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การประเมินศักยภาพทางดานเศรษฐศาสตรของการผลิตไฟฟาชุมชนดวยการใชพลังงานทดแทนกาซชีวภาพ
จากเศษวัชพืชทางการเกษตรและมูลสัตวกรณีศึกษา ชุมชุนหมูบานโนนขา

An assessment of Economics Potential for Community Electricity Production Using Biogas Renewable Energy
from Agricultural Wastes and Livestock Manure Case Study: Community Ban Non-Ka

ชํานิ ใจประดิษฐธรรม1∗ และอธิวฒัน นาคสุรยิวงษ1

1สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 10250

บทคัดยอ
บทความน้ีนําเสนอถึงการศึกษาและการประเมินศักยภาพความเปนไปไดในการเพ่ิมความสามารถในการผลิตไฟฟาภายในชุมชน  โดยการใช

พลังงานทดแทนกาซชีวภาพท่ีไดจากเศษวัชพืชอินทรียสารทางการเกษตรและมูลสัตวของพ้ืนท่ีชุมชนในกรณีศึกษา ชุมชนหมูบานโนนขา ต.หันนางาม
อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลําภู  นํามาผลิตเปนกาซชีวภาพดวยเทคโนโลยีการผลิตกาซชีวภาพแบบ Dry Fermentation โดยการนํากาซชีวภาพท่ีได
ผานเขาเครื่องกําเนิดพลังงานไฟฟาเพ่ือผลิตไฟฟาใหกับชุมชนตอไป  ผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงผลผลิตท่ีเหลือใชทางการเกษตรจะมีศักยภาพสูง
สามารถใชเปนพลังงานทดแทนได  ซ่ึงประชากรในชุมชนหมูบานโนนขา ต.หันนางาม สวนใหญจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชน ปลูกขาวทํานา
ขาวโพด ออย มันสําปะหลัง เปนตน และมีการเล้ียงปศุสัตว ผลจากการศึกษาจึงพบวาการพัฒนาการใชพลังงานกาซชีวภาพจากเศษวัชพืชทาง
การเกษตรและมูลสัตวสามารถสรางเตาชีวมวลอยางงาย  ระยะเวลาในการจุดเตาและอัตราการส้ินเปลืองเชื้อเพลิงของเตาชีวมวลมีคานอยกวาเตาแบบ
ธรรมดา ทําใหเตาชีวมวลมีประสิทธิภาพสูงจึงสามารถลดคาใชจายในการใชเชื้อเพลิงจากกาซธรรมชาติได สามารถออกแบบและสรางถังหมักกาซ
ชีวภาพ ซ่ึงถังหมักเก็บกาซใชงานไดจริง  นอกจากน้ีผูวิจัยไดทําการวิเคราะหความเปนไปไดดานการเงินและการลงทุน  ศึกษาผลกระทบทางดาน
เศรษฐศาสตร  วิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนท่ีมีเกณฑในการตัดสินใจลงทุนคืออัตราผลตอบแทน  คาใชจายในการลงทุน คาใชจายในการ
ดําเนินงาน ผลการวิเคราะหพบวาเศษวัชพืชอินทรียสารทางการเกษตรและมูลสัตวท่ีมีในชุมชนมีศักยภาพมากพอท่ีจะนํามาผลิตไฟฟา โดยใช
เทคโนโลยีเตาเผาสามารถผลิตพลังงานไฟฟาไดประมาณ 75 kWh/ตัน  รองลงมาไดแก เทคโนโลยีการยอยสลายแบบไมใชออกซิเจนและแบบหลุมฝง
กลบเศษวัชพืชและมูลสัตวประมาณ 25 kWh/ตัน และ 18 kWh/ตัน ตามลําดับ พิจารณาตนทุนการผลิตไฟฟาจะพบวาเทคโนโลยีการผลิตพลังงาน
ไฟฟาแบบหลุมฝงกลบมีตนทุนตํ่าท่ีสุดคือ 5.50 บาท/ kWh ในขณะท่ีเทคโนโลยีเตาเผาและแบบยอยสลายไมใชออกซิเจนจะมีตนทุนสูงกวาคือ 28.50
บาท/ kWh และ 14.32 บาท/ kWh ตามลําดับ

คําสําคัญ: การผลิตไฟฟาชุมชน, เทคโนโลยีกาซชีวภาพ, เศษวัชพืชทางการเกษตร, เศรษฐศาสตร, พลังงานทดแทน

1. บทนํา
ปจจุบันน้ีพลังงานเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของประชาชนอยางมาก  เม่ือประชาชนมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น ความตองการการใชพลังงาน

จึงมีอัตราสูงขึ้นเรื่อยๆ  ทําใหหนวยงานตางๆไดมีการพัฒนาพลังงานทดแทนขึ้นมาเพ่ือใหเพียงพอตอความตองการของประชาชน หนวยงานตางๆท้ัง
ภาครัฐและเอกชนภายในประเทศจึงมีการพัฒนาแหลงพลังงานทดแทนอื่นท่ีไดจากทรัพยากรท่ีมีในพ้ืนท่ี กาซชีวภาพเปนเชื้อเพลิงทดแทนชนิดหน่ึงท่ี
มีการผลิตและใชงานอยางแพรหลาย เน่ืองจากวัตถุดิบท่ีใชในการผลิตกาซชีวภาพมีอยูเปนจํานวนมากและจําเปนจะตองกําจัดท้ิง เชน เศษวัชพืชและ
มูลสัตว ซ่ึงประเทศไทยมีการสงเสริมเทคโนโลยีกาซชีวภาพมานานกวา 20 ปแลว แตในระยะเริ่มแรกจํากัดอยูในระดับครัวเรือนหรือเกษตรกรราย
ยอยภายในชนบทในประเทศท่ีกําลังพัฒนา การใชกาซชีวภาพจากขยะทางการเกษตรหรือเศษอาหารจากครัวเรือนจัดไดวาเปนทางเลือกสําหรับ
พลังงานราคาถูก ในประเทศพัฒนาแลวการนําเทคโนโลยีการผลิตกาซชีวภาพไปใชเปนการชวยลดการปลอยมลภาวะรวมถึงกาซเรือนกระจกสู
ส่ิงแวดลอมและยังไดผลผลิตคือปุยอินทรีย ประชากรในชุมชนหมูบานโนนขา ต.หันนางามสวนใหญจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีการเล้ียงปศุ
สัตวเชน ปลูกขาว  ขาวโพด ออย มันสําปะหลัง เปนตน ทําใหมีวัสดุท่ีเกิดจากการเกษตรดังกลาว  เชน มูลสัตวคือมูลสุกร มูลโค ฟางขาว ซังขาวโพด
วัสดุเหลาน้ีเปนชีวมวลท่ีสามารถนําไปหมักทําใหเกิดเปนกาซชีวภาพและสามารถนําไปใชเปนเชื้อเพลิงทดแทนกาซปโตเลียมเหลว ( LPG)ไดเปนอยางดี

วัตถุประสงคของงานวิจัยน้ีเพ่ือประเมินศักยภาพความเปนไปไดจากการนําเศษวัชพืชอินทรียสารทางการเกษตรและมูลสัตวของพ้ืนท่ีชุมชนมา
ใชเพ่ือผลิตพลังงานไฟฟาดวยเทคโนโลยีการผลิต   เพ่ือวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตร คาใชจายในการลงทุน  คาใชจายในการดําเนินงาน เพ่ือเปน
แนวทางในการศึกษาและแกปญหาการใชระบบกาซชีวภาพในชวงเวลาท่ีผานมา พรอมท้ังปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีกาซชีวภาพใหมีความ
เหมาะสมในการประยุกตใชกับฟารมเล้ียงสัตวในประเทศไทย

2. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ
บงกช ประสิทธ์ิ และคณะฯ (2550) ศึกษาการผลิตไฟฟาจากแกสชีวมวลเพ่ือนําไปสูชุมชน งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและพัฒนาการ

ผลิตไฟฟาโดยใชแกสชีวมวลจากถานไมเปนเชื้อเพลิงทดแทนนํ้ามันเบนซินและLPG สามารถผลิตไฟฟาไดประมาณ 0.8 กิโลวัตต  นําไปประยุกตการ
ใหแสงสวางและชวยประหยัดพลังงานมากกวาการใชนํ้ามันเบนซินและLPG

ปทมาวดี สิทธิวรเดช และคณะฯ (2554) งานวิจัยน้ีทําการศึกษาประเมินศักยภาพพลังงานในการผลิตกาซชีวภาพจากเศษอาหารและมูลสัตว
ในมหาวิทยาลัยขอนแกน  โดยวิเคราะหความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตรในการผลิตกาซจะตองลงทุนในการสรางระบบผลิตกาซชีวภาพ 1,598,800
บาท มีระยะเวลาคืนทุน 2 ป 3 เดือนและมูลคาปจจุบันสุทธิ NPV = 8,605.81 บาท

สุพจน เกิดมี และคณะฯ (2555) ศึกษาและพัฒนาศักยภาพการใชพลังงานกาซชีวภาพจากมูลสัตวและเศษวัสดุพืชทางการเกษตรของชุมชน
บานนํ้ากอ ต.นํ้ากอ  อ. หลมสัก จ.เพชรบูรณ เพ่ือผลิตกาซชีวภาพและทดสอบการใชเตาชีวมวล
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3. กาซชีวภาพ
กาซชีวภาพ เกิดขึ้นจากกระบวนการยอยสลายสารอินทรียแบบไรออกซิเจน(Anaerobic Process) หรือเกิดจากการหมักของสารอินทรียโดยมี

จุลินทรียจําพวกแบคทีเรีย  องคประกอบของกาซชีวภาพ ไดแก แกสมีเทน(CH4) ประมาณ 50-80% กาซคารบอนไดออกไซด(CO2) ประมาณ 30-40
% สวนท่ีเหลือเปนกาซไฮโดรเจน(H2) ออกซิเจน(O2) ไฮโดรเจนซัลไฟต(H2S) ไนโตรเจน(N2) ขอดีการใชกาซชีวภาพเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาคือ
ลดการปลอยแกสมีเทนออกสูบรรยากาศจึงชวยลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก ชวยลดคาใชจายและสรางรายไดใหกับผูประกอบการได
กระบวนการเกิดกาซชีวภาพมีดังน้ี

1. การยอยสลายสารอินทรียท่ีมีโมเลกุลใหญ ไดแก ไขมัน แปง และโปรตีน เปนตน
2. การแปรสภาพกลายเปนกรดอินทรียระเหย(Volatile Acids)
3. การผลิตแกสมีเทน
3.1 ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการผลิตกาซชีวภาพ การยอยสลายสารอินทรียและการผลิตกาซชีวภาพมีปจจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของมีดังน้ี [1]

3.1.1 อุณหภูมิ(Temperature) ในการยอยสลายอินทรียและการผลิตกาซในสภาพไรออกซิเจน สามารถเกิดขึ้นในชวงอุณหภูมิท่ีมากขึ้น
ต้ังแต 4-60 องศาเซลเซียส จะขึ้นอยูกับชนิดของกลุมจุลินทรีย

3.1.2 สารอาหาร (Nutrients) เปนสารอินทรียท่ีมีความเหมาะสมสําหรับการเจริญเติบโตของจุลินทรีย
3.1.3 ความเปนกรด-ดาง (pH) จะมีความสําคัญตอการหมักมากในชวง pH ท่ีเหมาะสมอยูในระดับ 6.6-7.5 ถาpH ตํ่าเกินไปจะเปน

อันตรายตอแบคทีเรียท่ีสรางแกสมีเทน
3.1.4 อัลคาลินิต้ี (Alkalinity) หมายถึง ความสามารถในการรักษาระดับความเปนกรด-ดาง คาอัลคาลินิต้ีท่ีเหมาะสมตอการหมักมี

คาประมาณ 1,000-5,000 มิลลิกรัม/ลิตร จะอยูในรูปของแคลเซียมคารบอรเนต (CaCO3)
3.1.5 ลักษณะของสารอินทรียสําหรับกระบวนการยอยสลายจะมีความแตกตางกัน

รูปท่ี 1 การใชชีวมวลจากเศษวัชพืชทางการเกษตรท่ีเหลือใชเปนแหลงพลังงานทดแทนเพ่ือผลิตไฟฟาชุมชน
3.2 การใชประโยชนจากกาซชีวภาพ การนํากาซชีวภาพ มาใชทําใหเกิดประโยชน  มีดังน้ี [2]

3.2.1 ดานพลังงาน ในการลงทุนผลิตกาซชีวภาพจะลงทุนตํ่ากวาการผลิตเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ สามารถนํามาใชทดแทนพลังงานเชื้อเพลิง
จากแหลงอื่นๆ เชน ฟน ถาน นํ้ามัน แกสหุงตมและไฟฟา กาซชีวภาพจํานวน 1 ลบ.เมตรสามารถนําไปใชได
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3.2.2 ดานปรับปรุงสภาพแวดลอม โดยนํามูลสัตว และนํ้าลางคอกมาหมักในบอกาซชีวภาพ จะเปนการชวยกําจัดมูลในบริเวณท่ีเล้ียงสัตว
ทําใหกล่ินเหม็นและแมลงวันในบริเวณน้ันลดลงและผลจากการหมักมูลสัตวในบอกาซท่ีไมมีออกซิเจน ทําใหไขพยาธิและเชื้อโรคในมูลสัตวตาย

3.2.3 ดานการเกษตร การทําเปนปุย กากท่ีไดจากการหมักกาซชีวภาพ สามารถนําไปใชเปนปุยไดดีกวามูลสัตวสดและปุยคอก เน่ืองจาก
ในขณะท่ีมีการหมักจะมีการเปล่ียนแปลงสารประกอบไนโตรเจนในมูลสัตว ทําใหพืชสามารถนําไปใชประโยชนได

การทําเปนอาหารสัตว โดยนําสวนท่ีเหลือจากการหมัก นําไปตากแหง แลวนําไปผสมเปนอาหารสัตวใหกับโคและสุกรกินเปนอาหาร ควรใส
ระหวาง 5-10 kg ตอสวนผสม 100 kg ทําใหสัตวเจริญเติบโตตามปกติและเปนการลดตนทุนการผลิต

รูปท่ี 2 มูลสัตวของสุกร นําไปหมักทําใหเกิดเปนกาซชีวภาพ

4. เทคโนโลยีการผลิตไฟฟาจากเศษวัชพืชทางการเกษตรและมูลสัตวในชุมชน
เทคโนโลยีท่ีทําการพิจารณาจะประกอบดวย 3 เทคโนโลยี  มีรายละเอียดดังน้ี

4.1 เทคโนโลยีเตาเผาขยะ (Incineration) เทคโนโลยีแบบน้ีเปนวิธีการกําจัดขยะชุมชนอินทรียสารท่ียอยสลายงายท่ีไมใชแลว ไดแก
วัชพืช  เศษผัก ผลไม ใบไม หญา ฟางขาวและซังขาวโพด เปนตน เม่ือไมมีสถานท่ีฝงกลบเน่ืองจากการเผาขยะจะชวยลดปริมาณของขยะลงไดมาก

4.2 เทคโนโลยีการยอยสลายแบบไมใชออกซิเจน (Incineration) เทคโนโลยีแบบน้ีใชหลักการของการทําปฏิกิริยากันระหวางสารอินทรีย
กับจุลินทรียชนิดไมใชอากาศ ซ่ึงผลท่ีไดคือกาซชีวภาพท่ีมีคาความรอนเพียงพอท่ีจะสามารถนําไปใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับการผลิตไฟฟาได   จากน้ัน
จะมีกากท่ีเหลือจากการยอยสลายซ่ึงจะถูกนําไปใชเปนปุยอินทรียหรือสารปรับสภาพดินท่ีเรียกวา Compost หรือ Soil Conditioner

4.3 เทคโนโลยีการผลิตไฟฟาจากหลุมฝงกลบขยะอินทรียหรือขยะยอยสลายในชุมชน (Landfill Gas to Energy) เทคโนโลยีแบบน้ีจะ
อาศัยการทําปฏิกิริยาของสารอินทรียในขยะกับจุลินทรีย ซ่ึงมีลักษณะการเกิดกาซชีวภาพคลายกับเทคโนโลยีการยอยสลายแบบไมใชออกซิเจน แตจะ
มีความแตกตางกันท่ีในหลุมฝงกลบจะมีสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการเกิดกาซชีวภาพนอยกวาการยอยสลาย อีกท้ังกาซชีวภาพท่ีไดจากหลุมฝงกลบขยะ
อินทรียจะมีสัดสวนของแกสมีเทนในปริมาณตํ่ากวา

รูปท่ี 3 หลักการทํางานของเทคโนโลยีการผลิตไฟฟาแบบหลุมฝงกลบขยะวัชพืชและมูลสัตวในชุมชน

5. การประเมินทางดานเศรษฐศาสตร

5,1 วิเคราะหตนทุนผลิตไฟฟา
การประเมินความเปนไปไดทางดานเศรษฐศาสตรจะอาศัยการประเมินถึงตนทุนในการผลิตไฟฟา สามารถคํานวณหาคาไดจากสมการท่ี

(1) มีดังน้ี

eC =
iE

SMC  (1)

กําหนดให



ไฟ
ฟ
้าช

ุมช
น

9

eC คือ ตนทุนผลิตไฟฟา (บาท/kWh)

iE คือ พลังงานไฟฟาท่ีผลิตได (kWh/ป)

C คือ คาใชจายในการลงทุนรายป (บาท/ป)

M คือ คาใชจายในการดําเนินงานและการบํารุงรักษากําหนดใหคงท่ีตลอดอายุโครงการ (บาท/ป)

S คือ มูลคาเงินเทียบรายป (บาท/ป) ท่ีไดจากการขายอุปกรณเม่ือส้ินอายุการใชงาน เทากับ 10% ของเงินลงทุน

การวิเคราะหตนทุนตลอดอายุโครงการ จะมีตนทุนท่ีเกิดขึ้นในชวงเวลาท่ีตางกัน จึงตองมีการปรับมูลคาท่ีเวลาตางกันใหเปนมูลคา ณ เวลา
เดียวกัน โดยใชความสัมพันธดวยปจจัยดังน้ี

1.หามูลคาของเงินปจจุบัน และมูลคาของเงินในอนาคต กรณีท่ีมีการจายเพียงครั้งเดียว
2.หามูลคาเงินปจจุบันและรายไดหรือรายจายท่ีเกิดขึ้นในแตละป

P =
ni

F

)1( 
(2)

P =















n

n

ii

i
A

)1(

)1)1( .. (3)

กําหนดให

P คือ มูลคาของเงินปจจุบัน

F คือ มูลคาของเงินในอนาคต

i คือ อัตราดอกเบ้ียตอปเทากับอัตราดอกเบ้ียเงินกูลูกคาชั้นดี (MLR) ของธนาคารกรุงไทย [13]

n คือ ระยะเวลาท่ีตองการปรับมูลคา

A คือ มูลคาของเงินท่ีเทาๆ กันทุกป

การประเมินโครงการ จะตองออกแบบโรงผลิตกาซชีวภาพ (Biogas Plant) ใหมีความคงทนและสามารถใชประโยชนไดสูงสุดตามวัตถุประสงค
การออกแบบโรงผลิตกาซชีวภาพ ขนาดของโรงผลิตกาซชีวภาพจะตองมีความเหมาะสมกับปริมาณวัตถุดิบท่ีจะหมัก ระยะเวลาเก็บวัตถุดิบท่ีจะหมัก
ในถังหมักและปริมาณกาซชีวภาพท่ีผลิตในแตละวัน ขนาดของถังยอยสลาย (Scaling of the Digester) หาไดจากระยะเวลากักเก็บกับปริมาณสาร
ขนเหลวในแตละวัน ซ่ึงสารขนเหลวดังกลาวน้ีจะขึ้นกับปริมาณวัตถุดิบท่ีจะหมักและนํ้าท่ีผสม[1] โดยปริมาตรถังยอยสลายหาไดจากสมการดังน้ี

0V (ลิตร) = dS (ลิตร/วัน) x RT (วัน) (4)

กําหนดให

0V คือ ปริมาตรถังยอยสลาย (ลิตร)

dS คือ ปริมาณสารขนเหลว: วัสดุหมัก + นํ้า (ลิตร/วัน)

RT คือ ระยะเวลากักเก็บ (วัน)

ขนาดท่ีเก็บกาซชีวภาพ (Scaling of Gasholder) หมายถึง ปริมาตรของท่ีเก็บกาซชีวภาพจะขึ้นกับปริมาณกาซท่ีผลิตไดกับปริมาณการใชกาซ
คาความจุของท่ีเก็บกาซชีวภาพจะเปนอัตราสวนระหวางปริมาตรท่ีเก็บกาซตอปริมาณกาซท่ีผลิตไดใน 1 วัน สามารถหาคาจากสมการท่ี(5) ดังน้ี

GV (ลิตร) = dG (ลิตร/วัน) x C (5)

โดยท่ี GV คือ ปริมาตรท่ีเก็บกาซชีวภาพ (ลิตร)

dG คือ ปริมาณกาซท่ีผลิตไดในแตละวัน (ลิตร/วัน)

C คือ คาความจุท่ีเก็บกาซชีวภาพ (%)

5.2 คํานวณหาระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)
การพิจารณาระยะเวลาคืนทุนเปนการวัดผลตอบแทนจากการลงทุนวาในระยะกีป่จึงจะไดรับทุนคืน  ถาระยะคืนทุนท่ีมีคานอยจะเปนโครงการ

ท่ีมีความคุมทุน สามารถคํานวณหาจากสมการท่ี(6) ดังน้ี

ระยะเวลาคืนทุน =
◌่อปีผลตอบแทนสุ

เงนิลงทุนเ
(6)

ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยต่อปี

เงินลงทุนเริ่มแรก
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5.3 คํานวณมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV)
การพิจารณามูลคาปจจุบันสุทธิ คือ ผลตางระหวางมูลคาปจจุบันของรายไดและรายจายตลอดอายุโครงการ ซ่ึงมูลคาปจจุบันสุทธิจะเปนตัว

บงชี้ถึงจํานวนผลประโยชนสุทธิท่ีจะไดรับตลอดระยะเวลาของโครงการ อาจมีคาเปนลบ ศูนย หรือเปนบวกก็ได [1] จะขึ้นอยูกับมูลคาปจจุบันของ
รายได (PVB) หักกับมูลคาปจจุบันของตนทุน (PVC) ของโครงการ หาคาดังน้ี

NPV =  
 


n

t

n

t
tt CB

1 1

(7)

กําหนดให

NPV คือ มูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการ

tB คือ ผลตอบแทนของโครงการในปท่ี t

tC คือ คาใชจายหรือตนทุนของโครงการในปท่ี t

t คือ รายปของโครงการ คือ ปท่ี 0, 1, 2,...n

n คือ จํานวนอายุของโครงการ (ป)

หากคา NPV มีคามากกวา 0 หมายถึง ผลประโยชนตลอดอายุของโครงการมีมากกวาตนทุนโครงการ เม่ือคิดเวลาปจจุบันแสดงวา

โครงการมีความเปนไปไดควรทําการลงทุน

5.4 อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit Cost Ratio หรือ B/C Ratio)
อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน เปนการวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางมูลคาในปจจุบันของผลตอบแทนกับมูลคาในปจจุบันของเงินลงทุน

และคาใชจาย โดยมีการคํานวณหาดังน้ี

B/C =








n

t
t

n

t
t

C

B

1

1 (8)

ในโครงการน้ีถา B/C Ratio มีคามากกวา 1 หมายความวา โครงการใหผลตอบแทนคุมคากับการลงทุนแสดงวาควรทําการลงทุน แตถา B/C
Ratio มีคานอยกวา 1 หมายความวา ผลตอบแทนท่ีไดรับจากโครงการไมคุมกับการลงทุนท่ีเสียไป

5.5 อัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate Return: IRR)
อัตราผลตอบแทนของโครงการ หมายถึง อัตราผลตอบแทนท่ีไดจากการลงทุน ซ่ึงเปนอัตราท่ีทําใหมูลคาปจจุบันของเงินสดรับสุทธิเทากับเงิน

ลงทุนเริ่มแรกของโครงการ อัตราผลตอบแทนการลงทุนท้ังส้ิน คือ มูลคาในปจจุบันของเงินสดรับ (B) เทากับมูลคาในปจจุบันของเงินลดจาย (C)
อัตราดอกเบ้ีย (k) หน่ึงๆ   โดย k คือ อัตราผลตอบแทนของโครงการ คํานวณจากการลองผิดลองถูก (Trial and Error) หาคาไดดังน้ี [1]

t
t

n

t k

R

)1(1 



=   1 (9)

โดยท่ี tR = tt CB 

6. วิธีการดําเนินงานวิจัย
งานวิจัยน้ีเปนการประเมินศักยภาพทางเศรษฐศาสตรของการผลิตไฟฟาชุมชนดวยการใชพลังงานทดแทนกาซชีวภาพท่ีไดจากเศษวัชพืช

อินทรียสารทางเกษตรและมูลสัตว เพ่ือศึกษาแนวทางท่ีเหมาะสมในการพัฒนาการใชพลังงานกาซชีวภาพ โดยการดําเนินงานวิจัยไดทําการศึกษา
ศักยภาพของวัตถุดิบท่ีใชหมักเปนกาซชีวภาพ มีวิธีการดําเนินงานแสดงดังรูปท่ี 5 ดังน้ี

1. เริ่มจากการศึกษาปริมาณเศษวัชพืชอินทรียสารทางการเกษตรเพ่ือนํามาผลิตเปนกาซชีวภาพ
2. ทําการเก็บขอมูลปริมาณเศษวัชพืชทางการเกษตรในแตละวัน โดยแบงระยะเวลาในการเก็บขอมูลเปน 2 ชวงเวลาคือเวลาชวงเชา และเวลา

ชวงบาย
3. ทําการเก็บขอมูลปริมาณมูลสัตวท่ีเกิดขึ้นในแตละวัน โดยเริ่มศึกษาพฤติกรรมของสัตวทุกตัว สํารวจและตรวจสอบจํานวนของสัตว กัก

เก็บสัตวภายในบริเวณพ้ืนท่ีคอกท่ีจํากัด จากน้ันใหอาหารสัตวแลวเก็บมูลสัตวทุกตัวมาชั่งนํ้าหนักเพ่ือหาคาเฉล่ียปริมาณมูลสัตวตอ 1 ตัวตอ 1 วัน
4. ศึกษาปริมาณการใชพลังงานเชื้อเพลิงเพ่ือนํามาผลิตเปนกาซชีวภาพ ไดแก ศึกษาความเปนไปไดในการนําเศษวัชพืชทางการเกษตรและมูล

สัตวมาผลิตเปนกาซชีวภาพ วิธีการจัดเก็บวัตถุดิบและศึกษาชนิด ขนาดและรูปทรงของถังหมัก
5. ทําการประเมินทางดานเศรษฐศาสตร ไดแก คาใชจายในการลงทุน คาใชจายในการดําเนินงาน อัตราผลตอบแทน
6. ทําการทดลอง ตามขั้นตอนการทดลองและวิธีการปฏบัิติ
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7. บันทึกเก็บผลขอมูลท่ีได แกไขปญหาท่ีคาดวาจะเกิดขึ้น

รูปท่ี 4 ถังหมักกาซชีวภาพและถังเก็บกาซชีวภาพจากเศษวัชพืชทางการเกษตรและมูลสัตว [ 2]

รูปท่ี 5 โครงสรางกรอบความคิดการดําเนินงานวิจัย

7. ขั้นตอนการหมักกาซชีวภาพ
นํามูลสัตวแหงหรือเปยกผสมกับนํ้าแลวใสลงไปในถังหมักปริมาตร 28 % ของตัวถังใชทอพีวีซี แลวกระทุงใหมูลสัตวกระจายตัวใหท่ัวถึงกัน

หมักมูลสัตวท่ีเปนวัตถุดิบต้ังตนในถังประมาณ 10-15 วัน  จากน้ันเติมนํ้าลงไปประมาณ 70 %ของถัง ซ่ึงจะอยูท่ีระดับนํ้าลนของถัง  จึงสามารถเติม
เศษวัชพืชหรอืมูลสัตวเพ่ือผลิตกาซตอไป [2-4] ในระยะแรกเติมวัตถุดิบเล็กนอยทุกวันท่ีมีการใชกาซประมาณ 1-3 กิโลกรัม แตไมควรเกิน 4 กิโลกรัม
ตอวัน เม่ือใชไปนานๆ สามารถเติมเพ่ิมไดมากขึ้นแตไมเกิน 10 กิโลกรัม เม่ือเติมลงชองใหใชทอพีวีซี  กระทุงขึ้น-ลงทําใหเศษวัชพืชกระจายตัว
กระบวนการยอยเพ่ือผลิตกาซชีวภาพจะใชเวลา 24 ชั่วโมง จากน้ันถังเก็บกาซท่ีควํ่าอยูจะเริ่มลอย กาซท่ีเกิดขึ้นเริ่มแรกใหปลอยท้ิงกอนเพราะจะจุด
ไฟไมติดหรือติดยากเพราะวามีปริมาณคารบอนไดออกไซดมาก เม่ือหมักจนเกิดกาซชีวภาพต้ังแตถังท่ี 2 ตอไปจึงสามารถจุดไฟใชงานได

8. ผลการวิจัย
จากการศึกษาเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหความเปนไปไดทางดานเศรษฐศาสตรและการประเมินโครงการ สามารถสรุปผลการวิจัยและผลการ

วิเคราะหไดดังน้ี
8.1 ศักยภาพและตนทุนในการผลิตไฟฟา เม่ือพิจารณาปริมาณ สวนประกอบของขยะอินทรียในชุมชนรวมถึงความสามารถและขอจํากัดของ

แตละเทคโนโลยีรวมท้ังคาใชจายตางๆ ท่ีเกิดขึ้น พบวาเศษวัชพืชและมูลสัตวในชุมชนของพ้ืนท่ีมีศักยภาพมากพอท่ีจะผลิตไฟฟาได และการใช
เทคโนโลยีเตาเผาสามารถผลิตไฟฟาไดมากท่ีสุด 75 kWh/ตัน รองลงมาคือใชเทคโนโลยีการยอยสลายแบบไมใชออกซิเจนและเทคโนโลยีการผลิต
ไฟฟาจากหลุมฝงกลบเศษวัชพืชและมูลสัตว จะสามารถผลิตไฟฟาได 25 kWh/ตัน และ18 kWh/ตัน ตามลําดับ ดังแสดงในตารางท่ี 1 และในพ้ืนท่ี
ชุมชนมีฟารมเล้ียงสัตวคือ โค กระบือ สุกร และไก ทําการเก็บรวบรวมขอมูลของปริมาณมูลสัตวโดยการทดลองกักบริเวณสัตวไวในคอก แลวเก็บมูล
สัตวท่ีเกิดขึ้นในแตละวันไปชั่งนํ้าหนัก เพ่ือหาคาเฉล่ียปริมาณมูลสัตวท่ีเกิดขึ้นแลวเฉล่ียเปนปริมาณมูลสัตวตอตัวตอวัน  จากน้ันคํานวณหาปริมาณมูล
สัตวท้ังหมดแสดงดังตารางท่ี 4
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ตารางท่ี 1 ผลศักยภาพและตนทุนในการผลิตพลังงานจากเศษวัชพืชและมูลสัตวในชุมชนท้ัง 3 เทคโนโลยี

การเลือกเทคโนโลยี เตาเผา การยอยสลายแบบไมใชออกซิเจน หลุมฝงกลบเศษวชัพืชและมูลสัตว

ตนทนุการผลิตไฟฟา (บาท/ kWh)

ผลิตพลังงานไฟฟา (kWh/ตัน)

28.50

75

14.32

25

5.50

18

ตารางท่ี 2 ผลสรุปการประเมินศักยภาพของตนทุนคาใชจายและรายรับในโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานกาซชีวภาพ

รายการ จํานวน ( หนวย)
1. ตนทุน/รายจาย

1.1 คาวัตถุดิบ

1.2 คาไฟฟา

1.3 คาจางพนักงาน

- ผูบริหารโครงการ (1 คน)

- พนักงานลําเลียงเศษวัชพืชและกากวัตถุดิบ (3 คน)

- พนักงานดูแลเครื่องและLab test (2 คน)

- พนักงานบรรจุปุยและจัดจําหนาย (3 คน)

1.4 คาน้ํามันขนสง

1.5 คาซอมบํารุงรักษาเครื่องอัดกาซ

1.6 คายานพาหนะและอุปกรณขนสงวัตถุดิบ

1.7 คาถังหมัก/ ระบบอัดบรรจุกาซ

82,000

19,500

14,000

7,500 x 3 คน

9,000 x 2 คน

7,500 x 3 คน

30,350

24,800

118,500

129,500

บาท/ป

บาท/ป

บาท/เดือน/คน

บาท/เดือน/คน

บาท/เดือน/คน

บาท/เดือน/คน

บาท/ป

บาท/ป

บาท/ป

บาท/ป

รวมตนทุนรายจาย 1,328,650 บาท/ป

2. รายรับ

2.1 รายไดจากการขายกากปุย

2.2 รายไดจากการผลิตกาซชีวภาพ

553,674.98

693,135

บาท/ป

บาท/ป

รวมรายรับ 1,246,809.98 บาท/ป

8.2 การประเมินตนทุนคาใชจาย

คาใชจายท้ังหมดในการลงทุนท่ีใชพลังงานทดแทน จําแนกไดเปน 2 สวนหลักๆ คือ สวนแรกเงินลงทุนเริ่มตนเปนคายานพาหนะและ
อุปกรณขนสงวัตถุดิบ  สวนท่ีสองคาใชจายในการดําเนินงานตอป ไดแก  คาวัตถุดิบ คาไฟฟา คานํ้ามันขนสง คาซอมบํารุงรักษา และคาใชจายในการ
บริหารจัดการโครงการ จะประกอบดวย คาจางพนักงาน ไดแก  ผูบริหารโครงการ  พนักงานลําเลียงเศษวัชพืชและกากวัตถุดิบเขาเครื่อง  พนักงาน
ดูแลเครื่องและLab test พนักงานบรรจุปุยและจัดจําหนาย

8.3 การประเมินรายรับสุทธิ
จากการประเมินรายรับแสดงดังตารางท่ี 2 ซ่ึงเกิดจากคาใชจายท่ีประหยัดไดจากคาไฟฟา รวมกับรายไดจากการขายกากปุยและรายได

จากการผลิตกาซชีวภาพ พิจารณาประเภทของชีวมวลและปริมาณเศษวัชพืชทางการเกษตรโดยคิดเฉล่ียรวม
2,319.83 กิโลกรัม/วัน จะไดปริมาณไฟฟารวมท้ังหมด 100,304 kWh หรือมีพลังงานไฟฟาท้ังหมด 3.93 MW ซ่ึงเปนเหตุผลทําใหการผลิตไฟฟาท่ีใช
พลังงานทดแทนเกิดจากชีวมวลมีปริมาณไมแนนอน  คาขนสงจากแหลงชีวมวลระยะไกลมีคาใชจายสูง

ตารางท่ี 3 ผลการประเมินศักยภาพปริมาณไฟฟาและพลังงานไฟฟาในแตละประเภทของชีวมวล

ประเภทของชวีมวล ปริมาณเศษวัชพืชโดยคิดเฉลี่ย

(กิโลกรัม/ วัน)

ปริมาณไฟฟา

(kWh)

ปริมาณไฟฟา

(kW)

พลังงานไฟฟา

(MW)

ฟางขาว

ชานออย

ซังขาวโพด

ยอดและใบออย

เหงามันสําปะหลัง

540.23

780.54

258.09

310.72

430.25

23,149

24,928

12,643

18,216

21,368

965

1,039

427

640

860

0.96

1.04

0.43

0.64

0.86

รวม 2,319.83 100,304 3,931 3.93
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ตารางท่ี 4 ผลศักยภาพปริมาณกาซชีวภาพท่ีผลิตไดจากมูลสัตว

ประเภทวัตถุดิบ ปริมาณกาซชวีภาพที่ผลิตได

(ลิตร/กิโลกรัม)

ปริมาณมูลสัตวที่ใชในการผลิตจริง

(กิโลกรัม/ วัน)

ปริมาณกาซชวีภาพที่ผลิตได

(ลิตร/วัน)

1. สุกรแมพันธุ, สุกรพอพันธุ

2. กระบือ,โคเนือ้, โคนม

3. สัตวปก (ไก)

68

30

45

235.47

1,452.16

30.24

16,011.96

43,564.80

1,360.80

รวม 1,717.87 60,937.56

8.4 การวิเคราะหและประเมินผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร
งบประมาณในการลงทุนโครงการผลิตไฟฟาในพ้ืนท่ีของชุมชน  สามารถแบงงบประมาณในการลงทุนออกเปน 3 สวน คือ สวนแรก

งบประมาณลงทุนระบบผลิตกาซชีวภาพและปรับปรุงคุณภาพกาซชีวภาพ สวนท่ีสองเปนงบประมาณการลงทุนระบบผลิตไฟฟาดวย Gas Engine
Generator และสวนท่ีสามเปนงบประมาณคาใชจายอื่นๆ ซ่ึงการลงทุนและผลตอบแทนจากการผลิตกาซชีวภาพสามารถนํามาคํานวณหาระยะเวลา
คืนทุน อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน(B/C Ratio) มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) โดยกําหนดใหมีสมมุติฐานดังน้ี  อัตราผลตอบแทนตํ่าสุด 10 %
ระยะเวลาโครงการ 3 ป กาซชีวภาพ 1 ลูกบาศกเมตร เทียบกับกาซ LPG = 0.46 kg การดําเนินงานเปนเวลา 250 วันตอป ราคากากปุยจากการ
ผลิตกาซชีวภาพกิโลกรัมละ 1 บาท จากการสํารวจเก็บขอมูลวัตถุดิบพบวาปริมาณเศษวัชพืชทางเกษตรท้ังหมด 2,319.83 กิโลกรัม/วัน ปริมาณมูล
สัตวท่ีใชในการผลิตมีคา 1,717.87 กิโลกรัม/วัน  ดังน้ันศักยภาพพลังงานของเศษวัชพืชทางเกษตรและมูลสัตวท่ีสามารถนํามาเปนวัตถุดิบในการผลิต
กาซชีวภาพท้ังหมด 4,037.7 กิโลกรัม/วัน จากการวิเคราะหกาซชีวภาพท่ีผลิตไดทางเศรษฐศาสตรเทียบกับกาซ LPG มีคา 171.08 กิโลกรัม/วัน
สามารถอัดบรรจุถุงเลือกขนาด 15 kg เม่ือปริมาณกาซท่ีบรรจุในถังเทากับ 0.64 kg จะไดจํานวน 211 ถัง/วัน  ถาขายในราคาทดแทนพลังงานกาซ
LPG คิดเปนราคาถังละ 9 บาท ทําใหไดผลตอบแทนเปนเงิน 1,899 บาท/วัน ดังน้ันจะไดผลตอบแทนเทากับ 693,135 บาท/ป และกากท่ีได
หลังจากกระบวนการผลิตกาซชีวภาพมี 5,925.46 ลิตร/วัน ปริมาณกากแหงมีประมาณ 25.6 % จึงมีปริมาณกากท้ังส้ิน 1,516.92 กิโลกรัม/วัน คิด
เปน 553,674.98 กิโลกรัม/ป   ถาขายในอัตรากิโลกรัมละ 1 บาทจะมีรายไดจากการขายกากเปนเงิน 553,674.98 บาท/ป ทําใหมีรายไดจากโครงการ
ท้ังหมดเปนเงิน 1,246,809.98 บาท/ป และทําใหมีกําไรสุทธิรวม 3 ปเปนเงิน 166,723.94 บาท/ป สามารถคํานวณหาคาทางเศรษฐศาสตรแสดง
ตารางท่ี 5 [1] ดังน้ี

1. คํานวณมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) NPV   = 47,528.04 บาท

2. อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit Cost Ratio หรือ B/C Ratio) B/C Ratio  =
, , .

, ,
=  1.01

3. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) =
98.809,246,1

650,328,1 = 1 ป 1 เดือน

ตารางท่ี 5 การประเมินเงินลงทุนทางเศรษฐศาสตรในโครงการผลิตไฟฟาชุมชนจากกาซชีวภาพ

ปที่ ผลตอบแทน : B
(บาท/ป)

ตนทุน : C
(บาท/ป)

กําไรสุทธิ
B-C

(บาท/ป)

อัตรา
ผลตอบแทน
ตํ่าสุด 10 %

มูลคาปจจุบัน
ของรายได
PVB (บาท)

มูลคาปจจุบัน
ของตนทุน
PVC (บาท)

PV
B-C

(บาท/ป)

0
1
2
3

0
1,246,809.98
1,246,809.98
1,246,809.98

1,328,650
748,352
748,352
748,352

-1,328,650
498,457.98
498,457.98
498,457.98

1.00
0.91
0.84
0.75

0
1,230,643.52
1,164,738.16
982,534.36

1,328,650
739,568
683,954
578,216

-1,328,650
491,075.52

480,784.16
404,318.36

รวม 3,740,429.94 3,573,706 166,723.94 - 3,377,916.04 3,330,388 47,528.04

9. สรุปผล
จากการศึกษาและพัฒนาการใชพลังงานกาซชีวภาพจากมูลสัตวและเศษวัสดุทาการเกษตรน้ัน สามารถสรางเตาชีวมวลอยางงายและสามารถ

ออกแบบและสรางถังหมักกาซชีวภาพและถังเก็บกาซ  เพ่ือนํามาใชเปนพลังงานทดแทนในการนําเขากาซ LPG ปริมาณชีวมวลท่ีสามารถผลิตได
ภายในประเทศ จะแปรผันและขึ้นอยูกับปริมาณผลผลิตทางการเกษตรของประเทศ ดังน้ันการประเมินศักยภาพทางเศรษฐศาสตรของการผลิตไฟฟา
ชุมชน  พบวาถังหมักกาซชีวภาพมีตนทุนในการสราง 1,328,650 บาท  ผลตอบแทนท่ีไดปละ 1,246,809.98 บาท  โครงการน้ีมีระยะเวลาคืนทุน 1 ป
1 เดือน มีมูลคาปจจุบันสุทธิ NPV คือ 47,528.04 บาท มีคามากกวา 0 จึงบอกไดวาโครงการน้ีมีความเปนไปไดนาลงทุน  และB/C Ratioมีคา 1.01
บอกไดวาโครงการน้ีใหผลตอบแทนคุมคากับการลงทุนมาก ทําใหโครงการน้ีเปนท่ียอมรับได

47,528.04   บาท
3,377,916.04

3,330,388
1,328,650

1,246,809.98

=  1.01

=  1 ปี  1  เดือน
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