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บทท่ี 1

รายละเอียดโครงการ

1. ชื่อสถาบันการศึกษาที่เปนคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย   : มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

2. ช่ือโครงการ   : การผลิตกาซชีวภาพเปนแหลงพลังงานทดแทนสําหรับครัวเรือนในชุมชน

3. ช่ือผูรับผิดชอบโครงการและผูรวมโครงการ   :

ผูเสนอโครงการ ดร. วีรวุฒิ ชัยวัฒน

อาจารยประจําหลักสูตรวิศวกรรมส่ิงแวดลอมและการจัดการภัยพิบัติ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร สํานักวิชาสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

โทร. 034-585-060 แฟกซ. 034-585070

e-mail:  weerawut.cha@mahidol.edu

ผูรวมโครงการ รศ.ดร. ถาวร วินิจสานันท

อาจารยประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตรการเกษตร

สํานักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

โทร. 034-585-060 แฟกซ. 034-585070

e-mail:  taworn999@gmail.com

ดร. สุธาทิพย สินยัง

อาจารยประจําหลักสูตรวิศวกรรมส่ิงแวดลอมและการจัดการภัยพิบัติ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร สํานักวิชาสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

โทร. 034-585-060 แฟกซ. 034-585070

e-mail:  nook_34@yahoo.com

ดร. วิมลมาศ บุญยัง่ยืน

อาจารยประจําหลักสูตรวิศวกรรมส่ิงแวดลอมและการจัดการภัยพิบัติ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร สํานักวิชาสหวิทยาการ

2558
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มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

โทร. 034-585-060 แฟกซ. 034-585070

e-mail:  bwimonmas@yahoo.com

วาท่ีรอยโท สมยศ นิลเขียว

นักวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

โทร. 034-585-060 ตอ 1213 แฟกซ. 034-585069

e-mail:  somyot.nil@mahidol.ac.th

นางสาวกรรณิการ ภาสดา

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบรีุ

โทร. 034-585-060 ตอ 1213 แฟกซ. 034-585069

e-mail:  apple_kp01@hotmail.com

นาย นณฑนจิตตเกษม มวงดี

พนักงานเกษตรพ้ืนฐาน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

โทร. 034-585-060 ตอ 1213 แฟกซ. 034-585069

e-mail:  nontajatkasem.man@mahidol.ac.th

นาย นเรศ ยุนเพ็ญ

พนักงานเกษตรพ้ืนฐาน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

โทร. 034-585-060 ตอ 1213 แฟกซ. 034-585069

e-mail:  naies.yhn@mahidol.ac.th

นาย ทรงทวิทย เกิดสุข

ชางฝมือสนาม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

โทร. 034-585-060 ตอ 2505 แฟกซ. 034-585069

e-mail:  songetawit.gea@mahidol.ac.th

4. ความสอดคลองกับแผนงาน    : þ    การถายทอดเทคโนโลยี

5. ลักษณะโครงการ   :  โปรดใสเครือ่งหมาย P  ใน o ที่ตองการและกรอกขอมูลพรอมหลักฐานตามที่ระบุ

þ 5.1   เปนโครงการตอเนื่องที่เคยไดรับการสนับสนุนฯจากโครงการคลินิกฯหรือโครงการทีเ่คยถายทอด

ฯ มาแลวจากแหลงทุนอ่ืน (ปท่ีดําเนินการ 2556-2557 )

F แนบผลการดําเนนิงานและผลสําเร็จทีผ่านมาประกอบดวย

o 5.2   เปนโครงการใหม (ไมเคยดาํเนินการหรือรับงบประมาณจากแหลงใด) โดยเปนโครงการที.่..
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o  1) เปนความตองการของชุมชน (เกษตรกร แมบานเปนรายบุคคลหรอืเปนกลุม หรือ

วิสาหกจิชุมชน หรอื SMEs โดยไดแนบหลกัฐานตามแบบสาํรวจความตองการ (แบบ สส. 002 - 2 (1))

o 2) เปนประเดน็ปญหาความตองการของ m จงัหวัด m องคกรปกครองสวนทองถิ่น

V สมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี(โปรดระบุช่ือผูนํา) นายพนม พลายละหาร

โดยไดแนบหนังสอืขอความชวยเหลอืทางวิชาการ (แบบ สส. 002 - 2 (2))

o 3) เปนโจทยความตองการจากการประชุมเชิงปฏิบติัการการบรูณาการทางดาน วทน. กบั

จังหวัด/กลุมจังหวัด ป 2555

o 5.3  เปนผลงานวิจัยและพัฒนาท่ีตองการและมีพรอมในการถายทอดฯ

6. หลักการและเหตุผล   :

เนื่องดวยการดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตกาซชีวภาพท่ีดําเนินการโดยคลินิกเทคโนโลยี

เครือขาย ไดมีการดําเนินการมาต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2549-2555 ประมาณ 4 รูปแบบ ดวยการสนับสนุนดาน

งบประมาณจากทางสํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เปนจาํนวน 6,851,345 บาท และมีบอหมักกาซชีวภาพทั้งที่เปนบอสาธิตและบอขยายผลจํานวนทั้งสิ้น 1,230 บอ

สามารถลดคาใชจายในครัวเรือนไปไดประมาณ 8,856,000 บาท (โดยประเมินวาสามารถประหยัดคาใชจายได

อยางนอย 3,600 บาทตอบอตอป โดยคิดผลตอบแทนเปนเวลาแค 2 ป) จะเห็นไดวาโครงการนี้มีความคุมคาเปน

อยางมาก เพราะวานอกจากจะสามารถลดคาใชจายไดแลว ยังชวยลดปญหาเรือ่งมลภาวะอีกดวย เชน ลดกลิน่จาก

มูลสตัว ลดจํานวนแมลงวัน และลดการกระจายของเช้ือโรค เปนตน รวมท้ังกากท่ีผานการยอยสลายและน้าํจากบอ

หมักลนยังสามารถนําไปใชรดพืชเปนปุยอินทรียไดอีกดวย ซึ่งรูปแบบเทคโนโลยีที่มีการดําเนินการมากที่สุดคือ

รูปแบบการผลิตกาซชีวภาพดวยถุงพลาสติกพีวีซีขนาด 7-8 ลูกบาศกเมตร ซ่ึงเปนผลงานการคิดคนของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดย รศ.ดร.สุชน ตั้งทวีพิพัฒน รวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพื้นที่

นาน โดยนายองอาจ สองสี เน่ืองจากมีการประยุกตใชวัสดุท่ีหางายในทองถ่ิน ทําใหมีราคาไมแพง ซึ่งวัตถุดิบท่ีใช

สวนใหญจะเปนมูลสัตว จึงมีความเหมาะสมกับเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายยอย เชน ผูเลี้ยงสุกร 10-12 ตัว ผูเลี้ยงโค

กระบือ 5-10 ตัว ผูเลีย้งโคนมหรือโคขุน 2-5 ตัว ผูเลี้ยงไกไข 50-200 ตัว เปนตน สวนอีกรูปแบบหนึ่งที่นาสนใจ

คือ รูปแบบการผลิตกาซชีวภาพดวยถังพลาสติกแบบฝาครอบลอย ซึ่งเปนผลงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยา

เขตพัทลงุ โดย ผศ.ดร. อุษา อนทอง ซ่ึงใชวัตถุดิบเปนนํ้าเสยีจากยางแผนและเศษอาหาร ถึงแมจะมีราคาแพงกวา

แตมีอายุการใชงานยาวนานถึง 10 ป

ทางคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบรีุ จึงเลง็เหน็ประโยชนและความสําคัญในการ

ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตกาซชีวภาพ เน่ืองจากพ้ืนท่ีภายในมหาวิทยาลัยมหดิล วิทยาเขตกาญจบุรีและพ้ืนที่ใน

จังหวัดกาญจนบุรีที่มีปญหาเรื่องมลภาวะและการกําจัดขยะอินทรียที่ถูกวธิี อีกทั้งยังมีกลุมเกษตรกรผูเลีย้งสตัวราย

ยอยและขนาดกลาง รวมถึงกลุมเกษตรกรเพาะปลูกพืชไร มีขยะอินทรียจําพวกมูลสัตวและกากของเสียเกษตรอยู



4

เปนจาํนวนมากทีไ่มไดนํามาใชประโยชนอยางคุมคา  จึงมีความจําเปนที่จะตองมีการถายทอดเทคโนโลยีเพื่อนํา

ขยะอินทรีย เชน มลูสัตว ของเสียเกษตรหรือเศษอาหาร ไปเปลี่ยนเปนพลังงานทดแทนอยางกาซชีวภาพ (สวน

ใหญเปนกาซมเีทน) โดยสามารถนําไปใชเปนกาซหมุตมในครัวเรอืน เพ่ือลดคาใชจายและปญหามลภาวะทางกล่ิน

ไดอยางย่ังยืน

ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ 2557 ทางคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ไดรับ

การสนับสนุนงบประมาณใหดําเนินการเก่ียวกับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตกาซชีวภาพ อีกท้ังยังมีบุคลากรท่ี

เปนอาจารยทีไ่ดเขารับการอบรมและรวมเปนวิทยากรตัวคูณในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี โดยในปงบประมาณ

พ.ศ. 2558 น้ี คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรีไดรับการรวมมือจากหนวยงานของรัฐ

อาทิเชน เทศบาลตําบล องคการบริหารสวนตําบลในพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี ท่ีไดเลงเห็นผลสําเร็จและประโยชน

ของกาซชีวภาพท่ีไดดําเนินการไปเปนท่ีเรียบรอยในปท่ีผานมาและนําไปขยายผลยังพ้ืนท่ีท่ียังมีปญหาและมีความ

ตองการดังกลาวขางตนเพ่ิมเติม อีกท้ังยังสามารถตอยอดเพ่ือทําการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหมีประสิทธิภาพ

มากข้ึนในอนาคตไดอีกดวย

7. วัตถุประสงค   :

1. เพื่อสรางความรูความเขาใจ ประโยชนและความสําคัญเกี่ยวกับการหมกัมูลสัตว และ/หรือขยะอินทรีย

เพ่ือผลติเปนพลังงานทดแทนในรูปของกาซชีวภาพแกผูรบัการถายทอดเทคโนโลยี

2.  เพ่ือใหผูรับการถายทอดเทคโนโลยีสามารถนําความรูจากการอบรมและสาธิตไปปฏิบัติจริง ทําบอหมัก

กาซชีวภาพตามเทคโนโลยีตนแบบไดอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปขยายผลตอ

3. เพ่ือลดมลภาวะจากมูลสัตวและขยะอินทรียของชุมชน และลดคาใชจายจากการผลิตกาซชีวภาพใชได

เองสําหรับครัวเรือนของผูรับการถายทอดเทคโนโลยี

8. กลุมเปาหมาย   :

1.  กลุมเกษตรกรเพาะปลูก เชน มันสําปะหลัง หรือเพาะเลี้ยงเห็ด และเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายยอย เชน ผูเลี้ยงโค

กระบือ สุกร และสัตวปก เปนตน เพื่อเรียนรูการผลิตกาซชีวภาพใชในครัวเรือน

2. ผูนําชุมชน และสวนราชการทองถิ่น เชน เทศบาลตําบล องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เพื่อเปนผูนํา

ประสานงาน และสนับสนนุการประชาสัมพันธโครงการกับทางกลุมเกษตรกร และดําเนินการในสวนกลางของชุมชน

3. กลุมเกษตรกรปศุสตัวและเพาะปลกูขนาดกลางและขนาดใหญ รวมถึงสถาบันการศกึษาทองถิ่น เพื่อพัฒนาเปน

แหลงสาธิตและตอยอดการพัฒนาและวิจยักระบวนการผลิตกาซชีวภาพในระดบัที่ใหญขึ้น และมผีลเชิงเศรษฐกิจมากข้ึน

4. นักวิชาการ หนวยงานราชการ นกัเรียน นักศกึษา และบุคคลทั่วไป เพื่อเสริมความรูและขยายผลในอนาคต
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9. พื้นที่ดําเนินการ

พื้นที่กลุมเปาหมายเพื่อขยายผล :

1. เทศบาลตําบลเลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรุี

ผูประสานงาน: นางสาวสารศิา อุดมผล   โทร.034-576300

ท่ีต้ังโครงการ: เทศบาลตําบลเลาขวัญ  390  ม.1  ต.เลาขวัญ  อ.เลาขวัญ  จ.กาญจนบุรี 71210

2. องคการบริหารสวนตําบลทาเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรุี

ผูประสานงาน: นางภทัรพร ทวีระวงษ โทร. 090-1418700

ที่ตั้งกลุม: องคการบริหารสวนตําบลทาเสา ต.ทาเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150

3. กลุมผูสนใจจากงานสรรหาอาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (อสวท.) ใน จ.กาญจนบุรี

เลขสมาชิก

อสวท. ชื่อ-นามสกุล ท่ีอยู เบอรติดตอ

9766 คุณพนม พลายละหาร 13 ม.10 ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 71210 098-4827045

9609 คุณวีรยุทธ แสงเฟอง 148/10 ม.3 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบรุี 71000 081-1949516

9617 คุณสกุณา ปนทอง 794 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบรุี 71000 089-2573099

9621 คุณณิธิพร บัวอ่ํา 124 ม.3 ต.หนองบัว อ.เมอืง จ.กาญจนบรุี 71190 061-1915683

9622 คุณสุเมธ จันทรเจือจุน 95 ม.7 ต.เกาะสําโรง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 090-9799983

9626 คุณมนตรัตนา ตระกูลโอสถ 126/71 ม.8 ต.แกงเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบรุี 71000 083-0030569

9627 คุณขนบ อินทะบุตร 236 ม. 5 ต.บานเกา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  71000 081-9417498

9623 คุณภิรมย มังกโรทัย 236 ม. 5 ต.บานเกา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี  71000 086-7013175

9729 คณุลาวลัย มะเจียกจร 159 ม.5 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 085-7027141

9750 คณุเอกรินทร ศลิลา 14 ม.6 ต.บานใหม อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี 71110 089-2588540

9751 คุณสมเจตน ชศูร ี 9 ม.6 ต.บานใหม อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี 71110 086-1729195

9754 คุณวิภาวดี ชํานิถาวรกุล 62 ม.4 ต.หนองไผ อ.ดานมะขามเต้ีย จ.กาญจนบุรี 71260 088-4584279

9755
คณุสวุรรณ สิทธิสร

50/1 ม.5 ต.ดานมะขามเต้ีย อ.ดานมะขามเต้ีย จ.กาญจนบรุี

71260 086-1682985

9765 คุณพัชราภรณ อะเอียดสิริเลิศ 338 ต.ทาเรือ อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 71130 089-5487069
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9769
คุณสุวรรณี ศรีทองอินทร

60/25 ม.7 ต.อนุเสาวรีย อ.บางเขน จ.กรุงเทพมหานคร

10220 085-8326917

9805 คุณเกตุนภา จิรจันทรดี 80 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบรุ ี 71000 090-7901168

9806 คุณณัฏฐณิชา กุลวุฒ ิ 17/1 ม.2 ต.บานใหม อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี 71110 083-3156944

9807 วาที่ร.ท ธีรพล จิณแพทย 626/29 ม.2 ต.ทามวง อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี 71110 081-8284086

9808 คุณเชาวลิต ชัยศักดิ์สกุล 32 ม.1 ต.ทาลอ อ.ทามวง จ.กาญจนบรุี 71000 081-1904986

9798 คณุศิริวรรณ จงเจริญ 23/1 ม.3 ต.หนองหญา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 085-7038224

9592 คุณจรูญศรี นาคนิทร 17/3 ม.8 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบรุ ี  71000 081-0069838

9721 คุณปาริชาติ ชูแกว 527 ม. 3 ต.ทาเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150 088-5434296

สถานที่ฝกอบรมและสาธิต :

1. มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

ท่ีอยู: 199 หมู 9 ต.ลุมสุม อ.เมืองกาญจนบุรี จ.กาญจนบุร ี71150

2. เทศบาลตําบลเลาขวัญ อ.เลาขวัญ

ท่ีอยู: เทศบาลตําบลเลาขวัญ  390  ม.1  ต.เลาขวัญ  อ.เลาขวัญ  จ.กาญจนบุรี 71210

3. องคการบริหารสวนตําบลทาเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรุี

ท่ีอยู: องคการบริหารสวนตําบลทาเสา ต.ทาเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 71150

10. ระยะเวลาดาํเนินการ   :  มกราคม 2558 - กันยายน 2558

11. การดําเนินโครงการ   :

 11.1 กิจกรรมและวิธีดําเนินงาน  ประกอบดวย

บทสรุปเทคโนโลยีและองคความรู :

เทคโนโลยีการผลิตกาซชีวภาพท่ีนาสนใจในคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย และนาจะมีความ

เหมาะสมกับพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี คือ

เทคโนโลยีการผลิตกาซชีวภาพแบบถุงพลาสติกพีวีซี ขนาด 7-8 ลูกบาศกเมตร

  (เจาของเทคโนโลยี: รศ.ดร. สุชน ต้ังทวีวิวัฒน มหาวิทยาลัยเชียงใหม)

การใชถุงหมักแบบพลาสติกพีวีซี มีการประยุกตใชวัสดุที่หาไดงายในทองถ่ินมาเปน

อุปกรณสําหรบักักเก็บมูลสัตว หรือขยะอินทรยีอ่ืนๆ ขนาดความจุ 7-8 ลูกบาศกเมตรตอบอ การ

ผลิตจะอาศัยจุลินทรียกลุมที่ไมใชออกซิเจน ทําการหมักใชเวลา 2-3 สัปดาห ซึ่งจะไดกาซชีวภา
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พาซมีเทนจํานวนวันละ 2-3 ลูกบาศกเมตรสําหรบัไวใชในครัวเรอืนทดแทน LPG ได ประมาณ 1-

2 ถังตอเดือน (1 ถัง= 15 กก.) หรือแปลงเปนมูลคาเทากับปละ 3,600-4,800 บาทตอครัวเรือนท่ี

มีสมาชิก 4-5 คน และยังสามารถนํามาจุดตะเกียงเจาพายุในชวงกลางคืนไดนาน 10-12 ช่ัวโมง

จํานวน 2-3 ตัว นอกจากน้ีกากท่ีผานการยอยสลายแลวสามารถนํามาใชเปนปุยอินทรยีไดอีกดวย

ตนทุนการทําบอกาซชีวภาพแบบถุงพลาสติกพีวีซีประมาณ 3,250 บาทตอบอ มีอายุการใชงาน

ตอบอ 3-5 ป

หัวขอความรู

- วัตถุดิบท่ีสามารถนํามาผลิตกาซชีวภาพ

- เทคนิคการเพ่ิมผลผลิตจากสัตวเล้ียงและการเพาะปลูก

- การจดัการของเสยีอินทรีย (มูล ปสสาวะ นํ้าลางคอก และ/หรือเศษอาหาร)

- เทคโนโลยีการผลิตกาซชีวภาพในรูปแบบตางๆ

- ประโยชนของกาซชีวภาพ

- การพัฒนาสารดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) และคารบอนไดออกไซด (CO2)

- การใชประโยชนกากมูลสัตวหรือขยะอินทรียจากบอบําบัดกาซชีวภาพ

- วิเคราะหผลการดําเนินงาน ปญหาและทางแกไขจากตัวอยางบอกาซชีวภาพในพ้ืนท่ี

ตางๆ

หัวขอทักษะ/ความเช่ียวชาญ (การฝกปฏิบัติ/การสาธิต)

- การเตรียมอุปกรณทําบอกาซชีวภาพดวยวิธีการท่ีเหมาะสมกับสถานท่ีและวัตถุดิบ

- การเตรียมมูลสัตว ขยะอินทรีย หรือเศษอาหารเขาสูบอหมักกาซชีวภาพ

- แนวทางการใชประโยชนจากบอหมักกาซชีวภาพและกากมลูสัตว/ขยะอินทรีย

วิทยากรตัวคูณ

รศ.ดร. ถาวร วินิจสานันท

อาจารยประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตรการเกษตร

สํานักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

ดร. วีรวุฒิ ชัยวัฒน ดร. สุธาทิพย สินยัง และ ดร. วิมลมาศ บุญยั่งยืน

อาจารยประจําหลักสูตรวิศวกรรมส่ิงแวดลอมและการจัดการภัยพิบัติ

สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร สํานักวิชาสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
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วาท่ีรอยโท สมยศ นิลเขียว

นักวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

นางสาวกรรณิการ ภาสดา

เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบรีุ

นาย นณฑนจิตตเกษม มวงดี และ นาย นเรศ ยุนเพ็ญ

พนักงานเกษตรพ้ืนฐาน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

นาย ทรงทวิทย เกิดสุข

ชางฝมือสนาม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

คุณสมบัติของผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยี

- เกษตรกรผูเล้ียงสัตวรายยอยทุกประเภทสัตว และเกษตรกรผูเพาะปลกูพืชไร

- ผูนําชุมชน ครู อาจารย หรอืนักวิชาการ/นักสงเสริม นักจดัรายการวิทยุของชุมชน

- นักเรียน นักศกึษา และบุคคลทั่วไป

- ผูเขารับการอบรมไมจํากัดความรู แตสามารถอานออกเขียนได

ข้ันตอนการเตรียมการเพ่ือการถายทอดเทคโนโลยี

1. จัดต้ังคณะทํางานและวางแผนการดําเนินการโครงการ

 2. ทําการสํารวจพื้นที่ชุมชนหรือเกษตรกรเปาหมาย เพือ่ทราบความตองการและประชาสัมพันธ

ประโยชนและความสําคัญของการทําบอหมักกาซชีวภาพในครัวเรือน

3. พัฒนาบุคลากรและวิทยากรตัวคูณใหมีความรูความเช่ียวชาญในการการทําบอสาธิตการหมัก

มูลสัตว ขยะอินทรีย และ/หรือเศษอาหารเพือ่ผลิตกาซชีวภาพดวยเทคโนโลยีรูปแบบตางๆท่ี

เหมาสมกบัวัตถุดิบน้ันๆ โดยเขารับการอบรมกับเจาของเทคโนโลยีตนแบบ

4. เตรียมความพรอมทางดานสถานท่ีและเอกสารสําหรับการจัดอบรมท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

โดยประสานงานกับสวนราชการ เอกชน หรือสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีเปาหมายน้ันๆ

วิธีการถายทอดเทคโนโลยี

ดําเนินการอบรมสัมมนา ดวยวิธีการบรรยายและการสาธิตเพ่ือนําไปปฏิบัติจริง โดยมีระยะเวลา

ในการ

ฝกอบรมและสาธติ 1-2 วัน/ครั้ง ตามพืน้ที่ดําเนินการเปาหมายที่กลาวไวขางตน โดยข้ึนกับความพรอมของผูเขา

รับการอบรมและสถานที่จัดการอบรมและการสาธิตในแตละพื้นท่ี และจะมีการติดตาม ประเมินผล และให

คําปรกึษาถึงปญหาและแนวทางแกไขการดําเนินงานทางโทรศัพท และ/หรือการเยี่ยมชมพื้นที่ขยายผลจริงเปน

ระยะจนจบโครงการ
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ส่ือท่ีใชในการถายทอดเทคโนโลยี

- ภาพน่ิง  วีดีทัศน ประกอบการบรรยาย

- เอกสารเผยแพร  ซีดี

- อุปกรณ/ชุดสาธิต

แผนการติดตามและประเมินผล และการทดสอบความรูกอน/หลัง

- หลังจากทําบอหมักกาซแลว โครงการฯ จะสอบถามทางโทรศัพท เพ่ือตดิตามขอมูล

และแกไขปญหา (ถามี)

- ประเมินผลลัพธจากการใชกาซชีวภาพเพื่อเปนแสงสวาง และการหุงตม ตอคาใชจาย

ของ ครัวเรือนที่ลดลง

- ติดตามการขยายผลสูชุมชนอ่ืนๆ

- สงแบบประเมินผลการขยายผล (แบบฟอรมการนําไปใชประโยชน) ไปยังผูเขารับการ

อบรม/ผูทําบอกาซชวีภาพเพือ่ใหตอบแบบประเมินและสงกลับมายังโครงการฯ

11.2 แผนการดําเนินงาน ( ตามตารางดานลาง) โดยสอดคลองกับ ขอ 11.1

กิจกรรม

2557 2558
รวมเงิน

(บาท)
ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4

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

แผนงาน

1. เขียนแบบเสนอโครงการ

จัดตั้งคณะทํางาน และวางแผน

ปฎิบัติการโครงการ

2. ทําการสํารวจพ้ืนท่ีชุมชน

หรือเกษตรกรเปาหมาย เพื่อ

ทราบความตองการและ

ประชาสัมพนัธถึงประโยชนและ

ความสําคัญของการทําบอหมัก

กาซชีวภาพในครัวเรือน

3. ดําเนินการจัดการอบรมและ

สาธิตการทําบอหมักกาซ

ชีวภาพในครัวเรือน

104,080

4. ติดตามผลการขยายผล และ

ใหคําแนะนําแกผูรับการอบรม

เมื่อนําไปปฏิบัติจริง เพื่อใหการ

อบรมเกิดประโยชนสูงสุด

22,500
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-

12. ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ

ผลผลิตของโครงการ
คาเปาหมาย (หนวย

นับ)
ขอมูลท่ีตองจัดเก็บ

1.  จํานวนผูรบัการถายทอดเทคโนโลยี (คน)
35 แบบใบสมัครของ

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ

2. จํานวนบอกาซชีวภาพท่ีทําเพือ่การสาธิต (บอ): วท.

สนับสนุนงบใหจัดทําสราง และสามารถใชงานได

100 %

8 แบบฟอรมการนําไปใช

ประโยชน พรอมจัดทํา

ทะเบียนขอมูลที่ตั้งบอ

3. รอยละของผูรับการถายทอดฯ นําไปใชประโยชน

และนําไปถายทอดตอใหกลุมผูนําในชุมชน (จํานวนขยาย

ผลจากการสรางบอกาซชีวภาพดวยงบของชุมชน/องคกรปกครองสวน

ทองถิ่น)

50%

(4บอ)

แบบฟอรมการนําไปใช

ประโยชน

ผลผลิตของโครงการ
คาเปาหมาย (หนวย

นับ)
ขอมูลท่ีตองจัดเก็บ

1. รอยละความพงึพอใจของผูรับการถายทอด 80 แบบประเมินผลฯ

2. ผูรบัการถายทอดฯมีการนําไปใชประโยชน
12 บอ แบบติดตามฯ

(นับบอสาธิต + ขยายผล)

3. ผลตอบแทนของโครงการ

มากกวาหรือเทากับ 1
(หมายถึงคาใชจายโครงการเทาไร

ผลตอบแทนตองเทากบัหรอื

มากกวา)

ประเมินผลโดยภาคีที่ 3

4. คาใชจายในครัวเรือนของเกษตรกรผูทําบอกาซ

ชีวภาพลดลง (บาท/ราย/เดือน)

· ทดแทนการใชกาซหุงตมได 1 ถังตอเดือน และ 320 – 400

แบบติดตามฯ/วเิคราะห

ความคุมคาทางเศรษฐกจิ

5. ประเมินผลและจัดทาํ

รายงานผลการดําเนินงานตลอด

ระยะเวลาของโครงการ

ผลงาน (ที่คาดหวัง);

- จํานวนการอบรม (ครั้ง)

- จํานวนผูผานการอบรม (คน)

- จํานวนบอหมักกาซชีวภาพที่

ไดรับการขยายผลจริง (บอ)

1

35

4
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ไฟฟาแสงสวาง

· ทดแทนการใช/ซ้ือปุยเคมี 1/3 ของคาใชจาย

เดมิ (1 ถุง 50 กก. ราคา 600 บาท ใชได

ประมาณ 2 ไร)

~ 200

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  (ผลกระทบ : ที่เกิดโดยตรงกับผูรับบริการและประชาชนที่อยูในพื้นที่ใหบรกิาร)

þ   ทางเศรษฐกจิ

· ลดคาใชจายในการใชกาซหุงตมและ/หรือคาเชื้อเพลิงในครัวเรือน อยางนอยครวัเรือนละ 400

บาท/เดือน ซึ่งเทากับทั้งโครงการฯ (12 บอ) คาดวาจะลดคาใชจายไดประมาณ 4,800 บาท/

เดือน (12 ราย × 400 บาท) หรือเทากับประมาณ 57,600 บาท/ป

· ลดคาใชจายในการใชปุยเคมีสาํหรับการเกษตรลงไดประมาณ 1 ใน 3 ของคาใชจายเดิม

หรือเทากับไดปุยอินทรียจากการหมักมูลสัตวไปใชกับแปลงพืชผักหรือใชกับพื ้นที ่เกษตร

อื่นๆ ทําใหไดผลผลิตเพิ่มขึ้น (ในรายที่ไมเคยซื้อ/ไมเคยใชปุยเคมี) ครัวเรือนละประมาณ

200 บาท/เดือน ซึ่งเทากับทั้งโครงการฯ คาดวาจะลดคาใชจายไดประมาณ 2,400 บาท/

เดือน (12 ราย × 200 บาท) หรือเทากับประมาณ 28,800 บาท/ป

þ   ทางสังคม และสิ่งแวดลอม

· สังคมในชนบท/ชุมชนอยูดีมีสุข ใหความเอื้อเฟอและชวยเหลือซึ่งกันและกัน

· ชวยลดมลภาวะจากกล่ินเหม็น รวมท้ังแมลงท่ีบินไปสรางความรําคาญ/รบกวนเพ่ือนบานท่ีอยูใน

ชุมชนเมื่อมีการเลี้ยงสัตว เชน โค กระบือ สุกร และสัตวปก
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14. งบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุน   จํานวน 126,580   บาท มีรายการ ดังนี้

รายการ
อัตราตอหนวย

(บาท)
จํานวนหนวย

จํานวนเงินรวม

(บาท)

1. คาวัสดุอุปกรณทําบอหมักใชพลาสติก

LDPE (รวมคาขุดหลุม+หัวแกส+คาขนสง)

- กระทรวงวิทยาศาสตร 4,260

8 บอ

34,080

- เทศบาลตําบลเลาขวัญ (2 บอ)

- อบต.ทาเสา (2 บอ)

2. คาถายทอดเทคโนโลยี 70,000

คาวิทยากร 3 คน 600 18 ชม. 32,400

คาปฏิบัติงานของผูชวย 240 3 คน (12 ครั้ง) 8,640

คาอาหารกลางวัน+คาเคร่ืองด่ืม 150 35 คน 5,250

คาเชารถและนํ้ามันเช้ือเพลิง 3,000 3 ครั้ง 9,000

คาเอกสารการอบรม 100 35 3,500

คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 4,500 4,500

คาวัสดุสํานักงาน 6,710 6,710

3. คาติดตามและประเมินผล 17,500

คาติดตามและประเมินผล 500 35 คน 17,500

4. คาจัดทาํรายงาน 5,000 1 เลมพรอมไฟล 5,000

ยอดรวม 126,580

*หมายเหตุ :  1. ถัวจายได

  2. คาใชจายการเดินทางของวิทยากรตนแบบ (ม.เชียงใหม) ต้ังไวท่ีหนวยงานตนแบบแลว

  3. ดังนั้น เครือขายกาซชีวภาพ ควรดําเนินงานในพื้นที่จังหวัดที่ผูเสนอโครงการตั้งอยูหรือใกลเคียง

15. การติดตาม ประเมินผลและรายงานผล   :

รายงานความกาวหนากับสํานักงานปลดักระทรวงวิทยาศาสตรฯ  โดยรายงานผลการดําเนินงาน รายไตร

มาส ตามขอท่ี 12 พรอมแนบไฟล รวมไมนอยกวา 2 คร้ัง/ป โดยรายงานในระบบติดตามโครงการคลินิกเทคโนโลยี

ออนไลน (Clinic Monitor Online : CMO) ท่ีเวบไซต www.clinictech.most.go.th และสงรายงานไฟลฉบับ

สมบูรณพรอมไฟลเอกสารภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดปงบประมาณ (โปรดศึกษาในคูมือฯ)
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16. การเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ   :

ทุกครั้งที่มีการจัดกิจกรรมและมีการเผยแพรประชาสัมพันธ ตองมีขอความวา “ไดรับการสนับสนุน

งบประมาณจากสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย”ี  รวมทั้ง ยินดีใหความรวมมือเขารวมจัดแสดงผล

งานคลินิกเทคโนโลยีในงานนิทรรศการตางๆ ที่เกี่ยวของ

บทท่ี 2

การดําเนินการถายทอดเทคโนโลยี

(   ดร. วีรวุฒิ ชัยวัฒน )
ผูรบัผิดชอบโครงการ

ตําแหนง** อาจารย
(** ตําแหนงในสถาบันการศึกษา)
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บทท่ี 2

ผลการดําเนินการถายทอดเทคโนโลยี

การดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีโครงการคลินิกเทคโนโลยี เรื่อง “การผลิตกาซชีวภาพเปนแหลง

พลังงานทดแทนสําหรับครัวเรือนในชุมชน” โดยการอบรม สาธิต ฝกปฏิบัติ ใหความรู กําหนดใหมีการอบรม

จํานวน 1 คร้ัง ซ่ึงไดกําหนดจัดข้ึนในวันท่ี 29 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี อําเภอ

ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผูสนใจเขารบัการอบรมจํานวน 38 คน ลักษณะการอบรมจะเปนการบรรยายเชิง

ปฏิบัติการในการสรางและดูแลรกัษาชุดบอหมักกาซชีวภาพจากถุงพลาสติกพีอี พรอมท้ังใหกลุมชุมชนและผูท่ีเขา

รวมไดทดลองปฏิบัติ พรอมเอกสารประกอบการอบรมจํานวน 1 ชุด เพ่ือเปนขอมูลใหกับผูท่ีสนใจ

บทสรุปเทคโนโลยีและองคความรู :

เทคโนโลยีการผลิตกาซชีวภาพท่ีนาสนใจในคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย และนาจะมีความเหมาะสมกบัพ้ืนท่ี

จังหวัดกาญจนบุรี คือ

เทคโนโลยีการผลิตกาซชีวภาพแบบถุงพลาสติกพีอี ขนาด 7-8 ลูกบาศกเมตร

 (เจาของเทคโนโลยี: รศ.ดร. สุชน ต้ังทวีวิพัฒน มหาวิทยาลัยเชียงใหม)

การใชถงุหมักแบบพลาสติกพีอี มีการประยุกตใชวัสดุที่หาไดงายในทองถิ่นมาเปนอุปกรณฃสําหรับกักเก็บ

มูลสัตว หรือขยะอินทรียอื่นๆ ขนาดความจุ 7-8 ลูกบาศกเมตรตอบอ การผลิตจะอาศัยจุลินทรียกลุมที่ไมใช

ออกซิเจน ทําการหมักใชเวลา 2-3 สัปดาห ซ่ึงจะไดกาซชีวภาพาซมีเทนจาํนวนวันละ 2-3 ลูกบาศกเมตรสําหรับไว

ใชในครัวเรือนทดแทน LPG ได ประมาณ 1-2 ถังตอเดือน (1 ถัง= 15 กก.) หรือแปลงเปนมูลคาเทากับปละ

3,600-4,800 บาทตอครัวเรอืนท่ีมีสมาชิก 4-5 คน และยังสามารถนํามาจุดตะเกียงเจาพายุในชวงกลางคืนไดนาน

10-12 ช่ัวโมง จํานวน 2-3 ตัว นอกจากนี้กากที่ผานการยอยสลายแลวสามารถนํามาใชเปนปุยอินทรียไดอีกดวย

ตนทุนการทาํบอกาซชีวภาพแบบ ถุงพลาสติกพีวีซีประมาณ 3,250 บาทตอบอ มีอายุการใชงานตอบอ 3-5 ป

หัวขอความรู

- วัตถุดิบท่ีสามารถนํามาผลติกาซชีวภาพ

- เทคนิคการเพิ่มผลผลิตจากสัตวเลี้ยงและการเพาะปลูก

- การจดัการของเสียอินทรยี (มูล ปสสาวะ นํ้าลางคอก และ/หรือเศษอาหาร)

- เทคโนโลยีการผลิตกาซชีวภาพในรูปแบบตางๆ

- ประโยชนของกาซชีวภาพ

- การพัฒนาสารดูดซบัไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) และคารบอนไดออกไซด (CO2)

- การใชประโยชนกากมูลสัตวหรอืขยะอินทรียจากบอบําบัดกาซชีวภาพ

- วิเคราะหผลการดําเนินงาน ปญหาและทางแกไขจากตัวอยางบอกาซชีวภาพในพ้ืนท่ีตางๆ
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หัวขอทักษะ/ความเชีย่วชาญ (การฝกปฏิบัติ/การสาธิต)

- การเตรียมอุปกรณทําบอกาซชีวภาพดวยวิธีการท่ีเหมาะสมกับสถานท่ีและวัตถุดิบ

- การเตรียมมูลสัตว ขยะอินทรีย หรอืเศษอาหารเขาสูบอหมักกาซชีวภาพ

- แนวทางการใชประโยชนจากบอหมักกาซชีวภาพและกากมูลสัตว/ขยะอินทรีย

วิทยากรหลกั

ดร. วีรวุฒิ ชัยวัฒน หัวหนาสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร

สํานักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหดิล วิทยาเขตกาญจนบุรี

คุณสมบัติของผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยี

- เกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายยอยทุกประเภทสัตว และเกษตรกรผูเพาะปลูกพืชไร

- ผูนําชุมชน ครู อาจารย หรอืนักวิชาการ/นักสงเสริม นักจดัรายการวิทยุของชุมชน

- นักเรียน นักศกึษา และบุคคลทั่วไป

- ผูเขารับการอบรมไมจํากัดความรู แตสามารถอานออกเขียนได

ข้ันตอนการเตรียมการเพ่ือการถายทอดเทคโนโลยี

1. จัดต้ังคณะทํางานและวางแผนการดําเนินการโครงการ

2. ทําการสาํรวจพ้ืนทีชุ่มชนหรือเกษตรกรเปาหมายเพ่ือทราบความตองการและประชาสัมพันธประโยชน

และความสําคัญของการทําบอหมักกาซชีวภาพในครัวเรอืน

3. พัฒนาบุคลากรและวิทยากรตัวคูณใหมีความรูความเชี่ยวชาญในการการทําบอสาธิตการหมักมูลสัตว

ขยะอินทรีย และ/หรือเศษอาหารเพื่อผลิตกาซชีวภาพดวยเทคโนโลยีรูปแบบตางๆที่เหมาสมกับวัตถุดิบ

นั้นๆ โดยเขารับการอบรมกับเจาของเทคโนโลยีตนแบบและสรางความรวมมือกับโครงการขยายผล

โครงการหวยเขยง ซึ่งมีประสบการณในการฝกอบรมและการทําบอหมักกาซชีวภาพ

4. เตรียมความพรอมทางดานสถานที่และเอกสารสําหรับการจัดอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดย

ประสานงานกับสวนราชการ เอกชน หรือสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีเปาหมายน้ันๆ

วิธีการถายทอดเทคโนโลยี

        ดําเนินการอบรมสัมมนา ดวยวิธีการบรรยายและการสาธิตเพื่อนําไปปฏิบัติจริง โดยมีระยะเวลาในการ

ฝกอบรมและสาธิต 1 วัน ตามพืน้ที่ดําเนินการเปาหมายที่กลาวไวขางตน โดยข้ึนกับความพรอมของผูเขารับการ

อบรมและสถานที่จัดการอบรมและการสาธิตในแตละพื้นที่ และจะมีการติดตาม ประเมินผล และ         ให

คําปรกึษาถึงปญหาและแนวทางแกไขการดําเนินงานทางโทรศัพท และ/หรือการเยี่ยมชมพื้นที่ขยายผลจริงเปน

ระยะจนจบโครงการ
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ส่ือท่ีใชในการถายทอดเทคโนโลยี

- ภาพน่ิง  วีดีทัศน ประกอบการบรรยาย

- เอกสารเผยแพร  ซีดี

- อุปกรณ/ชุดสาธิต

แผนการติดตามและประเมินผล และการทดสอบความรูกอน/หลัง

- หลังจากทําบอหมักกาซแลว โครงการฯ จะสอบถามทางโทรศัพท และลงพ้ืนท่ี เพ่ือติดตามขอมูล

และแกไขปญหา (ถามี)

- ประเมินผลลัพธจากการใชกาซชีวภาพเพื่อเปนแสงสวาง และการหุงตม ตอคาใชจายของ

ครัวเรือนที่ลดลง

- ติดตามการขยายผลสูชุมชนอ่ืนๆ

- สงแบบประเมินผลการขยายผล (แบบฟอรมการนําไปใชประโยชน) ไปยังผูเขารับการอบรม/ผูทํา

บอกาซชีวภาพเพือ่ใหตอบแบบประเมินและสงกลับมายังโครงการฯ
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การเตรียมวัสดุอุปกรณสําหรับติดต้ังบอหมัก

ลักษณะการติดต้ังบอหมักกาซชีวภาพ

ภาพท่ี 2.1 ลักษณะการติดต้ังบอหมักกาซชีวภาพ

วัสดุอุปกรณท่ีใช (ขอ 2-9 ทางเจาของบอตองเปนผูจัดเตรียมเอง)

1. ชุดอุปกรณเบ้ืองตน (ทางคลินิกฯเปนผูเตรียม) ประกอบไปดวย พลาสติกพีอีสีดํา ขนาด

ประมาณ 2 เมตร x 6 เมตร ชุดปะเก็น ขอตอ ของอ และวาลวพลาสติก จํานวน 1 ชุด

ทอพลาสติกสงกาซ (ความยาวแลวแตความตองการของแตละบอ) ทอพีวีซียาวประมาณ

1 เมตร จํานวน 2 ทอ ของอพีวีซี 45 o จํานวน 1 อัน และวงบอ (รอง) ขนาดเสนผาน

ศูนยกลาง 80-120 เซนติเมตร จํานวน 2 วง

2. ปูน หินและทราย เพื่อเททับทอพวีีซบีริเวณปากบอเตมิมูล และบอลน

3. ไมไผ หรือไมลวก ขนาดไมใหญมาก ยาว 60 ซม. พรอมเหลาแหลม 1 ดาน จาํนวน 4 อัน

เพ่ือนําไปใชเปนไมขัดทอพีวีซีดานหัวและทายบอ

4. ไมไผ ที่มีความแขง็แรงพอสมควร ยาวประมาณ 1.5-2 เมตร พรอมเหลาแหลม 1 ดาน

จํานวน 3 อัน เพ่ือใชเปนไมคํ้าในการตอทอสงกาซไปยังเตากาซ

5. เคร่ืองสูบนํ้าหรือรถดับเพลิง (ถามี) เพ่ือสูบนํ้าเขาบอหมักกาซในข้ันตอนการติดต้ัง

6. ยางในรถจกัรยานยนตเกา เพื่อใชมัดทอพีวีซี

7. ขวดดักจับไอนํ้า 1 ใบ (ขวดนํ้าด่ืมพลาสติก PET ที่ใชแลว)

8. มูลสัตวจํานวน 2000 กิโลกรัม สําหรบัใสชวงเริม่ตน แตหลังจากเร่ิมมกีาซออกมา ใหใส

มูลสัตวหรอืเศษอาหารวันละประมาณ 1-2 ปปกเ็พียงพอ

9. สแลนสําหรับรองบอ เพื่อปองกันเศษหินดินทราย และสแลนสําหรับคลุมถุงหมักเพื่อ

ปองกนัวัสดุใดๆหลนลงมาทําใหถุงร่ัวเสียหาย และเปนการกดทับเพ่ือใหกาซไหลไดดีข้ึน

1

2
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การเตรียมพ้ืนท่ีขุดบอ

(ควรเปนพ้ืนท่ีท่ีไดรับแสงแดดตลอดเวลา และอยูใกลคอก)

ขอควรระวัง

1. ไมควรขุดหลุมใตตนไม เพราะจะทําใหรากไม แทงถุง

2. ไมควรขุดหลมุใตชายคา เพราะน้าํทีไ่หลลงมาจากชายคาจะทาํใหถุงฉกีขาดได

3. ไมควรขุดหลุมในที่รม เพราะจุลินทรียที่ทําใหเกิดกาซสามารถเจริญเติบโตไดดีในอุณหภูมิสูง

4. ระยะหางจากหลุมถึงหองครัว ควรหางประมาณ 10-20 เมตร ไมควรใกลเกินไปเพราะบางรายหากมีการ

ทําอาหารโดยใชฟนจะทําใหเถาถานปลิวตกบนถุงหมัก ซึ่งอาจทําใหเกิดการระเบิดได แตถาหากไกลเกินไปจะทํา

ใหแรงดันกาซนอย ไฟไมแรง

5. พื้นที่ที่จะทําการสรางบอหมัก หากจะทํารางระบายจากคอก เชน สุกร โค หรือ ไก ควรเปนพื้นที่ลาดเอียงต่ํากวา

ระดับคอกสัตวเล็กนอยเพ่ือใหมูลสตัวไหลระบายเขาบอเอง หรืออาจทําเปนบอชนิดตักมูลสัตวมาเติมได หากไม

คํานึงถึงระดับของบอหมักกับคอกสัตว

ขนาดของหลมุท่ีจะขุด ควรมีขนาดกวางดานบน 2 เมตร ยาว 4 เมตร ลึก 1 เมตร (สําหรับการเลี้ยง

สุกรขนาดเฉล่ียปานกลางจํานวน 15 ตัว  โค 5-10 ตัว  ไก 100-200 ตัว หรือเทากับบอเก็บมูลปริมาณ

7-8 ลูกบาศกเมตร) ขุดเปนส่ีเหล่ียมคางหมูใหฐานของบอมีพ้ืนท่ีหนาตัดท่ีแคบกวาเล็กนอยและขุดดานหัวทายบอ

เพื่อวางทอพีวีซีเปนทางเขา-ออก เอยีงประมาณ 45o

ภาพท่ี 2.2 ลักษณะและขนาดการขุดหลุมสําหรับบอหมักกาซชีวภาพ
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การเตรียมถุงพลาสติกพีอีและทําบอหมักกาซชีวภาพ

ข้ันตอนท่ี 1 พับถุงเปนรูปสามเหลีย่มแลวตัดดวยกรรไกรกวาง 1 ซม. จากน้ันติดชุดสงกาซใหเกลียวในพีวีซีอยูดาน

ในถุง และเกลยีวนอกพีอีสําหรับตอกับสายสงกาซอยูดานนอก ควรระวังไมใหปลายของเกลียวนอก – ใน ขีดขวน

กับถุง

ภาพที ่2.3 อุปกรณชุดสงกาซและการติดต้ังชุดสงกาซ

ข้ันตอนท่ี 2 ผูกทอพีวีซีขนาดเสนผาศูนยกลาง 4 น้ิว ความยาว 1.2 เมตร ท่ีปลายทัง้สองขางของถุงแลวรัดดวยยาง

ในรถจักรยายนตเกา ใหปลายของทอพีวีซีเขาไปในถุงประมาณ 2 ใน 3 สวนของความยาวทอ ควรระวังไมใหปลาย

ทอขูดขีดกับพลาสติก ควรยกระดับทอและถุงไว ไมควรลากบนพ้ืนดิน ท้ังน้ีเพ่ือปองกันไมใหถุงร่ัว

ภาพที ่2.4 การผูกทอพีวซีี
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ข้ันตอนท่ี 3 ทดสอบการรัว่ของถุงดวยไอเสียจาดรถยนต โดยการสอดปลายทอเขาท่ีปลายทอไอเสียสวนทออีกฝง

และทางเดินของทอกาซใหปดดวยถุงพลาสติกเพ่ือปองกันลมออก แลวเรงเครื่องยนตนานประมาณ 5 – 10 นาที

ถุงจะพองตัวข้ึน หรืออาจใชเคร่ืองพนเมลด็พืช/ปุยแทนก็ได

ภาพท่ี 2.5 การทดสอบการร่ัวของถุงดวยไอเสียรถยนต

ขั้นตอนที ่4 ชวยกันยกถุงที่ไดนี้ไปยังบอที่ขุดเตรียมไวแลว ควรระวังไมใหถุงเกี่ยวโดนกิ่งไม หรือของปลายแหลม

นําลงหลมุ จัดวางใหดี ตอสายยางเขากับชุดตอสงกาซท่ีถุง แลวเติมนํ้าใหทวมปลายทอดานในของถุงท้ังสองดาน

แกะพลาสติกที่มัดปลายทอพีวีซีทั้งสองออก

ภาพท่ี 2.6 การนําถุงลงหลุม
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ข้ันตอนท่ี 5 ทําบอทางเขาของมูลและบอลน ที่ปลายทอพีวีซีทั้งสองดาน

ภาพที่ 2.7 การทําบอทางเขาของมูลและบอลน

ข้ันตอนท่ี 6 ประกอบสายสงกาซ พรอมติดต้ังขวดปรับแรงดันและดักนํ้า โดยใหจุดที่ติดต้ังขวดปรับแรงดันอยูใกล

กับบอหมักกาซ ประมาณ 2 เมตร ถาระยะยทางระหวางบอกับจดุท่ีจะใชกาซอยูไกลมาก ใหติดต้ังขวดดักนํ้าอีก 1-

3 จุด ขอควรระวังคือ ระยะทางอาจทําใหแรงดันกาซนอยลง ควรเลอืกบรเิวณท่ีวางถุงใหอยูใกลกับเตาหุงตม หาก

แรงดันกาซนอยลง อาจใชแผนไมกระดานทัยดวยถุงทรายวางเปนคานถวงนํ้าหนักใหเกดิแรงกด ซ่ึงเปนอีกวิธีหน่ึงท่ี

สามารถชวยใหกาซแรงข้ึนและท่ีสําคัญควรหม่ันตรวจสอบระดับนํ้าในขวดดักไอนํ้าใหเต็มขวดเสมอ เพราะถานํ้า

แหงกาซจะระบายออกทางชองระบายน้ําของขวด
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ภาพที่ 2.8 การติดต้ังขวดปรับแรงดันและดักนํ้า

ข้ันตอนท่ี 7 ติดตอทอสงกาซและวาลวควบคุมกาซบริเวณใกลเคียงกับเตาหุงตม

ภาพที่ 2.9 การตอทอสงกาซและวาลวควบคุมกาซ
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ตัวอยางบอทางเขาของมูล

โดยใชวงบอ อิฐบล็อก ทอพีวีซี หรือทําเปนรางระบายจากคอกก็ได

ข้ึนอยูกับเจาของบอวาตองการรูปแบบไหน (ทําในวันาธิต หรือ จัดทําภายหลังได)

ภาพที่ 2.10 ตัวอยางบอทางเขาของมูล
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ตัวอยางบอทางออกของมูล (ทําในวันสาธิต หรือจดัทําภายหลงัได)

ภาพที่ 2.11 ตัวอยางบอทางออกของมลู

ตัวอยางรูปแบบบอสาธิตท่ีติดต้ังเสร็จสมบูรณ

ภาพที่ 2.12 ตัวอยางรูปแบบบอสาธิต

ที่ติดตั้งเสร็จสมบรูณ
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ข้ันตอนการหมักกาซชวีภาพ

นาํมลูสัตวแหงหรือเปยกผสมกับนํ้าในอัตราสวน 1 ตอ 1 ใสลงบอจนเต็ม (ประมาณ 2,000 กิโลกรัม ใน

ครั้งแรก) ซึ่งจะอยูที่ระดับน้ําลนของบอ ใชทอพีวีซี กระทุงใหมูลสัตวลงไปในถุงหมัก หมักมูลสัตวที่เปนวัตถุดิบตั้ง

ตนในถุงหมักประมาณ 5-10 วัน หลังจากน้ันจึงเติมเศษอาหารหรือขยะอินทรยีจากครัวเรือนเพ่ือผลติกาซตอไป ใน

ระยะแรกเติมวัตถุดิบแตนอยทุกวันท่ีมีการใชกาซประมาณ 5 กิโลกรัมตอวัน เม่ือใชไปนานๆ สามารถเติมไดมากข้ึน

แตไมเกิน 10 กิโลกรัมตอวัน เมื่อเติมลงชองใหใชทอพีวีซีกระทุงใหเศษอาหารหรือขยะอินทรียลงไปในบอหมัก

กระบวนการยอยเพื่อผลิตกาซจะใชเวลาประมาณ 24 ชั่วโมง เมื่อมีกาซเกิดขึ้นใหปลอยทิ้งกอนเพราะจะจุดติดไฟ

ยาก เนื่องจากวามีปริมาณคารบอนไดออกไซดมาก ระยะเวลาในการเกิดกาซขึ้นอยูกับจํานวนอาหาร หรือขยะ

อินทรียทีใ่สลงไป และ สภาพภูมิอากาศ ซ่ึงโดยท่ัวๆไป จะเกิดกาซอยูท่ีราวๆ 15 – 30 วัน

การดูแลรักษา

ควรบดหรอืยอยขยะอินทรียใหมีขนาดเลก็หรอืไมขนหนืดกอนใสลงไปในบอ ไมควรใสอาหารเปร๊ียวในถุง

หมักเพราะจะทําใหแบคทีเรียไมทํางาน เนื่องจากคาความเปนกรดดางไมเหมาะสม เมื่อมีคากรดมากเกินไปจะทํา

ใหเกิดกาซนอย และอยาใหสตัวเขาไปใกล หรือ จิกกัด คุยเข่ียบริเวณถุงหมักกาซชีวภาพ ซ่ึงจะทําใหเกิดการรัว่ของ

ถุงหมัก และควรใชผาสแลน หรือผาใบ ปูคลุมบริเวณถุงหมักกาซชวีภาพ
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บทท่ี 3

ผลการดําเนินงานและผลประเมินระหวางการถายทอดเทคโนโลยี

3.1 ผลการดําเนินงานภาพรวมโครงการ

1) การจดัอบรม

ทางคลนิิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ไดจัดอบรมเรื่อง “การผลิตกาซชีวภาพ

เปนแหลงพลังงานทดแทนสําหรบัครัวเรอืนในชุมชน”ข้ึนในวันท่ี 29 มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยา

เขตกาญจนบุรี อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผูสนใจเขารบัการอบรมจํานวน 38 คน ลักษณะการอบรม

จะเปนการบรรยายเชิงปฏิบัติการในการสรางและดูแลรักษาชุดบอหมัก  กาซชีวภาพจากถุงพลาสติกพีอี พรอมท้ัง

ใหกลุมชุมชนและผูที่เขารวมไดทดลองปฏิบัติ พรอมเอกสารประกอบการอบรมจํานวน 1 ชุด เพื่อเปนขอมูลใหกับ

ผูที่สนใจ

2) การลงพื้นที่

มีการลงพ้ืนท่ีดําเนินการติดต้ังบอหมักแกสชีวภาพ จํานวนท้ังหมด 14 บอ แบงเปน

- บอหมักแกสชีวภาพ จุดสาธิต จํานวน   8 บอ

- บอหมกัแกสชีวภาพ จุดขยายผล จํานวน   4 บอ

- บอหมักแกสชีวภาพ จุดปรับปรุง จํานวน   2 บอ

พื้นที่ดําเนินการ

1. บอหมักแกสชีวภาพ จุดสาธิต จํานวน 8 บอ

ลําดับท่ี ช่ือ-นามสกุล ท่ีอยู สถานะ หมายเหตุ

สาเหตุ แนวทางแกไข

1

(29 มกราคม 59)

นางบํารุง จนัทะเอ

โทร.084-3611257

59 ม.8 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค

จ.กาญจนบุรี

× พบรอย

แตกของถุง

ทีห่าสาเหตุ

ไมพบ

ดําเนินติดตั้งบอ

หมักใหม แตก็ยัง

เกิดการร่ัวซึม

ของกาซ

2

(26 กุมภาพันธ 59)

นายครองศักดิ์ ดีสวาท

 โทร. 089-5500833

340 ม.4 ต.ทาเสา อ.ไทรโยค

จ.กาญจนบุรี

P

3

(10 มีนาคม 59)

ผูใหญสุเทพ เผือกผอง

โทร.094-1255417

42/1 ม.18 ต.หนองปลงิ

อ.เลาขวัญ  จ.กาญจนบุรี

P
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ลําดับท่ี ช่ือ-นามสกุล ท่ีอยู สถานะ หมายเหตุ

สาเหตุ แนวทางแกไข

4

 (25 มีนาคม 59)

ผูใหญเอนก ออนชอย

โทร. 086-1685977

ศาลาประชาคม ม.9 ต.ลุมสุม

อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

× ไมสามารถ

หามูลสัตว

มาเติม

เพื่อใหเกิด

กาซชีวภาพ

ติดตอ

ประสานงาน

ลูกบานท่ีมีอาชีพ

เล้ียงสัตว และ ขอ

ความรวมมือให

นํามูลสัตวมาใช

เปนวัตถุดิบในการ

ผลิตกาซชีวภาพ

5

 (28 มีนาคม 59)

นายบํารงุ ตอยติ่ง

โทร.087-9704629

91 ม.18 ต.หนองปลิง

อ.เลาขวัญ  จ.กาญจนบุรี

P

6

(31 มีนาคม 59)

กํานันสุวัฒ ถมทรพัย

โทร.089-3782190

38 ม.14 ต.หนองปลิง

อ.เลาขวัญ  จ.กาญจนบุรี

P

7

(28 เมษายน 59)

นายสอน วงคสุวรรณ

โทร.090-1405975

72 ม.5 ต.หนองปลงิ

 อ.เลาขวัญ  จ.กาญจนบุรี

P

8

(28 เมษายน 59)

นางสําเนียง แกวดอนไพร

โทร.089-0516705

98/2 ม.2 ต.สมเด็จเจริญ

อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี

P

2. บอหมักแกสชีวภาพ จุดขยายผล จํานวน 4 บอ

ลําดับท่ี ชื่อ – นามสกุล ท่ีอยู สถานะ หมายเหตุ

สาเหตุ แนวทางแกไข

1

(10 มีนาคม 59)

นายสมชาย วงคสุรรณ

โทร.084-5727301

116/4 ม. 5 ต.หนองปลิง

อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

P

2

(28 มีนาคม 59)

นายดํารงค นาคเถื่อน

โทร.080-6606916

66/2 ม.18 ต.หนองปลงิ

อ.เลาขวัญ  จ.กาญจนบุรี

P

3

(31 มีนาคม 59)

นายสุเทพ รัตนวราภรณ

โทร.089-3782190

38 ม.14 ต.หนองปลิง

อ.เลาขวัญ  จ.กาญจนบุรี

P

4

(28 เมษายน 59)

นางอุบล ปนงาม

โทร.084-5691592 55/1 ม.4 ต.หนองโสน

อ.เลาขวัญ  จ.กาญจนบุรี

P เคยมีการรั่วซึม

แตดาํเนินการ

แกไขเปนที่

เรียบรอย
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หมายเหตุ:

1. ภาพตัวอยางการจัดอบรมเกี่ยวกับการทําบอหมักกาซชีวภาพ และการลงพื้นที่ทําบอหมักกาซชีวภาพ

ทั้งหมด 14 บอ แบงเปนจุดสาธิต จํานวน 8 บอ จุดขยายผล จํานวน 4 บอ และจุดปรับปรุง 2 บอ แสดง

ไวในภาคผนวก ข.

2. ทางคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบรีุ ไดออกแบบและจัดทําปายโครงการสาํหรับ

ใชในการลงพ้ืนท่ี และปายประจาํบอเพ่ือเปนการเผยแพรประชาสัมพันธโครงการไดอีกทางหน่ึงดวย ดัง

แสดงภาพตัวอยางปายไวในภาคผนวก ค.

3.2 ผลการประเมินระหวางการถายทอดเทคโนโลยี

1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ของผูเขารวมรับการอบรมถายทอดการอบรมเรือ่ง “การผลิตกาซชีวภาพ

เปนแหลงพลังงานทดแทนสําหรับครัวเรือนในชุมชน” จํานวน 38 คน

1.1 ขอมูลผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยี จากใบสมัครเขารวมโครงการ

จากจํานวนผูเขารวมอบรมทั้งหมด 38 คน ไดผลสรุปทัง้หมด ดังน้ี

ตารางท่ี 3.1 แสดงจํานวนและคารอยละของผูเขารับการอบรม จําแนกตามเพศ

เพศ จํานวน (คน) รอยละ

ชาย 24 63

หญิง 14 37

รวม 38 100

ภาพที่ 3.1 กราฟเปรยีบเทียบคารอยละของผูเขารับการอบรม จําแนกตามเพศ
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จากตารางท่ี 3.1 และภาพที่ 3.1 จํานวนรอยละของเพศสูงสุดคือ เพศชายรอยละ 63 รองลงมาคือเพศ

หญิงรอยละ 37  ตามลําดับ

ตารางท่ี 3.2 แสดงจํานวนและคารอยละของผูเขารับการอบรม จําแนกตามอาชีพ

อาชีพ จํานวน (คน) รอยละ

เกษตรกร 23 61

รับราชการ 7 18

รับจาง 3 8

พนักงานธุรกิจเอกชน 2 5

อื่น ๆ 2 5

วิสาหกิจชุมชน 1 3

รวม 38 100

ภาพที่ 3.2 กราฟเปรียบเทียบคารอยละของผูเขารับการอบรม จําแนกตามอาชีพ
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จากตารางที่ 3.2 และภาพที่ 3.2 จํานวนรอยละของอาชีพสูงสุด คือ อาชีพเกษตรกรรอยละ 61

รองลงมาคือ อาชีพรับราชการ รอยละ  18 อาชีพรับจาง รอยละ 8 อาชีพพนักงานธุรกิจเอกชน รอยละ 5 อาชีพ

อ่ืนๆ เชนแมบาน รอยละ 5 และวิสาหกิจชุมชน รอยละ 3 ตามลําดับ

ตารางท่ี 3.3 แสดงจํานวนและคารอยละของผูเขารับการอบรม จําแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ

ประถม 15 40

ปริญญาตรี 7 18

มัธยมปลาย/ปวช. 6 16

สูงกวาปริญญาตรี 5 13

ปวส./อนปุริญญา 2 5

มัธยมตน 2 5

อื่น ๆ 1 3

รวม 38 100

ภาพที่ 3.3 กราฟเปรียบเทียบคารอยละของผูเขารับการอบรม จําแนกตามระดับการศึกษา
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จากตารางที ่3.3 และภาพที ่3.3 จํานวนรอยละของระดับการศึกษาสูงสุดคือ ประถมศึกษา รอยละ 40

รองลงมาคือปริญญาตรี รอยละ 18 ระดับมัธยมปลาย/ปวช. รอยละ 16 สูงกวาปริญญาตรี รอยละ 13ปวส./

อนุปรญิญา รอยละ 5 มัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 5 และอ่ืนๆ  รอยละ 3  ตามลําดับ

ตารางท่ี 3.4 แสดงจํานวนและคารอยละของผูเขารบัการอบรม จําแนกตามรายได

รายได จํานวน (คน) รอยละ

มากกวา 10,000 บาท 10 25

นอยกวา 1,000 บาท 5 13

7,001 – 8,000 บาท 4 11

9,001 – 10,000 บาท 4 11

2,001 – 3,000 บาท 3 8

4,001 – 5,000 บาท 3 8

1,001 - 2,000 บาท 3 8

3,001 – 4,000 บาท 2 5

8,001 – 9,000 บาท 2 5

5,001 – 6,000 บาท 1 3

6,001 – 7,000 บาท 1 3

รวม 38 100
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ภาพที่ 3.4 กราฟเปรียบเทยีบคารอยละของผูเขารับการอบรม จําแนกตามรายได

จากตารางที่ 3.4 และภาพที่ 3.4 จํานวนรอยละของรายไดสูงสุดคือ มากกวา 10,000 บาทรอยละ 25

รองลงมาคือ นอยกวา 1,000 บาท รอยละ 13 และ 7,001 – 8,000 บาท รอยละ 11 ตามลาํดับ

ตารางท่ี 3.5 แสดงจํานวนและคารอยละของผูเขารับการอบรม จําแนกตามแหลงขาว

แหลงขาว จํานวน (คน) รอยละ

การแนะนํา/คนรูจัก 16 42

เจาหนาที่ของรัฐ 8 21

จดหมายเชญิ 7 18

หนวยงานในทองถ่ิน 4 11

ทางอินเตอรเน็ต 3 8

รวม 38 100
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ภาพที่ 3.5 กราฟเปรียบเทียบคารอยละของผูเขารับการอบรม จําแนกตามแหลงขาว

จากตารางท่ี 3.5 และภาพท่ี 3.5 จํานวนรอยละของแหลงขาวสูงสดุคือ ทราบจากการแนะนํา/คนรูจักรอย

ละ 42 รองลงมาคือ เจาหนาที่ของรัฐ รอยละ 21 จดหมายเชิญ รอยละ 18 หนวยงานในทองถิ่น รอยละ 11 และ

ทางอินเตอรเน็ต รอยละ 8 ตามลําดับ

ตารางท่ี 3.6 แสดงจํานวนและคารอยละของผูเขารบัการอบรม จําแนกตามการเขารับการถายทอดเทคโนโลยี

การเขารับการถายทอดเทคโนโลยี จํานวน (คน) รอยละ

ไมเคย 29 76

เคย 9 24

รวม 38 100
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ภาพที่ 3.6 กราฟเปรียบเทยีบคารอยละของผูเขารับการอบรม จําแนกตามการเขารับการถายทอดเทคโนโลยี

จากตารางที่ 3.6 และภาพที ่3.6 ผูเขารวมอบรมสวนใหญ ไมเคยเขารับการถายทอดเทคโนโลยี  รอยละ

76 และมีผูเขารวมอบรมทีเ่คยเขารบัการถายทอดเทคโนโลยี รอยละ 24 ตามลําดับ

ตารางท่ี 3.7 แสดงจาํนวนและคารอยละของผูเขารบัการอบรม จําแนกตามการทะเบียนคนจนประเภทขาดการ

อาชีพ

การทะเบียนคนจนประเภทขาดการอาชีพ จํานวน (คน) รอยละ

ไมเคย 37 97

เคย 1 3

รวม 38 100
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ภาพที่ 3.7 กราฟเปรียบเทียบคารอยละของผูเขารับการอบรม จําแนกตามการเขารับการลงทะเบียนคนจน

ประเภทขาดการอาชีพ

จากตารางที่ 3.7 และภาพที่ 3.7 จํานวนรอยละของการเขารับการลงทะเบียนคนจนประเภทขาดการ

อาชีพ พบวา ผูเขารวมอบสวนใหญไมเคยลงทะเบยีนคนจนประเภทขาดการอาชีพ คิดเปนรอยละ 97 และ มีเพียง

รอยละ 3 ที่เคยลงทะเบียนคนจะประเภทขาดอาชีพ

สรุปขอมูลท่ัวไปของผูเขารับการอบรมและถายทอดเทคโนโลยี

จากขอมูลการประเมินใบสมัครท้ังหมด 38 ชุด พบวาผูเขารวมอบรมรอยละ 63  เปนเพศชายและรอยละ

37 คนเปนเพศหญิง มีอาชีพ เกษตรกร รอยละ 61 อาชีพรับราชการ  รอยละ 18  มีระดับการศึกษาประถมศึกษา

รอยละ 40  ระดับปริญญาตรี รอยละ 18 มีรายไดตอเดือน มากกวา 10,000 บาท รอยละ 26  การเขารวมอบรม

สวนใหญไดรับขาวจากการแนะนํา/คนรูจัก รอยละ 42  ซึ่งผูเขารับการอบรมสวนใหญไมเคยไดรับการอบรม

ถายทอดเทคโนโลยีจากคลินิกเทคโนโลยีนี้ รอยละ 76 และมีผูเขารับการอบรมเคยไดรับการอบรมถายทอด

เทคโนโลยีจากคลินิกเทคโนโลยี รอยละ 24 และไมเคยลงทะเบยีนคนจนประเภทขาดการอาชีพ รอยละ 97
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สวนท่ี 2 ผลการประเมินเม่ือจบการถายทอดเทคโนโลยีทันที

2.1 ความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรม

ผูตอบแบบประเมินท้ังหมดจาํนวน 38  คน โดยนําคาท้ังหมดมาคํานวณและประเมินผลท่ีได   โดยกําหนด

ระดับความพึงพอใจดังตอไปน้ี

ระดับคะแนน ระดับความพึงพอใจ

0 - 20 นอยท่ีสุด

21 – 40 นอย

41 – 60 ปานกลาง

61 – 80 มาก

81 - 100 มากท่ีสุด

จากการสรุปแบบประเมินระดบัความพึงพอใจตอการเขารวมกิจกรรมโครงการ การผลิตกาซชีวภาพเปน

แหลงพลังงานทดแทนสาํหรบัครัวเรือนในชุมชน โดยสรุปแบงเปนดานๆ ตามตารางท่ี 3.8 -3.11

ตารางท่ี 3.8 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยี

ความพึงพอใจข้ันตน รอยละ ระดับความพึงพอใจ

ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ 87.4 มากที่สุด

เจาหนาที่ผูใหบริการ 93.6 มากที่สุด

สิง่อาํนวยความสะดวก 93.6 มากที่สุด

รวม 91.5 มากที่สุด

จากตารางท่ี 3.8 ผลการประเมินความพึงพอใจดานกระบวนการ เจาหนาท่ีผูใหบรกิารและส่ิงอํานวยความ

สะดวกพบวา ความพึงพอใจโดยรวมเทากับ 91.5 ระดับความพึงพอใจอยูในระดับ มากที่สุด
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2.2 ขอมูลเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร

ตารางท่ี 3.9 คาเฉล่ียและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจตอการปรับปรุงหลักสูตรตามความคิดเห็น

ของผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยี

ความพึงพอใจข้ันตน รอยละ ระดับความพึงพอใจ

การนําความรูไปใชประโยชน 91.6 มากที่สุด

ความเหมาะสมของเน้ือหาหลักสูตร 90.6 มากที่สุด

ความเหมาะสมของวิทยากร 92.2 มากที่สุด

ระยะเวลาการอบรม 86.4 มากที่สุด

ชวงเวลาการอบรม 87.8 มากที่สุด

ความคุมคาเม่ือเทียบกับเวลาและคาใชจาย 92.2 มากที่สุด

รวม 90.1 มากที่สุด

จากตารางท่ี 3.9 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการปรับปรุงหลักสตูรตามความคิดเห็นของผูเขารับการ

ถายทอดเทคโนโลยีพบวา ระยะเวลาการอบรมมีรอยละความพึงพอใจตํ่าสุดคือ รอยละ 86.4 แตความพึงพอใจ

โดยรวมเทากับ 90.1 อยูระดับความพึงพอใจ มากที่สุด

ตารางท่ี 3.10 จํานวนและรอยละการนําความรูไปใชประโยชน ตามความคิดเห็นของผูเขารับการถายทอด

เทคโนโลยี

นําความรูไปใชประโยชน จํานวน (คน) รอยละ

นําความรูไปใชประโยชนได 38 100

นําความรูไปใชประโยชนไมได 0 0

รวม 38 100

จากตารางท่ี 3.10 จํานวนผูประเมินผลท้ังหมด 38 คน พบวาผูเขารวมอบรมท้ังหมดสามารถนําความรูไป

ใชไดครบ 38 คน
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ตารางที่ 3.11 จํานวนและรอยละคาดวารายไดเพ่ิมข้ึน ตามความคิดเหน็ของผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยี

คาดวารายไดเพิ่มขึ้น จํานวน (คน) รอยละ

นอยกวา 1,000 บาท 19 50

1,001 – 2,000 บาท 10 26.31

2,001 – 3,000 บาท 7 18.42

3,001 – 4,000 บาท 1 2.63

9,001 – 10,000 บาท 1 2.63

รวม 38 100

ภาพที่ 3.8 คารอยละคาดวารายไดเพ่ิมข้ึน ตามความคิดเห็นของผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยี

จากตารางท่ี 3.11 และภาพท่ี 3.8 จํานวนผูประเมินผลท้ังหมด 38 คน พบวาผูเขารวมอบรมคาดวารายได

เพ่ิมข้ึนนอยกวา 1,000 บาท จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 17.7 และมีจํานวนมากถึง 65 คน ท่ีคาดวารายไดจะ

เพิ่มขึ้น มากกวา 1,000 บาท หรือรอยละ 82.3
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บทท่ี 4

ผลการติดตามหลังการถายทอดเทคโนโลยี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตกาซชีวภาพเปนแหลงพลังงานทดแทนสําหรบัครัวเรอืนในชุมชน”

ปงบประมาณ พ.ศ 2558 กําหนดระยะเวลาการจดัอบรมในวันท่ี 29 มกราคม 2559 จึงมีการติดตามประเมินหลัง

อบรม ระยะ 2 เดือนและไดมีการขอขยายเวลาโครงการจนถึง กันยายน 2559 สงผลใหการกําหนดการประเมิน

โครงการประมาณเดือน กันยายน 2559 ซ่ึงทาํการสรุปผลการดําเนินโครงการ ดังน้ี

4.1 ผลการติดตามหลังการถายทอดเทคโนโลยีเร่ืองการนําไปใชประโยชน

หลังจากการถายทอดเทคโนโลยีโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การผลิตกาซชีวภาพเปนแหลงพลังงาน

ทดแทนสาํหรบัครวัเรอืนในชุมชน ไดติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการจากแบบติดตามประเมินผล จํานวน

15 คนจากผูเขารวมอบรมโครงการจาํนวน 38 คน เร่ืองการนําไปใชประโยชน แสดงดังตารางตอไปน้ี

ตารางที่ 4.1 จํานวนและรอยละการนําความรูไปใชประโยชน ตามความคิดเห็นของผูเขารับการถายทอด

เทคโนโลยี

นําความรูไปใชประโยชน จํานวน (คน) รอยละ

นําความรูไปใชประโยชนได 12 80

นําความรูไปใชประโยชนไมได 3 20

รวม 15 100

จากตารางท่ี 4.1 ไดติดตามประเมินผลท้ังหมด 15 คน พบวาผูเขารวมอบรมจํานวน 12 ราย รอยละ 80

สามารถนําความรูไปใชประโยชนในดานการทําบอผลติแกสชีวภาพฯและบางสวนนําความรูไปใชประโยชนในดาน

การเผยแพรความรูและขอมูลแกชุมชน และจาํนวน 3 คน รอยละ 20 ท่ีไมสามารถนําความรูไปใชได สวนใหญไมมี

ทุนในการจดัซ้ือวัสดุอุปกรณในการทําบอผลติแกสชีวิภาพและขาดแคลนมูลสตัวในการผลติแกส

4.2 สามารถนําความรูไปใชประโยชนและประเมินเปนรายไดตอเดือน

หลังจากการถายทอดเทคโนโลยีโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การผลิตกาซชีวภาพเปนแหลงพลังงาน

ทดแทนสําหรับครัวเรือนในชุมชน ไดติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการจากแบบติดตามประเมินผลรายไดตอ

เดือน ดังตารางท่ี 4.2
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ตารางที่ 4.2 จํานวนและรอยละของลักษณะรายไดที่ไดจากการฝกอบรม ตามความคิดเห็นของผูเขารับการ

ถายทอดเทคโนโลยี

ลักษณะรายไดท่ีไดจากการฝกอบรม จํานวน (คน) รอยละ

รายไดเสริม 12 100

รายไดหลัก - -

รวม 12 100

จากตารางท่ี 4.2 จากการติดตามผลฯ จํานวน 15 คน มีผูกรอกขอมูลจํานวน 12 คน ท่ีเกิดขอมูลท่ีไดนํา

ความรูไปสรางรายไดเสริมใหกบัตนเอง จากการวิเคราะห พบวารายไดเสริมนี้อาจหมายถึงการใชหุงตม หรือ ใช

แกสจากถุงหมักเปนสวนประกอบทีก่อใหเกิดรายไดและสวนใหญประเมินผลของการเขารวมอบรวมในดานคุณภาพ

ชีวิต ดังแสดงตามตารางท่ี 4.3

ตารางท่ี 4.3 จาํนวนและรอยละของการประเมินรายไดที่ไดจากการฝกอบรม ตามความคิดเห็นของผูเขารับการ

ถายทอดเทคโนโลยี (บาทตอเดือน)

รายไดตอเดือน จํานวน (คน) รอยละ

นอยกวา 1,000 บาท 8 57

1,001 – 2,000 บาท 5 36

2,001 – 3,000 บาท 1 7

รวม 14 100

ภาพที่ 4.1 คารอยละของจํานวนคนในการประเมินรายไดท่ีไดจากการฝกอบรม (บาทตอเดือน)
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จากตารางที ่4.3 และภาพที ่4.1 จากการติดตามผลจํานวน 15 คนมีผูตอบขอมูลจํานวน 14 คน พบวา

จํานวนรอยละของระดับรายไดตอเดือนท่ีเพิม่ข้ึนนอยกวา 1,000 บาทตอเดือน รอยละ 57 รองลงมาคือ มากกวา

1,000 แตไมเกิน 2,000 บาทตอเดือน รอยละ 36 ตามลาํดับ

4.3 สามารถนําความรูไปใชประโยชนและประเมินการลดรายจายตอเดือน

ตารางท่ี 4.4 จํานวนและรอยละของการประเมินการลดรายจายไดตอเดือน ตามความคิดเห็นของผูเขารับการ

ถายทอดเทคโนโลยี (บาทตอเดือน)

รายไดตอเดือน จํานวน (คน) รอยละ

นอยกวา 1,000 บาท 12 80

1,001 – 2,000 บาท 3 20

รวม 15 100

ภาพที่ 4.2 คารอยละของการประเมินการลดรายจายของผูเขารับการอบรม (บาทตอเดือน)

จากตารางที ่4.4 และภาพที่ 4.2 จากการติดตามผลจํานวน 15 คนมีผูตอบขอมูลจํานวน 15 คนพบวา

จาํนวนรอยละของการลดรายจายตอเดือนสูงสุดคือ นอยกวา 1,000 บาทตอเดือน มีถึง 12 คน หรือรอยละ 80

รองลงมาคือ 1,000 – 2,000 บาทตอเดือน มี 3 คน หรอืรอยละ 20 ตามลาํดับ
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ตารางท่ี 4.5 จํานวนและรอยละของการประเมินดานคุณภาพชีวิต ตามความคิดเห็นของผูเขารับการถายทอด

เทคโนโลยี

คุณภาพชีวิตหลังการอบรม จํานวน (คน) รอยละ

ไมเปนตัวเงิน แตเปนเร่ืองความจําเปนของสังคมหรือ

สิ่งแวดลอมสวนรวม

11 73.3

ไมเปนตัวเงิน แตเปนการนําความรูไปใชพัฒนาอาชีพ 4 26.4

รวม 15 100

ภาพที่ 4.3 คารอยละของการประเมินดานคุณภาพชีวิตของผูเขารับการอบรม

จากตารางที ่4.5 และภาพที่ 4.3 จากการติดตามผลจํานวน 15 คนมีผูตอบขอมูลจํานวน 15 คนพบวา

จํานวนรอยละของการประเมินดานคุณภาพชีวิต ไมเปนตัวเงินแตเปนเรื่องความจําเปนของสังคมหรือส่ิงแวดลอม

สวนรวม รอยละ 73.3 และประเมนิดานคุณภาพชีวิต ไมเปนตัวเงินแตเปนการนําความรูไปพัฒนาอาชีพ รอยละ

26.4 ตามลาํดับ
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ตารางท่ี 4.6  จาํนวนและรอยละของการประเมินความรูที่นําไปใชประโยชน ตามความคิดเห็นของผูเขารับการ

ถายทอดเทคโนโลยี

การนําความรูไปใชงาน จํานวน (คน) รอยละ

หลังอบรมทันที 1 6.7

หลังจากอบรมภายใน 1 เดือน 14 93.3

รวม 15 100

ภาพที่ 4.4 คารอยละของการประเมินความรูท่ีนําไปใชประโยชน

จากตารางที่ 4.6 และภาพที่ 4.4 จากการติดตามผลจํานวน 15 คนมีผูตอบขอมูลจํานวน 15 คนพบวาผู

เขารบัการอบรมนําความรูที่ไดไปใชหลังจากอบรมทันที จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 6.7 และภายใน 1 เดือน

จํานวน 14 คน หรือรอยละ 93.3 ตามลําดับ
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ตารางท่ี 4.7  จาํนวนและรอยละของการประเมินความรูที่ไดไปใชในที่ตางๆ ตามความคิดเห็นของผูเขารับการ

ถายทอดเทคโนโลยี

การนําความรูไปใชงาน จํานวน (คน) รอยละ

1. ใชในครอบครัว 12 80

2. ใชในชุมชน/กลุม 3 20

รวม 15 100

ภาพที่ 4.5 คารอยละของการประเมินความรูท่ีไดไปใชในท่ีตางๆ

จากตารางท่ี 4.7 และภาพท่ี 4.5 จากการติดตามผลจํานวน 15 คนมีผูตอบขอมูลจาํนวน 15 คนพบวาการ

ประเมินสวนมากเปนการนําความรูท่ีไดไปประยุกตใชในครอบครวั ถึง 12 คน หรือรอยละ 80 รองลงมาคือนําไปใช

ในชุมชน/กลุม 3 คนหรือรอยละ 20 ตามลําดับ
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ตารางท่ี 4.8  จํานวนและรอยละของการนําความรูไปขยายผลตอในดานตางๆ ตามความคิดเห็นของผูเขารับการ

ถายทอดเทคโนโลยี

การนําความรูไปขยายผลตอในดาน จํานวน (คน) รอยละ

เปนวิทยากรถายทอดเทคโนโลยี/เผยแพรตอ 4 26.7

ประยุกตเปนองคความรูใหม 5 33.3

ใหบรกิาร/คําปรึกษา 6 40

รวม 15 100

ภาพที่ 4.6 คารอยละของการนําความรูไปขยายผลตอในดานตางๆ

จากตารางท่ี 4.8 และภาพท่ี 4.6 จากการติดตามผลจํานวน 15 คนมีผูตอบขอมูลจาํนวน 15 คนพบวาการ

ประเมินสวนมากเปนการขยายผลตอในดานใหบริการ/คําปรกึษา 6 คน รอยละ 40 ดานประยุกตเปนองคความรู

ใหม 5 คน รอยละ 33.3 และเปนวิทยากรถายทอดเทคโนโลยี/เผยแพรตอ 4 คนหรือรอยละ 26.7 ตามลําดับ
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การประเมินผลโครงการทางเศรษฐศาสตร (เทียบเทาการลงทุนโครงการ)  จากสูตร

สูตรคํานวณผลตอบแทนโครงการ (เทา) = รวมรายไดแตละคนหารดวยจํานวนคน (ท้ังโครงการ) × 12 เดือน

ตนทุนโครงการตอคน

เมื่อ รายไดรวมทุกคนเทากับ 14,000 บาทตอเดือน

จํานวนคนเทากับ 38 คน

ตนทุนการดําเนินโครงการทัง้หมด 126,580 บาทตอโครงการ

ตนทุนโครงการตอคน 126,580/38 บาทตอคน

ฉะน้ันตนทุนโครงการตอคน เทากับ 3,331.05 บาทตอคน

แทนคา

ผลตอบแทนโครงการ เทากับ 14,000/(38)×12เทา

    3,331.05

เทากับ 1.32 เทา

ฉะน้ัน ผลตอบแทนโครงการ เทากับ 1.32 เทา

สรุปแบบประเมินผลการติดตามภายหลังการอบรม 3 เดือน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตกาซชีวภาพเปนแหลงพลังงานทดแทนสําหรบัครัวเรอืนในชุมชน”

ไดติดตามประเมินผลหลังการอบรมจริงจํานวน 3 เดือน สามารถสรปุไดดังตารางตอไปน้ี

ตารางท่ี 4.9 สรุปจํานวนและมลูคาทางเศรษฐกิจ ตามการติดตามประเมินผลภายหลังการอบรม 3 เดือน

รายการ จํานวน หนวยนับ

จํานวนลูกคาตามแผน 35 คน

จํานวนผูเขาฝกอบรม 38 คน

จํานวนลูกคาท่ีติดตามผล 15 คน

จํานวนผูนําไปใชประโยชน 12 คน

มูลคาทางเศรษฐกจิจากรายไดทีเ่พิ่มขึ้น 14,000 บาท

มูลคาทางเศรษฐกิจจากรายจายท่ีลดลง 10,500 บาท

ผลตอบแทนโครงการ 1.32 เทา

จากตารางที่ 4.9 จํานวนลูกคาตามแผนคือ 35 คน มีผ็เขารวมอบรมจํานวน 38 คน สามารถติดตาม

ประเมนิได 15 คน และสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง 12 คน  มูลคาทางเศรษฐกิจจากรายไดที่เพิ่มขึ้นเทากับ

14,000 บาท และมลูคาทางเศรษฐกิจจากรายจายท่ีลดลงเทากับ 10,500 บาท สามารถประเมินผลโครงการได

เทากับ 1.32 เทา
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บทท่ี 5

สรุปผลการดําเนินงานโครงการตามขอเสนอโครงการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตกาซชีวภาพเปนแหลงพลังงานทดแทนสําหรบัครัวเรอืนในชุมชน”

ของคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี มีระยะเวลาการดําเนินโครงการต้ังแต เดือน ตุลาคม

2558 ถึง กันยายน 2559 (ขอขยายเวลาโครงการจนถึง กันยายน 2559) บัดน้ีไดดําเนินการเสร็จส้ินและไดสรุปผล

ตามแบบประเมนิโครงการตามขอเสนอโครงการดังตอไปน้ี

ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ

ผลผลิตของโครงการ
คาเปาหมาย

(หนวยนับ)

ผลการดําเนินงาน

(หนวยนับ)
ขอมูลท่ีตองจัดเก็บ

1. จํานวนผูรบัการถายทอดเทคโนโลยี

(คน)

35 38 แบบใบสมัครของ

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ

2. จํานวนบอกาซชีวภาพท่ีทําเพือ่การ

สาธิต (บอ): วท.สนับสนุนงบใหจัดทํา

สราง และสามารถใชงานได 100 %

8 8 แบบฟอรมการนําไปใช

ประโยชน พรอมจัดทํา

ทะเบียนขอมูลที่ตั้งบอ

3. รอยละของผูรับการถายทอดฯ

นําไปใชประโยชน และนําไปถายทอด

ตอใหกลุมผูนําในชุมชน (จํานวนขยายผลจาก

การสรางบอกาซชีวภาพดวยงบของชุมชน/องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน)

50%

(4บอ)

50%

(4 บอ)

แบบฟอรมการนําไปใช

ประโยชน

4. รอยละความพงึพอใจของผูรับการ

ถายทอด

80 90.6 แบบประเมินผลฯ

5. ผูรบัการถายทอดฯมีการนําไปใช

ประโยชน

12 บอ 12 บอ แบบติดตามฯ

(นับบอสาธิต + ขยายผล)

6. ผลตอบแทนของโครงการ

มากกวาหรือ

เทากับ 1
(หมายถึงคาใชจาย

โครงการเทาไร

ผลตอบแทนตองเทากบั

หรอืมากกวา)

มากกวาหรือเทากับ

1
(หมายถึงคาใชจายโครงการ

เทาไร ผลตอบแทนตองเทากับ

หรอืมากกวา)

ประเมินผลโดยภาคีที่ 3

7. คาใชจายในครัวเรือนของเกษตรกร
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ผูทําบอกาซชีวภาพลดลง (บาท/ราย/

เดือน)

· ทดแทนการใชกาซหุงตมได 1

ถังตอเดือน และไฟฟาแสงสวาง

· ทดแทนการใช/ซ้ือปุยเคมี 1/3

ของคาใชจายเดิม (1 ถุง 50

กก. ราคา 600 บาท ใชได

ประมาณ 2 ไร)

320 – 400

~ 200

320 – 400

~ 200

แบบติดตามฯ/วเิคราะห

ความคุมคาทางเศรษฐกจิ

ปญหาและอุปสรรค

1. ปญหาท่ีพบมากท่ีสดุในการลงพ้ืนท่ีทําบอหมัก คือ การเตรียมขุดบอทีไ่มไดขนาดตรงกับขนาดของถุงหมัก ทําให

ตองเสยีเวลาปรบัขนาดบอคอนขางมากในแตละคร้ังทีล่งพ้ืนท่ี

2. ถุงเกิดการรั่วฉีกขาดเนื่องจากสภาพของบอที่มีเศษหินหรือเศษไม กนบุหร่ี การจกิกัดของสตัว เปนตน

3. เวลาในการลงพ้ืนท่ีของเจาหนาท่ีกับชาวบานไมตรงกัน และพ้ืนทีบ่างทีค่อนขางหางไกล รวมถึงภาระงานอ่ืนของ

เจาหนาท่ีมคีอนขางมากทําใหมีความยากลาํบากในการลงพืน้ท่ีท้ังในข้ันตอนการดําเนินการและการติดตาม

4. ชาวบานเจาของบอไมดูแลเอาใจใสและดําเนินการทาํบอใหสมบูรณ ทําใหบอหมักถูกท้ิงรางเอาไว

5. บางบอหมักถูกทําท่ีจดุสาธิตของหนวยงานราชการทองถ่ินท่ีไมมีคนใชประโยชนจริง ทําใหขาดการเอาใจใสดูแล

และถูกทิ้งรางในที่สุด

ขอเสนอแนะ

1. มีการตรวจสอบขนาดของบอท่ีขุดโดยการลงพืน้ท่ีลวงหนา หรือใหทางเจาของบอสงรูปบอมาใหดูกอนลงพ้ืนที่

จริง

2. ในชวงการทําบอ ใหตรวจสอบอยางละเอียดวาไมมีเศษหินเศษไม รวมทั้งอาจมีความจําเปนตองทํารั้วลอม

สําหรับพ้ืนที่ที่มีสัตวจําพวกไกหรือสุนัข และมีการเขียนปายเตือนการทิ้งกนบุหร่ี ทั้งน้ีทางเจาของบอมีความ

จําเปนตองหมัน่ดูแลเอาใจใสบออยางใกลชิด เพ่ือจะไดแกปญหาท่ีเกิดข้ึนไดอยางทันทวงที

3. ประสานงานกับหนวยงานราชการทองถ่ิน หรอืหนวยงานอ่ืนทีมี่ศักยภาพท่ีใกลชิดกับชุมชน ใหเปนวิทยากรตัว

คูณอยางแทจริง เพื่อที่ทางเจาหนาที่ของโครงการไมจําเปนตองลงพื้นที่ในทุกครั้งที่มีการทําบอหมัก

4. พ้ืนท่ีท่ีจะทําบอหมักตองเปนพ้ืนท่ีทีเ่จาของบอไดนํากาซชีวภาพไปใชในครัวเรือนไดจรงิเทาน้ัน
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บรรณานุกรม

ภาควิชาสตัวศาสตรและสัตวน้ํา คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2553, การผลิตกาซชีวภาพ

เพ่ือลดมลภาวะและเปนพลังงานสําหรับใชในครัวเรอืน, คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเชียงใหมและภาควิชาสัตว

ศาสตรและสัตวนํ้า คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, เชียงใหม.

มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร 2555, อบรมเชิงปฎิบัติการ “การผลิตแกสชีวภาพเปนแหลงพลังงาน

ทดแทนสําหรับครัวเรือนในชุมชน, คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร, สกลนคร.

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 2556, โครงการการผลิตกาซชีวภาพจากมูลสัตว ขยะอินทรียและของเสียใน

ชุมชน, คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาสารคาม.
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ภาคผนวก ก

รายชื่อผูเขาอบรม
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รายช่ือผูเขารับบริการ โครงการ “การผลติกาซชีวภาพเปนแหลงพลังงานทดแทนสําหรับครัวเรือนในชุมชน”

ชื่อ-นามสกุล ท่ีอยู เบอรติดตอ

นายพงศพันธ เผอืกผอง 62/6 ม.18 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 098-8396349

นางลาํดวน ฉิมเพชร 54 ม.4 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรุี 089-8204347

นางอุบล ปนงาม 55/1 ม.4 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 084-5691592

นางทองเหมาะ ฉิมเพชร 55 ม.4 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรุี 084-5691592

นายบํารุง ตองต่ิง 91ม.18 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรุี 087-9704629

นายสมเกียรติ วัณโณ 28/7 ม.3 ต.ดอนชะเอม อ.ทามะกา จ.กาญจนบรุี 085-7035036

นายสมนึก ทองยอย 58 ม.10 ต.ดอนชะเอม อ.ทามะกา จ.กาญจนบรุี 087-1696357

นางบงัอร วัณโณ 29 ม.3 ต.ดอนชะเอม อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 097-9356842

นายวัชระ เพชรพูน 38/11 ม.6 ต.ดอนชะเอม อ.ทามะกา จ.กาญจนบรุี 062-6459152

นายสุพัฒน โนรสีุวรรณ 23/3 ม.10 ต.ดอนชะเอม อ.ทามะกา จ.กาญจนบรุี 089-0030287

นายเอกชัย จรรยาวิจิตร 100/2 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบรุี 096-8870198

นายวันชัย อินทรแหยม 70 ม.8 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรุี 062-5329463

นางนงค จันทรแกว 113 ม.14 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 091-6132760

นายสุวัฒน ถมทรัพย 38 ม.14 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 089-3782190

นายชาญชัย เปลงเจริญศิริชัย 999 ม.1 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 086-9975846

นายเซง จีนทอง 125 ม.10 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 085-2953200

นายสมจิตร ชุมแพ 9 ม.1 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรุี 084-3943734

นายสมบูรณ เคลอืคํา 9809/1 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 087-3322490

นายสรวิชญ สินนาคา 112/3 ม.1 ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรุี 090-4376800

นางสาวนพรตัน ชาติมนตรี 161/1 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบรุี จ.กาญจนบุรี 083-2704907

นางสาววิภาวรรณ เลาวัฒนย่ิงยง 209/1 ม.5 ต.ทามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 080-1111353

นายจักรริศน ชมฤทธ์ิ หจก.นิวพอยท วิศวกรรม นนทบุรี 086-3005903

นางสาวทองอินทร สุวรรณศรี 117/2 ม.11 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 084-5431866

นางทองอยู ศรจีันทร 43/1 ม.7 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

นายบญุชวย เตชศภกุล 58 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบรุี จ.กาญจนบุรี 095-7523946

นางนกษรา รุงสวาง 48 ม.5 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรุี 089-5225681

นางดวงเนตร โตะชาลี 1/1 ม.10 ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 084-3170597

นางภูวา บาทชารี 199 ซ.ออนนุช 86 แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม 081-3769115
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ชื่อ-นามสกุล ท่ีอยู เบอรติดตอ

นายดํารงค นาคเถ่ือน 66/2 ม.82 ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 080-6606916

นายชิษณุพงศ ต้ังเมธากุล 46/2 ม.1 ต.มามะขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม 082-7835853

นายฉัตรชัย สรสีุข 67 ม.3 ต.หนองลู อ.สังขละบรุี จ.กาญจนบุรี 087-1607716

นางสุรพีร วงศรียา อบต.ทาเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 087-1696075

นางสาวปุณยาพร แสวงศรี อบต.ทาเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 092-2543444

นายครองศักด์ิ ดีสวาท 340 ม.4 ต.ทาเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรุี 089-5500833

นายพนม พลายละหาร 13 ม.10 ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 098-4827045

นางจาํนงค ศรีคํา 85/1 ม.8 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

นางบํารุง จันทะเอ 59 ม.8 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรุี 084-3611257

นางวันทนี มูลทองฮุน 49/2 ม.5 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 089-8078310
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ภาคผนวก ข

ประมวลภาพกิจกรรมการดําเนนิตดิตั้งบอหมกักาซชวีภาพ
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การบรรยายในหัวขอเรื่อง

“การผลิตกาซชีวภาพเปนแหลงพลังงานทดแทนสําหรับครัวเรือนในชุมชน”

วทิยากรบรรยาย

ดร. วีรวุฒิ ชัยวัฒน

สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม และการจัดการภัยพิบัติ

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

สถานที่และวันเวลาจัดการอบรม

หองประชุมนิลกาญจน ช้ัน 3 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหดิล วิทยาเขตกาญจนบุรี

วันที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 9:00-15:00 น.
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บอหมักกาซชีวภาพ จุดสาธิต จํานวน 8 บอ

จุดสาธิตท่ี 1

บานผูใหญบํารุง  จันทะเอ ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
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จุดสาธิตท่ี 2

บานคุณครองศักด์ิ  ดีสวาท ต.ทาเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
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จุดสาธิตท่ี 3

ผูใหญสุเทพ เผือกผอง ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
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จุดสาธิตท่ี 4

ผูใหญเอนก ออนชอย ศาลาประชาคม ม.9 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
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จุดสาธิตท่ี 5

นายบํารุง ตอยต่ิง ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
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จุดสาธิตท่ี 6

กํานันสุวัฒ ถมทรัพย ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
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จุดสาธิตท่ี 7

นายสอน วงคสวุรรน ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี



68



69

จุดสาธิตท่ี 8

นางสําเนียง แกวดอนไพร ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
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บอหมักกาซชีวภาพ จุดขยายผล จํานวน 4 บอ

 จุดขยายผลที่ 1

นายสมชาย วงคสุวรรณ ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
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จุดขยายผลท่ี 2

นายดํารงค  นาคเถ่ือน ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
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จุดขยายผลท่ี 3

นายสุเทพ รัตนวราภรณ ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
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จุดขยายผลท่ี 4

นางอุบล ปนงาม ต.หนองโสน อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
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บอหมกักาซชีวภาพ จุดปรับปรุงแกไข จํานวน 2 บอ

จุดปรับปรุงแกไขที่ 1

นางสาวบํารุง จันทะเอ ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
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จุดปรับปรุงแกไขที่ 2

ผูใหญลาวัลย  ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
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ภาคผนวก ค

แบบฟอรมการนําไปใชประโยชน
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