
  โครงการติดต้ังระบบหมักแก๊สโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลมาบอ ามฤต  
                    เทศบาลต าบลมาบอ ามฤต อ าเภอปะทิว  จังหวัดชุมพร 

********************************************* 

 

1. ช่ือโครงการ โครงการติดตั้งระบบหมักแก๊สโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลมาบอ ามฤต 

2. หลักการและเหตุผล 

โดยปกติการฆ่าสุกรของโรงฆ่าสัตว์  จะก่อให้เกิดน้ าเสียเฉลี่ยระหว่าง 300-500 ลิตรต่อตัว ซึ่งของ
เสียเหล่าน้ี จะมีสิ่งสกปรกในรูปของไขมัน น้ ามัน และสารอินทรีย์ปนเปื้อนอยู่ในปริมาณสูง หากโรงฆ่าสัตว์ไม่มี
ระบบบ าบัดความสกปรกในน้ าเสียเหล่าน้ี หรือไม่มีการจัดการของเสีย และน้ าเสียที่ดีก่อนระบายลงสู่แหล่งน้ า
สาธารณะ ก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ าหรือสิ่งแวดล้อมได้ รวมทั้งก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนได้อีกด้วย  
          ในระยะเวลา 4-5 ปี ที่ผ่านมา พบว่า มีการสร้างโรงฆ่าสัต ว์ที่ได้มาตรฐานมากขึ้น และมีระบ บการ
บ าบัดน้ าเสีย โดยส่วนใหญ่จะเป็นระบบบ่อผึ้ง ซึ่งต้องใช้พื้นที่มากและประสบปัญหาบ่อตื้นเขิน เนื่องจากการ
ตกตะกอนจากของเสียจากกิจกรรมของโรงฆ่าสัตว์ ท าให้จะต้องขุดลอกอยู่บ่อยๆ และบางส่วนก็จะใช้
เทคโนโลยีแบบใช้ออกซิเจน เช่น เครื่องเติมอากาศ หรือเครื่องกวนตะกอน ซึ่งต้องมีค่าใช้จ่ายมากในการ
บ ารุงรักษา และใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่อง ด้วยเหตุน้ี ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบไร้ออกซิเจนจึงเป็นอีกทางเลือก
หนึ่ง ซึ่งจะช่วยจัดการกับน้ าเสียจากกระบวนการผลิต โดยระบบบ าบัดน้ าเสียแบบไร้ออกซิเจน มีค่าใช้จ่ายใน
การก่อสร้างต่ า ช่วยลดความสกปรกแล ะกลิ่นเหม็น เสียค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาและเดินเครื่องน้อย 
นอกจากนี้ การใช้ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบไร้ออกซิเจนจะได้ก๊าซชีวภาพเป็นผลพลอยได้ ซึ่งสามารถที่จะน าก๊าซ
นี้ไปทดแทนการใช้ก๊าซเช้ือเพลิง หรืออาจใช้ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในโรงฆ่าสัตว์ได้ถ้าผลิตก๊าซได้ในปริมา ณที่
มากพอ  

เทศบาลต าบลมาบอ ามฤต  โดยท่านนายกเทศมนตรีได้ ให้ความส าคัญกับนโย บายด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ยกตัวอย่างเช่น  การเข้าร่วมโครงการเทศบาลไทย มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกอบไปด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ เมืองแห่งต้นไม้ เมืองไร้มลพิษ เมืองพิชิต
พลังงาน และเมืองที่มีการบริโภคอย่างยั่งยืน เนื่องจากโรงฆ่าสัตว์เทศบาล เคยได้รับเรื่องร้องเรียนเรื่องกลิ่น
เหม็นรบกวนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง จากของเสียต่างๆ  ตลอดจนน้ าเสีย ที่เกิดข้ึน  ประมาณ 
2,000-3,000 ลิตรต่อวัน ดังนั้น การใช้ระบบบ าบัดน้ าเสียแบบไร้ออกซิเจน ซึ่งเป็นการลงทุนต่ า ใช้เนื้อที่
น้อย และยังใช้ก๊าซชีวภาพเป็นผลพลอยได้ ซึ่งสามารถที่จะน าก๊าซนี้ไปทดแทนการใช้ก๊าซเช้ือเพลิง(LPG) ต่อไป
ในอนาคต จึงได้จัดท าโครงการติดตั้งระบบหมักแก๊สชีวภาพโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลมาบอ ามฤตข้ึน 

 

/…2.วัตถุประสงค์….. 



-2- 

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพื่อปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสียแบบไร้อากาศให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3.2 เพื่ออบรมให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติการจัดท าระบบหมักแก๊สของโรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลมาบอ ามฤต 
ให้กับพนักงานเทศบาลและประชาชนผู้สนใจ 

3.3 เพื่อเปลี่ยนของเสียเป็นพลังงาน และสามารถน าแก๊สที่เกิดข้ึนมาใช้ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลฯ 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 4.1 กลุ่มประชาชนทั่วไป พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างที่มีความสนใจ จ านวน 50 คน 
 4.2 ระบบหมักแก๊สชีวภาพของโรงฆ่าสัตว์เทศบาล 

5. ระยะเวลาด าเนินงาน 
ตั้งแต่  สิงหาคม ๒๕๕7 ถึง กันยายน ๒๕๕7 

6. สถานที่ด าเนินการ 
โรงฆ่าสัตว์เทศบาลต าบลมาบอ ามฤต อ าเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

7. กิจกรรมท่ีจะด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ  
กิจกรรมท่ีจะด าเนินการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ขออนุมัติโครงการต่อคณะผู้บริหารเทศบาล
ต าบลมาบอ ามฤต 

สิงหาคม 
2557 

นายนันทพงษ์ บาลประสงค์  นวก.สุขาภิบาล 
นายวิรัตน์ เช้ือช่ัง    สัตวแพทย์ 

2. ประสานทีมผู้เช่ียวชาญด้านพลังงาน เพื่อท า
การส ารวจสภาพพื้นที่ ออกแบบระบบการ
ติดตั้งระบบหมักแก๊สของโรงฆ่าสัตว์เทศบาล
ต าบลมาบอ ามฤต 

สิงหาคม 
2557 

นายนันทพงษ์ บาลประสงค์  นวก.สุขาภิบาล 
นายวิรัตน์ เช้ือช่ัง    สัตวแพทย์ 

3. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชน พนักงาน
เทศบาลฯ ที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการฯ 

กันยายน 
2557 

นายนันทพงษ์ บาลประสงค์  นวก.สุขาภิบาล 
นายวิรัตน์ เช้ือช่ัง    สัตวแพทย์ 

3. ทีมผู้เช่ียวชาญด้านพลังงาน ลงส ารวจพื้นที่
โรงฆ่าสัตว์เทศบาลฯ เพื่อท าการออกแบบ
ระบบหมักแก๊สชีวภาพของโรงฆ่าสัตว์เทศบาล 

กันยายน 
2557 

นายนันทพงษ์ บาลประสงค์  นวก.สุขาภิบาล 
นายวิรัตน์ เช้ือช่ัง    สัตวแพทย์ 

3. จัดอบรมการติดตั้งระบบหมักแก๊สชีวภาพ
เชิงปฏิบัติการ เพื่อให้พนักงานเทศบาลฯ 
ชุมชน ได้เกิดการแลกเปลี่ยนรู้ สู่การปฏิบัติจริง 

กันยายน 
2557 

นายนันทพงษ์ บาลประสงค์  นวก.สุขาภิบาล 
นายวิรัตน์ เช้ือช่ัง    สัตวแพทย์ 

8. มอบหมายผู้รับผิดชอบหลักในการดูแล
ระบบหมักแก๊สชีวภาพโรงฆ่าสัตว์เทศบาล 
เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน 

กันยายน  
2556 

นายนันทพงษ์ บาลประสงค์  นวก.สุขาภิบาล 
นายวิรัตน์ เช้ือช่ัง    สัตวแพทย์ 



9. สรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ ใน
ภาพรวม เสนอต่อคณะผู้บริหารเทศบาลต าบล
มาบอ ามฤต 

ตุลาคม 
2556 

นายนันทพงษ์ บาลประสงค์  นวก.สุขาภิบาล 
นายวิรัตน์ เช้ือช่ัง    สัตวแพทย์ 

 

8. งบประมาณ 
 จ่ายจากเงินรายได้ หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า-ลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น แผนงานการพาณิชย์ งานโรงฆ่าสัตว์ จ านวน 80,000.- บาท (-แปดหมื่นบาทถ้วน-) 

8.1 ค่าวิทยากรผู้เช่ียวชาญด้านพลังงาน จ านวน 2 คนๆ ละ 600 บาท 5 ช่ัวโมง 
เป็นเงิน 6,000 บาท 

8.2 ค่ายานพาหนะ    เป็นเงิน 2,000 บาท 
8.3 ค่าที่พัก จ านวน 2 คืนๆ ละ 600 บาท 2 ห้อง เป็นเงิน 2,400 บาท 
8.4 ค่าอาหารส าหรับทีมคณะวิทยากร จ านวน 6 ท่านๆ ละ 100 บาท* 6 มื้อ  

เป็นเงิน 3,600 บาท 
8.5 ค่าอาหารส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 50 คนๆ ละ 75 บาท                                   

เป็นเงิน 3,750 บาท 
8.6 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 50 คนๆ ละ 25 
บาท* 2 มื้อ     เป็นเงิน 2,500 บาท 
8,7 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าระบบหมักแกส๊ชีวภาพ เช่น ปลอกซีเมนต์ ท่อน้ าพีวีซ,ี ท่อพีอ,ี ชุดต่อ
ก๊าซที่เตาหุงต้ม, ปูนซีเมนต,์ ทราย ฯลฯ 

เป็นเงิน 55,000 บาท 
8,8 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินงาน เป็นเงิน 4,750 บาท 

                                                 รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) 
                                                          ***ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได*้** 
 
9. ผู้รับผิดชอบ 
 1.  นายนันทพงษ์  บาลประสงค์   ต าแหน่ง   นักวิชาการสุขาภิบาล 6ว 
 2.  นายวิรัตน์ เช้ือช่ัง  ต าแหน่ง   สัตวแพทย์ 5 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
  7.1 ชุมชนให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมกับการจัดการของเสียในครัวเรือนของตนเองมากขึ้น 
 7.2 เทศบาลต าบลมาบอ ามฤต มีระบบบ าบัดของเสียที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 7.3 เทศบาลต าบลมาบอ ามฤต สามารถลดค่าใช้จ่ายแก๊สในโรงฆ่าสัตว์ให้น้อยลง 



 

 

 

(ลงช่ือ)..................................................................ผู้เขียน/เสนอโครงการ 
    ( นายนันทพงษ์  บาลประสงค์ ) 

                                              นักวิชาการสุขาภิบาล 6ว 
 
 
 

(ลงช่ือ)...................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
     ( นายปานนท์  วงศ์ทิพย์พันธ์ ) 

                                           ปลัดเทศบาลต าบลมาบอ ามฤต 
 
 
 

(ลงช่ือ)..................................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
               ( นายธีรพล  พนาวัฒนวรกุล ) 

                                           นายกเทศมนตรีต าบลมาบอ ามฤต 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


