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กิตติกรรมประกาศ 
 

รายงานการวิจัยเรื่องการผลิตแกสชีวภาพจากซากชีวมวลในรองสวนในพื้นที่อําเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม สําเร็จได เน่ืองจากบุคคลหลายทาน และหนวยงานที่ไดกรุณาชวยเหลือให
ขอมูล ขอเสนอแนะ คําปรึกษา ใหขอคิดเห็น และกําลังใจ 

ผู วิจัยขอกราบขอบพระคุณ ท านอธิการบดี ทานคณบดีคณะวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี ทานรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ทานผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา และทานอาจารยภายในสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ที ่มอบความไววางใจ และเช่ือมั่นในตัวผูวิจัย ใหทุนสนับสนุนในการทําวิจัย ใหความ
อนุเคราะหดานการติดตอประสานงาน ใหความอนุเคราะหดานคําปรึกษา ตลอดจนการใหกําลังใจแก
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ประชาชนในชุมชนตําบลบางนางลี่ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามที่ใหขอมูลในดานตางๆ 
เกี่ยวกับพื้นที่ และเอื้อเฟอสถานที่ในการดําเนินงานทําใหการศึกษาในงานวิจัยสําเร็จลุลวง 

สุดทายน้ีขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา บารมีของสมเด็จพระนางเจาสุนันทากุมารีรัตน 
และขอขอบคุณ พี่ และนองที่ไดชวยสงเสริมสนับสนุน และเปนกําลังใจทําใหผูจัดทํารายงานได
ดําเนินการวิจัยจนสําเร็จไดดวยดี 
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 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือหาวิธีการนําซากชีวมวลในรองสวนผลไมในพ้ืนท่ี อําเภอ
อัมพวามาใชประโยชนดวยการผลิตเปนแกสชีวภาพเพ่ือใชทดแทนแกสหุงตมในครัวเรือน และ
ศึกษาหารูปแบบของการมีสวนรวมของชุมชนดานการผลิตและการใชประโยชนจากแกสชีวภาพท่ี
ผลิตจากซากชีวมวลในรองสวนในพ้ืนท่ี โดยใชกระบวนวิจัย 4 ข้ันตอน ประกอบดวย (1) การ
สรางกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนเพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงานวิจัยรวมกับชุมชน 
และคัดเลือกพ้ืนที่ตัวอยางในอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม (2)ทําการสํารวจเก็บตัวอยาง
แกสในรองสวนผลไม จํานวน 5 จุดในตําบลบางนางลี่ซึ่งไดผานการคัดเลือกเปนพ้ืนที่ศึกษา 
(3)เก็บซากชีวมวลในรูปของตะกอนโคลนมาทดลองผลิตแกสชีวภาพโดยผสมกับมูลสัตวใน
สัดสวนทีต่างกัน นําผลที่ไดจากการทดลองนําไปแนะนําใหชุมชนและทดลองผลิตแกสชีวภาพ
ภายในชุมชนที่พบแกสในรองสวนมากที่สุด และ(4)ประเมินระดับความพึงพอใจของชุมชน 
ผลการวิจัยพบวาตัวแทนในพ้ืนที่อําเภออัมพวารอยละ 65 เลือกพ้ืนที่ตําบลบางลี่เปนพ้ืนที่ศึกษา
เนื่องจากเปนพ้ืนที่ลุมแอง มีสวนผลไม และรองสวนทั่วทั้งตําบล ผลการสํารวจปริมาณแกส
ชีวภาพในรองสวนจํานวน 5 จุดพบมีแกสสะสมในตะกอนดินโคลน 50-52 ลิตรตอตารางเมตร 
โดยพบแกสมีเทน 62.5-65.5 เปอรเซ็นตโดยปริมาตร ผลการทดลองนําตะกอนดินโคลนมาผลิต
แกสชีวภาพรวมกับมูลสัตวพบวาสามารถผลิตแกสชีวภาพไดสูงสุดที่ 55.5 ลิตรที่สัดสวนตะกอน
ดินโคลนตอมูลสัตว 1:1 และผลการผลิตแกสชีวภาพในระดับชุมชนที่ขนาดความจุของหลุมหมัก
แกส 4000 ลิตร พบวาสามารถผลิตแกสชีวภาพไดถึง 56.4 เปอรเซ็นตโดยปริมาตรท่ีระยะ
เวลานานถึง 40 วัน ผลการประเมินผลระดับความพึงพอใจของชุมชน ผลการวิจัย พบวา รอยละ 
89.5 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดตอการเขารวมวิจัย รอยละ 82.4 มีความพึงใจในระดับ
มากที่สุดหากมีโครงการนําวัสดุเหลือท้ิงทางเกษตร/ครัวเรือน วัชพืชน้ําและโคลนในรองสวนมา
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ผลิตแกสชีวภาพท่ีสามารถนํามาใชครัวเรือนได และพบประเด็นชุมชนมีระดับความรูดาน
การผลิตและการใชประโยชนจากแกสชีวภาพมากถึง 85 เปอรเซ็นต  
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ABSTRACTS 
 

Research Title       : Bio Gas production from biomass  remains in raceway park at 
Amphawa district, Samutsongkhram province. 

  Author                  :  Asst. Prof. Chaisri Tharasawatpipat    
   Kowit Suwannahong 
  Year                     :  2012 

............................................................................................................................. 
 

The purpose of this study is to produce the biogas to use as cooking gas in household 
from the biomass in the agricultural are of  Amphur Amphawa. The community 
involvement in this study were consist of 4 procedures, (1) Construct the community 
participation and choose the pilot area for the biogas production. (2) Gas sampling were 
collected 5 points as  Baunangli sub district which were chose as a pilot area for this 
study. (3) Sediment were collected to mix with cow feces at various ratio to produce 
biomass . The optimum ratio were suggest to the community for the biogas production. 
(4) Evaluated the satisfaction in the community. It was found that 65% were chose 
Baunangli sub district as a pilot area due to vast area of fruits patch. From the 5 point 
of sediment were found that gas collecting inside the sediment at 50.52 L/m2 and 
methane gas were found at 62-65 % by volume. The optimum ratio for the biogas 
production is 1:1, (sediment cow feces) at the production rate of 56 litre. Biogas 
production in the pilot plant at 4000 L tank can produce biogas at 56.4% for 40 
consecutive days. The community were satisfy at 90% in participation in this project and 
82% want to continue this project to produce biogas in their house hold. Mostly 85% of 
the community were more understand the utilization of the biogas. 
 
 
Keywords :  Biogas , Biomass remains , raceway park. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

รายงานการวิจัยเรื่องการผลิตการผลิตแกสชีวภาพจากซากชีวมวลในรองสวนในพ้ืนที่
อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามในพ้ืนที่อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม สําเร็จได 
เนื่องจากบุคคลหลายทาน และหนวยงานที่ไดกรุณาชวยเหลือใหขอมูล ขอเสนอแนะ คําปรึกษา 
ใหความคิดเห็น และกําลังใจ 

ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณ ทานอธิการบดี ทานคณบดีคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ทานรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ทานผูอํานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา และทานอาจารยภายในสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ ่งแวดลอม มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏสวนสุนันทา ที่มอบความไววางใจ และเชื่อมั่นในตัวผูวิจัย ใหทุนสนับสนุนในการทํา
วิจัย ใหความอนุเคราะหดานการติดตอประสานงาน ใหความอนุเคราะหดานคําปรึกษา 
ตลอดจนการใหกําลังใจแกผูทําวิจัยตลอดมา ทําใหดําเนินงานวิจัยประสบความสําเร็จไปดวยดี
 ขอขอบคุณผูเก่ียวของและประชาชนในชุมชนตําบลบางนางลี่ อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงครามที่ใหขอมูลในดานตางๆ เก่ียวกับพ้ืนที่ และเอ้ือเฟอสถานที่ในการดําเนินงานทํา
ใหการศึกษาในงานวิจัยสําเร็จลุลวง 

สุดทายนี้ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา บารมีของสมเด็จพระนางเจาสวนสุนันทา
กุมารีรัตน และขอขอบคุณ พ่ี และนองที่ไดชวยสงเสริมสนับสนุน และเปนกําลังใจทําใหผูจัดทํา
รายงานไดดําเนนิการวิจัยจนสําเร็จไดดวยดี 

 
 

ผูชวยศาสตราจารยชัยศรี  ธาราสวัสด์ิพิพัฒน 
 โกวิท  สุวรรณหงษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://rdi.ssru.ac.th



สารบัญ 
 

                 หนา 

บทคัดยอ          (1) 
ABSTRACT          (2) 
กิตติกรรมประกาศ         (4) 
สารบัญ           (5) 
สารบัญตาราง          (7)     
สารบัญภาพ                   (8)     

บทที ่1  บทนํา 
 1.1  หลักการและเหตุผล          1 
 1.2  วัตถุประสงคการวิจัย            2 
 1.3  ขอบเขตการวิจัย          2 
 1.4  ผลที่คาดวาจะไดรับ           2 
 1.5  แผนการดําเนินงาน           3 

บทที่ 2  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ            
 2.1  การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวของ     5 
 2.2  พลังชีวมวล           8 
 2.3 แกสชีวภาพ (Biogas)       10  

2.4  ชนิดและแบบของแกสชีวภาพ (Biogas Plant) 12 
2.5 การใชประโยชนจากแกสชีวภาพ 12 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 13 

บทที่ 3  วิธีดําเนินการวิจัย                      
 3.1  รูปแบบการวิจัย 18 
         3.2  พื้นที่ทําการวิจัย 18 
 3.3  อุปกรณและสารเคม ี 18 

3.4  ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย         20 
 3.5  แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย 24 

http://rdi.ssru.ac.th



 
(6) 

        สารบัญ (ตอ) 
 

                       หนา 

บทที่ 4  ผลการวิจัย          
 4.1  ผลการดําเนินการเพื่อสรางความรวมมือระหวางชุมชนกับทีมงานวิจัย 25  
 4.2  ผลการเก็บตัวอยางซากชีวมวลในรองสวนของชุมชนในพื้นที่ตัวอยาง 26 
 4.3  ผลการนําโคลนในรองสวนมาทดลองหมักรวมกับมูลสัตว 27 
 4.4  ผลการรวมออกแบบและรวมสรางรูปแบบการผลิตแกสชีวภาพที่เหมาะสม 29 
 4.5  ผลการตรวจสอบปริมาณแกสชีวภาพที่ผลิตภายในชุมชน 29 
 4.6 ผลการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการวิจัย 30 

บทที่ 5  สรุปและขอเสนอแนะ      
 5.1  สรุปผลการวิจัย  31 
 5.2  อภิปรายผล   32 
 5.3  ขอเสนอแนะ                 32 
 5.4 การนําเสนอผลงานวิจัย 33 

บรรณานุกรม          34   
ภาคผนวก          37
 ภาคผนวก ก           38 
 ภาคผนวก ข           50 
 ภาคผนวก ค                     54 

ประวัติผูทํารายงานวิจัย        56 
 

 
                 

http://rdi.ssru.ac.th



 

 
 
 

 
 

บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 
1.1 หลักการและเหตุผล 
 

 พื้นที่ของอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม มีลักษณะของภูมิประเทศ เปนที่ลุม มีแมนํ้า
สายหลักที่ชุมชนนํามาใชประโยชน1สายคือแมนํ้าแมกลอง ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเปน
เกษตรกร ชาวสวน (สุรจิต ชิรเวทย, 2551) วิถีชีวิตในอดีตจนมากกวา 100 ป ถึงปจจุบันของชุมชน
สวนใหญประกอบอาชีพทําสวนมะพราว ลิ้นจี่ สมโอ และชมพู โดยเกษตรกรจะมีการขุดรองสวนเพื่อ
ระบายนํ้าจากแมนํ้าเขาสูพื้นที่ของตนเองทุกๆ ชุมชน ดังน้ันรองสวนก็จะเปนที่สะสมของตะกอนดิน 
ซากอินทรียวัตถุที่เปนชีวมวลจํานวนมาก ในแตละฤดูกาลชาวสวนตองทําการขุดลอกรองสวนเพื่อให
การระบายนํ้าไหลเขาพื้นที่ของตนเองไดอยางสะดวก จากการสํารวจพื้นที่ของทีมงานวิจัยพบวา     
ชีวมวลในรองสวนที่ทําการขุดลอกข้ึนมาแตละฤดูกาลครั้งละมากกวา 5 ตันตอไร (ชัยศรี  ธาราสวัสด์ิ
พิพัฒน, 2554) ลักษณะของซากชีวมวลดังกลาวประกอบดวย วัชพืชนํ้า ซากพืช ซากสัตวที่สะสมอยู
ในรูปของตะกอนที่ถูกพัดพามาจากแมนํ้า และวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่ตกสะสมในรองสวน ซาก
ชีวมวลเหลาน้ีหากนํามาผลิตเปนแกสชีวภาพเพื่อทดแทนแกสหุงตมภายในครัวเรือนนาจะสราง
ประโยชนใหแกชุมชนและประชากรในพื้นที่เปนอยางมาก  
   จากการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงครามโดยเฉพาะพื้นที่ของอําเภออัมพวาที่ถูกพัฒนา
เปนแหลงทองเที่ยวอยางรวดเร็วทําใหพื้นที่ของชุมชนในอําเภออัมพวา ตองใชพลังงานเพิ่มข้ึนทุกป 
ปจจุบันการใชพลังงานในพื้นที่ไดมาจากการปอนพลังงานไฟฟาจากโรงไฟฟา จังหวัดราชบุรี พลังงาน
ทดแทนที่เกิดข้ึนและมีใชในพื้นที่มีจํานวนไมมากนัก อาทิ การผลิตพลังงานเช้ือเพลิงประเภทไบโอ
ดีเซลจากนํ้ามันพืชใชแลวที่ ตําบลบางนางลี่ วันละ 50 ลิตร ทั้งน้ีเน่ืองจากชุมชนยังขาดความรู ความ
สนใจ และแรงกระตุนดานความตองการใชพลังงานทดแทน และการขาดแนวทางการพัฒนารูปแบบ
ของการผลิตพลังงานแตละประเภทที่สามารถนําไปสูการใชประโยชนไดจริงในชุมชน และจากรายงาน
การศึกษาแนวทางการสรางพลังงานทดแทนจากขยะในพื้นที่อําเภออัมพวาพบวามีขยะอินทรีย
ประเภทชีวมวลที่เปนวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในพื้นที่แตละชุมชนมีมากวา 5 ตันตอวัน หากนําชีว
มวลเหลาน้ีมาผลิตเปนแกสชีวภาพ เพื่อทดแทนแกสหุงตมภายในครัวเรือนนาจะสรางประโยชนใหแก
ชุมชนและประชากรในพื้นที่เปนอยางมาก เชนกัน 
       จากปญหาดังกลาวนักวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะดําเนินการวิจัยเพื่อศึกษาหาวิธีการผลิตแกสชีวภาพ
จากซากชีวมวลที่มีอยูในพื้นที่ เพื่อนําไปสูการใชประโยชนทดแทนแกสหุงตมในครัวเรือน โดยโจทย
ของงานวิจัยในครั้งน้ีประกอบดวย ซากชีวมวลในรองสวนผลไมในพื้นที่สามารถนํามาผลิตเปนแกส
ชีวภาพเพื่อใชทดแทนแกสหุงตมในครัวเรือนไดหรือไมอยางไร รูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนในการผลิต
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และใชประโยชนจากพลังงานทดแทนที่ผลิตไดจากซากชีวมวลของชุมชนในพื้นที่เปนอยางไรและ
รูปแบบการผลิตแกสชีวภาพที่ใชชีวมวลในพื้นที่สามารถพัฒนาไปในทิศทางใดที่จะทําใหเกิดประโยชน
สูงสุดตอชุมชนอยางแทจริงและสามารถจะเกิดแรงกระตุนใหชุมชนหันมาสนใจและเล็งเห็น
ความสําคัญของพลังงานจากชีวมวลที่เปนของเหลือทิ้งในชุมชนของตนเอง ซึ่งสามารถนําไปสูการลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสรางประโยชนแกชุมชนอยางย่ังยืนตอไป 

 
1.2 วัตถุประสงคการวิจัย 
 

ผูวิจัยมีความต้ังใจ และมุงมั่นที่จะดําเนินการวิจัยเพื่อใหไดตามวัตถุประสงคดังน้ี 

1.2.1 เพื่อศึกษาหาวิธีการนําซากชีวมวลในรองสวนผลไมในพื้นที่ อําเภออัมพวามาใช
ประโยชนดวยการผลิตเปนแกสชีวภาพเพื่อใชทดแทนแกสหุงตมในครัวเรือน 

1.2.2 เพื่อศึกษาหารูปแบบของการมีสวนรวมของชุมชนดานการผลิตและการใชประโยชน
จากแกสชีวภาพที่ผลิตจากซากชีวมวลในรองสวนในพื้นที ่

 
1.3  ขอบเขตการวิจัย 
 

การวิจัยในครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงการทดลองและพัฒนาที่ดําเนินการอยางถูกตองตามหลัก
วิชาการโดยมีขอบเขตของการวิจัยดังน้ี 

1.3.1 พื้นที่การศึกษา คือ พื้นที่ที่ ถูกคัดเลือกจากชุมชนในอําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม จํานวน 1 ตําบล เพื่อเปนกลุมตัวอยาง และสถานที่ผลิตพลังงานแกสชีวภาพ 

1.3.2 ประเด็นการศึกษาประกอบดวย 3 ประเด็นใหญๆ ไดแก การศึกษาหาวิธีที่เหมาะสม
ในการนําชากชีวมวลจากรองสวนผลไมในชุมชนมาผลิตเปนแกสชีวภาพ ศึกษาหารูปแบบของการมี
สวนรวมของชุมชนในการผลิตและใชประโยชนจากแกสชีวภาพที่ผลิตได และรวมพัฒนารูปแบบของ
การผลิต และการใชประโยชนจากแกสชีวภาพ ใหมีความเหมาะสมที่สามารถเปนแรงกระตุนใหเกิด
ความสนใจและเพิ่มจํานวนของชุมชนใหสามารถผลิตและใชประโยชนจากพลังงานที่ผลติไดตอไป  

1.3.3 กลุมตัวอยาง คือ ชุมชนที่ประกอบอาชีพทําสวนผลไมในพื้นที่อําเภออัมพวา  และ
สวนผลไมที่เปนอาสาสมัครและไดรับการคัดเลือกจากตําบล 

 
1.4   ผลที่คาดวาจะไดรับ  
 
 การวิจัยในครั้งผูวิจัยมีความคาดหวังวาหลังจากสิ้นสุดการวิจัยแลวจะทําใหชุมชนไดรับ
ผลประโยชนดังน้ี 

1.4.1 ชุมชนไดรูปแบบเหมาะสมในการผลิตแกสชีวภาพที่ใชซากชีวมวลในพื้นที่ของตนเอง
อยางนอย 1 แหง 
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1.4.2 ชุมชนไดใชพลังงานทดแทนที่ผลิตข้ึนดวยการพัฒนาของตนเองประกอบดวย ไดใช
แกสชีวภาพที่ผลิตได เช้ือเพลิงชีวมวลที่สามารถใชไดอยางเหมาะสมกับพื้นที่ 

1.4.3 ชุมชนมีแนวทางการจัดการขยะ นํ้าเสีย และวัสดุอินทรียเหลือทิ้งทางการเกษตร ใน
รองสวนไดภายในพื้นที่ของตนเอง 

1.4.4 ทําใหชุมชนมีสภาพแวดลอมในพื้นที่ดีข้ึนและปญหาการเนาเสียของขยะและนํ้าเสีย
ในรองสวนลดลง 

1.4.5 ชวยลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมซากที่จะมีผลตอพื้นที่อื่นที่อยูโดยรอบพื้นที่ศึกษา 
1.4.6 ทําใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองไดดวยแนวทางการจัดการที่มีคุณภาพและมี

ประโยชนตอชุมชนเอง 
1.4.7 เกิดการบูรณาการงานวิจัยรวมกับชุมชนอื่นไดสามารถไดแนวรวมในรูปของเครือขาย

ที่ทําใหเกิดการปฏิบัติใหเกิดความย่ังยืน  
1.4.8 กอใหเกิดความตระหนักดานการอนุรักษสิ่งแวดลอม ทําใหชุมชนหันมาสนใจดาน

การแปรรูปของเหลือทิ้งมาใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม 

 
1.5 แผนการดําเนินงาน 
 

ระยะเวลาในการดําเนินงานวิจัย 12 เดือน โดยมีแผนการดําเนินการดังแสดงตารางที่ 1.1 
 

ตารางท่ี 1.1 แผนการดําเนินงานวิจัย 
 

กิจกรรม/แผนงาน 
ป 2555-2556 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมที่ 1 จัดประชุม
ระดมความคิดเห็น เพื่อ
สรางความรวมมือในการ
ดําเนินการวิจัย คัดเลือก
กลุมตัวอยาง และสถานที่
ดําเนินการวิจัยที่เหมาะสม 

            

กิจกรรมที่ 2 รวมศึกษาหา
รูปแบบการรวบรวมและ
จัดเก็บตัวอยางทีเ่หมาะสม 
ที่สามารถคืนผลประโยชน
แกกลุมตัวอยาง 
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ตารางท่ี 1.1 (ตอ) 
 

กิจกรรม/แผนงาน 
ป 2555-2556 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กิจกรรมที่ 3 รวมออกแบบ
และรวมสรางรูปแบบการ
ผลิตพลังงานชีวมวลที่
เหมาะสมจากขยะชีวมวล
และนํ้าเสีย พรอมจัดอบรม/
สาธิต การผลิตพลังงานชีว
มวล 

            

กิจกรรมที่ 4 ตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินการ
วิจัย การมีสวนรวม และ
ระดับความพึงพอใจของ
ชุมชน 

            

กิจกรรมที่ 5 สรุปผลและ
เขียนรายงาน 
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บทท่ี 2 
 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
2.1 การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวของ  
 

2.1.1 ดานภูมิศาสตรของจังหวัดสมุทรสงคราม 

จังหวัดสมุทรสงคราม มีพื้นที่ติดกับจังหวัด คือ ทิศตะวันออกจรดอาวแมกลอง               
(อาวไทย) ทิศใตจรดจังหวัดเพชรบุรี ทิศตะวันตกจรดจังหวัดราชบุรี ทิศเหนือจรดจังหวัดราชบุรีและ
สมุทรสาคร มีประชากร 206,452 คน รายไดเฉลี่ยประชากร 57,817 บาท เปนจังหวัดที่มีศักยภาพใน
การผลิตสินคาการเกษตรที่สําคัญหลายชนิด การประมงและการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ประชากรสวน
ใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมและการประมง อุตสาหกรรมสวนใหญเปนอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ที่
สําคัญ ไดแก อุตสาหกรรมผลิตนํ้าปลา อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมแปรรูปสัตวนํ้า 
อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร มีโรงงานทั้งสิ้น 270 โรงงาน สวนใหญเปนอุตสาหกรรม
นํ้าปลา อาหารทะเลแปรรูป หองเย็นเก็บสัตวนํ้า โรงงานผลิตนํ้ากะทิสด และโรงงานผลิตนํ้าตาล
มะพราว เปนตน โดยแสดงขอมูลดานการทําเกษตรกรรมในพื้นที่ในตารางที่ 2.1 

อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เปนอําเภอหน่ึงในจํานวน 3 อําเภอ ในจังหวัด
สมุทรสงคราม มีสภาพภูมิประเทศโดยทิศใตกับทิศตะวันตกมีแมนํ้าแมกลองไหลผาน มีลําคลองไหล
ผานหลายสาย ไดแก คลองอําพวา คลองวัดนางวัง คลองวัดบางกะพอม คลองบางจาก คลองดาวดึงส 
คลองลัดดาโชติ คลองสวน คลองจางวาง คลองบางกุง พื้นที่สวนใหญเปนสวน มะพราวผล มะพราว
นํ้าตาล และสวนสมโอ โดยวิถีชีวิตของประชาชนในอําเภออัมพวา อาชีพเปนชาวสวนดังแสดงภาพ
ของแผนที่ของอําเภออัมพวา และแผนที่ของพื้นที่ประกอบอาชีพ ดังในภาพที่ 2.1 และ 2.2 

อําเภออัมพวามีองคการบริหารสวนตําบล 11 แหง และมีการบริหารงานแบบ
เทศบาลตําบล 2 แหง คือเทศบาลตําบลเหมืองใหม และเทศบาลตําบลอัมพวา 

 
2.1.2 วิสัยทัศนของจังหวัดสมุทรสงคราม 

คือ "เปนเมืองแหงอาหารทะเลและผลไมปลอดภัยจากสารพิษ ศูนยกลาง                
การพักผอน การทองเที่ยวเชิงอนุรักษทางลําคลองระดับชาติ ดินแดนแหงประชาชนรักถ่ินกําเนิด 
อนุรักษสิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมอันดีงาม" 
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ตารางท่ี 2.1 ขอมูลพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ป 2553 ของจังหวัดสมุทรสงคราม 
 

อําเภอ 

ชนิดพืช 

ขาว 
มะพราว

ตาล 
มะพราว

ผล 
มะพราว

ออน 
ล้ินจี ่ มะมวง สมโอ 

นาป/ปรัง นาปรัง 

เมืองฯ 
(ไร) 

0 0 5,926 10,738 1,163 3 0 567 

อัมพวา 
(ไร) 

2,758 2,758 3,555 18,823 350 3,678 65 5,965 

บางคนที 
(ไร) 

3 0 0 11,506 3,088 2,450 262 2,492 

พื้นที่ปลูก
(ไร) 

2,761 2,758 9,481 41,067 4,601 6,131 327 9,024 

ผลผลิตเฉล่ีย 
(กก./ไร) 

750 800 800 1,250 1,600 0 600 1,200 

ราคา 
(บาท/กก.) 

9.5 11 22 10.00 8 0 16 23 

มูลคา
ผลผลิต 
(ลานบาท) 

19.67 24.27 166.86 513.34 58.89 - 3.14 249.05 
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ภาพท่ี 2.1  แผนที่เขตติดตอของอําเภออัมพวาและโครงขายลํานํ้า 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.2  แผนที่การประกอบอาชีพของประชากรในอําเภออัมพวา 
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2.1.3 ยุทธศาสตรของจังหวัดสมุทรสงคราม  

 กําหนดไว 4 ยุทธศาสตร ไดแก 
1) การพัฒนาและสงเสริมจังหวัดใหเปนเมืองอาหารทะเล และผลไมปลอดสารพิษ 
2) การพัฒนาใหจังหวัดเปนศูนยกลางการพักผอนและการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ

ทางลําคลอง จากสภาพที่ต้ังของจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งหางจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศตะวันตก 
เฉลียงใต 65 กิโลเมตร ถือวาเปนขอไดเปรียบของจังหวัดที่จะพัฒนาใหเปนศูนยกลางของการพักผอน
และทองเที่ยว เน่ืองจากปจจุบันมีการคมนาคมที่สะดวก โดยเฉพาะการเดินทางโดยรถยนตจะใชเวลา
เดินทางจากกรุงเทพฯ ไมเกิน 1 ช่ัวโมง ก็จะไดพบกับสภาพของธรรมชาติและอากาศที่สดช่ืน 

3) ประกอบกับสภาพพื้นที่หลายแหงประชาชนจะสรางที่อยูอาศัยตามริมฝงคลองที่
มีมากมายกวา 300 คลอง อาทิ อําเภออัมพวาจะมีคลอง เชน คลองอัมพวา คลองผีหลอก คลอง
ประชาชมช่ืน ฯลฯ อําเภอบางคนทีจะมีคลองบางคนที คลองบางนอย เปนตน ดังน้ัน จังหวัด
สมุทรสงครามจึงมีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาใหเปนจังหวัดที่เปนศูนยกลางการพักผอน และ                
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษทางลําคลองเปนอยางย่ิง  

4) การปลุกจิตสํานึกใหชาวจังหวัดสมุทรสงครามรักถ่ินกําเนิด อนุรักษสิ่งแวดลอม 
และวัฒนธรรมอันดีงาม 

5) ดํารงรักษาความเปนเมืองที่มีระบบนิเวศ 3 นํ้า จังหวัดสมุทรสงครามมีพื้นที่ติด
กับชายฝงทะเลดานอาวไทย และมีแมนํ้าแมกลองใหผาน จึงสงผลใหพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงคราม
มีระบบนิเวศ 3 นํ้า คือ นํ้าจืด นํ้ากรอย และนํ้าเค็ม โดยอําเภอบางคนทีเปนเขตนํ้าจืด อําเภออัมพวา
เปนเขตนํ้ากรอย และอําเภอเมืองเปนเขตนํ้าเค็ม แตปจจุบันมีการบริหารจัดการนํ้า โดยปลอยนํ้าจาก
เข่ือนแมกลองและเข่ือนใหญตอนบนสงผลใหระบบนิเวศ 3 นํ้าของจังหวัดสมุทรสงครามเกิด               
การเปลี่ยนแปลง จึงจําเปนตองพยายามดํารงรักษาความเปนเมืองที่มีระบบนิเวศ 3 นํ้า ไวใหคงอยู
ตลอดไป  

 
2.2 พลังงานชีวมวล  
 
 พลังงานชีวมวลเปนพลังงานที่ผลิตไดจากการนําวัตถุดิบที่เปนชีวมวล (biomass) มาผาน
กระบวนผลิต โดยใชเทคโนโลยี 3 รูปแบบ ไดแก เทคโนโลยีการผลิตดวยกระบวนการทางชีวภาพ-เคมี 
เทคโนโลยีทางเคมี และเทคโนโลยีการใชความรอน เพื่อเปลี่ยนเปนแกสชีวภาพ หรือเปลี่ยนเปน
สารเคมีที่มีองคประกอบที่ใชทดแทนนํ้ามันเช้ือเพลิงได (ชัยศรี ธาราสวัสด์ิพิพัฒน, 2553) ซึ่งไดแก  
 

2.2.1 ไบโอดีเซล   

 นํ้ามันไบโอดีเซล (Biodiesel Oil) เปนสารพวกเอสเทอรที่ผลิตจากนํ้ามันหรือไขมัน
ของพืชหรือสัตวที่ใชแลวหรือยังไมไดใช มาแปรสภาพโดยผานกระบวนการทางเคมีที่เรียกวา      
ทรานเอสเทอริฟเคช่ัน (Transesterification) หรือการเปลี่ยนใหเปนเอสเทอร โดยในกระบวนการ
ผลิตจะผสมนํ้ามันพืชหรือไขมันสัตวกับแอลกอฮอล (เมทานอล หรือเอทานอล) เพื่อใหทําปฏิกิริยาจน
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เกิดเปนนํ้ามันชนิดใหมในรูปเอสเทอรที่มีคุณสมบัติใกลเคียงนํ้ามันดีเซล จึงสามารถใชเปนเช้ือเพลิงใน
เครื่องยนตดีเซล  

 
2.2.2 พลังงานเชื้อเพลิงทดแทนจากขยะ  

ขยะที่สามารถนํามาเปนวัตถุดิบในการผลิตพลังงานดังที่กลาวขางตนจะมี
กระบวนการแปรรูปเปนพลังงานดวยอาศัยหลักการแปรเปลี่ยนขยะเปนพลังงาน 3 แบบ ไดแก 
หลักการแปรเปลี่ยนขยะเปนพลังงานดวยการใชความรอน หลักการทางชีวเคมี และหลักการทางเคมี 
ในกระบวนการแปรเปลี่ยนขยะเปนพลังงานดวยการใชความรอนเปนกระบวนการที่นิยมนํามาใช
แปรเปลี่ยนขยะประเภทผลิตภัณฑจากปโตรเลียม เชน พลาสติก ยางรถยนต นํ้ามันหลอลื่นที่ผาน                
การใชงานแลวที่ใชกับเครื่องยนต เปนตน ทั้งน้ีเมื่อพิจารณาถึงองคประกอบของสารไฮโดรคารบอนที่มี
อยูในผลิตภัณฑปโตรเลียมเหลาน้ีมีอยูถึง 50 - 100 เปอรเซ็นตโดยนํ้าหนัก ซึ่งกระบวนการทาง                
ความรอนสามารถแบงยอยไดเปน 3 กระบวนการ ไดแก กระบวนการไพรโรไลซีส กระบวนการ                 
แกสซิฟเคชัน และลิควิแฟกชัน โดยเรียกรวมๆ กันวา กระบวนการพีจีแอล ( PGL Process) ซึ่งทั้ง 3 
กระบวนการน้ีเปนการใชความรอนแกสารหน่ึงเพื่อยอยสลายโมเลกุลของสารน้ันใหมีขนาดเล็กลงใน
สภาวะที่ใชออกซิเจนนอยๆ แตดวยกระบวนการผลิตและสภาวะที่แตกตางกันทําใหกระบวนการ                  
ไพโรไลซีสจะใหกาซและนํ้ามันเปนผลิตภัณฑ กระบวนแกสซิฟเคชันจะใหกาซสังเคราะหซึ่งเปนกาซ
ไฮโดรเจนรวมตัวกับกาซคารบอนมอนอกไซดเปนผลิตภัณฑ และกระบวนการลิควิกวิแฟกชันจะได
ผลิตภัณฑเปนนํ้ามันแตในกระบวนการผลิตตองมีการเติมสารเรงปฏิกิริยาหรือเติมตัวทําละลายเขาไป
ในเตาปฏิกรณรวมดวย  

 
2.2.3 กาซชีวภาพ  

 กาซชีวภาพ (Biogas หรือ digester gas) หรือ ไบโอแกส คือ แกสที่เกิดข้ึนตาม

ธรรมชาติ จากการยอยสลายสารอินทรียภายใตสภาวะที่ปราศจากออกซิเจน โดยทั่วไปจะหมายถึง 

กาซมีเทนที่เกิดจาก การหมัก (fermentation) ของอินทรียวัตถุ ประกอบดวย ปุยคอก โคลนจาก                  

นํ้าเสีย ขยะประเภทของแข็งจากเมืองหรือของเสียชีวภาพจากอาหารสัตวภายใตสภาวะไมมีออกซิเจน  

anaerobic) องคประกอบสวนใหญ เปนแกสมี เทน  (CH4 )  ประมาณ 50-70% และ แกส

คารบอนไดออกไซด (CO2) ประมาณ 30 - 50% สวนที่เหลือเปนแกสชนิดอื่น ๆ เชน ไฮโดเจน (H2) 

ออกซิเจน (O2) ไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) ไนโตรเจน (N2) และไอนํ้ากาซชีวภาพมีช่ืออื่นอีก คือ กาซ

หนองนํ้า และมารซกาซ (marsh gas) ข้ึนกับแหลงที่มันเกิด กระบวนการน้ีเปนที่นิยมในการเปลี่ยน 

ของเสีย ประเภทอินทรียทั้งหลายไปเปนกระแสไฟฟา นอกจากกําจัดขยะไดแลวยังทําลายเช้ือโรค ได

ดวย การใชกาซชีวภาพเปนการบริหารจัดการของเสียที่ควรไดรับการสนับสนุนเพราะมันไมเปนการเพิ่ม

กาซคารบอนไดออกไซด ในบรรยากาศที่เปนตนเหตุของปรากฏการณเรือนกระจก (greenhouse 

effect) สวนการเผาไหมของกาซชีวภาพ ซึ่งสวนใหญเปนกาซมีเทนจะสะอาดกวา 
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2.3 แกสชีวภาพ (Biogas) 
 

แกสที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติจากการยอยสลายอินทรีย โดยจุลินทรียภายใตสภาวะที่ปราศจาก
ออกซิเจน แกสชีวภาพประกอบดวย แกสหลายชนิด สวนใหญเปนแกสมีเทน (CH4) ประมาณ 50 - 
70% และแกสคารบอนไดออกไซด (CO2) ประมาณ 30 - 50% สวนที่เหลือเปนแกสชนิดอื่นๆ เชน 
ไฮโดรเจน (H2) ออกซิเจน (O2) ไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) ไนโตรเจน (N2) และไอนํ้า 

 
2.3.1 ขบวนการยอยสลายสารอินทรียสภาวะปราศจากออกซิเจน  

 แกสชีวภาพเปนกระบวนการยอยสลายทางชีวภาพแบบไมใชออกซิเจน (anaerobic 
biological) โดยเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสารอินทรียในกระบวนการที่มี 3 ข้ันตอนหลัก ดังภาพที่ 
2.3 สรุปไดดังน้ี 

ข้ันตอนแรก จุลินทรียจะทําการใชเอนไซมเปลี่ยนสารอินทรียโมเลกุลใหญใหเปน
โมเลกุลเล็กลง เชน ไขมัน โพลีแซคคารไรด โปรตีน โดยจะเปลี่ยนใหอยูในรูปโมเลกุลของโมโนแซค
คารไรด (นํ้าตาลโมเลกุลเด่ียว) กรดอะมิโนและกรดไขมัน โดยข้ันตอนน้ีเรียกวา Hydrolysis โดย                
การทํางานข้ันตอนน้ีเกิดจากจุลินทรียกลุมไมใชออกซิเจนแบบ Strict anaerobe เชน Bactericides, 
clostridia และกลุม facultative bacteria เชน streptococci 

ข้ันตอนที่  2  เปนข้ันตอนการเกิดกรด (acidgenesis) โดยเกิดจากจุลินทรียกลุม
กลุมสรางกรด (acid-producing bacteria) สามารถหมักได โดยจะทําการเปลี่ยนสารโมเลกุลเล็กๆ 
จากข้ันตอนแรกไปเปน กรดอะซิติก, ไฮโดรเจน, คารบอนไดออกไซด และกรดอินทรียระเหยงาย 
(Volatile Organic Acid) เชน กรด Propionic และ กรด Butyric ซึ่งสามารถเปลี่ยนไปเปนกรด 
Acetic ไดเชนกัน และในข้ันตอนสุดทายน้ี กรด Acetic ไฮโดรเจน และ CO2 จะเปลี่ยนไปเปนแกส
มีเทนและ CO2 โดยจุลินทรียกลุม Methanogenic bacteria เชน  Methanosarcina spp. และ 
Methanothrix spp. และกาซไฮโดรเจน และ Formate เกิดจากแบคทีเรยีกลุม  Methanobacterium, 
Methanococcus. 
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ภาพท่ี 2.3  กระบวนการเกิดแกสมีเทน 

 
 

2.3.2 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการผลิตแกสชีวภาพ   

การยอยสลายสารอินทรียและการผลิตแกสมีปจจัยตางๆ เกี่ยวของดังตอไปน้ี 
2.3.2.1 อุณหภูมิ (Temperature) การยอยสลายอินทรียและการผลิตแกสใน

สภาพปราศจากออกซิเจน สามารถเกิดข้ึนในชวงอุณหภูมิที่กวางมาก ต้ังแต 4 - 60 องศาเซลเซียส 
ข้ึนอยูกับชนิดของกลุมจุลินทรีย 

2.3.2.2 ความเปนกรด-ดาง (pH) ความเปนกรด-ดาง มีความสําคัญตอการหมัก
มาก ชวง pH ที่เหมาะสมอยูในระดับ 6.6 - 7.5 ถา pH ตํ่าเกินไปจะเปนอันตรายตอแบคทีเรียที่สราง
แกสมีเทน 

2.3.2.3 อัลคาลินิต้ี (Alkalinity) คาอัลคาลินิต้ี หมายถึง ความสามารถในการรักษา
ระดับความเปนกรด-ดาง คาอัลคาลินิต้ีที่เหมาะสมตอการหมักมีคาประมาณ 1,000 - 5,000 
มิลลิกรัม/ลิตร ในรูปของแคลเซียมคารบอรเนต (CaCO3) 

2.3.2.4 สารอาหาร (Nutrients) สารอินทรียซึ่งมีความเหมาะสมสําหรับ                 
การเจริญเติบโตของจุลินทรีย มีรายงานการศึกษาพบวา มีสารอาหารในสัดสวน C:N และ C:P ใน
อัตรา 25:1 และ 20:1 ตามลําดับ 

2.3.2.5 สารยับย้ังและสารพิษ (Inhibiting and Toxic Materials) เชน กรดไขมัน
ระเหยได ไฮโดรเจน หรือแอมโมเนีย สามารถทําใหขบวนการยอยสลายในสภาพไรออกซิเจน
หยุดชะงักได 

2.3.2.6 สารอินทรียและลักษณะของสารอินทรียสําหรับขบวนการยอยสลาย ซึ่งมี
ความแตกตางกันไป ข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ ที่เขาเกี่ยวของ 

  H2 

CH4 

ACETI
C 

HYDROLYSIS   AND 
FERMENTATION 

ACIDOGENESIS  AND 
DEHYDROGENATION 

METHANE  
FERMENTATION 

ขบวนการ COMPLEX  
ORGANIC 
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2.4   ชนิดและแบบของบอแกสชีวภาพ (Biogas Plant)  
 

บอแกสชีวภาพ แบงตามลักษณะการทํางาน ลักษณะของของเสียที่เปนวัตถุดิบ และ
ประสิทธิภาพ การทํางานไดเปน 2 ชนิดใหญ ดังน้ี 

 
2.4.1 บอหมักชาหรือบอหมักของแข็ง  

 บอหมักชาที่มีการสรางใชประโยชนกันและเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป มี 3 แบบหลัก 
คือ 

2.4.1.1 แบบยอดโดม (fixed dome digester) 
2.4.1.2 แบบฝาครอบลอย (floating drum digester) หรือแบบอินเดีย (Indian 

digester) 
2.4.1.3 แบบพลาสติกคลุมราง (plastic covered ditch) หรือแบบปลั๊กโฟลว 

(plug flow digester) 
 

2.5.3 บอหมักเร็วหรือบอบําบัดนํ้าเสีย  

 เปนแบบบรรจุตัวกลางในสภาพไรออกซิเจน (Anaerobic Filter) หรืออาจเรียกตาม
ช่ือยอวา แบบเอเอฟ (AF) ตัวกลางที่ทําไดจากวัสดุหลายชนิด เชน กอนหิน กรวด พลาสติก เสนใย
สังเคราะห ไมไผตัดเปนทอน เปนตน ในลักษณะของบอหมักเร็วแบบน้ี จุลินทรียจะเจริญเติบโตและ
เพิ่มจํานวนบนตัวกลาง ที่ถูกตรึงอยูกับที่แกสถูกเก็บอยูภายในพลาสติกที่คลุมอยูเหนือราง มักใชไม
แผนทับเพื่อปองกันแสงแดดและเพิ่มความดันแกส 

 
2.5   การใชประโยชนจากแกสชีวภาพ  

 
ประโยชนจากแกสชีวภาพพบวามีหลายดาน ประกอบดวย 
 
2.5.1 ดานพลังงาน  

เมื่อพิจารณาถึงดานเศรษฐกิจแลว การลงทุนผลิตแกสชีวภาพจะลงทุนตํ่ากวา                
การผลิตเช้ือเพลิงชนิดอื่นๆ สามารถนํามาใชทดแทนพลังงานเช้ือเพลิงจากแหลงอื่นๆ เชน ฟน ถาน 
นํ้ามัน แกสหุงตม และไฟฟา แกสชีวภาพจํานวน 1 ลูกบาศกเมตร สามารถนําไปใชไดดังน้ี 

2.5.1.1 ใหคาความรอน 3,000 - 5,000 กิโลแคลอรี่ ความรอนน้ีจะทําใหนํ้า 130 
กิโลกรัม ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส เดือดได 

2.5.1.2 ใชกับตะเกียงแกสขนาด 60 - 100 วัตต ลุกไหมได 5 - 6 ช่ัวโมง 
2.5.1.3 ผลิตกระแสไฟฟา 1.25 กิโลวัตต 
2.5.1.4 ใชกับเครื่องยนต 2 แรงมา ไดนาน 1 ช่ัวโมง 
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2.5.1.5 ถาใชกับครอบครัวขนาด 4 คน สามารถหุงตมได 3 มื้อ 
 

2.5.2 ดานปรับปรุงสภาพแวดลอม   

 โดยการนํามูลสัตวและนํ้าลางคอกมาหมักในบอแกสชีวภาพ จะเปนการชวยกําจัดมูล
ในบริเวณที่เลี้ยงทําใหกลิ่นเหม็นและแมลงวันในบริเวณน้ันลดลง และผลจากการหมักมูลสัตว ในบอ
แกสชีวภาพที่ปราศจากออกซิเจนเปนเวลานานๆ ทําใหไขพยาธิและเช้ือโรคสวนใหญในมูลสัตวตาย
ดวย ซึ่งเปนการทําลายแหลงเพาะเช้ือโรคบางชนิด เชน โรคบิด อหิวาต และพยาธิที่อาจแพรกระจาย
จากมูลสัตวดวยกัน นอกจากน้ีแลวยังเปนการปองกันไมใหมูลสัตวถูกชะลางลงไปในแหลงนํ้าตาม
ธรรมชาติ 

 
2.5.3 ดานการเกษตร   

การทําเปนปุย กากที่ไดจากการหมักแกสชีวภาพเราสามารถนําไปใชเปนปุยไดดีกวา
มูลสัตวสดๆ และปุยคอก ทั้งน้ีเน่ืองจากในขณะที่มีการหมัก จะมีการเปลี่ยนแปลงสารประกอบ
ไนโตรเจนในมูลสัตว ทําใหพืชสามารถนําไปใชประโยชนได และการทําเปนอาหารสัตว โดยนําสวนที่
เหลือจากการหมัก นําไปตากแหง แลวนําไปผสมเปนอาหารสัตวใหโคและสุกรกินได แตทั้งน้ีมี
ขอจํากัด คือ ควรใสอยูระหวาง 5 - 10 กิโลกรัม ตอสวนผสมทั้งหมด 100 กิโลกรัม จะทําใหสัตว
เจริญเติบโตตามปกติและเปนการลดตนทุนการผลิตอีกดวย 

 
2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
ธงชัย พุมจันทร (2524) งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาผลของการผลิตและการวิเคราะหกาซ

ชีวภาพจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตรในหองปฏิบัติการ อินทรียวัตถุที่ใชผลิตกาซชีวภาพในงานวิจัย
ไดแก มูลโค ตนถ่ัวลิสง หญาและฟางขาว นํามาหมักในสภาวะ Anaerobic แบบ Semi-continuous 
ในขวดหมักขนาด 2.65 ลิตร โดยใชไมไผเปนตัวกลาง จากการวิเคราะหหาความเหมาะสมในการใช
อินทรีวัตถุตางๆ เพื่อผลิตกาซชีวภาพในชวงอุณหภูมิของการหมัก 13-28.5 องศาเซลเซียส ปรากฏวา
มูลโคในปริมาณมากที่สุดตอวัน (326.3 ลูกบาศกเซนติเมตร/วัน) สวนวัสดุอื่นในปริมาณกาซตอวัน
นอยกวามูลโคมาก และในปริมาณกาซที่ไมตางกันมากนัก (ประมาณ 50 ลูกบาศกเซนติเมตร/วัน) 
กาซที่ไดจากมูลโคและวัสดุอื่นๆ มีเปอรเซ็นตของมีเธน (CH4) ปริมาณไลเลี่ยกัน (ประมาณ 60 
เปอรเซ็นต) นอกจากน้ียังทําการทดลองหาปริมาณ Total Solid (TS) และ Total Volatile Solid 
(TVS) ทั้งของ Feed และ Effluent เพื่อที่จะเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการเกิดกาซจากวัสดุตางๆ
ดังกลาว จากผลตางระหวาง TS และ TVS ใน Feed กับ ใน Effluent ก็แสดงใหเห็นวามูลโคมี
ประสิทธิภาพดีที่สุดในการเปนวัสดุหมัก 

สุรพล สุวคนธ (2526) งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาผลของการปรับปรุงคุณภาพของกาซชีวภาพ
ในหองปฏิบัติการ โดยการใช Gas Chromatography (GC) ทําการวิเคราะหกาซชีวภาพจากการหมัก
มูลวัวแบบกึ่งตอเน่ืองในสภาพไรออกซิเจน โดยใชไมไผเปนตัวกลางพบวา มีกาซมีเทนอยูประมาณ 
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60.30 เปอรเซ็นต และกาซคารบอนไดออกไซด อยูประมาณ 36.10 เปอรเซ็นต ซึ่งเฉลี่ยในชวง                
การหมัก 50 วัน สวนการหมักกาซชีวภาพแบบเติมครั้งเดียวในสภาวะเดียวกัน พบวา ปริมาณของ
กาซมีเทนและกาซคารบอนไดออกไซดมีความคงที่นอยกวาการหมักแบบกึ่งตอเน่ือง คือ มีกาซมีเทน
โดยเฉลี่ย 54.1 เปอรเซ็นต และกาซคารบอนไดออกไซด 41.4 เปอรเซ็นต ในชวงการหมัก 30 วัน 

จรัสศรี รุงวิชานิวัฒน  (2546) ไดทําการศึกษาประสิทธิภาพการผลิตแก็สชีวภาพและ              
การกําจัดของแข็งจากเศษผักผลไมผสมมูลโค โดยใชถังยอยสลายแบบไมใชอากาศประเภทปริมาณ
ของแข็งตํ่า ซึ่งกําหนดใหอัตราสวนระหวางปริมาณของแข็งระเหยของเศษผักและผลไมตอปริมาณ
ของแข็งระเหยของมูลโคเทากับ 100:0, 80:20, 60:40 และ 40:60 พบวา ประสิทธิภาพการกําจัด
ของแข็งทั้งหมดอยูในชวงรอนละ 36.84 - 73.12 และประสิทธิภาพในการกําจัดของแข็งระเหยอยู
ระหวางรอยละ 43.83 - 80.63 โดยมีประสิทธิภาพการผลิตกาซชีวภาพอยูในชวง 0.67 - 0.73                 
ลูกบาศกเมตร/ลูกบาศกเมตรของปริมาตรถัง/วัน หรือ 0.12 - 0.30 ลูกบาศกเมตร/กิโลกรัมของ
ของแข็งระเหยที่เขาสูระบบ/วัน และองคประกอบของกาซชีวภาพในการทดลองน้ี ประกอบดวย กาซ
มีเทนอยูในชวงรอยละ 48.64 - 53.26 และกาซคารบอนไดออกไซคอยูในชวงรอยละ 29.84 - 41.28 
โดยปริมาตรของกาซมีเทนที่ผลิตไดอยูในชวง 0.16 - 0.37 ลูกบาศกเมตร/ลูกบาศกเมตรของปริมาตร
ถัง/วัน โดยถังยอยสลายทั้งหมดสามารถดําเนินระบบไดโดยไมตองเติมสารเคมีหรือสารอาหารใดๆ ลง
ในระบบ สรุปผลการศึกษาไดวาถังยอยสลายที่ปอนดวยวัตถุดิบที่มีอัตราสวนเศษผักและผลไมตอมูล
วัว 80:20 สามารถผลิตแก็สชีวภาพไดสูงสุดเทากับ 0.73 ลูกบาศกเมตร/ลูกบาศกเมตรของปริมาตร
ถัง/วัน หรือ 0.30 ลูกบาศกเมตร/กิโลกรัมของของแข็งระเหยของวัตถุดิบที่เขาสูระบบ/วัน และ
สามารถใหปริมาณกาซมีเทนสูงสุด 0.37 ลูกบาศกเมตร/ลูกบาศกเมตรของปริมาตรถัง/วัน หรือ 0.15 
ลูกบาศกเมตร/กิโลกรัมของของแข็งระเหยที่เขาสูระบบ/วัน โดยมีประสิทธิภาพในการกําจัดของแข็ง
ทั้งหมดและของแข็งระเหยเทากับ 60.61 และรอยละ 66.77 ตามลําดับ 

 วรรณนา ภานุวัฒนสุข (2548) งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาผลของการสรางระบบเก็บกาซ
ชีวภาพสําหรับชุมชน งานวิจัยน้ีจึงไดสนใจทําการสรางระบบเก็บกาซชีวภาพตนแบบซึ่งเปนการอัด           
กาซชีวภาพเขาสูถังบรรจุกาซที่ไดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม การออกแบบสรางระบบเก็บกาซ
ชีวภาพ ไดใชระบบบําบัดนํ้าเสียแบบไมใชอากาศ หลังจากนําระบบตอเขากับถังปฏิกรณขนาด 9.4 
ลิตร ผลิตกาซชีวภาพได 0.92 ลิตรตอวันตอนํ้าเสีย 1 ถัง เปนแหลงกําเนิดกาซหลังจากนําระบบตอ
เขากับถังปฏิกรณดังกลาว ระบบไมสามารถดําเนินการไดตามที่กําหนด เน่ืองจากอัตราการผลิตกาซ
คอนขางตํ่า เมื่อนําระบบตอเขากับแหลงกําเนิดกาซขนาดใหญจากฟารมศิริปุณย ซึ่งมีอัตราการผลิต
กาซชีวภาพ 200 - 250 ลูกบาศกเมตรตอวัน ระบบสามารถดําเนินการไดตามการควบคุมที่กําหนดไว 
ปริมาณกาซชีวภาพที่บรรจุในถัง 9.5 ลิตร ณ ความดัน 2 บาร ในปริมาณความรอนเหลือใช 111.8 
กิโลแคลอรี่ ซึ่งสามารถเปลี่ยนเปนกระแสไฟฟาได 0.13 ยูนิตหรือคาไฟฟา 38.7 สตางค ระบบเก็บ
กาซชีวภาพตนแบบน้ี สามารถนํามาใชงานจริงโดยการเพิ่มขนาดของถังบรรจุกาซและประสิทธิภาพ
ของอุปกรณควบคุมตางๆ ทําใหกาซชีวภาพสามารถนํามาใชและทดแทนกาซหุงตม (LPG) ดวย
คาใชจายที่นอยกวาการใชถังบรรจุกาซชีวภาพยังมีความสะดวกและปลอดภัยมากกวาการตอทอสง
กาซมาจากแหลงกําเนิดกาซโดยตรง 
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พิมพใจ นามศรี (2552) พบวา ผลิตกาซชีวภาพจากเปลือกและพัลพสับปะรดโดย
กระบวนการหมักแบบไมใชอากาศ โดยศึกษาผลของปริมาณเช้ือเริ่มตน (VSS) และผลการใชวัตถุดิบ
ตางๆ ไดแก เปลือก พัลพ และสวนผสมเปลือกและพัลพสับปะรดที่ 1:1 ตอการผลิตกาซชีวภาพใน
ขวดทดลองขนาด 100 ml ตอมาศึกษาการผลิตกาซชีวภาพในระบบถังหมักแบบทอไหลโดยศึกษาผล
ของการลดระยะเวลากักเก็บ (HRT) ความเขมขนของของแข็ง (TS) ของสวนผสมเปลือกและพัลพ
สับปะรดที่ปอนเขาสูถังหมัก ศึกษาผลของการหมุนเวียนนํ้าหมักที่ขาเขาของถังหมักตอประสิทธิภาพ
การผลิตกาซชีวภาพและศึกษากิจกรรมการยอยสลายสารอาหารของกลุมจุลินทรียโดยตรวจสอบ
กิจกรรมของจุลินทรียใน Baffle ที่ 1, 7 และ 14 ของถังหมักแบบทอไหล การศึกษาผลของปริมาณ
เช้ือเริ่มตนที่เหมาะสมตอการผลิตกาซชีวภาพที่ VSS 2.5, 5 และ 10 g/l โดยใชเปลือก พัลพ และ
สวนผสมของเปลือกและพัลพสับปะรดที่อัตราสวน 1:1 ความเขมขน COD 2 g/l ในขวดทดลองขนาด 
100 ml พบวา เมื่อใชสวนผสมเปลือกและพัลพสับปะรดที่ VSS 10 g/l ใหปริมาณการเกิดกาซ
ชีวภาพสะสมมากที่สุด คือ 27.9 ml/100ml สวนการศึกษาผลของวัตถุดิบเริ่มตนที่ความเขมขน COD 
1 และ 2 g/l ตอการผลิตกาซชีวภาพ พบวา เมื่อเพิ่มความเขมขนของวัตถุดิบสงผลทําใหมีปริมาณ                  
การผลิตกาซชีวภาพเพิ่มมากข้ึนดวย โดยการใชสวนผสมเปลือกและพัลพสับปะรดจะใหการผลิตกาซ
ชีวภาพมากกวาการใชเปลือกหรือพัลพสับปะรดเพียงอยางเดียว การศึกษาผลการลดระยะเวลากักเก็บ
จาก 30 วัน เปน 20, 10, 7 และ 5 วัน ตามลําดับในถังหมักแบบทอไหล โดยใชสวนผสมของเปลือก
และพัลพสับปะรดที่ TS 1% และคิดเปนภาระการปอนสารอินทรีย (OLR) ที่ 0.11, 0.15, 0.33, 0.46 
และ 0.65 kgCOD/m3 พบวาที่ HRT 10 วัน ใหประสิทธิภาพในการผลิตกาซชีวภาพที่ดีกวาที่ HRT 
20 และ 30 วัน คือ มีการผลิตกาซชีวภาพสูงถึง 0.19 m3/kgCOD.d การผลิตกาซมีเทน 0.07                 
m3/kgCOD.d ใหอัตราการผลิตกาซชีวภาพ 0.06 v/v-d และการกําจัด COD 74.92% ข้ันตอน                  
การผลิตกรดอินทรียจะเกิดข้ึนบริเวณชวงตนถังหมักและการผลิตกาซจะเกิดข้ึนในบริเวณกลางและ
ทายถังหมัก สวนการศึกษาผลการเพิ่มความเขมขนของของแข็งของสวนผสมเปลือกและพัลพ
สับปะรดที่ปอนเขาถังหมักจาก 2% เปน 4% พบวา ที่ปริมาณการปอนสารอาหาร TS 4% HRT 10 
วัน ใหผลผลิตกาซชีวภาพ ผลผลิตกาซมีเทน และอัตราการผลิตกาซชีวภาพ 0.43 m3/kgCOD 
removed, 0.15 m3/kgCOD removed และ 0.25 v/v-d ตามลําดับ และมีประสิทธิภาพใน                
การกําจัด COD 64.12% และผลของการหมุนเวียนนํ้าหมักที่ออกจากระบบชวยในการปรับ pH และ
เปนการเพิ่มหรือทดแทนจุลินทรียที่ออกจากระบบการหมุนเวียนนํ้าหมัก 40% ของปริมาตรถังหมัก 
ใหการผลิตกาซชีวภาพและกาซมีเทนสูงที่สุด คือ 0.48 และ 0.21 m3/kgCOD removed และมี
ประสิทธิภาพในการกําจัดสารอินทรีย 80.93% การศึกษากิจกรรมการยอยสลายสารอาหารของกลุม
จุลินทรีย โดยศึกษากิจกรรมของเช้ือเริ่มตนที่ใชในระบบพบวา มีกิจกรรมของจุลินทรียกลุม 
Hydrolytic Bacteria มีคา 0.7752 gCOD/gVSS/d สวนกิจกรรมของจุลินทรีย Acid-producing 
Bacteria, Butyric Acid Utilizer Bacteria (BA), Propionic Acid Utilizer Bacteria (PA), Acetic 
Acid Utilizer Bacteria (AA) และ Methanogenic Bacteria (MPB) มีกิจกรรมอยูที่ 0.00048, 
0.0321, 0.0552, 0.0048 และ 0.1968 gCOD/gVSS/d ตามลําดับ และที่อัตราการปอน TS 4% 
HRT 10 วัน ดวยการหมุนเวียนนํ้าหมัก 40% ของปริมาตรถังหมัก ใหการผลิตกาซชีวภาพที่สูงที่สุด 
สอดคลองกับกิจกรรมของ Butyric Acid Utilizer (BA), Propionic Acid Utilizer Acetic Acid 

http://rdi.ssru.ac.th



 

16 

Utilizer Bacteria และ Methanogenic Bacteria ในหองที่ 7 และ 14 ซึ่งมากข้ึนตามลําดับ ทําให 
Methanogenic Bacteria สามารถใชกรดอินทรียเพื่อผลิตไปเปนกาซชีวภาพไดมากข้ึนดวย 

กิติยาพร สมบูรณ (2553) ไดทําการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตกาซชีวภาพจาก
กากมันสําปะหลังดวยเอนไซมผสมเซลลูเลสและเพคติเนส พบวา งานวิจัยน้ีไดแบงการศึกษาออกเปน 
2 ชุด ชุดที ่1 เปนการหาสภาวะที่เหมาะสมและปจจัยที่มีผลตอการทํางานของเอนไซม ซึ่งทําโดยใช
สารละลายกากมัน 2%TS ปจจัยที่เลือกศึกษาไดแกปริมาณเซลลูเลส ปริมาณเพคติเนส พีเอช และ
ระยะเวลาในการทําปฏิกิริยา ดัชนีที่ใชประเมิน ไดแกปริมาณนํ้าตาลรีดิวซและกรดไขมันระเหย สวน
ชุดที ่2 เปนการหาผลของปริมาณนํ้าตาลรีดิวซและกรดไขมันระเหยที่มีตอประสิทธิภาพในการผลิต
กาซชีวภาพ โดยเลือกสภาวะการทํางานของเอนไซมที่ทําใหเกิดปริมาณนํ้าตาลรีดิวซและกรดไขมัน
ระเหยมากนอยตางกัน 5 สภาวะจากผลการทดลองชุดแรก เพื่อนํามาใชในการเดินระบบหมักกากมัน
แบบทีละเท ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาทุกปจจัยที่ศึกษามีผลตอการทํางานของเอนไซมอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับความเช่ือมั่น 95% โดยพีเอชเปนปจจัยหลักที่มีผลตอการเปลี่ยนกากมันเปนนํ้าตาล
รีดิวซมากที่สุด สภาวะที่เหมาะสมในการไฮโดรไลซิสกากมันคือการหมักยอยสารละลายกากมันที่                 
พีเอช 3 เปนเวลา 6 ช่ัวโมง ดวยเอนไซมเซลลูเลส 5 NCU และเพคติเนส 200 PGU ตอกรัมกากแหง 
ซึ่งใหปริมาณนํ้าตาลรีดิวซและกรดไขมันระเหยสูงถึง 434 และ 31 มิลลิกรัมกลูโคสตอกรัมกากแหง 
ตามลําดับ โดยสามารถเพิ่มปริมาณนํ้าตาลรีดิวซและปริมาณกรดไขมันระเหยมากกวาปริมาณต้ังตน 
10 และ 15 เทา ตามลําดับ ในสวนของการผลิตกาซชีวภาพพบวาการไฮโดรไลซิสกากมันดวยเอนไซม
กอนนําไปหมักกาซสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาซไดอยางมีนัยสําคัญ สภาวะที่ใหอัตราเร็วใน
การผลิตกาซสูงสุดเปนสภาวะที่ใหปริมาณนํ้าตาลรีดิวซและกรดไขมันระเหยสูงสุดเชนเดียวกัน หากทํา
การหมักกากมันเปนเวลา 30 วัน ปริมาณกาซที่ไดในกรณีที่มีการไฮโดรไลซิสกอนการหมักจะไม
แตกตางกันมากนักไมวาจะใชสภาวะใด โดยมีคาอยูในชวง 0.030 - 0.057 นอรมัลลบ.ม./กก.กาก
เปยก ซึ่งมากกวากรณีของการหมักกากมันที่ไมผานการไฮโดรไลซิส ประมาณสองเทาตัว 

เพชร กตัญู และ สายทิพย ปฐมรัตน (2527) ไดทําการศึกษาการผลิตกาซชีวภาพจากเศษ
พืชตางๆ พบวา จากการทดลองหาขอมูลวาพืชชนิดไหนจะใหผลผลิตกาซชีวภาพดีที่สุดโดยใชมูลสุกร
กับเศษพืช คือ ผักตบชวา หญานวลนอย ใบสนปดิพันธ และหญาขน ในอัตราสวย 5:1 โดยนํ้าหนัก
ตามลําดับ ผลการทดลองปรากฏวา ใบสนปดิพันธใหผลผลิตกาซชีวภาพที่ดีกวาและใหกาซในชวงเวลา
ที่นานกวาสูตรอื่นๆ สวนในแงคุณคาอาหารของของเหลือหลังจากการทําแกสชีวภาพแลวหญา
นวลนอยใหไนโตรเจน 3.16 เปอรเซ็นต สูงกวาพืชอื่นๆ ผักตบชวาใหธาตุฟอตฟอรัสสูง 6.97 
เปอรเซ็นต สูงกวาพืชอื่นๆ ใบสนปดิพันธน้ันจะใหธาตุโปแตสเซียมสูงกวาพืชอื่นๆ แตใหธาตุไนโตรเจน
และฟอตฟอรัสตํ่า 

Bouallagui H.และคณะ (2003) พบการหมักแกสชีวภาพจากผักและผลไมในถังปฏิกรณ
แบบ plug flow ปริมาณวัตถุดิบที่ใชในการผลิตแกสชีวภาพมีผลตอการเกิดแกสชีวภาพ จะเห็นไดวา
ชวงความเขมขนที่ 4 - 6% ของวัตถุดิบที่ปอนเขาสูถังปฏิกรณจะทําใหไดผลผลิตดีที่สุดและในเวลาที่ 
15 วัน เปนเวลาที่ดีที่สุดเชนกันดังภาพที่ 2.4 นอกจากน้ีลักษณะทางกายภาพของผักและผลไมที่
นํามาผลิตแกสชีวภาพก็มีผลตอการผลิตโดยคุณลักษณะที่สําคัญดังที่แสดงในตารางที่ 2.2  
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   ภาพท่ี 2.4  ปริมาณแกสชีวภาพที่ผลิตไดในแตละความเขมขนของวัตถุดิบในการผลิตแกสชีวภาพ 
ท่ีมา: Bouallagui H. และคณะ, 2003 

 
 

ตารางท่ี 2.2  ลักษณะทางกายภาพตางๆ ของผักและผลไมที่นําไปผลิตแกสชีวภาพ  
 

Analysis Sample 
1 

Sample 
2 

Sample 
3 

Sample 
4 

Sample 
5 

pH 3.9 3.7 4.1 3.9 4.2 
Total soilds (%) 12.5 11.2 10.5 10.5 11.9 
Volatile soilds (%) 87 88.4 89 86.3 91.6 
TOC (%) 47 52.1 54.1 45.2 52.1 
Total nitrogen (%) 2.3 1.7 1.5 2.5 3.4 
Potassium (g/kg TS) 13.2 12.5 9.8 9.3 11.9 
Phoshorus (g/kg TS) 4.2 1.9 2.5 2 3.1 
C/N 20.4 30.4 35 17.5 15.2 
C/N/P 100:4.8:0.8 100:3.4:0.3 100:2.9:0.5 100:5:0.4 100:6.8:0.6 
 

ท่ีมา: Bouallagui H. และคณะ, 2003 
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บทท่ี 3 
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 
3.1 รูปแบบการวิจัย 
 

ในการศึกษาการผลิตแกสชีวภาพจากซากชีวมวลในรองสวนของชุมชน ในอําเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม เปนการวิจัยเชิงทดลองและพัฒนาเพื่อนําผลการวิจัยตอยอดใหเกิดประโยชน
ของชุมชน 

 
3.2    พื้นที่ทําการวิจัย 

 
การศึกษางานวิจัยครั้งน้ีทําการศึกษาการผลิตแกสชีวภาพจากซากชีวมวลในรองสวนของ

ชุมชน ในอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยคัดเลือกจากชุมชนในอําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม จํานวน 1 ตําบล เพื่อเปนกลุมตัวอยาง และสถานที่ผลิตพลังงานชีวมวล 

สถานที่วิเคราะห คือ หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
3.3   อุปกรณและสารเคมี 

 
3.3.1 สารเคมี 

3.3.1.1 นํ้ากลั่น 
3.3.1.2 กรดซัลฟวริก (Sulfuric acid) (H2SO4) 
3.3.1.3 แบเรียมซัลเฟต (Barium sulphate) (BaSO4) 
3.3.1.4 โซเดียมคลอไรด (Sodum chloride) (NaCl) 
3.3.1.5 แอมเนียมโมลิบเดต (Ammonium moybdate)  
3.3.1.6 แอนติโมนีโปแตสเซียมทรเทรต (Poassium antimony tartrate) 
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3.3.1.7 สารละลายซัลฟานิลาไมด (sulphanilamide solution) 
3.3.1.8 สารละลายเอ็นอีดีไดไฮโดรคลอไรด (NED dihydrochloride) 
3.3.1.9 สารละลายมาตรฐานไนไตรท (5.00 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร) 
3.3.1.10 สารละลายมาตรฐานไนเตรท (10.00 มิลลิกรัมตอไนโตรเจนตอมิลลิกรัม) 
3.3.1.11 สารละลายมาตรฐานไนเตรท (40.00,มิลลิกรัมตอไนโตรเจนตอมิลลิกรัม) 
3.3.1.12 สารละลายมาตรฐานไนไตรท (50.00 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร) 
3.3.1.13 สารละลายแอมโมเนียมคลอไรด (NH4Cl) 
3.3.1.14 สารละลายคอปเปอรซัลเฟต (CuSO4) 
3.3.1.15 โปแตสเซียมซัลเฟต (K2SO4) 
3.3.1.16 โปแตสเซียมไดโครเมท 
3.3.1.17 บอริกบัฟเฟอร 
3.3.1.18 มิกซอินดิเคเตอร 
3.3.1.19 แอสคอบิก 
3.3.1.20 สารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร (Phosphate buffer solution) 
3.3.1.21 สารละลายแมกนีเซียมซัลเฟต (Magnesium sulphate solution) 
3.3.1.22 สารละลายแคลเซียมคลอไรด (Calcium chloride solution) 
3.3.1.23 สารละลายเฟอริกคลอไรด (Ferric chloride solution) 
3.3.1.24 ฟอรโรอินอินดิเคเตอร 
3.3.1.25 สารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด 1.0 N (Sodium hydroxide 1.0 N) 
3.3.1.26 สารละลายเอทิลีนไดเอไมนเตตระอะซิตริกเอซิด (EDTA) 
3.3.1.27 สารละลายแอมโมเนียมไฮดรอกไซด (NH4OH) 
 

3.3.2 เครื่องมือและอุปกรณ 
3.3.2.1 เครื่องแก็สโครมาโทกราฟ (Gas Chomotrometer) 
3.3.2.2 เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร (Spectrophotometer) 
3.3.2.3 เครื่องพีเอชมิเตอร (pH meter)  
3.3.2.4 เครื่องวัดคา ORP  
3.3.2.5 ตูอบ (Oven) 
3.3.2.6 เครื่องช่ัง (Balance) ทศนิยมชนิด 4 ตําแหนง 
3.3.2.7 ตูดูดความช้ืน (Dessiccator) 
3.3.2.8 เครื่องอังไอนํ้า (Hot plate) 
3.3.2.9 บิวเรต (Buret) ขนาด 50 มิลลิลิตร 
3.3.2.10 กระบอกตวง (cylinder) ขนาด 50 และ 1,000 มิลลิลิตร 
3.3.2.11 บีกเกอร (Beaker) ขนาด 50,100,250 และ 1,000 มิลลิลิตร 
3.3.2.12 ปเปตวัดปริมาตร (volumetric pipet) ขนาด 1,2,5,10,20 และ 50 

มิลลิลิตร 

http://rdi.ssru.ac.th



 

20

3.3.2.13 ขาต้ัง (Stand) 
3.3.2.14 ขวดรูปชมพู (Erlenmeyer flask) ขนาด 250 มิลลิลิตร 
3.3.2.15 ชามระเหย (Evaporaling dish) 
3.3.2.16 ขวดวัดปริมาตร (Volumetric flash) ขนาด 50 และ 1,000 มิลลิลิตร 
3.3.2.17 กระดาษกรอง WHATMAN เบอร 42 
3.3.2.18 ขวดซีโอดี (COD) ขนาด 300 มิลลิลิตร พรอมหัวจุก 
3.3.2.19 กรวยกรองแกว (Glass funnel) 
3.3.2.20 ภาชนะเก็บนํ้าตัวอยาง 
3.3.2.21 ปมสุญญากาศ 
3.3.2.22 ขวดกรองสุญญากาศ 
3.3.2.23 ชุดกรอง 
3.3.2.24 เครื่องอังไอนํ้า 
3.3.2.25 หลอดทดลอง 
3.3.2.26 จานเพาะเช้ือ 
3.3.2.27 ปากคีบ 
3.3.2.28 รีดักชันคอลัมน 
3.3.2.29 หลอดเจลดาหล 

 
3.4   ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย 

 
สําหรับแนวทางการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานไวเปน 2 ระดับ ดังน้ี 
 
3.4.1 ขั้นตอนการดําเนินการทดลองในระดับปฎิบัติการ ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

3.4.1.1 การทดลองในหองปฏิบัติการ ผูวิจัยจะดําเนินการทดลองโดยใชสถานที่
วิจัย ณ หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพ 
โดยการทดลองผลิตกาซชีวภาพในหองปฏิบัติการที่ใชถังหมักขนาด 10 ลิตร ทําจากวัสดุประเภท
อะคริลิกลักษณะเปนแบบ Plug Flow โดยทําการทดลองใชวัตถุดิบในการผลิตแกสชีวภาพ 
ประกอบดวย ซากชีวมวลในรองสวนของชุมชน 

3.4.1.2 การหมักมูลสัตวเบื้องตนทิ้งไว 7 วัน เพื่อใหเกิดการขยายตัวของจุลินทรีย
ผลิตมีเทน และมีวาลลปดชองวาง เพื่อไมใหนํ้าหมักมูลไหลไปยังหลอดเก็บตัวอยางกาซ กรณีเกิด
แรงดันของกาซชีวภาพการหมักเปนการเติมวัตถุดิบแบบครั้งเดียว มีการตรวจสอบปริมาณกาซที่เกิดข้ึน
วันละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาทําการทดลองประมาณ 30 วัน โดยใชวิธีการติดต้ังอุปกรณตรวจวัด
ปริมาณแกสที่เกิดข้ึนแบบ gas counter และการเก็บตัวอยาง แกสเพื่อนํามาวิเคราะหปริมาณมีเทนที่
เกิดข้ึน พรอมทั้งมีการตรวจสอบปจจัยตางๆ ที่มีผลตอการผลิตกาซชีวภาพ ไดแก คา pH ที่มี                
การเปลี่ยนแปลงในแตละวันตลอดชวงระยะเวลาในการหมัก การทดลองหมักที่สภาพอุณหภูมิ
สิ่งแวดลอมปกติ 
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3.4.1.3 การทดลองในพื้นที่ทําการศึกษา ผูวิจัยจะดําเนินการทดลองโดยใช
สถานที่วิจัย ณ ชุมชนในตําบลบางนางลี่จํานวน 3 แหง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยนํา
ขอมูลเบื้องตนที่ไดจากหองปฏิบัติการโดยการทดสอบหมักในถังหมัก 10 ลิตร เพื่อใชในการขยายถัง
หมักกาซชีวภาพในถังขนาด 4,000 ลิตร เพื่อใหไดปริมาณกาซชีวภาพที่เพิ่มมากข้ึน โดยทําการทดลอง
ที่สภาพอุณหภูมิสิ่งแวดลอมปกติที่มีการเติมวัตถุดิบแบบกึ่งตอเน่ือง มีการวัดอุณหภูมิการหมัก วัดคา 
pH และตรวจสอบปริมาณมีเทนตลอดชวงระยะเวลาในการหมักดังแสดงในภาพที่ 3.1 และภาพที่ 3.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

 
 

ภาพท่ี 3.1  ข้ันตอนการผลิตแกสชีวภาพในระดับชุมชน 
 
 
 
 

เตรียมถังหมักแกสชีวภาพแบบ  Plug flow   

เตรียมโคลนจากรองสวนของชุมชน สําหรับผลิตแกสชีวภาพ    หมักไว  
รอจนเกิดแกส 

เติมปริมาณโคลนจากรองสวน ในสภาวะที ่
เหมาะสมโดยใชขอมูลจากการทดลอง 

ติดตามการผลิตแกสชีวภาพ 

นําแกสชีวภาพไปใชหรืออัดแกสเขาถัง 
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ภาพท่ี 3.2  ข้ันตอนการทดลองและตรวจสอบการผลิตแกสชีวภาพในระดับหองปฏิบัติการ 
 
 
 

ซากชีวมวลที่เตรียมไวแลว   

ปนละเอียด / เติมน้ํา 

ถังปฏิกรณชนิด  Plug flow   
แบบ  Anaerobic digester 

เก็บตัวอยางอาทิตยละ 3 วัน 
 

วิเคราะห  -   พีเอช (pH)     -  อุณหภูมิ (Temperature) 
- ปริมาณซีโอดี (COD) - ปริมาณคารบอน   
- ปริมาณไนโตรเจน  -  ปริมาณของแข็งระเหยได (VS) 
-  ปริมาณแกส  - แกสมีเทน 

   
 

เชื้อเร่ิมตนเปนมูลสัตว 
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3.4.2 ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยในระดับชุมชน ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 
(1) จัดประชุมระดมความคิดเห็นในระดับผูนําชุมชน ประกอบดวย ผูใหญบาน 

กํานัน ตัวแทนรานคา ครูในโรงเรียน นายกบริหารสวนตําบล ตัวแทนชาวบาน ใน 11 ตําบล ของ
อําเภออัมพวา เพื่อช้ีแจงและคัดเลือกกลุมชุมชนตัวอยาง 3 - 5 ชุมชนในตําบลตัวอยาง ที่จะเปน
สถานที่ดําเนินการทดลองผลิต และพัฒนารูปแบบการพลังงานชีวมวล โดยใชเกณฑในการคัดเลือก
ตําบลตัวอยางที่มีระดับความตองการใหเกิดการวิจัยในพื้นที่ของตนเอง ดวยวิธีการสอบถามจาก
แบบสอบถาม การแสดงความคิดเห็นในประเด็นของความตองผลิต ความตองใช และความตองการ
พัฒนาระบบผลิตพลังงานชีวมวลในพื้นที่ของตนเอง โดยเชิญตัวแทนของชุมชน จํานวนประมาณ 30 
คน ดําเนินการประชุม รับฟงขอเสนอแนะและเลือกพื้นที่ชุมชนที่จะเปนกลุมตัวอยางในการผลิต
พลังงานชีวมวล และเปนศูนยกลางการเรียนรูที่สามารถถาย แลกเปลี่ยนความรูไปในระดับชาวบานได 

(2) แนะนําใหชุมชนตัวอยางทําการรวบรวมและนําสงซากชีวมวลในรองสวนของ
ชุมชนมายังสถานที่ทําการทดลองใหมีปริมาณที่เพียงพอตอการนํามาผลิตเปนพลังงานชีวมวลไดในแต
ละรูปแบบ โดยคนหารูปแบบการรวบรวมและจัดเก็บตัวอยางที่เหมาะสม ที่สามารถคืนผลประโยชนที่
ผูรวบรวมสงตัวอยางจะไดรับกลับคืนในรูปแบบตางๆ อาทิ การไดรับคืนในรูปของพลังงานที่ผลิตได 
การไดรับคืนในรูปของการลดคาใชจายในการกําจัดขยะ เปนตน  พรอมทั้งวิเคราะหลักษณะของ
พฤติกรรมของกลุมตัวอยางในพื้นที่ โดยอาศัยสถิติวิจัยพื้นฐาน อาทิคาเฉลี่ย รอยละ ระดับความถ่ี 
เปนตน 

(3) รวมออกแบบและพัฒนารูปแบบการผลิตพลังงานชีวมวลที่เหมาะสมจาก
ปริมาณซากชีวมวลในรองสวนที่ไดรวบรวมมาไดในพื้นที่ศึกษา พรอมจัดอบรม/สาธิต การผลิต
พลังงานชีวมวล ไดแก การผลิตแกสชีวภาพจากซากชีวมวลในรองสวน และสาธิตการนําพลังงาน                  
ชีวมวลไปใชประโยชนในชุมชน  

(4) ทําการเก็บตัวอยางจากพื้นที่มาทําการวิเคราะหหาคุณสมบัติทางกายภาพ และ
ทางเคมีของวัตถุดิบที่จะนําไปผลิตชีวมวล ประกอบดวย คาความเปนกรดดาง คาความเค็ม อุณหภูมิ
องคประกอบทางเคมี คาซีโอดี ปริมาณสารอินทรียคารบอน ไนโตรเจน  โดยเลือกเก็บตัวอยางเฉพาะ
ในพื้นที่ของตําบลตัวอยาง 1 ตําบล 

(5) ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการวิจัย การวิเคราะหระดับการมีสวนรวม 
และระดับความพึงพอใจของชุมชน โดยใชแบบสอบถาม และแบบสังเกต ทําการวิเคราะหและ
ประเมินผลดวยสถิติวิจัยพื้นฐานอาทิคาเฉลี่ย รอยละ ระดับความถ่ี และสถิติวิจัยเชิงพรรณนา 

(6) จัดอบรม/สาธิต การผลิตแกสชีวภาพพรอมสาธิตการนําแกสชีวภาพไปใช
ประโยชนในชุมชน เพื่อสรางแรงจูงใจและเพิ่มจํานวนชุมชนใหเกิดการเผยแพรรูปแบบหรือ
กระบวนการดําเนินการที่ไดรับผลสําเร็จจากโครงการดังกลาวใหมากข้ึน 

(7) สรุปผล และจัดทํารายงานการวิจัยที่สมบูรณตอไป 
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3.5 แผนการถายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสูกลุมเปาหมาย 
 
 การศึกษาการผลิตแกสชีวภาพจากซากชีวมวลในรองสวนของเกษตรกรสามารถนําไปสู              
การนําไปใชประโยชนในพื้นที่ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เปนการศึกษาเพื่อใหประชากรใน
ระดับครัวเรือนภายในชุมชนและชุมชนรอบขางไดมีแนวทางในจัดการแปรรูปขยะ นํ้าเสีย และวัสดุ
เหลือทิ้งทางการเกษตรภายในชุมชนของตนเองใหเกิดมีมูลคาเพิ่มลดปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอมที่
เกิดจากการนําไปกําจัดภายนอก  และพัฒนาไปสูการสรางแหลงผลิตพลังงานทดแทนใชภายในชุมชน
ของตนเอง และเมื่อดําเนินการวิจัยเสร็จสิ้นแลวจะดําเนินเผยแพรถายทอดความรู สูชุมชน อัน
ประกอบดวย สถาบันการศึกษา บุคคลที่สนใจ เผยแพรผานทางเว็ปไซตของสาขาวิชา เสนอ
ผลการวิจัยในการประชุมระดับชาติ และตีพิมพผลการวิจัยในวารสารระดับประเทศตอไป  
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บทท่ี 4 
 

ผลการวิจัย 
 
 ผลการวิจัยการผลิตแกสชีวภาพจากซากชีวมวลในรองสวนของชุมชน ในอําเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม ที่มีวัตถุประสงคการดําเนินงานวิจัยเพื่อศึกษาหาวิธีการนําซากชีวมวลในรอง
สวนผลไมในพื้นที่ อําเภออัมพวามาใชประโยชนดวยการผลิตเปนแกสชีวภาพเพื่อใชทดแทนแกสหุงตม
ในครัวเรือน และศึกษาหารูปแบบของการมีสวนรวมของชุมชนดานการผลิตและการใชประโยชนจาก
แกสชีวภาพที่ผลิตจากซากชีวมวลในรองสวนในพื้นที่ โดยกิจกรรมในการดําเนินการมีอยู 3 ข้ันตอน 
ประกอบดวย การสรางความรวมมือระหวางชุมชนกับทีมงานวิจัย การทดสอบการผลิตแกสชีวภาพที่
ใชวัตถุดิบเปนโคลนในรองสวนที่นํามาพื้นที่ของอําเภออัมพวา และการนําผลการทดลองผลิตแกส
ชีวภาพจากระดับหองปฏิบัติการลงสูการแนะนําชุมชนเพื่อทําการผลิตและใชประโยชนในพื้นที่ของ
ตนเอง และทําการประเมินผลดวยการจัดประชุมและสอบถามความคิดเห็นจากการดําเนินกิจกรรมน้ี
ในลักษณะการสอบถามเฉพาะกลุม โดยผลการวิจัยมีดังน้ี 

 
4.1 ผลการดําเนินการเพื่อสรางความรวมมือระหวางชุมชนกับทีมงานวิจัย 

 
ผลจัดประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อสรางความรวมมือในการดําเนินการวิจัย คัดเลือกกลุม

ตัวอยาง และสถานที่ดําเนินการวิจัยที่เหมาะสม ไดรวมประชุม หารือ สรางความรวมมือระหวาง
ชุมชนกับผูวิจัย และเลือกสถานที่ตัวอยางเพื่อดําเนินการวิจัยผลิตแกสชีวภาพจากซากชีวมวลที่ไดจาก
รองสวนในพื้นที่ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 โดยมีผูเขารวมหารือจํานวน 30 ทาน ประกอบดวย 
ผูนําชุมชนในอําเภออัมพวา ตัวแทนชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ดังแสดงดังภาพที่ 4.1 และได
ขอสรุป ในการเลือกพื้นที่ตัวอยางสําหรับเปนพื้นที่ทดลองศึกษาวิจัยในเรื่องน้ี โดยพบวารอยละ 65.5 
เลือก พื้นที่ของตําบลบางนางลี่ หมูที่ 3 เปนพื้นที่ทดลองผลิต และนําไปใชประโยชนในครัวเรือนดัง
แสดงผลในภาคผนวก ก. 
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ภาพท่ี 4.1  การประชุมหารือรวมกับตัวแทนชุมชนในพื้นที่อําเภออัมพวา 

 
 
4.2 ผลการเก็บตัวอยางซากชีวมวลในรองสวนของชุมชนในพื้นที่ตัวอยาง 

 
  สําหรับผลการเก็บตัวอยางซากชีวมวลในรองสวนของชุมชนในพื้นที่ตัวอยางที่เขารวม
โครงการเพื่อนํามาวิเคราะหหาคุณสมบัติพื้นฐานของวัตถุดิบน้ัน ไดทําการเก็บตัวอยางของซากชีวมวล
ในรองสวน และไดทําการตรวจวัดปริมาณแกสชีวภาพในรองสวนของพื้นที่ศึกษาแลว พบวา มีปริมาณ
แกสชีวภาพเกิดในโคลนของรองสวนปริมาณมากกวา 50 เปอรเซ็นตโดยปริมาตร ดังแสดงการเก็บ
ตัวอยางซากชีวมวลในรองสวนของพื้นที่ศึกษาในภาพที่ 4.2  
 
 

 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.2  การเก็บตัวอยางแกสชีวภาพและตัวอยางในรองสวนในพื้นที่ตัวอยาง 
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 ผลการวิเคราะหหาปริมาณธาตุองคประกอบตางๆ ของโคลนในพื้นที่ของตําบลบางนางลี่ 
อําเภออัมพวา จํานวน 5 จุด ประกอบดวย รองสวนในตําบลบางนางลี่หมูที่ 1 - 5 ดังแสดงผลใน
ตารางที่ 4.1 

 
ตารางท่ี 4.1  ปริมาณแกสชีวภาพในรองสวนของตําบลบางนางลี่ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

พื้นที ่
 

พารามิเตอรที่มีผลตออัตราการเกิดแกสชีวภาพของโคลนในรองสวน 

pH 
Temp 
(oC) 

C/N 
ratio 

VS 
(mg/l) 

COD 
(mg/l) 

Salanity 
(ppt) 

Biogas 
(l/sq.m) 

CH4 
(%v/v) 

หมู 1  7.9 33 18.2 12,135 654.3 0.01 52.0 65.5 

หมู 2  8.2 30 18.2 12,457 564.2 0.02 50.2 63.2 

หมู 3 8.2 31 18.3 12,432 564.9 0.01 50.4 65.3 

หมู 4 7.9 32 17.9 11,765 537.8 0.01 50.1 64.1 

หมู 5 7.8 32 18.2 11,879 476.4 0.02 50.2 62.5 

 
 
 จากตารางที่ 4.1 แสดงใหเห็นวา โคลนในรองสวนในพื้นที่ตําบลบางนางลี่ทั้ง 5 หมูมีการสะสม
ของแกสชีวภาพมากกวา 50 เปอรเซ็นตโดยปริมาตร ที่เกิดจากปฏิกิริยาทางชีวเคมีของซากชีวมวลที่มี
การสะสมเปนระยะเวลาที่นาน ทําใหเกิดกลไกการยอยสลายของสารอินทรียในสภาวะไรอากาศ
(anaerobic digestion)  แตดวยในพื้นที่มีสภาวะนํ้าข้ึนและนํ้าลงในเวลาที่ใกลเคียงกันในแตละรอบ
วัน จึงทําใหแกสชีวภาพที่เกิดข้ึนถูกพัดพาไปกับนํ้าโดยไมสามารถนํามาใชประโยชนโดยตรงได และ
เมื่อนําตัวอยางมาวิเคราะหหาปริมาณของแกสมีเทน พบวา แกสชีวภาพที่พบมีเปอรเซ็นตของมีเทน
(CH4) 62.5 - 65.5 เปอรเซ็นต ซึ่งสามารถทําใหติดไฟได 

 
4.3 ผลการนําโคลนในรองสวนมาทดลองหมักรวมกับมูลสัตว 

 
  เมื่อนําโคลนในรองสวนมาทําการหมักรวมกับมูลสัตวในสัดสวน มูลสัตวตอโคลน 1:1, 1:3, 
และ 1:5 โดยทําการทดลองในถังหมักแกสขนาด 10 ลิตร ผลการทดลองแสดงไดดังตารางที่ 4.2 
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ตารางท่ี 4.2 ปริมาณแกสชีวภาพสะสมที่เกิดจากการหมักโคลนจากรองสวนรวมกับมูลสัตวใน
ระยะเวลา 45 วัน 

 

สัดสวนของ
วัตถุดิบ 

พารามิเตอรที่มีผลตออัตราการเกิดแกสชีวภาพ 

pH (เฉลี่ย) 
Temp (เฉลี่ย) 

(oC) 
Biogas 
(litre) 

CH4 
(% v/v) 

1 : 0 6.5 32.01 50.3 56.1 

1 : 1 6.9 31.23 55.5 62.3 

1 : 3 6.5 32.53 37.9 62.2 

1 : 5 6.5 32.32 33.5 56.4 

0 : 1 6.7 32.22 27.3 52.2 

 
 
 จากตารางที่ 4.2 แสดงใหเห็นวา เมื่อนําซากชีวมวลมาทําการหมักรวมกับมูลสัตวในสัดสวน
ตางๆ กันพบวา สัดสวนที่เหมาะที่สุดที่สามารถผลิตแกสชีวภาพไดสูงสุด คือ สัดสวน 1:1 โดยให
ปริมาณแกสชีวภาพสะสมสูงสุด 55.5 ลิตร ดังแสดงในภาพที่ 4.3 
 
 

 
 
ภาพท่ี 4.3 กราฟแสดงปริมาณการเกิดแกสชีวภาพจากการหมักโคลนจากรองสวนรวมกับมูลสัตวใน

สัดสวนที่ตางๆ กัน 
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4.4 ผลการรวมออกแบบและรวมสรางรูปแบบการผลิตแกสชีวภาพที่เหมาะสม 
 
 การรวมออกแบบและรวมสรางรูปแบบการผลิตแกสชีวภาพที่เหมาะสมจากซากชีวมวลจาก
รองสวน พรอมจัดอบรม/สาธิต การผลิตและความปลอดภัยในการใชงาน ไดรูปแบบของการผลิตแกส
ชีวภาพของชุมชนตัวอยางในลักษณะเปนบอหมักแกสแบบไหลไปทางเดียว (ปลั๊กโฟลว) ที่มีขนาดของ
หลุมหมักแกส 4,000 ลิตร โดยไดจัดสรางระบบผลิตแกสชีวภาพตามที่ชุมชนตองการ ดังแสดงในภาพ
ที่ 4.4 พรอมกับจัดอบรมสาธิตการตรวจสอบประสิทธิภาพของการผลิตแกสใหกับชุมชนไดรวมกัน
ตรวจสอบเอง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.4  การประชุมหารือ รวมออกแบบ และสรางระบบผลิตแกสชีวภาพจากซากชีวมวล 

 
 

4.5 ผลการตรวจสอบปริมาณแกสชีวภาพที่ผลิตภายในชุมชน 
 
 การตรวจสอบปริมาณแกสชีวภาพที่ผลิตภายในชุมชนจากการเก็บตัวอยางปริมาณแกส
ชีวภาพที่เกิดจากการหมักโคลนจากรองสวนรวมกับมูลสัตวในพื้นที่ของตําบลบางนางลี่หมูที่ 3 และ
การเก็บตัวอยางโคลนที่เหลือจากการหมักบริเวณทางออกของหลุมแกส โดยนํามาตรวจวิเคราะหหา
คุณสมบัติของซากชีวมวลที่เหลือจากการยอยสลายทุกๆ 3 วัน เปนเวลา 60 วัน พบวา ผลการวิเคราะห
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แสดงดังภาพที่ 4.5 โดยพบวา สามารถผลิตแกสชีวภาพไดสูงสุดถึง 56.4 เปอรเซ็นตโดยปริมาตรที่
ระยะเวลานานมากวา 40 วัน ดังน้ี 
 
 

 
 

ภาพท่ี 4.5  กราฟแสดงปริมาณการผลิตแกสจากหลุมหมักแกสชีวภาพในชุมชน 

 
 
4.6 ผลการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการวิจัย 

 
  การตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการวิจัย การมีสวนรวม และระดับความพึงพอใจ
ของชุมชน โดยวิธีการจัดประชุมประเมินผลการดําเนินงานต้ังแตตนจนถึงปจจุบัน ในลักษณะเฉพาะ
กลุม (focus group) ในสวนของชุมชนในพื้นที่หมูที่ 3 พรอมกับการใชแบบสอบถามรวมดวยใน
ระหวางการประชุม ผลการประเมินพบวา ชุมชนไดรับความรูเขาใจกระบวนการผลิต การใชประโยชน
จากการผลิตแกสชีวภาพ 80 - 85 เปอรเซ็นต พบวา ชุมชนสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชใน
ชีวิตประวันไดรอยละ 85 ชุมชนใชประโยชนจากการวิจัยไดจริงรอยละ 85 สามารถประยุกตใช
ประโยชนในครัวเรือนของตนเองรอยละ 83 สามารถนําไปถายทอดใหคนอื่นรูไดมากข้ึนรอยละ 86 
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บทท่ี 5 
 

สรุปและขอเสนอแนะ 
 
 จากผลการศึกษาการผลิตแกสชีวภาพจากซากชีวมวลในรองสวนของชุมชน ในอําเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม ที่ไดดําเนินการวิจัยตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไวน้ัน สามารถสรุปผลการวิจัย
โดยแยกตามวัตถุประสงคแตละดานดังน้ี 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

 
 การผลิตพลังงานทดแทนจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรรวมกับวัชพืชนํ้าในอําเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม ที่มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาหาวิธีการนําซากชีวมวลในรองสวนผลไมในพื้นที่ 
อําเภออัมพวามาใชประโยชนดวยการผลิตเปนแกสชีวภาพเพื่อใชทดแทนแกสหุงตมในครัวเรือน และ
ศึกษาหารูปแบบของการมีสวนรวมของชุมชนดานการผลิตและการใชประโยชนจากแกสชีวภาพที่ผลิต
จากซากชีวมวลในรองสวนในพื้นที่ จากผลการศึกษาที่ไดสามารถสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

5.1.1 สรุปผลการสํารวจปริมาณแกสชีวภาพในรองสวนของพื้นที่ศึกษาที่เปนกรณีตัวอยาง
จากการสอบถามตัวแทนในพื้นที่อําเภออัมพวา พบวา รอยละ 65 เลือกพื้นที่ตําบลบางลี่เปนพื้นที่
ศึกษา เน่ืองจากเปนพื้นที่ลุมแอง มีสวนผลไม และรองสวนทั่วทั้งตําบล มีปริมาณแกสชีวภาพในรองสวน
ทุกหมูบานจํานวน 5 หมู โดยมีแกสสะสมในตะกอนดินโคลน 50 - 52 ลิตรตอตารางเมตร ที่ประกอบดวย 
แกสมีเทน (CH4) 62.5 - 65.5 เปอรเซ็นตโดยปริมาตร  

5.1.2 สรุปผลการทดลองนําตะกอนดินโคลนมาผลิตแกสชีวภาพรวมกับมูลสัตว พบวา 
สามารถผลิตแกสชีวภาพไดสูงสุดที่ 55.5 ลิตร ที่สัดสวนตะกอนดินโคลนตอมูลสัตว 1:1 และสรุปผล
การผลิตแกสชีวภาพในระดับชุมชนที่ขนาดความจุของหลุมหมักแกส 4,000 ลิตร สามารถผลิตแกส
ชีวภาพไดถึง 56.4 เปอรเซ็นตโดยปริมาตร ที่ระยะเวลานานถึง 40 วัน  

 5.1.3 สรุปผลผลการประเมินผลระดับความพึงพอใจของชุมชน ผลการวิจัย พบวา รอยละ 
89.5 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดตอการเขารวมวิจัย รอยละ 82.4 มีความพึงใจในระดับมาก
ที่สุด หากมีโครงการนําวัสดุเหลือทิ้งทางเกษตร/ครัวเรือน วัชพืชนํ้า และโคลนในรองสวนมาผลิตแกส
ชีวภาพที่สามารถนํามาใชครัวเรือนได และพบวา ประเด็นชุมชนมีระดับความรูดานการผลิตและ               
การใชประโยชนจากแกสชีวภาพมากถึง 85 เปอรเซ็นต 
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5.2   อภิปรายผล 
 
 จากผลการวิจัยและสรุปผลการวิจัย พบวา ในพื้นที่ลุมที่มีการสะสมของตะกอนดินที่เปน
สวนประกอบของซากชีวมวลที่เกิดจากการทําสวนผลไมของชุมชน มักเปนสวนประกอบของชีวมวล 
แตการนํากลับมาใชประโยชนในชุมชนเปนสิ่งที่ตองใชกระบวนการและเทคโนโลยีทางชีวภาพมาชวย
ในการศึกษา ทั้งน้ี เน่ืองจากแกสชีวภาพในโคลนจําเปนตองมีการขุดหรือพลิกผืนตะกอนกลับ เพื่อให
เกิดการคายแกสชีวภาพออกมาจากเน้ือโคลน ซึ่งในรองสวนในพืน้ที่ดังกลาวอาจจะดําเนินการเชนน้ีได
ยาก เน่ืองจากในพื้นที่มีการข้ึนลงของกระแสนํ้าในรอบวันถึง 2 ครั้ง ดังน้ัน สิ่งที่เปนไปได คือ การนํา
ตะกอนโคลนเหลาน้ีข้ึนมาทําการหมักในหลุมหมักที่การเติมเช้ือจุลินทรียที่สามารถทํางานในสภาวะ               
ไรอากาศ จึงสามารถดําเนินการได สวนการพัฒนาไปใชประโยชนเพื่อผลิตเปนแกสชีวภาพใชใน
ครัวเรือนสามารถดําเนินการไดดวยวิธีการน้ีและควรเพิ่มเทคนิคการกวนในหลุมหมักแกสเพื่อเพิ่ม                
การคายแกสชีวภาพมาใชประโยชน 

 
5.3 ขอเสนอแนะ 
 
 การดําเนินการวิจัยที่ตองอาศัยความรวมมือจากชุมชนในทุกระดับน้ัน จําเปนตองเปน
งานวิจัยที่สามารถสรางผลประโยชนแกชุมชนไดอยางแทจริงและย่ังยืน ดังน้ัน การวิจัยครั้งน้ีจึงขอ
เสนอแนะสําหรับนักวิจัยและขอเสนอแนะดานวิชาการในเรื่องการผลิติแกสชีวภาพ ดังน้ี 

 5.3.1 ควรเพิ่มวิธีการควบคุมปจจัยในการหมักแกสชีวภาพในสวนของการออกแบบหลุม
หมักแกส อาทิ เพิ่มวิธีการควบคุมคาพีเอชของวัตถุดิบ เพื่อการควบคุมปจจัยเรื่องของอุณหภูมิในหลุม
หมักแกส และเพิ่มวิธีการกวนผสมในหลุมหมักแกส 

 5.3.2  การผลิตแกสชีวภาพที่ใชกับชุมชนจําเปนตองเลือกพื้นที่ที่มีวัตถุดิบในการผลิตให
เพียงพอ อาทิ ควรมีหัวเช้ือจุลินทรียที่เปนวัตถุดิบในพื้นที่ที่เพียงพอ ซึ่งจะทําใหการผลิตแกสชีวภาพมี
ความตอเน่ืองมากข้ึน 

 5.3.3  การวิจัยที่รวมดําเนินการกับชุมชนจําเปนตองสรางรูปแบบของกระบวนการมีสวน
รวมของชุมชนทั้งภายในตําบลเดียวกันและตําบลที่อยูขางเคียงใหเกิดการเรียนรูรวมกัน ซึ่งจะทําให
เกิดการเผยแพรผลลัพธของการวิจัยไดเปนอยางดี 

 5.3.4  ควรมีการวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาการมีสวนรวมและการใชประโยชนของ
ผลลัพธที่ไดจากการนําวัตถุดิบในพื้นที่ ชุมชนมาใชในการผลิตเปนแกสชีวภาพในชุมชน หรือ
กระบวนการจัดการเกี่ยวกับผลผลิตที่ไดภายในชุมชนเพื่อใหเกิดการพึ่งพาตนเองของชุมชนตอไป 
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5.4   การนําเสนอผลงานวิจัย  
 
 ผลงานวิจัยไดอยูในชวงการพิจารณานําเสนอผลงานวิจัยที่เหมาะสมตอไป สวนการใช
ประโยชนจากผลการวิจัยแสดงดังเอกสารแนบในภาคผนวก ค 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามและผลการวิเคราะหแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรื่องการผลิตแกสชีวภาพจากวัชพืชนํ้าและโคลนในรองสวน 

แบบสอบถามน้ีจัดทําข้ึนเพื่อสอบถามความรูเบื้องตน หาระดับควมสนใจ ระดับความตองการมีสวน

รวมในการดําเนินการวิจัย 

ระดับความพึงพอใจของกระบวนการผลิตแกสชีวภาพจากวัชพืชนํ้าและโคลนในรองสวน 

คําชี้แจง  :    โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชอง    ที่ตรงกับความเปนจริงของทานมากที่สุด 

ตอนท่ี   1  ขอมูลท่ัวไป 

เพศ    ชาย       หญิง 

อายุ       ต่ํากวา  15  ป        16 – 25  ป    26 – 35 ป 

         36 – 45 ป        46 – 55 ป     มากกวา 55 ป 

ระดับการศึกษา   ประถมศึกษา      มัธยมศึกษา

ตอนตน , ปวช.  

  มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช.    อนุปริญญา, ปวท. 

       ปริญญาตรี      ปริญญาโท  

       ปริญญาเอก      อ่ืน ๆ     

                                       (ระบุ)............................ 

อาชีพ    นักเรียน/นักศึกษา     ขาราชการ 

        พนักงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ    ธุรกิจสวนตัว 

        ลูกจาง      เกษตรกร 

                                 อ่ืน  ๆ  

                                                 (ระบุ)............................................................. 
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ตอนที่  2   ความรู/ความเขาใจ 

ระดับมากที่สุด = 5    ระดับมาก = 4    ระดับปานกลาง = 3     ระดับนอย = 2    ระดับนอยที่สุด = 1 

หัวขอคําถาม ระดับ 
5 4 3 2 1 

1. ทานมีความรูและความเขาใจเก่ียวกับการ
เตรียมวัตถุดิบในพื้นที่ของทานที่สามารถ
นํามาผลิตแกสชีวภาพ 

     

2. ทานมีความรูเก่ียวกับขั้นตอนการผลิตแกส
ชีวภาพที่สามารถนํามาใชครัวเรือนได 

     

3. ทานมีความรูเก่ียวกับอันตรายจากการใช
แกสชีวภาพและการปองกัน 

     

4. ทานมีความรูเก่ียวกับปจจัยตางๆ ที่มีผลตอ
การผลิตแกสชีวภาพ 

     

5. ทานมีความรูเก่ียวกับการออกแบบ/พัฒนา
ระบบผลิตแกสชีวภาพใหมีประสิทธิภาพที่
ดี 

     

    ความสนใจในกระบวนการผลิตแกสชีวภาพ  

1. ทานมีความสนใจที่จะเปล่ียนใชแกสหุงตม
ตามทองตลาดมาเปนการใชแกสชีวภาพจากที่ผลิต
ขึ้นเองเพื่อเปนการลดคาใชจายในครัวเรือน 

     

2. ทานมีความสนใจในเรื่องการผลิตแกส
ชีวภาพเพื่อใชเปนพลังงานทดแทนในพื้นที่ของตนเอง 

     

3. ทานมีความสนใจที่จะนําวัสดุเหลือทิ้งจาก
กิจกรรมในครัวเรือนและการเกษตร เชน เศษอาหาร 
เศษผลไม ผักตบชวา สาหรายหางกระรอกและโคลน
ในรองสวน มาผลิตแกสชีวภาพ 

     

4. ทานสนใจการใชแกสชีวภาพเพื่อลดปญหา
ลดมลพิษทางส่ิงแวดลอมในพื้นที่ของทาน 

     

5.   ทานสนใจที่จะเขารวมเปนคณะกรรมการ
ดําเนินงานเก่ียวกับแกสชีวภาพในชุมชนของทาน 
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  ตอนที่  2   ระดับการมีสวนรวมในกิจกรรมของโครงการ 

ระดับมากที่สุด = 5    ระดับมาก = 4    ระดับปานกลาง = 3     ระดับนอย = 2    ระดับนอยที่สุด = 1 

หัวขอคําถาม ระดับ 
5 4 3 2 1 

1. ทานตองการมีสวนรวมในการจัดหาและนํา
วัตถุดิบมารวมการผลิตแกสชีวภาพ 

     

2. ทานมีความตองการมีสวนรวมในการ
ออกแบบและการรวมผลิตแกสชีวภาพใน
พื้นที่ของทาน 

     

3. ทานมีความตองการเขารวมในการทดสอบ
ประเมินผลของการผลิตแกสชีวภาพ 

     

4. ทานมีความตองการในการนําผลการวิจัย
ไปเผยแพรตอชุมชนอ่ืนๆ  

     

5. ทานมีความตองการเขารวมกิจกรรมของ
โครงการทุกกิจกรรม 

     

 

ประเด็นการเลือกพ้ืนท่ี.................................................................................. 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เรื่องการผลิตแกสชีวภาพจากวัชพืชนํ้าและโคลนในรองสวน 

แบบสอบถามน้ีจัดทําข้ึนเพื่อสอบถาม ระดับความพึงพอใจในการดําเนินการวิจัยและประโยชนท่ี

ไดรบัของกระบวนการผลิตแกสชีวภาพจากวัชพืชนํ้าและโคลนในรองสวน 

คําชี้แจง  :    โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชอง    ที่ตรงกับความเปนจริงของทานมากที่สุด 

ตอนท่ี   1  ขอมูลท่ัวไป 

เพศ    ชาย       หญิง 

อายุ       ต่ํากวา  15  ป          16 – 25  ป    26 – 35 ป 

         36 – 45 ป              46 – 55 ป    มากกวา 55 ป 

           ระดับการศึกษา    ประถมศึกษา      มัธยมศึกษาตอนตน , ปวช.  

  มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช.   อนุปริญญา, ปวท. 

       ปริญญาตรี     ปริญญาโท  

       ปริญญาเอก     อ่ืน ๆ     

                        (ระบุ)............................ 

อาชีพ    นักเรียน/นักศึกษา     ขาราชการ 

        พนักงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ    ธุรกิจสวนตัว 

        ลูกจาง      เกษตรกร 

                                 อ่ืน  ๆ   (ระบุ)............................................................. 
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ประเด็นที่ 1 ระดับความพึงพอใจ 

   

หัวขอคําถาม ระดับ 
5 4 3 2 1 

1. ทานมีความพึงพอใจสภาพปญหาปจจุบัน
เก่ียวกับวัสดุเหลือทางการเกษตรและ
วัชพืชนํ้าในพื้นที่ 

     

2. ทานมีความพึงพอใจหากมีโครงการนําวัสดุ
เหลือทิ้งทางเกษตร/ครัวเรือน วัชพืชนํ้า
และโคลนในรองสวนมาผลิตแกสชีวภาพที่
สามารถนํามาใชครัวเรือนไดทานได 

     

3. ทานมีความพึงพอใจหากโครงการน้ีทํา
ชุมชนไดรับประโยชนดานพลังงานและลด
ผลกระทบส่ิงแวดลอม 

     

4. ทานมีความพึงพอใจหากโครงการน้ีไดรับ
การเผยแพรสูชุมชนอ่ืนทั่วจังหวัด 

     

5. ทานมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานของ
ทีมวิจัยแกสชีวภาพ 

     

 

ประเด็นที่ 2  ขอเสนอแนะ / ความคิดเห็นอ่ืนๆ 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rdi.ssru.ac.th



 

 44

ผลการวิเคราะหแบบสอบถาม 

1. ผลการวิเคราะหแบบสอบถามหาระดับความสนใจ ระดับความตองการมีสวนรวมในการ

ดําเนินการวิจัย 

จํานวนแบบสอบถาม 30 ชุด จากผลการจัดประชุมแบบเฉพาะกลุม 

1. เพศ ชาย = 12 คน 

 หญิง = 18 คน 

2. อายุ < 20  ป = 2 คน 

  20 – 30 ป = 10 คน 

  31 – 40 ป = 10 คน 

  41 – 50 ป = 5 คน 

  51 – 60 ป = 3 คน 

  >60 ป   

3. สถานภาพสมรส 

  โสด = 11 คน    สมรส = 18 คน 

  หมาย =  -    แยกกันอยู = 1 คน 

4. ระดับการศึกษา 

 ประถมศึกษา = 4 คน  มัธยมตน = 10 คน   มัธยมปลาย/

ปวช. = 10คน 

 อนุปริญญา/ปวส. = -   ปริญญาตรี = 7 คน  สูงกวาปริญญาตรี = - 

5. อาชีพ 

 เกษตรกรรม  = 14 คน   เจาหนาที่ของรัฐ    = 5 คน 

 คาขาย      = 5 คน   อื่นๆ            = 6  คน 
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ตาราง ก-1 แสดงคารอยละของผูตอบแบบสอบถามในแตละประเด็น 

ประเด็น ความรู/ความเขาใจ 

ระดับมากที่สุด = 5    ระดับมาก = 4    ระดับปานกลาง = 3     ระดับนอย = 2    ระดับนอยที่สุด = 1 

หัวขอคําถาม ระดับรอยละผูตอบแบบสอบถามในแตละประเด็น 
5 4 3 2 1 

1. ทานมีความรูและความเขาใจเก่ียวกับการ
เตรียมวัตถุดิบในพื้นที่ของทานที่สามารถ
นํามาผลิตแกสชีวภาพ 

85.0 12.5 2.5 0 0 

2. ทานมีความรูเก่ียวกับขั้นตอนการผลิตแกส
ชีวภาพที่สามารถนํามาใชครัวเรือนได 

25.5 35.5 25.4 5.6 8.0 

3. ทานมีความรูเก่ียวกับอันตรายจากการใช
แกสชีวภาพและการปองกัน 

12.6 35.7 45.5 3.2 3 

4. ทานมีความรูเก่ียวกับปจจัยตางๆ ที่มีผลตอ
การผลิตแกสชีวภาพ 

15.5 25.5 25.8 30.5 2.7 

5. ทานมีความรูเก่ียวกับการออกแบบ/พัฒนา
ระบบผลิตแกสชีวภาพใหมีประสิทธิภาพที่ดี 

1.5 23.2 25.5 30.8 9.0 

    ความสนใจในกระบวนการผลิตแกสชีวภาพ  

6. ทานมีความสนใจที่จะเปล่ียนใชแกสหุงตม
ตามทองตลาดมาเปนการใชแกสชีวภาพจากทีผ่ลิต
ขึ้นเองเพื่อเปนการลดคาใชจายในครัวเรือน 

80.3 7.4 10.5 1.8 0 

7. ทานมีความสนใจในเรื่องการผลิตแกส
ชีวภาพเพื่อใชเปนพลังงานทดแทนในพื้นที่ของ
ตนเอง 

85.5 10.2 2.3 2 0 

8. ทานมีความสนใจที่จะนําวัสดุเหลือทิ้งจาก
กิจกรรมในครัวเรือนและการเกษตร เชน เศษอาหาร 
เศษผลไม ผักตบชวา สาหรายหางกระรอกและ
โคลนในรองสวน มาผลิตแกสชีวภาพ 

80.6 12.5 5.5 1.4 0 

9. ทานสนใจการใชแกสชีวภาพเพื่อลดปญหา
ลดมลพิษทางส่ิงแวดลอมในพื้นที่ของทาน 

90.3 2.3 4.3 1.1 2.0 

10.   ทานสนใจที่จะเขารวมเปน
คณะกรรมการดําเนินงานเก่ียวกับแกสชีวภาพใน
ชุมชนของทาน 

87.2 2.3 4.3 6.2 0 
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ประเด็น ระดับการมีสวนรวมในกิจกรรมของโครงการ 

ระดับมากที่สุด = 5    ระดับมาก = 4    ระดับปานกลาง = 3     ระดับนอย = 2    ระดับนอยที่สุด = 1 

หัวขอคําถาม ระดับรอยละผูตอบแบบสอบถามในแตละประเด็น 
5 4 3 2 1 

1.ทานตองการมีสวนรวมในการจัดหาและนํา
วัตถุดิบมารวมการผลิตแกสชีวภาพ 

65.5 24.3 10.0 0 0 

2.ทานมีความตองการมีสวนรวมในการออกแบบ
และการรวมผลิตแกสชีวภาพในพื้นที่ของทาน 

68.5 20.3 10.0 1.2 0 

3.ทานมีความตองการเขารวมในการทดสอบ
ประเมินผลของการผลิตแกสชีวภาพ 

87.3 10.2 1.3 1.2 0 

4.ทานมีความตองการในการนําผลการวิจัยไป
เผยแพรตอชุมชนอ่ืนๆ 

56.5 32.2 10.2 1.1 0 

5.ทานมีความตองการเขารวมกิจกรรมของโครงการ
ทุกกิจกรรม 

80.3 10.4 7.5 1.8 0 

 

ประเด็นการเลือกพื้นที่     

-  รอยละ 65.5 เลือกพื้นที่ของหมูที่ 3 ตําบลบางนางล่ี 

- รอยละ 25.5 เลือกพื้นที่หมูที่ 2 ตําบลบางนางล่ี 

- รอยละ 9 เลือกเลือกพื้นที่หมูที่ 5 ตําบลบางนางล่ี 
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ผลการวิเคราะหแบบสอบถามหาระดับความพึงพอใจในการดําเนินการวิจัย 

จํานวนแบบสอบถาม 30 ชุด จากผลการจัดประชุมแบบเฉพาะกลุม 

1. เพศ ชาย = 15 คน 

 หญิง = 14 คน 

2. อายุ < 20  ป = 2 คน 

 20 – 30 ป = 4  คน 

 31 – 40 ป = 10 คน 

 41 – 50 ป = 10  คน 

 51 – 60 ป = 4  คน 

 >60 ป =   - 

3. สถานภาพสมรส 

  โสด = 14  คน    สมรส = 15 คน 

  หมาย =  -    แยกกันอยู = 1 คน 

4. ระดับการศึกษา 

 ประถมศึกษา = 4 คน  มัธยมตน = 12 คน   มัธยมปลาย/ปวช. = 9คน 

 อนุปริญญา/ปวส. = -   ปริญญาตรี = 5  คน   สูงกวาปริญญาตรี = - 

5. อาชีพ 

 เกษตรกรรม  = 15 คน   เจาหนาที่ของรัฐ  = 5 คน 

 คาขาย       = 5 คน   อ่ืนๆ             = 5  คน 
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ตาราง ก-2  แสดงคารอยละของผูตอบแบบสอบถามในแตละประเด็น 

ประเด็น ระดับความพึงพอใจในการดําเนินการวิจัยและประโยชนท่ีไดรับ 

ระดับมากที่สุด = 5  ระดับมาก = 4  ระดับปานกลาง = 3     ระดับนอย = 2    ระดับนอยที่สุด = 1 

หัวขอคําถาม ระดับรอยละผูตอบแบบสอบถามในแตละประเด็น 
5 4 3 2 1 

1. ทานมีความพึงพอใจสภาพปญหาปจจุบัน
เก่ียวกับวัสดุเหลือทางการเกษตรและ
วัชพืชนํ้าในพื้นที่ 

2.5 7.2 7.3 9.5 73.5 

2. ทานมีความพึงพอใจหากมีโครงการนํา
วัสดุเหลือทิ้งทางเกษตร/ครัวเรือน วัชพืช
นํ้าและโคลนในรองสวนมาผลิตแกส
ชีวภาพที่สามารถนํามาใชครัวเรือนไดทาน
ได 

82.4 12.3 3.4 1.9 0 

3. ทานมีความพึงพอใจหากโครงการน้ีทําให
ชุมชนไดรับประโยชนดานพลังงานและลด
ผลกระทบส่ิงแวดลอม 

65.5 13.3 12.6 8.6 0 

4. ทานมีความพึงพอใจหากโครงการน้ีไดรับ
การเผยแพรสูชุมชนอ่ืนทั่วจังหวัด 

75.5 12.6 8.6 3.3 0 

5. ทานมีความพึงพอใจตอการดําเนินงาน
ของทีมวิจัยแกสชีวภาพ 

89.0 2.0 5.6 3.4 0 

 

 

ผลการวิเคราะหประเด็นขอคิดเห็นตางๆ ในแบบสอบถาม 

ผลการประเมินเก่ียวกับความรู 

1. ทานไดรับความรูในการบรรยาย      = 85% 

2. ผูบรรยายมีรูปแบบในการนําเสนอที่นาสนใจ และเขาใจงาย   = 88% 

3. ทานมีสวนรวมในการถามตอบเกี่ยวกับเรื่องที่บรรยาย   = 80% 

4.ความรูที่ทานไดรับสามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน  = 85% 

5.ผูบรรยายมีความเช่ียวชาญในเรื่องที่บรรยาย    = 98% 
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วิทยากร   

1. วิทยากรมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และนาเชื่อถือได    = 90% 

2. วิทยากรมีทักษะในการใหความรูใหเขาใจงาย     = 88% 

3. วิทยากรมีการบรรยายเน้ือหาตรงกับส่ือที่นําเสนอ    = 89% 

4. วิทยากรมีความพรอมในการนําเสนอ      = 85% 

 

ประโยชนท่ีไดรับ 

1. สามารถนําไปใชประโยชนไดจริงในพื้นที่     = 85% 

2. สามารถประยุกตใชประโยชนในครัวเรือนของตนเองได    = 83% 

3. ทําใหรูถึงอันตรายตอการใชแกสชีวภาพที่ขาดความรู    = 87% 

4. สามารถนําไปถายทอดใหคนอ่ืนรูไดมากขึ้น     = 86% 
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ภาคผนวก ค 

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในชุมชน 
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 2. วารสารรามคําแหง ฉบับวิศวกรรมศาสตร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550 เรื่อง  การพัฒนารูปแบบ

การผลิตไบโอดีเซลจากนํ้ามันพืชท่ีผานการใชแลว 

 3. วารสารการประชุมทางวิชาการ เครือขายการวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ป 2551 

เทคโนโลยีสูชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน เรื่อง การศึกษาการบําบัดนํ้าเสียโดยใชชุดแบบจําลอง

ขนาดเล็ก 

 4. วารสารการประชุมทางวิชาการ สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ป 2552 การพัฒนา

ชนบทที่ย่ังยืน เรื่อง การผลิตกลีเซอรอลบริสุทธิ์จากของเหลือท้ิงในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล 

5. Utilization and treatment of waste in the production of biodiesel. 

Environmental Research  And Development , Bhopal (India) Journal, 2010. 
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          6. วารสารการประชุมทางวิชาการ Thailand Research expo ป 2010, การสรางแนวทาง

ผลิตพลังงานเชื้อเพลิงทดแทนจากขยะในชุมชนอําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

ข. ผลงานวิจัยท่ีสามารถนําไปใชประโยชนได 

 1. การศึกษาแนวทางการจัดการนํ้าเสียภายในสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 

 2. การพัฒนารูปแบบการผลิตนํ้ามันไบโอดีเซลจากนํ้ามันพืชเหลือทิ้ง 

 3. การศึกษาการบําบัดนํ้าเสียดวยชุดแบบจําลองระบบบําบัดนํ้าเสียขนาดเล็ก 

 4. การผลิตกลีเซอรอลบริสุทธ์ิจากของเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล 

 5. การสรางแนวทางการผลิตพลังงานเช้ือเพลิงทดแทนจากขยะ ภายในชุมชน อําเภออัมพวา 

จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

ค. ผลงานอ่ืนๆ  

 1. หนังสือ การจัดการสิ่งแวดลอมในงานอุตสาหกรรม 

 2. เอกสารประกอบการสอน การควบคุมนํ้าโสโครก 

 3. หนังสือ การจัดการสิ่งแวดลอมเบื้องตน 

 4. หนังสือพลังงานทดแทนกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม 

 5. หนังสือการปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอมจากการเกษตร  

 6. คูมือการพัฒนาเมืองแบบย่ังยืน 

 

ง. รางวัลผลงานวิจัยท่ีเคยไดรับ      

 เรื่อง การผลิตกลีเซอรอลบริสุทธิ์จากของเหลือท้ิงในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล ในงาน

ประชุมวิชาการมหาวิยาลัยขอนแกน ประจําป 2552 

 

จ. สาขาวิชาท่ีเชี่ยวชาญ 

 1. การจัดการคุณภาพนํ้า 

 2. เทคโนโลยีการบําบัดนํ้าเสีย 

 3. การจัดการสิ่งแวดลอม 

 4. การผลิตพลังงานทดแทน 

 

ฉ. ภาระงานในปจจุบัน 

 1. งานประจํา งานสอนนักศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม สัปดาหละ12 คาบ 
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