความส าศญัก็จะมีการส่งเสริม และสนบัสนุนอยา่งต่อเน่ือง หากชุมชน
ไหนผูบ้ริหารองค์กรไม่ให้ความส าศญั หรือ ผูบ้ริหารองคก์ร หรือผูน้ าชุมชน คนเดิมยา้ยออกไปก็
จะตอ้งมาเร่ิมตน้ใหม่ ซ่ึงท าให้การส่งเสริมไม่ต่อเน่ือง ในดา้นความปลอดภยัและอนัตรายท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนในการผลิตก๊าซชีวภาพได้รับการอบรมจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และน าความรู้นั้นมา
แนะน าประชาชนในพื้นท่ี ส าหรับในพื้นท่ีของตน พบว่า ผูเ้ช่ียวชาญมีความเพียงพอแลว้ ขาดแต่
งบประมาณเท่านั้ น ส่วนในด้านประโยชน์ของก๊าซชีวภาพ มีความพึงพอใจมาก เพราะได้ลด
ค่าใชจ่้าย ปุ๋ยอินทรียท่ี์ไดมี้ประสิธิภาพกวา่มูลสัตว ์ใชก้บัตน้ไมท่ี้ปลูกไวไ้ดดี้ ปัญหาและอุปสรรคท่ี
พบในกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพส่วนใหญ่เป็นดา้นเทคนิค ซ่ึงก็ไดแ้กไ้ขปัญหากนัไดเ้อง เพราะ
กระบวนการผลิตไม่มีความยุ่งยาก ประชาชนในชุมชนสามารถด าเนินการควบคุมไดเ้อง ส าหรับ
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ปัจจยัท่ีจะท าให้มีการใช้ประโยชน์จาก๊าซชีวภาพอย่างย ัง่ยืนนั้น ไดก้ล่าวว่า ควรจะมีงบประมาณ
อย่างต่อเน่ือง และหน่วยงานทอ้งถ่ินตอ้งให้ความส าศญั อีกทั้งผูท่ี้ได้รับการติดตั้งบ่อก๊าซชีวภาพ
ตอ้งมีความตอ้งการอยา่งแทจ้ริง 

 
8. ครัวเรือนที ่8 ต าบลลาดบัวขาว อ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี 

 

  

  
 
ภาพที่ ข.15 การผลิตก๊าซชีวภาพแบบถุงหมกัพลาสติกและการสัมภาษณ์ภาคครัวเรือนใน

พื้นท่ีศึกษา ต าบลลาดบวัขาว อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 
 

 ครัวเรือนท่ี 8 ประกอบอาชีพเล้ียงสุกร เล้ืยงเป็ด เล้ียงแพะ มีวตัถุดิบป้อนระบบผลิตก๊าซ
ชีวภาพอย่างเพียงพอ มีความสนใจในการผลิตก๊าซชีวภาพจากท่ีไดเ้ขา้ร่วมอบรมในชุมชนพื้นท่ี 
ไดรั้บการสนบัสนุนจากสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) ในดา้นความรู้ความเขา้ใจในการ
ผลิตก๊าซชีวภาพและน าไปใชอ้ย่างปลอดภยั ไดก้ล่าววา่ มีอยูบ่า้งจากการเขา้ร่วมฟังอบรม แต่ก็ไม่
ค่อยรู้เร่ืองเท่าไร เน่ืองจากพึ่งใช้ และมีการติดตั้งประมาณปลายปี 2557 ในส่วนของความกงัวลใน
ดา้นสุขภาพอนามยัจากการน าวตัถุดิบซ่ึงเป็นมูลสัตว ์ของเสียต่างๆมาใช้ในขั้นตอนการผลิตก๊าซ
ชีวภาพวา่จะมีเช้ือโรคและมีผลต่อสุขภาพอนามยั ไม่มีความกงัวล เพราะมีวิธีป้องกนั เช่น การสวม
รองเทา้บู๊ท และใส่ถุงมือ ซ่ึงปรกติไดป้ระกอบอาชีพเล้ียงปศุสัตวม์านานแลว้  ก็ไม่เกิดปัญหาใดๆ
ข้ึน ส่วนในดา้นความปลอดภยัจากการผลิตก็ไดก้ล่าววา่ บ่อก๊าซชีวภาพอยูค่่อนขา้งไกลบา้น จึงไม่
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น่าจะเกิดอนัตรายใดๆ และท่ีบา้นไม่มีเด็ก และไม่สูบบุหร่ี ในส่วนตวัแลว้มีความพึงพอใจในการ
ผลิตก๊าซชีวภาพ แต่ยงัพบวา่มีปัญหาอุปสรรคในดา้นเทคนิค คือการต่อท่อก๊าซชีวภาพเขา้ไปใช้ใน
ครัวเรือน ยงัไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ ก๊าซยงัไม่แรง อาจเป็นเพราะท่อท่ีใช้ต่อเขา้บ้านมีขนาดเล็ก
เกินไป ซ่ึงก าลงัจะมีการแกปั้ญหาต่อไป และไดก้ล่าวต่อวา่ผลกระทบท่ีไดจ้ากการผลิตก๊าซชีวภาพ 
คือ สามารถลดรายจ่าย และการน ามูลสัตวท่ี์มีอยูไ่ปใชป้ระโยชน์ 
 

9. ครัวเรือนที ่9 ต าบลลาดบัวขาว อ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี 
 

  
 
ภาพที่ ข.16 การผลิตก๊าซชีวภาพแบบถุงหมกัพลาสติกและการสัมภาษณ์ภาคครัวเรือนใน

พื้นท่ีศึกษา ต าบลลาดบวัขาว อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 
 

 ครัวเรือนท่ี 9 ประกอบอาชีพเล้ียงสุกรประมาณ 100 ตวั มีศกัยภาพด้านวตัถุดิบผลิตก๊าซ
ชีวภาพ และมีความสนใจโครงการผลิตก๊าซชีวภาพ เพราะเห็นประโยชน์จากพื้นท่ีขา้งเคียง ไดรั้บ
การส่งเสริม สนับสนุนจากส านักงานพลงังานจงัหวดัราชบุรี บ่อก๊าซชีวภาพท่ีติดตั้งเป็นแบบไส้
กรอก หรือถุงหมกัพลาสติก บ่อแรกติดตั้งเม่ือปี พ.ศ. 2552 ใช้ไดห้ลายปีเกิดช ารุด และเปล่ียนบ่อ
ใหม่ มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตก๊าซชีวภาพและการน าก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์อย่าง
ปลอดภยัเพราะไดเ้ขา้ร่วมฟังบรรยายและค าแนะน าจากผูน้ าชุมชนในพื้นท่ี ไม่มีความกงัวลทั้งใน
ผลกระทบทางสุขภาพอนามยัและอนัตรายจากการผลิตก๊าซชีวภาพ เพราะรู้วิธีปฏิบติั และไม่พบ
ปัญหาอะไร มีความพึงพอใจในการใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวภาพมากกว่าก๊าซหุงต้ม (LPG) 
เน่ืองจากท าใหป้ระหยดัค่าใชจ่้ายในครัวเรือน กากน ามาท าปุ๋ยบ ารุงตน้ไม ้และคิดวา่จะใชต่้อเน่ือง  
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10. ครัวเรือนที ่10 ต าบลลาดบัวขาว อ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี 
 

  

  
  
ภาพที ่ข.17 การผลิตก๊าซชีวภาพแบบโดมคงท่ี โดยใชว้ตัถุดิบเป็นมูลสุกร และการสัมภาษณ์

ภาคครัวเรือนในพื้นท่ีศึกษา ต าบลลาดบวัขาว อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 
 
ครัวเรือนท่ี 10 ประกอบอาชีพเล้ียงสุกรประมาณ 150 ตวั มีแม่พนัธ์ุ 80ตวั ปรกติจะน ามูล

สุกรมาพึ่ง ตากให้แหง้แลว้น ามาบรรจุกระสอบจ าหน่าย มีบางส่วนท่ีตกคา้งก็น ามาผลิตก๊าซชีวภาพ
ได ้แกไ้ขปัญหากล่ินเหม็นท่ีมาจากมูลสุกร หน่วยงานท่ีเขา้มาส่งเสริมและสนบัสนุนคือ ส านกังาน
พลงังานจงัหวดัราชบุรี รูปแบบบ่อก๊าซชีวภาพเป็นแบบโดมคงท่ี ขนาดประมาณ 10 คิว ติดตั้งเม่ือปี 
พ.ศ. 2554 โดยใช้ต่อเน่ืองมาตลอด การใช้งานก็ไม่ยุ่งยากจะยุ่งยากเฉพาะตอนติดตั้งแต่ก็ไดก้ารส
นุบสนุนทั้งงบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ และขอ้มูลทางวชิาการจากหน่วยงานดงักล่าว และยงัไดก้ล่าว
วา่การผลิตก๊าซชีวภาพ สามารถใช้ไดน้าน 2 ชัว่โมง เติมมูลสุกร 3-4 วนั/คร้ัง และมีความพึงพอใจ
ในการใชป้ระโยชน์จากก๊าซชีวภาพมากกวา่ก๊าซหุงตม้ เพราะมีผลกระทบในทางบวกคือ สามารถ
ลดรายจ่ายในครัวเรือน แต่ยงัใช้ท าประโยชน์อ่ืนๆนอจากการหุงตม้ไม่ได ้เพราะบ่อก๊าซชีวภาพท่ี
ติดตั้งยงัมีขนาดเล็ก และกากสามารถน าไปเป็นปุ๋ยได ้ส าหรับความกงัวลดา้นสุขภาพอนามยัและ
อนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนจากการผลิตก๊าซชีวภาพ ไม่มีความกงัวลเพราะมีคู่มือการใชแ้ละมีวิธีป้องกนัท่ี
ถูกตอ้ง ในดา้นขอ้เสนอแนะ การสนบัสนุนควรดูความเหมาะสมของวตัถุดิบท่ีมีดว้ย 
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11. ครัวเรือนที ่11 ต าบลดอนกระเบื้อง อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 
 

  

  
 
ภาพที ่ข.18 การผลิตก๊าซชีวภาพแบบถุงหมกัพลาสติก โดยใชว้ตัถุดิบเป็นมูลโคและสุกรใน

พื้นท่ีศึกษา ต าบลดอนกระเบ้ือง อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 
 
ครัวเรือนท่ี 11 ประกอบอาชีพเล้ียงสกุร ขยายพนัธ์ุลูกสุกร และเล้ียงโคนม มีความสนใจใน

การผลิตก๊าซชีวภาพ เน่ืองจากไดเ้ขา้ร่วมฟังบรรยายจากสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) ท่ี
ได้เขา้มาให้ความรู้เก่ียวกบัการผลิตก๊าซชีวภาพ จึงตดัสินใจเขา้ร่วมการติดตั้งบ่อก๊าซชีวภาพใน
ครัวเรือนของตน เน่ืองจากครัวเรือนของตนมีศกัยภาพดา้นวตัถุดิบอยูแ่ลว้ จึงไดรั้บการคดัเลือกจาก
การส่งเสริม และสนบัสนุนของสถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) ในปลายปี พ.ศ. 2557 ท่ี
ผา่นมา ก๊าซชีวภาพท่ีไดพ้อใชใ้นครัวเรือนและยงัแบ่งปันให้กบัครัวเรือนขา้งเคียงไดด้ว้ยขนาดบ่อ
ก๊าซชีวภาพท่ีได ้คือ 9 ลูกบาศก์เมตร และไดก้ล่าววา่มีความพึงพอใจในการใชก้๊าซชีวภาพมากกวา่
ก๊าซหุงตม้ LPG เพราะไดป้ระโยชน์หลายอยา่ง ทั้งลดค่าใชจ่้ายในครัวเรือน และไดปุ๋้ยอินทรียม์าใช้
กบัตน้ไมท่ี้ปลูกไวใ้นบา้น ส่วนตวัแลว้ไม่มีความกงัวลดา้นสุขภาพและอนัตรายจากกระบวนการ
ผลิตก๊าซชีวภาพ แต่ก็ระวงัเด็กในบา้นไม่ให้ใช้ ปัญหาท่ีพบจะเก่ียวขอ้งกบัดา้นเทคนิคในการต่อ
ก๊าซชีวภาพไปยงัครัวเรือนขา้งเคียง เพราะบางทีก๊าซก็ไปไม่ถึง อาจเป็นเพราะในขณะนั้นอาจมีก๊าซ
ชีวภาพเหลือน้อย ก็เป็นได้ ส าหรับส่วนตัวแล้วคิดว่าจะใช้ก๊าซชีวภาพอย่างต่อเน่ือง เพราะมี
ผลกระทบเชิงบวกกบัครัวเรือนของตน แต่อยากแนะน าให้มีการพฒันาเทคโนโลยี หรือส่งเสริม
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เพิ่มเติมให้สามารถใชป้ระโยชน์ไดน้อกจากหุงตม้อาหารในครัวเรือนได ้เช่น ใชผ้ลิตไฟฟ้า เพื่อใช้
กกลูกสุกร และคิดวา่ปัจจยัท่ีจะท าใหมี้การผลิตก๊าซชีวภาพในครัวเรือนอ่ืนๆอยา่งต่อเน่ือง คือ การมี
วตัถุดิบท่ีพอเพียง ซ่ึงควรจะเป็นเกษตรกรท่ีเล้ียงปศุสัตวท่ี์ไดรั้บการส่งเสริม ซ่ึงในปัจจุบนัพบว่า
งบประมาณยงัไม่เพียงพอ เพราะยงัมีเกษตรกรจ านวนมากท่ีมีความตอ้งการ 

 
12. ครัวเรือนที ่12 ต าบลดอนกระเบื้อง อ าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 

 

  
   
ภาพที่ ข.19 การผลิตก๊าซชีวภาพแบบถุงหมกัพลาสติก โดยใช้วตัถุดิบเป็นมูลโค ในพื้นท่ี

ศึกษา ต าบลดอนกระเบ้ือง อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 
 
ครัวเรือนท่ี 12 ประกอบอาชีพเล้ียงโคเน้ือและโคนม ประมาณ 30-40 ตวั มีความสนใจใน

การผลิตก๊าซชีวภาพ และมีความรู้ความเขา้ใจในการผลิตก๊าซชีวภาพและการน าไปใชอ้ยา่งปลอดภยั 
หน่วยงานท่ีส่งเสริม และสนบัสนุน จากส านกังานพลงังานจงัหวดัราชบุรี และหน่วยงานทอ้งถ่ินจดั
อบรมสัมนา ในด้านปัญหาและอุปสรรคยงัไม่พบ และมีขอ้เสนอแนะคือ ควรตอ้งใช้วตัถุดิบท่ีมี
คุณภาพ เช่น ถ้ามูลจากไก่จะไม่ค่อยได้ก๊าซชีวภาพ และควรจะมีการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก
หน่วยงานอ่ืนๆ 
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13. ครัวเรือนที ่13 ต าบลกรับใหญ่ อ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี 
 

  
 
ภาพที ่ข.20 การผลิตก๊าซชีวภาพแบบถุงหมกัพลาสติก โดยใชว้ตัถุดิบเป็นมูลโคนม ในพื้นท่ี

ศึกษา ต าบลกรับใหญ่ อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 
 
ครัวเรือนท่ี 13 ประกอบอาชีพเล้ียงโคนมทั้งหมด 17 ตวั และมีร้านขายอาหารตามสั่ง มี

ความสนใจในการผลิตก๊าซชีวภาพ เน่ืองจากไดค้  าแนะน าจากหน่วยงานระดบัทอ้งถ่ินในพื้นท่ี และ
ทราบวา่มีประโยชน์ โดยมีความรู้ความเขา้ใจในการผลิตก๊าซชีวภาพและการน าไปใชอ้ยา่งปลอดภยั 
ไดรั้บการส่งเสริมจากมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ติดตั้งบ่อก๊าซชีวภาพประมาณปลายปี พ.ศ. 
2557 ไม่มีความกงัวลด้านสุขภาพอนามยัและอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนจากก๊าซชีวภาพ เพราะมีวิธีการ
ปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง มีความพึงพอใจในการใช้ก๊าซชีวภาพมากกว่าการให้ก๊าซหุงตม้ (LPG) ในดา้นท่ี
สามารถลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน แต่มีปัญหาคือก๊าซชีวภาพท่ีได้ความแรงยงัต ่า และไม่สามารถ
ปรับความแรงได้อย่างก๊าซหุงตม้ (LPG) จึงไม่สามารถใช้ในการท าอาหารตามสั่งได้ เพราะตอ้ง
ความแรงมากและเวลานอ้ย  

 
14. ครัวเรือนที ่14 ต าบลกรับใหญ่ อ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี 
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 ภาพที่ ข.21 การผลิตก๊าซชีวภาพแบบถุงหมกัพลาสติก โดยใช้วตัถุดิบเป็นมูลโคนมและส

กุรในพื้นท่ีศึกษา ต าบลกรับใหญ่ อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 
 
ครัวเรือนท่ี 14 ประกอบอาชีพเล้ียงโคเน้ือและหมูหลุม มีวตัถุดิบเพียงพอต่อการผลิตก๊าซ

ชีวภาพ และการผลิตก๊าซชีวภาพสามารถต่อท่อไปครัวเรือนขา้งเคียงได ้3 ครัวเรือน และไดรั้บการ
ส่งเสริมจากมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ในดา้นเงินทุนอุดหนุนและวสัดุอุปกรณ์ อีกทั้งในดา้น
ความรู้วิชาการ นอกจากมหาวทิยาลยัราชฎรัสวนสุนันทาแล้วยงัมีหน่วยงานในทอ้งถ่ินเขา้มาให้
ความรู้เพิ่มเติมดว้ย ไม่กงัวลในดา้นสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัในการผลิตก๊าซชีวภาพ และ
ยงัไม่พบปัญหาอะไร พบว่าการผลิตก๊าซชีวภาพให้ผลกระทบทางบวกกับครัวเรือนของตน คือ 
สามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได ้และก าจดัมูลสัตว ์ท าให้สภาพแวดลอ้มในพื้นท่ีดีข้ึน กล่ินเหม็นจาก
มูลสัตวล์ดนอ้ยลง 

 
15. ครัวเรือนที ่15 ต าบลกรับใหญ่ อ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี 
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ภาพที ่ข.22 การผลิตก๊าซชีวภาพแบบถุงหมกัพลาสติก โดยใชว้ตัถุดิบเป็นมูลโคนม ในพื้นท่ี

ศึกษา ต าบลกรับใหญ่ อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 
  
ครัวเรือนท่ี 15 ประกอบอาชีพเล้ียงโคนม เล้ียงสุกร เล้ียงไก่ และยงัท าการเกษตรปลูกผกั

ขาย มีความสนใจในการผลิตก๊าซชีวภาพ เพราะช่วยลดค่าใชจ่้ายในครัวเรือนและไดปุ๋้ยอินทรียใ์ช้
ในทางการเกษตร และมีประสิทธิภาพดีกวา่มูลสัตว ์มีความรู้ความเขา้ใจในการผลิตก๊าซชีวภาพและ
การน าไปใช้อย่างปลอดภยั และยงัเป็นทีมติดตั้งบ่อก๊าซชีวภาพในพื้นท่ีอีกดว้ย ไดรั้บการส่งเสริม
จากมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา ประมาณปลายปี พ.ศ. 2557 ท่ีผ่านมา ไม่พบปัญหาอุปสรรค
ในการผลิตและการใชก้๊าซชีวภาพ มีความพึงพอใจในการผลิตก๊าซชีวภาพมากกวา่ก๊าซหุงตม้ (LPG) 
แต่ยงัมีก๊าซหุงตม้ (LPG) ไวใ้ชใ้นครัวเรือนร่วมดว้ย เพราะเอาไวใ้ชใ้นเวลาเร่งรีบเท่านั้น เสนอแนะ
มีในดา้นของวสัดุอุปกรณ์ยงัพบวา่มีการช ารุดอยูบ่า้ง อยากใหมี้การพฒันาข้ึนกวา่เดิม 

 
16. ครัวเรือนที ่16 ต าบลกรับใหญ่ อ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี 
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ภาพที่ ข.23 การผลิตก๊าซชีวภาพแบบถุงหมกัพลาสติก โดยใช้วตัถุดิบเป็นมูลโคในพื้นท่ี

ศึกษา ต าบลกรับใหญ่ อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 
 
ครัวเรือนท่ี 16 ประกอบอาชีพเล้ียงโคนมทั้งหมด 6 ตวั และท าการเกษตร ปลูกขา้วโพด

และโหระพา และเล้ียงหมูหลุม 3 ตวั มีวตัถุดิบในการป้อนระบบการผลิตก๊าซชีวภาพท่ีเพียงพอ 
สนใจโครงการผลิตก๊าซชีวภาพ เพราะท าให้ประหยดัค่าใช้จ่าย ไดรั้บการส่งเสริมและสนับสนุน
จากส านักงานปศุสัตว์ อ  าเภอบ้านโป่ง จงัหวดัราชบุรี และหน่วยงานในท้องถ่ิน ติดตั้งบ่อก๊าซ
ชีวภาพตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ใชม้ายาวนาน และช่วงหลงัไม่ไดใ้ชก้๊าซหุงตม้ (LPG) แลว้ ประมาณคร่ึง
ปีท่ีผ่านมา มีความรู้ความเข้าใจในการผลิตก๊าซชีวภาพและการน าไปใช้อย่างปลอดภัยจาก
หน่วยงานต่างๆไดเ้ขา้มาให้ความรู้ ไม่มีความกงัวลดา้นสุขภาพอนามยัและอนัตรายในการผลิตก๊าซ
ชีวภาพ เพราะจากท่ีไดใ้ชม้าไม่เคยมีปัญหาอะไร และคิดวา่ไม่อนัตราย มีความพึงพอใจในการผลิต
ก๊าซชีวภาพมากกวา่ก๊าซหุงตม้(LPG) และคิดวา่จะใชต่้อเน่ืองตลอดไป ส าหรับปัญหาอุปสรรคยงัไม่
เคยเกิดข้ึน และคิดว่าการผลิตก๊าซชีวภาพมีผลกระทบเชิงบวกกบัตนเอง คือ ลดรายจ่ายจากการใช้
ก๊าซชีวภาพแทนก๊าซหุงตม้ (LPG) เพิ่มรายไดจ้ากการน าปุ๋ยอินทรียแ์ละน ้าหมกัชีวภาพไปใชใ้นทาง
การเกษตร 
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17. ครัวเรือนที ่ 17 ต าบลสวนกล้วย อ าเภอบ้านโป่ง จังหวดัราชบุรี 
 

  

  
 
 ภาพที่ ข.24 การผลิตก๊าซชีวภาพแบบถุงหมกัพลาสติก โดยใช้วตัถุดิบเป็นมูลแพะเน้ือ ใน

พื้นท่ีศึกษา ต าบลสวนกลว้ย อ าเภอบา้นโป่ง จงัหวดัราชบุรี 
 
ครัวเรือนท่ี 17 ประกอบอาชีพเล้ียงแพะเน้ือ เพาะพนัธ์ุลูกแพะและจ าหน่ายแม่พนัธ์ุ ภายใน

ฟาร์มมีแพะประมาณเกินกวา่ 20 ตวั และมีมูลแพะจ านวนมาก ซ่ึงเพียงพอต่อการผลิตก๊าซชีวภาพมี
ความสนใจโครงการผลิตก๊าซชีวภาพท่ีส่งเสริมและสนบัสนุนจากส านกังานปศุสัตว ์อ าเภอบา้นโป่ง 
จงัหวดัราชบุรี เพราะทราบวา่มีประโยชน์ ท าให้ประหยดัค่าใชจ่้าย และสามารถเพิ่มมูลค่าให้กบัมูล
แพะท่ีมีอยู่ ซ่ึงปรกติจ าหน่ายมูลแพะกิโลกรัมละ 1 บาท แต่เม่ือน ามูลแพะมาผลิตก๊าซชีวภาพ
สามารถจ าหน่ายน ้ าหมกัชีวภาพท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตลิตรละ 80 บาท บรรจุขวดขายโดยมี
ส านกังานเกษตร อ าเภอบา้นโป่งเขา้มาให้ความรู้เร่ืองปริมาณการใชใ้นทางการเกษตร ซ่ึงไดติ้ดตั้ง
บ่อก๊าซชีวภาพในปี พ.ศ. 2554 ส าหรับความกงัวลดา้นสุขภาพอนามยัและความปลอดภยัจากการ
ผลิตก๊าซชีวภาพ ไม่มีความกงัวลใดๆเน่ืองจากทราบเร่ืองน้ีมาบา้งแลว้ และมีวธีิปฏิบติัท่ีถูกตอ้ง และ
มีความพึงพอใจในการผลิตก๊าซชีวภาพมากกวา่ก๊าซหุงตม้ (LPG) เน่ืองจากท าให้ประหยดัค่าใชจ่้าย 
แต่ยงัใชร่้วมกบัก๊าซหุงตม้ (LPG) ดว้ย ส่วนปัญหาและอุปสรรคยงัไม่พบปัญหาใดๆเกิดข้ึน คิดว่า
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การผลิตก๊าซชีวภาพในครัวเรือนมีผลกระทบทางบวก คือ สามารถลดค่าใชจ่้าย เพิ่มรายได ้และลด
ขยะอินทรียใ์นครัวเรือนไดอี้กดว้ย 
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