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บทคัดย่อ 
ปัจจุบันการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรในประเทศไทยได้ขยายเพ่ิมมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม

ภายในชุมชน หากมีการน าเอาเศษมูลสัตว์มาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ เป็นวิธีการเหมาะสมที่ช่วยลดปัญหามลภาวะได้อย่างดี  
และยังได้ก๊าซมีเทนเป็นผลพลอยได้ ซึ่งสามารถน ามาใช้ประโยชน์ในรูปแบบพลังงานทดแทน งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์คือ  
เพ่ือศึกษาการน ามูลสัตว์ที่ไม่มีค่ามาใช้ประโยชน์พร้อมทั้งลดปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดล้อม เพ่ือศึกษาต้นทุนในการสร้างบ่อ
หมักก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร และเพ่ือศึกษาการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนโดยระบบหมักก๊าซชีวภาพ กลุ่มตัวอย่างคือ เกษตรกร
ในชุมชนต าบลทุ่งนารี อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงและโควตากับ 5 ฟาร์ม เครื่องมือวิจัย
ใช้แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม สถิติวิเคราะห์ใช้ค่าความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยซึ่งสัมพันธ์กับ
รายจ่ายที่ประหยัดได้จากการผลิตก๊าซชีวภาพมูลสุกร 5 ด้านเรียงล าดับค่าเฉลี่ยในภาพรวมจากมากไปหาน้อยดังน้ี ด้านความ
สนใจในกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ (5.00) ด้านประโยชน์จากบ่อหมักก๊าซ (4.50) ด้านงบประมาณ (4.30) ด้านความรู้ความ
เข้าใจ (4.10) และด้านความปลอดภัย (3.00) ส่วนรายจ่ายที่ประหยัดได้จากการผลิตก๊าซชีวภาพมูลสุกรทั้งในครัวเรือนและใน
ฟาร์มสุกรต่อปี ได้แก่ (1) ค่าก๊าซหุงต้มที่ลดได้ภายในครัวเรือน 1,586 บาท (2) รายได้จากการน ากากมูลสุกรมาท าเป็นปุ๋ย 
เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 4,536 บาท และ (3) ค่าน้ ามันก๊าซที่ประหยัดได้ภายในฟาร์ม 50,600 บาท 
ค าส าคัญ: รายจ่ายที่ประหยัดได้, การผลิตก๊าซชีวภาพ, มูลสุกร 

 
Abstract 

At present, farmers’  livestock in Thailand has expanded.  It affects the environmental pollution 
within community.  Bringing the pieces of dung to produce the biogas, will be the proper way for reducing 
the pollution as well.  Also, it has the Methane gas as a byproduct which can be used in the form of 
renewable energy. Objectives of this research were to study of bringing dung that was no value to be useful, 
including reducing the environmental pollution, to determine the cost of building the digester biogas from 
pig dung, and to decrease the expenses in household by biogas fermentation system. Sample was farmers 
in the community of Thung Nari Tambon, Pa Bon District, Phatthalung Province.  Specific random sampling 
and the quota random sampling methods were used with five farms.  Research instruments were the 
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interview form and questionnaires. Analytical statistic used frequency, percentage, and mean. Research 
results were found that factors related to the saved expenses from production of the pig dung biogas on 
five aspects can be ordered their mean in overviews descended by high to low as follows:  interesting in 
the producing process of biogas (5.00) , uses from gas digester well (4.50) , budget (4.30) , knowledge and 
understanding (4.10) , and safety (3.00) .  The saved expense from producing the pig dung biogas both in 
households and in pig farm per year such as (1) the decreased liquid natural gas expense in household was 
1,586 Baht, (2) revenue from bringing the pig dung rubbish to be fertilizer for adding value was 4,536 Baht, 
and (3) the saved fuel gas within the farm was 50,600 Baht. 
Keywords: Saved expense, Biogas production, Pig dung 
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1. บทน า 
การหุงต้มภายในครัวเรือนปัจจุบัน ใช้เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ ซึ่งสามารถท าขึ้นใช้เอง ด้วยการท าบ่อก๊าช

ชีวภาพอย่างง่ายโดยผู้เลี้ยงสัตวร์ายย่อยในชุมชน ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถพ่ึงพาตนเองได้มากขึ้น และช่วยแก้ปัญหา
มูลสัตว์ส่งกลิ่นเหม็นในชุมชนที่ส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อมได้ อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากน้ี  
ยังสามารถน าไปใช้เป็นปุ๋ยปลูกพืชปลอดสารเคมีได้เป็นอย่างดี หากท าการพัฒนาศักยภาพด้านพลังงานก๊าซชีวภาพในชุมชน 
จะเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนด้านพลังงานซึ่งเป็นผลดีต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัยน้ีคือ แนวทางการพัฒนาก๊าซชีวภาพที่เหลือใช้ทางการเกษตร ข้อมูลที่
เกี่ยวกับศักยภาพของก๊าซชีวภาพ ในต าบลทุ่งนารี สง่เสริมให้ชุมชนได้ตระหนักถึงการใช้พลังงานสะอาด และองค์กรหน่วยงาน
ท้องถิ่นสามารถผลงานวิจัยน้ีเป็นประโยชน์ในการพัฒนาพลังงานทดแทนได้ ดังน้ัน คณะผู้วิจัยจึงสนใจทราบถึงระบบหมักก๊าซ
ชีวภาพจะสามารถช่วยลดกลิ่นของมูลสัตว์ได้จริงหรือไม่ ระบบหมักก๊าซชีวภาพท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบ าบัดน้ าเสียได้
เพียงใด ระบบหมักก๊าซชีวภาพท าให้กากเหลือมีมูลค่าสูงเป็นการเพ่ิมมูลค่าอย่างไร และต้นทุนของการสร้างระบบหมักก๊าซ
ชีวภาพเป็นเท่าไหร่ 
 

2. วัตถุประสงค์งานวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษาการน ามูลสัตว์ที่ไม่มีค่ามาใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งลดปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดล้อม 
2.2 เพ่ือศึกษาต้นทุนในการสร้างบ่อหมักก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร 
2.3 เพ่ือศึกษาการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนโดยระบบหมักก๊าซชีวภาพ 

 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
3.1 ก๊าซชีวภาพ 

ก๊าซชีวภาพเป็นก๊าซที่ผลิตจากกระบวนการย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ าเสียโดยแบคทีเรีย  ภายใต้สภาวะไม่มี
ออกซิเจนอิสระ องค์ประกอบก๊าซชีวภาพหลัก ได้แก่ ก๊าซมีเทน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และมีก๊าซไข่เน่าเล็กน้อย อีกทั้ง 
ระบบหมักก๊าซชีวภาพยังช่วยลดกลิ่นเหม็น ท าให้สุขอนามัยในครัวเรือนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงดีขึ้น ค่าใช้จ่ายการบ าบัดน้ าเสีย
ลดลง และกากที่เหลือสามารถท าเป็นปุ๋ยให้มีคุณค่าสูงขึ้น ก๊าซชีวภาพมีชื่ออ่ืนอีกคือ ก๊าซหนองน้ า และมาร์ชก๊าซ (marsh 
gas) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่เกิด กระบวนการน้ีเป็นที่นิยมในการเปลี่ยนของเสียประเภทอินทรีย์ทั้งหลาย ไปเป็นกระแสไฟฟ้า 
นอกจากก าจัดขยะได้แล้ว ยังท าลายเชื้อโรคได้ด้วย การใช้ก๊าซชีวภาพนับเป็นการบริหารจัดการของเสียที่ดี ที่ควรได้รับการ
สนับสนุนอย่างมาก เพราะไม่เป็นการเพ่ิมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศที่เป็นต้นเหตุของปรากฏการณ์เรือนกระจก 
(พลกฤษณ์  คุ้มกล่ า, 2557; ซันวานี  จิใจ และชัยรัตน์  ศิริพัธนะ, 2559) 

3.2 การส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพในประเทศไทย 
ประเทศไทยส่งเสริมด้านเทคโนโลยีในการใช้ก๊าซชีวภาพมานานกว่า 20 ป ีในระยะแรกจ ากัดอยู่ในระดับครัวเรือน 

หรือเกษตรกรรายย่อย ต่อมาปี พ.ศ. 2531 คณะท างานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การ GTZ (German International Cooperation Based in Bangkok) 
ประเทศเยอรมนี ให้จัดต้ังโครงการก๊าซชีวภาพไทย - เยอรมัน เพ่ือศึกษาปัญหาการใช้ระบบก๊าซชีวภาพในช่วงเวลาที่ผ่านมา 
พร้อมปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ ให้มีความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้กับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทยมาก
ขึ้น ปี พ.ศ. 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานชื่อหน่วยงานใหม่เป็นสถาบันวิจัยและ
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พัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้ด าเนินโครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพต่อเน่ืองมาจนปัจจุบัน  
(ส่วนการพัฒนาชนบทและทรัพยากรธรรมชาติภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ธนาคารโลก, 2543; ส านักวิจัยเศรษฐกิจ
การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2554; สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2557) 

3.3 ชนิดของบ่อก๊าซชีวภาพ 
แบบโดมคงที่ มีลักษณะโดยทั่วไปสร้างด้วยคอนกรีตฝังอยู่ใต้ดิน มีท่อเพ่ือเติมมูลสัตว์ และท่อให้มูลสัตว์ไหลออก 

ส่วนเก็บก๊าซ สร้างด้วยคอนกรีตติดกับบ่อหมัก แรงดันของก๊าซจะไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับปริมาตรของก๊าซภายในบ่อ บ่อแบบโดมน้ี 
เหมาะส าหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็ก ข้อดีคือ ประหยัดพ้ืนที่บริเวณฟาร์ม ง่ายต่อการต่อรางระบายมูลสุกรจากโรงเรือนไปสู่
บ่อหมัก เน่ืองจากตัวบ่อหมักจะฝังอยู่ใต้ดิน และดินที่อยู่รอบ ๆ  บ่อหมักจะช่วยป้องกันการแตกร้าวของบ่ออันเน่ืองมาจาก
แรงดันของก๊าซที่เกิดขึ้นและมูลสัตว์ที่เติมลงไปในบ่อได้ดี อุณหภูมิในบ่อหมักค่อนข้างคงที่ ช่วยให้การหมักของมูลต่อเน่ือง 
ข้อเสียคือ ในบริเวณที่ระดับน้ าใต้ดินสูง การท างานและการสร้างบ่อจะค่อนข้างล าบาก (อรทัย  วรรคาวิสันต์, 2552 ;  
อภิสรา  รักไธสง, 2558; กัมปนาท  ไชยเพชร, ณัฐดนย์  พรรณุเจริญวงษ์, ฉัตรชัย  เบญจปิยะพร, และอธิจิต  วรแสน, 2561) 
 

รูปที่ 1 บ่อหมักแบบโดมคงที่ รูปที่ 2 บ่อเติมมูลสุกร รูปที่ 3 บ่อหมัก 
 

3.4 การสร้างบ่อหมักก๊าซ 
3.4.1 การเลือกสถานที่ บ่อหมักก๊าซ ควรอยู่ในที่มีแสงสว่างส่องถึง เพ่ือให้ระบบการหมักท างานได้อย่ างมี

ประสิทธิภาพ และควรเลือกสร้างในที่ดอน ตลอดจนน้ าท่วมไม่ถึง รวมทั้งมีระดับน้ าใต้ดินลึก (ชัยศรี  ธาราสวัสด์ิพิพัฒน์, 
2554; พลกฤษณ์  คุ้มกล่ า, 2557) 
 

 
รูปที่ 4 สุกร รูปที่ 5 บ่อล้น รูปที่ 6 บ่อรับกากจากบ่อล้น 
 

3.4.2 การเลือกแบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพ การพัฒนาแบบการสร้างบ่อก๊าซชีวภาพให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละ
พ้ืนที่ โดยยึดหลักสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายน้อย ง่ายแก่การปฏิบัติงานเพ่ือประสิทธิภาพสูงเหมาะแก่การใช้พลังงานประจ าวัน  
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การเลือกแบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพจึงต้องค านึงถึงสิ่งต่อไปน้ี คือ 1) สถานที่ที่จะสร้างบ่อก๊าซชีวภาพ 2) ขนาดของบ่อหมัก  
3) ลักษณะของแบบหรือรูปทรงของบ่อที่เหมาะสม 4) จ านวนสุกรที่เลี้ยงอยู่ในฟาร์มซึ่งจะสัมพันธ์กับมูลที่ถ่ายออกมา  
5) เงินทุนที่ใช้ในการก่อสร้าง 6) การใช้กระแสไฟฟ้าภายในฟาร์ม  7) วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ก่อสร้างบ่อก๊าซชีวภาพ และ  
8) หน่วยงานทางราชการที่ให้ค าปรึกษาเฉพาะด้านที่เกี่ยวกับเรื่องก๊าซชีวภาพ (ปรีชา  ศรีประภาพร, 2555; กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2556; นรารัชต์พร  นวลสวรรค์ และวนัสพรรัศม์  สวัสดี, 2561) 

3.5 ปัญหาของบ่อหมักก๊าซและวิธีแก้ไข 
3.5.1 ปัญหาทางออกของบ่อหมักปิดตัน แก้ไขโดยการเปิดบ่อ และขุดลอกกากตะกอนที่ตกค้างอย่างน้อย 3 ปต่ีอ 

1 ครั้ง (กิตติมา  มหาพราหมณ์, สิริมา  มงคล, และเบญจพล  กรีคงคา, 2555; สถานที่ปรึกษาเพ่ือการพัฒนาพลังงานทดแทน
และสิ่งแวดล้อมชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2559) 
 
ตารางที่ 2.1 ปริมาณสิ่งขับถ่ายจากสุกรที่ระยะต่าง ๆ 

ระยะของสุกร น  าหนักตัว (ก.ก.) ปริมาณสิ่งขับถ่ายมูลรวมปัสสาวะ (ก.ก./วัน) 
สุกรเล็ก 15 1.04 
สุกรหย่านม 30 1.90 
สุกรรุ่น 70 4.60 
สุกรขุน 90 5.80 
สุกรอุ้มท้อง 125 4.03 
สุกรเลี้ยงลูก 170 14.90 
พ่อพันธุ์ 160 4.90 

ที่มา: องอาจ  ส่องสี (2554); สุชน  ต้ังทวีวิพัฒน์, บุญล้อม  ชีวะอิสระกุล, วิไลพร  ทัณฑะรักษ์ และณัฐกานต์  มณีทอง (2556) 
 

3.5.2 ปัญหาท่อก๊าซตัน เกิดจากไอน้ าที่เป็นส่วนหน่ึงของก๊าซชีวภาพ รวมตัวกันเป็นหยดน้ า และเกิดมากขึ้นจนปิด
กั้นทางเดินของก๊าซแก้ไข โดยการท าที่ระบายน้ าออกเป็นระยะ (The Japan Institute of Energy, 2551) 

 รูปที่ 7 พัดลมคอกสุกรจากพลังงานก๊าซชีวภาพมูลสุกร รูปที่ 8 การใส่ปุ๋ยจากการท าก๊าซชีวภาพมูลสุกร 
 

3.6 รางวัลที่ได้รับ 
ฟาร์มนายอนันต์  โยมเมือง ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดครอบครัวประหยัดพลังงาน ของจังหวัดพัทลุง 

ประจ าปี พ.ศ. 2549 และฟาร์มนางสาวอุบล  โยมเมือง ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 โครงการประกวดครอบครัวประหยัด
พลังงาน ของจังหวัดพัทลุง ประจ าปี พ.ศ. 2549 
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4. ระเบียบวิธีวิจัย 
โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ เพ่ือเป็นพลังงานทดแทน และปรับปรุงสิ่งแวดล้อม จัดต้ังขึ้นใน

ต าบลทุ่งนารี อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ประชากรเป็นผู้ผลิตก๊าซชีวภาพทั้งหมดในต าบลทุ่งนารี จ านวน 5 ราย จากการ
สัมภาษณ์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งนารีคือ คุณอนันต์  โยมเมือง เมื่อวันที่ 2 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 
คณะผู้วิ จัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างที่มีทั้งหมดในหมู่ที่  3 ต าบลทุ่งนารี อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง จ านวน 5 ราย คือ  
ฟาร์มนายบุญสง  โยมเมือง, ฟาร์มนางสาวอุบล  โยมเมือง, ฟาร์มนายพิศาล  จันทร์สุวรรณ, ฟาร์มนายอนันต์  โยมเมือง,  
และฟาร์มนางค านึง  ทองนุ่ม เน่ืองจากมีเกษตรกรดีเด่นที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการครอบครัวประหยัดพลังงานจากการ
ผลิตก๊าซชีวภาพมูลสุกร ที่งานการส่งเสริมก๊าซชีวภาพมูลสุกร เพ่ือเป็นพลังงานทดแทนปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ว่าราชการ
จังหวัดพัทลุงเป็นผู้มอบรางวัล โดยมีความร่วมมือจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์กรการเกษตร ประจ าปี 2549 

รูปที่ 9 โครงสร้างการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ รูปที่ 10 เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 
 

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม ใช้สัมภาษณ์ข้อมูล
เชิงคุณภาพ และเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ตามล าดับ 

รูปที่ 11 สัมภาษณ์เจ้าของฟาร์ม 
 

5. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 60 รองลงมาคือ เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 40 ส่วนใหญ่มี

ช่วงอายุอยู่ที่ 36 - 45 ปี และ 46 - 55 ปี คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคือ อายุระหว่าง 25 - 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 20 ส่วน
ใหญ่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อนุปริญญา และ ปวส. คิดเป็นร้อยละ 40 รองลงมาคือประถมศึกษา คิดเป็นร้อย
ละ 20 ทั้งหมดมีอาชีพเกษตรกรคิดเป็นร้อยละ 100 รายจ่ายที่ประหยัดได้จากการผลิตก๊าซชีวภาพมูลสุกรโดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.2 องค์ประกอบของปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับรายจ่ายที่ประหยัดได้จากการผลิตก๊าซชีวภาพมูลสุกร มี 5 ด้าน 
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ด้านความรู้ความเข้าใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก (4.1) ประเด็นส าคัญเรียงจากมากไปหาน้อยดังน้ี  
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้จากก๊าซชีวภาพ (4.8)  มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมวัตถุดิบในพ้ืนที่ซึ่ง
สามารถน ามาผลิตก๊าซชีวภาพ (4.2) มีความรู้เกี่ยวกับอันตราย และการป้องกันจากการใช้ก๊าซชีวภาพ (4.2) มีความรู้เกี่ยวกับ
ขั้นตอนการผลิตก๊าซชีวภาพที่สามารถน ามาใช้ฟาร์มได้ (4.0) มีความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ และพัฒนาระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
ให้มีประสิทธิภาพดี (4.0) และมีความรู้เกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ  ที่มีผลต่อการผลิตก๊าซชีวภาพ (3.4) ขั้นตอนในการผลิตก๊าซ
ชีวภาพเริ่มจากวางผังระบบก๊าซชีวภาพและส่วนประกอบต่าง ๆ ให้เหมาะกับสภาพของพ้ืนที่ภายในฟาร์ม ลักษณะของบ่อหมัก
ก๊าซชีวภาพแต่ละแบบมีความแตกต่างกันในเรื่องความจุของปริมาณก๊าซชีวภาพ หากน าความรู้เหล่าน้ีมาใช้ให้เหมาะสมกับ
ขนาดฟาร์มสุกรจะท าให้ไ ด้ก๊ าซชีวภาพที่มีปริมาณพอดีในการ ใช้ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ธัชกร  ผลพันธิน,  
วลัยรัตน์  อุตตมะปรากรม และประเสริฐ  เรียบร้อยเจริญ (2557); และนรารัชต์พร  นวลสวรรค์ และวนัสพรรัศม์  สวัสดี 
(2561) 

ด้านความสนใจในกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (5.0) ประเด็นส าคัญเรียงจากมากไป
หาน้อยดังน้ี มีความสนใจที่จะเปลี่ยนใช้ก๊าซหุงต้มตามท้องตลาดมาเป็นการใช้ก๊าซชีวภาพที่ผลิตขึ้นเองเพ่ือลดค่าใช้จ่ ายใน
ครัวเรือน (5.0) มีความสนใจในเรื่องการผลิตก๊าซชีวภาพเพ่ือใช้เป็นพลังงานทดแทนในพ้ืนที่ของตนเอง (5.0) มีความสนใจที่จะ
น าวัตถุดิบเหลือทิ้งจากฟาร์มสุกรมาผลิตก๊าซชีวภาพ (5.0) และสนใจการใช้ก๊าซชีวภาพเพ่ือลดปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อมใน
พ้ืนที่ (5.0) ซึ่งก๊าซชีวภาพเป็นก๊าซที่เกิดจากการหมักของมูลสัตว์ พืชสด ของเสียหรือน้ าเสีย ก๊าซชีวภาพสามารถทดแทนก๊าซ
ปิโตรเลียมจากท้องตลาดได้ ใช้เป็นพลังงานทดแทนแทนน้ ามัน นอกจากน้ี ก๊าซชีวภาพไม่ท าให้เกิดอันตราย และยังช่วย
ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ลดปัญหามลพิษทางน้ า บ าบัดและลดการปนเปื้อนของสารอินทรีย์ในน้ าเสียได้ ลดปัญหากลิ่น
เหม็น และลดการปล่อยทิ้งก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศเป็นการช่วยลดอัตราการเกิดภาวะเรือนกระจก เป็นต้นเหตุให้อุณหภูมิของ
โลกสูงขึ้น สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วิสาขา  ภู่จินดา (2555) ภาคิณ  มณีโชติ และเสาวลักษณ์  ยอดวิญญวงศ์ (2557) 

ด้านประโยชน์จากบ่อหมักก๊าซ โดยภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก (4.5) ประเด็นส าคัญเรียงจากมากไปหาน้อย
ดังน้ี ลดค่าใช้จ่ายก๊าซหุงต้มภายในครัวเรือน (5.0) กากมูลสุกรที่เหลือจากการหมักก๊าซสามารถน ามาท าเป็นปุ๋ยเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
(5.0) ใช้ก๊าซชีวภาพแทนน้ ามันก๊าซในการใช้ปั่นพัดลมในฟาร์ม (5.0) บ่อหมักก๊าซชีวภาพช่วยลดกลิ่นเหม็นที่เกิดจากมูลสุกร 
(4.0) ช่วยบ าบัดน้ าเสีย (4.0) และลดปัญหามลพิษทางอากาศ (3.8) น้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดทุกขั้นตอนแล้วจะมีคุณภาพดีเพียง
พอที่จะน ากลับมาใช้ในฟาร์มเพ่ือท าความสะอาดพ้ืนคอกได้ ช่วยลดปริมาณการใช้น้ าบาดาลของฟาร์ม และประหยัดค่าใช้จ่าย  
นอกจากน้ี น้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดทุกขั้นตอนสามารถน ามาท าความสะอาดคอกหมู ลดปริมาณการใช้น้ า และยังประหยัด
ค่าใช้จ่าย ของเสียทั้งที่เป็นของเหลวและของแห้ง หลังจากผ่านการหมักในระบบบ าบัดน้ีแล้วจะเป็นปุ๋ยอินทรีย์อย่างดี สามารถ
น าไปใช้ในการเพาะปลูกพืช และ / หรือปรับปรุงบ ารุงดิน หมุนเวียนเอามวลชีวภาพกลับมาใช้อย่างคุ้มค่า ลดปริมาณก๊าซจาก
ฟาร์มสุกรที่ถูกปล่อยสู่อากาศ สอดคล้องกับแนวงานวิจัยของส านักจัดการคุณภาพ กรมควบคุมมลพิษ (2556) 

ด้านงบประมาณ โดยภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก (4.3) ประเด็นส าคัญเรียงจากมากไปหาน้อยดังน้ี 
งบประมาณเริ่มแรกในการสร้างบ่อก๊าซคุ้มค่ากับผลประโยชน์ที่ได้รับ (5.0) และการคาดคะเนงบประมาณเริ่มแรกในการสร้าง
บ่อก๊าซมีความแตกต่างจากงบประมาณที่เกิดขึ้นจริง (3.6) เน่ืองจากต้องซื้อวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างบ่อหมักก๊าซ
ทั้งหมด แต่เมื่อเปรียบเทียบกับผลประโยชน์ที่ได้รับจากก๊าซชีวภาพ มีความคุ้มค่ากับการลงทุน เพราะลงทุนเพียงครั้งเดียวจะ
ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นตามมา การสร้างบ่อหมักก๊าซชีวภาพมีประโยชน์มากมาย คุ้มค่ากับการลงทุน เช่น การลดกลิ่นเหม็นจากมูล
สุกร ที่ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ข้างเคียง ลดค่าใช้จ่ายในฟาร์มและครัวเรือน และที่ส าคัญคือ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายบ ารุงรักษาบ่อ
หมักก๊าซ สอดคล้องกับผลของโครงการสาธิตต้นแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพในสวนสัตว์ดุสิตของ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน (2553) 
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ด้านความปลอดภัย โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (3.0) ประเด็นความส าคัญเรียงจากมากไปหาน้อยดังน้ี ก๊าซ
ที่ได้จากมูลสุกรมีความปลอดภัยมากกว่าก๊าซปิโตรเลียม (5.0) ความปลอดภัยของท่อส่งก๊าซสู่ครัวเรือน (4.0) และมีการติดต้ัง
ป้ายต้องห้ามรอบบ่อก๊าซ เช่น ห้ามเข้าบริเวณที่อับอากาศ เป็นต้น (0.0) ท่อที่ส่งจ่ายก๊าซจะต้องสามารถทนต่อการกัดกร่อน
ของก๊าซได้เน่ืองจากในก๊าซชีวภาพมีก๊าซไข่เน่าผสมมา เป็นสาเหตุของการกัดกร่อน และเมื่อมีการใช้ก๊าซท่อจะต้องรับแรงดัน
ของก๊าซได้ ท่อจะต้องไม่เล็กเกินไป โดยค านึงถึงการใช้ก๊าซเป็นหลัก ก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้นในฟาร์มสุกรมักไม่มีอันตรายต่อคน
และสัตว์ มีการน าก๊าซชีวภาพมาใช้ในครัวเรือน และใช้ในฟาร์ม การติดต้ังป้ายต้องห้ามรอบบ่อก๊าซ ได้แก่ ห้ามเข้าบริเวณที่อับ
อากาศ อยู่ในระดับศูนย์ บริเวณที่ติดต้ังป้ายมีปริมาณความเข้มข้นของก๊าซบางชนิดที่เป็นส่วนประกอบของก๊าซชีวภาพสูง อาจ
ท าให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ ถ้าได้รับปริมาณมากจะท าให้หมดสติหรือมีอาการโคม่าอาจท าให้เสียชีวิตได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับผลงานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน (2556) 

รายจ่ายที่ประหยัดได้จากการผลิตก๊าซชีวภาพมูลสุกรทั้งในครัวเรือน และในฟาร์มสุกร  สรุปได้ดังน้ี (1) จ านวน
ค่าใช้จ่ายก๊าซหุงต้มที่ลดได้ภายในครัวเรือน ทั้ง 5 ฟาร์ม มีค่าเฉลี่ย 1,586 บาทต่อปี (2) จ านวนรายได้ที่ได้จากการน ากากมูล
สุกรมาท าเป็นปุ๋ย เพ่ือเพ่ิมมูลค่า ทั้ง 5 ฟาร์ม มีค่าเฉลี่ย 4,536 บาทต่อปี และ (3) จ านวนค่าใช้จ่ายน้ ามันก๊าซที่ประหยัดได้
ภายในฟาร์ม ทั้ง 5 ฟาร์ม มีค่าเฉลี่ย 50,600 บาทต่อปี 
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