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ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมจากการลงทุนระบบกาซชีวภาพจากฟารมสุกร กรณีศึกษา: ตําบลทามะนาว อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

อภิชาติ คงแปน1
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บทคัดยอ
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลตอบแทนดานเศรษฐกิจและสังคมในการลงทุนระบบกาซชีวภาพจากฟารมสุกรท่ีตําบลทามะนาว อําเภอ

ชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี โดยประยุกตแนวคิด เรื่อง การประเมินผลแบบ Goal-attainment model การวิเคราะหประสิทธิภาพรายจายสาธารณะ
และผลกระทบภายนอก เพ่ือประเมินวาการลงทุนน้ันคุมคาหรือไม โดยมีการวิเคราะหผลตอบแทน และคาใชจายท้ังทางตรง และทางออมของกลุมผูมี
สวนไดสวนเสียท่ีสําคัญ ผลจากการวิจัยสรุปไดวา โครงการน้ีคุมคาตอการลงทุน โดยมีผลตอบแทนจากการลงทุนรวม 333,264 บาทในปแรก ปท่ีสอง
เปนตนไป 259,564 บาทตอป เรียงลําดับผลตอบแทนจากมากไปนอย ไดแก 1) ดานเกษตรกรรม คือ ผลผลิตตอไรท่ีสูงขึ้นจากการใชปุยชีวภาพ รายได
จากการขายปุยชีวภาพ และลดการซ้ือปุยเคมี 2) ดานพลังงาน คือ ลดการซ้ือกาซหุงตม และลดนํ้ามันดีเซลเพ่ือผลิตไฟฟา 3) ดานแรงงาน คือ การเพ่ิม
การจางงานภายในชุมชน 4) ดานส่ิงแวดลอม คือ การลดปริมาณกาซเรือนกระจก ในขณะท่ีคาใชจายงบการลงทุนรวม 416,400 บาท ไดแก 1) งบ
กอสราง คือ บอหมักกาซ ทอสงกาซ เตากาซ และสถานีเพ่ิมแรงดันกาซ และ 2) งบดําเนินการรวม 31,200 บาทตอป ไดแก คาบํารุงรักษา และคา
บริหารจัดการ เชน คากระสอบปุย คาสาธารณูปโภค เปนตน เม่ือคิดอายุโครงการ 5 ป สรุปการวิเคราะหประสิทธิภาพรายจาย หากคิดผลตอบแทน
รวมทางตรงและทางออมโครงการน้ีจะคุมคาตอการลงทุน ท่ีใหอัตราผลตอบแทนตอตนทุน (BCR) เทากับ 2.48 บาท อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR)
เทากับ 32.61% ระยะเวลาคืนทุนไมเกิน 1 ป 10 เดือน มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) เทากับ 1,067,030 บาท และคาใชจายตอประสิทธิผล (C/E ratio)
19,553 บาทตอ 1 tonCO2eq โดยผลลัพธจากงานวิจัยน้ีจะเปนพ้ืนฐานในการวิเคราะหประสิทธิภาพการลงทุนดานพลังงานหมุนเวียนของภาครัฐ
หรืองานกิจการเพ่ือสังคมตอไป

คําสําคัญ: Benefit-Cost analysis; Biogas; SROI; Social Return on Investment; Socio economics

1. ท่ีมาและความสําคัญ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรสําคัญ เรื่อง ความเขมแข็งของภาค

เกษตรกรรม ความม่ันคงของอาหาร และพลังงาน ท่ีใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็ง
และยั่งยืน การเพ่ิมประสิทธิภาพ และศักยภาพการผลิตภาคเกษตร การสรางมูลคาเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร สรางความม่ันคงในอาชีพ รายได
เกษตรกร การสรางความม่ันคงดานอาหาร และพัฒนาพลังงานชีวภาพ การสรางความม่ันคงดานพลังงานชีวภาพ การปรับระบบการจัดการภาครัฐ
(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ, 2554) โดยท้ังภาครัฐและภาคเอกชนตางไดใหการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนอยาง
แพรหลาย

แตจากผลการวิจัยของ วิสาขา ภูจินดา (2552) สรุปไววาการจัดการพลังงานหมุนเวียนสําหรับชุมชนน้ันยังมีปญหา และอุปสรรคท่ีสําคัญหลาย
ประการ ไดแก การขาดผูเชี่ยวชาญดานพลังงานชุมชน การขาดนโยบายสนับสนุนจากหนวยงานระดับทองถิ่น ปญหาดานวัตถุดิบ และอุปกรณท่ีใชในการ
ผลิตการพลังงานหมุนเวียนไมมีประสิทธิภาพ การขาดการสนับสนุนจากภาครัฐอยางตอเน่ือง การขาดความรูความเขาใจในการจัดการพลังงาน ทําใหบาง
ชุมชนไมไดผลิตพลังงานหมุนเวียนมาใชจริงจัง ไมมีความยั่งยืน และขาดความเชื่อม่ันในการใชงาน ซ่ึงจะสงผลใหชุมชนไดรับผลกระทบโดยตรงหากราคา
พลังงานหลักเพ่ิมสูงขึ้น

สาเหตุหน่ึงท่ีทําใหการจัดการพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทยมีปญหา คือ ไมคุมคาตอการลงทุน เม่ือเปรียบเทียบกับการใชพลังงานหลัก
สอดคลองกับประเทศเดนมารค ซ่ึงทาง Henrik Lund (2009: 173-179) ไดเสนอกรณีศึกษา เรื่อง การประเมินความเปนไปไดของสถานีกาซชีวภาพขนาด
ใหญในประเทศเดนมารคเม่ือป ค.ศ.1990-1992 ชวงแรกมีการวิเคราะหประสิทธิภาพคาใชจายโดยใชวิธีการ Cost-benefit analysis โดยประเมินตนทุน
จากงบลงทุน งบบํารุงรักษาระบบ ผลประโยชนท่ีไดจากกาซชีวภาพเม่ือเทียบกับราคาตลาด และคาใชจายท่ีลดลงไดจากการจัดการส่ิงแวดลอม ปรากฏวา
ผลของการประเมินโครงการ คือ ไมนาสนใจลงทุน และมีขอมูลท่ีไมเพียงพอท่ีจะตัดสินใจลงทุน เม่ือนําเสนอตอรัฐสภาเดนมารค และเปนการยากท่ีจะชี้แจง
ทําความเขาใจกับประชาชน อยางไรก็ก็ตาม เม่ือไดเสนอแนวทางการวิเคราะหความเปนไปไดดวยวิธี Socioeconomic feasibility ซ่ึงใหความสําคัญกับ
วัตถุประสงคหลักของทางรัฐสภา ทําใหมีการกําหนดประเด็นสําคัญในการพิจารณาเพ่ิมเติม ไดแก จํานวนการจางงานท่ีเพ่ิมขึ้นจากการกอสราง และการ
บํารุงรักษาระบบกาซชีวภาพ เงินภาษีท่ีรัฐเก็บไดมากขึ้น เงินชดเชยราคาพลังงานท่ีลดลง ดุลบัญชีการคาระหวางประเทศท่ีลดลงจากการลดการนําเขา
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นํ้ามัน และถานหินเพ่ือผลิตกระแสไฟฟา ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ (GDP) ท่ีเพ่ิมขึ้น ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีลดลง ผลปรากฏวา ในท่ีสุดโครงการน้ี
ไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภา

ดังน้ันเพ่ือเปนการสงเสริมใหมีการจัดการการพลังงานหมุนเวียนสําหรับชุมชนท่ีตอเน่ือง และเกิดความยั่งยืน ควรมีการใหความรูแกสมาชิกในชุมชน
ใหทราบถึงคุณประโยชนท่ีจะไดรับท้ังตอตนเอง สังคม ชุมชน ประเทศชาติ ท่ีมีผลตอการบรรลุวัตถุประสงคในการพัฒนาประเทศ มีการติดตามประเมินผลเพ่ือ
แสดงใหเห็นถึงการเปล่ียนแปลงอยางเปนรูปธรรมในเชิงตัวเลข เกิดเครือขายแลกเปล่ียนความรู ใหแตละชุมชนนําขอมูลมาสนับสนุนการผลิตการพลังงาน
หมุนเวียนของตนเอง งานวิจัยน้ีจึงมีวัตถุประสงคในการวัดผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีใหความสําคัญกับมูลคาสุทธิของสังคมโดยรวมท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม
และส่ิงแวดลอม เปนตน และสรุปขอมูลเปนเชิงปริมาณ และวิเคราะหประสิทธิภาพรายจายวาโครงการน้ีคุมคาตอการลงทุนในระดับใด

2. ทบทวนวรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
พลภัทร บุราคัม (2544) กลาววา การใชจายของรัฐบาลเพ่ือผลิตสินคา หรือบริการใดก็ตาม รัฐบาลควรเลือกเฉพาะในกิจกรรมท่ีนําประโยชน

มาสูสังคมมากกวาผลเสียท่ีกิจกรรมน้ันสรางกับสังคม น่ันคือ ตองคํานึงถึง ประสิทธิภาพ (Efficiency) หรือความคุมคาของการลงทุน หรือการใชจาย
ของรัฐบาล ท้ังน้ีการเปรียบเทียบระหวางส่ิงท่ีจะตองเสียไปกับผลไดท่ีคาดวาจะไดรับกลับคืนมาจากการใชจายน้ัน ถาผลไดท่ีไดรับสูงกวาคาใชจายท่ี
ตองเสียไป การใชจายน้ันก็ยอมเปนการใชจายท่ีมีประสิทธิภาพ

อัญชนา ณ ระนอง (ม.ป.ป.) ระบุวา "ผลกระทบภายนอก (Externalities) คือ การบริโภค และการผลิตของบุคคล หรือหนวยธุรกิจไปมี
ผลกระทบตอบุคคล หรือหนวยธุรกิจอื่น ผลกระทบดังกลาว อาจทําใหตนทุน หรือผลประโยชนของบุคคล หรือหนวยธุรกิจอื่นเพ่ิมขึ้น" ผลกระทบ
ภายนอกดานลบ จะเรียกวา negative externalities สวนตนทุนท่ีเพ่ิมขึ้นเรียกวา external cost ในขณะท่ี ผลกระทบภายนอกดานบวก จะเรียกวา
positive externalities สวนผลประโยชนท่ีเพ่ิมขึ้นเรียกวา external benefit ตัวอยาง External cost ไดแก มลภาวะทางเสียงจากการขึ้นลงของ
เครื่องบินในบริเวณใกลสนามบินท่ีเปดใหม สวนตัวอยาง External benefit ไดแก ราคาท่ีดินมีการปรับตัวสูงขึ้นในบริเวณใกลสนามบินท่ีเปดใหม
หรือกิจกรรมทางเศรษฐกิจดีขึ้น

ขั้นแรกของการวิเคราะหประสิทธิภาพรายจายสาธารณะ คือ การประเมินตนทุน (Cost) และ ผลตอบแทน (Benefit) ของโครงการ สําหรับ
คาใชจายหรือตนทุนของโครงการหน่ึงๆจะประกอบไปดวย (1) คาใชจายทางตรง (Direct cost) ไดแก คาใชจายท่ีเกิดขึ้นโดยตรงจากงบลงทุน
(Capital cost) และงบดําเนินการ (Operation cost) และ (2) คาใชจายทางออม (Indirect cost) ซ่ึงเปนตนทุนท่ีมิไดเกิดจากโครงการน้ันโดยตรง
แตเปนคาความสูญเสียอันเกิดจากโครงการน้ัน หรืออาจเรียกตนทุนสวนน้ีวา “คาเสียโอกาส” (Opportunity cost) ในขณะท่ีผลตอบแทน
หรือผลประโยชนท่ีจะไดรับจากโครงการประกอบไปดวย 2 ประเภทเชนกัน คือ (1) ผลประโยชนทางตรง (Direct benefit) และ (2) ผลประโยชน
ทางออม (Indirect benefit) ซ่ึงจะมีท้ังสวนท่ีเปนตัวเงิน และไมเปนตัวเงิน และมีความหมายแตกตางจากคําวา “กําไร” (Profit) กลาวคือ กําไรทาง
ธุรกิจจะคํานวณเฉพาะท่ีเปนตัวเงินแทๆ สวนผลตอบแทนจากการใชจายของรัฐ หรือกิจกรรมทางสังคม จะมีผลตอบแทนมากกวากําไรท่ีเปนตัวเงิน
โดยอยูในรูปท่ีไมเปนตัวเงินดวย และผลตอบแทนน้ีจะตกแกสังคมท้ังหมด ไมใชเฉพาะคนใดคนหน่ึง เม่ือทราบคาใชจาย และผลตอบแทนท้ังหมด
ขั้นตอนตอไป คือ การวิเคราะหประสิทธิภาพของคาใชจาย โดยวิธี Cost-benefit analysis ท่ีมีรายละเอียดดังน้ี

- มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) หมายถึง ผลตางระหวางมูลคาปจจุบันรวมของผลตอบแทนกับมูลคาปจจุบันรวมของ
ตนทุน โดยควรจะตัดสินใจลงทุนเม่ือ NPV >0 และมีคายิ่งมากยิ่งดี งานวิจัยน้ีต้ังสมมติฐานวาโครงการระบบกาซชีวภาพมีอายุการใชงาน 5 ป โดย
คาใชจาย และผลตอบแทนเพ่ิมขึ้นปละ 2.60% ซ่ึงเปนอัตราเงินเฟอท่ัวไป (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2557ก) และอัตราสวนลดท่ีใช 6.35% ซ่ึงเปน
อัตรากําไรกอนหักดอกเบ้ียและภาษีของ บริษัท ปตท.จํากัด (มหาชน) ในป 2556 (ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย, 2557)

- อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit Cost Ratio: BCR) คือ อัตราสวนระหวางมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนตอมูลคาปจจุบันของ
คาใชจาย การตัดสินใจลงทุน BCR ตองมีคามากกวา 1 และยิ่งมากยิ่งดี
- ระยะเวลาคืนทุน (Payback period: PP) หมายถึง คาใชจายการลงทุนท้ังหมดตอผลตอบแทนสุทธิเฉล่ียตอป ในการตัดสินใจลงทุน

คาของ PP ยิ่งนอยยิ่งดี ซ่ึงจะขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจหรืออุตสาหกรรม
- อัตราตอบแทนภายใน (Internal Return Rate: IRR) หมายถึง อัตรารอยละท่ีจะทําใหผลตอบแทน และคาใชจายท่ีไดคิดลดเปนมูลคา

ในปจจุบันเทากัน หรืออัตราสวนลดท่ีทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิเปนศูนย การตัดสินใจลงทุน IRR ควรมีคามากกวาอัตราดอกเบ้ียเงินกู และยิ่งมากยิ่งดี
อัตราดอกเบ้ียขั้นสูงท่ีใช คือ 7.32% (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2557ข) ซ่ึงเปนอัตราดอกเบ้ียเฉล่ียของธนาคารพาณิชยของเงินใหสินเชื่อประเภท
MLR (Minimum Loan Rate) ประจําวันท่ี 10 ก.ค. 2557 และอัตราสวนลดขั้นตํ่าท่ีใช คือ 3.25% ซ่ึงเปนอัตราดอกเบ้ียพันธบัตรรัฐบาลไทยอายุ 3 ป
เปดจําหนายวันท่ี 8 พ.ค. 2557 (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2557ค)
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Larisa Lovrencec (2010) ไดนําเสนอบทความ เรื่อง Highlights of socio-economic impact from biogas in 28 target region ซ่ึง
มุงเนนผลกระทบภายนอกท่ีสําคัญ จากโรงงานผลิตกาซชีวภาพ จากวัตถุดิบทางการเกษตรของโครงการ BiogasIN ใน 28 พ้ืนท่ีในประเทศยุโรปกลาง
และยุโรปตะวันออก ประเด็นสําคัญ ไดแก กําลังการผลิตเม่ือเทียบเปนหนวย จํานวนโรงงานผลิตกาซชีวภาพ จํานวนประชากรท่ีมีงานทําเพ่ิมขึ้น และ
งบลงทุน การเก็บขอมูลเชิงปริมาณไมไดตีมูลคาเปนตัวเงิน แตไดระบุประเด็นของผลกระทบดังตารางท่ี 1

ตารางท่ี 1: นิยามผลตอบแทนของระบบกาซชีวภาพในโครงการ Biogas IN

ผลประโยชนท่ีสังคมไดรับ

- การนําพลังงานผลิตความรอน ผลิตไฟฟา เชื้อเพลิง การลด
การจัดหา จัดเก็บ จัดสง นําเขาพลังงานหลัก

- การลดการปลอยกาซเรือนกระจก

- การลดของเสียในอุตสาหกรรมเกษตร และครัวเรือน

- การลดมลภาวะของดิน และแหลงนํ้าใตดิน

- การลดการใชนํ้าในกระบวนการการผลิตพลังงานหลัก

- การจางงานใหมจากงานกอสราง และบํารุงรักษาระบบ

ผลประโยชนท่ีเกษตรกรไดรับ

- - ปุยอินทรียคุณภาพสูง เพ่ิมผลผลิตตอไรได

- - ลดคาใชจายทางดานพลังงานท่ียังไมผานกระบวนการบําบัดของเสีย

- - เพ่ิมรายได และลดคาใชจายเกษตรกร เชน

- การลดการใชปุยเคมี การเปนวิทยากร

- - ระบบกาซชีวภาพเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม

- - การเลือกใชวัตถุดิบประเภทอื่นๆในการผลิต

Christina MØrup (2012) เสนองานวิจัยเรื่อง Viability of Household Biogas Plants in Vietnam: A social Cost-Benefit Analysis มี
วัตถุประสงคเพ่ือประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และสังคมจากระบบกาซชีวภาพระดับครัวเรือนในประเทศเวียดนาม ผลการวิจัยสรุปวา ปจจัยท่ีมี
ผลตอบแทนอยางสูงของระบบกาซชีวภาพจากมูลสัตวขนาด 10 ลูกบาศกเมตร ไดแก การพัฒนาภายในชุมชน และดานส่ิงแวดลอม รวมมูลคาปจจุบัน
สุทธิท้ังหมด 39,156,738 ดงเวียดนาม (VND) หรือประมาณ 59,910 บาท (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2557ง) โดยในงานวิจัยนําเสนอตัวแปรตางๆท่ีมี
ความออนไหวทางการเงิน ท่ีอาจทําใหการวิเคราะหมีความคลาดเคล่ือนตามระยะเวลา ไดแก ปริมาณสารต้ังตนของมูลสุกร ซ่ึงจะสงผลตอ
ประสิทธิภาพการผลิตกาซชีวภาพแตละฤดูกาล ชนิดและปริมาณเชื้อเพลิงท่ีใชทดแทนราคาพลังงานตอหนวย ราคาปุยอินทรียตอหนวย ผลผลิตตอไรท่ี
เพ่ิมขึ้นจากการใชปุยอินทรีย คาใชจายปฏิบัติงาน และบํารุงรักษาตลอดอายุการใชงาน อายุการใชงานของระบบกาซชีวภาพ อัตราสวนลดท่ีใชคํานวณ
และราคาคารบอนเดรดิต (tonCO2eq price)

ตารางท่ี 2: นิยามผลตอบแทน และคาใชจายทางสังคมของระบบกาซชีวภาพ (Christina MØrup, 2012: 55)

การประเมิน คาใชจาย ผลตอบแทน

Fin
an

cia
l

(ค
รัว

เรือ
น)

- การลงทุนท่ีมีการอุดหนุนจากภาครัฐ
- คาใชจายในการปฏิบัติงาน และบํารุงรักษา
- คาประกันภัย
- คาใชจายทางการเงิน เชน ดอกเบ้ีย

- กาซชีวภาพ(พลังงาน)
(ประหยัดเชื้อเพลิง และเวลา)
- ปุยอินทรียคุณภาพสูง
- คาใชจายในการรักษาสุขภาพ

So
cio

ec
on

om
ic

(สั
งค

ม)

- การลงทุนเองในระบบท้ังหมด
- คาใชจายในการปฏิบัติงาน และบํารุงรักษา
- คาเสียโอกาส (การอุดหนุนจากภาครัฐ)

- การฟนฟูสภาพปาไม
- การจางงาน
- สุขภาพท่ีดีขึ้น

สําหรับงานวิจัยน้ีจะใช Goal-attainment model (อัชกรณ วงศปรีดี, 2557) เปนเครื่องมือในการประเมินการใชงานระบบกาซชีวภาพ
ซ่ึงโมเดลน้ีจะเนนเปาหมาย หรือวัตถุประสงคเปนหลัก ท่ีเปนผลลัพธสุดทาย (Outcome) ท่ีมีคุณคาท่ีแทจริงตอระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และ
ระดับประเทศ ซ่ึงประกอบไปดวยผลตอบแทนทางตรง คือ ดานพลังงาน สวนผลตอบแทนทางออม ไดแก ดานเกษตรกรรม ดานส่ิงแวดลอม และดาน
แรงงาน ในขณะท่ีสวนของคาใชจายประกอบไปดวย งบลงทุน งบบริหารจัดการ และงบบํารุงรักษาตามสายโซผลกระทบ ในรูปท่ี 1 ไดแสดงกรอบใน
การวิเคราะหประสิทธิภาพของรายจาย ท่ีเปนการประเมินผลแบบเปด (open system evaluation) ท่ีใหความสําคัญกับการมีสวนรวมใหประชาชนมี
บทบาทในการตัดสินใจ และเพ่ือตอบสนองความตองการท่ีแทจริง มีความชัดเจน โปรงใส สรางความม่ันใจใหกับสังคม เปดโอกาสใหรับทราบขอมูล
ใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ มีความถูกตอง เปนกลาง เสมอภาค และเปนธรรมกับทุกภาคสวน ปราศจากอคติ และการเลือกปฏิบัติ คือ นําเสนอท้ัง
ความสําเร็จ และความลมเหลวตรงไปตรงมา (วรเดช จันทรศร และไพโรจน ภัทรนรากุล, 2555) ผูใหขอมูลในงานวิจัย ไดแก ครัวเรือนท่ีใชกาซชีวภาพ
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เจาของฟารมสุกร ผูกอสราง ผูบํารุงรักษาระบบ คณะกรรมการพลังงานประจําชุมชน ผูนําชุมชน เชน ผูใหญบาน แกนนําชุมชน และขาราชการของ
อบต.ทามะนาว ซ่ึงไดนัดหมายประชุมเพ่ือเก็บขอมูลพรอมกัน

รูปท่ี 1: สายโซผลกระทบของกระบวนการผลิตกาซชีวภาพ

รูปท่ี 1 ใชแนวคิดเรื่อง logic model ในการอธิบายกระบวนการการเกิดกาซชีวภาพตลอดสายโซการผลิต ซ่ึงกระบวนการดังกลาวแสดงให

เห็นถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นต้ังแตปจจัยนําเขา คือ มูลสัตว และขยะอินทรีย  กระบวนการผลิต คือ บอหมักกาซชีวภาพ และสถานีควบคุม

แรงดันกาซชีวภาพ  ผลผลิตท่ีไดจากระบบ คือ กาซชีวภาพ นํ้าหมักชีวภาพ และปุยหมักชีวภาพ  สวนผลลัพธท่ีได คือ การใชกาซชีวภาพ
ทดแทนนํ้ามันเพ่ือผลิตไฟฟา การลดคาใชจายในการซ้ือกาซหุงตม รายไดจากการขายปุยชีวภาพ  การลดคาขนสงทางการเกษตร ผลผลิตตอไรท่ีสูงขึ้น
จากการใชนํ้า หรือปุยชีวภาพ การลดการซ้ือปุยเคมีเพ่ือการเกษตร การลดปริมาณกาซเรือนกระจก การลดคาใชจายในการบําบัดนํ้าเสีย การลด
คาใชจายในการจัดการขยะ การเพ่ิมการจางงาน รายไดจากการเปนวิทยากร รายไดจากการขายสินคาจากคนท่ีมาทํางาน หรือดูงานในชุมชน

4. ผลการศึกษา
สรุปผลการวิจัยไดดังตารางท่ี 3 โดยผลตอบแทนท่ีมีสัดสวนสูงมากท่ีสุดตามลําดับ ไดแก ผลผลิตออยท่ีเพ่ิมขึ้นตอไร จํานวนปุยชีวภาพท่ีผลิต

ได การลดคาใชจายนํ้ามันดีเซล มูลคาสุกรท่ีเพ่ิมขึ้น ตามเงื่อนไขของการทําเกษตรแบบมีพันธสัญญา การลดการซ้ือปุยเคมีใสในไรออย การลด
คาใชจายซ้ือ LPG และมูลคาคารบอนเครดิต สําหรับคาจางแรงงานชุมชนในการกอสราง จะใหผลตอบแทนเฉพาะปแรก และจากตารางท่ี 4-7 สรุปได
วาระบบกาซชีวภาพมีคาใชจายตอประสิทธิผล (C/E ratio) ท่ี 19,553 บาทตอ 1 tonCO2eq โดยหากคิดเฉพาะทางตรง คือ ดานพลังงาน โครงการน้ี
จะไมคุมคาตอการลงทุน คือ BCR = 0.74, IRR < 0, NPV = 248,490 บาท และ Payback period = 7 ป 11 เดือน แตหากคิดรวมท้ังทางตรงและ
ทางออม จะคุมคาตอการลงทุน คือ BCR = 2.48, IRR = 32.61%, NPV = 1,067,030 บาท และ Payback period = 1 ป 10 เดือน

ตารางท่ี 3: ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และสังคมของระบบกาซชีวภาพจากฟารมสุกร ต.ทามะนาว

คาใชจายหรือผลตอบแทน มูลคา หมายเหตุ

งบลงทุน - คากอสรางบอหมักกาซ 50 m3 เตากาซ
สถานีเพ่ิมแรงดันกาซ ทอสงกาซ

416,400 บาท รวม เ งิ นลง ทุนของทางชุ มชนและ
หนวยงานภายนอกท้ังหมด

คาบํารุงรักษาบริหารจัดการ - คาใชจายในการบริหารงาน และคา
บํารุงรักษาระบบกาซชีวภาพท้ังหมด

31,200
บาทตอป

คากระสอบปุยสูงท่ีสุด คือ 24,000 บาท
คาใชจายอื่นรวม 7,200 บาท

ดานพลังงาน - ลดคาใชจายคากาซ LPG ของ 9
ครัวเรือน และฟารมสุกร 1 ฟารม
- ลดนํ้ามันดีเซลท่ีใชกับเครื่องปนไฟฟา
ภายในฟารมเล้ียงสุกร

7,215
บาทตอป
56,700
บาทตอป

-ลด LPG ได 18.5 ถัง หรือ 277.5 kg
ตอปราคากาซถังละ 390 บาท
-ลดได 9 ลิตรตอวัน ระยะเวลา 7 เดือน
ตอป ราคาดีเซล 30บาท/ลิตร

ดานเกษตรกรรม - มูลคาสุกรท่ีเพ่ิมขึ้นจากการติดต้ังระบบ
กาซชีวภาพ ตามเงื่อนไขของการทําเกษตร

21,600
บาทตอป

-มูลคาเพ่ิมสุกร 0.20 บาทตอ kg เฉล่ีย
หนักตัวละ 100 kg เล้ียง 550 ตัว ตาย
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คาใชจายหรือผลตอบแทน มูลคา หมายเหตุ

แบบมีพันธสัญญา
- จํานวนปุยชีวภาพท่ีผลิตได แลวเจาของ
ฟารมนํามาใชท่ีไรออยเอง
- ลดการซ้ือปุยเคมีใสในไรออยพันธุ K11
ของเจาของฟารมเอง
- ผลผลิตท่ีเพ่ิมขึ้นตอไรจากการใชปุย
ชีวภาพ (เปรียบเทียบกับแปลงท่ีปลูกติดกัน
แตไมมีการใชปุยชีวภาพ)

60,000
บาทตอป
14,000
บาทตอป
100,000
บาทตอป

10 ตัว ใน 1 ป เล้ียง 2 รุน
-ปุยชีวภาพกิโลกรัมละ 4/3 บาท ผลิต
ได 1,500 กระสอบๆละ 30 kg
-ล ด ปุ ย เ ค มี ไ ด 20 ก ร ะ ส อ บ ต อ ป
กระสอบละ 700 บาท
-ปลูกออย 20 ไร เดิมเก็บได 10 ตันตอ
ไร เพ่ิมเปน 15 ตันตอไร ราคาตันละ
1,000 บาท

ดานส่ิงแวดลอม -มูลคาคารบอนเครดิตจากกาซมีเทนท่ีลดลง
ได โดยเทียบคาสัดสวนเทากับกาซ LPG
และดีเซล

64 บาท
ตอป

-ลดกาซ LPG และดีเซล ปริมาณ
เทียบเทา CO2 จํานวน 5.94 ตัน ราคา
เฉล่ีย 1 ป ยอนหลัง 10.80 บาทตอตัน
(Carbon price, 2014)

ดานแรงงาน - คาจางแรงงานชุมชน ในการกอสราง
ระบบกาซชีวภาพ

70,700 บาท -เฉพาะปแรกเทาน้ัน

ตารางท่ี 4: ตารางคํานวณ BCR, NPV และ PP ของระบบกาซชีวภาพจากฟารมสุกร (คิดเฉพาะทางตรง)

inflation rate = 2.60% f/p@DCR PV cost
CAPEX OPEX Total benefits Total costs 6.35% PV benefit (OPEX) NPV

1 416,400 7,200 63,915 423,600 0.940 60,098.73 6,770.10 53,328.63
2 7,387 65,577 7,387 0.884 57,979.59 6,531.38 51,448.21
3 7,579 67,282 7,579 0.831 55,935.18 6,301.08 49,634.10
4 7,776 69,031 7,776 0.782 53,962.85 6,078.89 47,883.96
5 7,979 70,826 7,979 0.735 52,060.07 5,864.55 46,195.53

336,630.61 454,321.31 280,036.43 31,546.00 248,490.43

BCR = ∑PV benefit     = 0.74 PP = ∑PV capex = 7.88 years
∑PV cost Average benefit

Costs

ตารางท่ี 5: ตารางคํานวณ IRR ของระบบกาซชีวภาพ (คิดเฉพาะทางตรง)

f/p@DCR Cash flow f/p@DCR Cash flow

3.25% NPVlow 7.32% NPVhigh

1 63,915 423,600 -359,685.00 0.969 -348,363.20 0.932 -335,151.88
2 65,577 7,387 58,189.59 0.938 54,583.98 0.868 50,522.40
3 67,282 7,579 59,702.52 0.909 54,240.35 0.809 48,300.39
4 69,031 7,776 61,254.78 0.880 53,898.88 0.754 46,176.11
5 70,826 7,979 62,847.41 0.852 53,559.57 0.702 44,145.26
336,630.61 454,321.31 -117,690.70 -132,080.42 -146,007.72

IRR = -35.35

(NPV high- NPV low) (พลภทัร บุราคม, 2557)

 DCR low+(DCR high-DCR low) x NPV low       =

benefit cost Cash flow
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ตารางท่ี 6: ตารางคํานวณ BCR, NPV และ PP ของระบบกาซชีวภาพ (คิดรวมทางตรงและทางออม)

inflation rate = 2.60% f/p@DCR PV cost
CAPEX OPEX Total benefits Total costs 6.35% PV benefit (OPEX) NPV

1 416,400 31,200 330,264 447,600 0.940 310,544.43 29,337.09 281,207.33
2 32,011 266,313 32,011 0.884 235,459.83 28,302.64 207,157.19
3 32,843 273,237 32,843 0.831 227,157.30 27,304.66 199,852.64
4 33,697 280,341 33,697 0.782 219,147.52 26,341.88 192,805.65
5 34,574 287,630 34,574 0.735 211,420.18 25,413.04 186,007.14

1,437,784.22 580,725.67 1,203,729.26 136,699.31 1,067,029.95

2.48 PP = ∑PV capex = 1.83 years
Average benefit

Costs

BCR = ∑PV benefit      =
∑PV cost

ตารางท่ี 7: ตารางคํานวณ IRR ของระบบกาซชีวภาพ (คิดรวมทางตรงและทางออม)

f/p@DCR Cash flow f/p@DCR Cash flow

3.25% NPVlow 7.32% NPVhigh

1 330,264 447,600 -117,336.00 0.143 -16,762.29 0.932 -109,332.84
2 266,313 32,011 234,301.46 0.938 219,783.40 0.868 203,429.38
3 273,237 32,843 240,393.30 0.909 218,399.77 0.809 194,482.43
4 280,341 33,697 246,643.53 0.880 217,024.86 0.754 185,928.97
5 287,630 34,574 253,056.26 0.852 215,658.60 0.702 177,751.70
1,437,784.22 580,725.67 857,058.55 854,104.34 652,259.65

IRR =  DCR low+(DCR high-DCR low) x NPV low       = 20.47

(NPV high- NPV low) (พลภทัร บุราคม, 2557)

benefit cost Cash flow

5.สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
ผลลัพธจากงานวิจัยสรุปไดวา ปจจุบันระบบกาซชีวภาพในตําบลทามะนาวมีความคุมคาตอการลงทุน โดยใหผลตอบแทนดานการเกษตรดี

ท่ีสุด แตเน่ืองจากรัฐบาลยังคงอุดหนุนราคา LPG และนํ้ามันดีเซล ทําใหการลงทุนเพ่ือจะใชกาซชีวภาพทดแทนพลังงานหลักเพียงอยางเดียวจะเปน
การลงทุนท่ีไมคุมคา และไมจูงใจใหเกิดการใชงาน ดังน้ันจึงควรมีการสงเสริมการใชงานปุยชีวภาพมากขึ้น และควรสรางมูลคาเพ่ิมใหกับปุยชีวภาพโดย
การขอใบรับรองมาตรฐาน หรือทําปุยอัดเม็ด เพ่ือใหราคาปุยตอกิโลกรัมสูงมากกวาปจจุบัน ซ่ึงจะเปนประโยชนตอเกษตรกรโดยตรงท้ังการลด
คาใชจาย และการลดผลกระทบทางลบท่ีเกิดขึ้นจากการใชปุยเคมี เกษตรกรจะมีผลผลิตตอไรท่ีสูงขึ้นจากการใชปุยชีวภาพ การแจกจาย หรือขายปุย
ชีวภาพใหกับชุมชน
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