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การผลิตกาซชีวภาพระดับครัวเรือน เปนทางเลือกทางหนึ่งท่ีเหมาะสมเพ่ือลดคาใชจายในครัวเรือน
จากการใชพลังงานกาซ LPG โดยเฉพาะชุมชนในตําบลจอมบึงซ่ึงมีอยูจํานวน 13 หมูบาน ท่ีชุมชนมี
วัตถุดิบท่ีเพียงพอในการเริ่มตนการหมักกาซชีวภาพจากมูล วัว ไก แพะ และสุกร ท่ีมีอยูในพ้ืนท่ี จาก
การสํารวจพบวา คาใชจายในการซ้ือกาซหุงตมเพ่ือใชในระดับครัวเรือนของตําบลจอมบึงมีคาเฉลี่ย
ประมาณ 73 บาทตอเดือนตอครัวเรือน เม่ือเปลี่ยนมาใชกาซชีวภาพท่ีผลิตเองในบอหมักปริมาตร
ประมาณ 8 ลูกบาศกเมตร จะมีกําลังผลิตกาซชีวภาพไดประมาณ 2 ลูกบาศกเมตร/วัน  เทียบเทากับ
กาซหุงตม LPG 0.92 กิโลกรัม เพียงพอของปริมาณการใชตอวันในระดับครัวเรือน นอกจากนี้
ประโยชนท่ีสามารถนําไปใชเปนพลังงานความรอนทางตรงในรูปแบบอ่ืนคือ ใหความอบอุนในการ
บริบาลสัตวเล็กของงานปศุสัตว เผาเพ่ือใหเกิดความรอนและใชในการขับเคลื่อนเครื่องยนตเบนซิน
และเครื่องดีเซล  ประโยชนทางดานการเกษตรในกระบวนการผลิตกาซชีวภาพการทําเปนปุยและ
อาหารสัตว ประโยชนทางดานการอนุรักษสิ่งแวดลอมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนน้ําเสียท่ี
ผานการบําบัดแลวจะสามารถปลอยออกสูแหลงน้ําภายนอกโดยไมมีปญหาตอสภาพแวดลอมอีกตอไป 
ลดการแพรกระจายของกาซมีเทนชวยลดการเกิดปรากฎการณภาวะเรือนกระจกท่ีเปนสาเหตุหลัก
ของภาวะโลกรอน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



( ข )  
 

Research Title Development of the Quality of Community Life 
with Biogas Production from Animal Manure for 
Household Utilization in Chombueng, Chombueng 
District, Rachaburi 

Researcher  Assistant ProfessorWasan Naksanee 

Program  Manufacturing Technology 

Academic Year 2017 

    

ABSTRACT 

 
 

Production of biogas within household has been and appropriate alternative 
in reducing expenses from the use of LPG gas. Especially 13 communities in 
Chombueng district where the community has an objective of producing biogas from 
cow, chicken, goat and pig manure within the vicinity. From survey, it shows that 
cooking gas expenses for households in Chombueng district is about an average of 
73 baht per month. After diverting to the using of self-produced biogas in the 
digester or fermenting pond of about 8 cubic meters. Which produce about 2 cubic 
meter biogas per day. When compared to LPG cooking gas 0.92 kilogram, which is 
enough usage for household per day. Apart from this, the benefit can be utilize as 
another source of Thermal power in other various forms such as; keeping small 
animals and livestock warm, burn in order to generate heat and use them in the 
powering of gasoline and diesel engines. The Agricultural benefit consist of fertilizer 
and animal feeds production process from biogas. It’s conservation benefit to the 
environment and improving the quality of community life consist of flushing treated 
water into outside water source without any environmental problem which help 
reduce the spread of methane gas and help reduce the occurrence of glass house 
which is the cause of global warming. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยฉบับนี้มีจุดมุงหมายเพ่ือ  การพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนดวยการผลิตกาซชีวภาพจาก
มูลไกและเศษพืชผักสําหรับครัวเรือนในตําบลจอมบึง อําเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี ผูวิจัยขอขอบคุณ  
สํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง   ท่ีไดสนับสนุนทุนการวิจัยครั้งนี้  และ
คณะผูบริหารและเจาหนาท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  ขอขอบคุณผศ.ดร ทองแทง       
ทองลิ่ม, ดร.ทัศนีย  นาคเสนีย และ ผศ. ดร.สัจจา ไกรศรรัตน ท่ีไดใหคําปรึกษาและขอมูลเพ่ือใชใน
การลงพ้ืนท่ีชุมชนจัดทําระเบียบวิธีวิจัย    

การดําเนินการวิจัยมิอาจสําเร็จลุลวงไปไดหากปราศจากความรวมมือของตัวแทนแหลงการ
เรียนรูประจําตําบลจอมบึง 33 แหลงการเรียนรู ใน 13 หมูบาน บุคลากรคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีท่ีใหการสนับสนุนการใชอุปกรณดานฮารดแวร และซอฟตแวรตางๆ และเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร   จนโครงการนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี 

ทายนี้ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณบิดา  มารดา  ท่ีใหการอุปการะอบรมเลี้ยงดู ตลอดจน
สงเสริมการศึกษา   ดญ. พรชนก  นาคเสนีย คอยใหกําลังใจเปนอยางดี   อีกท้ังขอขอบคุณเพ่ือน ๆ  
ท่ีใหการสนับสนุนและชวยเหลือดวยดีเสมอมา  และขอขอบพระคุณเจาของเอกสารและงานวิจัยทุก
ทาน  ท่ีผูศึกษาคนควาไดนํามาอางอิงในการทําวิจัย    จนกระท่ังงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงไปได
ดวยดี   
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