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 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาหาวิธีสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนใน               
การจัดการขยะและน้้าเสีย ค้นหา และสร้างรูปแบบการผลิตพลังงานจากชีวมวลประเภทขยะและ
น้้าเสียแบบชุมชนมีส่วนร่วมและประเมินประสิทธิภาพการใช้รูปแบบการผลิตพลังงานจากชีวมวล
ในชุมชนต้าบลบางลี่ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยเลือกวิธีการสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชนไว้ 2 ระดับ ประกอบด้วย การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในระดับตัวแทนของ
ต้าบล และระดับชาวบ้านทุกหมู่บ้าน โดยใช้รูปแบบการประชุม หารือร่วมกับตัวแทนชุมชน และใช้
แบบสอบถามเพื่อค้นหาประเด็นปัญหาความต้องการมีส่วนร่วมของชุมชน และแนวทางใน         
การด้าเนินการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นในการด้าเนินการวิจัยในระดับตัวแทนชุมชนใน 3 ประเด็น 
ได้แก่ ความต้องการของชุมชนด้านการจัดการขยะและน้้าเสียสูงสุดร้อยละ 85.5 มีความต้องการ
ร่วมมือของชุมชนกรณีมีโครงการจัดการขยะที่สร้างประโยชน์แก่ชุมชนสูงสุดร้อยละ 92.5 และ
ประเด็นเรื่องแนวทางปฏิบัติในกรณีมีโครงการจัดการขยะและน้้าเสียในพื้นที่  พบว่า ร้อยละ  90.5 
ต้องการจัดต้ังเป็นคณะท้างานภายในชุมชน และผลการสอบถามด้วยแบบสอบถามทุก  ๆ หมู่บ้าน 
จ้านวน 352 ชุด  พบว่า ประเด็นระดับความต้องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการผลิต การใช้
ประโยชน์จากพลังงานชีวมวลในพื้นที่ระดับปานกลางถึงระดับมาก ส้าหรับผลการทดลองผลิตแก๊ส
ชีวภาพจากเศษอาหารในครัวเรือน และน้้าเสียจากโรงงานผลิตวุ้นมะพร้าว ร่วมกับมูลโคใน
อัตราส่วน มูลโคผสมกับน้้าและเศษอาหาร และ มูลโคผสมกับน้้าและน้้าเสียจากโรงงานผลิตวุ้น
มะพร้าวในอัตราส่วน  1 : 1 : 0.1 พบว่า สามารถผลิตแก๊สชีวภาพได้สูงสุด 3880.49 และ 4251.2 
มิลลิกรัมต่อนาท ีหรือ 5.58 กิโลกรัมต่อวัน และ 6.12 กิโลกรัมต่อวัน ตามล้าดับโดยเฉพาะช่วงวันที่
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มีอุณหภูมิสูงกว่า 35 องศาเซลเซียส โดยใช้เวลาในการผลิตต่อเนื่องระยะเวลาประมาณ 20-25 วัน  
สามารถน้ามาทดแทนการใช้แก๊สหุงต้มได้มากสุดถึง 10.84 เท่า ส้าหรับการใช้แก๊สประจ้าวันกับ
บ้านพักอาศัยที่มีผู้อาศัยประมาณ 3-5 คน ที่อัตราการใช้เฉลี่ย 0.25 กิโลกรัมต่อวันต่อหลังคาเรือน  
สามารถใช้ประโยชน์ได้มากกว่า 10-11 หลังคาเรือน และผลการทดสอบระดับความพึงพอใจของ
ชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรมการวิจัยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจในระดับมากในทุก  ๆ ประเด็น และ
มีความพึงพอใจในภาพรวมของกระบวนการวิจัย มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ มีระดับความต้องการน้า
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ภายในครัวเรือนได้โดยตรง 

 
ค าส าคัญ :  ขยะ น้้าเสีย พลังงานทดแทน อ้าเภออัมพวา 
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Abstract 
 
Research Title :   Creating an renewable energy from biomass waste and 

wastewater with community involvement at Amphawa 
Samusongkram Province 

Author :   Asst. Prof. Chaisri  Tharasawatpipat 
Year :   2011 
  ........................................................................................................ 
 

 The objective of this research is to study how the involvement of the 
community in the  solid waste and wastewater management, and find suitable way for  
the production of  the renewable energy from biomass-based waste and wastewater 
within participation in the community, moreover to evaluate the efficiency of the energy 
production pattern in Amphawa, Samusongkram Province. There were two level of The 
community involvement process. Creating a meeting within their representative of the 
district and issue a query survey for community needed.  

  The guideline for conducting this research were followed from the 
comments of their representatives which were the needs of the community waste 
management (85.5%), cooperation in the community for the best benefit waste 
management program (92.5%) and would like to establish a working group within the 
community (90.5%) 

From the survey of 352 results of every villages was found that the 
community involvement level on the utilization of biomass in their area were moderate to 
high level. 

In the trial biogas production from household waste and wastewater from 
coconut gelly factory combined with cow feces were found that the best ratio of cow 
feces:water: household waste and cow feces : water : factory wastewater at 1 : 1 : 0.1 
gave highest biomass production at rates 3880.49 and 4251.2 mg/min or 5.58 kg/day 
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and 6.12 kg/day, respectively at the temperature of 35C. The production 
period were approximately 20-25 continuum days. The performance of the biomass 
production were equal to 10.84 times of daily use of gas in household. (3-5 
residents/house at the average daily gas used at 0.25 kg/day/house) 

In the result of the satisfaction of the participation of the community in the 
research activities were at the highest level and more that half were satified in this 
research process and would like to apply this research within their household.  

 
Key words :   solid waste, wastewater,  renewable energy,  Amphawa 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 รายงานการวิจัยเรื่องการสร้างรูปแบบการผลิตพลังงานจากชีวมวลประเภทขยะและน้้า
เสียแบบชุมชนมีส่วนร่วมในต้าบลบางนางลี่ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ส้าเร็จได้ เนื่องจาก
บุคคลหลายท่าน และหน่วยงานหลายหน่วยงานที่ได้กรุณาช่วยเหลือให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ 
ค้าปรึกษา ให้ความคิดเห็น และก้าลังใจ 
 ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ ท่านอธิการบดี ท่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ท่านผู้อ้านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และท่าน
อาจารย์ภายในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ มอบความ
ไว้วางใจ และเชื่อมั่นในตัวผู้วิจัย ให้ทุนสนับสนุนในการท้าวิจัย ให้ความอนุเคราะห์ด้านการติดต่อ
ประสานงาน ให้ความอนุเคราะห์ด้านค้าปรึกษา ตลอดจนการให้ก้าลังใจแก่ผู้ท้าวิจัยตลอดมา ท้า
ให้การด้าเนินงานวิจัยประสบความส้าเร็จไปด้วยดี 
 ขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องและประชาชนในชุมชนต้าบลบางนางลี่ อ้าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม ที่ให้ข้อมูลในด้านต่าง  ๆ เกี่ยวกับพื้นที่ และเอื้อเฟื้อสถานที่ในการด้าเนินงานท้าให้
การศึกษาในงานวิจัยส้าเร็จลุล่วง 
 ท้ายสุดนี้ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา บารมีของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารี
รัตน์ และขอขอบคุณ พี่ และน้องที่ได้ช่วยส่งเสริมสนับสนุน และเป็นก้าลังใจท้าให้ผู้จัดท้ารายงาน
ได้ด้าเนินการวิจัยจนส้าเร็จได้ด้วยดี 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยศรี  ธาราสวัสด์ิพิพัฒน์       
                 กันยายน   2554 
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 
  ขยะและน้้าเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในครัวเรือนมักถูกก้าจัดโดยวิธีการน้าไปทิ้งนอกบ้าน 
โดยขยะจะถูกบรรจุลงในถุงด้า ส่วนน้้าเสียที่เกิดจากการล้างภาชนะ กระทะ ถ้วย ชาม จะถูก
ระบายทิ้งลงสู่ล้ารางสาธารณะ หากเป็นร้านอาหารบางแห่งจะมีถังดักไขมันรองรับ และร้านอาหาร
อีกจ้านวนไม่น้อยท่ีไม่มีถังดักไขมันรองรับ โดยส่วนของบ้านเรือนหรือร้านอาหารท่ีมีถังดักไขมัน
รองรับบางแห่งก็ละเลยที่จะท้าการตักไขมันเพื่อน้าไปก้าจัด และร้านอาหาร บ้านเรือนบางส่วนที่
ท้าการตักกากไขมันแล้วก็ไม่มีวิธีการจัดการท่ีเหมาะสมที่จะท้าให้เกิดประโยชน์ได้ จากรายงาน
การศึกษาปริมาณ และชนิดของขยะในครัวเรือนในพื้นที่ ต้าบลอัมพวา  พบว่า มีขยะในครัวเรือน
เฉลี่ยประมาณ 2 – 5 กิโลกรัมต่อวัน โดยเฉพาะเป็นขยะเปียก 2.15 กิโลกรัมต่อวัน (ไพบูลย์ แจ่มพงษ์, 
2553 ) จากรายงานการศึกษาแนวทางการสร้างพลังงานทดแทนจากขยะในพื้นที่อ้าเภออัมพวา 
พบว่า มีขยะที่สามารถน้ามาผลิตพลังงานทดแทนประเภทน้้ามันพืชที่ผ่านการใช้แล้วประมาณวัน
ละ 50-70 ลิตร (ชัยศรี ธาราสวัสวัสด์ิพิพัฒน์ , 2553) และการด้าเนินการวิจัยเชิงพื้นที่ของทีม
งานวิจัยสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยรัชภัฏสวนสุนันทา พบว่า ในพื้นที่ของอ้าเภออัมพวาทั้ง 11 ต้าบล  
2 เทศบาล ประสบปัญหาเรื่องการการจัดการขยะภายในชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่ของบางต้าบลไม่
มีถังขยะ ไม่มีระบบการก้าจัดที่ถูกต้อง และสร้างปัญหาให้กับชุมชนในพื้นที่ข้างเคียงบ่อยครั้ง 
นอกจากน้ีจากการลงพื้นที่วิจัยเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น และความต้องการของชุมชนเดือนพฤศจิกายน 
2553 ของสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบว่า ชุมชนในแต่ละต้าบล
ต้องการวิธีการจัดการขยะที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างจริงจัง ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะท้า
วิจัยเพื่อสร้างรูปแบบการน้าขยะและน้้าเสียครัวเรือนภายในชุมชนมาผลิตเป็นพลังงานชีวมวลเพื่อ
น้ากลับไปใช้ประโยชน์ภายในชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการด้าเนินการวิจัยอย่างแท้จริง ซึ่งจะ
เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในการก้าจัดขยะของอ้าเภอ สร้างแนวทางเลือกในการจัดการขยะ
รูปแบบหน่ึง ซึ่งสามารถน้าไปสู่การมีส่วนร่วมของชุมชน และเครือข่ายในพื้นที่ของจังหวัด 
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สมุทรสงคราม และเป็นแนวทางหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่ต่อไป   
 
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

ผู้วิจัยมีความตั้งใจ และมุ่งมั่นที่จะด้าเนินการวิจัยเพื่อให้ได้ตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1.2.1 เพื่อศึกษาหาวิธีสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะและน้้าเสียใน
ชุมชนต้าบลบางลี่ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

1.2.2 เพื่อค้นหา และสร้างรูปแบบการผลิตพลังงานชีวมวลจากขยะและน้้าเสียแบบ
ชุมชนมีส่วนร่วม 

1.2.3 ประเมินประสิทธิภาพการใช้รูปแบบการผลิตพลังงานชีวมวลจากขยะและน้้าเสีย
ในชุมชน 

 
1.3  ขอบเขตการวิจัย 
 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงการทดลองและพัฒนาที่ด้าเนินการอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการโดยมีขอบเขตของการวิจัยดังนี้ 

1.3.1 การด้าเนินการทดลองในระดับห้องปฏิบัติการ ใช้ห้องปฏิบัติการของสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

1.3.2 พื้นที่การศึกษา คือ พื้นที่ที่ถูกคัดเลือกจากชุมชนในต้าบลบางนางลี่ อ้าเภออัมพวา  
จังหวัดสมุทรสงคราม จ้านวน 1 ชุมชน เพื่อเป็นกลุ่มตัวอย่าง และสถานที่ผลิตพลังงานชีวมวล 

1.3.3 ประเด็นการศึกษา  เป็นการศึกษาเพื่อสร้างความร่วมมือของครัวเรือนในชุมชน 
ด้านการรวบรวมการจัดการขยะและน้้าเสียในครัวเรือนของตนเอง ร่วมสร้างรูปแบบการผลิต
พลังงานชีวมวลจากขยะและน้้าเสียนั้น  ร่วมใช้ประโยชน์จากพลังงานที่ผลิตได้ ร่วมตรวจสอบ
ประสิทธิภาพ และประเมินผลการด้าเนินการวิจัย เพื่อให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือของชุมชน
อย่างแท้จริง  

1.3.4 ประเด็นการสร้างรูปแบบของพลังงานชีวมวล แยกเป็น 2 ด้าน ประกอบด้วย               
การพัฒนารูปแบบการผลิตแก๊สชีวภาพและการใช้ที่เหมาะสมกับครัวเรือนในชุมชน และการประเมิน
ความคุ้มค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ 
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1.3.5 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการ ร้านอาหาร  บ้านพักอาศัยภายในชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นอาสาสมัครและได้รับการคัดเลือกจากชุมชน 

1.3.6 ด้าเนินงานวิจัยในช่วงเดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกันยายน 2554 

 
1.4   ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 
 การวิจัยในครั้งผู้วิจัยมีความคาดหวังว่าหลังจากสิ้นสุดการวิจัยแล้วจะท้าให้ชุมชนได้รับ
ผลประโยชน์ดังนี้ 

1.4.1 ชุมชนมีแนวทางการจัดการขยะและน้้าเสียได้เองภายในพื้นที่ของตนเอง 
1.4.2 ท้าให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมในพื้นที่ดีขึ้นและปัญหาด้านขยะและน้้าเสียลดลง 
1.4.3 ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมขยะและน้้าเสียที่จะมีผลต่อพื้นที่อ่ืนที่อยู่โดยรอบ

พื้นที่ศึกษา 
1.4.4 ท้าให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วยแนวทางการจัดการท่ีมีคุณภาพและมี

ประโยชน์ต่อชุมชนเอง 
1.4.5 เกิดการบูรณาการงานวิจัย ร่วมกับชุมชนอื่นได้สามารถได้แนวร่วมในรูปของ

เครือข่ายท่ีท้าให้เกิดการปฏิบัติให้เกิดความยั่งยืน  
1.4.6 ก่อให้เกิดความตระหนักด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ท้าให้ชุมชนหันมาสนใจด้าน

การแปรรูปของเหลือทิ้งมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 
1.5 แผนการด าเนินงาน 
 

ระยะเวลาในการด้าเนินงานวิจัย 12 เดือน โดยมีแผนการด้าเนินการดังแสดงตารางที่ 1.1 
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ตารางท่ี 1.1 แผนการด้าเนินงานวิจัย 
 

กิจกรรม 

ปี 2553 
(เดือน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมระดม   
ความคิดเห็น เพื่อสร้าง           
ความร่วมมือในการด้าเนินการวิจัย 
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง และสถานที่
ด้าเนินการวิจัยที่เหมาะสม 

            

กิจกรรมที่ 2 ค้นหารูปแบบ         
การรวบรวมและจัดเก็บตัวอย่างที่
เหมาะสม ที่สามารถคืนผลประโยชน์ 
แก่กลุ่มตัวอย่าง 

            

กิจกรรมที่ 3 ออกแบบและร่วม
สร้างรูปแบบการผลิตพลังงาน        
ชีวมวลที่เหมาะสมจากขยะและ       
น้้าเสีย พร้อมจัดอบรม/สาธิต         
การผลิตพลังงานชีวมวล 

            

กิจกรรมที่ 4 ตรวจสอบและ
ประเมินผลการด้าเนินการวิจัย       
การมีส่วนร่วม และระดับ         
ความพึงพอใจของชุมชน 

            

กิจกรรมที่ 5 สรุปผลและเขียน
รายงาน 
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บทที่ 2 
 

ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1 ข้อมูลพื้นท่ีศึกษา  

 
2.1.1 ด้านภูมิศาสตร์ 

  ต้าบลบางนางลี่ เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้้าล้าคลองกระจายทั่วพื้นที่ ท้าให้เหมาะสม
แก่การเกษตร เนื่องจากมีความชุ่มชื้นอยู่เสมอ  ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จาก                
อ่าวไทยและทะเลจีนใต้ อากาศเย็นสบายดี ฤดูหนาวไม่หนาวจัด ส่วนในฤดูร้อนก็ไม่ร้อนจนเกินไป 
มีเนื้อประมาณ 5.58 ตร.กม. หรือประมาณ 3,488 ไร่ จ้านวนประชากรในเขต อบต. 3,712 คน และ
จ้านวนหลังคาเรือน 805 หลังคาเรือน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ท้าสวนมะพร้าว ส้มโอ ลิ้นจี่ 
กล้วย และมีอุตสาหกรรมครัวเรือน เช่น ท้าน้้าตาลมะพร้าว และมีการรับจ้างทั่วไป  และรับจ้างตาม
โรงงานต่าง ๆ ดังแสดงในภาพที่ 2.1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพท่ี 2.1 ลักษณะเขตพื้นที่ต้าบลบางนางลี่ 
 ที่มา: google earth.com 
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2.1.2 อาณาเขตต าบล 

ทิศเหนือ  ติดกับ  ต้าบลบางแค อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม   
ทิศใต้  ติดกับ  ต้าบลสวนหลวง อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม   
ทิศตะวันออก  ติดกับ  ต้าบลบางแค , ต้าบลสวนหลวง อ้าเภออัมพวา จังหวัด   
   สมุทรสงคราม   
ทิศตะวันตก  ติดกับ  ต้าบลปลายโพงพาง อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  

 
2.1.3 หน่วยงานส าคัญในพื้นที่ ประกอบด้วย 

2.1.3.1 องค์การบริหารส่วนต้าบลบางนางลี่ 
2.1.3.2 สถานีอนามัยต้าบลบางนางลี่ 
2.1.3.3 วัดราษฎร์วัฒนาราม 

2.1.3.4 โรงเรียนบ้านบางนางลี่ 
  

2.2 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 

2.2.1  ขยะมูลฝอย     
 ขยะมูลฝอย หมายถึง  สิ่งต่าง ๆ ที่ใช้ในกิจกรรมการด้าเนินชีวิตของมนุษย์แล้วถูก

ทิ้งขว้าง เนื่องจากไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปหรืออาจไม่เป็นท่ีพึงประสงค์ของผู้ใช้หรืออาจด้วย
เหตุผลอ่ืน ๆ ที่ท้าให้สิ่งเหล่านั้นกลายสภาพเป็นสิ่งที่หมดคุณค่าหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อการด้าเนิน
ชีวิต ในท้านองเดียวกัน ยุพดี เสตพรรณ (2544) ได้กล่าวถึงขยะมูลฝอยว่าหมายถึงเศษสิ่งของที่ไม่
ต้องการแล้ว สิ่งของที่ช้ารุดเสียหายใช้ไม่ได้หรือเสื่อมคุณภาพ ต้องก้าจัดท้าลายหรือสิ่งของที่ต้อง
ทิ้งหรือแจกจ่ายให้แก่ผู้อื่น เช่น เศษกระดาษ เศษอาหาร ขวดแก้ว พลาสติก ซากสัตว์ ซากรถยนต์ 
เป็นต้น ส้าหรับ สุธีรา ตุลยะเสถียร และคณะ ( 2544) ได้ให้ความหมายของขยะมูลฝอยไว้ว่า
หมายถึง สิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นของแข็ง อาจเน่าเปื่อยได้หรือไม่ก็ตาม รวมไปถึง 
เถ้า ซากสัตว์ มูลสัตว์ เศษวัสดุที่ทิ้งแล้วจากอาคารบ้านเรือนหรือสถานที่อ่ืนๆเช่นตลาดสด โรงงาน
และฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในขณะที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (2545) ได้ให้ความหมายของ “ขยะ” 
ว่า เป็นของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตและการใช้สอยของมนุษย์อนึ่งส้าหรับพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ได้ให้นิยามของค้าว่า “มูลฝอย ’ หมายถึง เศษกระดาษ เศษผ้า เศษ
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อาหาร เศษสินค้า เศษวัสดุ ถุงพลาสติก ภาชนะที่ใส่อาหาร เถ้า มูลสัตว์หรือซากสัตว์รวมตลอดถึง
สิ่งอ่ืนใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อ่ืน ๆ 

 
 2.2.2  ประเภทของขยะมูลฝอย 
  ขยะมูลฝอยอาจจ้าแนกได้หลายประเภทตามลักษณะของการจ้าแนก ซึ่ง อาณัติ 
ต๊ะปินตา (2553) ได้จ้าแนกประเภทของขยะดังนี้ 
 2.2.2.1  การจ้าแนกตามลักษณะทางกายภาพ เป็นการจ้าแนกขยะมูลฝอยตาม
ลักษณะที่ปรากฏและมองเห็นจากภายนอก ซึ่งสามารถจ้าแนกออกได้ดังนี้ 

1) ขยะเปียก ( garbage) หมายถึง ขยะมูลฝอยที่เป็นสารอินทรีย์ชนิด
ต่าง ๆ และมีความชื้นสูงสามารถย่อยสลายได้ง่ายโดยกระบวนการทางชีวภาพ เช่น เศษอาหาร 
เศษพืชผักและผลไม้ เศษหญ้า เป็นต้น ดังนั้นจึงจ้าเป็นต้องท้าการเก็บขนและน้าไปก้าจัดท้าลาย
หลายอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นจากการเน่าเสียของขยะประเภทนี้ 

2) ขยะแห้ง (rubbish and trash) หมายถึง  ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในรูป
ของสารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ ซึ่งมีความชื้นต่้าย่อยสลายด้วยกระบวนการทางชีวภาพได้ยาก 
เช่น กระดาษ กล่องกระดาษ เศษกิ่งไม้ใบไม้ เศษยาง เศษผ้า เศษแก้วหรือขวดแก้ว เศษหนังหรือ
ผลิตภัณฑ์หนัง เศษกระป๋องโลหะ เศษพลาสติก เป็นต้น 

3) เถ้า (ash) หมายถึง ซากของแข็งที่เหลือจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง
ประเภทฟืนหรือถ่านหินที่ให้พลังงานความร้อนท้ังในบ้านพักอาศัย ในอาคาร หรือในโรงงานต่าง  ๆ 
ฯลฯ 

4) เศษสิ่งก่อสร้าง ( demolition and construction waste) หมายถึง 
ขยะมูลฝอยที่เกิดจากการก่อสร้างหรือการรื้อถอนอาคาร เช่น เศษเหล็ก เศษอิฐ เศษปูนซีเมนต์ 
เศษกระเบื้องเซรามิก เศษท่อพีวีซี เศษสายไฟ เศษหินและเศษไม้ เป็นต้น 

5) ซากสัตว์ต่าง  ๆ ( dead animal) หมายถึง  ซากสัตว์ต่าง  ๆ ทั้งที่
เกิดขึ้นในชุมชน เช่น สัตว์เลี้ยงตามบ้านเรือนที่ตายลงจากภาคเกษตรกรรม เช่น ซากสัตว์ในฟาร์ม
ปศุสัตว์ต่าง ๆ ที่อาจตายลงจากการเกิดโรคระบาดและจากภาคอุตสาหกรรม เช่น เศษชิ้นส่วนของ
สัตว์ที่เหลือจากโรงงานผลิตอาหารส้าเร็จรูปหรืออาหารกระป๋อง เป็นต้น  

6) ตะกอนจากระบบบ้าบัดน้้าเสีย ( sludge) หมายถึง  กากตะกอนที่
เกิดจากการบ้าบัดน้้าเสียในระบบบ้าบัดน้้าเสียของชุมชนหรือภายในโรงงานทั้งหลาย โดยอาจมี
ลักษณะเป็นของแข็งหรือกึ่งของแข็งมีทั้งส่วนที่สามารถย่อยสลายได้และย่อยสลายไม่ได้ด้วย
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ขบวนการทางชีวภาพ กากตะกอนเหล่านี้หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ก้าจัดอาจถูกชะล้างลงสู่แหล่งน้้า
หรือไหลซึมลงสู่ชั้นน้้าใต้ดินได้ 

7) ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ( Waste 
from Electronic Equipment, WFEE) หมายถึง  ขยะที่เกิดขึ้นจากภาคธุรกิจซึ่งผลิตสินค้าประเภท
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออกมาจ้าหน่ายในตลาด และเมื่อสินค้า
เหล่านั้นเสื่อมสภาพหรือหมดอายุการใช้งานลงก็กลายเป็นขยะที่ต้องน้าไปก้าจัดท้าลาย ซึ่งส่วน
ใหญ่มักจะมีขนาดใหญ่ละมีน้้าหนักมากขยะประเภทนี้  ได้แก่ ซากตู้เย็น เครื่องรับโทรทัศน์ เครื่อง
เสียง เครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 2.2.2.2  การจ้าแนกตามองค์ประกอบ  เป็นการจ้าแนกตามลักษณะของขยะ                  
มูลฝอยว่า ประกอบไปด้วยวัตถุใดบ้าง และวัตถุนั้นมีประโยชน์ที่จะน้ากลับมาใช้ใหม่ได้อีกหรือไม่
โดยอาจจ้าแนกออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ดังนี้ คือ 

1) ขยะอินทรีย ์(Organic waste) ได้แก่ ขยะมูลฝอยที่สามารถย่อยสลาย
ได้ด้วยขบวนการทางชีวภาพโดยมีจุลินทรีย์ท้าหน้าที่ย่อยสลาย เช่น เศษอาหาร เศษพืชผักและ
ผลไม้ เศษหญ้า เศษใบไม้และกิ่งไม้ รวมทั้งซากสัตว์และมูลสัตว์ต่าง  ๆ เป็นต้น ขยะประเภทนี้
สามารถน้ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ในรูปของการน้ามาท้าปุ๋ยหมัก 

2) ขยะที่น้ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ (Recycle waste) ได้แก่ ขยะมูลฝอย
ที่มีศักยภาพในการน้ามาแปรรูปเพื่อใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ เหล็ก พลาสติก 
อะลูมิเนียม หนัง และยาง เป็นต้น ขยะประเภทนี้เมื่อน้ามาท้าการคัดแยกผ่านกระบวนการแปรรูป
แล้วสามารถน้ามาเป็นวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตสินค้า หรืออาจน้าไปเป็นส่วนผสมกับวัตถุดิบใหม่
เพื่อลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติลงได้ 

3) ขยะที่น้ากลับมาใช้ประโยชน์ไม่ได้ ( Nonrecycle waste) ได้แก่ ขยะ
มูลฝอยที่ไม่สามารถน้ากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น เศษผ้า เศษอิฐและเศษปูนจากการก่อสร้าง 
เศษวัสดุต่าง  ๆ จากการรื้อถอนอาคาร เถ้าจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงตลอดจนเศษชิ้นส่วนของ
ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางชนิด เป็นต้น ขยะเหล่านี้ไม่มีศักยภาพในการน้า
กลับมาใช้ได้อีกจึงต้องน้าไปฝังกลบท้าลายยังสถานที่ฝังกลบเท่านั้น 

4) ขยะติดเชื้อ ( Infectious waste) ได้แก่  ขยะมูลฝอยที่มีเชื้อโรค
ปนเป้ือนอยู่  ซึ่งจะท้าให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ได้ เช่น เนื้อเยื่อหรือชิ้นส่วน
อวัยวะต่าง  ๆ รวมทั้งวัสดุที่สัมผัสกับผู้ป่วย เช่น ส้าลี ผ้าพันแผล เข็มฉีดยา มีดผ่าตัด และเสื้อผ้า
ผู้ป่วย เป็นต้น 
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 2.2.2.3  การจ้าแนกตามแหล่งก้าเนิด เป็นการจ้าแนกตามแหล่งที่มีขยะมูลฝอย
เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งแหล่งก้าเนิดที่ส้าคัญของขยะมูลฝอยมีอยู่ 4 ประเภทด้วยกันดังต่อไปนี้ 

1) ขยะจากชุมชน ( Municipal waste) ได้แก่  ขยะมูลฝอยที่เกิดจาก
กิจวัตรประจ้าวันของประชากรท่ีอาศัยอยู่ภายในชุมชนเมืองและชนบทประกอบด้วยขยะจาก
บ้านเรือน อาคารส้านักงาน โรงเรียน สถาบันการศึกษา อาคารพาณิชย์ โรงแรม คอนโดมิเนียม 
ตลาดสด ตลาดนัด และแหล่งชุมชนอ่ืน ๆ เช่น สวนสาธารณะ และชายหาด เป็นต้น 

2) ขยะจากโรงงานอุตสาหกรรม ( Industrial waste) ได้แก่ ขยะมูลฝอย
ที่เกิดขึ้นจากภาคการผลิตสินค้าโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการต่าง  ๆ ซึ่งโดยปกติแล้ว
ขยะที่เกิดขึ้นจากภาคอุตสาหกรรมนี้จะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ขยะทั่วไปที่เกิดจากกิจกรรมซึ่ง
ไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตสินค้าโดยตรง เช่น ขยะที่เกิดจากส้านักงานและโรงอาหารภายใน
โรงงาน เป็นต้น ขยะส่วนนี้จะถือว่าเป็นขยะจากชุมชนประเภทหนึ่งเช่นกัน ส้าหรับอีกส่วนหนึ่งก็คือ  
ขยะที่เกิดขึ้นในขั้นตอนของกระบวนการผลิตสินค้า  (process waste) ซึ่งในขยะส่วนนี้จะมีทั้งใน
ส่วนที่ไม่เป็นอันตราย (industrial non-hazardous waste) เช่น วัตถุดิบจ้าพวกเศษผ้า เศษไม้ เศษ
หนัง และเศษพลาสติก  ฯลฯ กับขยะที่เป็นอันตราย  (industrial hazardous waste) เช่น ตะกอน 
โลหะหนัก กากตะกอนน้้ามัน กรด ด่าง ตัวท้าละลาย และกากสี เป็นต้น โดยขยะในส่วนหลังนี้ก็คือ
ของเสียอันตรายประเภทหนึ่งนั่นเอง 

3) ขยะจากภาคเกษตรกรรม (agricultural waste) ได้แก่ ขยะมูลฝอยที่
เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ในภาคการเกษตรทั้งจากการเพาะปลูกในเรือกสวนไร่นาและจากการเลี้ยง
สัตว์ ประกอบด้วย ซากพืช ซากสัตว์ มูลสัตว์ ตอซัง ชานอ้อย เศษหญ้า  และเศษใบไม้ รวมไปถึง
ภาชนะบรรจุสารเคมีภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพแล้ว เป็นต้น ซึ่งในส่วนของภาชนะบรรจุสารเคมีและ
เคมีภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพก็จะจัดอยู่ในจ้าพวกของเสียอันตรายเช่นเดียวกัน 

4) ขยะจากสถานพยาบาล (hospital waste) ได้แก่ ขยะที่มีแหล่งก้าเนิด
จากโรงพยาบาล สถานีอนามัย คลินิกรักษาโรคคนและสัตว์ ซึ่งจะเป็นขยะที่มีเชื้อโรคปะปนอยู่ใน
ปริมาณที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่สัมผัสได้ เช่น ผ้าพันแผล เข็มฉีดยา ชิ้นส่วนของอวัยวะต่าง  ๆ 
เป็นต้น นอกจากน้ียังหมายถึง ขยะที่เกิดจากห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อีกด้วย 

 
 
 
 

www.ssru.ac.th



 
 
 

10 
 

 2.2.3 ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   
ปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการมีปริมาณขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายมากขึ้นใน

ชุมชน และไม่สามารถเก็บรวบรวมและน้าไปก้าจัดอย่างมีประสิทธิภาพได้  ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมในด้านต่าง ๆ ตามมามากมายดังต่อไปนี้ 

2.2.3.1 ผลกระทบต่อแหล่งน้้า  ท้าให้น้้าในแหล่งน้้าต่าง  ๆ เกิดการเน่าเสียจาก
การย่อยสลายของขยะอินทรีย ์อันได้แก่ เศษอาหาร เศษหญ้าและใบไม้ ซากสัตว์และมูลสัตว์ต่าง  ๆ   
ท้าให้แม่น้้าล้าคลองต่าง  ๆ เป็นแหล่งสะสมของขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ เช่น ถุงพลาสติก 
โฟม เศษแก้ว และกระป๋องบรรจุอาหารและเครื่องดื่มต่าง  ๆ ท้าให้แหล่งน้้ากลายเป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ของเชื้อโรคอันเนื่องมาจากการสะสมและการเน่าเสียของขยะมูลฝอย  และอาจเกิดเป็น
สาเหตุของการเกิดโรคระบาดทางน้้าได้ เป็นต้น 

2.2.3.2 ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ ท้าให้เกิดควันเสียอันเนื่องมาจากการเผา
ขยะที่กองทิ้งไว้ในที่โล่ง หรือเกิดจากการเผาขยะที่เป็นวัสดุเหลือใช้ต่าง  ๆ ทางการเกษตร  (open 
burning) ท้าให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนจากกองขยะที่เททิ้งไว้บนพื้นหรือสถานที่ฝังกลบขยะที่ไม่ได้
มาตรฐาน  ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพของคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้เคียง  ท้าให้เกิดก๊าซต่าง  ๆ จาก
การเผาขยะ  ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อมหากขาดการจัดการท่ีเหมาะสม เช่น CO2 , 
CH 4 และ H2S เป็นต้น 

2.2.3.3 ผลกระทบต่อดิน  ท้าให้พื้นที่ดินที่เป็นสถานที่ฝังกลบขยะมูลฝอยไม่
สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ด้านอ่ืน  ๆ ได้โดยเฉพาะทางด้านการเกษตร  ท้าให้เกิดการปนเปื้อนของ
น้้าชะมูลฝอยลงสู่พื้นดิน ซึ่งอาจมีสารพิษต่าง  ๆ จากกองขยะเจือปนไปด้วย หรืออาจท้าให้สภาพ
ความเป็นกรดด่างของดินเปลี่ยนแปลงไป ขยะที่มีของเสียอันตราย เช่น ถ่านไฟฉาย ซากแบตเตอรี่ 
ซากหลอดฟลูออเรสเซนต์ ฯลฯ เมื่อน้าไปฝังกลบในดินก็จะท้าให้มีโลหะหนักในดินมากขึ้น ซึ่งเป็น
ผลเสียต่อระบบนิเวศในดิน 

2.2.3.4 ผลกระทบต่อคุณภาพน้้าใต้ดิน  เกิดการปนเปื้อนของน้้าชะมูลฝอยลงสู่
ชั้นใต้ดิน ท้าให้น้้าใต้ดินในบริเวณที่มีกองขยะหรือสถานที่ฝังกลบต้ังอยู่มีคุณภาพด้อยลงและเสี่ยง
ต่อการน้ามาเป็นแหล่งน้้าเพื่อการอุปโภค บริโภค ขยะที่มีของเสียอันตรายปะปนอยู่ เช่น ถ่านไฟฉาย 
ซากแบตเตอรี่ ซากหลอดฟลูออเรสเซนต์ ฯลฯ อาจเป็นแหล่งของโลหะหนักที่ปนเปื้อนสู่น้้าใต้ดินได้ 
 

2.2.4 รูปแบบการก าจัดขยะมูลฝอยชุมชน  
 การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน เป็นกรรม วิธีการด้าเนินงานด้วยกิจกรรมต่าง  ๆ

เพื่อให้ปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนลดลงหรือไม่เกิดผลกระทบใด ๆ ต่อชุมชน จ้าเป็นต้องด้าเนินการ
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อย่างเป็นระบบต้ังแต่การลดขยะที่แหล่งก้าเนิดไปจนถึงการน้าขยะไปก้าจัดหรือท้าลาย  ซึ่ง
กระบวนการดังกล่าวนี้ ธเรศ ศรีสถิตย์ (2553) และอาณัติ ต๊ะปินตา (2553) ได้เสนอแนวทาง
ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส้าคัญหลายขั้นตอนดังนี้ 

2.2.4.1 การลดและการคัดแยกขยะ ณ แหล่งก้าเนิด เป็นการด้าเนินการกับขยะ
มูลฝอยที่เกิดขึ้น จากแหล่งก้าเนิดต่าง ๆ อันได้แก่ บ้านเรือน อาคารส้านักงาน สถานศึกษา ตลอดจน
สถานที่สาธารณะทั่วไปเพื่อรอการเก็บขน การรวบรวม  และน้าไปก้าจัดท้าลาย  ซึ่งการด้าเนินการ
กับขยะมูลฝอย ณ แหล่งก้าเนิดนี้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของบุคคลหรือเจ้าของ
บ้านเรือนอาคารสถานที่ต่าง ๆ ที่จะต้องด้าเนินการแก้ไขใน 2 ลักษณะ คือการลดขยะ ณ แหล่งก้าเนิด
และการคัดแยกขยะ ณ แหล่งก้าเนิด 

1)  การลดขยะ ณ แหล่งก้าเนิด ซึ่งด้าเนินการได้หลายลักษณะ ตัวอย่าง 
เช่น 

1.1)  การปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ที่จะสร้าง
ปัญหาขยะ (refuse) แนวทางนี้สามารถด้าเนินการได้หลายรูปแบบ  ได้แก่ หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุภัณฑ์ห่อหลายชั้น  หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าชนิดใช้ครั้งเดียวหรือผลิตภัณฑ์
ที่มีอายุการใช้งานต้่า ในการเลือกสินค้าต่าง  ๆ ที่ใช้ในชีวิตประจ้าวัน เช่น สบู่ ยาสีฟัน น้้ายาท้า
ความสะอาด ผงซักฟอก ฯลฯ ให้เลือกซื้อเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดบรรจุใหญ่กว่า เนื่องจากบรรจุ
ภัณฑ์น้อยกว่าเมื่อเปรียบ เทียบ กับหน่วยน้้าหนักของผลิตภัณฑ์  หลีกเลี่ยงการซื้อสินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ซึ่งมีส่วนประกอบของขยะที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เช่น กล่องโฟม ถุงพลาสติก เป็นต้น 

1.2)  การเลือกใช้สินค้าที่สามารถส่งบรรจุภัณฑ์คืนแก่ผู้ผลิตได้  
(return) แนวทางนี้สามารถด้าเนินการ  ได้แก่ เลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ผู้ผลิตมีการเรียกคืน
ซากบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคของประชาชน เลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มีระบบมัดจ้าและคืน
เงิน (deposit refund system) เช่น สินค้าประเภทขวดน้้าอัดลมหรือน้้าด่ืมบรรจุขวด เป็นต้น  เลือก
ซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถน้ากลับมาใช้ประโยชน์หรือรีไซเคิลได้ หรือมีส่วนประกอบวัสดุ               
รีไซเคิลต่าง ๆ 

1.3)  การใช้ซ้้า  (reuse) หมายถึง การน้าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่มี
การใช้งานแล้วกลับมาใช้งานอีก โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงหรือรูปแบบใด  ๆ เช่น   
เลือกซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบมาให้ใช้ได้มากกว่าหนึ่งครั้ง เช่น แบตเตอรี่ชนิดเติม
ประจุไฟฟ้าใหม่ได้ (rechargeable battery) เป็นต้น  เลือกสินค้าชนิดเติม  (refill) เช่น ผงซักฟอก 
น้้ายาล้างจาน น้้ายาท้าความสะอาด เป็นต้น   ซ่อมแซมเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง  ๆ (repair) ให้
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สามารถใช้งานได้ต่อไปอีก หรือบ้ารุงรักษาให้มีอายุการใช้งานนานขึ้น  หรือยืมหรือเช่าหรือใช้
สิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้บ่อยครั้งร่วมกัน เช่น เครื่องดูดฝุ่น อุปกรณ์ท้าความสะอาดบ้านต่าง  ๆ 
เป็นต้น 

2) การคัดแยกขยะ ณ แหล่งก้าเนิด  เป็นขั้นตอนการด้าเนินงานภาย
หลังจากที่มีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นแล้ว ซึ่งถือได้ว่าเป็นกิจกรรมเริ่มต้นที่ความส้าคัญอย่างยิ่งต่อการน้า
ขยะกลับมาใช้ที่มีศักยภาพในการน้ามาใช้ใหม่ไม่ถูกปนเปื้อนด้วยขยะอื่น  ๆ ที่มีความสกปรกหรือ
ขยะเปียกต่าง  ๆ จนท้าให้คุณภาพต่าง  ๆ จนท้าให้คุณภาพของขยะที่จะน้ากลับมาใช้ประโยชน์
ด้อยลงไปหรืออาจท้าให้เสียค่าใช้จ่ายในการล้างความสะอาด หรือท้าการคัดแยกเพิ่มเติมก่อนท่ีจะ
ส่งเข้าสู่โรงงานแปรรูปต่อไป ข้อดีอีกประการหนึ่งของการคัดแยกขยะ ณ แหล่งก้าเนิดก็คือ เป็น                
การช่วยลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้องน้าไปก้าจัดขั้นสุดท้ายยังสถานที่ฝังกลบขยะให้เหลือ
น้อยลง อันเป็นการส่งผลทางอ้อมต่ออายุการใช้งานของสถานที่ฝังกลบให้สามารถใช้งานได้นาน
มากกว่าเดิม และยังเป็นการประหยัดงบประมาณจ้านวนมหาศาลของรัฐที่จะต้องลงทุนเพื่อก้าจัด
ขยะอีกด้วย 

2.2.4.2 การเก็บรวบรวมและเก็บกัก เป็นการเก็บขนขยะมูลฝอยที่ถูกทิ้งไว้ใน
ภาชนะรองรับขยะ  ซึ่งวางไว้ตามสถานที่ต่าง  ๆ อันได้แก่ บริเวณที่พักอาศัย สถาบันการศึกษา 
ตลาดสด ป้ายรถโดยสารประจ้าทาง และสวนสาธารณะ ฯลฯ  เพื่อน้ามารวบรวมไว้ยังจุดพักขยะ
ก่อน แล้วจึงท้าการขนถ่ายใส่รถเก็บขยะ เพื่อที่จะได้ขนส่งต่อไปยังสถานที่ฝังกลบส้าหรับขยะที่ไม่
สามารถน้ากลับมาใช้ใหม่ได้อีก แต่หากเป็นขยะรีไซเคิลที่ได้มีการคัดแยกไว้ในภาชนะรองรับขยะ
ตามที่กล่าวมาแล้ว ขยะเหล่านี้ก็จะถูกรวบรวมและส่งไปแปรรูปเพื่อน้ากลับมาใช้ใหม่ต่อไป 

2.2.4.3 การขนส่ง เป็นการน้าขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมจากแหล่งก้าเนิดต่าง  ๆ
ภายในชุมชนขนถ่ายไปยังสถานที่ฝังกลบซึ่งตั้งห่างออกไปไกลจากชุมชน  หรืออาจเป็นการขนถ่าย
ขยะไปสู่กระบวนการแปรสภาพเพื่อน้ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่อีก ในการขนส่งขยะมูลฝอยไปยัง
สถานที่ฝังกลบนั้นจะเกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้ท้าการเก็บรวบรวมขยะภายในชุมชนเสร็จสิ้นแล้ว 

2.2.4.4 การแปรสภาพ เป็นวิธีการที่จะท้าให้ขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมจาก
ชุมชนอยู่ในสภาพที่เกิดความสะดวกต่อการเก็บขนไปก้าจัดหรือท้าลายหรือน้ากลับมาใช้ประโยชน์
ใหม่ได้ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการแปรสภาพขยะจะมีอยู่ด้วยกัน 3 ประการ ดังนี้ คือ 

1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบจัดการขยะโดยการอัดขยะให้เป็น
ฟ่อนหรือเป็นก้อน  ๆ ซึ่งจะช่วยลดพื้นที่การเก็บขนขยะและลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งไปยังสถานที่
ฝังกลบให้น้อยลง นอกจากนี้การอัดขยะก่อนท้าการฝังกลบจะช่วยท้าให้สถานที่ฝังกลบมีอายุ                
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การใช้งานได้นานขึ้น กล่าวคือ ขยะที่อัดแน่นโดยการมัดเป็นฟ่อนหรือเป็นก้อนจะมีปริมาตรลดลง
เมื่อเทียบกับขยะที่เป็นขยะธรรมดา ด้วยเหตุนี้เมื่อน้าไปฝังกลบสามารรองรับปริมาณขยะได้มาก
ขึ้นและนานขึ้นนั่นเอง 

2) เพื่อน้าวัสดุที่ใช้แล้วน้ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ กล่าวคือ ใน
กระบวนการแปรสภาพจะมีการแยกส่วนประกอบหรือคัดแยกขยะออกเป็นประเภทต่าง  ๆ ได้แก่ 
แก้ว กระดาษ พลาสติก โลหะ เหล็ก ฯลฯ  ซึ่งขยะเหล่านี้สามารถน้าส่งไปยังโรงงานแปรรูปเพื่อใช้
เป็นวัตถุดิบส้าหรับผลิตสินค้าใหม่ได้ ส่วนขยะที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้เมื่อถูกคัดแยกออกมาแล้วก็จะ
ท้าการขนส่งไปก้าจัดหรือท้าลายยังสถานที่ฝังกลบต่อไป 

3) เพื่อน้าผลผลิตที่เกิดจากขบวนการแปรสภาพมาใช้ประโยชน์ในด้าน
ต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น เมื่อท้าการแปรสภาพขยะด้วยการย่อยสลายทางชีวภาพแล้ว  ก็จะได้ปุ๋ยหมัก
หรือปุ๋ยอินทรีย์มาใช้ในการเพาะปลูก หรือท้าการย่อยสลายขยะทางชีวภาพ  เพื่อให้ได้ก๊าซมีเทนมา
ใช้เป็นเชื้อเพลิงในด้านต่าง ๆ เช่น การหุงต้ม การปั่นกระแสไฟฟ้า หรือการน้ามาผลิตเป็นพลังงาน
ทดแทนในรูปแบบอ่ืน  ๆ อาทิ การน้าน้้ามันหรือไขมันจากขยะในครัวเรือนมาผลิตเป็นไบโอดีเซล 
เป็นต้น 

2.2.4.5 การก้าจัดหรือท้าลาย ถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการจัดการเกี่ยวกับ
ขยะมูลฝอย ซึ่งเมื่อมีการด้าเนินงานในขั้นตอนต่าง  ๆ ตามที่ได้กล่าวมาเป็นล้าดับแล้ว ในที่สุดขยะ
ที่ไม่สามารถน้ากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกก็จะถูกขนส่งไปยังสถานที่ฝังกลบเพื่อน้าไปก้าจัดต่อไป 
อย่างไรก็ตาม การก้าจัดขยะมูลฝอยที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้มิได้มีการฝังกลบเพียงวิธีเดียวแต่ยังมี
วิธีการอ่ืน ๆ ที่สามารถกระท้าได้โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ ทั้งในเรื่องคุณสมบัติของตัวขยะ
เองว่าเป็นขยะอันตรายหรือไม่ รวมไปถึงข้อก้าจัดในเรื่องของการจัดหาพื้นที่ก่อสร้างสถานที่ฝัง
กลบและงบประมาณที่จะใช้ในการบริหารจัดการด้วย ในปัจจุบันวิธีก้าจัดหรือท้าลายขยะมีหลาย
วิธีทั้งเป็นวิธีที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลหรือไม่ก็ตาม วิธีการเหล่านี้ประกอบไปด้วย การเทกอง
บนพื้น (open dumping) การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล  (sanitary landfill) การฝังกลบโดย
วิธีพิเศษ (secure landfill) และการเผาในเตาเผา (incinerayion) เป็นต้น 
 
 2.2.5 การมีส่วนร่วมของประชาชน  
  การมีส่วนร่วมของประชาชน หรือการมีส่วนร่วมของชุมชนได้มีบุคคล ลักษณะที่
ส้าคัญของการมีส่วนร่วมคือเป็นกระบวนการของการพัฒนาโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนาต้ังแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ เช่น การร่วมกันค้นหาปัญหา การวางแผน             
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การตัดสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีท้องถิ่น การบริหารจัดการ การติดตามประเมินผล 
รวมถึงการรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ โดยที่โครงการพัฒนาดังกล่าวจะต้องมี               
ความสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน (ปาริชาติ  วลัยเสถียร, 2542, หน้า138-139)  
โดยที่ ทนงศักด์ิ คุ้มไข่น้้า (2540,  หน้า 93) ขยายความถึง  ค้าว่ากระบวนการดังกล่าวว่าเป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับประชาชนใน 3 ลักษณะ คือ ประการแรก เป็นกระบวนการที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการด้าเนินการพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจแก้ปัญหาตนเอง ร่วมให้ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้
และความช้านาญ ร่วมกับการใช้วิทยาการ  ที่เหมาะสม และสนับสนุนติดตามผลการปฏิบัติงานของ
องค์กรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประการที่ 2 เป็นกระบวนการที่ประชาชน กลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาส
และได้ใช้โอกาสที่ได้รับแสดงออกซึ่งความรู้สึกนึกคิด แสดงออกซึ่งสิ่งที่เขามี แสดงออกซึ่งสิ่งที่เขา
ต้องการ แสดงออกซึ่งปัญหาที่ก้าลังเผชิญ และแสดงออกซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาและลงมือปฏิบัติโดย
การช่วยเหลือของหน่วยงานภายนอกน้อยที่สุด และประการที่ 3 กระบวนการที่รัฐบาลท้าการส่งเสริม 
ชักน้าสนับสนุนและสร้างโอกาสให้กับประชาชน ทั้งในรูปของบุคคล กลุ่มคน ชมรม สมาคม มูลนิธิ 
และองค์กรอาสาสมัครรูปแบบต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด้าเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลาย
เรื่องรวมกันนัยความหมายดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับเสน่ห์ จามริก (2540 , หน้า 20) ที่กล่าวถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชนว่า คือ การให้ประชาชนเป็นผู้คิดค้นปัญหา เป็นผู้น้าทุกอย่าง ซึ่งไม่ใช่                
การก้าหนดจากภายนอกแล้วให้ประชาชนเข้าร่วม แต่ต้องเป็นเรื่องที่ประชาชนคิดเอง โดยแบ่ง               
การมีส่วนร่วมออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหา และจัดล้าดับ
ความส้าคัญของปัญหาร่วมในการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและที่มาของปัญหาร่วมในการเลือกวิธีการ 
และวางแผนร่วมกันในการแก้ปัญหา ร่วมในการด้าเนินงานตามแผน และร่วมในการประเมินผล 
วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและปัจจัยที่มีส่วนท้าให้เกิดผลส้าเร็จ หมายถึงการเข้าร่วมอย่าง
กระตือรือร้นและมีพลังของประชาชนในการตัดสินใจ เพื่อก้าหนดเป้าหมายของสังคม จัด
ทรัพยากรเพื่อให้บรรลุเป้าหมายน้ัน และเป็นการปฏิบัติตามแผนการหรือโครงการต่าง  ๆ จาก
ความหมายหรือนิยามการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือการมีส่วนร่วมของชุมชน ( community 
participation) ที่บุคคลต่าง  ๆ ได้กล่าวถึงนี้ สามารถสรุปได้ว่าการมีส่วนร่วมของชุมชน หมายถึง 
การท่ีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเกี่ยวข้อง ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ 
ร่วมด้าเนินกิจกรรมใด  ๆ รวมทั้งร่วมรับผลที่เกิดจากการด้าเนินกิจกรรมนั้น  ๆ ทั้งเพื่อแก้ไขปัญหา
และ/หรือร่วมพัฒนาในอันท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือเป็นไปในทิศทางที่ชุมชนต้องการ 
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 2.2.6 กระบวนการของการมีส่วนร่วม  
  แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนนั้นมีนักวิชาการหลายท่านได้
เสนอแนวคิดที่ส้าคัญ  

Cohen  และ  Norman (1985) ได้กล่าวถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน
ว่าเป็นกระบวนการใหญ่มีแนวทางในการปฏิบัติ  คือ กระบวนการแรกเป็นกระบวนการการมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ (decision making) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ เริ่มตัดสินใจ ด้าเนินการ
ตัดสินใจ และตัดสินใจปฏิบัติการ กระบวนการที่สอง การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 
(implementation) ประกอบด้วย  การสนับสนุนทางด้านทรัพยากร การบริหารและประสานขอ
ความช่วยเหลือ กระบวนการที่สามการมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ( benefits) ทั้งทางด้านวัตถุ  
สังคมและส่วนบุคคล และกระบวนการสุดท้าย การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) ซึ่ง
ในรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วมนี้องค์การอนามัยโลก ได้เสนอกระบวนการการมี
ส่วนร่วมและแนวปฏิบัติของประชาชนไว้ ดังนี้ คือ 

2.2.6.1 การวางแผน (Planning) ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์
ปัญหา จัดล้าดับความส้าคัญ ต้ังเป้าหมาย ก้าหนดการใช้ทรัพยากร ก้าหนดวิธีติดตามประเมินผล 
และประการส้าคัญ คือ ต้องตัดสินใจด้วยตนเอง 

2.2.6.2 การด้าเนินกิจกรรม (Implementation) ประชาชนต้องมีส่วนร่วมใน              
การด้าเนินการและบริหารการใช้ทรัพยากร มีความรับผิดชอบในการจัดสรรควบคุมทางการเงิน 

2.2.6.3 การใช้ประโยชน์ (Utilization) โดยประชาชนต้องมีความสามารถใน              
การน้าเอากิจกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 

2.2.6.4 การได้รับประโยชน์ (Destining Benefit) โดยประชาชนต้องได้รับ              
การแจกจ่ายผลประโยชน์จากชุมชนในพื้นฐานที่เท่าเทียมกัน  ขั้นตอนของกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนดังนี้  ประการที่หนึ่ง การมีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์ วางแผนแก้ไขปัญหา ได้แก่ การคิด
หาปัญหา การค้นสาเหตุของปัญหา ตลอดจนการตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ปัญหาตลอดจน                
การตัดสินใจ วิธีการแก้ปัญหาของท้องถิ่น ประการที่สอง การมีส่วนร่วมในการด้าเนินงาน ได้แก่ 
ร่วมออกแรงงาน ร่วมออกวัสดุ ร่วมให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน  และประการที่สามการมีส่วน
ร่วมในการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการท้างานดังกล่าวนั้น 

จากแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนนั้น  สามารถสรุปได้ว่า 
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนประกอบด้วยการมีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ ดังนี้ 
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1) การมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน 
2) การมีส่วนร่วมในกระบวนการด้าเนินงานหรือกิจกรรม 
3) การมีส่วนร่วมในกระบวนการใช้ประโยชน์ 
4) การมีส่วนร่วมในกระบวนการได้รับประโยชน์ 

 
 2.2.7 พลังงานชีวมวล  

เป็นพลังงานที่ผลิตได้จากการน้าวัตถุดิบที่เป็นชีวมวล (biomass) มาผ่าน
กระบวนผลิต โดยใช้เทคโนโลยี 3 รูปแบบ ได้แก่ เทคโนโลยีการผลิตด้วยกระบวนการทางชีว-เคมี 
เทคโนโลยีทางเคมี และเทคโนโลยีการใช้ความร้อน เพื่อเปลี่ยนเป็นแก๊สชีวภาพ หรือเปลี่ยนเป็น
สารเคมีที่มีองค์ประกอบที่ใช้ทดแทนน้้ามันเชื้อเพลิงได้ (ชัยศรี ธาราสวัสด์ิพิพัฒน์, 2553) ซึ่งได้แก่  

พลังงานเชื้อเพลิงทดแทนจากขยะ  ขยะที่สามารถน้ามาเป็นวัตถุดิบในการผลิต
พลังงานดังที่กล่าวข้างต้นจะมีกระบวนการแปรรูปเป็นพลังงานด้วยอาศัยหลักการแปรเปลี่ยนขยะ
เป็นพลังงาน 3 แบบ  ได้แก่ หลักการแปรเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานด้วยการใช้ความร้อน หลักการ
ทางชีวเคมี และหลักการทางเคมี ในกระบวนการแปรเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานด้วยการใช้ความร้อน
เป็นกระบวนการที่นิยมน้ามาใช้แปรเปลี่ยนขยะประเภทผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม เช่น  พลาสติก 
ยางรถยนต์ น้้ามันหล่อลื่นที่ผ่านการใช้งานแล้วที่ใช้กับเครื่องยนต์ เป็นต้น  ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึง
องค์ประกอบของสารไฮโดรคาร์บอนที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหล่านี้มีอยู่ถึง 50 -100 
เปอร์เซ็นต์โดยน้้าหนัก ซึ่งกระบวนการทางความร้อนสามารถแบ่งย่อยได้เป็น 3 กระบวนการ  ได้แก่ 
กระบวนการไพรโรไลซีส กระบวนการแกสซิฟิเคชัน และลิควิแฟกชัน โดยเรียกรวม  ๆ กันว่า 
กระบวนการพีจีแอล ( PGL Process) ซึ่งทั้ง 3 กระบวนการนี้เป็นการใช้ความร้อนแก่สารหน่ึงเพื่อ
ย่อยสลายโมเลกุลของสารนั้นให้มีขนาดเล็กลงในสภาวะที่ใช้ออกซิเจนน้อย  ๆ แต่ด้วยกระบวนการ
ผลิตและสภาวะที่แตกต่างกันท้าให้กระบวนการไพโรไลซีสจะให้ก๊าซและน้้ามันเป็นผลิตภัณฑ์ 
กระบวนแก๊สซิฟิเคชันจะให้ก๊าซสังเคราะห์ซึ่งเป็นก๊าซไฮโดรเจนรวมตัวกับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์
เป็นผลิตภัณฑ์ และกระบวนการลิควิกวิแฟกชัน  จะได้ผลิตภัณฑ์เป็นน้้ามันแต่ในกระบวนการผลิต
ต้องมีการเติมสารเร่งปฏิกิริยาหรือเติมตัวท้าละลายเข้าไปในเตาปฏิกรณ์ร่วมด้วย  
 
 2.2.8 แก๊สชีวภาพ 
   แก๊สชีวภาพเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการย่อยสลายสารอินทรีย์ภายใต้สภาวะที่ไม่
ใช้อากาศ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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2.2.8.1 ความหมายของแก๊สชีวภาพ 
แก๊สชีวภาพ หรือไบโอแก๊ส คือ แก๊สที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ จากการย่อย

สลายอินทรีย์ โดยจุลินทรีย์ภายใต้สภาวะ ที่ปราศจากออกซิเจน  แก๊สชีวภาพประกอบด้วยแก๊ส
หลายชนิด ส่วนใหญ่เป็นแก๊สมีเทน ( CH4) ประมาณ 50-70% และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ( CO2) 
ประมาณ 30-50% ส่วนที่เหลือเป็นแก๊สชนิดอ่ืน ๆ เช่น  ไฮโดรเจน ( H2) ออกซิเจน ( O2) 
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) ไนโตรเจน (N2) และไอน้้า  

2.2.8.2 ขบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์สภาวะปราศจากออกซิเจน 
ขบวนการย่อยสลายประกอบด้วย 2 ขั้นตอน คือ  ขั้นตอนการย่อยสลาย

สารอินทรีย์โมเลกุลใหญ่ เช่น ไขมัน แป้ง และโปรตีน  ซึ่งอยู่ในรูปสารละลายจนกลายเป็นกรด
อินทรีย์ระเหยง่าย ( volatile acids) โดยจุลินทรีย์กลุ่มสร้างกรด ( acid-producing bacteria) และ
ขั้นตอนการเปลี่ยนกรดอินทรีย์ให้เป็นแก๊สมีเทน แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ โดยจุลินทรีย์กลุ่มสร้าง
มีเทน (methane-producing bacteria)  

2.2.8.3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการผลิตแก๊สชีวภาพ 
การย่อยสลายสารอินทรีย์และการผลิตแก๊สมีปัจจัยต่าง ๆ เกี่ยวข้อง

ดังต่อไปนี ้ 
1) อุณหภูมิ (Temperature) การย่อยสลายอินทรีย์และการผลิตแก๊สใน

สภาพปราศจากออกซิเจน  สามารถเกิดขึ้นในช่วงอุณหภูมิที่กว้างมาก  ต้ังแต่ 4-60 องศาเซลเซียส
ขึ้นอยู่กับชนิดของกลุ่มจุลินทรีย์  

2) ความเป็นกรด-ด่าง ( pH) ความเป็นกรด-ด่าง  มีความส้าคัญต่อ            
การหมักมาก ช่วง pH ที่เหมาะสมอยู่ในระดับ 6.6-7.5 ถ้า pH ต้่าเกินไปจะเป็นอันตรายต่อ
แบคทีเรียที่สร้างแก๊สมีเทน  

3) อับคาลินิต้ี ( Alkalinity) ค่าอัลคาลินิตี้ หมายถึง  ความสามารถใน
การรักษาระดับความเป็นกรด-ด่าง  ค่าอัลคาลินิตี้ท่ีเหมาะสมต่อการหมักมีค่าประมาณ 1,000-
5,000 มิลลิกรัม/ลิตร ในรูปของแคลเซียมคาร์บอร์เนต (CaCO3)  

4) สารอาหาร ( Nutrients) สารอินทรีย์ซึ่งมีความเหมาะสมส้าหรับ             
การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ มีรายงานการศึกษาพบว่า มีสารอาหารในสัดส่วน C:N และ C:P ใน
อัตรา 25:1 และ 20:1 ตามล้าดับ  
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5) สารยับยั้งและสารพิษ ( Inhibiting and Toxic Materials) เช่น กรด
ไขมันระเหยได้ ไฮโดรเจน หรือแอมโมเนีย สามารถท้าให้ขบวนการ ย่อยสลาย  ในสภาพไร้
ออกซิเจนหยุดชะงักได้  

6) สารอินทรีย์และลักษณะของสารอินทรีย์ส้าหรับขบวนการย่อยสลาย  
ซึ่งมีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ที่เข้าเกี่ยวข้อง  

7) ชนิดและแบบของบ่อแก๊สชีวภาพ ( Biogas Plant) บ่อแก๊สชีวภาพ  
แบ่งตามลักษณะการท้างาน ลักษณะของของเสียที่เป็นวัตถุดิบ และประสิทธิภาพ  การท้างานได้
เป็น 2 ชนิดใหญ่ ดังนี้  

7.1)  บ่อหมักช้าหรือบ่อหมักของแข็ง  บ่อหมักช้าที่มีการสร้างใช้
ประโยชน์กันและเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป มี 3 แบบหลัก  คือ แบบยอดโดม ( fixed dome 
digester) แบบฝาครอบลอย ( floating drum digester) หรือแบบอินเดีย ( Indian digester) และ
แบบพลาสติกคลุมราง (plastic covered ditch) หรือแบบปลั๊กโฟลว์ (plug flow digester)  

7.2)  บ่อหมักเร็วหรือบ่อบ้าบัดน้้าเสีย  แบ่งได้เป็น 2 แบบหลัก  คือ 
แบบบรรจุตัวกลางในสภาพไร้ออกซิเจน ( Anaerobic Filter) หรืออาจเรียกตามชื่อย่อว่า แบบ               
เอเอฟ (AF) ตัวกลางที่ท้าได้จากวัสดุหลายชนิด เช่น  ก้อนหิน กรวด พลาสติก เส้นใยสังเคราะห์ ไม้
ไผ่ตัดเป็นท่อน เป็นต้น  ในลักษณะของบ่อหมักเร็วแบบนี้ จุลินทรีย์จะเจริญเติบโตและเพิ่มจ้านวน
บนตัวกลาง  ที่ถูกตรึงอยู่กับที่แก๊สถูกเก็บอยู่ภายในพลาสติกที่คลุมอยู่เหนือราง  มักใช้ไม้แผ่นทับ
เพื่อป้องกันแสงแดดและเพิ่มความดันแก๊ส  และแบบที่ 2 คือ แบบยูเอเอสบี (UASB หรือ Upflow 
Anaerobic Sludge Blanket) บ่อหมักเร็วแบบนี้ ใช้ตะกอนของสารอินทรีย์ ( sludge) ที่เคลื่อนไหว
ภายในบ่อหมักเป็น  ตัวกลางให้จุลินทรีย์เกาะ ลักษณะการท้างานของบ่อหมักเกิดขึ้น  โดย               
การควบคุมความเร็วของน้้าเสียให้ไหลเข้าบ่อหมักจากด้านล่างขึ้นสู่ด้านบน  ตะกอนส่วนที่เบาะจะ
ลอยตัว ไปพร้อมกับน้้าเสียที่ไหลล้นออกนอกบ่อ ตะกอนส่วนที่หนักจะจมลงก้นบ่อ  
 
 2.2.9 การใช้ประโยชน์จากแก๊สชีวภาพ 

2.2.9.1  ด้านพลังงาน  เมื่อพิจารณาถึงด้านเศรษฐกิจแล้ว  การลงทุนผลิตแก๊ส
ชีวภาพจะลงทุนต้่ากว่าการผลิตเชื้อเพลิงชนิดอ่ืน ๆ สามารถน้ามาใช้ทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงจาก
แหล่งอ่ืน ๆ เช่น ฟืน ถ่าน น้้ามัน  แก๊สหุงต้ม และไฟฟ้า  แก๊สชีวภาพจ้านวน 1 ลูกบาศก์เมตร
สามารถน้าไปใช้ได้ดังนี้  
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1) ให้ค่าความร้อน 3,000-5,000 กิโลแคลอรี่ ความร้อนนี้จะท้าให้น้้า 
130 กิโลกรัม ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เดือดได้  

2) ใช้กับตะเกียงแก๊สขนาด 60-100 วัตต์ ลุกไหม้ได้ 5-6 ชั่วโมง  
3) ผลิตกระแสไฟฟ้า 1.25 กิโลวัตต์  
4) ใช้กับเครื่องยนต์ 2 แรงม้า ได้นาน 1 ชั่วโมง  
5) ถ้าใช้กับครอบครัวขนาด 4 คน สามารถหุงต้มได้ 3 มื้อ  

2.2.9.2 ด้านปรับปรุงสภาพแวดล้อม  
โดยการน้ามูลสัตว์ และน้้าล้างคอกมาหมักในบ่อแก๊สชีวภาพ  จะเป็น

การช่วยก้าจัดมูลในบริเวณที่เลี้ยงท้าให้กลิ่นเหม็นและแมลงวันในบริเวณนั้นลดลงและผลจาก                
การหมักมูลสัตว์ ในบ่อแก๊สชีวภาพที่ปราศจากออกซิเจนเป็นเวลานาน ๆ ท้าให้ไข่พยาธิและเชื้อโรค
ส่วนใหญ่ในมูลสัตว์ตายด้วย  ซึ่งเป็นการท้าลายแหล่งเพาะเชื้อโรคบางชนิด เช่น โรคบิด อหิวาต์  
และพยาธิที่อาจแพร่กระจายจากมูลสัตว์ด้วยกัน นอกจากน้ีแล้วยังเป็นการป้องกันไม่ให้มูลสัตว์ถูก
ชะล้างลงไปในแหล่งน้้าตามธรรมชาติ  

2.2.9.3 ด้านการเกษตร  
1) การท้าเป็นปุ๋ย กากที่ได้จากการหมักแก๊สชีวภาพเราสามารถน้าไปใช้

เป็นปุ๋ยได้ดีกว่ามูลสัตว์สด ๆ และปุ๋ยคอก ทั้งนี้เนื่องจากในขณะที่มีการหมัก  จะมีการเปลี่ยนแปลง
สารประกอบไนโตรเจนในมูลสัตว์ ท้าให้พืชสามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้  

2) การท้าเป็นอาหารสัตว์  โดยน้าส่วนที่เหลือจากการหมัก  น้าไปตาก
แห้ง แล้วน้าไปผสมเป็นอาหารสัตว์ให้โคและสุกรกินได้ แต่ทั้งนี้มีข้อจ้ากัด คือ  ควรใส่ อยู่ระหว่าง 
5-10 กิโลกรัม ต่อส่วนผสมทั้งหมด 100 กิโลกรัม  จะท้าให้สัตว์เจริญเติบโตตามปกติและเป็น              
การลดต้นทุนการผลิตอีกด้วย  
 
 2.2.10 การสร้างบ่อหมักแก๊สชีวภาพ 
  ในการสร้างบ่อหมักแก๊สชีวภาพ ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้ 

2.2.10.1 การเลือกสถานที่นั้น  ควรอยู่ในที่ที่มีแสงสว่างส่องถึง  เพราะจะท้าให้
ระบบการหมักท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรเลือกสร้างที่ดอน  น้้าท่วมไม่ถึง มีระดับน้้าใต้ดิน
ลึก  
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2.2.10.2 การเลือกแบบบ่อหมักแก๊สชีวภาพ  การพัฒนาแบบการสร้างบ่อแก๊ส
ชีวภาพ  ให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละพื้นที่ โดยยึดหลัก สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อย  ง่ายแก่               
การปฏิบัติ มีประสิทธิภาพสูงเหมาะกับการใช้พลังงานประจ้าวัน ต้องค้านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ คือ  

1) สถานที่ที่จะสร้างบ่อแก๊สชีวภาพ  
2) ขนาดของบ่อหมัก  
3) ลักษณะของแบบ หรือรูปทรงของบ่อที่เหมาะสม  
4) จ้านวนสัตว์ที่เลี้ยงอยู่ในฟาร์มซึ่งจะสัมพันธ์กับมูลที่ถ่ายออกมา  
5) เงินทุนที่ใช้ในการก่อสร้าง  
6) การใช้กระแสไฟฟ้าภายในฟาร์ม  
7) วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ก่อสร้างบ่อแก๊สชีวภาพ  
8) หน่วยงานทางราชการที่ให้ค้าปรึกษาเฉพาะด้านที่เกี่ยวกับเรื่องแก๊ส

ชีวภาพ  
 

2.2.10.3 ขั้นตอนการสร้างบ่อแก๊สชีวภาพ  ขั้นตอนการสร้างบ่อแก๊สชีวภาพ  
เริ่มต้นจากการส้ารวจพื้นที่และชนิดของดินบริเวณที่จะก่อสร้างบ่อก่อน  ต่อมาให้วางผังโดยใช้ปูน
ขาวโรยบริเวณที่เราจะขุดบ่อ บ่อที่จะขุด มีทั้งหมด 3 บ่อ คือ บ่อเติม บ่อหมัก บ่อล้น แล้วจึงขุดบ่อ
ตามแบบที่เราต้องการ  โดยเริ่มต้นก่อสร้างบริเวณก้นบ่อก่อนทุกบ่อ แต่งรูปทรงบ่อให้ราบเรียบ  
จากนั้นจึงเริ่มก่อผนังของแต่ละบ่อ  และสร้างที่เก็บกักแก๊สที่ได้จากการหมักและโรงผลิต
กระแสไฟฟ้า  

2.2.10.4 ประเภทของบ่อแก๊สชีวภาพ  
1) แบบยอดโดมหรือแบบฟิกซ์โดม ( Fixed Dome) ลักษณะเป็นทรง

กลมฝังอยู่ใต้ดิน ส่วนที่กักเก็บแก๊สมีลักษณะเป็นโดมแบบน้ีเหมาะส้าหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ขนาด
เล็ก มีข้อดี คือ ประหยัดพื้นที่บริเวณฟาร์มง่ายต่อการต่อรางระบายมูลสุกรจากโรงเรือนไปสู่บ่อ
หมัก  

2) แบบรางขนานหรือแบบปลั๊กโฟลว์ ( Plug flow) มีลักษณะเป็นรูป
สี่เหลี่ยมคางหมูฝังในดิน  ส่วนที่ใช้เก็บแก๊สจะใช้ผ้าพลาสติกที่เรียกว่า red-mud-plastic คลุมส่วน
ของบ่อหมักไว้ ข้อดีของบ่อแบบนี้ คือ เนื่องจากลักษณะของบ่อเป็นแนว  จึงท้าให้ระยะเวลาใน                 
การหมักมูลสุกรมากขึ้น ซึ่งถ้ามูลสุกรมีเวลาในการหมักนาน  ก็จะท้าให้ปริมาณแก๊สที่เกิดขึ้นมีมาก
ขึ้นด้วย  
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3) แบบไฮฟี (HIPHI) ระบบการก้าจัดของเสียแบบไฮฟี ( HYPHI) ระบบ
นี้ออกแบบขึ้นมาเพื่อก้าจัดของเสียจากฟาร์มสุกรระดั บกลางถึงระดับใหญ่หรือฟาร์มขนาด  
ประมาณ 1,500 ตัว โดยเฉพาะ  โดยมุ่งก้าจัดทิ้งของเสียที่เป็นของแข็งได้แก่มูลสุกรและส่วนที่เป็น
ของเหลว ได้แก่  ปัสสาวะและน้้าล้างคอก ระบบนี้ออกแบบมาเพื่อก้าจัดของเสีย ที่มีความเข้มข้น
ต้่า ค้าว่า ไฮฟี (HYPHI) ย่อมาจากค้าว่า Hybrid Plug - flow High-rate System ระบบนี้
ประกอบด้วยถังหมักตะกอนแบบหมักช้า ( Plug -flow) และถังหมักของเสียเป็นน้้าแบบหมักเร็ว 
(High-rate) เข้าด้วย เพื่อท้าให้ระบบการก้าจัดของเสียดังกล่าวสามารถก้าจัดของเสียที่เป็นน้้าได้
ปริมาณมาก  

2.2.10.5 การบ้ารุงดูแลรักษาบ่อแก๊สชีวภาพ 
การบ้ารุงดูแลรักษา บ่อแก๊สชีวภาพ  ท้าได้โดยการ หมั่นตรวจสอบ

เครื่องยนต์ โดยการตรวจเช็คน้้ามันเครื่อง หัวเทียน ท่อน้าแก๊ส  และพยายามท้าความสะอาดที่เก็บ
แก๊สอยู่เสมอ ส้าหรับปัญหาและวิธีแก้ไขมีดังนี้ 

1) ปัญหาเรื่องทางออกของบ่อหมักปิดตัน  แก้ไขโดยการเปิดบ่อ  และขุด
ลอกกากตะกอนที่ตกค้างอย่างน้อย 3 ปี ต่อ 1 ครั้ง  

2) ปัญหาเรื่องเครื่องยนต์ร้อนเกินไป  แก้ไขโดยการเลือกใช้เครื่องยนต์ท่ี
มีช่องระบายน้้าขนาดใหญ่ หรือต่อพัดลมบริเวณด้านหน้าของหม้อน้้า รังผึ้งอีก 1 ตัว และดูแลเรื่อง
ตะกอนในหม้อน้้า  

3) ปัญหาเรื่องท่อแก๊ส  ท่อแก๊สตันเกิดจากไอน้้าท่ีเป็นส่วนหน่ึงของแก๊ส
ชีวภาพ รวมตัวกันเป็นหยดน้้า  และเกิดมากขึ้น จนปิดกั้นทางเดินของแก๊ส แก้ไข โดยการท้าท่ี
ระบายน้้าออกเป็นระยะ  

 
2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  

Cohen และ Norman (1985) ได้กล่าวถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าเป็น
กระบวนการใหญ่มีแนวทางในการปฏิบัติ คือ กระบวนการแรกเป็นกระบวนการการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ (decision making) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ เริ่มตัดสินใจ ด้าเนินการตัดสินใจ  
และตัดสินใจปฏิบัติการ กระบวนการที่สอง การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (implementation)  
ประกอบด้วย  การสนับสนุนทางด้านทรัพยากร การบริหารและประสานขอความช่วยเหลือ  
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กระบวนการที่สาม  การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ( benefits) ทั้งทางด้านวัตถุ สังคม  และส่วน
บุคคล และกระบวนการสุดท้าย การมีส่วนร่วมในการประเมินผล   

นุษรา สินบัวทอง (2 537) ได้ศึกษาการท้างานของถังหมักไร้อากาศชนิดที่มีตัวกลางยึด
เกาะในการบ้าบัดของเสียจากโค ได้สร้างถังหมักขนาด 10.2 ลิตร จ้านวน 4 ใบ บรรจุตัวกลาง              
ตาข่ายพลาสติกชนิดพลางแสงแดด ให้รับภาระบรรทุกสารอินทรีย์ในช่วงเกณฑ์มาตรฐาน อยู่
ระหว่าง 5-20% โดยน้้าหนักต่อปริมาตร  การป้อนมูลโคเข้าระบบแบบกึ่งต่อเนื่องคือท้าการเติมทุก
วัน ดัวยอัตราคงที่ 1.02 ลิตร/วัน ที่อุณหภูมิ 30-33  °C ควบคุมระยะเวลาในการกักเก็บให้คงที่ 10 
วัน ซึ่งก๊าซชีวภาพที่เกิดจากการย่อยสลายมูลโค ส่วนใหญ่จะเป็นก๊าซมีเทน ได้น้ามาวิเคราะห์
ปริมาณด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโตกราฟฟี่ การเก็บตัวก๊าซชีวภาพท้าได้โดยการแทนที่น้้า ค่าภาระ
บรรทุกที่เหมาะสมที่ได้จากการทดลอง คือ  ความเข้มข้นมูลโค 10 % ซึ่งพิจารณาจากการมี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการก้าจัด บีโอดี ซีโอดี และก๊าซมีเทนในปริมาณที่เหมาะสม ผลการศึกษา
พบว่าประสิทธิภาพการก้าจัดสารอินทรีย์มีแนวโน้มที่ลดลงเมื่อค่าภาระบรรทุกสารอินทรีย์เพิ่มขึ้น
ไปความเข้มข้นมูลโคผสม 10%  

จินตนา เปียสวน (2538 ) ไดท้ ำกำรศกึษำเร่ือง ควำม รู้ ความตระหนัก และการปฏิบัติของ
แม่บ้านเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยของครัวเรือนในในแฟลตข้าราชการกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษา พบว่า พฤติกรรมการคัดแยกมูลฝอยเศษอาหารด้วยการใส่ถุงพลาสติก และมูลฝอยอ่ืน ๆ 
ใส่ถัง สูงถึงร้อยละ 33.4 แยกประเภทที่เก็บมูลฝอยเป็นถังมูลฝอยสด และถังมูลฝอยแห้งร้อยละ 
25.9 ส้าหรับแม่บ้านที่แยกมูลฝอยออกเป็นมูลฝอยสด มูลฝอยแห้ง และมูลฝอยอันตราย มีร้อยละ 
1.9 แต่แม่บ้านที่ยังไม่ได้แยกประเภทมูลฝอยยังคงสูงถึงร้อยละ 36.6 

ภาวิณี ชัยประเสริฐ และคณะ (25 46) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดก๊าซชีวภาพ 
คือ การเพิ่มอัตราการวนน้้า และการเพิ่มความหนาของชั้นมูลสุกรในถังปฏิกรณ์ผลิตกรดอินทรีย์ 
สรุปได้ว่า สภาวะที่เหมาะสมในการศึกษานี้ อยู่ที่อัตราการวนน้้า 6 ลิตรต่อวัน และความหนาชั้น
มูลสุกร 10 cm โดยมีประสิทธิภาพการก้าจัดซีโอดี สารอินทรีย์ระเหย และของแข็งในถัง เป็นร้อยละ 
54, 38 และ 33 ตามล้าดับ ปริมาณก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้นท้ังหมด 380 ลิตร ต่อมูลสุกร 84 kg 
(ความหนาชั้นมูลสุกร 10 cm) ระยะเวลาในการผลิตก๊าซชีวภาพที่ดีที่สุด  คือ 40 วัน นอกจากน้ียัง
พบว่า  การผลิตก๊าซชีวภาพในถังปฏิกรณ์ผลิตกรดอินทรีย์ท่ีมีค่าความชื้นต่้ากว่า 60 % ด้วย
เนื่องจากถังปฏิกรณ์ผลิตกรดมีค่าอัลคาไลนิตี้ และค่าพีเอชที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของ
จุลินทรีย ์
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มรกต ตันติเจริญ และคณะ (25 47) ท้าการทดลองหมักสาหร่ายหรือใบสนผสมกับมูลวัว 
ในการทดลองในขวด และมีการควบคุมอุณหภูมิในการหมักที่ 30 ° C และ 55 °C มีระยะเวลาใน
การหมักขั้นต้่า 21 วัน พบว่า ของเหลวที่ได้จากการหมักสามารถใช้เป็น seed ในการหมักสาหร่าย
หรือใบสนในคราวต่อไปได้โดยไม่ต้องผสมมูลอีก เวลาของการเกิดก๊าซขึ้นอยู่กับจ้านวนและ
สถานะของจุลินทรีย์ และเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นก๊าซจะเกิดเร็วขึ้นและมากขึ้น นอกจากน้ีปริมาณของ
สารต่อหน่วยปริมาตรยังมีผลต่อประสิทธิภาพของการเกิดก๊าซด้วย เมื่อปริมาณของสารต่อหน่วย
เพิ่มขึ้นแต่ประสิทธิภาพลดลง ดังนั้นถ้าอยากให้ได้ประสิทธิภาพ อาจจะต้องท้าการหมัก
แบบต่อเนื่อง โดยการเติมสารครั้งแรกในปริมาณน้อย แต่หลังจากนั้นจะค่อย ๆ เติมไปอีกเป็นช่วง 

ศิริรัตน์ จิตการค้า (2547) งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาผลของอายุยางรถยนต์และผลของ
ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการไพรไลซิสของยางรถยนต์  ตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้แบ่ง
ออกเป็น 3 ชนิด คือ ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีคุณสมบัติเป็นกรด  ตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีคุณสมบัติเป็นเบส  
และตัวเร่งปฏิกิริยาที่เตรียมมาจากดินเสมือนไฮโดรทาลไซด์ จากการศึกษาพบว่า ในทุกกรณีแก๊สที่
ได้จากการไพโรไลซิสประกอบไปด้วย  มีเทน เอทธิลีน  อีเทน โพรพิลีน โพรเพน และสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนของ  C4-, C5-, C6-, C7- และC8- แต่มีอัตราส่วนที่ผลิตได้แตกต่างกันไปในแต่ละ
กรณี และน้้ามันที่ผลิตได้แบ่งออกเป็น  น้้ามันแก๊สโซลีน  (<149 องศาเซลเซียส ) น้้ามันก๊าด (149-
232 องศาเซลเซียส ) ดีเซล (232-343 องศาเซลเซียส ) น้้ามันเตา (343-371 องศาเซลเซียส ) และ
น้้ามันเตาหนักจากการกลั่นสุญญากาศ (371-559 องศาเซลเซียส)  

ชัยศรี ธาราสวัสด์ิพิพัฒน์ (2548) การพัฒนารูปแบบการผลิตน้้ามันดีเซลจากน้้ามันที่เหลือ
ท้ิง เป็นการพัฒนารูปแบบการผลิตน้้ามันดีเซลจากน้้ามันที่เหลือท้ิงเป็นการศึกษา  เพื่อให้ได้
รูปแบบของการผลิตน้้ามันไบโอดีเซลทดแทน ที่สามารถน้าไปสู่การผลิตในเชิงการค้าได้ โดยอาศัย  
การเกิดปฏิกิริยาทางเคมีระหว่างโมเลกุลของน้้ามันพืช  กับโมเลกุลของเมทานอลโดยโซเดียม -        
ไฮดรอกไซด์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยา  

ชินพงศ์  วงศ์ใน และ ภาวิณี  ชัยประเสริฐ  (25 49) ได้ศึกษาถังปฏิกรณ์ไม่ใช้อากาศแบบ
ลูกผสมที่อาศัยการท้างานระหว่างระบบกักเก็บจุลินทรีย์แบบตรึงฟิล์มและแบบ UASB ได้รับ            
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนมีประสิทธิภาพสูงส้าหรับผลิตก๊าซชีวภาพและบ้าบัดน้้าเสียจาก
อุตสาหกรรมการผลิตแป้งมันส้าปะหลัง ได้มีการศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้ถังปฏิกรณ์แบบ
ลูกผสมนี้เพื่อเป็นทางเลือกส้าหรับการผลิตก๊าซชีวภาพจากน้้าเสียจากโรงงานสกัดน้้ามันปาล์ม 
จากการศึกษาพบว่าถังปฏิกรณ์แบบลูกผสมสามารถท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่อัตราการ
ป้อนสารอินทรีย์ และระยะเวลาการกักเก็บของเหลว เท่ากับ 10.4 kg COD/m3/day และ 7.5 วัน 
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ตามล้าดับ ได้ก๊าซชีวภาพ เท่ากับ 0.5 m3/kg COD ที่ถูกย่อยสลาย มีก๊าซมีเทนเป็นองค์ประกอบ 
60% จากข้อมูลดังกล่าวสรุปได้ว่า ถังปฏิกรณ์แบบลูกผสมมีประสิทธิภาพสูงเหมาะสมส้าหรับผลิต
ก๊าซชีวภาพและบ้าบัดน้้าเสีย และหากมีการพัฒนาเพิ่มเติม ถังปฏิกรณ์แบบลูกผสมนี้ก็จะเป็น
ทางเลือกที่เหมาะสมส้าหรับการลงทุน 

ประทิน กุลละวณิชย์ และคณะ (25 49) ได้ท้าผลการศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านสถานภาพและศักยภาพของเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพพบว่า ประเทศไทยมีแหล่งชีวมวลที่น้ามา
ผลิตเป็นพลังงานก๊าซได้ราว 2,100 ล้าน  ลบ.ม.ต่อปี ในปัจจุบันน้ามาใช้แล้วประมาณ 18 % 
สามารถผลิตก๊าซได้ประมาณ 380 ล้าน ลบ.ม. จากชีวมวลหลักหลักคือ น้้าเสียจากการผลิตแป้ง
มันส้าปะหลัง (53%) มูลสุกร (39%) อ่ืน ๆ (8%) โดยมากกว่าร้อยละ 70 ของระบบที่ใช้เป็นระบบ
ขนาดเล็กแบบโดมคงที่ ซึ่งนิยมใช้ในฟาร์มเลี้ยงสุกรและโคนม ส้าหรับก๊าซชีวภาพขนาดใหญ่ที่
นิยมใช้ในฟาร์มสุกรขนาดใหญ่และโรงงานอุตสาหกรรม เช่น แป้งมันส้าปะหลัง สุรา เบียร์ และ
น้้ามันปาล์ม เป็นต้น 

บุญมา ป้านประดิษฐ์ (2550) ได้ศึกษาวิจัยถังหมักเพื่อเปลี่ยนสารอินทรีย์ให้กลายเป็น
ก๊าซชีวภาพที่สามารถจุดติดไฟได้ ตัวระบบประกอบด้วย 2 ถัง ได้แก่ ถังส้าหรับท้าปฏิกิริยา และถัง
เก็บก๊าซ โดยอาศัยหลักการการท้างานของกระเพาะอาหารของมนุษย์ คือ อาหารในถังผสมกัน
ด้วยใบกวน ผายลมมาใส่ถังเก็บไว้ใช้ และกากที่ถ่ายออกมาใช้เป็นปุ๋ยน้้าถัง 200 ลิตร และรับ
อาหารได้ไม่เกิน 10 Kg จะได้ก๊าซชีวภาพ CH4 55% ประมาณ 60 ลิตร/วัน 

 วิชชากร จารุศิริ (2550) งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการแปรรูปน้้ามันพืช น้้ามันหล่อลื่น
ใช้แล้ว และพลาสติกใช้แล้วให้เป็นเชื้อเพลิงเหลวโดยปฏิกิริยาการแตกตัวด้วยความร้อน และด้วย
ตัวเร่งปฏิกิริยา เมื่อน้าผลิตภัณฑ์ของเหลวมาวิเคราะห์ค่าการกระจายตัวตามคาบจุดเดือดด้วย
เครื่องแก๊สโครมาโตรกราฟพร้อมซอฟต์แวร์จ้าลองการกลั่นพบว่า  ที่อุณหภูมิ 550 องศาเซลเซียส 
อัตราการไหลของความแก๊สไฮโดรเจน 5 มิลลิลิตรต่อนาทีอัตราการไหลของสารป้อนเข้า 1.23 กรัม
ต่อนาที บนตัวเร่งปฏิกิริยา 5%  เหล็กบนถ่านกัมมันต์ ให้ร้อยละของแก๊สโซลีนสูงที่สุดร้อยละ 
50.95 เคโรซินร้อยละ 10.38 แก๊สออยล์ ร้อยละ 21.68 และกากน้้ามันร้อยละ 16.99 โดยน้้าหนัก 
น้าผลิตภัณฑ์ของเหลวที่ได้ไปกลั่นล้าดับส่วนในช่วงการกลั่นตามคาบจุดเดือดของแก๊สโซลีน (ช่วง
อุณหภูมิเริ่มต้น ถึง 200 องศาเซลเซียส ได้ผลิตภัณฑ์เป็นน้้ามันแก๊สโซลีนสังเคราะห์ จากน้ันน้า
น้้ามันแก๊๊สโซลีนสังเคราะห์ไปทดสอบกับเครื่อง ยนต์์ทดสอบเพื่อทดสอบประสิทธิภาพ  ด้้านต่าง ๆ 
ของเครื่อง ยนต์ ์พบว่า  น้้ามันแก๊๊สโซลีนสังเคราะห์สามารถใช้้เป็็นเชื้อเพลิงส้าหรับเครื่อง ยนต์ ์
เบนซินได้โดยมีประสิทธิภาพต่้ากว่าการใช้้น้้ามันเบนซินออกเทน 91 เล็กน้อย 
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ชัยณรงค์ ธรรมกูล (255 1) ได้ท้าการทดลองหมักมูลนกพิราบ มูลวัว มูลค้างคาว มูลสุกร 
มูลนกพิราบผสมมูลโค มูลนกพิราบผลสมมูลสุกร มูลนกพิราบผสมมูลค้างคาว เป็นการหมักแบบ
ควบคุมอุณหภูมิที่ 30 °C และแบบไม่ควบคุมอุณหภูมิ จากผลการทดลองที่ได้คือ การน้ามูล
นกพิราบมาผสมกับมูลสุกรส่งผลให้มีปริมาณก๊าซมีเทนที่เพิ่มขึ้นมากกว่าการใช้มูลนกพิราบเพียง
อย่างเดียว คือ ได้ปริมาณมีเทน 74% ซึ่งมีระยะเวลาการเกิดอย่างต่อเนื่องนาน 29 วัน และค่า pH 
ของมูลสัตว์ผสมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 7.5 และก๊าซมีเทนที่ได้ก็สามารถน้าไปใช้งานได้เป็นอย่างดีเพราะมี
ปริมาณ CH4 > 60% ซึ่งผ่านเกณฑ์มาตรฐานการจุดติดไฟได้ 

เสริมพล รัตนสุข และไชยยุทธ กลิ่นสุคนธ์ (255 4) ท้าการทดลองผลิตก๊าซชีวภาพจาก
ผักตบชวา โดยใช้เวลาในการศึกษา 30 วัน ในขวดหมักขนาด 9 ลิตร พบว่า  เกิดก๊าซชีวภาพเฉลี่ย 
2.26 L/day และยังสรุปได้ว่า ถังหมักที่ใช้ผักตบชวาเป็นวัตถุดิบจะมีขนาดใหญ่กว่าถังที่ใช้มูลสัตว์
ประมาณ 4.2 เท่า และต้องใช้ผักตบชวามากกว่ามูลสัตว์ประมาณ 17 เท่า 

Jewell และ Wujckit  (1980) ได้ท้าการทดลองโดยใช้ของเสียจากการเกษตร เช่น มูลสัตว์ 
ฟางข้าว และข้าวโพด โดยใช้ถังหมักแบบ Batch พบว่า มีการผลิตก๊าซมีเทนอย่างมีประสิทธิภาพที่
ปริมาณ Total Solids มากกว่า 50%  แต่ประสิทธิภาพจะลดลงเมื่อระดับ Total Solids มากกว่า 
32.5% และได้ท้าการทดลองที่อุณหภูมิ 35  °C เพื่อหาผลกระทบของความชื้นของสารเคมีอ่ืน  ๆ 
เช่นแอมโมเนีย พบว่า ในระยะเวลาในการหมัก 160 วัน เมื่อใช้มูลสัตว์และฟางข้าวมาผสมกันที่
ปริมาณ Total Solids ประมาณ 25% มีอัตราการเกิดก๊าซมีเมนประมาณ 50-60% 

Ranade et al. (1987) ท้าการทดลองโดยใช้ขยะตลาดสด พวกเศษผักและเปลือกผลไม้ที่
มีปริมาณ Total Solids ประมาณ 5% หมักในถังขนาด 200  L ที่ชั่วโมง T 20 วัน สามารถผลิตได้ 
30.2 L/Kg ของขยะต่อวัน และได้ก๊าซมีเทนเป็นองค์ประกอบประมาณ 65% 

Bouallagui et al. (2002)  การหมักก๊าซชีวภาพในถังหมักมีลักษณะเป็นท่อเป็นการหมัก
แบบกึ่งต่อเนื่อง ซึ่งมีอุณหภูมิการหมักอยู่ช่วงระดับกลาง (30-40 °C) โดยใช้วัตถุดิบเป็นของเสีย
จากพืชและผลไม้ ผลของระยะเวลาในการกักเก็บและความเข้มข้นของการป้อนวัตถุดิบขึ้นอยู่กับ
ความเข้มข้นของของเสียที่มีการบ้าบัด มีการปรับเปลี่ยนระยะเวลาในการกักเก็บของเสียใน
ลักษณะที่เป็นท่อระหว่าง12-20 วัน ซึ่งไม่มีผลต่อความเสถียรในการหมัก และค่า pH ท่ี 6.8 และ 
7.6  ประสิทธิภาพของถังปฏิกรณ์จะลดลงเมื่อป้อนความเข้มข้นของ TS จาก 8% ถึง 10% ถ้าใช้
ความเข้มข้น 6% และระยะเวลาในการกักเก็บของเสียที่มีการหมักเป็นเวลา 20 วัน มีการเปลี่ยนแปลง
ของของเสียเป็นก๊าซชีวภาพได้ 75% มีความเข้มข้นของปริมาณมีเทน 64% 
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Boe et al. (2008) ได้ท้าการศึกษาผลของอุณหภูมิในการเกิดก๊าซชีวภาพโดยใช้ถัง
ปฏิกรณ์กวนแบบต่อเนื่อง โดยมีระยะการกักเก็บของเสีย 15 วัน โดยมีการหมักจากปฏิกรณ์ 5.3 
วัน อุณหภูมิในการหมัก 3 อุณหภูมิ (55, 37, 15 °C) เป็นการเปรียบเทียบในเทอมของการผลิต
ก๊าซชีวภาพ กลุ่มจุลินทรีย์และการการเกิดก๊าซ จากผลการทดลอง  อุณหภูมิที่ 55 °C, 37 °C และ 
15 °C สามารถผลิตก๊าซได้ 11.7 %, 8.4% และ 1.2% ตามล้าดับ และมีก๊าซมีเทน 70 % ของก๊าซ
ทั้งหมด ในการหมักที่ 55  °C ผลิตก๊าซชีวภาพได้สูงกว่าและมีค่าคงตัวในเทอมของ VFA (Volatile 
Fatty Acid) ที่ต้่าโดยเฉพาะการท้างานของแบคทีเรียในการผลิตมีเทน และถังที่แบ่งย่อย ที่
อุณหภูมิ 55 °C และ 37 °C มีการท้างานของขั้นตอนของการสร้างกรดอินทรีย์และการสร้างมีเทน
ดีมาก 

Shanmugam และ Horan (2009) ของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมเคร่ืองหนัง จะมีพวก
หนัง (LF) เป็นของเสียที่มีนค่า C : N ต้่า และมีค่า pH 11.4 ซึ่งแอมโมเนียค่อนข้างสูง เป็นข้อเสีย
ส้าหรับการหมักก๊าซชีวภาพ เนื่องจากแอมโมเนียมีความเป็นพิษต่อจุลินทรีย์ที่ผลิตมีเทน ใน
การศึกษาในครั้งนี้ได้บอกถึงที่ความเหมาะสมของค่า C:N และ pH ลดแอมโมเนียและการเพิ่ม
ปริมาณก๊าซชีวภาพ เงื่อนไขที่เหมาะสมของ C : N คือ 15 และ pH 6.5 ก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้
เพิ่มขึ้นจาก 560 ml เป็น 6518 ml ซึ่งที่ค่า pH สูงกว่า 8.5 มีแอมโมเนียสูง (2473 mg/L) ซึ่งมี
ปริมาณก๊าซชีวภาพที่ต่้า (47 ml/day) ซึ่งเป็นตัวยืนยันได้ว่าแอมโมเนียมีความเป็นพิษต่อระบบ
การหมักก๊าซชีวภาพ 

 
 
 

www.ssru.ac.th



บทที่ 3 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

3.1 รูปแบบการวิจัย 
 

ในการศึกษาการสร้างรูปแบบการผลิตพลังงานชีวมวลจากขยะและน้้าเสียแบบชุมชนมี
ส่วนร่วมในต้าบลบางนางลี่ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นการวิจัยเชิงทดลองและ
พัฒนาเพื่อน้าผลการวิจัยต่อยอดให้เกิดประโยชน์ของชุมชน 

 
3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 ในการศึกษาครั้งนี้มีวิธีด้าเนินการวิจัยซึ่งประกอบไปด้วย การรวบรวมข้อมูลทางทฤษฏี 
การส้ารวจหาปริมาณ ชนิด และคุณสมบัติของขยะและน้้าเสียของชุมชนในพื้นที่ศึกษาที่สามารถ
น้ามาผลิตเป็นพลังงานเชื้อเพลิงทดแทนได้ ดังนั้นการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานจะประกอบด้วย 
ข้อมูลเชิงทฤษฏี ข้อมูลเชิงปฏิบัติการ การส้ารวจความร่วมมือและความพึงพอใจของประชากรใน
พื้นที่ โดยรายละเอียดมีดังนี้ 
 

3.2.1 การเก็บข้อมูลเชิงทฤษฎี 

1) รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการผลิตพลังงานชีวมวลในระดับชุมชน จาก
วัตถุดิบที่เป็นขยะและน้้าเสียในชุมชน  

2) รวบรวมข้อมูลด้านการวิเคราะห์หาคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมีของขยะและ
น้้าเสีย 

www.ssru.ac.th



 
 
 

28 
 

3.2.2 การเก็บข้อมูลเชิงปฏิบัติ 

1)  เก็บข้อมูลจากการทดลองน้าขยะและน้้าเสียมาผลิตเป็นพลังงานเชื้อเพลิง
ทดแทน  

2)  เก็บข้อมูลด้านคุณสมบัติของขยะ ผลวิเคราะห์คุณภาพของพลังงานเชื้อเพลิงที่
ผลิตได ้

3) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความร่วมมือในการด้าเนินการวิจัยผู้ประกอบการ
ร้านอาหาร บ้านพักอาศัยภายในชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เป็นอาสาสมัครและได้รับการ
คัดเลือกจากชุมชน 

4) จัดอบรมเผยแพร่ผลการวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือของประชากรในพื้นที่
ศึกษา  
 
3.3 ขั้นตอนการวิจัย 
 

ในการวิจัยครั้งนี้มีวิธีการด้าเนินการวิจัยและสถานที่ท้าการทดลอง/เก็บข้อมูล  โดยผู้วิจัย
ได้ก้าหนดแนวทางการด้าเนินงานไว้เป็นข้ันตอนตามกรอบแนวความคิดในภาพที่ 3.1 โดยอาศัย
สถานที่ศึกษาข้อมูลใช้พื้นที่ในชุมชนต้าบลบางนางลี่ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

1) คัดเลือกพื้นที่การศึกษา คือ ชุมชนในต้าบลบางนางลี่ อ้าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม จ้านวน 1 ชุมชน เพื่อเป็นกลุ่มตัวอย่าง และสถานที่ผลิตพลังงานชีวมวล โดยทั้งนี้
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการร้านอาหาร บ้านพักอาศัยภายในชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ที่เป็นอาสาสมัครและได้รับการคัดเลือกจากชุมชน 

2) จัดประชุมระดมความคิดเห็นของประชากรในชุมชน  เพื่อสร้างความร่วมมือใน               
การด้าเนินการวิจัยและคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง และสถานที่ด้าเนินการวิจัยที่เหมาะสม 

3) แนะน้าให้ชุมชนท้าการรวบรวมและน้าส่งขยะและน้้าเสียมายังสถานที่ท้าการทดลอง
ให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อการน้ามาผลิตเป็นพลังงานชีวมวลได้ในแต่ละรูปแบบ และร่วมค้นหา
รูปแบบการรวบรวมและจัดเก็บตัวอย่างที่เหมาะสม ที่สามารถคืนผลประโยชน์ที่ผู้รวบรวมส่ง
ตัวอย่างจะได้รับกลับคืนในรูปแบบต่าง  ๆ พร้อมทั้งวิเคราะห์ลักษณะของพฤติกรรมของกลุ่ม
ตัวอย่างในพื้นที่ โดยอาศัยสถิติวิจัยพื้นฐาน อาทิค่าเฉลี่ย ร้อยละ ระดับความถี่ เป็นต้น 
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4) ออกแบบและร่วมสร้างรูปแบบการผลิตพลังงานชีวมวลที่เหมาะสมจากปริมาณขยะ
และน้้าเสียที่ได้รวบรวมมายังสถานที่ทดลอง  

5) จัดอบรม/สาธิต การผลิตพลังงานชีวมวล ได้แก่ การผลิตแก๊สชีวภาพจากขยะและน้้า
เสีย ที่มาจากครัวเรือน พร้อมสาธิตการน้าพลังงานชีวมวลไปใช้ประโยชน์ในชุมชน  

6) ตรวจสอบและประเมินผลการด้าเนินการวิจัย การมีส่วนร่วม และระดับความพึงพอใจ
ของชุมชน โดยใช้แบบสอบถาม และแบบสังเกต ท้าการวิเคราะห์และประเมินผลด้วยสถิติวิจัย
พื้นฐานอาทิค่าเฉลี่ย ร้อยละ ระดับความถี่ และสถิติวิจัยเชิงพรรณา 

7) จัดท้าผลสรุปน้าเสนอต่อจังหวัดเพื่อน้าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
                                    น้ากลับมาใชป้ระโยชน ์
 
                                             
 

ภาพท่ี 3.1 กรอบแนวความคิดของการวิจัย  

   
 
 

ขยะและน้้าเสียใน
ครัวเรือนของชุมชน 

 
รูปแบบการผลิต

พลังงานชีวมวลจาก 
ขยะและน้้าเสียใน

ครัวเรือนแบบชุมชนมี
ส่วนร่วม 

 
อบรม/สาธิต การผลิต 
การใช้ประโยชน์ของ

พลังงาน 

ออกแบบ สร้าง และ
ทดสอบการผลิต
พลังงานชีวมวล 

สร้างรูปแบบการมี
ส่วนร่วมของชุมน 
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3.4 รายละเอียดของวิธีการวิจัย  
 
 ผู้วิจัยได้แบ่งรายละเอียดของวิธีการวิจัยเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 
            3.4.1  การสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน  

3.4.1.1 เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ 
แบบสอบถาม ซึ่งมีทั้งปลายปิดและปลายเปิด ซึ่งแบ่งเป็น 5 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เป็นค้าถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 
เพศ อายุ ร ะดับการศึกษา อาชีพ  ระยะเวลาที่อาศัยในพื้นที่ การเป็นสมาชิกของชมรม หรือกลุ่ม 
สมาคมในชุมชน และชื่อหมู่บ้านท่ีอยู่อาศัย จ้านวน 7 ข้อ 

ตอนที่ 2 เป็นค้าถามเกี่ยวกับสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน จ้านวน 
7 ข้อ และเป็นค้าถามวัดระดับของสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนได้รับผลกระทบ ใช้ใช้มาตรา
ส่วนประเมินค่า ( Rating Scale) ซึ่งมี 5 ระดับ คือ สภาพปัญหาที่มีผลกระทบมากที่สุด มี
ผลกระทบมาก มีผลกระทบปานกลาง มีผลกระทบน้อย และมีผลกระทบน้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์              
การให้คะแนนดังนี ้

5   หมายถึง  ระดับการมีผลกระทบมากที่สุด 
4  หมายถึง  ระดับการมีผลกระทบมาก  
3  หมายถึง  ระดับการมีผลกระทบปานกลาง  
2  หมายถึง  ระดับการมีผลกระทบน้อย  
1  หมายถึง  ระดับการมีผลกระทบน้อยที่สุด  
ตอนที่ 3  เป็นค้าถามเกี่ยวกับระดับความต้องการมีส่วนร่วมของชุมชน

ในการผลิตพลังงานชีวมวลในพื้นที่ จ้านวน 7 ข้อ ลักษณะของค้าถามใช้มาตราส่วนประเมินค่า 
(Rating Scale) ซึ่งมี 5 ระดับ คือ มีความต้องการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด มีความต้องการมีส่วนร่วม
น้อย มีมีความต้องการมีส่วนร่วมปานกลาง มีความต้องการมีส่วนร่วมมาก และมีความต้องการมี
ส่วนร่วมมากที่สุด มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

5  หมายถึง  ระดับการมีความต้องการมีส่วนร่วมมากที่สุด  
4  หมายถึง  ระดับการมีความต้องการมีความต้องการมีส่วนร่วมมาก  
3  หมายถึง  ระดับการมีความต้องการมีส่วนร่วมปานกลาง  
2  หมายถึง  ระดับการมีความต้องการมีส่วนร่วมน้อย  
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1  หมายถึง  ระดับการมีความต้องการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด  
เนื้อหาครอบคลุม ด้านความต้องการมีส่วนร่วมใน 7 ประเด็น คือ              

ความต้องการมีส่วนร่วมในการน้าขยะในครัวเรือนมาผลิตเป็นพลังงานชีวมวลเพื่อใช้ในครัวเรือน 
ความต้องการน้าน้้าเสียในพื้นที่มาผลิตเป็นพลังงานชีวมวล ความต้องการให้ทางหน่วยงาน
ราชการจัดถังขยะไว้ตามชุมชน ความต้องการให้มีระบบบ้าบัดน้้าเสียในพื้นที่ ความต้องการให้มี
การติดต้ังระบบผลิตแก๊สชีวภาพในพื้นที่ ความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมในกรณีมีโครงการวิจัย
เกี่ยวกับการผลิตแก๊สชีวภาพในพื้นที่ และความต้องการเข้าร่วมกรณีมีชุมชนข้างเคียงมี
โครงการวิจัยเกี่ยวกับการผลิตแก๊สชีวภาพ  

ตอนที่ 4  เป็นค้าถามปลายเปิด ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการผลิตและใช้ประโยชน์จากพลังงานชีวมวล และข้อเสนอแนะจากชุมชน  

 
ส้าหรับการทดสอบเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณ  ผู้วิจัยได้น้าแบบสอบถาม

ที่สร้างขึ้นโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องไปทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) 
และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ดังนี้ 

1) การหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ( Content Validity) โดยขอ
ค้าแนะน้าจากอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่มีคุณวุฒิด้านการวิเคราะห์ผลทาง
สถิติวิจัยจ้านวน 3 ท่าน ให้ด้าเนินการตรวจสอบความเที่ยงตรงและความชัดเจนของภาษาให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  

2) การทดสอบความเที่ยง ( Reliability) โดยน้าแบบสอบถามไป
ทดลอง (Try out) กับกลุ่มประชากรภายในชุมชนต้าบลบางนางลี่ จ้านวน 40 ราย เพื่อน้ามาหาค่า
ความเที่ยง ดังนี้ 

2.1) ในส่วนค้าถามเกี่ยวกับกับสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน น้ามาหาระดับความยากง่าย (Difficulty) การหาค่าอ้านาจจ้าแนก ( Discrimination) โดยน้า
แบบสอบถามที่ได้จากการ try out มาตรวจให้คะแนน เพื่อหาคุณภาพของแบบวัดความเข้าใจ  

2.2) ในส่วนค้าถามเกี่ยวกับระดับการความต้องการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการผลิตพลังงานชีวมวลในพื้นที่  ได้ด้าเนินการหาค่าความสอดคล้องภายใน โดยวิธี
หาค่าสัมประสิทธ์แอลฟา (Coefficient Alpha) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach)  
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3.4.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ด้าเนินการ 
ดังนี้ 

1) ข้อมูลที่ได้จากการสังเกต การมีส่วนร่วมของประชากรในชุมชน
ด้านการผลิตพลังงานชีวมวล และการประเมินเบื้องต้นเกี่ยวกับความต้องการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ( Content Analysis) และน้าเสนอด้วย                 
การพรรณา 

2)   ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามเชิงปริมาณ ได้ด้าเนินการตรวจสอบ
ความถูกต้องของแบบสอบถามและน้าข้อมูลที่ได้มาลงรหัส และประมวลผลด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูป เพื่อค้านวณหาค่าสถิติ ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้ 

2.1) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยงกับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยหาค่าความถี่ และร้อยละ 

2.1) การวิเคราะห์ข้อมูล สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชน  
ระดับของผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนได้รับในแต่ละเรื่อง โดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 
เกณฑ์การจัดระดับสภาพปัญหาและผลกระทบสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง  มีระดับผลกระทบน้อยที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  มีระดับผลกระทบระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง  มีระดับผลกระทบปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง  มีระดับผลกระทบมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง  มีระดับผลกระทบมากที่สุด 
 
เกณฑ์การจัดระดับความต้องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการผลิตพลังงานชีวมวลในพื้นที่ 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีระดับความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมระดับน้อยที่สุด  
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีระดับความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมระดับน้อย  
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีระดับความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีระดับความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมาก  
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีระดับความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากที่สุด 
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 3.4.2  ออกแบบและร่วมสร้างรูปแบบการผลิตพลังงานชีวมวลที่เหมาะสมจาก
ขยะและน้ าเสีย รวมถึงการประเมินประสิทธิภาพการผลิต 

  ท้าการศึกษาหารูปแบบของการผลิตพลังงานจากชีวมวล โดยชุมชนได้เลือกน้า               
ชีวมวลมาผลิตเป็นแก๊สชีวภาพเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ในระดับครัวเรือน โดยคณะผู้วิจัยได้น้า
ชุมชนและผู้แทนชุมชนตัวอย่างไปศึกษาดูงานในพื้นที่ที่มีการผลิตแก๊สชีวภาพได้ผลส้าเร็จ แล้วน้า
ตัวอย่างของรูปแบบการผลิตแก๊สชีวภาพมาดัดแปลงให้เกิดความเหมาะสมกับพื้นที่  โดยแยก
ประเภทของชีวมวลออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย ขยะที่เป็นเศษอาหารจากครัวเรือน และน้้าเสีย
ที่มาโรงงานที่ภายในต้าบล  ส้าหรับการประเมินประสิทธิภาพใช้รูปแบบของการประเมินจาก
ผลลัพธ์ของงานวิจัยท่ีชุมชนได้รับ โดยพิจารณาจากปริมาณแก๊สชีวภาพที่ผลิตได้ ความคุ้มค่าต่อ
การน้า ๆ ไปใช้ประโยชน์ในระดับครัวเรือน 

   
 3.4.3  การประเมินระดับความพึงพอใจของชุมชน 

  การประเมินแบ่งประเด็นในแบบสอบถามไว้ 3 ประเด็น ประกอบด้วย ประเด็น
ของระดับความรู้ที่ได้รับ ประเด็นระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมวิจัย และประเด็น
ความต้องการน้าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในชุมชน ลักษณะของค้าถามใช้มาตราส่วนประเมินค่า 
(Rating Scale) ซึ่งมี 5 ระดับ คือ มีระดับความรู้ ความพึงพอใจ และความต้องการน้าผลการวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ ระดับน้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และระดับมากที่สุด มีเกณฑ์การให้คะแนน
ดังนี้ 

5  หมายถึง  ระดับมากที่สุด  
4  หมายถึง  ระดับมาก  
3  หมายถึง  ระดับปานกลาง  
2  หมายถึง  ระดับน้อย  
1  หมายถึง  ระดับน้อยที่สุด  
ส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลของแบบบันทึกผลการสังเกตของผู้วิจัย ใช้

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ( Content Analysis) และน้าเสนอด้วย              
การพรรณา  ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามเชิงปริมาณ ได้ด้าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของ
แบบสอบถามและน้าข้อมูลที่ได้มาลงรหัส และประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูป เพื่อ
ค้านวณหาค่าสถิติ โดยวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยหาค่าความถี่ และร้อย
ละ และวิเคราะห์ข้อมูลใน 3 ประเด็นหลัก เก่ียวกับ ความรู้ ความพึงพอใจ และประเด็นความ
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ต้องการน้าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์โดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการตอบ
แบบสอบถามในแต่ละประเด็น โดยใช้เกณฑ์การจัดระดับความพึงพอใจดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด  
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจระดับน้อย  
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจระดับปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจระดับมาก  
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด  

       
3.5  ขั้นตอนการวิเคราะห์ผลและสรุปผล  
 
 หลังจากการด้าเนินการวิจัยตามขั้นตอนของการศึกษาแล้ว ผลลัพท์ที่ได้จะถูกน้ามา
วิเคราะห์และสรุปผลโดยอาศัยการสรุปตามผลการศึกษาวิจัยที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งใช้สถิติเชิงพรรณา 
ค่าเฉลี่ย และระดับความถี่ทางสถิติ เพื่อในไปสู่ข้อสรุปของงานวิจัยท่ีสมบูรณ์ต่อไป 

 
3.6 แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 
 
 งานวิจัยนี้มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและมีประโยชน์ในการน้าไปสู่การปฏิบัติจริง
ของประชาชนในชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของขยะในระดับครัวเรือนและเป็นการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของประเทศด้วย ซึ่งสามารถประยุกต์แนวทางการจัดการของเหลือทิ้งจากครัวเรือน
และน้้าเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการต่างๆ ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เป็นสร้างอาชีพให้กับประชาชนได้เอง
ต่อไป และเมื่อด้าเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแล้วจะด้าเนินเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน อัน
ประกอบด้วย สถาบันการศึกษา บุคคลที่สนใจ เผยแพร่ผ่านทางเว็ปไซต์ของสาขาวิชา เสนอ
ผลการวิจัยในการประชุมระดับชาติ และตีพิมพ์ผลการวิจัยในวารสารระดับประเทศต่อไป  
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บทที่ 4 
 

ผลการวิจัย 
 

 การศึกษาการสร้างรูปแบบการผลิตพลังงานชีวมวลจากขยะและน้้าเสียแบบชุมชนมี              
ส่วนร่วมในต้าบลบางนางลี่ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  ได้ด้าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ 
3 ด้าน ประกอบด้วย  ศึกษาหาวิธีสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะและน้้าเสีย 
ค้นหา สร้างรูปแบบการผลิตพลังงานชีวมวลจากขยะและน้้าเสียแบบชุมชนมีส่วนร่วม และประเมิน
ประสิทธิภาพการใช้รูปแบบการผลิตพลังงานชีวมวลจากขยะและน้้าเสียในชุมชนต้าบลบางลี่ โดย
ผลการวิจัยมีดังนี้ 

 
4.1 ผลการศึกษาหาวิธีสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะและ

น้้าเสียในชุมชนต้าบลบางลี่ 
 
     ผู้ด้าเนินการวิจัยได้เลือกวิธีการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนไว้ 2 วิธี 

ประกอบด้วย  
 

4.1.1  การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในระดับตัวแทนของต้าบล  
โดยการเชิญผู้น้าชุมชน ตัวแทนชาวบ้านเข้าร่วมหารือ เพื่อสร้างแนวทางใน             

การจัดการขยะและน้้าเสียที่เกิดขึ้นภายในต้าบล โดยผู้วิจัยเป็นผู้ร่วมผู้ด้าเนินการ มีการแนะน้า
โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะและน้้าเสียในรูปแบบต่าง ๆ และเสนอผลการด้าเนินการ
วิจัยที่ได้ด้าเนินการร่วมกับชุมชนในปี 2553 โดย พร้อมกับใช้แบบสอบถามความคิดเห็นใน              
การด้าเนินการวิจัยในระดับตัวแทนชุมชนใน 3 ประเด็น ได้แก่ ความต้องการของชุมชนด้าน              
การจัดการขยะและน้้าเสีย ความร่วมมือของชุมชนกรณีมีโครงการจัดการขยะที่สร้างประโยชน์แก่
ชุมชน และประเด็นเรื่องแนวทางปฏิบัติในกรณีมีโครงการจัดการขยะและน้้าเสียในพื้นที่ ดังแสดง
ภาพการประชุมหารือในภาพที่ 4.1 
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ภาพท่ี 4.1  กิจกรรมการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในระดับตัวแทนของชุมชน  

 
 ผลการศึกษาพบว่า มีตัวแทนของชาวบ้าน ผู้น้าชุมชน เข้าร่วมทุกหมู่บ้าน จ้านวน 

26 ท่าน โดยมีปลัดองค์การบริหารส่วนต้าบลเป็นประธานของหน่วยงานราชการในต้าบล ผล
การศึกษามีดังนี้ 

1) ประเด็นความต้องการของชุมชนด้านการจัดการขยะและน้้าเสียในพื้นที่ 
พบว่า ร้อยละ 85.5 ของตัวแทนชุมชนต้องการรูปแบบการจัดการขยะและน้้าเสียที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์อย่างแท้จริงแก่ชุมชน ร้อยละ  55.6 ของตัวแทนชุมชนต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเป็น
ผู้ด้าเนินการจัดการขยะและน้้าเสียในต้าบล ร้อยละ  80.5 ต้องการให้ทุกหมู่บ้านมีวิธีการจัดการ
ขยะของตนเอง และร้อยละ 75.5 ต้องการให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาจัดการ  

2) ประเด็นความร่วมมือของชุมชนกรณีมีโครงการจัดการขยะที่สร้างประโยชน์
แก่ชุมชน พบว่า ร้อยละ 90.5 ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมทุก  ๆ โครงการที่มีในพื้นที่ของตนเอง พบว่า
ร้อยละ 86.5 ของตัวแทนชุมชนให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะเพื่อรอการจ้าหน่ายหากมี
โครงการรับซื้อขยะตามบ้าน ร้อยละ 92.5 ของตัวแทนชุมชนให้ความร่วมมือในการน้าขยะมาสร้าง
ประโยชน์ให้กับชุมชน อาทิ น้าขยะและน้้าเสียมาผลิตเป็นแก๊สชีวภาพใช้ในครัวเรือน ร้อยละ  80.6 
ให้ความร่วมมือรวบรวมขยะไว้ในบ้านรอหน่วยงานราชการมารับไปก้าจัด  ร้อยละ 75.2 ต้องการ
เข้าร่วมเพื่อรับทราบโครงการและร่วมแสดงความคิดเห็น และร้อยละ 90.5 ต้องการเข้าร่วมเพื่อ
บริหารโครงการให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง 

3) ประเด็นเรื่องแนวทางปฏิบัติในกรณีมีโครงการจัดการขยะและน้้าเสียในพื้นที่  
อาทิ โครงการผลิตพลังงานชีวมวลจากขยะและน้้าเสีย หรือโครงการผลิตไบโอดีเซลจากขยะใน
ครัวเรือน หรือโครงการธนาคารขยะในหมู่บ้าน  พบว่า ร้อยละ 90.5 ต้องการจัดต้ังเป็นคณะท้างาน
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ภายในชุมชน ร้อยละ 85.5 ต้องการมีพื้นที่ตัวอย่างส้าหรับทดลองจัดโครงการในพื้นที่อย่างน้อย
หมู่บ้านละ 1 แห่ง ร้อยละ 15.5 ต้องการมีพื้นที่ตัวอย่างส้าหรับทดลองจัดโครงการในพื้นที่ต้าบลละ 
1 แห่ง และร้อยละ 75.5 ต้องการให้มีค่าตอบแทนส้าหรับผู้เข้าร่วมปฏิบัติงาน 

 
4.1.2  การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในระดับชาวบ้านทุกหมู่บ้าน  

ในต้าบลบางนางลี่ โดยการส้ารวจด้วยแบบสอบถามจ้านวน 352 ชุด  ตาม
หลักการเลือกกลุ่มตัวอย่างเครจซี่และมอร์แกน ( Krejcie and Morgan) ของจ้านวนประชากรทั้ง 5 
หมู่ของต้าบลบางนางลี่ ซึ่งมีจ้านวนประชากรประมาณ 3,712 คน โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 4 
กลุ่มอาชีพดังแสดงในตารางที่ 4.1 

 
ตารางที ่4.1  จ้านวนผู้ตอบแบบสอบถามและร้อยละของจ้านวนประชากรในพื้นที่ 
 

อาชีพ จ้านวน ร้อยละ 

เกษตรกรรม 140 40.8 

ชาวประมง 10 1.2 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 10 2.0 
รับจ้างทั่วไป 124 35.2 
ร้านค้าและโรงงาน 25 7.6 
อ่ืนๆ 43 13.2 

รวม 352 100.00 
   

1)  ตัวแทนเกษตรกรใน 5 หมู่บ้าน ในต้าบลบางนางลี่ โดยมีจ้านวนประชากร
ประมาณ 1515 คน โดยใช้ตารางเครจซี่และมอร์แกน ( Krejcie and Morgan) ซึ่งมีจ้านวน 132.8 
ราย แต่ในการศึกษาครั้งนี้ขอเลือกกลุ่มตัวอย่าง จ้านวนทั้งสิ้น 140 ราย 

2)  ตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าและโรงงาน ที่อาศัยอยู่ในทุกหมู่ ที่
ประกอบด้วย ตัวแทนกลุ่มโรงงานขนาดเล็ก โรงงานขนาดกลาง ร้านค้า ประมาณ 282 ราย โดยใช้
ตาราง เครจซี่และมอร์แกน ( Krejcie and Morgan) ซึ่งมีจ้านวน 24.74 ราย แต่ในการศึกษาครั้งนี้
ขอเลือกกลุ่มตัวอย่างจ้านวนทั้งสิ้น 25 ราย 
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3)  ตัวแทนกลุ่มที่เป็นข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลบางนางลี่ โรงเรียนบางนางลี่ และวัด ที่มีจ้านวน 75 คนโดยใช้ตาราง เครจซี่และ             
มอร์แกน ( Krejcie and Morgan) ซึ่งมีจ้านวน 6.58 ราย แต่ในการศึกษาครั้งนี้ขอเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างจ้านวนทั้งสิ้น 10 ราย 

4)  ตัวแทนกลุ่มรับจ้างทั่วไปในพื้นที่ของต้าบลบางนางลี่ ที่มีจ้านวน 1 ,307 คน
โดยใช้ตาราง เครจซี่และมอร์แกน ( Krejcie and Morgan) ซึ่งมีจ้านวน 114.68 ราย แต่ใน
การศึกษาครั้งนี้ขอเลือกกลุ่มตัวอย่างจ้านวนทั้งสิ้น 124 ราย 

5)  ตัวแทนกลุ่มชาวประมงในพื้นที่ ที่มีจ้านวนประมาน 45 คน โดยใช้ตาราง 
เครจซี่และมอร์แกน ( Krejcie and Morgan) ซึ่งมีจ้านวน 3.94 ราย แต่ในการศึกษาครั้งนี้ขอเลือก
กลุ่มตัวอย่างจ้านวนทั้งสิ้น 10 ราย 

6)  ตัวแทนกลุ่มอาชีพอ่ืน  ๆ นอกเหนือจากอาชีพที่กล่าวมา มีจ้านวนประมาณ 
490 คน โดยใช้ตาราง เครจซี่และมอร์แกน ( Krejcie and Morgan) ซึ่งมีจ้านวน 42.99 ราย แต่ใน
การศึกษาครั้งนี้ขอเลือกกลุ่มตัวอย่างจ้านวนทั้งสิ้น 43 ราย 

 
4.1.2.1 เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ 

แบบสอบถาม ซึ่งมีทั้งปลายปิดและปลายเปิด ซึ่งแบ่งเป็น 5 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 เป็นค้าถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ 

เพศ อายุ ร ะดับการศึกษา อาชีพ  ระยะเวลาที่อาศัยในพื้นที่ การเป็นสมาชิกของชมรม หรือกลุ่ม 
สมาคมในชุมชน และชื่อหมู่บ้านท่ีอยู่อาศัย จ้านวน 7 ข้อ 

ตอนที่ 2 เป็นค้าถามเกี่ยวกับสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน จ้านวน 
7 ข้อ และเป็นค้าถามวัดระดับของสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนได้รับผลกระทบ ใช้มาตราส่วน
ประเมินค่า ( Rating Scale) ซึ่งมี 5 ระดับ คือ สภาพปัญหาที่มีผลกระทบมากที่สุด มีผลกระทบ
มาก มีผลกระทบปานกลาง มีผลกระทบน้อย และมีผลกระทบน้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน
ดังนี้ 

5   หมายถึง  ระดับการมีผลกระทบมากที่สุด 
4  หมายถึง  ระดับการมีผลกระทบมาก 
3  หมายถึง  ระดับการมีผลกระทบปานกลาง 
2  หมายถึง  ระดับการมีผลกระทบน้อย 
1  หมายถึง  ระดับการมีผลกระทบน้อยที่สุด 
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ตอนที่ 3  เป็นค้าถามเกี่ยวกับระดับความต้องการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการผลิตพลังงานชีวมวลในพื้นที่ จ้านวน 7 ข้อ ลักษณะของค้าถามใช้มาตราส่วนประเมินค่า 
(Rating Scale) ซึ่งมี 5 ระดับ คือ มีความต้องการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด มีความต้องการมีส่วนร่วม
น้อย มีมีความต้องการมีส่วนร่วมปานกลาง มีความต้องการมีส่วนร่วมมาก และมีความต้องการมี
ส่วนร่วมมากที่สุด มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

5  หมายถึง  ระดับการมีความต้องการมีส่วนร่วมมากที่สุด 
4  หมายถึง  ระดับการมีความต้องการมีความต้องการมีส่วนร่วมมาก 
3  หมายถึง  ระดับการมีความต้องการมีส่วนร่วมปานกลาง 
2  หมายถึง  ระดับการมีความต้องการมีส่วนร่วมน้อย 
1  หมายถึง  ระดับการมีความต้องการมีส่วนร่วมน้อยที่สุด 
เนื้อหาครอบคลุม ด้านความต้องการมีส่วนร่วมใน 7 ประเด็น คือ               

ความต้องการมีส่วนร่วมในการน้าขยะในครัวเรือนมาผลิตเป็นพลังงานชีวมวลเพื่อใช้ในครัวเรือน 
ความต้องการน้าน้้าเสียในพื้นที่มาผลิตเป็นพลังงานชีวมวล ความต้องการให้ทางหน่วยงาน
ราชการจัดถังขยะไว้ตามชุมชน ความต้องการให้มีระบบบ้าบัดน้้าเสียในพื้นที่ ความต้องการให้มี
การติดต้ังระบบผลิตแก๊สชีวภาพในพื้นที่ ความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมในกรณีมีโครงการวิจัย
เกี่ยวกับการผลิตแก๊สชีวภาพในพื้นที่ และความต้องการเข้าร่วมกรณีมีชุมชนข้างเคียงมี
โครงการวิจัยเกี่ยวกับการผลิตแก๊สชีวภาพ  

ตอนที่ 4  เป็นค้าถามปลายเปิด ด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการผลิตและใช้ประโยชน์จากพลังงานชีวมวล และข้อเสนอแนะจากชุมชน  

 
ส้าหรับการทดสอบเครื่องมือวิจัยเชิงปริมาณ  ผู้วิจัยได้น้าแบบสอบถาม

ที่สร้างขึ้นโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องไปทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) 
และค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ดังนี้ 

1) การหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา ( Content Validity) โดยขอ
ค้าแนะน้าจากอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่มีคุณวุฒิด้านการวิเคราะห์ผลทาง
สถิติวิจัยจ้านวน 3 ท่าน ให้ด้าเนินการตรวจสอบความเที่ยงตรงและความชัดเจนของภาษาให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และภายหลังจากอาจารย์พิจารณาความตรงตามเนื้อหาแล้ว ได้
รวบรวมความคิดเห็นทั้งหมดมาหาค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหา ( Content validity Index = CVI) 
และได้ค่า CVI = 0.905 ซึ่งค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาของเครื่องมือที่ยอมรับได้คือ 0.80 ขึ้นไป 
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2) การทดสอบความเที่ยง ( Reliability) โดยน้าแบบสอบถามไป
ทดลอง (Try out) กับกลุ่มประชากรภายในชุมชนต้าบลบางนางลี่ จ้านวน 40 ราย เพื่อน้ามาหาค่า
ความเที่ยง ดังนี้ 

2.1) ในส่วนค้าถามเกี่ยวกับกับสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน น้ามาหาระดับความยากง่าย (Difficulty) การหาค่าอ้านาจจ้าแนก ( Discrimination) โดยน้า
แบบสอบถามที่ได้จากการ try out มาตรวจให้คะแนน เพื่อหาคุณภาพของแบบวัดความเข้าใจ ซึ่ง
จากค้าถามของแบบวัดความเข้าใจก่อนท้าการ try out จ้านวน 7 ข้อ แต่เมื่อน้ามาหาค่าความยาก
ง่าย และหาค่าอ้านาจจ้าแนก มีค้าถามที่ผ่านเกณฑ์จ้านวน 7 ข้อ เกณฑ์ค่าระดับความยากง่าย จะ
อยู่ในช่วง 0.20-0.80 ถ้าค่าที่ได้น้อยกว่า 0.20 แสดงว่าค้าถามนั้นง่ายเกินไป และถ้าค่าที่ได้
มากกว่า 0.80 แสดงว่าค้าถามนั้นยากเกินไป โดยเกณฑ์ค่าอ้านาจจ้าแนก ที่มีคุณภาพ ควรมีค่าต้ังแต่ 
0.20 ขึ้นไปหา 1.00 

2.2) ในส่วนค้าถามเกี่ยวกับระดับการความต้องการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการผลิตพลังงานชีวมวลในพื้นที่  ได้ด้าเนินการหาค่าความสอดคล้องภายใน โดยวิธี
หาค่าสัมประสิทธ์แอลฟา ( Coefficient Alpha) ตามวิธีการของครอนบาค ( Cronbach) ผลการหา
ค่าความสอดคล้องภายใน ในส่วนค้าถามระดับการความต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการผลิต
พลังงานชีวมวล จ้านวน 7 ข้อ ภายในชุมชน ได้เท่ากับ 0.954 และจากการวิเคราะห์รายข้อโดย
พิจารณาจากค่า Corrected Item Total Correlation พบว่าค้าถามทุกข้อมีค่ามากกว่า +0.30 ข้ึน
ไป ดังนั้นในส่วนค้าถามเกี่ยวกับระดับความต้องการมีส่วนรวมในการผลิตพลังงานชีวมวลภายใน
ชุมชนของต้าบลบางนางลี่ทั้ง 7 ข้อ ผ่านเกณฑ์ทุกข้อ 

 
4.1.2.2 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ด้าเนินการ 

ดังนี้ 
1) ข้อมูลที่ได้จากการสังเกต การมีส่วนร่วมของประชากรในชุมชน

ด้านการผลิตพลังงานชีวมวล และการประเมินเบื้องต้นเกี่ยวกับความต้องการมีส่วนร่วมของชุมชน 
ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ( Content Analysis) และน้าเสนอด้วย               
การพรรณา 

2)   ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามเชิงปริมาณ ได้ด้าเนินการตรวจสอบ
ความถูกต้องของแบบสอบถามและน้าข้อมูลที่ได้มาลงรหัส และประมวลผลด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูป เพื่อค้านวณหาค่าสถิติ ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้ 
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2.1) วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยงกับสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยหาค่าความถี่ และร้อยละ 

2.1) การวิเคราะห์ข้อมูล สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชน  
ระดับของผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนได้รับในแต่ละเรื่อง โดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 
เกณฑ์การจัดระดับสภาพปัญหาและผลกระทบสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง  มีระดับผลกระทบน้อยที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  มีระดับผลกระทบระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง  มีระดับผลกระทบปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง  มีระดับผลกระทบมาก 
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง  มีระดับผลกระทบมากที่สุด 
 
เกณฑ์การจัดระดับความต้องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการผลิตพลังงานชีวมวลในพื้นที่ 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีระดับความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมระดับน้อยที่สุด  
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีระดับความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมระดับน้อย  
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีระดับความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีระดับความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมาก  
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีระดับความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากที่สุด  

 
4.1.3  ผลการวิจัยการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในระดับชาวบ้านทุกหมู่บ้าน  

ในต้าบลบางนางลี่ โดยแยกผลการศึกษาเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย 
 
4.1.3.1  ผลการวิจัยด้านข้อมูลสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม  พบว่า  

จ้านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 352 ชุด ประกอบผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายร้อยละ 46.8  เพศหญิง
ร้อยละ53.2 อายุต้่ากว่า 20  ปี  ร้อยละ 2.4 อายุ 20-40 ปี ร้อยละ 12.4  อายุ 41-60 ปี  ร้อยละ  
60.4  อายุมากกว่า 60 ปี  ร้อยละ  24.8  ระดับการศึกษาในช่วงประถมศึกษาร้อยละ 64.0 ระดับ
มัธยมต้นถึงมัธยมปลายร้อยละ 9.2 ระดับอนุปริญญาถึงระดับปริญญาตรีร้อยล  ะ7.0  และ
ระดับสูงกว่าปริญญาตรีร้อยละ 0.4 อาชีพของผู้ตอบแบบสอบร้อยละ  40.8 มีอาชีพเกษตรกรรม 
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ร้อยละ 2.0 มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ  35.2 มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ7.6 มีอาชี พ
ค้าขาย ร้อยละ 1.2 มีอาชีพชาวประมง และร้อยละ 13.2 มีอาชีพอื่น  ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมา 
ระยะเวลาที่ผู้ตอบแบบสอบถามอาศัยอยู่ในพื้นที่ ต้ังแต่ 1-10 ปี ร้อยละ  2.4 อาศัยอยู่ต้ังแต่ 11-20 
ปีร้อยละ 7.6 และอาศัยอยู่มากกว่า 20 ปี ร้อยละ  90.0 และร้อยละ  30.0 มีสถานะเป็นสมาชิกใน
ชมรม กลุ่ม หรือสมาคมในพื้นที่ และร้อยละ 70 ไม่เป็นสมาชิกของสมาคมใด ๆ   

 
4.1.3.2  ผลการวิจัยระดับของการได้รับผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่มีต่อ

ชุมชน โดยใช้แบบสอบจ้านวน 352 ชุด ที่แยกประเด็นสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อ
ชุมชนไว้ 7 ด้าน โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณแสดงได้ตารางที่ 4.2  

 
ตารางที ่4.2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผล

กระทบต่อพื้นที่ชุมชน 
 

สภาพปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม x  S.D. แปรผล 

1. ปัญหาการสะสมของขยะประเภทเศษ
อาหารที่ต้องรอก้าจัดมากว่า 2 กิโลกรัมต่อวัน 

3.59 0.52 ผลกระทบมาก 

2. ปัญหาการสะสมของขยะประเภทเศษ
อาหารที่ต้องรอก้าจัด 1-2  กิโลกรัมต่อวัน 

2.80 0.52 
ผลกระทบปาน

กลาง 
3. ปัญหาการสะสมของขยะประเภทเศษ
อาหารที่ต้องรอก้าจัดน้อยกว่า 1 กิโลกรัมต่อวัน 

2.80 0.52 
ผลกระทบปาน

กลาง 
4. ปัญหาน้้าเสียที่ต้องรอก้าจัดมากกว่า 200 
ลิตรต่อวัน 

2.90 0.52 
ผลกระทบปาน

กลาง 
5. ปัญหาน้้าเสียที่ต้องรอก้าจัดน้อยกว่า 200 
ลิตรต่อวัน 

2.70 0.52 
ผลกระทบปาน

กลาง 
6. ปัญหาวัชพืชน้้าที่รอการก้าจัดมากกว่า 100 
กิโลกรัมต่อวัน 

3.92 0.52 ผลกระทบมาก 

7. ปัญหาวัชพืชน้้าที่รอการก้าจัดน้อยกว่า 100 
กิโลกรัมต่อวัน 

3.96 0.52 ผลกระทบมาก 

โดยรวม 3.23 0.52 
ผลกระทบปาน

กลาง 
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 4.1.3.3  ผลการวิจัยหาระดับของความต้องการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การผลิต การใช้ประโยชน์จากพลังงานชีวมวลในพื้นที่ โดยใช้แบบสอบจ้านวน 352 ชุด ที่แยก
ประเด็นระดับความต้องการมีส่วนร่วมของชุมชนในการผลิต การใช้ประโยชน์จากพลังงานชีวมวล
ไว้ 7 ด้าน โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณแสดงได้ตารางที่ 4.3 

  
ตารางที ่4.3  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความต้องการมีส่วนร่วมของชุมชน

ในแต่ละด้าน 
 

ระดับความต้องการมีส่วนร่วม x  
S.D. แปรผล 

1. ต้องการน้าขยะในครัวเรือนมาผลิตเป็น
พลังงานชีวมวลใช้ในครัวเรือน 

4.10 0.99 ระดับมาก 

2. ต้องการน้าน้้าเสียในพื้นที่มาผลิตเป็น
พลังงานชีวมวล 

3.54 0.99 ระดับมาก 

3. ต้องการให้หน่วยงานราชการจัดตั้งถังขยะไว้
ตามชุมชน 

3.70 0.99 ระดับมาก 

4. ต้องการให้มีระบบบ้าบัดน้้าเสียในพื้นที่ เช่น 
ถังดักไขมัน ระบบบ้าบัดน้้าเสียรวม 

3.70 0.99 ระดับมาก 

5. ต้องการให้มีการติดตั้งระบบผลิตแก๊ส
ชีวภาพในพื้นที ่

4.26 0.99 ระดับมาก 

6. ต้องการเข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการผลิต
แก๊สชีวภาพในพื้นที ่

3.40 0.99 ระดับมาก 

7. ต้องการเข้าร่วมโครงการเกี่ยวกับการผลิต
แก๊สชีวภาพในพื้นที่ข้างเคียงชุมชนของตนเอง 

3.20 0.99 ระดับปานกลาง 

โดยรวม 3.70 0.99 ระดับมาก 

  
 4.1.3.4  ผลการวิจัยจากการรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากชุมชนใน

การผลิตและการใช้ประโยชน์จากพลังงานชีวมวลในพื้นที่  โดยชุมชนมีความคิดเห็นในด้าน
ปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่นอกเหนือจากแบบสอบถาม  ได้แก่ ปัญหาน้้าเสียจากโรงงานผลิต
วุ้นมะพร้าวที่ส่งกลิ่นเหม็น ปัญหาด้านวัชพืชเต็มล้าคลอง และปัญหาด้านการสะสมขยะจาก
บุคคลภายนอกพื้นที่และภายในพื้นที่ ส่วนความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมของชุมชน
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ได้แก่ ชุมชนต้องการให้มีการสร้างบ่อแก๊สชีวภาพในสถานที่ของชุมชนแต่ละแห่ง ต้องการให้มี            
การจัดการอบรมให้เห็นผลการด้าเนินการในโครงการด้านพลังงานทดแทนในพื้นที่ และควรมี             
การด้าเนินการจัดประชาสัมพันธ์ให้รู้กันทั่วถึง 

จากผลการการวิจัยการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในช่วง
เริ่มต้นทั้ง 2 วิธี สามารถจัดล้าดับของความส้าคัญของปัญหา และแนวทางในการด้าเนินการวิจัย
ได้ดังนี้ 

1) ปัญหาของผลกระทบจากขยะและน้้าเสียในพื้นที่ของต้าบล              
บางนางลี่ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามมีดังนี้ 

1.1) ปัญหาด้านการจัดการวัชพืชน้้า ที่มีในล้าคลอง 
1.2) ปัญหาการจัดการขยะและน้้าเสียในพื้นที่ของต้าบล 
1.3)  ปัญหาการสะสมของขยะริมทางที่เกิดจากบุคคลภายนอก 
1.4)  ปัญหากลิ่นเหม็นจากน้้าเสียที่มาจากโรงงานผลิต                 

วุ้นมะพร้าว 
2)  แนวทางการในการด้า เนินการวิจัยด้วยการใช้กระบวนการมีส่วน

ร่วมของชุมชนในด้านการผลิตและการใช้ประโยชน์พลังงานจากชีวมวลมีดังนี้ 
2.1)  ควรสร้างบ่อหมักแก๊สชีวภาพในสถานที่ชุมชนแต่ละแห่ง 
2.2)   ต้องการให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการให้ทั่วถึง 
2.3)  ต้องการให้มีการจัดอบรมและสาธิตการผลิตและการใช้

พลังงานทดแทนให้เห็นจริง 
2.4)  ต้องการให้หน่วยงานที่มีหน้าที่แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมเข้า

มาช่วยด้าเนินการแก้ไข 
 

จากผลการการวิจัยการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้าให้
เกิดผลในทางปฏิบัติประกอบด้วยมีการจัดต้ังคณะกรรมการชุมชนด้านการผลิตพลังงานชีวมวล
ภายในชุมชน ที่ประกอบด้วยตัวแทนของชุมชนในทุกหมู่บ้านเข้าร่วมจ้านวน 15 ท่าน โดยมี
คณะผู้วิจัยเป็นท่ีปรึกษา (ดังเอกสารแนบท้ายในภาคผนวก ค) และได้คัดเลือกแหล่งส้าหรับผลิต
พลังงานชีวมวลในรูปแบบของการน้าขยะจากครัวเรือน และการน้าน้้าเสียจากโรงงานในพื้นที่มา
ผลิตเป็นแก๊สชีวภาพในพื้นที่จ้านวน 3 จุด ประกอบด้วย พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนต้าบล                
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บางนางลี่หมู่ที่ 3 พื้นที่บริเวณบ้านปราชญ์ชาวบ้านในหมู่ที่ 2 และพื้นที่บริเวณบ้านชาวบ้านในหมู่
ท่ี 1 ดังแสดงในภาพที่ 4.2 – 4.4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.2 พื้นที่ที่ชุมชนมีความเห็นให้สร้างแหล่งผลิตแก๊สชีวภาพบริเวณองค์การบริหารส่วน
ต้าบลบางนางลี่ 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.3  พื้นที่ที่ชุมชนมีความเห็นให้สร้างแหล่งผลิตแก๊สชีวภาพบริเวณบ้านปราชญ์ชาวบ้าน
หมู่ที่ 2 
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ภาพท่ี 4.4  พื้นที่ที่ชุมชนมีความเห็นให้สร้างแหล่งผลิตแก๊สชีวภาพบริเวณบ้านชาวบ้านหมู่ที่ 2 
 

 

4.2  ผลการวิจัยออกแบบและร่วมสร้างรูปแบบการผลิตพลังงานชีวมวลที่
เหมาะสมจากขยะและน้้าเสีย  

 
    ผลการด้าเนินการได้ร่วมกับชุมชนท้าการศึกษาหารูปแบบของการผลิตพลังงานจาก               

ชีวมวล โดยชุมชนได้เลือกน้าชีวมวลมาผลิตเป็นแก๊สชีวภาพเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ในระดับ
ครัวเรือน โดยคณะผู้วิจัยได้น้าชุมชนและผู้แทนชุมชนตัวอย่างไปศึกษาดูงานในพื้นที่ที่มีการผลิต
แก๊สชีวภาพได้ผลส้าเร็จ แล้วน้าตัวอย่างของรูปแบบการผลิตแก๊สชีวภาพมาดัดแปลงให้เกิด                 
ความเหมาะสมกับพื้นที่ โดยพบว่า รูปแบบของระบบการผลิตแก๊สชีวภาพที่เหมาะสมกับพื้นที่เป็น
แบบดังแสดงในภาพที่ 4.5 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.5  รูปแบบที่เหมาะสมที่จะสามารถน้ามาดัดแปลงให้เหมาะกับพื้นที่ตัวอย่าง  
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4.2.1  การออกแบบและร่วมสร้างระบบผลิตแก๊สชีวภาพ     
ผลการวิจัยคณะผู้วิจัยได้แยกประเภทของชีวมวลออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย 

ขยะที่เป็นเศษอาหารจากครัวเรือน และน้้าเสียที่มาโรงงานที่ภายในต้าบล ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ได้น้า
น้้าเสียจากโรงงานผลิตวุ้นมะพร้าวมาทดสอบ โดยการน้าของเสียเหล่านั้นมาผลิตเป็นแก๊สชีวภาพ
จ้านวน 3 แห่ง ที่ได้คัดเลือกมาจากการความพร้อมและความสมัครใจของชุมชนที่เป็นผลมาจาก
การสอบถาม การร่วมหารือ และระดับความร่วมมือของชุมชนในขั้นตอนการสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชน และชุมชนได้ร่วมกันออกแบบและสร้างบ่อหมักแก๊สชีวภาพเป็นลักษณะแบบ
ปลั๊กโฟล์ที่มีขนาดของหลุมหมัก กว้าง x ยาว x ลึก เท่ากับ 1.8 x 3.8 x1.2 โดยใช้ผ้ายางพลาสติก
ชนิด โพลีเอทิลีน (PE) คลุมเพื่อเป็นที่บรรจุของแก๊สชีวภาพ ดังแสดงในภาพที่ 4.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.6  ลักษณะของบ่อหมักแก๊สชีวภาพแบบโดมและการมีส่วนร่วมของชุมชน 

 
4.2.2  ผลการวิจัยการผลิตแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์  เศษอาหาร  และน้้าเสีย

ภายในชุมชน   
วัตถุดิบที่เป็นขยะประเภทเศษอาหารในครัวเรือน น้้าเสียจากโรงงานผลิต               

วุ้นมะพร้าวภายในชุมชน โดยใช้มูลโคในพื้นที่ได้ถูกเลือกโดยชุมชน ส้าหรับมูลโคใช้แบบสด  (มูลที่
เก็บไว้ไม่เกิน 3 วัน) ที่เก็บมาจากฟาร์มเลี้ยงโคจ้านวน 800 กิโลกรัม น้ามาผสมกับน้้าในอัตราส่วน 
1 : 1 แล้วเทลงสู่  บ่อหมักแก๊สเพื่อเป็นหัวเชื้อเริ่มต้นส้าหรับผลิตแก๊สชีวภาพ และท้าการออกแบบ
การทดลองเป็น 3 บ่อ ประกอบด้วย 
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1)  บ่อหมักแก๊สชีวภาพแบบใช้มูลโคผสมกับน้้าในอัตราส่วน 1 : 1  
2)  บ่อหมักแก๊สชีวภาพแบบใช้มูลโคผสมกับน้้าและเศษอาหารในอัตราส่วน 1 : 

1 : 0.1 
3)  บ่อหมักแก๊สชีวภาพแบบใช้มูลโคผสมกับน้้าและน้้าเสียจากโรงงานผลิต                

วุ้นมะพร้าวในอัตราส่วน 1 : 1 : 0.1  
ผลการวิจัยพบว่า  มูลโคสามารถเริ่มผลิตแก๊สมีเทน  (CH4) ได้ภายใน 3 วัน และ

สิ้นสุดการผลิตโดยในระยะเวลาประมาณ 20-25 วัน โดยผลิตแก๊สมีเทนได้สูงสุดประมาณ 
2,888.34 มิลลิกรัมต่อนาทีหรือ 4.159 กิโลกรัมต่อวัน หลังจากการหมักผ่านไป 7 วัน ที่สภาวะไร้
อากาศในช่วงของอุณหภูมิ 29-38 องศาเซลเซียส และผลการวิจัยส้าหรับวัตถุดิบที่เป็นเศษอาหาร 
และน้้าเสียจากโรงงานผลิตวุ้นมะพร้าวแสดงได้ดังภาพที่ 4.7 และภาพที่ 4.8  
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ภาพท่ี 4.7   อัตราการผลิตแก๊สมีเทนที่ได้จากมูลโค เศษอาหาร และน้้าเสียจากโรงงานผลิตวุ้น
มะพร้าว 
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ภาพท่ี 4.8  ปริมาณอัตราการผลิตมีเทนต่อปริมาณวัตถุดิบ  

 
จากภาพที่ 4.7 และภาพที่ 4.8 ของกราฟแสดงให้เห็นว่าวัตถุดิบทั้ง 3 ชนิด

สามารถน้ามาผลิตเป็นแก๊สชีวภาพได้ โดยพบว่า  ปริมาณการผลิตแก๊สมีเทนสูงสุดของมูลโค              
เศษอาหารและน้้าเสียจากโรงงานผลิตวุ้นมะพร้าวมีค่าประมาณ  2888.34, 3880.49 และ 4251.2 
มิลลิกรัมต่อนาที  ตามล้าดับ  โดยเฉพาะช่วงวันที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 35 องศาเซลเซียส และเมื่อ
พิจารณาอัตราการผลิตแก๊สมีเทนต่อปริมาณวัตถุดิบพบว่า  วัตถุดิบที่เป็นเศษอาหารมีช่วงของ
อัตราการผลิตแก๊สมีเทนที่สูงในระยะเวลาที่นานกว่ามูลโค และน้้าเสียจากโรงงานผลิตวุ้นมะพร้าว
โดยมีระยะการผลิตแก๊สมีเทนในอัตราที่สูงกว่า 3.0 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมต่อนาที  ได้ถึง 10-15 วัน 
ส่วนน้้าเสียจากโรงงานผลิตวุ้นมะพร้าวซึ่งมีเนื้อของวุ้นมะพร้าวปนอยู่ในน้้าเสียจ้านวนหนึ่ง  ซึ่งหาก
พิจารณาจากโครงสร้างของวุ้นมะพร้าวจะพบว่า เนื้อวุ้นมะพร้าวมีโครงสร้างที่เป็นเส้นใยเซลลูโลส
ที่ย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์ในสภาวะไร้อากาศได้ยาก ดังนั้น  จึงท้าให้อัตราการเกิดแก๊สมีเทนไม่คงที่
ในแต่ละวัน ทั้งนี้ปัจจัยหลักที่มีผลต่อกระบวนการผลิตแก๊สมีเทนในพื้นที่ของชุมชนแห่งนี้  คือ
อุณหภูมิของพื้นที่ที่ไม่สูงมากนักโดยพบว่า  อุณหภูมิในพื้นที่โดยเฉลี่ยในรอบวันประมาณ 32          
องศาเซลเซียส 
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4.3 ผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้รูปแบบการผลิตพลังงานชีวมวลจาก
ขยะและน้้าเสียในชุมชน 

 
 การประเมินประสิทธิภาพของการใช้รูปแบบของการผลิตพลังงานจากชีวมวลในพื้นที่ 
ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบของการประเมินจากผลลัพธ์ของงานวิจัยท่ีชุมชนได้รับ โดยพิจารณาจาก
ปริมาณแก๊สชีวภาพที่ผลิตได้ ความคุ้มค่าต่อการน้า  ๆ ไปใช้ประโยชน์ในระดับครัวเรือน และ
ประเมินจากระดับความพึงพอใจของชุมชนในการเข้าร่วมโครงการวิจัยในครั้งนี้ จากการวิจัยครั้งนี้
ชุมชนได้ใช้แก๊สชีวภาพที่ผลิตได้โดยใช้วัตถุดิบในพื้นที่มาตลอดระยะเวลา 1 เดือน พบว่า ครัวเรือน
ที่น้าแก๊สชีวภาพที่ผลิตได้ไปใช้ในครัวเรือน โดยไม่ต้องซื้อแก๊สหุงต้มใช้ในระยะเวลาดังกล่าว  เมื่อ
พิจารณาประสิทธิภาพของการทดแทนปริมาณการผลิตแก๊สจากวัตถุดิบแต่ละประเภทเทียบกับ
ปริมาณการใช้แก๊สหุงต้มของพื้นที่ตัวอย่างที่ได้น้าแก๊สชีวภาพไปใช้ทดแทนแก๊สหุงต้ม  สามารถ
แสดงได้ดังตารางที่ 4.4 
 
ตารางที ่4.4  ผลลัพธ์ของการน้าแก๊สชีวภาพไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือนในระยะเวลา 1 เดือน 
 

สถานที่ผลิตแก๊ส
ชีวภาพ 

ปริมาณแก๊ส 
ที่ผลิตได้โดย

เฉลี่ย (กก./วัน) 

ปริมาณแก๊สหุง
ต้ม 

ที่เคยใช้โดยเฉลี่ย  
(กก./วัน) 

ประสิทธิภาพของ 
การทดแทนแก๊สหุงต้ม 

(เท่าของปริมาณ
แก๊สหุงต้ม) 

บ้านชาวบ้านตัวอย่าง 
(ใช้น้้าเสียจาก
โรงงานผลิตวุ้นมะพร้าว) 

2.71 0.25 10.84 

ที่ท้าการองค์การบริหาร
ส่วนต้าบล 
(ใช้เศษอาหาร) 

2.62 0.35 7.48 

บ้านผู้น้าชุมชน 
(ใช้วัชพืชน้้า) 

2.12 0.5 4.24 
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จากตารางที่ 4.4 แสดงให้เห็นว่า  ประสิทธิภาพของการน้าแก๊สชีวภาพไปทดแทนแก๊ส             
หุงต้มในพื้นที่ตัวอย่างพบว่า แก๊สชีวภาพที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มาจากชุมชนประเภทน้้าเสีย เศษ
อาหารจากครัวเรือนและวัชพืชน้้าในร่องสวน สามารถน้ามาทดแทนการใช้แก๊สหุงต้มได้มากสุดถึง 
10.84 เท่า ส้าหรับการใช้กับบ้านพักอาศัยที่มีผู้อาศัยประมาณ 3-5 คน ซึ่งหากพิจารณาปริมาณ
การใช้แก๊สหุงต้มของชุมชนที่อัตราการใช้เฉลี่ย 0.25 กิโลกรัมต่อวันต่อหลังคาเรือน  จะสามารถน้า
แก๊สชีวภาพที่ผลิตได้ไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่า 10-11 หลังคาเรือน 

 
4.4  ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของชุมชน 
 
 ประเด็นผลการประเมินระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนตัวอย่าง จากการสอบถาม การสาธิต
การผลิต และแบบบันทึกผลของการสังเกตของผู้วิจัยในกรณีการเข้าร่วมด้าเนินการผลิตแก๊ส
ชีวภาพของสมาชิกในหมู่บ้านจ้านวน 3 หมู่บ้าน  ในระยะเวลา 3 เดือน โดยพิจารณาจากกลุ่ม
ตัวอย่างสมาชิกหมู่บ้านหมู่ละ 10-25 คน และแบ่งประเด็นในแบบสอบถามไว้ 3 ประเด็น 
ประกอบด้วย ประเด็นของระดับความรู้ที่ได้รับ ประเด็นระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
วิจัย และประเด็นความต้องการน้าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในชุมชน  ลักษณะของค้าถามใช้
มาตราส่วนประเมินค่า ( Rating Scale) ซึ่งมี 5 ระดับ คือ มีระดับความรู้ ความพึงพอใจ และ              
ความต้องการน้าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ระดับน้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก และระดับมาก
ที่สุด มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 

5  หมายถึง  ระดับมากที่สุด 
4  หมายถึง  ระดับมาก 
3  หมายถึง  ระดับปานกลาง 
2  หมายถึง  ระดับน้อย 
1  หมายถึง  ระดับน้อยที่สุด 
ส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลของแบบบันทึกผลการสังเกตของผู้วิจัย ใช้วิธีการ

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ( Content Analysis) และน้าเสนอด้วยการพรรณา  
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามเชิงปริมาณ ได้ด้าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม
และน้าข้อมูลที่ได้มาลงรหัส และประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ส้าเร็จรูป เพื่อค้านวณหา
ค่าสถิติ  โดยวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยหาค่าความถี่ และร้อยละ  และ
วิเคราะห์ข้อมูลใน 3 ประเด็นหลัก เก่ียวกับ ความรู้ ความพึงพอใจ และประเด็นความต้องการน้า
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ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์โดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผลการตอบ
แบบสอบถามในแต่ละประเด็น โดยใช้เกณฑ์การจัดระดับความพึงพอใจดังนี้ 

ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจระดับน้อยที่สุด  
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจระดับน้อย  
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจระดับปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจระดับมาก  
ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด  
 

 4.4.1  ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
  ส้าหรับข้อมูลทั่วไปของ ตัวอย่างสมาชิกหมู่บ้าน ผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 3 หมู่
จ้านวน 54 คน โดยร้อยละ 78 และร้อยละ 22 ของผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงและเพศชาย
ตามล้าดับ อายุต้่ากว่า 20  ปี  มีร้อยละ 2.5 อายุ 20 - 40 ปี ร้อยละ 20.4 อายุ 41-60 ปี  ร้อยละ 
55.6  อายุมากกว่า 60 ปี  ร้อยละ 21.4  ระดับการศึกษาในช่วงประถมศึกษาร้อยละ 65.0  ระดับ
มัธยมต้นถึงมัธยมปลายร้อยละ 10.4 ระดับอนุปริญญาถึงระดับปริญญาตรีร้อยละ  3.0 และ
ระดับสูงกว่าปริญญาตรีร้อยละ 0.2 อาชีพของผู้ตอบแบบสอบร้อยละ 57.2 มีอาชีพเกษตรกรรม 
ร้อยละ 12.2 มีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 20.5  มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ1.6 มีอาชี พ
ค้าขาย ร้อยละ 1.2 มีอาชีพชาวประมง และร้อยละ 7.3 มีอาชีพอื่น  ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมา 
ระยะเวลาที่ผู้ตอบแบบสอบถามอาศัยอยู่ในพื้นที่ ต้ังแต่ 1-10 ปี ร้อยละ2.4 อาศัยอยู่ต้ังแต่ 11-20 
ปีร้อยละ 5.6 และอาศัยอยู่มากกว่า 20 ปี ร้อยละ  92.0 และร้อยละ 23.0 มีสถานะเป็นสมาชิกใน
ชมรม กลุ่ม หรือสมาคมในพื้นที่ และร้อยละ 77.0 ไม่เป็นสมาชิกของสมาคมใด ๆ   
 
 4.4.2  ผลการทดสอบระดับความพึงพอใจ   

ส้าหรับผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน 3 ประเด็นหลัก เก่ียวกับ ความรู้ ความพึงพอใจ 
และประเด็นความต้องการน้าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์โดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของผลการตอบแบบสอบถามในแต่ละประเด็น แสดงผลดังในตารางที่ 4.5  
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ตารางที ่4.5  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความรู้ที่ได้รับของชุมชนในแต่ละด้าน 
 

ระดับความรู้ท่ีได้รับจากการเข้าร่วม
กิจกรรม x  

S.D. แปรผล 

1. สามารถแยกประเภทของขยะที่สามารถ
น้ามาผลิตเป็นแก๊สชีวภาพได ้

4.3 0.52 ระดับมาก 

2. มีความเข้าใจถึงขั้นตอนการเตรียมขยะและ
น้้าเสียส้าหรับน้ามาผลิตเป็นแก๊สชีวภาพ 

4.1 0.99 ระดับมาก 

3. มีความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนการผลิตและ
การน้าแก๊สชีวภาพไปใช้ประโยชน ์

4.4 0.52 ระดับมาก 

4. มีระดับความรู้เกี่ยวกับการผลิตและการน้า
แก๊สชีวภาพไปใช้ประโยชน์มากกว่า  50 
เปอร์เซ็นต์ของความรู้เดิม 

4.50 0.52 ระดับมาก 

5. มีระดับความรู้เกี่ยวกับการผลิตและการน้า
แก๊สชีวภาพไปใช้ประโยชน์น้อยกว่า  50
เปอร์เซ็นต์ของความรู้เดิม 

2.22 0.52 ระดับมาก 

โดยรวม 3.94 0.61 ระดับมาก 

 
 

ตารางท่ี 4.6   ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมของชุมชน 

 
ระดับความพึงพอใจจากการเข้าร่วม

กิจกรรม x  
S.D. แปรผล 

1. มีความพึงพอใจในด้านความรู้ที่ได้รับจาก
กระบวนการวิจัย 

4.53 0.45 ระดับมาก 

2. มีความพึงพอใจในด้านผลประโยชน์ที่ได้รับ
จากการวิจัย 

4.23 0.52 ระดับมาก 

3. มีความพึงพอใจในด้านทีมงานวิจัยด้านการ
ให้ความรู้ การให้ประโยชน์จากผลการวิจัย 

4.10 0.52 ระดับมาก 

 

www.ssru.ac.th



 

54 

ตารางที ่4.6 (ต่อ) 
 

ระดับความพึงพอใจจากการเข้าร่วม
กิจกรรม x  

S.D. แปรผล 

4. มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมของ
กระบวนการวิจัย มากกว่า  50 เปอร์เซ็นต ์

4.80 0.52 ระดับมากที่สุด 

5. มีระดับความพึงพอใจในภาพรวมของ
กระบวนการวิจัย น้อยกว่า  50 เปอร์เซ็นต ์

1.32 0.99 ระดับมาก 

โดยรวม 3.79 0.60 ระดับมาก 

 
 

ตารางที ่4.7   ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความต้องการน้าผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ของชุมชน 

 
ระดับความต้องการน้าผลการวิจัยไปใช้

ประโยชน์ x  
S.D. แปรผล 

1. ท่านสามารถน้าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
ภายในครัวเรือนได้โดยตรง 

4.76 0.52 ระดับมากที่สุด 

2. ท่านต้องการน้ากระบวนการผลิตและการใช้
ประโยชน์จากแก๊สชีวภาพเผยแพร่ให้กับชุมชน
ข้างเคียง 

4.23 0.52 ระดับมาก 

3. ท่านต้องการน้าผลวิจัยไปใช้ในพื้นที่อื่นๆ
ภายในจังหวัด 

3.54 0.52 ระดับมาก 

4. ท่านมีความต้องการจะผลิตและใช้ประโยชน์
จากแก๊สชีวภาพในครัวเรือนของตนเอง 

4.80 0.99 ระดับมากที่สุด 

5. ท่านมีความต้องการให้มีหน่วยงานในต้าบล
ท้าการผลิตและจ่ายแก๊สชีวภาพให้ทั่วถึงทั้ง
ต้าบล 

4.85 0.99 ระดับมากที่สุด 

โดยรวม 4.43 0.70 ระดับมาก 
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จากตารางที่ 4.5-4.7 พบว่า ระดับความพึงพอใจของชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรม
การวิจัยในครั้งนี้เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจในระดับมากในทุก  ๆ ประเด็น  และมีความพึงพอใน
ภาพรวมของกระบวนการวิจัย มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ มีระดับความต้องการน้าผลการวิจัยไปใช้
ประโยชน์ภายในครัวเรือนได้โดยตรง และมีความต้องการให้มีหน่วยงานในต้าบลท้าการผลิตและ
จ่ายแก๊สชีวภาพให้ทั่วถึงทั้งต้าบลอยู่ในระดับมากท่ีสุดเช่นกัน 
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บทที่ 5 
 

สรุปและข้อเสนอแนะ 
 

จากผลการศึกษาการสร้างรูปแบบการผลิตพลังงานชีวมวลจากขยะและน้้าเสียแบบชุมชน
มีส่วนร่วมในต้าบลบางนางลี่ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  ที่ได้ด้าเนินการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้ก้าหนดไว้นั้น สามารถสรุปผลการวิจัยโดยแยกตามวัตถุประสงค์แต่ละด้านดังนี้ 

 
5.1  สรุปผลการวิจัย 
 
 การสร้างรูปแบบการผลิตพลังงานชีวมวลจากขยะและน้้าเสียแบบชุมชนมีส่วนร่วมใน
ต้าบลบางนางลี่ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาหาวิธีสร้าง         
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ ขยะและน้้าเสียใน ชุมชนต้าบลบางลี่ อ้าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม เพื่อค้นหาและสร้างรูปแบบการผลิตพลังงานชีวมวลจากขยะและน้้าเสียแบบชุมชน
มีส่วนร่วม และประเมินประสิทธิภาพการใช้รูปแบบการผลิตพลังงานชีวมวลจากขยะและน้้าเสียใน
ชุมชน ทั้งนี้จากผลการศึกษาที่ได้สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 

5.1.1 สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะและน ้าเสีย 
จากผลการศึกษาสรุปได้ว่า การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในเรื่องดังกล่าวมี

แนวทางในการด้าเนินการได้ 2 แนวทาง ประกอบด้วย การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในระดับ
ตัวแทนของต้าบล และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในระดับชาวบ้านในทุกหมู่บ้านของต้าบล 
โดยพบประเด็นที่ส้าคัญที่ชุมชนต้องการมีส่วนร่วมในระดับมากถึงมากที่สุด คือ  โครงการจัดการ
ขยะและน้้าเสียที่สามารถสร้างผลประโยชน์ตอบแทนสู่ชุมชนในระดับครัวเรือน ได้แก่ ต้องการน้า
ขยะในครัวเรือนมาผลิตเป็นพลังงานจากชีวมวลใช้ในครัวเรือน  และต้องการให้มีการติดต้ังระบบ
ผลิตแก๊สชีวภาพในพื้นที่ 
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5.1.2  สรุปผลการค้นหาและสร้างรูปแบบการผลิตพลังงานชีวมวลจากขยะและ
น ้าเสียแบบชุมชนมีส่วนร่วม 

จากผลการศึกษาหารูปแบบของการผลิตพลังงานชีวมวลโดยกระบวนการมีส่วน
ร่วมในพื้นที่ของต้าบลบางนางลี่ สามารถสรุปแนวทางการค้นหาและสร้างรูปแบบของการผลิต
พลังงานชีวมวลจากขยะและน้้าเสียได้ดังนี้ 

5.1.2.1  ควรท้าการค้นหาประเด็นของปัญหาที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
และความเป็นอยู่ในระดับครัวเรือนก่อน  พร้อมจัดล้าดับความส้าคัญของผลกระทบที่เกิดกับชุมชน 
จากศึกษาในครั้งนี้ สามารถสรุปประเด็นปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนในระดับ
มากไปหาน้อยดังนี้ ปัญหาเรื่องวัชพืชในล้าคลอง ปัญหาการสะสมของขยะในชุมชน และปัญหา
เรื่องกลิ่นจากน้้าเสียของโรงงานผลิตวุ้นมะพร้าว 

5.1.2.2  ควรจัดหาพื้นที่ท้าการสร้างรูปแบบของการผลิตพลังงานชีวมวลที่
สามารถให้ผลประโยชน์กับชุมชนอย่างแท้จริง จากผลการศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่าพื้นที่ที่เหมาะสม
ส้าหรับเป็นแหล่งผลิตพลังงานจากชีวมวล  คือ พื้นที่ที่เป็นศูนย์กลางเรียนรู้ของชุมชน และพื้นที่ที่
เกิดจากอาสาสมัครภายในชุมชน และรูปแบบของการผลิตพลังงานจากชีวมวลประเภทขยะและน้้า
เสียที่ชุมชนได้เลือก คือ รูปแบบการผลิตแก๊สชีวภาพที่ใช้ขยะประเภทเศษอาหารจากครัวเรือน และ
น้้าเสียจากโรงงานผลิตวุ้นมะพร้าวในพื้นที่ของชุมชน 

5.1.2.3  ควรท้าการทดสอบหรือทดลองให้ชุมชนในพื้นที่ตัวอย่างได้รับประโยชน์
จากพลังงานที่ผลิตได้เห็นจริงโดยมุ่งเน้นให้ชุมชนได้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันถึงประสิทธิภาพของ             
การผลิตและผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัย โดยผลการวิจัยครั้งนี้สรุปได้ว่า แก๊สชีวภาพที่ผลิตจากขยะ
ประเภทเศษอาหารในครัวเรือน และน้้าเสียจากโรงงานผลิตวุ้นมะพร้าวสามารถผลิตแก๊สชีวภาพ
ประเภทที่สามารถทดแทนแก๊สหุงต้มได้ 3880.49 และ 4251.2 มิลลิกรัมต่อนาที  หรือ 5.58 
กิโลกรัมต่อวันและ 6.12 กิโลกรัมต่อวัน ตามล้าดับโดยเฉพาะช่วงวันที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 35 องศา-
เซลเซียส 
 
 5.1.3  สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพการใช้รูปแบบการผลิตพลังงานชีวมวล
จากขยะและน ้าเสียในชุมชนต้าบลบางลี่ 

 ประสิทธิภาพของการน้าแก๊สชีวภาพไปทดแทนแก๊สหุงต้มในพื้นที่ตัวอย่าง  พบว่า 
แก๊สชีวภาพที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มาจากชุมชนประเภทน้้าเสีย เศษอาหารจากครัวเรือนและวัชพืช
น้้าในร่องสวน สามารถน้ามาทดแทนการใช้แก๊สหุงต้มได้มากสุดถึง  10.84 เท่า ส้าหรับการใช้กับ
บ้านพักอาศัยที่มีผู้อาศัยประมาณ 3-5 คน ซึ่งหากพิจารณาปริมาณการใช้แก๊สหุงต้มของชุมชนที่
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อัตราการใช้เฉลี่ย 0.25 กิโลกรัมต่อวันต่อหลังคาเรือน  จะสามารถน้าแก๊สชีวภาพที่ผลิตได้ไปใช้
ประโยชน์ได้มากกว่า 10-11 หลังคาเรือน 

 
5.1.4  สรุปผลการประเมินระดับความพึงพอใจของชุมชน 

  ผลสรุปการทดสอบระดับความพึงพอใจของชุมชนในการเข้าร่วมกิจกรรมการวิจัย
ในครั้งนี้เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจในระดับมากในทุก  ๆ ประเด็น  และมีความพึงพอในภาพรวม
ของกระบวนการวิจัย มากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ มีระดับความต้องการน้าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
ภายในครัวเรือนได้โดยตรง และมีความต้องการให้มีหน่วยงานในต้าบลท้าการผลิตและจ่าย              
แก๊สชีวภาพให้ทั่วถึงทั้งต้าบลอยู่ในระดับมากท่ีสุด 

 
5.2  ข้อเสนอแนะ 
 
 การด้าเนินการวิจัยที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชนในทุกระดับนั้นจ้าเป็นต้องเป็น
งานวิจัยที่สามารถสร้างผลประโยชน์แก่ชุมชนได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน ดังนั้น  การวิจัยครั้งนี่จึงขอ
เสนอแนะส้าหรับนักวิจัยและข้อเสนอแนะด้านวิชาการดังนี้ 
 5.2.1 ควรมีการด้าเนินการวิจัยในส่วนของวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรให้มี               
ความหลากหลายและชุมชนมีส่วนร่วมในการด้าเนินการด้วยจะท้าให้เกิดทางเลือกของชุมชน
ได้มากขึ้น 
 5.2.2  การผลิตแก๊สชีวภาพที่ใช้กับชุมชนจ้าเป็นต้องเลือกพื้นที่ที่มีวัตถุดิบในการผลิต
ให้เพียงพอ อาทิ ควรมีหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นวัตถุดิบในพื้นที่ที่เพียงพอซึ่งจะท้าให้การผลิตแก๊ส
ชีวภาพมีความต่อเนื่องมากขึ้น 
 5.2.3  การวิจัยที่ร่วมด้าเนินการกับชุมชนจ้าเป็นต้องให้เกิดการเรียนรู้ของชุมชน
ข้างเคียงด้วย ซึ่งจะท้าให้เกิดการเผยแพร่ผลลัพธ์ของการวิจัยได้เป็นอย่างดี 
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แบบสอบถามเพื่องานวิจัย (ครั้งที่ 1) 
เร่ือง 

การสร้างรูปแบบการผลิตพลังงานชีวมวลจากขยะและน้้าเสียแบบชุมชนมีส่วนร่วมใน
ต้าบลบางนางลี่ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

ค้าช้ีแจง 

โปรดท าเคร่ืองหมาย (  /  ) ลงในข้อความที่ตรงกับความเป็นจริงตามความต้องการของชุมชน
ของท่าน เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการด าเนินการวิจัยเกี่ยวกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชน ของท่านได้อย่างเหมาะสมที่สุด  
 

1.  ชื่อผู้ให้ข้อมูล  ……………………………………………………………………………… 
2. ชื่อหมู่บ้าน ………………………………………………………………………………… 
 เลขที่ ………………………………………………………………………………………. 
3.  ประเด็นความต้องการของชุมชนด้านการจัดการขยะและน้ าเสียในพื้นที่  
 (เลือกได้หลายค าตอบ) 

 1. ต้องการรูปแบบการจัดการขยะและน้ าเสียที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงแก่
ชุมชน 

   2. ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้ด าเนินการจัดการขยะและน้ าเสียในต าบล  

 3. ต้องการให้ทุกหมู่บ้านมีวิธีการจัดการขยะของตนเอง  

 4. ต้องการให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาจัดการ  
4.  ประเด็นความร่วมมือของชุมชนกรณีมีโครงการจัดการขยะที่สร้างประโยชน์แก่ชุมชน  (เลือก

ได้หลายค าตอบ) 

 1.  ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมทุกๆ โครงการที่มีในพื้นที่ของตนเอง 

 2. สามารถให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะเพื่อรอการจ าหน่ายหากมีโครงการรับซื้อ
ขยะตามบ้าน 

 3. สามารถให้ความร่วมมือในการน าขยะมาสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน อาทิ น าขยะ
และน้ าเสียมาผลิตเป็นแก๊สชีวภาพใช้ในครัวเรือน 
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 4. สามารถให้ความร่วมมือรวบรวมขยะไว้ในบ้านเพื่อรอหน่วยงานราชการมารับไป
ก าจัด  

 5. มีความต้องการเข้าร่วมเพื่อรับทราบโครงการและร่วมแสดงความคิดเห็น  

 6. มีต้องการเข้าร่วมเพื่อบริหารโครงการให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเน่ือง 
5. ประเด็นเร่ืองแนวทางปฏิบัติในกรณีมีโครงการจัดการขยะและน้ าเสียในพื้นที่  อาทิ โครงการ

ผลิตพลังงานชีวมวลจากขยะและน้ าเสีย หรือโครงการผลิตไบโอดีเซลจากขยะในครัวเรือน 
หรือโครงการธนาคารขยะในหมู่บ้าน (เลือกได้หลายค าตอบ) 

 1. ต้องการให้มีการจัดตั้งเป็นคณะท างานภายในชุมชน  

 2. ต้องการให้มีพื้นที่ตัวอย่างส าหรับทดลองวิจัยในพื้นที่อย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 แห่ง  

 3. ต้องการมีพื้นที่ตัวอย่างส าหรับทดลองจัดโครงการวิจัยในพื้นที่ต าบล 1 แห่ง  

 4. ต้องการให้มีค่าตอบแทนส าหรับผู้เข้าร่วมปฏิบัติงาน 

 

6.  ประเด็นข้อเสนอแนะอื่นๆ 

……………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………. 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง  การสร้างรูปแบบการผลิตพลังงานชีวมวลจากขยะและน้้าเสียแบบชุมชนมีส่วน

ร่วมในต้าบลบางนางลี่ อ้าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

ค้าชี้แจง 
1. แบบสอบถามเพื่อการวิจัยฉบับนี้ มุ่งศึกษาการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน

ในการผลิตพลังงานชีวมวล ในพื้นที่ของท่าน 
2. ค าตอบของท่านหรือข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ผู้วิจัยจะเก็บเป็นความลับและจะ

น าไปใช้ในการวิจัยเท่านั้น ดังนั้นขอให้ท่านตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริง 
3. แบบสอบถามมีทั้งหมด 4 ตอน คือ 

 ตอนที่  1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
                           ตอนที่  2  สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชุมชน 

ตอนที่  3  ระดับการความต้องการมีส่วนร่วมของชุมชนในผลิตพลังงานชีวมวล
ในพื้นที่  

            ตอนที่  4  ข้อคิดเห็นทั่วไป 
 

ผู้วิจัยขอให้ท่านท าเคร่ืองหมาย และตอบค าถามลงในช่องที่ตรงกับการมีส่วนร่วมของ
ท่าน ทั้งนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ 

 
        ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง  
  
                      ผู้วิจัย  
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ตอนท่ี 1 ข้อมูลสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม  
ค้าชี้แจง โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงในช่อง  และตอบค าถามตามความเป็นจริง 
 
1. เพศ     1.  ชาย                          2. หญิง       
2. อายุ …………………………….. 
3. ระดับการศึกษา  
        1. ประถมศึกษา         2. มัธยมต้น              3. มัธยมปลาย/ปวช.  
        4.  อนุปริญญา/ปวส.   5. ปริญญาตรี           6. สูงกว่าปริญญาตรี  
 
4. อาชีพ  
      1.  เกษตรกรรม         2.  ประมง           3.  ค้าขาย  
      4. รับจ้างทั่วไป       5.  รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ        6.  อ่ืนๆ ระบุ........................ 
 
5. ระยะเวลาที่ท่านอยู่ในพื้นที่ชุมชนแห่งนี้ ………………………………. 
 
6.  ปัจจุบันท่านเป็นสมาชิกในชมรม  กลุ่ม   สมาคมใดบ้าง 
       1. ไม่เป็น     2.  เป็น ระบุ........................................................ 
 
7. ชื่อหมู่บ้านที่อยู่............................................ 
 
ตอนท่ี 2 สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

ลักษณะของสภาพปัญหา 
ระดับของสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. ที่อยู่ของท่านมีขยะที่รอการน าไปก าจัดประเภท
เศษอาหารวันละมากกว่า 2 กิโลกรัม 

     

2. ที่อยู่ของท่านมีขยะที่รอการน าไปก าจัดประเภท
เศษอาหารวันละ 1-2 กิโลกรัม 
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3. ที่อยู่ของท่านมีขยะที่รอการน าไปก าจัดประเภท
เศษอาหารวันละน้อยกว่า 1 กิโลกรัม 

     

4. ที่อยู่ของท่านมีน้ าเสียที่รอการก าจัดวันละมากกว่า 
200 ลิตร 

     

5. ที่อยู่ของท่านมีน้ าเสียที่รอการก าจัดวันละน้อยกว่า 
200 ลิตร 

     

6.ในพื้นที่ของท่านมีปัญหาวัชพืชน้ าที่รอการก าจัด
มากกว่า 100 กิโลกรัม หรือประมาณ..................
กิโลกรัม 

     

7.ในพื้นที่ของท่านมีปัญหาวัชพืชน้ าที่รอการก าจัด
น้อยกว่า 100 กิโลกรัม หรือประมาณ..................
กิโลกรัม 

     

 
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
...................................... 
 
ตอนท่ี 3 ระดับการความต้องการมีส่วนร่วมของชุมชนในผลิต การใช้ประโยชน์จากพลังงานชีวมวล
ในพื้นที่  

 
ประเด็นความต้องการ 

ระดับการมีส่วนร่วม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. ท่านต้องการน าขยะในครัวเรือนมาผลิตเป็น
พลังงานชีวมวลใช้ในครัวเรือน 

     

2. ท่านต้องการน าน้ าเสียในพื้นที่ของท่านมาผลิต
เป็นพลังงานชีวมวลหรือไม่ 

     

3. ท่านต้องการให้ทางหน่วยงานราชการจัดถังขยะไว้
ตามชุมชนหรือไม่ 
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ประมวลภาพการด าเนินการวิจัย  
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ภาพที่ ข-1  การประชุมหารือสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมในการด าเนินการวิจัยร่วมกับชุมชน 

 
 
 

  
          
   

ภาพที่ ข-2  การร่วมออกแบบและสร้างระบบผลิตพลังงานจากชีวมวล 
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ภาพที่ ข-3  การวัตถุดิบที่น ามาผลิตเป็นแก๊สชีวภาพของชุมชน 
 
 
 

   
 
 

ภาพที่ ข-4  หลุมแก๊สชีวภาพในชุมชน 3 จุด 
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ภาพที่ ข-5  การตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบผลิตแก๊สชีวภาพ  
 
 
 

  
 
 

ภาพท่ี ข-6  การอบรมสาธิต และการประเมินผลการวิจัย  
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ภาคผนวก ค 
 

ผลลัพธ์ของความร่วมมือระหว่างชุมชนกับคณะผู้ร่วมวิจัย 
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4. ท่านต้องการให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียในพื้นที่ของ
ท่าน เช่น ถังดักไขมันตามที่อยู่ ระบบบ าบัดรวม
ของต าบล 

     

5. ท่านต้องการให้มีการติดต้ังระบบผลิตแก๊สชีวภาพ
ในพื้นที่ของท่านหรือไม่ 

     

6. หากมีโครงการวิจัยเกี่ยวกับการผลิตแก๊สชีวภาพ
ในพื้นที่ของท่าน ท่านมีความต้องการเข้าร่วม
หรือไม่ 

     

7. หากชุมชนข้างเคียงของท่านมีโครงการวิจัย
เกี่ยวกับการผลิตแก๊สชีวภาพ ท่านมีความต้องการ
เข้าร่วมหรือไม่ 

     

 
ตอนท่ี 4  ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการผลิตและการใช้ประโยชน์จาก

พลังงานชีวมวล 
1..................................................................................................................................... 
2.................................................................................................................................... 
3..................................................................................................................................... 
4..................................................................................................................................... 
5..................................................................................................................................... 
 

ข้อเสนอแนะ ....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 

                     ....................................................................................................................................... 
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ประวัติการศึกษา 

 ระดับ   สาขา    สถาบัน  
ปริญญาตรี  เคมี   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี  
ปริญญาโท  เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี  
 
ผลงานวิจัย 

ก. ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ 
 Stop And GO Traffic Noise Modeling of Urbun Area in Bangkok, Thailand. 
 ASCE Journal , April, 1999, Vol 25. 

ข. ผลงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
 1. การศึกษาแนวทางการจัดการน้ าเสียภายในสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา  
 2. การพัฒนารูปแบบการผลิตน้ ามันดีเซลจากน้ ามันพืชเหลือทิ้ง 
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 3. การศึกษาการบ าบัดน้ าเสียโดยใช้ชุดแบบจ าลองระบบบ าบัดน้ าเสียขนาดเล็ก  
 4. การผลิตกลีเซอรอลบริสุทธิ์จากของเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล  
 5. การศึกษาการผลิตไบโอดีเซลจากน้ ามันปาล์มดิบด้วยเครื่องผลิตไบโอดีเซลขนาดเล็ก  

ค. ผลงานอื่นๆ  
 1. หนังสือ การจัดการสิ่งแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม  
 2. เอกสารประกอบการสอน การควบคุมน้ าโสโครก  
 3. หนังสือ การจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น 

 4.เอกสารค าสอน เทคโนโลยีการบ าบัดน้ าเสีย  

 5. หนังสือ พลังงานทดแทนกับการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ง. รางวัลผลงานวิจัยท่ีเคยได้รับ    เคย 

เรื่องการผลิตกลีเซอรอลบริสุทธิ์จากของเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล งานประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจ าปี พ.ศ. 2552 หัวข้อ การพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน  

จ. สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ 
 1. การจัดการคุณภาพน้ า 
 2. เทคโนโลยีการบ าบัดน้ าเสีย 
 3. การจัดการสิ่งแวดล้อม 
 4. การผลิตพลังงานทดแทน 

ฉ. ภาระงานในปัจจุบัน 
 1. งานประจ า งานสอนนักศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สัปดาห์ละ12 คาบ 
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