โครงการด้านการพัฒนาความเป็ นอยู่ของประชาชนบนพื้นที่สูงในจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
UN Joint Programme (UNJP) on Integrated Highland Livelihood Development in Mae Hong Son

ความเป็ นมา
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชาวบ้านส่วนใหญ่ใช้ฟืนเป็ นเชื้อเพลิงในการหุงต้ม ขณะเดียวกัน มีการเลี้ยงสัตว์ เช่น หมู วัว
ไก่ เพือ่ ใช้เป็ นอาหาร ใช้ในการเกษตรและขายเพือ่ เพิม่ รายได้ โดยชาวบ้านทีอ่ าศัยในพื้นที่ราบจะทาคอกสาหรับเลี้ยงสัตว์ แต่
ยังมีปญั หาเรื่องมูลสัตว์ส่งกลิน่ เหม็นรบกวนเพือ่ นบ้าน ขณะที่ชาวบ้านในพื้นทีส่ ูงจะเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยตามธรรมชาติ จึงทา
ให้มูลสัตว์กระจัดกระจายและปนเปื้ อนในแหล่งนา้ เป็ นสาเหตุของโรคภัยไข้เจ็บ ดังนัน้ เพื่อลดการใช้ฟืนเป็ นเชื้อเพลิง ลด
ค่ าใช้จ่ายเชื้อเพลิงที่ใช้ในการหุงต้ม ช่วยสร้างรายได้ให้กบั ชาวบ้านในชุมชนเมืองและบรรเทาปัญหาด้านสุขอนามัยให้กบั
ชาวบ้านในพื้นทีส่ ูง มพส. จึงได้จดั ทาโครงการตัวอย่างระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์แบบบอลลูนในครัวเรือนในพื้นที่สูง
9 ครัวเรือน ครัวเรือนในพื้นที่ราบอีก 3 ครัวเรือน และโรงเรียนในพื้นที่สูง 3 แห่ง
ระบบผลิตก๊าชชีวภาพจากมูลสัตว์ขนาดเล็ก
ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์แบบบอลลูนนี้ เป็ น
ระบบขนาดเล็กเหมาะสาหรับบ้านหรือโรงเรียนที่มกี ารเลี้ยงสัตว์
จานวนไม่มาก เช่น เลี้ยงหมูประมาณ 5-10 ตัว โดยระบบนี้จะมีถงุ
หมักขนาดปริมาตร 8 ลบ.ม. สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ประมาณ
3 ลบ.ม. เพียงพอกับการประกอบอาหารวันละ 3 มื้อ หรือใช้ได้
เป็ นระยะเวลานาน2-3 ชัว่ โมงต่อวัน การติดตัง้ และดูแลรักษาระบบ
กระทาได้งา่ ย มีค่าใช้จ่ายต่อระบบประมาณ 5,000-6,000 บาท
ครัวเรือนในพื้นที่สูง 9 ครัวเรือน
หย่อมบ้านแอโก๋ หมู่ 2 ต.ถ้าลอด อ.ปางมะผ้า

ครัวเรือนในพื้นที่ราบ 3 ครัวเรือน
บ้านทุ่งแพม หมู่ 3 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง

ชาวบ้า นส่ ว นใหญ่ เ ลี้ย งสัต ว์แ บบ
ปล่ อ ยตามธรรมชาติ จึ ง เกิ ด มู ล สัต ว์
กระจัด กระจายทัว่ บริ เ วณหมู่ บ า้ น
นอกจากนี้ ชาวบ้านยังคงตัดไม้ฟืนเพื่อ
ใช้เ ป็ นเชื้ อ เพลิ ง ในการหุ ง ต้ม เฉลี่ ย
ครัวเรือนละ 165 กิโลกรัมต่อปี
ระบบก๊าซชีวภาพช่วยลดปัญหาสุขอนามัยของชาวบ้าน ช่วย
ลดการตัด ไม้ท าลายป่ าจากการใช้ฟื นเป็ นเชื้ อเพลิง ในหุง ต้ม
รวมถึ ง ได้ปุ๋ ยอิน ทรี ย ม์ าใช้บ ารุ ง ดิ น เพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต ในการ
เพาะปลูกอีกด้วย

ฟาร์มสุกรขนาดเล็กในพื้นที่มกั
ประสบปัญหากลิน่ เหม็นจากมูลสัตว์
รบกวนเพื่อนบ้าน ทาให้ชาวบ้านใน
พื้นทีร่ าบหลายครัวเรือน ไม่สามารถ
เลี้ยงสัตว์ในครัวเรือนได้ ถึงแม้จะมี
การทาคอกให้สุกรก็ตาม ทาให้ชาวบ้านขาดรายได้
เมื่อ มพส. กับชาวบ้านได้ร่วมกันติดตัง้ ระบบก๊าซชีวภาพ ก็
พบว่ า สามารถเลี้ย งหมู ใ นครัว เรื อ นได้โ ดยไม่ ส่ ง กลิ่น เหม็ น
รบกวน ทาให้มีรายได้เพิ่มจากการเลี้ยงสัตว์ และช่วยลดค่าก๊าซ
หุงต้มได้เดือนละ 180 บาท (1 ถังใช้ 2 เดือน)

โรงเรียนในพื้นที่สูง 3 แห่ง ได้แก่ (1) ศูนย์การเรียนรูช้ มุ ชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านแม่แฮด หมู่ 6 ต.แม่สวด อ.สบเมย
(2) โรงเรียนบ้านห้วยแห้ง หมู่ 6 ต.ถ้าลอด อ.ปางมะผ้า และ (3) โรงเรียน ตชด. หย่อมบ้านแอโก๋ หมู่ 2 ต.ถ้าลอด อ.ปางมะผ้า
โรงเรียนในพื้นทีส่ ูงจะใช้ฟืนในการทาอาหารกลางวันให้กบั เด็กนักเรียน โดยครูและ
นัก เรีย นจะต้อ งช่ ว ยกัน เก็ บ รวบรวม ดัง นัน้ เพื่อ ช่ ว ยลดภาระให้ก บั ครู มพส. จึง
ดาเนินการติดตัง้ ระบบก๊าซชีวภาพในโรงเรียน 3 แห่ง ช่วยลดการใช้ฟืนได้ 50% ลด
ปริมาณมูลสัตว์ท่กี ระจัดกระจายและประหยัดเวลาในการประกอบอาหาร

ผูไ้ ด้รบั ประโยชน์ : ชาวบ้าน 13 ครัวเรือนและโรงเรียน 3 แห่ง ซึ่งมีนักเรียน 268 คน

