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การสงเสริมการใชพลังงานทดแทนกลุมสหกรณผูเลี้ยงโคนมโคกกอ มหาสาคาม
Promotion of alternative energy in Kokoa cooperative dairy Mahasarakham
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บทคัดยอ
โครงการสงเสริมการใชพลังงานทดแทนกลุมสหกรณผูเล้ียงโคนมโคกกอ มหาสารคาม ภายใตโครงการบริการวิชาการแกสังคม "หน่ึงหลักสูตร

หน่ึงชุมชน" ของปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีอาจารยและนิสิตประจําหลักสูตร วท.บ.ฟสิกสประยุกต สาขาพลังงาน
และอิเล็กทรอนิกสเปนผูดําเนินงาน กิจกรรมมุงเนนการมีสวนรวมของชุมชนต้ังแตเริ่มตนกระบวนการ ผานการศึกษาศักยภาพเชิงพ้ืนท่ี การวางแผน
และการยอมรับเทคโนโลยีพลังงานทดแทนท่ีเหมาะสมของชุมชน ผลจากการลงพ้ืนท่ีสํารวจศักยภาพและความตองการของกลุมสหกรณผูเล้ียงโคนม
โคกกอพบวา กลุมสหกรณผูเล้ียงโคนมมีศักยภาพในการผลิตกาซชีวภาพจากมูลสัตวสูงมาก และมีความตองการในการผลิตไฟฟาใชเองภายในฟารม
เล้ียงโคนมเน่ืองจากสถานท่ีต้ังของฟารมอยูหางไกลจากระบบสายสงไฟฟา ในสวนของโรงผลิตนมพาสเจอรไรสมีความตองการใชนํ้ารอนเพ่ือการทํา
ความสะอาดระบบทอลําเลียงนํ้านมและลางทําความสะอาดภายในโรงงาน เกษตรกรผูเล้ียงโคนมมีความตองการเรียนรูเทคโนโลยีพลังงานชีวมวลเพ่ือ
การประยุกตใชในครัวเรือน ผลจากการสงเสริมการใชพลังงานทดแทนตามศักยภาพและความตองการของกลุมสหกรณผูเล้ียงโคนมผานกิจกรรม
โครงการบอแกสชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพ่ือลด LPG ในครัวเรือน จํานวน 2 แหง โครงการสงเสริมการผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยเพ่ือใชในระบบ
รั้วไฟฟาและแสงสวางสําหรับโรงเรือนโคนม จํานวน 4 แหง สงผลใหกลุมสหกรณโคนมโคกกอ มหาสารคาม สามารถลดการใชพลังงานคิดเปนเงิน
20,720 บาทตอป หรือ 1.21 toeตอป ลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) เทากับ 3,240 กิโลกรัมตอป เกษตรกรผูเล้ียงโคนมท่ีเขารวม
กิจกรรมมีระดับความพึงพอใจเฉล่ียมากท่ีสุด

คําสําคัญ: ผูเล้ียงโคนม, การสงเสริม, พลังงานทดแทน

1. บทนํา
พลังงานนับวาเปนปจจัยหน่ึงท่ีสําคัญตอการดําเนินชีวิตของมนุษยปจจุบัน เพ่ืออํานวยความสะดวกในการดําเนินชีวิตประจําวัน จากการ

เจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สงผลใหความตองการปริมาณพลังงานเพ่ิมสูงขึ้นทุกๆ ป โดยเฉพาะอยางยิ่งพลังงานจากฟอสซิลซ่ึงจัด
อยูในประเภทพลังงานท่ีใชแลวหมดไป แตพลังงานก็มีเงื่อนไขขอจํากัดทางดานแหลงปริมาณสํารองท่ีมีอยูอยางจํากัด เม่ือความตองการพลังงานเพ่ิมขึ้น
ปริมาณสํารองนอยลงก็สงผลตอราคาพลังงานท่ีมีแนวโนมสูงตามไปดวย จากสภาวการณเปล่ียนแปลงสภาพอากาศในปจจุบันการใชพลังงานก็เปน
ปจจัยท่ีสําคัญท่ีสงผลกระทบตอโลกรอน [1] ท่ีผานมาพลังงานในความรูสึกของประชาชนเหมือนเปนเรื่องไกลตัว การรณรงคใชพลังงานทดแทนและ
การอนุรักษพลังงานจึงไมคอยเกิดผลเทาท่ีควร จากบทบาทและภารกิจอันสําคัญของ “มหาวิทยาลัยมหาสารคาม” ในการบริการวิชาการสูชุมชน และ
ผลิตบัณฑิตเพ่ือชุมชน การเพ่ิมศักยภาพบุคลากรทางดานพลังงานและการใชพลังงานทดแทนอยางมีประสิทธิภาพ เปนหน่ึงในภารกิจท่ีสําคัญของ
มหาวิทยาลัย นับวาเปนกลไกลหน่ึงท่ีสําคัญในการพัฒนาประเทศในเรื่องพลังงาน ตอบสนองการวิจัยเพ่ือชุมชนและพัฒนาพลังงานอยางมีดุลยภาพ
ควบคูกับการอนุรักษส่ิงแวดลอม[2]

ในชวงเวลา 2 ปท่ีผานมามหาวิทยาลัยไดเล็งเห็นความสําคัญในการสงเสริมการใชพลังงานทดแทน ผานกิจกรรมโครงการชุมชนตนแบบ
พลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(งบประมาณประจําป พ.ศ.2555) และโครงการเพ่ิมศักยภาพศูนยการเรียนรูพลังงานทดแทนในชุมชน
(งบประมาณประจําปพ.ศ.2556) จากกิจกรรมดังกลาวไดมีการถายทอดประสบการณการทํางานพรอมท้ังแลกเปล่ียนประสบการณกับเครือขาย
มหาวิทยาลัย ผลจากการสงเสริมการใชพลังงานทดแทนกอใหเกิดความยั่งยืน ตองผานสํารวจและวางแผนการใชและการผลิตพลังงานภายในชุมชน
โดยใหภาคประชาคมมีสวนรวมมากท่ีสุด สงเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนจากศักยภาพแหลงพลังงานในชุมชนน้ันๆ ท่ี เพ่ือใหกอเกิดรายไดหรือลด
คาใชจายในชีวิตประจําวัน

จากปจจัยตางๆ ท่ีไดกลาวมาการสงเสริมการใชพลังงานทดแทนสหกรณผูเล้ียงโคนมโคกกอ มหาสารคาม จึงเปนอีกแนวทางในการถายทอดความรู
จากวิจัยในหองเรียนสูการปฏิบัติ นิสิตไดลงมือปฏิบัติเปรียบเสมือนหองเรียนเคล่ือนท่ีของนิสิตสาขาฟสิกสประยุกต เพ่ือสงเสริมใหสหกรณผูเล้ียงโคนมโคกกอ
จังหวัดมหาสารคาม เปนสหกรณผูเล้ียงโคนมแหงแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีมีระบบผลิตพลังงานทดแทนใชเองอยางครบวงจร
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2. ขอมูลท่ัวไปสหกรณผูเลี้ยงโคนม
สหกรณผูเล้ียงโคนมโคกกอ มหาสารคาม ตําบลโคกกอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม มีสมาชิกท้ังหมด 62 ราย มีฟารมเล้ียงโคนม 62

ฟารม มีโคนมท้ังส้ิน 1,800 ตัว อัตราการผลิตนํ้านมดิบ 9 ตันตอวัน ฟารมสมาชิกกระจายอยูในเขตพ้ืนท่ีอําเภอเมือง อําเภอบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม กิจการของสหกรณประกอบ 1)กิจการอาหารสัตว เพ่ือรองรับการใชอาหารสัตวของกลุมสหกรณผูเล้ียงโคนม 2) กิจการรับซ้ือนํ้านมดิบ
ประกอบดวยสถานีรับซ้ือนํ้านมดิบ 2 สถานี สถานีรับซ้ือนํ้านมดิบท่ีหน่ึงต้ังอยู ณ ตําบลโคกกอ อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม เปนสถานีรับซ้ือ
นํ้านมดิบขนาดใหญรองรับการรับซ้ือนํ้านมดิบของกลุมสมาชิกในเขตอําเภอเมือง และใชในเปนแหลงสํารองนํ้านมดิบสําหรับโรงงานผลิตนมพาสเจอร
ไรซ และสถานีรับซ้ือนํ้านมดิบแหงท่ีสองต้ังอยูอําเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม เพ่ือรองรับการเกษตรผูเล้ียงโคนมในอําเภอบรบือ จังหวัด
มหาสารคาม และพ้ืนท่ีใกลเคียง และ 3)กิจการโรงผลิตนมพาสเจอไรซเพ่ือแปรรูปนํ้านมดิบเปนนมพาสเจอไรซบรรจุถุงสงขายในเขตพ้ืนท่ีจังหวัด
มหาสารคามและจังหวัดใกลเคียง โดยปจจุบันมีกําลังการผลิต 60,000 ถุงตอวัน กลุมสหกรณผูเล้ียงโคนมมีศักยภาพในการผลิตกาซชีวภาพจากมูลสัตวสูง
มาก และมีความตองการในการผลิตไฟฟาใชเองภายในฟารมเล้ียงโคนมเน่ืองจากสถานท่ีต้ังของฟารมอยูหางไกลจากระบบสายสงไฟฟา โรงผลิตนมพาสเจอร
ไรสมีความตองการใชนํ้ารอนเพ่ือการทําความสะอาดระบบทอลําเลียงนํ้านมและลางทําความสะอาดภายในโรงงาน เกษตรกรผูเล้ียงโคนมมีความตองการเรียนรู
เทคโนโลยีพลังงานชีวมวลเพ่ือการประยุกตใชในครัวเรือน

3. การดําเนินงาน [3]
การสงเสริมการใชพลังงานทดแทนสหกรณผูเล้ียงโคนมโคกกอ มหาสารคาม ผานกิจกรรมการสงเสริมเทคโนโลยีการผลิตไฟฟาจากเซลลสุริยะ

เพ่ือใชในระบบรั้วไฟฟาและแสงสวางสําหรับโรงเรือนโคนม และการสงเสริมการใชแกสชีวภาพในครัวเรือนผานโครงการบอแกสชีวภาพเฉลิมพระ
เกียรติเพ่ือลด LPG ในครัวเรือน มีลําดับขั้นตอนดังตอไปน้ี

1. การเตรียมความพรอมและออกแบบระบบ
วิธีการดําเนินงาน
- ทําการทดลองและจําลองการทํางานเพ่ือหาขนาดระบบผลิตไฟฟาจากเซลลสุริยะเพ่ือใชในระบบรั้วไฟฟาและแสงสวางสําหรับ
โรงเรือนโคนม และบอแกสชีวภาพในครัวเรือนท่ีเหมาะสมกับการชวงเวลาการใชงาน
- จัดทําเอกสารคูมือการฝกอบรมการผลิตไฟฟาจากเซลลสุริยะสําหรับโรงเรือนขนาดเล็ก
- ประสานงานและระดมความคิดเห็นของหนวยงานท่ีเขารวมประกอบดวยสหกรณโคนมโคกกอ สํานักงานพลังงานจังหวัด
มหาสารคาม และ ศูนยบริการท่ี 3 จังหวัดมหาสารคาม กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน
ผูรับผิดชอบ
-อาจารยและนิสิตชั้นปท่ี 3-4 ประจําหลักสูตรฟสิกสประยุกต สาขาอิเล็กทรอนิกส/สาขาพลังงาน

2. คัดเลือกพ้ืนท่ีในการดําเนินการ
วิธีการดําเนินงาน
- แตงต้ังคณะกรรมการในการพิจารณคัดเลือกประกอบดวยตัวแทนจากสมาชิกสหกรณผูเล้ียงโคนมโคกกอ
- พิจารณาจากความจําเปนในการใชงานรวมการยอมรับเทคโนโลยีพลังงานทดแทนท่ีผานมา
ผูรับผิดชอบ
- อาจารยและนิสิตประจําหลักสูตรฟสิกสประยุกต
- สมาชิกสหกรณผูเล้ียงโคนมโคกกอ
- ตัวแทนสํานักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม
- ตัวแทนศูนยบริการท่ี 3 จังหวัดมหาสารคาม พพ. กระทรวงพลังงาน

3. ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาจากเซลลสุริยะและบอแกสชีวภาพ
วิธีการดําเนินงาน
- ติดต้ังระบบผลิตไฟฟาจากเซลลสุริยะเพ่ือใชในระบบรั้วไฟฟาและแสงสวางสําหรับโรงเรือนโคนม จํานวน 4 แหง และติดต้ังบอแกส

ชีวภาพในครัวเรือน จํานวน 2 บอ พรอมท้ังแนะนําวิธีการใชงานและการดูแลเบ้ืองตน
- ทําสอบการทํางานในสภาวะจริงไมนอย 2 วันตอเน่ือง
ผูรับผิดชอบ
- อาจารยและนิสิตประจําหลักสูตรฟสิกสประยุกต
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- สมาชิกสหกรณผูเล้ียงโคนมโคกกอ
4. จัดเก็บขอมูลการใชงานระบบผลิตไฟฟาจากเซลลสุริยะเพ่ือใชในระบบรั้วไฟฟาและแสงสวางสําหรับโรงเรือน และบอแกสชีวภาพใน

ครัวเรือน
วิธีการดําเนินงาน
- จัดเก็บขอมูลการใชงานระบบผลิตไฟฟาจากเซลลสุริยะเพ่ือใชในระบบรั้วไฟฟาและแสงสวางสําหรับโรงเรือนโคนม และระบบแกส

ชีวภาพในครัวเรือนในสภาวะการใชงานจริงไมนอยกวา 15 วันตอเน่ือง
- ประเมินความพึงพอใจของผูใชงานระบบ
ผูรับผิดชอบ
- อาจารยและนิสิตประจําหลักสูตรฟสิกสประยุกต
- สมาชิกสหกรณผูเล้ียงโคนมโคกกอ

5. ถายทอดเทคโนโลยีการสงเสริมการใชพลังงานทดแทนสําหรับสหกรณผูเล้ียงโคนม
วิธีการดําเนินงาน
- จัดอบรมถายทอดเทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟาจากเซลลสุริยะเพ่ือใชในระบบรั้วไฟฟาและแสงสวางสําหรับโรงเรือนโคนม และ

ระบบแกสชีวภาพในครัวเรือนจากประสบการณผูท่ีไดรับคัดเลือกสูสมาชิกสหกรณผูเล้ียงโคนมโคกกอหรือผูท่ีสนใจท่ัวไป
- จัดทําเอกสารคูมือระบบผลิตไฟฟาจากเซลลสุริยะเพ่ือใชในระบบรั้วไฟฟาและแสงสวางสําหรับโรงเรือนโคนม และระบบแกสชีวภาพ

ในครัวเรือน
- ประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ผูรับผิดชอบ
- อาจารยและนิสิตประจําหลักสูตรฟสิกสประยุกต
- สมาชิกสหกรณผูเล้ียงโคนมโคกกอ
- ตัวแทนสํานักงานพลังงานจังหวัดมหาสารคาม
- ตัวแทนศูนยบริการท่ี 3 จังหวัดมหาสารคาม พพ. กระทรวงพลังงาน
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รูปท่ี 1 ขั้นตอนดําเนินงาน

4. ผลการดําเนินงาน
ผลจากการสงเสริมการใชพลังงานทดแทนสหกรณผูเล้ียงโคนมโคกกอ มหาสารคาม ผานกิจกรรมการสงเสริมเทคโนโลยีการผลิตไฟฟาจาก

เซลลสุริยะเพ่ือใชในระบบรั้วไฟฟาและแสงสวางสําหรับโรงเรือนโคนม และการสงเสริมการใชแกสชีวภาพในครัวเรือนผานโครงการบอแกสชีวภาพ
เฉลิมพระเกียรติเพ่ือลด LPG ในครัวเรือน สามารถลดการใชพลังงานคิดเปนเงิน 20,720 บาทตอป หรือ 1.21 toeตอป ลดการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซด (CO2) เทากับ 3,240 กิโลกรัมตอป [4] จากแบบสอบถามความพึงพอใจของเกษตรกรผูเขารวมโครงการจํานวน 37 ราย พบวา
กิจกรรมมีความสอดคลองกับปญหาและความตองการของชุมชน/กลุมเปาหมาย ความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก สามารถนําความรูและประสบการณ
จากการรวมกิจกรรมไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน / การปฏิบัติงานได ตอตนเอง ตอหนวยงาน และตอสังคม ความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก ดี และ
ดีมาก ตามลําดับ การเขารวมกิจกรรมทําใหเกิดการสรางเครือขายในชุมชน/สังคม ความพึงพอใจอยูในระดับดี การไดรับความรูและประสบการณท่ี
เปนประโยชน และสามารถถายทอดความรูและประสบการณแกชุมชน/สังคมความพึงพอใจอยูในระดับดีมาก สามารถนําความรูและประสบการณจาก
การเขารวมกิจกรรมมาพัฒนาองคความรูใหมหรือนําไปสูการขยายผลไดอยูในระดับดีมาก โดยมีรายละเอียดของคะแนนตามลําดับในมีระดับคะแนน
ความพึงพอใจดังตารางท่ี 1

ตารางท่ี 1 แสดงระดับคะแนนความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
ลําดับ ความพึงพอใจ ระดับคะแนนเฉลี่ย ความหมาย

1 กิจกรรมมีความสอดคลองกับปญหาและความตองการของชมุชน/กลุมเปาหมาย 5.00 ดีมาก
2 สามารถนําความรูและประสบการณจากการรวมกจิกรรมไปประยุกตใชในชวีิตประจําวนั / การ

ปฏิบัติงานได
2.1 ตอตนเอง 4.93 ดีมาก
2.2 ตอหนวยงาน 4.42 ดี

ถ่ายทอดเทคโนโลยกีาร ม

จดัเกบ็ขอ้มลูการใชง้าน

ระบบผลติไฟฟ้าจากเซลลส์ุรยิะเ โรงเรอืนโคนม และระบบแก๊สชวีภาพใน

ครวัเรอืน

และบ่อแก๊สชวีภาพ
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ลําดับ ความพึงพอใจ ระดับคะแนนเฉลี่ย ความหมาย
2.3 ตอสังคมและชุมชน 4.85 ดีมาก

3 การเขารวมกิจกรรมทําใหเกิดการสรางเครอืขายในชุมชน/สังคม 4.45 ดี

4 ไดรับความรูและประสบการณทีเ่ปนประโยชน และสามารถถายทอดความรูและประสบการณแกชมุชน/
สังคม

4.75 ดีมาก

5 สามารถนําความรูและประสบการณจากการเขารวมกิจกรรมมาพัฒนาองคความรูใหมหรือนําไปสูการ
ขยายผลได

4.73 ดีมาก

เฉลี่ย 4.73 ดีมาก

5. ผลการวิเคราะห
ผลจากการวิเคราะหศักยภาพและความตองการของกลุมสหกรณผูเล้ียงโคนมโคกกอ แสดงใหเห็นวากลุมสหกรณผูเล้ียงโคนมมีศักยภาพในการ

ผลิตกาซชีวภาพจากมูลสัตวสูงมาก และมีความตองการในการผลิตไฟฟาใชเองภายในฟารมเล้ียงโคนมเน่ืองจากสถานท่ีต้ังของฟารมอยูหางไกลจาก
ระบบสายสงไฟฟา เกษตรกรผูเล้ียงโคนมมีการใชพลังงานชีวมวลในวิถีชีวิตชีวิตประจําวัน ในสวนของกระบวนการแปรรูปนมของโรงผลิตนมพาสเจอร
ไรสมีความตองการใชนํ้ารอนเพ่ือการทําความสะอาดระบบทอลําเลียงนํ้านมและลางทําความสะอาดภายในโรงงาน จากปจจัยตางๆ กลุมสหกรณผู
เล้ียงโคนมมีความพรอมในการเรียนรูเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพ่ือปรับใชในการดําเนินชีวิตท้ังพลังงานแสงอาทิตย พลังงานชีวมวล และพลังงาน
ชีวภาพ ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรพลังงานจังหวัดมหาสารคาม(2555 - 2558) [5] ผลจากการจัดกิจกรรมผานการมีสวนรวมจองเกษตรกรผูเล้ียงโค
นมและหนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของในการจัดกิจกรรมสงเสริมการใชพลังงานทดแทนในกลุมสหกรณผูเล้ียงโคนม เกษตรสวนใหญมีความพึงพอใจใน
การเขารวมโครงการโดยรวมอยูในระดับดีมาก

6. สรุป
การสงเสริมการใชพลังงานทดแทนสหกรณผูเล้ียงโคนมโคกกอ มหาสารคาม ภายใตโครงการบริการวิชาการแกสังคม "หน่ึงหลักสูตรหน่ึงชุมชน"

ของปงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีอาจารยและนิสิตประจําหลักสูตร วท.บ.ฟสิกสประยุกต สาขาพลังงานและ
อิเล็กทรอนิกสเปนผูดําเนินงาน ผานกิจกรรมมุงเนนการมีสวนรวมของชุมชนต้ังแตเริ่มตนกระบวนการ ผานการศึกษาศักยภาพเชิงพ้ืนท่ี การวางแผน
และการยอมรับเทคโนโลยีพลังงานทดแทนท่ีเหมาะสมของชุมชน ผลการศึกษาศักยภาพชุมชนพบวากลุมสหกรณผูเล้ียงโคนมมีศักยภาพในการผลิต
กาซชีวภาพจากมูลสัตวสูงมาก และมีความตองการในการผลิตไฟฟาใชเองภายในฟารมเล้ียงโคนมเน่ืองจากสถานท่ีต้ังของฟารมอยูหางไกลจากระบบ
สายสงไฟฟา โรงผลิตนมพาสเจอรไรสมีความตองการใชนํ้ารอนเพ่ือการทําความสะอาดระบบทอลําเลียงนํ้านมและลางทําความสะอาดภายในโรงงาน
จากกิจกรรมการสงเสริมเทคโนโลยีการผลิตไฟฟาจากเซลลสุริยะเพ่ือใชในระบบรั้วไฟฟาและแสงสวางสําหรับโรงเรือนโคนม และการสงเสริมการใช
แกสชีวภาพในครัวเรือนผานโครงการบอแกสชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเพ่ือลด LPG ในครัวเรือนสงผลใหสามารถลดการใชพลังงานคิดเปนเงิน 20,720
บาทตอป หรือ 1.21 toeตอป ลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) เทากับ 3,240 กิโลกรัมตอป เกษตรสวนใหญมีความพึงพอใจในการเขา
รวมโครงการโดยรวมอยูในระดับดีมาก

7. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณประธานและสมาชิกสหกรณผูเล้ียงโคนมโคกกอทุกทานท่ีใหความรวมมือทางดานขอมูลและมีสวนรวมในโครงการ และขอขอบคุณ

คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามท่ีอนุมัติงบประมาณสนับสนุนโครงการสงเสริมการใชพลังงานทดแทนสหกรณผูเล้ียงโคนมโคกกอ มหาสารคาม
ภายใตโครงการบริการวิชาการสูชุมชน “ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน” ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
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