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บทคัดยอ 
 สภาวะโลกรอนเปนปญหาวิกฤตซึ่งสงผลกระทบในหลายพื้นที่ทั่วโลก ขณะเดียวกันไดสรางโอกาสใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน และโครงการที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมในประเทศไทย งานวิจัยนี้มี
ความมุงหมายเพื่อศึกษาความเปนไปไดในโครงการลงทุนสรางระบบกาซชีวภาพแบบ MC-UASB ขนาด 3,500 

ลูกบาศกเมตรของฟารมสุกรแหงหนึ่งในจังหวัดราชบุรี ผลการศึกษาพบวา การลงทุนในกรณีท่ีมีเงินสนับสนุนจาก

ภาครัฐ โครงการจะมีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) อยูท่ี 2.1 ป ซึ่งนอยกวาอายุการใชงานของระบบที่มีอายุ 

15 ป  มีมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value) เทากับ 19,426,187 บาท และมีอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ 

(Internal Rate of Return) เทากับ 47% อยางไรก็ตาม ในกรณีท่ีผูประกอบการตองลงทุนเองทั้งสิ้น ผลการวิเคราะห

พบวาโครงการยังมีความเปนไปไดในการลงทุน จึงเห็นไดวาการลงทุนสรางระบบกาซชีวภาพในฟารมสุกรเปน

โครงการที่มีประโยชนคุมคา ซึ่งนอกจากจะเปนโครงการที่ลดปญหาสิ่งแวดลอมและสามารถผลิตพลังงานทดแทนใน

รูปของกาซชีวภาพแลว ยังสามารถพัฒนาตอยอดโครงการโดยการขายคารบอนเครดิตใหกับธนาคารโลกไดอีกดวย  

คําสําคัญ : ภาวะโลกรอน  การลงทนุโครงการดานสิ่งแวดลอม  กาซชวีภาพ  
 

ABSTRACT 
 Global warming is a critical problem which affecting many parts of the world; meanwhile, it 

creates opportunities to develop renewable energy and eco-friendly projects in Thailand. This research 

was aimed to study the feasibility of a MC-UASB biogas investment, size for a 3,500 cubic meters of a pig 

farm in Ratchaburi province. The results revealed that in the case of the project had been funding by the 

government, a payback period of the project was 2.1 years which less than the project lifetime (15 years). 

Net present value accounted 9,426,187 baht while the internal rate of return was 47%. Without funding 

from the government, the project financial feasibility still showed the positive results for the investment. As 

a result, the investment of biogas project has been worthwhile. Not only the project reduced 

environmental problems but it also produced renewable energy in the farm. Moreover, the biogas project 

can be further developed by selling carbon credits to the World Bank as well.    
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คํานาํ 
 ปจจุบัน สภาวะโลกรอน (Global Warming) เปนกระแสที่คนทั่วโลกตางใหความสนใจและเริ่มตะหนักถึง

ผลกระทบจากวิกฤติดังกลาว โดยภาวะโลกรอนที่เกิดขึ้นไดสงผลกระทบทําใหสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงและเกิด

ภัยธรรมชาติอยางรุนแรง ปรากฏการณภาวะโลกรอน มีสาเหตุหลักมาจากกิจกรรมของมนุษยท่ีทําใหเกิดภาวะโลก

รอน คือ กิจกรรมที่ทําใหปริมาณกาซเรือนกระจกในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้น ไดแก การเพิ่มปริมาณกาซเรือนกระจก

ทางตรง เชน การเผาไหมเชื้อเพลิงของภาคอุตสาหกรรมและภาคขนสง ฯลฯ เปนตน และการเพ่ิมปริมาณกาซเรือน

กระจกทางออมท่ีสําคัญเชน การตัดไมทําลายปา ทั้งนี้ มีการคาดการณวา หากไมมีมาตรการใดๆ ท่ีจะยับยั้งการ

ปลอยกาซเรือนกระจกแลว อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะเพิ่มสูงขึ้น 1.5-4.5 องศาเซลเซียส ภายในป พ.ศ. 2643 (เอกชัย, 

2552)  

สําหรับสถานการณการผลิตสุกรของไทยในปจจุบันมีการพัฒนาขึ้นอยางมาก จากการเลี้ยงแบบดั้งเดิมหลัง

บาน มาเปนรูปแบบฟารมท่ีถูกหลักวิชาการเพ่ิมมากขึ้น และมีปริมาณการขยายตัวของการเลี้ยงสุกรทั้งแมพันธุ และ

สุกรขุนสูงขึ้นจากอดีตมาก  จากรายงานของสํานักเศรษฐกิจการเกษตร (2554) พบวา ปริมาณการผลิตสุกรใน

ประเทศไทยในป 2553 มีจํานวน 12.12 ลานตัว เพ่ิมขึ้นจากป 2552 รอยละ 2.96 นอกจากนี้ ยังมีการพยากรณวา 

การผลิตสุกรของไทยจะมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนทุกปเนื่องจากราคาหมูมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น การเติบโตของอุตสาหกรรม

การเลี้ยงสุกรของไทยนี้  อาจสงผลตอสภาพแวดลอมและการใชพลังงาน เนื่องจากการเลี้ยงสุกรทําใหเกิดสภาวะ

แวดลอมเสื่อมโทรมได  เทคโนโลยีกาซชีวภาพจึงเปนทางเลือกหนึ่งซึ่งเกษตรกรไดนํามาใชในฟารมเล้ียงสุกร โดยใช

บําบัดน้ําเสียที่เกิดจากการกระบวนการเลี้ยงสุกรนํามาใชประโยชนเพ่ือชวยลดปญหาสิ่งแวดลอม ทําใหในปจจุบัน

ระบบกาซชีวภาพเปนระบบบําบัดน้ําเสียที่ไดรับความนิยมจากผูประกอบการฟารมสุกร ซึ่งนอกจากเทคโนโลยีกาซ

ชีวภาพจะสามารถบําบัดน้ําเสียใหไดนํ้าทิ้งที่ผานมาตรฐานตามที่กรมปศุสัตวกําหนดกอนระบายออกสูแหลงน้ํา

สาธารณะแลว  ระบบดังกลาวยังสามารถใชผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบของกาซชีวภาพซึ่งสามารถนําไปใชเปน

พลังงานไฟฟาภายในฟารมได นอกจากนี้ มูลสุกรที่ผานการบําบัดจนสะอาดยังสามารถนําออกมาขายเปนปุยชีวภาพ

ไดอีกดวย 

ในการสงเสริมการลงทุนดานการกอสรางระบบกาซชีวภาพของผูประกอบการฟารมสุกรนั้น ภาครัฐได

เล็งเห็นถึงความสําคัญของการพัฒนาระบบกาซชีวภาพและการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน จึงรวมมือกับ

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค มหาวิทยาลัยเชียงใหมในการพัฒนาเทคโนโลยีระบบกาซชีวภาพมาอยาง

ตอเนื่อง โดยไดพัฒนาระบบใหมีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของฟารมและความสามารถในการลงทุนของ

เกษตรกร เชน การสงเสริมการกอสรางบอกาซชีวภาพโดยเลือกใชเทคโนโลยีบอหมักชาแบบราง (Channel Digester) 

ทํางานควบคูกับบอหมักเร็วแบบ UASB (Up Flow Anaerobic Sludge Blanket) เพ่ือบําบัดน้ําเสียและผลิตกาซ

ชีวภาพที่มีประสิทธิภาพในการลดคาความสกปรกประมาณ รอยละ 92-95 นํ้าเสียที่ผานระบบกาซชีวภาพแลวจะถูก

สงผานระบบบําบัดขั้นปลายเพื่อทําใหสะอาดตอไป ปจจุบันการดําเนินงานของโครงการดังกลาวในอยูในระยะที่ 4 มี
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ระยะเวลาดําเนินการตั้งแตเดือนตุลาคม 2550 - กันยายน 2555 สามารถรองรับปศุสัตวจํานวน 240,000 หนวยปศุ

สัตว หรือเทียบเทาจํานวนสุกร 2 ลานตัว เม่ือดําเนินการกอสรางและติดตั้งระบบกาซชีวภาพตามแผนงานแลว จะ

สามารถทําใหเกิดการผลิตกาซชีวภาพไดประมาณ 67 ลานลูกบาศกเมตรตอป หรือประมาณ 1,005 ลานลูกบาศก

เมตรในระยะเวลา 15 ปของการเดินระบบ ซึ่งสามารถนําไปใชทดแทนพลังงานไฟฟาไดประมาณ 80 ลานหนวยตอป 

หรือคิดเปนมูลคาประมาณ 242 ลานบาทตอป และนอกเหนือจากการทดแทนพลังงานดังกลาวแลว ระบบยังจะชวย

ลดปญหาโลกรอน โดยสามารถลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกเปนปริมาณ 540,000 ตันคารบอนตอป อีกทั้งยัง

บําบัดน้ําเสียในรูปของ COD ไดประมาณ 317 ลานกิโลกรัมตอป และฟารมยังสามารถหมุนเวียนน้ําที่บําบัดแลวมา

ทําความสะอาดคอกสัตว ซึ่งจะเปนการชวยประหยัดน้ําจากแหลงน้ําธรรมชาติไดอีกประมาณ 9 ลานลูกบาศกเมตร

ตอป ตลอดระยะเวลาการใชงานของระบบดังกลาว (สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 

2553) 

แมวา ระบบกาซชีวภาพในฟารมสุกรจะมีประโยชนตอสังคมและสิ่งแวดลอมตลอดจนผูประกอบการเอง แต

เนื่องจากโครงการสงเสริมการลงทุนดานการการกอสรางของภาครัฐกําลังจะหมดลงในป 2555 นอกจากนี้ การสราง

ระบบกาซชีวภาพถือเปนตนทุนในการเลี้ยงสุกรในปจจุบันที่เพ่ิมข้ึนจากการเลี้ยงสุกรในอดีต  ดังนั้นในการลงทุนสราง

ระบบกาซชีวภาพเพื่อใชภายในฟารม จึงควรมีการพิจารณาถึงคาใชจายในการลงทุนกับผลประโยชนตอบแทนที่ทาง

ฟารมคาดวาจะไดรับ ซึ่งหากคาใชจายในการสรางระบบกาซชีวภาพนี้มีมากกวาผลประโยชนท่ีทางฟารมไดรับแลว 

อาจทําใหเกษตรกรผูเล้ียงสุกรไมลงทุนสรางระบบกาซชีวภาพภายในฟารม จากสาเหตุดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา

ความเปนไปไดในการลงทุนสรางระบบกาซชีวภาพแบบ MC-UASB (Medium Channel Digester Up flow 

Anaerobic Sludge Blanket) (สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน, 2553) ขนาด 3,500 ลูกบาศกเมตรของฟารมสุกร

แหงหนึ่งในจังหวัดราชบุรี โดยศึกษาผลตอบแทนการลงทุน ในลักษณะมูลคาปจจุบันสุทธิ อัตราผลตอบแทนภายใน

ของโครงการ และระยะเวลาคืนทุนของโครงการ เพ่ือนําผลท่ีไดจากการศึกษาครั้งนี้ มาเปนขอมูลประกอบการ

ตัดสินใจของเกษตรกรที่กําลังสนใจลงทุนสรางระบบกาซชีวภาพภายในฟารมสุกรของตน 

 
วิธีการศึกษา 

 สถานที่ทําการศึกษา ไดดําเนินการศึกษาการลงทุนกอสรางระบบกาซชีวภาพในฟารมสุกรเพื่อเปนใช

พลังงานทดแทนไฟฟาภายในฟารมเล้ียงสุกรขนาดใหญแหงหนึ่งในจังหวัดราชบุรี มีพ้ืนที่ประมาณ 250 ไร เลี้ยงสุกร

แมพันธุท้ังส้ิน 2,200 ตัวใน 42 โรงเรือน ผูประกอบการแหงนี้ ไดรับงบประมาณสนับสนุนบางสวนจากภาครัฐในการ

กอสรางระบบกาซชีวภาพในฟารมสุกรแบบ MC-UASB ขนาด 3,500 ลูกบาศกเมตร และดําเนินการสรางเมื่อเดือน

กรกฎาคม 2551 แลวเสร็จในเดือนเมษายน 2552  การวิจัยนี้ จึงทําการศึกษาผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุนสราง

ระบบกาซชีวภาพในฟารมสุกร ไดแก การใชเพ่ือเปนพลังงานทดแทนไฟฟาภายในฟารม และจําหนายปุยชีวภาพที่

ผลิตไดจากระบบกาซชีวภาพภายในฟารม โดยทําการประเมินผลตอบแทนโครงการการลงทุนดวยการวิเคราะหเงิน

ลงทุน คาใชจายดําเนินงาน ตลอดจนประมาณการรายไดตางๆ ดานการเงินของโครงการตลอดอายุของโครงการ 15 

ป  
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การเก็บรวมรวมขอมูล เร่ิมตั้งแตเดือนมกราคม 2553 – กุมภาพันธ 2554 ดําเนินการโดยเก็บขอมูลปฐมภูมิ

และทุติยภูมิ ดังนี้ 

1. ขอมูลปฐมภูมิ: รวบรวมขอมูลท่ีไดจากการดําเนินการสรางระบบกาซชีวภาพขนาด 3,500 ลูกบาศก

เมตรของฟารมท่ีมีการจดบันทึกทั้งในสวนของการลงทุนการกอสรางระบบกาซชีวภาพ ปริมาณกาซที่

ผลิตไดของฟารม ปริมาณคาไฟฟากอนและหลังจากการผลิตกาซชีวภาพซึ่งเปนขอมูลจริงที่ไดจากทาง

ฟารม ตลอดจนการสัมภาษณเจาของฟารม ผูจัดการฟารม  เจาหนาที่ท่ีดูแลระบบกาซชีวภาพ พนักงาน

บัญชี และสัตวบาลภายในฟารม 

2. ขอมูลทุติยภูมิจาก: รวบรวมขอมูลตางๆ ท่ีเกี่ยวของ ไดแก เทคโนโลยีการผลิตกาซชีวภาพ ตนทุนและ

คาใชจายในการกอสรางระบบกาซชีวภาพ นโยบายและการสงเสริมการกอสรางระบบกาซชีวภาพ 

แนวโนมการพัฒนาตอยอดโครงการไปสูการขายคารบอนเครดิต ฯลฯ จากส่ือตางๆ วารสารและ

หนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค มหาวิทยาลัยเชียงใหม กรมปศุสัตว ฯลฯ เปนตน  

จากนั้นจึงทําการวิเคราะหตนทุนทางการเงินในการดําเนินการผลิตระบบกาซชีวภาพ และประเมินผลตอบแทนที่ได

จากการผลิตกาซชีวภาพจากรายไดคาไฟฟาที่ไดจากการผลิตกาซชีวภาพ และรายไดจากการขายปุยชีวภาพ รวมถึง

เงินสนับสนุนที่ไดจากสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค  

 ในการประเมินวาโครงการเปนที่นาพอใจตอการลงทุนหรือไม ใชหลักเกณฑการพิจารณาจากระยะเวลาคืน

ทุน (Payback Period, PB) มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value, NPV) และอัตราผลตอบแทนภายในจาก

โครงการ (Internal Rate of Return, IRR) และการวิเคราะหความไวของโครงการ (Sensitivity Analysis) (Brigham 

and Houston, 2010)  

ระยะเวลาคืนทุน (PB) คือ ระยะเวลา (เปนจํานวนป) ท่ีกระแสเงินสดรับจากโครงการ สามารถชดเชย กระแส

เงินสดจายลงทุนสุทธิตอนเริ่มโครงการพอดี  

มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) คือ ผลตางระหวางมูลคาปจจุบันของผลการประหยัดตนทุนพลังงานและรายได

อื่นๆ จากโครงการในรูปตัวเงินที่คาดวาจะไดรับในแตละปตลอดอายุของโครงการ กับมูลคาปจจุบันของเงินลงทุนและ

คาใชจายที่จายออกไปภายใตโครงการที่กําลังพิจารณา ณ อัตราลดคา (discount rate) หรือคาของทุน (cost of 

capital) ซึ่งมีสูตรการคํานวณดังนี้ 

  

โดยที่ CFt หมายถึง กระแสเงินสดสุทธิในแตละปของโครงการตลอดอายุโครงการ (t) มีหนวยเปนบาท, r หมายถึง 

อัตราลดคา (%), n หมายถึง อายุของโครงการ (ป) สําหรับการตัดสินเลือกโครงการ จะพิจารณาจากโครงการที่มี

มูลคาปจจุบันสุทธิเปนบวกซึ่งแสดงวาโครงการดังกลาวสมควรที่จะลงทุน ในกรณีทีมีหลายทางเลือก ควรจะเลือก

โครงการที่ใหคา NPV เปนบวกสูงที่สุด  

∑
= +

=
N

0t
t

t
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อัตราผลตอบแทนภายในจากโครงการ (IRR) คือ อัตราลดคา (discount rate) ท่ีทําใหมูลคาปจจุบันของ

กระแสเงินสดที่คาดวาจะตองจายในการลงทุน เทากับมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการ

ดําเนินการ ประหยัดพลังงานตลอดอายุโครงการ ซึ่งมีสูตรการคํานวณดังนี้  

 

 

โดยที่ความหมายของสัญลักษณตางๆ จะเปนไปในทํานองเดียวกับการคํานวณหามูลคาปจจุบันสุทธิ จะเห็นวา การ

คํานวณหาคา IRR ก็คือการหาคาอัตราลดคาที่ทําให NPV มีคาเทากับศูนยน่ันเอง การตัดสินใจเลือกโครงการลงทุน

จะพิจารณาจากกรณีท่ีคา IRR มีมากกวาหรือเทากับคาของทุนหรืออัตราลดคา โดยทั่วไป ท้ังวิธีในการประเมิน

โครงการจากคา IRR และ NPV จะใหผลการตัดสินใจรับโครงการหรือปฏิเสธโครงการเปนไปในทํานองเดียวกัน  

จากหลักเกณฑและวิธีการดังกลาว สามารถแบงการวิเคราะหความเปนไปไดในการลงทุนสรางระบบกาซ

ชีวภาพออกไดเปน 6 กรณี ดังตอไปนี้ 

กรณีท่ี 1 กรณีท่ีมีเงินสนับสนุนของภาครัฐ 

กรณีท่ี 2 กรณีท่ีไมมีเงินสนับสนุนของภาครัฐ 

กรณท่ีี 3 กรณีท่ีมีเงินสนับสนุนของภาครัฐ แตประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาใชภายในฟารมลดลงรอยละ 10  

กรณีท่ี 4 กรณีท่ีไมมีเงินสนับสนุนของภาครัฐ และประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาภายในฟารมลดลงรอยละ 10  

กรณีท่ี 5 กรณีท่ีมีเงินสนับสนุนของภาครัฐ โดยมีราคาเครื่องผลิตไฟฟาแพงขึ้นรอยละ 50  

กรณีท่ี 6 กรณีท่ีไมมีเงินสนับสนุนของภาครัฐ โดยมีราคาเครื่องผลิตไฟฟาแพงขึ้นรอยละ 50   

การศึกษาเพ่ิมเติมในกรณีท่ี 3 และ 4 เปนการวิเคราะหเพ่ือทดสอบความไวของโครงการในกรณีท่ีหากประสิทธิภาพ

ของการผลิตไฟฟาลดลงแลวจะสงผลใหคาตางๆ ท่ีใชเปนเกณฑในการตัดสินใจโครงการลงทุนเปลี่ยนแปลงมากนอย

เพียงใด ในขณะที่กรณีท่ี 5 และ 6 เปนการศึกษาในกรณีท่ีผูประกอบเลือกเครื่องผลิตไฟฟาที่นําเขาจากตางประเทศ

ซึ่งมีราคาสูง  

 
ผลการศึกษาและวิจารณ 

ผลการศึกษาการลงทุนกอสรางระบบกาซชีวภาพในฟารมสุกรเพื่อเปนใชพลังงานทดแทนไฟฟาภายในฟารม

เลี้ยงสุกรขนาดใหญ สามารถแบงออกเปน 3 สวน ไดแก 

1. ตนทุนในการผลิตกาซชีวภาพจากมูลสุกร 

ตนทุนในการลงทุนระบบกาซชีวภาพ แบงออกไดเปน 2 ประเภทคือคาใชจายในการลงทุน และคาใชจายใน

การดําเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดของตนทุนทั้ง 2 ประเภทดังนี้ 

1.1 คาใชจายในการลงทุน เปนคาใชจายเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพยสินถาวรที่มีอายุการใชงานมากกวา 

1 ป จากการศึกษาพบวา คาใชจายดังกลาว ประกอบดวย คากอสรางระบบบอกาซชีวภาพ คาทอสงกาซ คาชุด

อุปกรณ คาเครื่องผลิตพลังงานไฟฟา และคากอสรางโรงเรือนเก็บเครื่องผลิตพลังงานไฟฟา ฯลฯ ดังรายละเอียด

ในตารางที่ 1  
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     ตารางที่ 1 คากอสรางของระบบกาซชีวภาพขนาด 3,500 ลูกบาศกเมตรและอุปกรณประกอบ 

รายการที่ รายละเอียด จํานวนเงิน (บาท) 

1 คาชุดประกอบอุปกรณกาซชีวภาพ 311,973 

2 คาแรงคาแรงงานใหกับชางผูรับเหมากอสรางบอกาซชีวภาพ     842,000 

3 คาวัสดุกอสราง หิน ปูน ทราย เหล็กเสน ฯลฯ                2,052,190 

4 คางานปรับพ้ืนงานดิน              297,880 

5 คางานคอนกรีตบอกาซชีวภาพ                         613,090 

6 คาแรงงานใหกับชางผูรับเหมาปูผายางคลุมบอ   680,000 

7 คาเคร่ืองสูบนํ้าทิ้ง                                              68,650 

8 คาชุดเครื่องยนตผลิตไฟฟารุน VGF 200 KW  3,400,000 

 รวมเปนเงินลงทุนทั้งส้ิน  8,265,792 

จากขอมูลในตารางที่ 1 ตนทุนสวนใหญของการกอสรางไดแก คาวัสดุอุปกรณท่ีใชในการกอสราง และคาชุด

เครื่องยนตผลิตไฟฟา อยางไรก็ตาม โครงการสงเสริมการผลิตกาซชีวภาพภายในฟารมเล้ียงสัตวท่ีทางฟารมเขา

รวมโครงการนั้น ไดใหเงินสนับสนุนการกอสรางบอกาซชีวภาพขนาด 3,500 ลูกบาศกเมตรนี้เปนเงิน 2,912,000 

บาท  

1.2 คาใชจายในการดําเนินงาน คาใชจายสวนนี้ สวนมากเปนคาใชจายในการซอมบํารุงรักษาชุด

อุปกรณและเครื่องยนตผลิตกระแสไฟฟาซึ่งนอกจากจะมีคาการเปลี่ยนหัวเทียนและเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง ยัง

รวมไปถึงคาจางคนงานดูแลรักษา ฯลฯ ซึ่งจากการเก็บรวบรวมขอมูลจากฟารมคาใชจายในการดําเนินงานมี

จํานวน 156,300 บาทตอป 

2. ผลตอบแทนจากกาซชีวภาพ 

ทางฟารมไดนํากาซชีวภาพที่ผลิตไดไปใชประโยชนใน 2 รูปแบบ คือ ใชเปนเชื้อเพลิงของเครื่องยนตปน

ไฟฟาในฟารม และขายปุยอินทรียบรรจุถุงออกสูตลาดภายนอก  

จากการเก็บรวบรวมขอมูลต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 2553 – มกราคม 2554 พบวา ทางฟารมมีปริมาณ

การใชกาซชีวภาพที่ผลิตไดในชวงเวลาดังกลาวรวม 791,009.94 ลูกบาศกเมตร หรือเฉล่ียที่ 2,220.59 ลูกบาศก

เมตรตอวัน ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณคาใชไฟฟาของฟารมในป 2553 เทียบกับป 2551 ซึ่งในขณะนั้นฟารม

ยังไมมีระบบการผลิตกาซชีวภาพ พบวา ทางฟารมสามารถทดแทนพลังงานไฟฟาคิดเปนเงินโดยเฉลี่ยประมาณ 

210,064.42 บาทตอเดือน หรือ 2,520,768 บาทตอป  

สําหรับรายไดจากการขายปุยอินทรียท่ีไดจากระบบกาซชีวภาพ ฟารมมีรายไดจากการขายปุยอินทรีย

บรรจุถุงขนาด 30 กิโลกรัม และจําหนายในราคาถุงละ 30 บาท ทําใหมีรายไดในสวนนี้เฉลี่ยเดือนละ 13,500 

บาท 
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3. ผลการวิเคราะหขอมูล 

ผลการวิเคราะหขอมูลดานผลตอบแทนและตนทุนในการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียแบบกาซชีวภาพ

ของฟารมสุกรแหงนี้ โดยใชหลักเกณฑตางๆ มาใชประเมินผลการลงทุน ไดแก การคํานวณระยะเวลาคืนทุน (PB) 

มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) และอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) โดยนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหกรณีความเปนไปได

ในการลงทุนสรางระบบกาซชีวภาพเปน 6 กรณี ไดแสดงไวในตารางที่ 2 

 

     ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหผลตอบแทนของโครงการโดยวิธีการตางๆ  

 

      ทางเลือกโครงการลงทุน 

ระยะเวลาคืนทุน (PB)  

(หนวย: ป) 

มูลคาปจจุบันสุทธิ* 

(NPV)  

(หนวย: บาท) 

อัตราผลตอบแทน

ภายใน (IRR) 

กรณีท่ี 1 (มีเงินสนับสนุนจากรัฐ) 2.11 19,426,187 47% 

กรณีท่ี 2 (ไมมีเงินสนับสนุนจากรัฐ) 3.27 16,514,187 30% 

กรณีท่ี 3 (มีเงินสนับสนุน และ 

ประสิทธิภาพการผลิตลดลง 10%)  

2.35 16,953,777 42% 

กรณีท่ี 4 (ไมมีเงินสนับสนุน และ 

ประสิทธิภาพการผลิตลดลง 10%) 

3.63 14,041,777 27% 

กรณีท่ี 5 (มีเงินสนับสนุน และราคา

เคร่ืองผลิตไฟฟาเพิ่มขึ้น 50%) 

2.79 17,726,187 35% 

กรณีท่ี 6 (ไมมีเงินสนับสนุน และ ราคา

เคร่ืองผลิตไฟฟาเพิ่มขึ้น 50%) 

3.94 14,814,187 24% 

 * อัตราสวนลด (discount rate) คํานวณจากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยาว (5.85%) (ธนาคารแหงประเทศไทย, 2554) 

จากขอมูลในตารางที่ 2 เมื่อนําหลักเกณฑการวิเคราะหผลตอบแทนของการลงทุน ซึ่งไดแก ระยะเวลาคืนทุน 

มูลคาปจจุบันสุทธิ และอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการมาเปนเกณฑพิจารณาความเปนไปไดของการลงทุน

กอสรางกาซชีวภาพในฟารมสุกรทั้ง 6 กรณี ไมวาโครงการจะไดรับการสนับสนุนดานการเงินจากภาครัฐหรือไม จะ

เห็นวา การลงทุนกอสรางของโครงการทุกกรณีมีความเปนไปไดท้ังสิ้น (พิจารณาจากมูลคาปจจุบันสุทธิท่ีมีคา

มากกวาศูนย) โดยมีระยะเวลาคืนทุนเร็วที่สุดตั้งแต 2.11 ป (กรณีท่ี 1) จนถึงมากที่สุดที่ 3.94 ป (กรณีท่ี 6) ซึ่งเปน

ระยะเวลาที่ส้ันกวาอายุของโครงการที่กําหนดไว 15 ป นอกจากนี้ โครงการยังใหผลตอบแทนภายในมากที่สุดในกรณี

ท่ี 1 ท่ี 47% และนอยที่สุดที่ 24% ในกรณีท่ี 6  

เม่ือพิจารณารายละเอียดผลตอบแทนจากการลงทุนผลิตกาซชีวภาพในดานระยะเวลาคืนทุน ปรากฏวา 

กรณีที่ไดผลตอบแทนที่ดีท่ีสุดคือ กรณีท่ี 1 กรณีท่ีโครงการไดรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ โดยมีระยะเวลาคืนทุนที่ 
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2.11  ปรองลงมาเปนกรณีท่ี 3 ซึ่งเปนกรณีท่ีมีเงินสนับสนุนของภาครัฐ แตโครงการมีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาใช

ภายในฟารมลดลง 10 %  จะใหคาระยะเวลาคืนทุนที่ 2.35 ป และกรณีท่ี  5 กรณีท่ีมีเงินสนับสนุนของภาครัฐโดยมี

ราคาเครื่องผลิตไฟฟาแพงขึ้น 50 % จะมีระยะเวลาคืนทุนที่ 3.94  ป และเมื่อเปรียบเทียบกันระหวางการลงทุนของ

โครงการในกรณีที่มีและไมมีเงินสนับสนุนจากภาครัฐในแตละทางเลือก (กรณีท่ี 1 เทียบกับกรณีท่ี 2, กรณีท่ี 3 เทียบ

กับกรณีท่ี 4, และ กรณีท่ี 5 เทียบกับกรณีท่ี 6) จะเห็นไดวา เงินสนับสนุนในการสรางบอกาซชีวภาพจากภาครัฐ เปน

ปจจัยที่มีสงผลตอระยะเวลาในการคืนทุน โดยทําใหระยะเวลาในการคืนทุนของโครงการเกิดขึ้นเร็วกวากรณีท่ีไมไดรับ

เงินสนับสนุนจากภาครัฐ เนื่องจากผูประกอบการจะมีตนทุนของการลงทุนจะต่ํากวาการไมไดรับการสนับสนุน   

สําหรับผลจากการลงทุนผลิตกาซชีวภาพในดานมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) พบวา กรณีท่ีไดผลตอบแทนที่ดี

ท่ีสุดคือ กรณีท่ี 1 ซึ่งเปนกรณีท่ีมีเงินสนับสนุนของภาครัฐ โดยมีมูลคาปจจุบันสุทธิเทากับ 19,426,187 บาท ในขณะ

ท่ี ในกรณีที่ 5 ซึ่งเปนกรณีท่ีมีเงินสนับสนุนของภาครัฐแตราคาเครื่องผลิตไฟฟาแพงขึ้น 50 % จะทําใหมูลคาปจจุบัน

สุทธิลดลงเหลือ 17,726,187 บาท สวนลําดับถัดมาจะเปนกรณีท่ี 3 ท่ีมีเงินสนับสนุนของภาครัฐแตมีประสิทธิภาพ

การผลิตไฟฟาใชภายในฟารมลดลง   10 %  จะทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการอยูท่ี 16,953,777 บาท  จะเห็น

วา การเพิ่มข้ึนของราคาเครื่องผลิตไฟฟามีผลกระทบตอผลตอบแทนของการลงทุนนอยกวาประสิทธิภาพในการผลิต

ไฟฟาที่ลดลง นอกจากนี้ เม่ือเปรียบเทียบกันระหวางการลงทุนของโครงการในกรณีท่ีมีและไมมีเงินสนับสนุนจาก

ภาครัฐในแตละทางเลือก จะเห็นไดวาเงินสนับสนุนในการสรางบอกาซชีวภาพ เปนปจจัยที่สงผลตอการเพิ่มขึ้นของ

มูลคาปจจุบันสุทธิทําใหโครงการมีความนาสนใจลงทุนเพิ่มข้ึนเชนเดียวกันกับผลการพิจารณาดานระยะเวลาคืนทุน 

ผลจากการลงทุนผลิตกาซชีวภาพเมื่อพิจารณาจากดานอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ พบวา กรณีท่ี

ไดอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการดีท่ีสุดยังคงเปนกรณีที่ 1 ซึ่งเปนกรณีท่ีมีเงินสนับสนุนของภาครัฐ โดยมีคา 

IRR เทากับ  47% รองลงมาเปนกรณีท่ี 3 มีเงินสนับสนุนของภาครัฐ แตมีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟาใชภายในฟารม

ลดลง 10 % จะไดคา IRR เทากับ 42 % และกรณีที่  5 กรณีท่ีมีเงินสนับสนุนของภาครัฐและคิดผลตอบแทนการ

ลงทุน 5.85% โดยมีราคาเครื่องผลิตไฟฟาแพงขึ้น 50 % มีคาผลตอบแทนภายในเทากับ 35% และเมื่อเปรียบเทียบ

กันระหวางการลงทุนของโครงการในกรณีท่ีมีและไมมีเงินสนับสนุนจากภาครัฐในแตละทางเลือก จะเห็นไดวาเงิน

สนับสนุนในการสรางบอกาซชีวภาพเปนปจจัยที่มีผลตออัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ โดยทําใหอัตรา

ผลตอบแทนภายในของโครงการสูงกวากรณีเปนที่ไมไดรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ ซึ่งผลท่ีไดจากเกณฑการ

พิจารณาจากผลตอบแทนภายในของโครงการ เปนไปในทํานองเดียวกับเกณฑการพิจารณาโครงการโดยใชระยะเวลา

คืนทุนและวิธีมูลคาปจจุบันสุทธิ 

ผลการวิเคราะหแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา โครงการกอสรางกอสรางระบบการผลิตกาซชีวภาพในฟารม

สุกรในทุกกรณีมีความเปนไปไดในการลงทุนแมวาภาครัฐจะใหการสนับสนุนดานการเงินแกโครงการหรือไมก็ตาม 

นอกจากนี้ ผลวิเคราะหยังแสดงใหเห็นอีกวา หากโครงการไดรับการสนับสนุนดานเงินทุนจากภาครัฐ จะสงเสริมให

ผลตอบแทนของโครงการดีข้ึนและเปนที่นาสนใจตอการลงทุนของผูประกอบการ 
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สรุปและขอเสนอแนะ 

ในกรณีท่ีการลงทุนของโครงการไดรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ ทําใหโครงการมีความคุมคาในการลงทุนและ

ไดรับผลตอบแทนจากการลงทุนเร็วขึ้นหรือสูงขึ้น ดังนั้นภาครัฐจึงควรใหการสนับสนุนดานการเงินแกทางฟารมใน

โครงการลักษณะเชนนี้ตอไป อยางไรก็ตาม จากผลการศึกษากรณีท่ี 2 ชี้ใหเห็นวา ถึงแมทางฟารมจะออกคาใชจาย

ในการลงทุนเองทั้งหมด ก็ยังไดรับผลตอบแทนการลงทุนในระดับท่ีดี แตการที่ภาครัฐใหการสนับสนุนอยางจริงจัง จะ

ทําใหเกิดแรงจูงใจในการลงทุนสรางระบบกาซชีวภาพในฟารมพ้ืนที่ตางๆ เพ่ิมขึ้นไดอยางรวดเร็ว   

เนื่องจากโครงการผลิตกาซชีวภาพในฟารมสุกรนี้ ไดสรางประโยชนเกิดขึ้นจากการนํากาซชีวภาพที่ผลิตไป

ใชทดแทนไฟฟา ทําใหลดปริมาณการนําเขาพลังงานและเกิดการประหยัดการใชทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ และ

ยังชวยลดปญหามลภาวะที่เกิดขึ้นจากมูลสุกรไปพรอมกันแลว การใชประโยชนจากกรผลิตกาซชีวภาพ จะสามารถทํา

ใหลดตนทุนการผลิตและใหผลตอบแทนการลงทุนในการเล้ียงสุกรที่คุมคามากขึ้น ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน 

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงาน สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ สํานักงานนโยบายและแผน

พลังงาน ฯลฯ ควรมีการวิจัยและพัฒนาเพื่อหาวิธีการที่จะสงเสริมใหฟารมมีความรูความเขาใจในตัวระบบกาซ

ชีวภาพมากขึ้น จัดหาอุปกรณระบบผลิตไฟฟาที่มีประสิทธิภาพดีท่ีผานการศึกษาวิจัยมาแลวใหเกษตรกรผูเล้ียง 

นอกจากนี้ ปจจุบัน ผูประกอบการหลายแหงยังขาดบุคคลากรประจําฟารมท่ีมีความเขาใจในระบบกาซชีวภาพ 

เนื่องจากบุคคลากรที่ทํางานในดานนี้ตองมีความรูและความเขาใจทั้งในดานวิศวกรรม ส่ิงแวดลอม และระบบการ

ผลิตสุกรดวย ภาครัฐจึงควรจัดฝกอบรมสรางบุคลากรในดานนี้ใหเกิดมากขึ้น เพ่ือตอบสนองความตองการของทาง

ฟารม และจะเปนการใชประโยชนจากบอกาซชีวภาพที่ไดทําการสรางขึ้นมาแลวอยางคุมคามากขึ้น 

เพ่ือเปนการตอยอดและเพ่ิมแรงจูงใจในการสรางระบบบอบําบัดน้ําเสียจากกาซชีวภาพ เพ่ือนํามาผลิต

กระแสไฟฟาใชในฟารม หนวยงานที่เกี่ยวของควรจะพิจารณาถึงโอกาสของผลตอบแทนในการขายคารบอนเครดิตให

เปนแหลงรายไดเพ่ิมเติม เนื่องจาก ปจจุบันธนาคารโลกไดใหการสนับสนุนเพื่อกระตุนใหประเทศที่กําลังพัฒนาเรง

สงเสริมศักยภาพการพัฒนาโครงการที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมและสรางรายไดจากการขายเครดิตคารบอน  ท้ังนี้ 

ธนาคารโลกไดจัดตั้งจัดตั้งโครงการ Carbon Fund   ซึ่งเปนกองทุนที่เกี่ยวกับการรับซื้อคารบอนเครดิตจากประเทศ

กําลังพัฒนาผานโครงการ CFU  (The Word Bank Carbon Finance Unit)  และนําไปขายตอใหกับประเทศที่พัฒนา

แลวที่ตองการลดกาซเรือนกระจก (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ, 2554) ดังนั้น การใหการ

สนับสนุนโครงการนี้ในฟารมสุกร จึงเปนการตอยอดจากการสรางระบบบําบัดน้ําเสียกาซชีวภาพ  อันจะเปนสวนที่ทํา

ใหการลงทุนโครงการประสบความสําเร็จ และใหผลตอบแทนในการลงทุนสรางระบบบอกาซชีวภาพไดมากขึ้น

กวาเดิม   และจะเปนทางเลือกสําหรับใหเกษตรกรผูเล้ียงสุกรหันมาใสใจเรื่องสิ่งแวดลอมและอนุรักษพลังงาน โดยหัน

มาใชพลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟาใชในฟารมเพ่ือลดตนทุนในการผลิตมากขึ้น   

ท้ังนี้ การกอสรางระบบกาซชีวภาพในฟารมสุกรเปนโครงการลงทุนดานส่ิงแวดลอมท่ีสําคัญ ภาครัฐจึงควร

ทําการศึกษาขั้นตอนดําเนินงานและผลตอบแทนที่ทางฟารมจะไดจริงในการขายคารบอนเครดิต เพ่ือประกอบเปน

ความรูตอยอดถัดไปจากการสรางระบบบอบําบัดน้ําเสียกาซชีวภาพและผลิตไฟฟาใชภายในฟารมเพียงอยางเดียว 

และควรที่จะพิจารณาใหงบประมาณสนับสนุนทั้งทางตรงและทางออม เพ่ือเปนแรงจูงใจใหผูเล้ียงสุกรตัดสินใจในการ
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สรางระบบกาซชีวภาพเพ่ิมมากขึ้น อันจะนําไปสูการเกิดประโยชนตอส่ิงแวดลอมและประหยัดพลังงานไดอยางยั่งยืน

ตอไป 
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