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โครงการการผลติกาซชีวภาพเปนแหลงพลงังานทดแทนสาํหรับครัวเรอืนในชุมชน คร้ังน้ีสําเร็จลุลวงไปได

โดยไดรับการสนับสนุนงบประมาณการดําเนินงานการถายทอดเทคโนโลยีจากสาํนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะผูดําเนินการถายทอดเทคโนโลยี ขอขอบพระคณุคลินิก

เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เปนอยางสูงที่ไดประสานงานและใหความสะดวกในการ

ถายทอดเทคโนโลยีใหแกเกษตรกร ชาวบาน หนวยงานภายในและภายนอกของรัฐ รวมไปถึงประชาชนท่ัวไปท่ีเขา

รวมในการอบรมครั้งนี ้ขอขอบพระคุณ รศ. ดร. สชุน ตัง้ทวีวิพัฒน หัวหนาภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวน้ํา คณะ

เกษตรศาสตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม สําหรบัการเปนวิทยากรหลกัในการอบรม และความชวยเหลือในการจัดสง

ชุดอุปกรณ รวมไปถึงคําแนะนําท่ีดีในการแกไขปญหาการทําบอหมักตลอดโครงการ ขอขอบพระคุณ คุณฝนทิพย

พนมธรรม บริษัท ทู ทรี เปอรสเปกทีฟ จํากัด สําหรับการออกแบบที่สวยงามของปายโครงการและปายประจําบอ
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แพรก ศูนยการเรียนรูเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง องคการบริหารสวนตําบลจรเขเผือก ศูนยพัฒนาชนบทผสมผสาน

ไทรโยค ฟารมเลี้ยงแพะชุมชนสะพานยาว เกษตรกรตําบลลุมสุม และประชาชนทั่วไปซึ่งเปนผูเขารวมรับฟงการ

อบรมทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติในครั้งนี้

ทายที่สุดนีค้ณะผูดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีหวังวาการถายทอดคลินิกเทคโนโลยีเรื่องการผลิตกาซ

ชีวภาพเปนแหลงพลังงานทดแทนสําหรับครัวเรือนในชุมชน และเอกสารท่ีประกอบการทํารายงานน้ี จะถูกนําไปใช

ประโยชนและถูกนําไปถายทอดตอโดยผูสนใจหรือจากมหาวิทยาลัยสูชุมชน เปนการรักษาสภาพแวดลอมและลด

ปญหามลพิษและไดพลงังานเช้ือเพลิงเพ่ือใชในการปรงุอาหาร ซ่ึงจะกอใหเกดิการพัฒนาอยางย่ังยืนสืบไป

คณะผูดําเนินโครงการคลินิกเทคโนโลยี

       พฤษภาคม 2557
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1. ชื่อสถาบันการศึกษาที่เปนคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย   : มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

2. ช่ือโครงการ   : การผลิตกาซชีวภาพเปนแหลงพลังงานทดแทนสําหรับครัวเรือนในชุมชน

3. ช่ือผูเสนอโครงการและผูรวมโครงการ   :

ผูเสนอโครงการ ดร. วีรวุฒิ ชัยวัฒน

อาจารยประจําสาขาวิศวกรรมศาสตร

สํานักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

โทร. 034-585-060 แฟกซ. 034-585070

e-mail:  weerawut.cha@mahidol.ac.th,

weerawutchaiwat@gmail.com

ผูรวมโครงการ รศ.ดร. ถาวร วินิจสานันท

อาจารยประจําสาขาวิทยาศาสตรการเกษตร

สํานักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

โทร. 034-585-060 ตอ 2116 แฟกซ. 034-585070

e-mail: taworn.vin@mahidol.ac.th

ผูรวมโครงการ ดร. สุธาทิพย สินยัง

อาจารยประจําสาขาวิศวกรรมศาสตร

สํานักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

โทร. 034-585-060 แฟกซ. 034-585070

e-mail:  nook_34@yahoo.com

4. ความสอดคลองกับแผนงาน    : þ    การถายทอดเทคโนโลยี

2556
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5. ลักษณะโครงการ   :  โปรดใสเครือ่งหมาย P  ใน o ที่ตองการและกรอกขอมูลพรอมหลักฐานตามที่

ระบุ

o 5.1   เปนโครงการตอเนื่องที่เคยไดรับการสนับสนุนฯจากโครงการคลินิกฯหรือโครงการทีเ่คยถายทอด

ฯ มาแลวจากแหลงทุนอ่ืน (ปท่ีดําเนินการ )

F แนบผลการดําเนนิงานและผลสําเร็จทีผ่านมาประกอบดวย

þ 5.2   เปนโครงการใหม (ไมเคยดาํเนินการหรือรับงบประมาณจากแหลงใด) โดยเปนโครงการที.่..

þ  1) เปนความตองการของชุมชน (เกษตรกร แมบานเปนรายบุคคลหรอืเปนกลุม หรือ

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

o 2) เปนประเดน็ปญหาความตองการของ m จงัหวัด m องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน

m สมาชิกอาสาสมัครวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี(โปรดระบุชื่อผูนํา)

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

o 3) เปนโจทยความตองการจากการประชุมเชิงปฏิบติัการการบรูณาการทางดาน วทน. กบั

จังหวัด/กลุมจังหวัด ป 2555

o 5.3  เปนผลงานวิจัยและพัฒนาท่ีตองการและมีพรอมในการถายทอดฯ

 (โปรดระบแุหลงทุนพรอมหลกัฐานการ  ไดรับทุนฯ)

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
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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 เนื่องจากพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจบุรีและพื้นที่

ใกลเคียง เชน เทศบาลตําบลวังโพธิ์ และองคการบริหารสวนตําบลลุมสุม ในพื้นที่อําเภอไทรโยค มีปญหาเรื่อง

มลภาวะและการกําจัดขยะอินทรียที่ถูกวิธี อีกทั้งยังมีกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายยอยและขนาดกลาง รวมถึงกลุม

เกษตรกรเพาะปลูกพืชไร เชน มันสําปะหลงั และการเพาะเล้ียงเห็ด ในพ้ืนท่ีตําบลบานเกา อําเภอเมือง และตําบล

จรเขเผือก อําเภอดานมะขามเต้ีย เปนตน มีขยะอินทรยีจําพวกมูลสัตวและกากของเสยีเกษตรอยูเปนจาํนวนมากท่ี

ไมไดนํามาใชประโยชนอยางคุมคา  จึงมคีวามจําเปนทีจ่ะตองมีการถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือนําขยะอินทรีย เชน มูล

สัตว ของเสยีเกษตรหรือเศษอาหาร ไปเปล่ียนเปนพลงังานทดแทนอยางกาซชีวภาพ (สวนใหญเปนกาซมเีทน) โดย

สามารถนําไปใชเปนกาซหมุตมในครัวเรอืน เพ่ือลดคาใชจายและปญหามลภาวะทางกลิน่ไดอยางย่ังยืน

แมวาทางคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี จะไมเคยดําเนินการเกี่ยวกับการ

ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตกาซชีวภาพมากอน แตมีบุคลากรที่เปนอาจารยทางดานวิศวกรรมศาสตร และ

วิทยาศาสตรการเกษตร ซึ่งมีคุณสมบัติและความพรอมในการเขารับการอบรมกับเจาของเทคโนโลยีตนแบบ

นอกจากนั้นยังมีการสรางความรวมมือกับโครงการขยายผลโครงการหวยเขยง สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง

(องคการมหาชน) หรือ สวพส. ในพื้นที่ตําบลหวยเขยง อําเภอทองผาภูมิ ซึ่งปจจุบันทางโครงการไดเปนศูนยสาธิต

บอหมกักาซชีวภาพแบบถุงพลาสติกพีวีซี และทําการขยายผลในเขตอําเภอทองผาภูมิมาอยางตอเนื่องเปนเวลา

หลายป จงึเปนโอกาสอันดีที่จะรวมกันพัฒนาบุคลากรและวิทยากรตัวคูณในเขตพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยนํา

ตัวอยางในพ้ืนท่ีจรงิผสมผสานกับความรูของเจาของเทคโนโลยีตนแบบท่ีเหมาะสมกับพ้ืนทีน้ั่นๆ เพ่ือนําไปขยายผล

ยังพ้ืนท่ีที่ยังมีปญหาและมีความตองการดังกลาวขางตน อีกท้ังยังสามารถตอยอดเพื่อทําการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีใหมีประสทิธิภาพมากข้ึนในอนาคตไดอีกดวย

7. วัตถุประสงค   :

1. เพื่อสรางความรูความเขาใจ ประโยชนและความสําคัญเกี่ยวกับการหมกัมูลสัตว และ/

หรือขยะอินทรียเพ่ือผลิตเปนพลังงานทดแทนในรูปของกาซชีวภาพแกผูรบัการถายทอด

เทคโนโลยี

2.  เพ่ือใหผูรับการถายทอดเทคโนโลยีสามารถนําความรูจากการอบรมและสาธิตไปปฏิบัติ

จริง ทําบอหมักกาซชีวภาพตามเทคโนโลยีตนแบบไดอยางมีประสิทธิภาพ และนําไปขยาย

ผลตอ
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3. เพ่ือลดมลภาวะจากมูลสัตวและขยะอินทรียของชุมชน และลดคาใชจายจากการผลิต

กาซชีวภาพใชไดเองสาํหรับครัวเรือนของผูรับการถายทอดเทคโนโลยี

8. กลุมเปาหมาย   :

1.  กลุมเกษตรกรเพาะปลูก เชน มันสําปะหลัง หรือเพาะเลี้ยงเห็ด และเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายยอย เชน ผูเลี้ยงโค

กระบือ สุกร และสัตวปก เปนตน เพื่อเรียนรูการผลติกาซชีวภาพใชในครัวเรือน

2.ผูนําชุมชน และสวนราชการทองถิ่น เชน เทศบาลตําบล องคการบริหารสวนตาํบล (อบต.) เพื่อเปนผูนํา ประสานงาน

และสนับสนนุการประชาสัมพันธโครงการกับทางกลุมเกษตรกร และดําเนินการในสวนกลางของชุมชน

3.กลุมเกษตรกรปศสุตัวและเพาะปลกูขนาดกลางและขนาดใหญ รวมถึงสถาบันการศกึษาทองถิ่น เพื่อพัฒนาเปนแหลง

สาธิตและตอยอดการพัฒนาและวิจัยกระบวนการผลิตกาซชีวภาพในระดับที่ใหญขึ้น และมีผลเชิงเศรษฐกิจมากขึ้น

4.นักวิชาการ หนวยงานราชการ นกัเรียน นักศกึษา และบุคคลทั่วไป เพื่อเสริมความรูและขยายผลในอนาคต

9. พื้นที่ดําเนินการ

พื้นที่กลุมเปาหมายเพื่อขยายผล :

1. โครงการขยายผลโครงการหวยเขยง สถาบันวิจัยและพฒันาพ้ืนท่ีสูง

ผูประสานงานโครงการ: นายนพรัตน ทิมทองมะดัน โทร.084-3208095

ท่ีต้ังโครงการ: หมู 6 บานไร ต.หวยเขยง อ.ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

2. กลุมวิสาหกิจชุมชนเกษตรบมเพาะเพือ่การปฏิรูปที่ดิน

ประธานกลุม: นางกชกร โคตรธี โทร.080-6153320

ที่ตั้งกลุม: 128/8 ม.1 ต.จรเขเผือก อ.ดานมะขามเตี้ย จ.กาญจนบรุี 71260

3. กลุมเกษตรกร ชุมชน และสถาบันการศึกษา ในเขตเทศบาลตําบลวังโพธ์ิ และ อบต. ลุมสุม

อ.ไทรโยค จ. กาญจนบุรี และพื้นที่ใกลเคียงกับมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

4. กลุมเกษตรกร ชุมชน และสถาบันการศึกษา ในเขต อบต.บานเกา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี และพื้นที่

ใกลเคียง

สถานที่ฝกอบรมและสาธิต :

1. โครงการขยายผลโครงการหวยเขยง สถาบันวิจัยและพฒันาพ้ืนท่ีสูง

ท่ีอยู: หมู 6 บานไร ต.หวยเขยง อ.ทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

2. มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

ท่ีอยู: 199 หมู 9 ต.ลุมสุม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

3. สุนทรฟารมแอนดฟดเซ็นเตอร

ท่ีอยู: 44 หมู 3 ต.บานเกา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
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10. ระยะเวลาดาํเนินการ   :  1 มีนาคม 2556 - 30 กนัยายน 2556

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

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
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หัวขอทักษะ/ความเช่ียวชาญ (การฝกปฏิบัติ/การสาธิต)

- การเตรียมอุปกรณทําบอกาซชีวภาพดวยวิธีการท่ีเหมาะสมกับสถานท่ีและวัตถุดิบ

- การเตรียมมูลสัตว ขยะอินทรีย หรือเศษอาหารเขาสูบอหมักกาซชีวภาพ

- แนวทางการใชประโยชนจากบอหมักกาซชีวภาพและกากมลูสัตว/ขยะอินทรีย

วิทยากรตัวคูณ

รศ.ดร. ถาวร วินิจสานันท

อาจารยประจําสาขาวิทยาศาสตรการเกษตร

สํานักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

ดร. วีรวุฒิ ชัยวัฒน

อาจารยประจําสาขาวิศวกรรมศาสตร

สํานักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

ดร. สุธาทิพย สินยัง

อาจารยประจําสาขาวิศวกรรมศาสตร

สํานักวิชาสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

นายนพรัตน ทิมทองมะดัน

ผูประสานงานโครงการ

โครงการขยายผลโครงการหวยเขยง สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง

ต.หวยเขยง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

คุณสมบัติของผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยี

- เกษตรกรผูเล้ียงสัตวรายยอยทุกประเภทสัตว และเกษตรกรผูเพาะปลกูพืชไร

- ผูนําชุมชน ครู อาจารย หรอืนักวิชาการ/นักสงเสริม นักจดัรายการวิทยุของชุมชน

- นักเรียน นักศกึษา และบุคคลทั่วไป

- ผูเขารับการอบรมไมจํากัดความรู แตสามารถอานออกเขียนได

ข้ันตอนการเตรียมการเพ่ือการถายทอดเทคโนโลยี

1. จัดต้ังคณะทํางานและวางแผนการดําเนินการโครงการ

 2. ทําการสํารวจพื้นที่ชุมชนหรือเกษตรกรเปาหมาย เพื่อทราบความตองการและประชาสัมพันธ

ประโยชนและความสําคัญของการทําบอหมักกาซชีวภาพในครัวเรือน

3. พัฒนาบุคลากรและวิทยากรตัวคูณใหมีความรูความเช่ียวชาญในการการทําบอสาธิตการหมัก

มูลสัตว ขยะอินทรีย และ/หรือเศษอาหารเพือ่ผลิตกาซชีวภาพดวยเทคโนโลยีรูปแบบตางๆท่ี
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เหมาสมกบัวัตถุดิบน้ันๆ โดยเขารับการอบรมกับเจาของเทคโนโลยีตนแบบและสรางความรวมมือ

กับโครงการขยายผลโครงการหวยเขยง ซึ่งมีประสบการณในการฝกอบรมและการทําบอหมกักาซ

ชีวภาพ

4. เตรียมความพรอมทางดานสถานท่ีและเอกสารสําหรับการจัดอบรมท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

โดยประสานงานกับสวนราชการ เอกชน หรือสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีเปาหมายน้ันๆ

วิธีการถายทอดเทคโนโลยี

ดําเนินการอบรมสัมมนา ดวยวิธีการบรรยายและการสาธิตเพ่ือนําไปปฏิบัติจริง โดยมีระยะเวลา

ในการฝกอบรมและสาธิต 1-2 วัน/ครั้ง จํานวนท้ังหมด 4 คร้ัง ตามพ้ืนท่ีดําเนินการเปาหมายท่ี

กลาวไวขางตน โดยข้ึนกับความพรอมของผูเขารับการอบรมและสถานท่ีจัดการอบรมและการ

สาธิตในแตละพ้ืนท่ี และจะมีการติดตาม ประเมินผล และใหคําปรึกษาถึงปญหาและแนว

ทางแกไขการดําเนินงานทางโทรศัพท และ/หรือการเย่ียมชมพ้ืนท่ีขยายผลจริงเปนระยะจนจบ

โครงการ

ส่ือท่ีใชในการถายทอดเทคโนโลยี

- ภาพน่ิง  วีดีทัศน ประกอบการบรรยาย

- เอกสารเผยแพร  ซีดี

- อุปกรณ/ชุดสาธิต

                   แผนการติดตามและประเมินผล และการทดสอบความรูกอน/หลัง

- หลงัจากทําบอหมักกาซแลว โครงการฯ จะสอบถามทางโทรศัพท เพ่ือติดตามขอมูลและ

แกไขปญหา (ถาม)ี

- ประเมินผลลัพธจากการใชกาซชีวภาพเพ่ือเปนแสงสวาง และการหุงตม ตอคาใชจายของ

ครัวเรือนที่ลดลง

- ติดตามการขยายผลสูชุมชนอ่ืนๆ

- สงแบบประเมินผลการขยายผล (แบบฟอรมการนําไปใชประโยชน) ไปยังผูเขารับการอบรม/

ผูทําบอกาซชวีภาพเพื่อใหตอบแบบประเมินและสงกลับมายงัโครงการฯ
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11.2 แผนการดําเนินงาน ( ตามตารางดานลาง) โดยสอดคลองกับ ขอ 11.1

12. ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ

ผลผลิตของโครงการ
คาเปาหมาย (หนวย

นับ)
ขอมูลท่ีตองจัดเก็บ

1.  จํานวนผูรบัการถายทอดเทคโนโลยี (คน)
90 แบบใบสมัครของ

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ

2. จํานวนบอกาซชีวภาพท่ีทําเพ่ือการสาธิต (บอ): วท. 14 แบบฟอรมการนําไปใช

กิจกรรม

2555 2556
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

212,640

4. ติดตามผลการขยายผล และ

ใหคําแนะนําแกผูรับการอบรม

เมื่อนําไปปฏิบัติจริง เพื่อใหการ

อบรมเกิดประโยชนสูงสุด 15,000

5. ประเมินผลและจัดทาํ

รายงานผลการดําเนินงานตลอด

ระยะเวลาของโครงการ

ผลงาน (ที่คาดหวัง);

- จํานวนการอบรม (ครั้ง)

- จํานวนผูผานการอบรม (คน)

- จํานวนบอหมักกาซชีวภาพที่

ไดรับการขยายผลจริง (บอ)

3

90

4
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สนับสนุนงบใหจัดทําสราง และสามารถใชงานได

100 %

ประโยชน พรอมจัดทํา

ทะเบียนขอมูลที่ตั้งบอ

3. จํานวนผูรบัการถายทอดเทคโนโลยีนําใชประโยชน

และนําไปถายทอดตอใหกับกลุมผูใชในชุมชน (จํานวน

ขยายผลจากการสรางบอดวยงบของชุมชน/องคกรสวนทองถ่ิน)

4 แบบฟอรมการนําไปใช

ประโยชน

ผลผลิตของโครงการ
คาเปาหมาย (หนวย

นับ)
ขอมูลท่ีตองจัดเก็บ

1. รอยละความพงึพอใจของผูรับการถายทอด 80 แบบประเมินผลฯ

2. รอยละผูรับการถายทอดฯมีการนําไปใชประโยชน
18 บอ/ราย แบบติดตามฯ

(นับบอสาธิต + ขยายผล)

3. ผลตอบแทนของโครงการ

มากกวาหรือเทากับ 1
(หมายถึงคาใชจายโครงการเทาไร

ผลตอบแทนตองเทากบัหรอื

มากกวา)

ประเมินผลโดยภาคีที่ 3

4. คาใชจายในครัวเรือนของเกษตรกรผูทําบอกาซ

ชีวภาพลดลง (บาท/ราย/เดือน)

· ทดแทนการใชกาซหุงตมได 1 ถังตอเดือน

· ทดแทนการใช/ซื้อปุยเคม ี(1 ถุง 50 กก. ราคา

600 บาท ใชไดประมาณ 2 ไร)

~ 400

~ 600

แบบติดตามฯ/วเิคราะห

ความคุมคาทางเศรษฐกจิ

13. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ  (ผลกระทบ : ที่เกิดโดยตรงกับผูรับบริการและประชาชนที่อยูในพื้นที่ใหบรกิาร)

þ   ทางเศรษฐกจิ

· ลดคาใชจายในการใชกาซหุงตมและ/หรือคาเชื้อเพลิงในครัวเรือน รวมทั้งการจุดตะเกียง

เพื่อใหแสงสวาง อยางนอยครัวเรือนละ 400 บาท/เดือน ซ่ึงเทากับท้ังโครงการฯ คาดวาจะลด

คาใชจายไดประมาณ 7,200 บาท/เดือน (18 ราย × 400 บาท) หรือเทากับประมาณ 86,400

บาท/ป

· ลดคาใชจายในการใชปุยเคมีสําหรับการเกษตรลงไดประมาณ 1 ใน 3 ของคาใชจายเดิม

หรือเทากับไดปุยอินทรียจากการหมักมูลสัตวไปใชกับแปลงพืชผักหรือใชกับพื้นที่เกษตร

อื่นๆ ทาํใหไดผลผลิตเพิ่มข้ึน (ในรายที่ไมเคยซื้อ/ไมเคยใชปุยเคมี) ครัวเรือนละประมาณ
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600 บาท/เดือน เทากับ 10,800 บาท/เดือน (18 ราย × 600 บาท) หรือเทากบั 129,600

บาท/ป

þ   ทางสังคม และสิ่งแวดลอม

· สังคมในชนบท/ชุมชนอยูดีมีสุข ใหความเอื้อเฟอและชวยเหลือซึ่งกันและกัน

· ชวยลดมลภาวะจากกล่ินเหม็น รวมท้ังแมลงท่ีบินไปสรางความรําคาญ/รบกวนเพ่ือนบานท่ีอยูใน

ชุมชนเมื่อมีการเลี้ยงสัตว เชน โค กระบือ สุกร และสัตวปก

14. งบประมาณขอรับการสนับสนุน   จํานวน  250,404   บาท มีรายการ ดังนี้

รายการ
อัตราตอหนวย

(บาท)
จํานวนหนวย

จํานวนเงินรวม

(บาท)

1. คาวัสดุอุปกรณทําบอหมักใชพลาสติก

LDPE (รวมคาขุดหลุม+หัวแกส+คาขนสง)
4,260 14 บอ 59,640

2. คาถายทอดเทคโนโลยี 153,000

คาวิทยากร 2 คน 600 18 ชม. (3 ครั้ง) 64,800

คาปฏิบัติงานของผูชวยวิทยากร 240 5 คน 3 วัน (3 ครั้ง) 10,800

คาอาหารกลางวัน+คาเคร่ืองด่ืม 130 3 วัน 30 คน (3 ครั้ง) 35,100

คาเชารถ ตอวัน ตอคัน 1,800 1 คัน 3 วัน (3 ครั้ง) 16,200

คานํ้ามันไมเกิน 1,000 3 วัน (3 ครั้ง) 9,000

คาเอกสารการอบรม 50 35 (3 ครั้ง) 5,250

คาวัสดุโฆษณาและเผยแพร 1,500 3 ครั้ง 4,500

คาวัสดุสํานักงาน 2,450 3 ครั้ง 7,350

3. คาติดตามและประเมินผล 15,000

คาติดตามและประเมินผล 3,000 3 ครั้ง 9,000

คาจัดทํารายงาน 2,000 1 เลมพรอมไฟล 3 ครั้ง 6,000

4. คาหักเขาสถาบัน 10% 22,764

ยอดรวม 250,404

*หมายเหตุ :  1. ถัวจายได

  2. คาใชจายการเดินทางของวิทยากรตนแบบ (ม.เชียงใหม/ม.ทักษิณ) ต้ังไวท่ีหนวยงานตนแบบแลว

  3. ดังนั้น เครือขายกาซชีวภาพ ควรดําเนินงานในพื้นที่จังหวัดที่ผูเสนอโครงการตั้งอยูหรือใกลเคียง
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15. การติดตาม ประเมินผลและรายงานผล   :

รายงานความกาวหนากับสํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ  โดยรายงานผลการดําเนินงาน และ

จัดสงขอมูลตามแบบฟอรมฯ ท่ีกาํหนด เปนรายไตรมาส รวมไมนอยกวา 3 ครั้ง/ป  โดยรายงานในระบบติดตาม

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

และสงรายงานฉบับสมบูรณพรอมไฟลเอกสารภายใน 45 วันหลังสิ้นสุดปงบประมาณ

16. การเผยแพรประชาสัมพันธการดําเนินโครงการ   :

ทุกคร้ังท่ีมกีารจัดกิจกรรมและมีการเผยแพรประชาสัมพันธ จะระบุวาไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  รวมท้ัง ยินดีใหความรวมมือเขารวมจัดแสดงผลงานคลินิก

เทคโนโลยีในงานนิทรรศการตางๆ ที่เกี่ยวของ

(   ดร. วีรวุฒิ ชัยวัฒน )
ผูเสนอโครงการ

ตําแหนง** อาจารย
(** ตําแหนงในสถาบันการศึกษา)



12

บทท่ี 2

การดําเนินการถายทอดเทคโนโลยี

การดําเนินการถายทอดเทคโนโลยีโครงการคลินิกเทคโนโลยี เรื่อง “การผลิตกาซชีวภาพเปนแหลง

พลังงานทดแทนสําหรับครัวเรือนในชุมชน” โดยการอบรม สาธิต ฝกปฏิบัติ ใหความรู กําหนดใหมีการอบรม

จํานวน 2 วัน ลักษณะการอบรมจะเปนการบรรยายเชิงปฏิบัติการในการสรางและดูแลรักษาชุดบอหมักกาซ

ชีวภาพจากถุงพีวีซี พรอมทั้งใหกลุมชุมชนและผูที่เขารวมไดทดลองปฏิบัติ พรอมเอกสารประกอบการอบรม

จํานวน 1 ชุด เพ่ือเปนขอมูลใหกับผูท่ีสนใจ

บทสรุปเทคโนโลยีและองคความรู :

เทคโนโลยีการผลิตกาซชีวภาพท่ีนาสนใจในคลินิกเทคโนโลยีเครือขาย และนาจะมคีวามเ ห ม า ะ ส ม กั บ

พ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุร ีคือ

เทคโนโลยีการผลิตกาซชีวภาพแบบถุงพลาสติกพีอี ขนาด 7-8 ลูกบาศกเมตร

 (เจาของเทคโนโลยี: รศ.ดร. สุชน ต้ังทวีวิพัฒน มหาวิทยาลัยเชียงใหม)

การใชถุงหมักแบบพลาสติกพีอี มีการประยุกตใชวัสดุที่หาไดงายในทองถิ่นมาเปนอุปกรณ

สาํหรับกักเก็บมูลสัตว หรือขยะอินทรียอื่นๆ ขนาดความจุ 7-8 ลูกบาศกเมตรตอบอ การผลิตจะอาศัย

จุลินทรียกลุมที่ไมใชออกซิเจน ทําการหมักใชเวลา 2-3 สัปดาห ซึ่งจะไดกาซชีวภาพาซมีเทนจํานวน

วันละ 2-3 ลูกบาศกเมตรสําหรับไวใชในครัวเรือนทดแทน LPG ได ประมาณ 1-2 ถังตอเดือน (1 ถัง=

 15 กก.) หรือแปลงเปนมูลคาเทากับปละ 3,600-4,800 บาทตอครัวเรือนที่มีสมาชิก 4-5 คน และยัง

สามารถนํามาจุดตะเกียงเจาพายุในชวงกลางคืนไดนาน 10-12 ชั่วโมง จํานวน 2-3 ตัว นอกจากนี้กาก

ที่ผานการยอยสลายแลวสามารถนํามาใชเปนปุยอินทรียไดอีกดวย ตนทุนการทําบอกาซชีวภาพแบบ

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

รศ.ดร. สุชน ต้ังทวีวิวัฒน มหาวิทยาลัยเชียงใหม

หัวหนาภาควิชาสัตวศาสตรและสตัวนํ้า คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

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 ดวยวิธีการบรรยายและการสาธิตเพ่ือนําไปปฏิบัติจริง โดยมีระยะเวลาในการ

ฝกอบรมและสาธิต 2 วัน/คร้ัง ตามพ้ืนท่ีดําเนินการเปาหมายท่ีกลาวไวขางตน โดยข้ึนกับความพรอมของผูเขารับ

การอบรมและสถานท่ีจัดการอบรมและการสาธิตในแตละพ้ืนท่ี และจะมีการติดตาม ประเมินผล และใหคําปรึกษา

ถึงปญหาและแนวทางแกไขการดําเนินงานทางโทรศัพท และ/หรือการเยี่ยมชมพื้นที่ขยายผลจริงเปนระยะจนจบ

โครงการ
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ส่ือท่ีใชในการถายทอดเทคโนโลยี

- ภาพน่ิง  วีดีทัศน ประกอบการบรรยาย

- เอกสารเผยแพร  ซีดี

- อุปกรณ/ชุดสาธิต

แผนการติดตามและประเมินผล และการทดสอบความรูกอน/หลัง

- หลังจากทําบอหมักกาซแลว โครงการฯ จะสอบถามทางโทรศัพท และลงพ้ืนท่ี เพ่ือติดตามขอมูลและ

แกไขปญหา (ถาม)ี

- ประเมินผลลัพธจากการใชกาซชีวภาพเพ่ือเปนแสงสวาง และการหงุตม ตอคาใชจายของ ครัวเรือนท่ี

ลดลง

- ติดตามการขยายผลสูชุมชนอ่ืนๆ

- สงแบบประเมินผลการขยายผล (แบบฟอรมการนําไปใชประโยชน) ไปยังผูเขารับการอบรม/ผูทําบอกาซ

ชีวภาพเพื่อใหตอบแบบประเมินและสงกลับมายังโครงการฯ
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การเตรียมวัสดุอุปกรณสําหรับติดต้ังบอหมัก

ลักษณะการติดต้ังบอหมักกาซชีวภาพ

ภาพท่ี 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 ลักษณะและขนาดการขุดหลุมสําหรับบอหมักกาซชีวภาพ
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การเตรียมถุงพีอีและทําบอหมักกาซชีวภาพ

ข้ันตอนท่ี 1 พับถุงเปนรูปสามเหลีย่มแลวตัดดวยกรรไกรกวาง 1 ซม. จากน้ันติดชุดสงกาซใหเกลียวในพีวีซีอยูดาน

ในถุง และเกลยีวนอกพีอีสําหรับตอกับสายสงกาซอยูดานนอก ควรระวังไมใหปลายของเกลียวนอก – ใน ขีดขวน

กับถุง

ภาพท่ี 3 อุปกรณชุดสงกาซและการติดต้ังชุดสงกาซ

ข้ันตอนท่ี 2 ผูกทอพีวีซีขนาดเสนผาศูนยกลาง 4 น้ิว ความยาว 1.2 เมตร ท่ีปลายทัง้สองขางของถุงแลวรัดดวยยาง

ในรถจักรยายนตเกา ใหปลายของทอพีวีซีเขาไปในถุงประมาณ 2 ใน 3 สวนของความยาวทอ ควรระวังไมใหปลาย

ทอขูดขีดกับพลาสติก ควรยกระดับทอและถุงไว ไมควรลากบนพ้ืนดิน ท้ังน้ีเพ่ือปองกันไมใหถุงร่ัว

ภาพที ่4 การผูกทอพีวีซี
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ข้ันตอนท่ี 3 ทดสอบการรัว่ของถุงดวยไอเสียจาดรถยนต โดยการสอดปลายทอเขาท่ีปลายทอไอเสียสวนทออีกฝง

และทางเดินของทอกาซใหปดดวยถุงพลาสติกเพ่ือปองกันลมออก แลวเรงเครื่องยนตนานประมาณ 5 – 10 นาที

ถุงจะพองตัวข้ึน หรืออาจใชเคร่ืองพนเมลด็พืช/ปุยแทนก็ได

ภาพท่ี 5 การทดสอบการร่ัวของถุงดวยไอเสียรถยนต

ขั้นตอนที ่4 ชวยกันยกถุงที่ไดนี้ไปยังบอที่ขุดเตรียมไวแลว ควรระวังไมใหถุงเกี่ยวโดนกิ่งไม หรือของปลายแหลม

นําลงหลมุ จัดวางใหดี ตอสายยางเขากับชุดตอสงกาซท่ีถุง แลวเติมนํ้าใหทวมปลายทอดานในของถุงท้ังสองดาน

แกะพลาสติกที่มัดปลายทอพีวีซีทั้งสองออก

ภาพท่ี 6 การนําถุงลงหลุม
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ข้ันตอนท่ี 5 ทําบอทางเขาของมูลและบอลน ที่ปลายทอพีวีซีทั้งสองดาน

ภาพที ่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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ภาพท่ี 8 การติดต้ังขวดปรบัแรงดันและดักนํ้า

ข้ันตอนท่ี 7 ติดตอทอสงกาซและวาลวควบคุมกาซบรเิวณใกลเคียงกับเตาหุงตม

ภาพที ่9 การตอทอสงกาซและวาลวควบคุมกาซ
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ตัวอยางบอทางเขาของมูล

โดยใชวงบอ อิฐบล็อก ทอพีวีซี หรือทําเปนรางระบายจากคอกก็ได

ข้ึนอยูกับเจาของบอวาตองการรูปแบบไหน (ทําในวันสาธิต หรือ จัดทําภายหลังได)

ภาพท่ี 10 ตัวอยางบอทางเขาของมูล

ตัวอยางบอทางออกของมูล (ทําในวันสาธิต หรือจดัทําภายหลงัได)

ภาพที ่11 ตัวอยางบอทางออกของมูล
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ตัวอยางรูปแบบบอสาธิตท่ีติดต้ังเสร็จสมบูรณ

ภาพท่ี 12 ตัวอยางรูปแบบบอสาธิตท่ีติดต้ังเสร็จสมบูรณ
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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

ทางคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ไดจัดอบรมเรื่อง “การผลิตกาซ

ชีวภาพเปนแหลงพลังงานทดแทนสําหรับครัวเรือนในชุมชน” ในวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2556 ที่

มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบรีุ โดยรับเกียรติจาก รศ. ดร. สุชน ต้ังทวีวิพัฒน หัวหนาภาควิชาสัตว

ศาสตรและสัตวนํ้า จากคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนวิทยากรหลกัในการใหความรูท้ังในทาง

ทฤษฎี และการลงพืน้ท่ีปฏิบัติจริงสาํหรับจุดสาธิตท่ี 1 ท่ีสุนทรฟารมแอนดฟดเซน็เตอร ต.บานเกา อ.เมือง จ.

กาญจนบรีุ และ จุดสาธิตท่ี 2 ท่ีรานกวยเต๋ียวฟกขาว ต.ลาดหญา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยมีผูสนใจเขารวม

การอบรมทั้งสิ้น 93 คน

2) การลงพื้นที่

บอหมักแกสชีวภาพ จุดสาธิตและจดุขยายผล จํานวน 18 บอ

- จํานวนบอหมักแกสชีวภาพท่ีสามารถใชงานได จํานวน 14 บอ

- จํานวนบอหมักแกสชีวภาพท่ีไมสามารถใชงานได จํานวน 4 บอ

พื้นที่ดําเนินการ

1. บอหมักแกสชีวภาพ จุดสาธิต จํานวน 14 บอ

ลําดับท่ี ชื่อ – นามสกุล ท่ีอยู สถานะ หมายเหตุ

สาเหตุ แนวทางแกไข

1

(22 มิ.ย 56)

สุนทรฟารมแอนดฟดเซ็นเตอร

โทร. 084-5223098

ต.บานเกา อ.เมอืง

จ.กาญจนบรุี

P

2

(22 มิ.ย. 56)

รานกวยเต๋ียวสมุนไพรฟกขาว

โทร. 081-5266239

ต.ลาดหญา อ.เมือง

จ.กาญจนบรุี

P

3

(25 ก.ค. 56)

นางสาวศรีนวล ปาละวงศ

โทร. 088-0921983

249/2 ม.14 ต.เลาขวัญ อ.เลา

ขวัญ จ.กาญจนบุรี

P

4 นายธงชัย ยางสูง ศูนยการเรียนรูเทศบาลตําบลปาก V หนวยงานไมมี

ผูรับผิดชอบบอ

หารอืรวมกับรอง

นายกเทศบาล
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(30 ก.ค. 56) โทร. 087-8233816 แพรก

ต.ปากแพรก อ.เมือง

จ.กาญจนบรุี

สาธิต เพื่อดูแล ณ

จุดสาธิต

เพ่ือวางแผน

แตงตั้งผูดูแล

รับผิดชอบ

5

(1 ส.ค. 56)

นายสุทน ยางสวย

โทร. 081-9407402

ศูนยการเรียนรูเกษตรเศรษฐกจิ

พอเพียง

ต.วังเย็น อ.เมือง

จ.กาญจนบรุี

P

6

(6 ส.ค. 56)

นางสายพิณ เหมือนรุง

โทร. 084-4641840

177 ม.5 ต.ลุมสุม

 อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

V เจาของผูดูแลบอ

สาธิตไมดําเนินการ

ติดตั้งบอตอใหเสร็จ

ส้ิน

ประสานและลง

พื้นที่ดําเนินการ

ติดตั้งใหมให

เสร็จส้ิน

7

(7 ส.ค. 56)

นายกมล จติรบันจง

โทร. 085-2463234

69/2 ม.5 ต.ลุมสุม

อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรุี

P

8

(20 ส.ค. 56)

นางสาวสมจิตร อังกลุดี

โทร. 087-0972510

90 ม.5 ต.ลมสุม

อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรุี

P

9

(21 ส.ค. 56)

นายบุญสง เนียมหอม

โทร. 085-4287407

3/1 ม.6 ต.ลุมสุม

อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรุี

P

10

(9 ก.ย. 56)

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต

กาญจนบุรี

199 ม.9 ต.ลุมสุม

อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรุี

V มีการเปล่ียนแปลง

จุดติดตั้งของบอ

สาธิต เน่ืองจากมี

การตอเตมิอาคาร

ครอบคลุมมาถึง

พื้นที่ติดตั้งบอและ

สภาพพื้นที่ที่ไม

เอือ้อํานวย

รอดาํเนินการ

ยายจุดติดตั้งบอ

สาธิตใหมอีกครั้ง

11

(10 ก.ย. 56)

นายปรชีา เข็มศรี

โทร. 086-1617755

องคการบริหารสวนตําบลจรเข

เผอืก อ.ดานมะขามเต้ีย จ.

กาญจนบุรี

V ขณะดําเนินการมี

ฝนตกกระทันหนั

ทําใหไมสามารถ

ดําเนินการตอจน

เสร็จสิน้ได

ติดตอนัดวัน

เวลา ในการ

ดําเนินการใหม

ซ้ําอีกครั้ง

12

(20 พ.ย. 56)

นางขํา วันนา

โทร. 081-1948863

46 ม.6 ต.ลุมสุม

อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรุี

P
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13

(13 ก.พ. 57)

นางบุญมา สืบพราย

โทร. 090-4473782

สํานักงานเทศบาลตําบลรางหวาย

อ.พนมทวน

จ.กาญจนบรุี

P

14

(19 มี.ค. 57)

นางสาววิไลวรรณ ทุมมาศ

โทร. 092-9234150

64 ม.6 ต.ลุมสุม

อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรุี

P

2. บอหมักแกสชีวภาพ จุดขยายผล จํานวน 4 บอ

ลําดับท่ี ชื่อ – นามสกุล ท่ีอยู สถานะ หมายเหตุ

สาเหตุ แนวทางแกไข

1

(7 มี.ค. 57)

นางสาวชลภัสสรณ พงษกลั่น

เกลาโทร. 081-9414903

ศูนยพัฒนาชนบทผสมผสานไทร

โยค

269/1 ม.7 ต.ลุมสุม

 อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

P

2

(8 ส.ค. 56)

นายประเสริฐ พันธุกมลศิลป

โทร. 081-6954621

1 ม.6 ต.บานเกา อ.ดานขุนทด จ.

นครราชสมีา

P

3

(24 ธ.ค. 56)

นายสุรชัย ขันธวิธิ

โทร. 087-7537013

ฟารมแพะชุมชนสะพานยาว

53/1 ม.2

ต.ปากกราน อ.เมือง

 จ.พระนครศรอียธุยา

P

4

(24 ม.ค. 57)

สุนทรฟารมแอนดฟดเซ็นตเตอร

โทร. 084-5223098

ต.บานเกา อ.เมอืง

จ.กาญจนบรุี

P

หมายเหตุ:

1. ภาพตัวอยางการจัดอบรมเกี่ยวกับการทําบอหมักกาซชีวภาพ และการลงพื้นที่ทําบอหมักกาซชีวภาพทั้ง

บอสาธิต จํานวน 14 บอ และบอขยายผล จํานวน 4 บอ แสดงไวในภาคผนวก ข.

2. ทางคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบรีุ ไดออกแบบและจัดทําปายโครงการสาํหรับ

ใชในการลงพ้ืนท่ี และปายประจาํบอเพ่ือเปนการเผยแพรประชาสัมพันธโครงการไดอีกทางหน่ึงดวย ดัง

แสดงภาพตัวอยางปายไวในภาคผนวก ค.
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3.2 ผลการประเมินระหวางการถายทอดเทคโนโลยี

1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ของผูเขารวมรับการอบรมถายทอดการอบรมเรือ่ง “การผลิตกาซชีวภาพ

เปนแหลงพลังงานทดแทนสําหรับครัวเรือนในชุมชน” จํานวน 93 คน

1.1 ขอมูลผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยี จากใบสมัครเขารวมโครงการ

จากจาํนวนผูเขารวมอบรมท้ังหมด 93 คน ไดผลสรปุท้ังหมด ดังน้ี

ตารางที่ 1 แสดงจาํนวนและคารอยละของผูเขารับการอบรม จําแนกตามเพศ

เพศ จํานวน (คน) รอยละ

ชาย 49 52.7

หญิง 44 47.3

รวม 93 100

ภาพที ่13 กราฟเปรียบเทียบคารอยละของผูเขารับการอบรม จําแนกตามเพศ

จากตารางที่ 1 และภาพที่ 13 จํานวนรอยละของเพศสูงสุดคือ เพศชาย 53 % รองลงมาคือเพศหญิง

47 % ตามลําดับ
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ตารางที่ 2 แสดงจาํนวนและคารอยละของผูเขารบัการอบรม จําแนกตามอาชีพ

อาชีพ จํานวน (คน) รอยละ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ 36 38.7

อื่น ๆ 31 33.3

รับราชการ 9 9.7

เอกชน 9 9.7

เกษตรกร 8 8.6

รวม 93 100

ภาพท่ี 14 กราฟเปรียบเทียบคารอยละของผูเขารับการอบรม จําแนกตามอาชีพ

จากตารางที่ 2 และภาพที่ 14 จํานวนรอยละของอาชีพสูงสุดคือ รัฐวิสาหกิจ 39 % รองลงมาคืออื่นๆ

33 % และรับราชการ เอกชน 10 % ตามลาํดับ
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ตารางที่ 3 แสดงจาํนวนและคารอยละของผูเขารบัการอบรม จําแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศกึษา จํานวน (คน) รอยละ

ปริญญาตรี 44 47.3

อื่น ๆ 34 36.6

สูงกวาปริญญาตรี 8 8.6

มัธยมตน 3 3.2

มัธยมปลาย/ปวช. 2 2.2

ปวส./อนปุริญญา 1 1.1

ประถม 1 1.1

รวม 93 100

ภาพที ่15 กราฟเปรียบเทียบคารอยละของผูเขารับการอบรม จําแนกตามระดบัการศกึษา

จากตารางท่ี 3 และภาพที่ 15 จํานวนรอยละของระดับการศึกษาสูงสุดคือ ปริญญาตรี 47 % รองลงมา

คืออ่ืนๆ 37 % และสงูกวาปรญิญาตรี 9 % ตามลําดับ
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ตารางที่ 4 แสดงจาํนวนและคารอยละของผูเขารบัการอบรม จําแนกตามรายได

รายได จํานวน (คน) รอยละ

มากกวา 10,000 บาท 58 62.4

9,001 – 10,000 บาท 19 20.4

7,001 – 8,000 บาท 14 15.1

8,001 – 9,000 บาท 2 2.1

รวม 93 100

ภาพท่ี 16 กราฟเปรียบเทียบคารอยละของผูเขารับการอบรม จําแนกตามรายได

จากตารางท่ี 4 และภาพท่ี 16 จํานวนรอยละของรายไดสูงสดุคือ มากกวา 10,000 บาท 63 % รองลงมา

คือ 9,001 – 10,000 บาท 20 % และ7,001 – 8,000 บาท 15 % ตามลาํดับ
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ตารางที่ 5 แสดงจาํนวนและคารอยละของผูเขารับการอบรม จําแนกตามแหลงขาว

แหลงขาว จํานวน (คน) รอยละ

การแนะนํา/คนรูจัก 43 46.2

จดหมายเชญิ 22 23.7

หนวยงานในทองถ่ิน 14 15

เจาหนาที่ของรัฐ 10 10.8

ทางอินเตอรเน็ต 4 4.3

รวม 93 100

ภาพท่ี 17 กราฟเปรียบเทียบคารอยละของผูเขารับการอบรม จําแนกตามแหลงขาว

จากตารางท่ี 5 และภาพท่ี 17 จํานวนรอยละของแหลงขาวสูงสดุคือ การแนะนํา/คนรูจัก 46 % รองลงมา

คือ จดหมายเชิญ 24 % และหนวยงานในทองถ่ิน 15 % ตามลําดับ
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ตารางที่ 6 แสดงจาํนวนและคารอยละของผูเขารบัการอบรม จําแนกตามการเขารับการถายทอดเทคโนโลยี

ภาพท่ี 18 กราฟเปรียบเทียบคารอยละของผูเขารับการอบรม จําแนกตามการเขารับการถายทอดเทคโนโลยี

จากตารางท่ี 6 และภาพท่ี 18 จํานวนรอยละของการเขารับการถายทอดเทคโนโลยีสูงสุดคือ ไมเคย

99 % รองลงมาคือ เคย 1 % ตามลาํดับ

ตารางที่ 7 แสดงจํานวนและคารอยละของผูเขารับการอบรม จําแนกตามการทะเบียนคนจนประเภทขาดการ

อาชีพ

ภาพท่ี 19 กราฟเปรียบเทียบคารอยละของผูเขารับการอบรม จําแนกตามการเขารบัการลงทะเบียนคนจนประเภท

ขาดการอาชีพ

จากตารางท่ี 7 และภาพท่ี 19 จํานวนรอยละของการเขารับการลงทะเบียนคนจนประเภทขาดการอาชีพสูงสุดคือ

ไมเคย  100 %

จากขอมูลการประเมินใบสมัครทั้งหมด 93 ชุด พบวาผูเขารวมอบรมจํานวน 49 คนเปนเพศชายและ 44

คนเปนเพศหญิง มีอาชีพ พนักงานรฐัวิสาหกิจ 36 คน อ่ืนๆ ท่ัวไป 31 คน พนักงานเอกชน 9 คน ขาราชการ 9 คน

เกษตรกร 8 คน ระดับการศึกษาสูงสุดคือ ระดับปริญญาตรี 44 คน ระดับรายไดตอเดือนสูงสุด คือ มากกวา

10,000 บาท 58 คน การเขารวมอบรมสวนใหญไดรับขาวจากการแนะนํา/คนรูจัก ซึ่งผูเขารับการอบรมไมเคย

การเขารบัการ

ถายทอดเทคโนโลยี

จํานวน (คน) รอยละ

ไมเคย 92 99

เคย 1 1

รวม 93 100

การทะเบียนคนจน

ประเภทขาดการอาชีพ

จํานวน (คน) รอยละ

ไมเคย 93 100

รวม 93 100
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ไดรับการอบรมถายทอดเทคโนโลยีจากคลินิกเทคโนโลยีน้ี 92 คน และไมเคยลงทะเบียนคนจนประเภทขาดการ

อาชีพ 93 คน

2. ผลการประเมินเม่ือจบการถายทอดเทคโนโลยีทันที

เม่ือจบการอบรมไดรวบรวมผลการประเมินและวิเคราะห ดังตอไปน้ี

2.1 ขอมูลระดับความพึงพอใจ

ในการวัดคาระดับความพึงพอใจของผูเขารวมอบรม จํานวน 93 คน นําคาท้ังหมดมาหาคาเฉลี่ยและสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐานประเมินผลตัวเลขท่ีได โดยกําหนดระดับความพึงพอใจดังน้ี

 - ระดับ 5 ผลการประเมิน ระหวาง 4.51 – 5.00 คือ มากที่สุด

 - ระดับ 4 ผลการประเมิน ระหวาง 3.51 – 4.50 คือ มาก

 - ระดับ 3 ผลการประเมิน ระหวาง 2.51 – 3.50 คือ ปานกลาง

 - ระดับ 2 ผลการประเมิน ระหวาง 1.51 – 2.50 คือ นอย

 - ระดับ 1 ผลการประเมิน ระหวาง 1.00 – 1.50 คือ นอยที่สุด

ตารางท่ี 8 คาเฉล่ียและสวนเบีย่งเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยี

ความพึงพอใจข้ันตน คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ

ดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ 4.04 มาก

เจาหนาที่ผูใหบริการ 4.27 มาก

สิง่อาํนวยความสะดวก 4.22 มาก

รวม 4.18 มาก

จากตารางท่ี 8 ผลการประเมินความพึงพอใจดานกระบวนการ เจาหนาท่ีผูใหบริการและส่ิงอํานวยความ

สะดวกพบวา คาเฉล่ียเทากับ 4.18 ระดับความพึงพอใจอยูในระดับ มาก

2.2 ขอมูลเพื่อปรับปรุงหลักสูตร

ในการวัดคาระดับความพึงพอใจตอการปรับปรุงหลักสูตรของผูเขารวมอบรม จํานวน 93 คน นําคา

ท้ังหมดมาหาคาเฉลีย่และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานประเมินผลตัวเลขท่ีได โดยกําหนดระดับความพึงพอใจดังน้ี

 - ระดับ 5 ผลการประเมิน ระหวาง 4.51 – 5.00 คือ มากที่สุด

 - ระดับ 4 ผลการประเมิน ระหวาง 3.51 – 4.50 คือ มาก

 - ระดับ 3 ผลการประเมิน ระหวาง 2.51 – 3.50 คือ ปานกลาง

 - ระดับ 2 ผลการประเมิน ระหวาง 1.51 – 2.50 คือ นอย

 - ระดับ 1 ผลการประเมิน ระหวาง 1.00 – 1.50 คือ นอยที่สุด
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ตารางท่ี 9 คาเฉล่ียและสวนเบีย่งเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจตอการปรับปรุงหลักสตูรตามความคิดเห็นของ

ผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยี

ความพึงพอใจข้ันตน คาเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ

การนําความรูไปใชประโยชน 4.77 มากที่สุด

ความเหมาะสมของเน้ือหาหลักสูตร 4.69 มากที่สุด

ความเหมาะสมของวิทยากร 4.83 มากที่สุด

ระยะเวลาการอบรม 4.10 มาก

ชวงเวลาการอบรม 4.72 มากที่สุด

ความคุมคาเม่ือเทียบกับเวลาและคาใชจาย 4.43 มาก

รวม 4.59 มากที่สุด

จากตารางที ่9 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการปรบัปรุงหลักสูตรตามความคิดเห็นของผูเขารับการ

ถายทอดเทคโนโลยีพบวา ระยะเวลาการอบรมมคีาเฉล่ียความพึงพอใจตํ่าสุด เฉลี่ยคือ 4.10 แตคาความพึงพอใจ

เฉลี่ยรวมเทากับ 4.59 ระดับความพึงพอใจอยูในระดับ มากที่สุด

ตารางที่ 10 จํานวนและรอยละการนําความรูไปใชประโยชน ตามความคิดเห็นของผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยี

นําความรูไปใชประโยชน จํานวน (คน) รอยละ

นําความรูไปใชประโยชนได 93 100

นําความรูไปใชประโยชนไมได 0 0

รวม 93 100

จากตารางท่ี 10 จํานวนผูประเมินผลท้ังหมด 93 คน พบวาผูเขารวมอบรมท้ังหมดสามารถนําความรูไป

ใชไดครบ 93 คน

ตารางที่ 11 จํานวนและรอยละคาดวารายไดเพิม่ข้ึน ตามความคิดเห็นของผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยี

คาดวารายไดเพิ่มขึ้น จาํนวน (คน) รอยละ

นอยกวา 1,000 บาท 4 4.3

1,001 – 2,000 บาท 48 51.6

2,001 – 3,000 บาท 22 23.6

3,001 – 4,000 บาท 17 18.3
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4,001 – 5,000 บาท 2 2.2

รวม 93 100

ภาพท่ี 20 คารอยละคาดวารายไดเพ่ิมข้ึน ตามความคิดเห็นของผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยี

จากตารางท่ี 11 และภาพท่ี 20 จํานวนผูประเมินผลท้ังหมด 93 คน พบวาผูเขารวมอบรมคาดวารายได

เพ่ิมข้ึนนอยกวา 1,000 บาท จํานวน 4 คน หรือรอยละ 4.3 และมีจาํนวนมากถึง 89 คน ท่ีคาดวารายไดจะเพ่ิมข้ึน

มากกวา 1,000 บาท หรือรอยละ 95.7
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บทท่ี 4

ผลการติดตามหลังการถายทอดเทคโนโลยี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตกาซชีวภาพเปนแหลงพลังงานทดแทนสําหรบัครัวเรอืนในชุมชน”

ปงบประมาณ พ.ศ 2556 กําหนดระยะเวลาการจัดอบรมในวันที่ 21 – 22 มิถุนายน 2556 จึงมีการติดตาม

ประเมินหลงัอบรม ระยะ 3 เดือนและไดมีการขอขยายเวลาโครงการจนถึง มีนาคม 2557 สงผลใหการกําหนดการ

ประเมินโครงการประมาณเดือน กุมภาพันธ 2557 ซ่ึงทาํการสรุปผลการดําเนินโครงการ ดังน้ี

4.1 ผลการติดตามหลังการถายทอดเทคโนโลยีเร่ืองการนําไปใชประโยชน

หลังจากการถายทอดเทคโนโลยีโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การผลิตแกศชีวภาพเปนแหลงพลังงาน

ทดแทนสาํหรบัครวัเรอืนในชุมชน ไดติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการจากแบบติดตามประเมินผล จํานวน

93 คน เร่ืองการนําไปใชประโยชน ดังตารางท่ี 12 (ในบทท่ี 3)

ตารางท่ี 12 จํานวนและรอยละการนําความรูไปใชประโยชน ตามความคิดเห็นของผูเขารับการถายทอดเทคโนโลยี

นําความรูไปใชประโยชน จํานวน (คน) รอยละ

นําความรูไปใชประโยชนได 93 100

นําความรูไปใชประโยชนไมได 0 0

รวม 93 100

จากตารางท่ี 12 ไดติดตามประเมินผลท้ังหมด 93 คน พบวาผูเขารวมอบรมท้ังหมดสามารถนําความรูไป

ใชไดครบ 93 คน หรอืรอยละ 100

4.2 สามารถนําความรูไปใชประโยชนและประเมินเปนรายไดตอเดือน

หลังจากการถายทอดเทคโนโลยีโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การผลิตแกศชีวภาพเปนแหลงพลังงาน

ทดแทนสําหรับครัวเรือนในชุมชน ไดติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการจากแบบติดตามประเมินผลรายไดตอ

เดือน ดังตารางท่ี 14
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ตารางที่ 14 จํานวนและรอยละของลักษณะรายไดที่ไดจากการฝกอบรม ตามความคิดเห็นของผูเขารับการ

ถายทอดเทคโนโลยี

ลักษณะรายไดท่ีไดจากการฝกอบรม จํานวน (คน) รอยละ

รายไดหลัก 2 2.2

รายไดเสริม 91 97.8

รวม 93 100

จากตารางท่ี 14 พบวามีจาํนวน 91 คนท่ีเกิดขอมลูท่ีไดนําความรูไปสรางรายไดเสริมใหกับตนเอง จากการ

วิเคราะห พบวารายไดเสริมน้ีอาจหมายถึงการใชหุงตม หรือ ใชแกสจากถุงหมักเปนสวนประกอบทีก่อใหเกิดรายได

ตารางท่ี 15 จาํนวนและรอยละของการประเมินรายไดที่ไดจากการฝกอบรม ตามความคิดเห็นของผูเขารับการ

ถายทอดเทคโนโลยี (บาทตอเดือน)

รายไดตอเดือน จํานวน (คน) รอยละ

นอยกวา 1,000 บาท 24 25.8

1,001 – 2,000 บาท 56 60.2

2,001 – 3,000 บาท 11 11.8

3,001 – 4,000 บาท 2 2.2

รวม 93 100

ภาพท่ี 21 คารอยละของจํานวนคนในการประเมินรายไดท่ีไดจากการฝกอบรม (บาทตอเดือน)
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จากตารางท่ี 15 และภาพท่ี 21 พบวาจํานวนรอยละของระดับ รายไดตอเดือนที่เพ่ิมข้ึน 1,001 – 2,000

บาทตอเดือน มจํีารสร 56 คน หรือรอยละ 60.2 รองลงมาคือนอยกวา 1,000 บาทตอเดือน จํานวน 24 คน หรือ

รอยละ 25.8 ตามลําดับ

4.3 สามารถนําความรูไปใชประโยชนและประเมินการลดรายจายตอเดือน

ตารางที่ 16 จํานวนและรอยละของการประเมินการลดรายจายไดตอเดือน ตามความคิดเห็นของผูเขารับการ

ถายทอดเทคโนโลยี (บาทตอเดือน)

รายไดตอเดือน จํานวน (คน) รอยละ

นอยกวา 1,000 บาท 22 23.7

1,001 – 2,000 บาท 44 47.3

2,001 – 3,000 บาท 27 29

รวม 93 100

ภาพท่ี 22 คารอยละของการประเมินการลดรายจายของผูเขารับการอบรม (บาทตอเดือน)

จากตารางท่ี 16 และภาพท่ี 22 พบวาจํานวนรอยละของการลดรายจายตอเดือนสงูสดุคือ 1,001 – 2,000

บาทตอเดือน มีถึง 44 คน หรอืรอยละ 47.3 รองลงมาคือ 2,001 – 3,000 บาทตอเดือน มี 27 คน หรอืรอยละ 29

ตามลําดับ
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ตารางที่ 17 จํานวนและรอยละของการประเมินดานคุณภาพชีวิต ตามความคิดเห็นของผูเขารับการถายทอด

เทคโนโลยี

คุณภาพชีวิตหลังการอบรม จํานวน (คน) รอยละ

1. สามารถระบุเปนจํานวนเงิน.................... บาทตอเดือน 2 2.2

2. ไมเปนตัวเงิน แตเปนการนําความรูไปใชพัฒนาอาชีพ 53 57

3. ไมเปนตัวเงิน แตเปนเรื่องความจําเปนของสังคมหรือ

สิ่งแวดลอมสวนรวม

27 29

4. ไมเปนตัวเงิน แตสามารถประเมินในดาน ....................... 0 0

5. ไมสามารถตอบได 11 11.8

รวม 93 100

ภาพท่ี 23 คารอยละของการประเมินดานคุณภาพชีวิตของผูเขารับการอบรม

จากตารางที่ 17 และภาพที่ 23 พบวาจาํนวนรอยละของการประเมินดานคุณภาพชีวิต ไมเปนตัวเงินแต

เปนการนําความรูไปใชพัฒนาอาชีพถึง 53 คน หรือรอยละ 57
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ตารางท่ี 18  จํานวนและรอยละของการประเมินความรูที่นําไปใชประโยชน ตามความคิดเห็นของผูเขารับการ

ถายทอดเทคโนโลยี

การนําความรูไปใชงาน จํานวน (คน) รอยละ

1. หลังอบรมทันที 23 24.7

2. หลังจากอบรมภายใน 1 เดือน 12 12.9

3. หลังจากอบรมภายใน 3 เดือน 20 21.5

4. หลังจากอบรมภายใน 6 เดือน 34 36.6

5. ไมสามารถตอบได 4 4.3

รวม 93 100

ภาพท่ี 24 คารอยละของการประเมินความรูท่ีนําไปใชประโยชน

จากตารางท่ี 18 และภาพท่ี 24 พบวาผูเขารับการอบรมนําความรูท่ีไดไปใชหลงัจากอบรมภายใน 6 เดือน

จํานวน 34 คน หรอืรอยละ 36.6 รองลงมาคือหลงัอบรมทันที 23 คน หรอืรอยละ 24.7
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ตารางที่ 19  จํานวนและรอยละของการประเมินความรูที่ไดไปใชในที่ตางๆ ตามความคิดเห็นของผูเขารับการ

ถายทอดเทคโนโลยี

การนําความรูไปใชงาน จํานวน (คน) รอยละ

1. ใชในครอบครัว 85 91.3

2. ใชในชุมชน/กลุม 5 5.4

3. ใชในท่ีทํางาน 3 3.3

รวม 93 100

ภาพท่ี 25 คารอยละของการประเมินความรูท่ีไดไปใชในท่ีตางๆ

จากตารางที่ 19 และภาพที่ 25 พบวาการประเมินสวนมากเปนการนําความรูที่ไดไปประยุกตใชใน

ครอบครวั ถึง 85 คน หรือรอยละ 91.3 รองลงมาคือนําไปใชในชุมชน/กลุม 5 คนหรือรอยละ 5.4
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ตารางท่ี 20  จาํนวนและรอยละของการนําความรูไปขยายผลตอในดานตางๆ ตามความคิดเห็นของผูเขารับการ

ถายทอดเทคโนโลยี

การนําความรูไปขยายผลตอในดาน จํานวน (คน) รอยละ

1. ประยุกตเปนองคความรูใหม 67 72

2. เปนวิทยากรถายทอดเทคโนโลย/ีเผยแพรตอ 21 22.6

3. ใหบริการ/คําปรึกษา 5 5.4

รวม 93 100

ภาพท่ี 26 คารอยละของการนําความรูไปขยายผลตอในดานตางๆ

จากตารางที ่20 และภาพที ่26 พบวาการประเมินสวนมากเปนการนําความรูที่ไดไปขยายผลตอในดาน

ประยุกตเปนองคความรูใหม จํานวน 67 คน หรือรอยละ 72 รองลงมาคือเปนวิทยากรถายทอดเทคโนโลยี/

เผยแพรตอ 22 คน หรือรอยละ 22.6
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การประเมินผลโครงการทางเศรษฐศาสตร (เทียบเทาการลงทุนโครงการ)

จากสูตร

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

ตนทุนโครงการตอคน

เมื่อ รายไดรวมทุกคนเทากับ 130,500 บาทตอเดือน

จํานวนคนเทากับ 93 คน

ตนทุนการดําเนินโครงการทัง้หมด 250,404 บาทตอโครงการ

ตนทุนโครงการตอคน 250,404/93 บาทตอคน

ฉะน้ันตนทุนโครงการตอคน เทากับ 2,692.50 บาทตอคน

แทนคา

ผลตอบแทนโครงการ เทากับ 130,500/(93)×12 เทา

      2,692.50

เทากับ 6.25 เทา

ฉะน้ัน ผลตอบแทนโครงการ เทากับ 6.25 เทา

สรุปแบบประเมินผลการติดตามภายหลังการอบรม 3 เดือน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตกาซชีวภาพเปนแหลงพลังงานทดแทนสําหรบัครัวเรอืนในชุมชน”

ไดติดตามประเมินผลหลังการอบรมจริงจํานวน 3 เดือน สามารถสรปุไดดังตารางตอไปน้ี

ตารางท่ี 21 สรุปจํานวนและมลูคาทางเศรษฐกิจ ตามการติดตามประเมินผลภายหลังการอบรม 3 เดือน

รายการ จํานวน หนวยนับ

จํานวนลูกคาตามแผน 90 คน

จํานวนผูเขาฝกอบรม 93 คน

จํานวนลูกคาท่ีติดตามผล 93 คน

จํานวนผูนําไปใชประโยชน 93 คน

มูลคาทางเศรษฐกจิจากรายไดทีเ่พิ่มขึ้น 130,500 บาท

มูลคาทางเศรษฐกิจจากรายจายท่ีลดลง 144,500 บาท

ผลตอบแทนโครงการ 6.25 เทา
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จากตารางที่ 21 จํานวนลูกคาตามแผนคือ 90 คน สามารถติดตามประเมินได 93 คน และสามารถ

นําไปใชประโยชนไดจริงทุกคน มูลคาทางเศรษฐกิจจากรายไดที่เพิ่มขึ้นเทากับ 130,500 บาท และมูลคาทาง

เศรษฐกิจจากรายจายที่ลดลงเทากับ 144,500 บาท สามารถประเมินผลโครงการไดเทากับ 6.25 เทา
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บทท่ี 5

สรุปผลการดําเนินงานโครงการตามขอเสนอโครงการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตกาซชีวภาพเปนแหลงพลังงานทดแทนสําหรับครวัเรือนในชุมชน”

ระยะเวลาการดําเนินโครงการ เดือน ตุลาคม 2555 ถึง กันยายน 2556 (ขอขยายเวลาโครงการจนถึง มีนาคม

2557) บัดน้ีไดดําเนินการเสร็จส้ินและไดสรุปผลตามแบบประเมินโครงการตามขอเสนอโครงการดังตอไปน้ี

ผลผลิต/ผลลัพธของโครงการ

ผลผลิตของโครงการ
คาเปาหมาย

(หนวยนับ)

ผลการดําเนินการ

(หนวยนับ)
ขอมูลท่ีตองจัดเก็บ

1.  จํานวนผูรบัการถายทอดเทคโนโลยี (คน)
90 93 แบบใบสมัครของ

กระทรวงวิทยาศาสตรฯ

2. จํานวนบอกาซชีวภาพท่ีทําเพ่ือการสาธิต

(บอ): วท.สนับสนุนงบใหจัดทําสราง และ

สามารถใชงานได 100 %

14 14 แบบฟอรมการนําไปใช

ประโยชน พรอมจัดทํา

ทะเบียนขอมูลที่ตั้งบอ

3. จํานวนผูรบัการถายทอดเทคโนโลยีนําใช

ประโยชน และนําไปถายทอดตอใหกับกลุมผูใช

ในชุมชน (จํานวนขยายผลจากการสรางบอดวยงบ

ของชุมชน/องคกรสวนทองถ่ิน)

4 4 แบบฟอรมการนําไปใช

ประโยชน

ผลผลิตของโครงการ
คาเปาหมาย

(หนวยนับ)

ผลการดําเนินการ

(หนวยนับ)
ขอมูลท่ีตองจัดเก็บ

1. รอยละความพงึพอใจของผูรับการถายทอด 80 83.6 แบบประเมินผลฯ

2. รอยละผูรับการถายทอดฯมีการนําไปใช

ประโยชน

18 บอ/ราย 14 บอ/ราย แบบติดตามฯ

(นับบอสาธิต + ขยายผล)

3. ผลตอบแทนของโครงการ
≥1

(หมายถึงคาใชจายโครงการ

เทาไร ผลตอบแทนตอง

≥ 1

(หมายถึงคาใชจายโครงการ

เทาไร ผลตอบแทนตองเทากับ
ประเมินผลโดยภาคีที่ 3
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เทากับหรือมากกวา) หรือมากกวา)

4. คาใชจายในครัวเรือนของเกษตรกรผูทําบอ

กาซชีวภาพลดลง (บาท/ราย/เดือน)

· ทดแทนการใชกาซหุงตมได 1 ถังตอ

เดือน

· ทดแทนการใช/ซื้อปุยเคม ี(1 ถุง 50

กก. ราคา 600 บาท ใชไดประมาณ 2

ไร)

~ 400

~ 600

~ 400

~ 600

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

 รายช่ือผูเขารับบริการ
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รายช่ือผูเขารับบริการ โครงการ “การผลติกาซชีวภาพเปนแหลงพลังงานทดแทนสําหรับครัวเรือนในชุมชน”

ลําดับท่ี ชื่อ – นามสกุล ท่ีอยู เบอรโทรศัพท

1 นายโสภณ สัตยซ่ือ 16 ม.1 ต.บานเกา อ.เมือง จ.กาญจนบรุี 0808360588

2 นายไพชยนต นวลนาง 83 ม.2 ต.มวงชุม อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี 0833160029

3 นางสายพิณ เหมือนรุง 177 ม.5 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 0844641840

4 นางสาวสมจิตร อังกลุดี 90 ม.8 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรุี 0870972510

5 นางสาวฉิม มณีแสง 225 ม.5 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 0861764245

6 นายกมล จติรบันจง 18 ม.8 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรุี 0810147651

7 นางฉลวย มะเจยีกจร 69/2 ม.5 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 0852643234

8 นายบุริทร แสงสุข 285/2 ม.1 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 0899133834

9 นายกิตติวัฒน ธนโรจนเดชานนท 286 ม.1 ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี 0899185694

10 นายเอนก บอพลอย 29/3 ม.1 ต.รางสาลี่ อ.ทามวง จ.กาญจนบรุี 0871628177

11 นายไพศาล ระกําทอง 285/2 ม.1 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 0867521284

12 นางสาวกุลนิษฐ เทพสุภรณกุล 164/104 ต.พิมลราช บางบัวทอง กทม 0864114649

13 นายธีรวัตร ทองกวย 99/1 ม.8 ต.หวยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 0811818414

14 นางสาวลาวัลย มะเจีกจร 159 ม.5 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 0857027141

15 นางสาวรัชดา ทองวรรณ 69/2 ม.5 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 0870244909

16 นายประดิษฐ แกวสด 455/9 ม.1 ต.ทาขนุน อ.ทองผาภูม ิจ.กาญจนบุรี 0863306812

17 นายอานนท ภวะวิจารณ 9/28 อ.เมอืง จ.สุพรรณบุรี 0838989991

18 นายวิระพงษ แฮ บริษัท CPF อ.เมอืง จ.กาญจนบรุี 0840109010

19 นายสมชาย เขือนพันธ 44 ม.3 ต.บานเกา อ.เมอืง จ.กาญจนบรุี 0870901440

20 นายบวริช ปาริญช 44 ม.3 ต.บานเกา อ.เมอืง จ.กาญจนบรุี 0871238620

21 นายสมบรูณ เครือคํา 9809/1 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 0873322490

22 นางสาวรณิบูรณ โชคบรรดาลสุข 9/5 ม.4 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง จ.ราชบรุี 0800211456

23 นางสาวณัฐวิภา อัครพิทักษพงศ 9/16 ม.1 ต.คูบัว อ.เมอืง จ.ราชบุรี 0839951632

24 นางสาวพรทิพย เปรมยิง 18 ม.9 ต.เกาะพลบัพลา  อ.เมอืง จ.กาญจนบรุี 0820843205

25 นางสาวภัณฑิรา ฉิมมารักษ เทศบาลตําบลลาดหญา อ.เมอืง จ.กาญจนบรุี 0895464022

26 นางสาวผิตพรรศ ดอกชา เทศบาลตําบลลาดหญา อ.เมอืง จ.กาญจนบรุี 0901424163
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ลําดับท่ี ชื่อ – นามสกุล ท่ีอยู เบอรโทรศัพท

27 นายภัถราวุธ ชัยสูงเนิน 183/9 ม.1 ต.ลาดหญา อ.เมอืง จ.กาญจนุบรี 0819445284

28 นายประจักษ เขือณี 183/1 ม.1 ต.ลาดหญา อ.เมอืง จ.กาญจนุบรี 0898051544

29 นางสาวภุมริน คํามี 19/1 ม.2 ต.ลาดหญา อ.เมือง จ.กาญจนุบรี 0822436080

30 นางสาวนิลสนี ลารุดอนยา 56/11 ม.1 ต.ลาดหญา อ.เมอืง จ.กาญจนุบรี 0892564810

31 นายสมพง มินรัตน 162 ม.1 ต.ลาดหญา อ.เมือง จ.กาญจนุบรี 0895493862

32 นายเก โคดม 182/1 ม.2 ต.ลาดหญา อ.เมอืง จ.กาญจนุบรี 0871670868

33 นายสธุน ยางสวย 3/148 ม.3 ต.ทามะกา อ.ทามะกา จ.กาญจนบรุี 0819407402

34 นายวิรัส อําพันทอง 167/2 ม.2 ต.ลาดหญา อ.เมอืง จ.กาญจนุบรี 0815266239

35 นายไฉน สุกฤษด์ิ 56 ม.9 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรุี 0822443241

36 นายสมนึก พุมพวง 6/3 ม.1 ต.แกงเสี้ยน อ.เมอืง จ.กาญจนบุรี 0843629967

37 นายสุรินทร ใบบัว 29/1 ม.1 ต.แกงเสี้ยน อ.เมอืง จ.กาญจนุบรี 0871578744

38 นายวันนัด ตันธนะชัย 6/3 ม.1 ต.แกงเสี้ยน อ.เมอืง จ.กาญจนบุรี 0898005777

39 นายธีรพัชร รุงสวาง 79 ม.6 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบรุี 0916056782

40 นายธงชัย ยางสูง เทศบาลปากแพรก อ.เมอืง จ.กาญจนบุรี 0878233816

41 นางสาวประภาพรรณ ซอหะซัน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 0808207772

42 นางภณิชศา ขุนแสน องคการบริหารสวนตําบลกลอนโด อ.ดานมะขาม

เตี้ย จ.กาญจนบรุี 0811940167

43 นายกิจจา พรหมชนะ เทศบาลตําบลรางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี 0852966327

44 นางสาววันวิสา ศรีเงนิ เทศบาลตําบลรางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบรุี 0904473782

45 นายสุรสิทธ์ิ นนทสุต องคการบริหารสวนตําบลลุมสุม อ.ไทรโยค

 จ.กาญจนบรุี 0899151489

46 นายธนชาติ มานพ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 0822900808

47 นางสาวสปน เอ่ียมสิงห มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 0899685016

48 นางสาวสุภาภรณ มีพลังพานิช 262 ม.9 ต.วังดง อ.เมอืง จ.กาญจนบรุี 0892587237

49 นายถาวร วินิจสานันท มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 0870460444

50 นางสาวชลลดา เลาะมอ 85 ม.9 ต.สวนใหญ อ.เมอืง จ.นนทบรุี 0817919992

51 นายกฤษณะ ฟองเหม บริษัท CPF อ.เมอืง จ.กาญจนบรุี 0818140638

52 นางสาวกรรณิการ ภาสดา 58/1 ม.11 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบรุี 0841227130

53 นางสาวปณชิา ผงักจิเจรญิ 11/3 ม.4 ทวีวัฒนา กทม 0819429557
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54 นายสิรวิชญ นิลประดับ 29/1 ม.7 บางหมาก อ.เมอืง จ.ชุมพร 0875681161

55 นายชํานาญพงศ เฉลิมเผา 259 ลาดพราว วังทองหลาง กทม 0834284300

56 นายอภิวัฒน จันตะ 98 ลาดพราว 80 วังทองหลาง กทม 0809182548

57 นางสาวสพุรรษา ดวงนุย 32/1 ม.4 ต.คลองลุ กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง 0872731875

58 นางสาวพรรณทิวา มณีวรางกูร 192 ม.14 ต.ทาเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแกว 0800504644

59 นางสาวสุทธิดา มินสาคร 62/3 คลองตัน วัฒนานคร กทม 0809153567

60 นางสาวหทยัชนก ออนสุวรรณ 14 ม.6 ต.อบทม อ.สามโก จ.อางทอง 0827804314

61 นายธีรเดช สทุธิเวชกุล 108 ต.พระประโทน อ.เมอืง จ.นครปฐม 0802857938

62 นายวัชระ ลิมประเสรฐิ 23/49 ม.2 บางนําลอื อ.เมอืง จ.สมทุรสาคร 0851808483

63 นางสาวณัชชา เต็มภูษา 42/1 ม.3 บางขนุน บางกราย นนทบุรี 0823400471

64 นางสาวขวัญชนก หนูปลอด 170 ม.7 ต.ทุงมารี อ.ปาบอน จ.พัทลุง 0856740198

65 นางสาวพรรณรายถ ตันติสุขารมย 65/2-3 ศาลายา จ.นครปฐม 0907899457

66 นายธีรวัฒน ศิริมา 199/142 รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 0869986884

67 นางสาวกนกพร วงษเสนา 5/29 ม.2 ต.ดาวเรอืง อ.เมอืง จ.สระบรุี 0825852920

68 นางสาวสกุลทพิย เมียสพรม 165 ม.8 ต.สะกาด อ.สังขละ จ.สุรินทร 0823784595

69 นางสาวชญาณี นอยสอาด 67 ม.17 สวนผัก56 ทวีวัฒนา กทม 0873265526

70 นางสาวพรรณธิวา ตาลาย 345 ม.1 ต.โยนก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 0853748175

71 นางสาวอิสริญาภรณ เมืองแมน 119/4 ม.10 ต.หนองกุม อ.บอพลอย จ.กาญจนบุรี 0807776167

72 นางสาวกฤติยา สนิธบ 75 ม.5 ต.หวยไผ อ.เมอืง จ.ราชบรุี 0832295020

73 นางสาวกรกมล ทับยาง 317/6 ม.9 ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 0899121947

74 นายสุริยา อรณุวิวัฒน เทศบาลตําบลลาดหญา อ.เมอืง จ.กาญจนบรุี 034585137

75 นายอภิชาติ นําไทย เทศบาลตําบลลาดหญา อ.เมอืง จ.กาญจนบรุี 0892608801

76 นางสาวลลิตวดา รอดวรรณะ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 0877528815

77 นางสาววันวิสา เชือคง มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 0815734753

78 นางสาวทิฑานัน วจีสัจจะ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 0854410401

79 นายพิทยา แกวชมภู มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 0873497334

80 นายอภิสิทธ์ิ สุภาคํา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 0904630400

81 นายวัชระ จินตโกวิท มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 0863195819

82 นางประภัสสร เรืองพยงุศักดิ์ เทศบาลตําบลปากแพรก อ.เมอืง จ.กาญจนบุรี 0818639575



52

ลําดับท่ี ชื่อ – นามสกุล ท่ีอยู เบอรโทรศัพท

83 นายเสนาะ อรามวัตร เทศบาลตําบลปากแพรก อ.เมอืง จ.กาญจนบุรี

84 นางสาวนงลักษณ พุมทอง องคการบรหิารสวนตําบลรางสาล่ี จ.กาญจนบรุี

85 นายนิรุต ดวงสูงเนิน โรงเรียนบานหนองผือ อ.บอพลอย จ.กาญจนุบรี

86 นายสมจิตร จันทรมา เทศบาลตําบลเลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรุี

87 นายสรรชัย สุวรรณเฉลิม เทศบาลตําบลเลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบรุี

88 นายอํานาจ เจรีรตัน มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

89 นายวิฑูรย วนิชกุลพิทักษ องคการบริหารสวนตําบลลุมสุม จ.กาญจนบรุี

90 นายปรชีา เข็มศรี องคการบริหารสวนตําบลจรเขเผือก จ.กาญจนบรุี

91 นางสาวชรินทรทิพย ทองกราน มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

92 นางสาวนิละชา ปรางคจนัทร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

93 นางสาวปนิดดา แจมศรี มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
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ภาคผนวก ข

 ประมวลภาพกิจกรรม
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การบรรยายในหัวขอเรือ่ง

“การผลิตกาซชีวภาพสําหรับใชในครัวเรือน”

วทิยากรบรรยาย

รศ.ดร. สุชน ต้ังทวีวิพัฒน

ภาควิชาสัตวศาสตรและสัตวนํ้า คณะเกษตรศาสตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

สถานท่ีและวันเวลาจดัการอบรม

หองนิลกาญจน อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

วันท่ี 21 มิถุนายน 2556 เวลา 9:00-15:00 น.



55

บอหมักกาซชีวภาพ จุดสาธิตท่ี 1

สุนทรฟารมแอนดฟดเซ็นเตอร ต.บานเกา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

บอหมักกาซชีวภาพ จุดสาธิตท่ี 2

รานกวยเต๋ียวสมุนไพรฟกขาว ต.ลาดหญา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี



56

บอหมักกาซชีวภาพ จุดสาธิตท่ี 3

สํานักงานเทศบาลตําบลเลาขวัญ

นางสาวศรีนวล ปาละวงศ ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี

บอหมักกาซชีวภาพ จุดสาธิตท่ี 4

ศูนยการเรียนรูเทศบาลตําบลปากแพรก

นายธงชัย ยางสูง ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
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บอหมักกาซชีวภาพ จุดสาธิตท่ี 5

ศูนยการเรียนรูเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

นายสุทน ยางสวย ต.วังเย็น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

บอหมักกาซชีวภาพ จุดสาธิตท่ี 6

นางสายพิณ เหมือนรุง ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
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บอหมักกาซชีวภาพ จุดสาธิตท่ี 7

นายกมล จิตรบันจง ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

บอหมักกาซชีวภาพ จุดสาธิตท่ี 8

นางสาวสมจิตร อังกุลดี ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
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บอหมักกาซชีวภาพ จุดสาธิตท่ี 9

นายบุญสง เนียมหอม ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

บอหมักกาซชีวภาพ จุดสาธิตท่ี 10

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี



60

บอหมักกาซชีวภาพ จุดสาธิตท่ี 11

องคการบริหารสวนตําบลจรเขเผือก

นายปรีชา เขม็ศรี ต.จรเขเผือก อ.ดานมะขามเต้ีย จ.กาญจนบุรี

บอหมักกาซชีวภาพ จุดสาธิตท่ี 12

นางขํา วันนา ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี



61

บอหมักกาซชีวภาพ จุดสาธิตท่ี 13

สํานักงานเทศบาลตาํบลรางหวาย

นางบุญมา สบืพราย ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

บอหมักกาซชีวภาพ จุดสาธิตท่ี 14

นางสาววิไลวรรณ ทุมมาศ ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
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บอหมักกาซชีวภาพ จุดขยายผลท่ี 1

ศูนยพัฒนาชนบทผสมผสานไทรโยค

นางสาวชลภัสสรณ พงษกล่ันเกลา ต.ลุมสุม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

บอหมักกาซชีวภาพ จุดขยายผลท่ี 2

นายประเสริฐ พันธุกมลศิลป ต.บานเกา อ.ดานขุนทด จ.นครราชสีมา
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บอหมักกาซชีวภาพ จุดขยายผลท่ี 3

ฟารมเลี้ยงแพะชุมชนสะพานยาว

นายสุรชัย ขันธวิธิ ต.ปากกราน อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา

บอหมักกาซชีวภาพ จุดขยายผลท่ี 4

สุนทรฟารมแอนดฟดเซ็นเตอร ต.บานเกา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี



64

ภาคผนวก ค

ปายโครงการสําหรับใชในการลงพ้ืนท่ี และตัวอยางปายประจําบอ



65

ปายโครงการสําหรับใชในการลงพ้ืนท่ี

ตัวอยางปายประจําบอ
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