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บทคัดยอ
การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงสํารวจเกี่ยวกับความตองการพลังงานทดแทนแกสหุงตมสําหรับครัวเรือนของชุมชน อําเภอบานแหลม จังหวัด

เพชรบุรี โดยทําการรวบรวมขอมูลภาคสนามดวยการสุมตัวอยางจากเกษตรกรผูเล้ียงโคเน้ือ แพะ และสุกร จํานวน 400 ราย และสงเสริมการใช
พลังงานทดแทนแกสหุงตมในครัวเรือนสูชุมชน

จากการสํารวจเกษตรกรผูเล้ียงสัตว  พบวาอําเภอบานแหลมมีเกษตรกรท่ีเล้ียงสัตวกระจายอยูทุกตําบล  และจากการสัมภาษณเกษตรกร
ท้ัง 10 ตําบล ในอําเภอบานแหลม  พบวาเปนเกษตรกรเพศชาย รอยละ 52.50 โดยสวนมากมีอายุอยูระหวาง 41-60 ป รอยละ 49.50 รองลงมา
มีอายุระหวาง 21-40 ป รอยละ 24.30 และมีอายุเฉล่ีย 48 ป ชนิดของสัตวท่ีเล้ียงมากท่ีสุดคือโคเน้ือ มีจํานวนท่ีเล้ียงนอยกวา 10 ตัว/บาน คิด
เปนรอยละ 48.50 รองลงมามีจํานวน 11-20 ตัว/บาน โดยเฉล่ียมีการเล้ียงจํานวน 7 ตัว/บาน และชนิดสัตวท่ีเล้ียงรองลงมาคือแพะเน้ือ มีจํานวน
การเล้ียงต้ังแต 1-5 ตัวมากท่ีสุดรอยละ 62.16 ตัว/บาน จํานวนรองลงมาต้ังแต 11-15 ตัว/บาน และ 16-20 ตัว/บาน โดยเฉล่ียมีการเล้ียงจํานวน
8 ตัว/บาน

และจากการสํารวจโดยใชแบบสอบถามพบวามีเกษตรกรผูท่ีสนใจและตองการใชแกสชีวภาพทดแทนแกสหุงตมในระดับท่ีสนใจมาก รอย
ละ 1.80 และสนใจมากท่ีสุด รอยละ 0.80 จากผลการสํารวจเบ้ืองตนผูวิจัยจึงไดทําการสงเสริมการใชพลังงานทดแทนแกสหุงตมในครัวเรือน
ใหแกผูสนใจและมีความตองการในระดับมากจากแบบสอบถาม เพ่ือเปนการลดคาใชจายและสงเสริมการดําเนินชีวิตดวยปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยนํามูลโคเน้ือ แพะเน้ือ และสุกรท่ีมีการเล้ียงมาใชเปนวัตถุดิบในการหมักเพ่ือใหเกิดแกสมีเทนสําหรับการผลิตแกสชีวภาพและใช
ทดแทนแกสหุงตมจากอุตสาหกรรม จํานวน 1 ราย และอีก 1 รายเปนการใชเพ่ือประกอบอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน

คําสําคัญ : แกสหุงตม; ครัวเรือน; พลังงานทดแทน

ท่ีมาและความสําคัญ
ดวยประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมต้ังแตอดีตมาจนถึงปจจุบัน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงใหความสําคัญกับอาชีพ

การเกษตรเปนอยางมาก โดยเนนใหประชาชนของพระองครูจักกิน รูจักใช โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทรงใหขอคิดถึงการใช
พลังงานทดแทนและจึงทรงแนะนําในเรื่องการผลิตแกสชีวภาพ อันจะมีผลดีท้ังในดานเชื้อเพลิงและปุยรวมท้ังไดทรงเนนอยูเสมอท่ีจะใหเกษตรกร
มีรายไดเสริมหรือรายไดนอกการเกษตร เพ่ือเพ่ิมรายไดของตนเอง

ซ่ึงจากปจจุบันทุกประเทศท่ัวโลกมีการนําพลังงานมาใชกันอยางแพรหลายในการดําเนินงานในดานตางๆ โดยเฉพาะดานเศรษฐกิจ
ทําใหแตละประเทศเกิดการแขงขันในการทําธุรกิจและยิ่งกวาน้ัน ยังมีนวัตกรรมทางดานเทคโนโลยีท่ีนับวันเจริญอยางไมมีทีทาวาจะส้ินสุด แต
ตรงขามกับปริมาณของพลังงานท่ีทุกคนใชกัน นับวันยิ่งจะลดนอยลงไปโดยเฉพาะพลังงานเชื้อเพลิง พลังงานไฟฟา และพลังงานอื่น ๆ ซ่ึงมีการ
คาดการณกันวาในอนาคตขางหนาหลายประเทศท่ัวโลกจะประสบปญหาการขาดแคลนพลังงาน จึงจําเปนตองนําเขาพลังงานจากประเทศอื่น
และประเทศไทยก็เปนประเทศหน่ึงท่ีประสบปญหาเรื่องพลังงานอยูในขณะน้ี ทําใหการพัฒนาของประเทศหยุดชะงักและประชาชนเดือดรอน
สงผลกระทบกันเปนลูกโซ หากไมมีการใชพลังงานกันอยางประหยัดและคุมคาแลว คงอีกไมนานพลังงานคงหมดในเวลาอันใกลน้ี

ดังน้ันจึงจําเปนท่ีตองเรงหาพลังงานทดแทนมาใชในกิจวัตรประจําวัน ซ่ึงงายสุดคือการใชประโยชนจากส่ิงเหลือใช เชน โรงงานผลิตแปง
มันสําปะหลัง โรงงานผลิตเบียร  โดยเฉพาะอยางยิ่งซ่ึงใกลตัวสุดคือจากมูลสัตวมาผานกระบวนการหมักภายใตสภาวะท่ีไมตองการออกซิเจน
(O2) โดยอาศัยแบคทีเรียท่ีไมใชอากาศ (Anaerobic) เปนตัวยอยสารอินทรียใหกลายเปนแกสมีเทนในท่ีสุด ซ่ึงเหมาะกับการนํามาเปนพลังงาน
ทดแทนแกสหุงตมในครัวเรือน ทําใหเกิดการใชพลังงานลดลง และลดคาใชจายดานพลังงานของครัวเรือนลงได
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ
พลังงานทดแทนแกสชีวภาพหรือไบโอแกส (Biogas)
กรมพลังงานทดแทนและการอนุรักษพลังงาน (2553) และชัยศรี และโกวิทย (2555) แกสชีวภาพหรือไบโอแกสคือแกสท่ีเกิดขึ้นตาม

ธรรมชาติจากการหมักยอยสลายของสารอินทรียภายใตสภาวะท่ีปราศจากออกซิเจน(anaerobic digestion)โดยท่ัวไปจะหมายถึงแกสมีเทนท่ีเกิด
จากการหมัก(fermentation) ของสารอินทรียโดยกระบวนการน้ีสามารถเกิดขึ้นไดในหลุมขยะกองมูลสัตวและกนบอแหลงนํ้าน่ิงกลาวคือเม่ือไหร
ก็ตามท่ีมีสารอินทรียหมักหมมกันเปนเวลานาน ก็อาจเกิดแกสชีวภาพแตน่ีเปนเพียงแคหลักการทางทฤษฏีองคประกอบสวนใหญเปนแกสมีเทน
(CH4) ประมาณ 50-70 เปอรเซ็นต และแกสคารบอนไดออกไซด (CO2) ประมาณ 30-40 เปอรเซ็นต สวนท่ีเหลือเปนแกสชนิดอื่นๆเชนไฮโดเจน
(H2) ออกซิเจน (O2) ไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) ไนโตรเจน (N) และไอนํ้า (นิรนาม, มปพ)

กระบวนการยอยสลายสารอินทรียในสภาวะปราศจากออกซิเจน (Anaerobic digestion)
สวนพัฒนาส่ิงแวดลอมดานกรมปศุสัตว (2553) แกสชีวภาพเกิดจากการหมักของสารอินทรียโดยมีจุลินทรียจําพวกแบคทีเรีย   เชน

จุลินทรียกลุมสรางมีเทน (methane-producing bacteria) หรือ เมทาโนเจนและจุลินทรียกลุมสรางกรด (acid-producing bacteria) มาชวย
ยอยในสภาวะไรอากาศในกระบวนการยอยในสภาวะไรอากาศเปนการท่ีจุลินทรียตางๆทําปฏิกิริยายอยสลายสารอินทรียลงจากส่ิงมีชีวิตซ่ึงมี
โครงสรางท่ีซับซอนลงเปนโครงสรางท่ีซับซอนนอยลงเปนขั้นๆไป

กระบวนการหมักยอยในสภาวะไรอากาศแบงเปน 4 ขั้นดังนี้
1. ไฮโดรลิซิส (Hydrolysis) สารอินทรีย (เศษพืชผักเน้ือสัตว) มีองคประกอบสําคัญคือคารโบไฮเดรตไขมันและโปรตีนแบคทีเรีย

จะปลอยเอ็นไซมเอกซตราเซลลูลาร (extra cellular enzyme) มาชวยละลายโครงสรางโมเลกุลอันซับซอนใหแตกลงเปนโมเลกุลเชิงเด่ียว
(monomer) เชน การยอยสลายแปงเปนนํ้าตาลกลูโคสการยอยสลายไขมันเปนกรดไขมันและการยอยโปรตีนเปนกรดอะมิโน

2. แอซิดิฟเคชั่นหรือแอซิโดเจเนซิส (Acidification/Acidogenesis) การยอยสลายสารอินทรียเชิงเดี่ยว (monomer) เปนกรด
ระเหยงาย (volatile fatty acid) กรดคารบอน แอลกอฮอลลคารบอนไดออกไซด แอมโมเนีย และไฮโดรเจน

3. อะซิโตเจเนซิส (Acetogenesis) เปล่ียนกรดระเหยงายเปนกรดอะซิติกหรือเกลืออะซิเทตซ่ึงเปนสารต้ังตนหลักในการผลิตมีเทน
4. เมทาไนเซชั่นหรือเมทาโนเจเนซิส (Methanization/Methanogenesis) กรดอะซิติกและอื่นๆจากขั้น 2 รวมถึง

คารบอนไดออกไซดและไฮโดรเจนบางสวนจะเขาสูกระบวนการเปล่ียนเปนมีเทนโดย
เมทาโนเจน (methanogen)
CH3COOH -->  CH4 +     CO2

กรดอะซิติก        มีเทน    คารบอนไดออกไซด
2CH3CH2OH      +    CO2 -->        CH4 +    2CH3COOH
เอทานอล        คารบอนไดออกไซด     มีเทน          กรดออะซิติก
CO2 +                  4H2 -->   CH4 +    2H2O
คารบอนไดออกไซด        ไฮโดรเจน       มีเทน            นํ้า

องคประกอบของแกสชีวภาพ
แกสชีวภาพประกอบไปดวยกาซหลายชนิด สวนใหญเปนกาซมีเทน (CH4) และกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) สวนท่ีเหลือเปนกาซอื่นๆ

เชน  แอมโมเนีย (NH3) และไอนํ้า สารอินทรีย +จุลลินทรีย เซลล + Cabondioxide + Methaue + Ammonia + Hydrogen Sulfide
กาซมีเทนบริสุทธ์ิมีคุณสมบัติ เบากวาอากาศประมาณครึ่งหน่ึง (นํ้าหนักโมเลกุล 16.04) ละลายนํ้าไดเพียงเล็กนอย ไมมีรส ไมมีสี ไมมีกล่ิน
สวนกาซชีวภาพซ่ึงเปนกาซผสมอากาศ เปนกาซท่ีมีกล่ินเล็กนอย เกิดจากไฮโดรเจนซัลไฟดทําใหผูใชบางคนไมชอบนําไปหุงตม แตแทจริงแลว
กล่ินของกาซน้ีไมไดทําใหรสชาติของอาหารมีกล่ิน พอเผาไหมแลวก็ระเหยไป

ตารางท่ี 1: แสดงองคประกอบของแกสชีวภาพ
ชนิดของแกสชีวภาพ ปริมาณ (%)

กาซมีเทน 50 - 70
คารบอนไดออกไซด 30 - 50

อื่น ๆ เชน ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน ไฮโตรเจนซัลไฟด และไอน้ํา เล็กนอย

ท่ีมา : ทรงศักด์ิ และกาญจนา (2555)
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วิธีวิจัย
ประชากรท่ีศึกษา
การศึกษาความตองการพลังงานทดแทนแกสหุงตมสําหรับครัวเรือนและการตอบสนองโครงการบริการ วิชาการดานพลังงานของชุมชน

อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางการวิจัยเปนแบบการสํารวจ (Survey Research) โดยทําการสํารวจจากเกษตรกรผู
เล้ียงสัตวในอําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี จํานวน 400 ราย

เทคนิคและวิธีการเลือกตัวอยาง
กลุมประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี  ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) ซ่ึงผูวิจัยไดคํานวณขนาดของ

ประชากรตัวอยางโดยใชวิธีตามแบบของ Yamane โดยมีวิธีการดังตอไปน้ี
จากสูตร n = N

1+N (e)2

กําหนดให
n         = ขนาดของกลุมประชากรตัวอยาง
N        = ขนาดประชากร (397 รายในอําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี)
e          = ความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยางประชากร

กําหนดใหความคลาดเคล่ือนของการสุมประชากรตัวอยางมีคาเทากับ 5 เปอรเซ็นต  ดังน้ันขนาดของกลุมประชากรตัวอยางมีคาเทากับ
n (อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี) = 47990

1+47990 (0.052)
= 400 ราย

เม่ือไดขนาดตัวอยาง 400 ราย แลวผูวิจัยไดทําการสํารวจโดยสํารวจในอําเภอ ท้ัง 10 ตําบล ท่ีมีการเล้ียงสัตว
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ใชวิธีการสัมภาษณจากแบบสอบถามจากเกษตรกร  เปนวิธีการในการเก็บรวบรวมขอมูล  เน่ืองจากจะไดขอมูลท่ีละเอียดและมีความ

สมบูรณ นอกจากน้ียังไดมีโอกาสเห็นถึงสภาพการเล้ียงสัตวในรูปแบบตาง ๆ ของเกษตรกรในพ้ืนท่ีของอําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ผลการทดลองและวิจารณ

ความพลังงานทดแทนแกสชีวภาพ
ตารางท่ี 2 จํานวนและรอยละของลักษณะสวนบุคคลของผูใหขอมูล

เพศ จํานวน (N=400) รอยละ
ชาย 210 52.5

หญิง 190 47.5

จากตารางท่ี 2 จากการศึกษาสภาพท่ัวไปของผูเล้ียงสัตว พบวา เปนเพศชาย รอยละ 52.5 และ เพศหญิง รอยละ 47.5

ตารางท่ี 3 จํานวนและรอยละของลักษณะสวนบุคคลของผูใหขอมูล

อายุ (ป) จํานวน รอยละ
1-20 ป 17 4.3

21-40 ป 97 24.3

41-60 ป 198 49.5

> 60 ขึ้นไป 88 22.0

รวม X̅ = 48     MAX =   85    MIN  =  12 400 100.0

จากตารางท่ี 3 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีอายุมากสุดในชวงอายุ 41-60 ป คิดเปนรอยละ 49.5 รองลงมามีอายุระหวาง 21-40 ป
คิดเปนรอยละ 24.3 สวนอายุระหวาง 1-20 ป มีเพียงรอยละ 4.3 เทาน้ัน และมีอายุเฉล่ียเทากับ 48 ป  อายุสูงสุด 85 ป และ ตํ่าสุด 12 ป

(1)
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จากตารางท่ี 4 พบวาผูตอบแบบสอบถามเล้ียงสุกรระหวาง 1-25 ตัว และ 26-50 ตัว คิดเปนรอยละ 0.3 ผูเล้ียงแพะระหวาง 1-5
ตัว คิดเปนรอยละ 5.8 ผูท่ีเล้ียงแพะระหวาง 6-10 ตัว คิดเปนรอยละ 0.5 ผูท่ีเล้ียงแพะ 11-15 ตัว คิดเปนรอยละ 1.3 ผูท่ีเล้ียงแพะ 16-20 ตัว
คิดเปนรอยละ 1.3 ผูท่ีเล้ียงแพะมากกวา 21 ตัวขึ้นไป คิดเปนรอยละ 0.5 และผูท่ีเล้ียงโคนอยกวา 10 ตัว คิดเปนรอยละ 48.5 ผูเลียงโคระหวาง
11-20 ตัว คิดเปนรอยละ 25.8 ผูท่ีเล้ียงโคระหวาง 21-30 ตัว คิดเปนรอยละ 6.8 ผูท่ีเล้ียงโค 31-40 ตัว คิดเปนรอยละ 3.3 ผูท่ีเล้ียงโคระหวาง
41-50 ตัว คิดเปนรอยละ 0.8 และผูท่ีเล้ียงโคมากกวา 50 ตัวขึ้นไป คิดเปนรอยละ 1.0

จากตารางท่ี 5 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความรูเกี่ยวกับพลังทดแทนแกสชีวภาพ รอยละ 67.8 และผูท่ีไมทราบขอมูลและไมมี
ความรูเกี่ยวกับพลังงานทดแทนและแกสชีวภาพ รอยละ 32.2

จากตารางท่ี 6 พบวาผูตอบแบบสอบถามไดรับขาวสารเรื่องแกสชีวภาพ จากส่ือโทรทัศน/วิทยุ มากท่ีสุด รอยละ 48.8 รองลงมา คือ
เพ่ือนบาน รอยละ 20.0 ซ่ึงผลการวิจัยสํารวจแตกตางจากการการวิจัยของเจษฎา และคณะ (มปพ.) ท่ีรายงานวาจากการวิจัยการผลิตแกส
ชีวภาพจากมูลโคแบบครบวงจร พบวาชองทางการรับขาวสารเรื่องแกสชีวภาพของชุมชนบานหวยบงไดรับจากผูนําทองถิ่น ทองท่ีมากท่ีสุด น่ัน
แสดงใหเห็นถึงผูนําชุมชนใหความสําคัญกับพลังงานทดแทนและลงเปนแผนการพัฒนาของชุมชน

จากตารางท่ี 7 พบวาผูตอบแบบสอบถามไมเคยผานการอบรมความรูเกี่ยวกับการพลังงานทดแทนแกสชีวภาพมากท่ีสุด 382 คน คิด
เปนรอยละ 95.5 ซ่ึงขัดแยงกับเจษฎา และคณะ (มปพ.) ท่ีรายงานผลการวิจัยวาชุมชนบานหวยบงไดรับการอบรมเรื่องแกสชีวภาพโดยท่ัวถึง
อาจสืบเน่ืองดวยภาวะของผูนําชุมชนท่ีเล็งเห็นความสําคัญพลังงานทดแทนจึงผลักดันใหบุคคลเขารับการอบรมและตระหนักในจุดน้ี

จากตารางท่ี 8 พบวาผูตอบแบบสอบถามโดยสวนใหญไมไดใชแกสชีวภาพในครัวเรือนมากท่ีสุดจํานวน 390 คน คิดเปนรอยละ 97.5
และผูตอบแบบสอบถามท่ีใชแกสชีวภาพในครัวเรือนมีเพียง 10 คน คิดเปนรอยละ 2.5

จากตารางท่ี 9 พบวาผูตอบแบบสอบถามคิดวาการใชแกสชีวภาพสามารถลดคาใชจายในครัวเรือนไดจริงมากท่ีสุด 264 คน คิดเปน
รอยละ 66.0 และผูตอบแบบสอบถามคิดวาการใชแกสชีวภาพสามารถลดคาใชจายในครัวเรือนไมแนใจมีจํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 7.8 และ
รองลงมาคือผูท่ีไมแนใจการใชแกสชีวภาพสามารถลดคาใชจายไดจริงในครัวเรือนจํานวน 105 คน คิดเปนรอยละ 26.3

ตารางท่ี 4: จํานวนและรอยละของลักษณะสวนบุคคลของผูใหขอมูล

ชนิดและจํานวนสัตว จํานวน รอยละ
สุกร
1-25 ตัว
26-50 ตัว

รวม X̅ = 16     MAX =   27    MIN  =  5

1
1
2

50.0
50.0
100.0

แพะ
1-5 ตัว
6-10 ตัว
11-15 ตัว
16-20 ตัว
>21 ตัว ขึ้นไป

รวม X̅ = 8     MAX =   30    MIN  =  1

23
2
5
5
2
37

5.8
0.5
1.3
1.3
0.5

100.0

โค
< 10 ตัว
11-20 ตัว
21-30 ตัว
31-40 ตัว
41-50 ตัว
>50 ตัว ขึ้นไป

รวม X̅=  7    MAX =  120    MIN = 2

195
103
27
13
3
4

345

48.5
25.8
6.8
3.3
0.8
1.0

100.0
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ตารางท่ี 5: จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามความรูเกี่ยวกับพลังงานทดแทนแกสชีวภาพ

ตารางท่ี 6: จํานวนและรอยละของผูแบบสอบถามความรูเกี่ยวกับพลังงานทดแทนแกสชีวภาพ

ตารางท่ี 7: จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามในการอบรมพลังงานทดแทนแกสชีวภาพ

ตารางท่ี 8: จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามในการใชพลังงานทดแทนแกสชีวภาพ

ตารางท่ี 9: จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามในการใชพลังงานทดแทนแกสชีวภาพ

ตารางท่ี 10: จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามในความตองการพลังงานทดแทนแกสชีวภาพ

ทราบขอมูลเกี่ยวกับแกสชีวภาพ จํานวน (N=400) รอยละ

ทราบ
ไมทราบ

272
128

67.8
32.2

ไดรับขาวสาร เรื่องแกสชีวภาพมาจากชองทาง จํานวน (N=400) รอยละ

ส่ือโทรทัศน / วิทยุ
อินเตอรเน็ต
หนังสือพิมพ
นักวิชาการ เจาหนาท่ีรัฐ
ผูนําทองถิ่น
เพ่ือนบาน
เอกสารเผยแพร

195
34
69
25
52
80
8

48.8
8.5
17.3
6.3
13.0
20.0
2.0

เคยผานการอบรมความรูเกี่ยวกับการใชแกสชีวภาพ จํานวน (N=400) รอยละ

เคย
ไมเคย

18
382

4.5
95.5

ไดมีการใชแกสชีวภาพในครัวเรือน จํานวน (N=400) รอยละ

ใช
ไมใช

10
390

2.5
97.5

การใชแกสชีวภาพสามารถลดคาใชจายในครัวเรือน จํานวน (N=400) รอยละ

ได เพราะ ลดการซ้ือแกสเปนถังใช
ไมได เพราะ  กลัวไมมีประสิทธิภาพในการใชงาน
ไมแนใจ เพราะ ลดการซ้ือแกส หรือเสียเงินมากกวาเดิม

264
31
105

66.0
7.8
26.3

มีความสนใจและตองการใชแกสชีวภาพ จํานวน (N=400) รอยละ

ไมสนใจ
เฉย ๆ
ไมแนใจ
สนใจมาก
สนใจมากท่ีสุด

148
181
61
7
3

37.0
45.3
15.3
1.8
0.8
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จากตารางท่ี 10 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญไมมีความคิดเห็นตอการใชแกสชีวภาพมากท่ีสุดจํานวน 181 คนคิดเปนรอยละ 45.3
รองลงมาคือไมสนใจและไมมีความตองการใชแกสชีวภาพจํานวน 148 คน คิดเปนรอยละ 37.0 และผูตอบแบบสอบถามมีความสนใจและตองการ
ใชแกสชีวภาพนอยสุด จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 0.8

จากตารางท่ี 11 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีการใชแกสชีวภาพสามารถลดคาใชจายในครัวเรือนเดือนละ 100 บาท มากท่ีสุดจํานวน 3
คน คิดเปนรอยละ 0.8 รองลงมาคือสามารถลดคาใชจายในครัวเรือนไดเดือนละ 150 บาท 300 บาท และ 1,000 บาท มีจํานวน 3 คน คิดเปน
รอยละ 0.3

จากตารางท่ี 12 พบวาผูตอบแบบสอบถามทราบชนิดของวัตถุท่ีสามารถนํามาทําแกสชีวภาพไดโดยสวนใหญ คือ มูลสัตวจํานวน 394 คน
คิดเปนรอยละ 98.5 รองลงมาคือวัสดุเหลือใชจากการเกษตรและขยะมูลฝอยจํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 13.8 สวนเน้ือสัตวท่ีไมสามารถ
นํามาใชประโยชนไดมีผูตอบนอยสุดจํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 12.5

จากตารางท่ี 13 พบวาผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นดวยวาการผลิตแกสชีวภาพเกี่ยวของกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากท่ีสุด
จํานวน 397 คน คิดเปนรอยละ 94.5 และไมเห็นดวยวาการผลิตแกสชีวภาพเกี่ยวของกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนอยสุดจํานวน 21 คน
คิดเปนรอยละ 5.3

ตารางท่ี 11: จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามกรณีใชพลังงานทดแทนแกสชีวภาพแทนแกสหุงตม

ตารางท่ี 12: จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามท่ีใชวัสดุชนิดตางๆเปนพลังงานทดแทนแกสชีวภาพ

ตารางท่ี 13: จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับพลังงานทดแทนแกสชีวภาพ

ตารางท่ี 14: จํานวนและรอยละผูตอบแบบสอบถามในการสงเสริมการใชพลังงานทดแทนแกสชีวภาพ

กรณีท่ีบานใชแกสชีวภาพสามารถลดคาใชจายในครัวเรือน จํานวน (N=400) รอยละ

100 บาท
150 บาท
300 บาท
1,000 บาท
ผูไมตอบแบบสอบถาม

3
1
1
1

394

0.8
0.3
0.3
0.3
98.3

ชนิดของวัสดุท่ีสามารถนํามาทําแกสชีวภาพทดแทน จํานวน (N=400) รอยละ

มูลสัตว
วัสดุเหลือใชจากการเกษตร
ขยะมูลฝอย
เน้ือสัตวท่ีไมสามารถนํามาใชประโยชนได

394
55
55
10

98.5
13.8
12.5
12.5

การผลิตแกสชีวภาพเกี่ยวของกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน (N=400) รอยละ

เกี่ยวของ
ไมเกี่ยวของ

379
21

94.5
5.3

ในการสงเสริมพลังงานทดแทนแกสชีวภาพควรมีการประชาสัมพันธ จํานวน (N=400) รอยละ

ควรมีการประชาสัมพันธ
ไมควรมีการประชาสัมพันธ

375
25

93.8
6.3
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จากตารางท่ี 14 พบวาผูตอบแบสอบถามเห็นดวยวาควรใหมีการประชาสัมพันธการสงเสริมพลังงานทดแทนแกสชีวภาพมากท่ีสุดจํานวน 375
คน คิดเปนรอยละ 93.8 และไมเห็นดวยในการสงเสริมพลังงานทดแทนแกสชีวภาพควรมีการประชาสัมพันธมีเพียง 28 คน คิดเปนรอยละ 6.3

สรุปผลการทดลอง
จากการสํารวจเกษตรกรผูเล้ียงสัตวใน เขตอําเภอบานแหลม จํานวน 400 ราย เปนชายรอยละ52.5 มีอายุอยูระหวาง 41-60 ป อายุ

เฉล่ีย 48 ป มีการเล้ียงสุกรเฉล่ีย 16 ตัว แพะเฉล่ีย 8 ตัว และโคเฉล่ีย 7 ตัว โดยผูตอบแบบสอบถามมีขอมูลความรูดานพลังงานแกสชีวภาพ รอย
ละ 48.8 และสวนใหญไมเคยผานการเขาอบรมเกี่ยวกับพลังงานทดแทนแกสชีวภาพ รอยละ 95.5 และผูตอบแบบสอบถามมีการใชแกส
ชีวภาพเพียงรอยละ 2.5 ผูตอบแบสอบถามม่ันใจวาแกสชีวภาพสามารถลดคาใชจายในครัวเรือนได รอยละ 66.0 แตมีความสนใจ-สนใจมาก
ท่ีสุดในการใชประโยชนเพียง รอยละ 2.5 สวนกรณีบานท่ีมีการใชแกสชีวภาพอยูแลว รอยละ 0.8 สามารถลดคาใชจายไดเดือนละ 100 บาท
วัสดุท่ีนํามาผลิตแกสชีวภาพสวนใหญคือมูลสัตว รอยละ 94.5 และผูตอบแบสอบถามใหความสําคัญและเกี่ยวของกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมากถึงรอยละ 94.5 สนับสนุนใหมีการประชาสัมพันธสงเสริมเกี่ยวกับการใชและประโยชนของแกสชีวภาพมากถึงรอยละ 93.8
นอกเหนือจากน้ียังบงบอกขอดีของการใชพลังงานทดแทนแกสชีวภาพดานลดตนทุนครัวเรือน รอยละ 83.5
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