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บทคัดย่อ
งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการบ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบถุงหมักพีวีซีจาก
มูลสัตว์ เพื่อใช้ ในการผลิตก๊าซชีวภาพ ทดแทนการใช้ กา๊ ซหุงต้ ม ซึ่งเก็บรวบรวมโดยใช้ วิธกี ารสัมภาษณ์แบบเจาะลึ ก(InDepth Interview) ถึงต้ นทุนเริ่มต้ นและผลประโยชน์ของโครงการ รวมไปถึงปัญหาและการดูแลรักษาต่างๆ ผลการศึกษา
จากการสัมภาษณ์พบว่าหลังการใช้ บ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบถุงหมั กพีวีซีจากมูลสัตว์ สามารถทดแทนการใช้ กา๊ ซหุงต้ มได้
100% ในขนาดครัวเรือนไม่เกิน 4 คน ทาอาหารจานวน 3 มื้อ และมีอาชีพเลี้ยงสัตว์ ในส่วนของการวิเคราะห์ความ
คุ้มค่าของโครงการพบว่ า NPV เท่ากับ 6, 292.26 บาท IRR เท่ากับ 25.41% และระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 2.67 ปี
ดังนั้นการลงทุนของโครงการผลิตก๊าซชีวภาพแบบถุงหมักก๊าซพีวีซีจากมูลสัตว์ จังหวัดพิษณุโลกให้ ผลตอบแทนที่ค้ ุมค่า
ทางเศรษฐศาสตร์ จากผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวพบว่าหากราคาก๊าซปิ โตรเลียมเหลวปรับตัวลดลงเกิน 20% ก็จะทา
ให้ โครงการนี้ไม่เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน แต่ยังคงให้ ประโยชน์ต่อการรักษาสิ่งแวดล้ อมและสุขอนามัยของชุ มชน
ผลการวิจัยชี้ให้ เห็นว่าก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์เป็ นพลังงานทดแทนที่มปี ระสิทธิภาพและเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม
คาสาคัญ: ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ ก๊าซชีวภาพ เทคโนโลยีการย่อยสลายสารอินทรีย์ในสภาวะไร้ ออกซิเจน ถุง
หมักก๊าซพีวีซี
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Abstract
This study presents the cost-benefit analysis of using PVC biogas from animal dung as substitution of LPG
(Liquefied Petroleum Gas) for household in Phitsanulok, Thailand. In-depth interviews were conducted to gain
insights regarding initial investment costs, financial benefits and maintenance expenses incurred to the PVC biogas
bag digester users. The results show that gas produced from PVC biogas bag digester can completely replace LPG
by 100% for 4-person household with daily 3–meal cooking and livestock farming. The project offers THB 6,292
NPV, 25.41% IRR and 2.67 years payback period. Sensitivity analysis of changes in LPG price shows that NPV
of the project remains positive until LPG price falls more than 20%. The results suggest that PVC biogas bag
digester is an effective form of renewable energy and environmental friendly.
Keywords: Economic Value, Biogas, Anaerobic Digestion, PVC Bag Digester

บทนา
ปั จจุบันปัญหาด้ านพลังงานถือได้ ว่าอยู่ในขั้นวิกฤต เนื่องมาจากความต้ องการใช้ พลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ไปพร้ อมๆกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ มนุ ษย์จึงมีความต้ องการใช้ พลังงานที่มีอยู่อย่ างจากัดมากขึ้น
เรื่อยๆ จนทรัพยากรที่มีอยู่ น้ ีไม่ เพี ยงพอต่ อความต้ องการใช้ ทาให้ ต้องมีการนาเข้ าพลังงานจากต่ างประเทศเพื่อให้
เพียงพอต่อความต้ องการของคนในปั จจุบัน ประเทศไทยมีการใช้ พลังงานในช่วงเดือนแรกของปี 2558 ปริมาณ 6,585
ตัน เทียบเท่านา้ มันดิบ คิดเป็ นมูลค่ากว่า 73,179 ล้ านบาท และมีการนาเข้ าพลังงานคิดเป็ นมูลค่ากว่า 68,912 ล้ านบาท
(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน,2558)จากข้ อมูลจะเห็นได้ ว่าประเทศไทยมีการนาเข้ าพลังงานมาใช้
จานวนมากกว่าการใช้ พลังงานที่มีอยู่ภายในประเทศ ซึ่งถือว่าเป็ นเงินมูลค่ามหาศาลที่ไทยต้ องเสียเงินซื้อพลังงานมาใช้
เพื่อให้ เพียงพอต่อความต้ องการภายในประเทศ รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมการใช้ พลังงานทดแทนภายในประเทศเพิ่ม
มากขึ้น เพื่อลดการนาเข้ าพลังงานจากต่างประเทศ เทคโนโลยีกา๊ ซชีวภาพจึงเป็ นตัวเลือกอันดับแรกของรัฐบาล
ก๊าซชีวภาพ เป็ นพลังงานสะอาดที่เกิดจากการนาของเสียมาผ่ านกระบวนการย่ อยสลายอินทรีย์ในสภาวะไร้
ออกซิเจน (Oslaj,& Mursec,2010,p.109-114) ก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ น้ ีมีคุณสมบัติสามารถติดไฟและให้ ความร้ อนได้
เทีย บเท่ า กับกับก๊าซหุ งต้ มในครั วเรื อน โดยก๊า ซชี วภาพ 1 ลู กบาศก์เมตร (ค่ า ความร้ อน 21 เมกะจู ล )มีค วามร้ อน
เทียบเท่ากับก๊าซหุงต้ ม(LPG) 0.46 กิโลกรัม (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน,2554) สามารถนามาใช้
ทดแทนการใช้ กา๊ ซหุงต้ ม หรือนามาผลิตกระแสไฟฟ้ าได้ รวมทั้งถ้ าใช้ มูลสัตว์ในการผลิตก๊าซ ยังสามารถนากากมูลที่ได้
จากกระบวนการผลิตมาทาเป็ นปุ๋ ย (ศักรพัทธ์ ฤทธิ์จรูญโรจน์,2553)หรือการนาไปเป็ นอาหารสัตว์ (สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์
และคณะ,2556)เพื่อช่วยลดต้ นทุนทางการเกษตรได้ เช่นกัน ซึ่งเทคโนโลยีการผลิตก๊าซชีวภาพนี้มหี ลากหลายรูปแบบ แต่
ละรูป แบบจะมีป ริ มาณการผลิ ต ก๊า ซชี ว ภาพออกมาไม่ เ ท่ า กัน ขึ้น อยู่ กับความเหมาะสมของครั ว เรื อน หรื อโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ต้องการใช้ งาน (Bundhooa, Mauthoora, & Moheeb,2015,p.1087-1100) อินเดีย เป็ นประเทศแรกที่
นาเทคโนโลยีการย่อยสลายสารอินทรีย์ในสภาวะไร้ ออกซิเจนมาใช้ ในปี 1900 โดยเริ่มติดตั้งบ่อหมักก๊าซชีวภาพในรูปแบบ
ต่างๆ จานวน 5,000,000 บ่อ ในขณะที่ไทยเริ่มนาเทคโนโลยีการย่อยสลายสารอินทรีย์ในสภาวะไร้ ออกซิเจนมาใช้ ในปี
1960 มีการติดตั้งจานวน 2,300 บ่อ (Khann, & Martin,2015,p.247-259) ซึ่งส่วนใหญ่จะนามาใช้ ในภาคธุรกิจ ที่มี
รูปแบบขนาดใหญ่สาหรับใช้ จากัดของเสียในฟาร์มหมูหรือนามาใช้ สาหรับผลิตไฟฟ้ า ภายหลังภาครัฐเริ่มเข้ ามามีส่วนร่วม
ในการให้ ความรู้เกี่ยวกับการเทคโนโลยี พร้ อมกับส่งเสริมให้ ประชาชนนาไปใช้ ภายในครัวเรือนขนาดเล็กที่มีอาชีพ
เกษตรกรเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากปัญหากลิ่นเน่าเหม็นภายในชุมชนอันเนื่องมาจากการทิ้งมูลสัตว์ไม่ถูกที่ ระบบการย่อยสลาย
สารอินทรีย์ในสภาวะไร้ ออกซิเจนนี้ เป็ นการบาบัดของเสียให้ กลายเป็ นพลังงานสะอาดเพื่อไปแก้ ปัญหาสิ่งแวดล้ อมเพื่อลด
มลพิษภายในชุมชน (Mursec, & Vindis,2009, p.115-118)และสิ่งสาคัญคือการช่วยให้ เกษตรกรรายย่อยสามารถลด
ต้ นทุนในเรื่องของการใช้ กา๊ ซหุงต้ มภายในครัวเรือน การนามูลสัตว์ท่ไี ด้ จากกระบวนผลิตก๊าซชีวภาพไปเพิ่มมูลค่า การนา
ความรู้ท่ไี ด้ ไปเผยแพร่ ต่อให้ กับประชาชนที่สนใจ (สานักงานวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร,2554) สอดคล้ องกับแนวทาง
เศรษฐกิจแบบพอเพียง
การจากการส่ ง เสริ ม ให้ ประชนชนหั น มาใช้ พ ลั ง งานทดแทนเพื่ อ ลดการน าเข้ า ก๊า ซปิ โตรเลี ย มเหลวมาใช้
ภายในประเทศนั้ น ทาให้ มีการศึ กษาถึง ความคุ้ มค่ า ของการติ ด ตั้ง บ่ อหมั กก๊า ซชี ว ภาพรูป แบบต่ า งๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น
การศึกษาความคุ้มค่าของโครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ นาไปใช้ ผลิตไฟฟ้ า (อรทัย วรรคาวิสนั ต์,2552) ศึกษา
โครงการพั ฒนาระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะ (อัญชลี วังวิเศษกุศล,2553) รวมไปถึงการศึกษาการผลิตไฟฟ้ าจาก
หญ้ าเนเปี ยร์ปากช่อง 1 (กัญญาภัค ตาจันทึก,2556) ซึ่งส่วนใหญ่จะศึกษาบ่อหมักก๊าซชีวภาพขนาดใหญ่ เพื่อให้ ภาค
ธุรกิจใช้ เป็ นข้ อมูลในการตัดสินใจลงทุนเท่านั้น ในประเทศอินเดียได้ ศึกษาการผลิตก๊าซชีวภาพสาหรับใช้ ผลิตไฟฟ้ าใน
ครัวเรือนขนาดเล็ก (Jash, & Basu,1998,p.409-411) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีรายได้ น้อย ในการลดต้ นทุน จึงเป็ น
ที่น่าสนใจในการศึกษาความคุ้มค่าของบ่อมักก๊าซชีวภาพขนาดเล็กให้ กับครัวเรือนที่ต้องการลดค่าใช้ จ่ายและภายหลัง
ภาครัฐเริ่มส่งเสริมให้ เกษตรกรผู้มรี ายได้ น้อยหันมาสนใจการใช้ พลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้น โดยกระทรวงพลังงาน เป็ น
หน่วยงานภาครัฐมีหน้ าที่กากับดูแลกิจการพลังงานของประเทศ จึงมีนโยบายในการผลักดันให้ เกิดแผนพัฒนาพลังงาน
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ไปสู่แหล่ งชุ มชน เพื่ อผลักดันให้ เป็ นต้ นแบบชุ มชนพลังงานทดแทนรูปแบบใหม่ และให้ เกิด การใช้ พ ลังงานทดแทน
ภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น เน้ นไปที่พลังงานจากก๊าซชีวภาพที่มาจากมูลสัตว์ สานักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลกได้ รับ
มอบหมายนโยบายจากกระทรวงพลังงาน จึงเกิดโครงการบ่ อหมักก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์แบบถุงหมักพีวีซี ขนาด 8
ลู ก บาศก์ เ มตร มี ส มรรถนะในการผลิ ต ก๊ า ซชี ว ภาพได้ ถึ ง 20%-80% ต่ อ วั น (Cheng,
et
al.,2013,p.387-400) ให้ กับเกษตรกรที่เข้ าร่ วมโครงการ จานวน 150 บ่อ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษา
ความคุ้มค่าของโครงการบ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบถุงหมักพีวีซีจากมูลสัตว์ของสานักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก เพื่อใช้
เป็ นตัวช่วยและข้ อมูลเบื้องต้ นสาหรับผู้สนใจบ่อหมักก๊าซชีวภาพที่มีขนาดเล็ด ต้ นทุนต่า ไม่ว่าจะเป็ นภาครัฐหรือเอกชน
โดยศึกษาถึงการเกิดก๊าซชีวภาพ ขั้นตอนการก่อสร้ างบ่อหมักก๊าซชีวภาพ การประมาณการเกิดก๊าซชีวภาพ ประโยชน์ของ
ก๊าซชีวภาพ ต้ นทุนและผลประโยชน์ของโครงการ โดยใช้ วิธกี ารสัมภาษณ์ผ้ ูให้ ข้อมูลและนามาวิเคราะห์ตามหลักการทาง
เศรษฐศาสตร์ หาความคุ้มค่าของโครงการบ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบถุงหมักพีวีซีจากมูลสัตว์ เพื่อให้ ประชาชนที่สนใจใช้ ใน
การตัดสินใจลงทุนสร้ างบ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบถุงหมักพีวีซีจากมูลสัตว์

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ใช้ วิธกี ารวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (เอื้อมพร หลินเจริญ,2554)จากการสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึกจากผู้ให้ ข้อมูล โดยใช้ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกแบบเจาะจง จากประชาชนที่สมัครเข้ าร่วมโครงการการส่งเสริม
พัฒนาพลังงานทดแทน การผลิตก๊าซชีวภาพแบบถุงหมักพีวี ซีจากมูลสัตว์ จานวน 150 บ่อ ซึ่งผู้วิจัยได้ กาหนดคาถามไว้
ล่ วงหน้ าและใช้ คาถามแบบปลายเปิ ด เพื่อให้ ผ้ ูให้ ข้อมูลสามารถเล่ าเรื่องราวได้ ย่างเต็มที่ โดยการสัมภาษณ์ผ้ ูให้ ข้อมูล
พบว่า เมื่อสัมภาษณ์ตามประเด็นคาถามที่ต้งั ไว้ ถึงผู้ให้ ข้อมูลรายที่ 10 ได้ เกิดข้ อมูลมีการอิ่มตัว และสามารถตอบคาถาม
วั ต ถุ ป ระสงค์ง านวิ จั ย ได้ ค รบถ้ ว นแล้ ว จึ ง น าข้ อ มู ล ที่ไ ด้ ม าวิ เคราะห์ เ ป็ นตัวเลขเพื่ อ น ามาค านวณหาความคุ้ ม ค่ า ทาง
เศรษฐศาสตร์ ซึ่งใช้ หลักเกณฑ์การประเมินความคุ่มค่าของโครงการ มูลค่าปัจจุบนั สุทธิ( NPV) อัตราผลตอบแทนภายใน
โครงการ (IRR) ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) และนาข้ อมูลที่ได้ มาวิเคราะห์หาความอ่อนไหวของโครงการ เพื่อ
ศึกษาถึงผลกระทบจากต้ นทุนโครงการและราคาก๊าซหุงต้ มที่เปลี่ยนแปลงไปและนาข้ อมูลที่ได้ ท้งั หมดนาเสนอในรูปแบบ
ของตารางและบทความโดยการบรรยายเล่าเรื่องต่างๆ
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ผลการศึกษา
จากการสัมภาษณ์ผ้ ใู ห้ ข้อมูล ผู้วจิ ัยสามารถอภิปรายผลได้ ดงั นี้
1. ข้ อมูลทั่วไปของผู้ให้ ข้อมูล พบว่า สมาชิกในครัวเรือนส่วนใหญ่จะอยู่ท่ี 4 คน และประกอบอาชีพหลักคือการ
เลี้ยงสุกรขาย หรือเลี้ยงเป็ นแม่พันธ์พ่อพันธ์ขาย ประมาณ 10 ตัวขึ้นไป ทาให้ ในแต่ละวันมีมูลสุกรจานวนมาก ส่งกลิ่น
เหม็นและเป็ นแหล่งของเชื้อโรค แมลงต่างๆ ส่วนผู้ให้ ข้อมูล บางราย มีอาชีพหลักคือทาอาหารขาย ทาให้ มีเศษอาหารอยู่
จานวนมากที่ต้องทิ้ง และมีกลิ่นเน่าเหม็นอยู่บริเวณบ้ านเรือน
2. ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกเกี่ยวกับพฤติกรรมก่อนใช้ บ่อหมักก๊าซชีวภาพส่วนใหญ่ใช้ กา๊ ซหุงต้ มสาหรับทาอาหาร
ในแต่ละวัน วันละ 3 มื้อ และใช้ ในแต่ละปี ประมาณไม่เกิน 18 ถัง หรือราวๆ 1 ใช้ ไม่เกิน 3 เดือน ความรู้สกึ ของการใช้
ก๊าซหุงต้ มคือ มีราคาแพงขึ้นเรื่อยๆ บางครั้งถ้ าต้ มอะไรเป็ นเวลานานๆ มักจะใช้ ถ่านไม้ หรือฟื นในการต้ มแทน สาหรับ
พฤติกรรมหลังใช้ บ่อหมักก๊า ซชีวภาพ พบว่ า ผู้ให้ ข้อมูลส่วนใหญ่ใช้ กา๊ ซชีวภาพในถุงหมักพีวีซีขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร
ผู้ให้ ข้อมูลไม่ต้องซื้อก๊าซหุงต้ มใช้ อกี เลย ในขนาดครัวเรือนไม่เกิน 4 คน ใช้ ทาอาหารจานวน 3 มื้อแต่ยังมีถังก๊าซหุงต้ ม
สารองไว้ ภายในบ้ านเนื่องจากบางครัวเรือนมีการดูแลรักษาไม่ดีทาให้ เกิดการรั่ว การเติมมูลสัตว์ท่ไี ม่สม่าเสมอ ทาให้
ความต้ องการใช้ ไม่เพียงพอต่อการผลิต ซึ่ง สาหรับถุงหมักพีวีซีขนาด 8 ลูกบาศก์เมตรนี้สามารถแบ่งให้ กับครัวเรื อน
ใกล้ เคียงในระยะ 10-20 เมตร ได้ ประมาณ 2 ครัวเรือนในการทาอาหารจานวน 3 มื้อ
3. การดูแลรักษาบ่อหมักก๊าซชีวภาพ ผู้ให้ ข้อมูลส่วนใหญ่ เพียงทาตาข่ายป้ องกันสัตว์หรือกิ่งไม้ ร่วงลงไปโดนถุง
หมักก๊าซชีวภาพก็เพียงพอ ในส่วนของการทาความสะอาด ก็ใช้ นา้ มาล้ างเศษดินหรือฝุ่ นที่ติดออก กลิ่นที่เกิดจากบ่อมูล
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เติมใช้ หัวเชื้อจุลินทรีย์ (Effective Microorganisms : EM) มาล้ างทาความสะอาดและดับกลิ่นบ้ างเป็ นบ้ างครั้ง การเติม
มูลสัตว์ในระยะแรกต้ องเติมมูลสัตว์ผสมนา้ ประมาณ 4,000 ลิตร หรือขนาดถังสี 20 ลิตร จานวน 200 ถัง เติมจนกระทั่ง
มูลล้ นออกบริเวณท่อทางออก(บ่อล้ น) หลังจากนั้นหยุดเติมมูลสัตว์และพักไว้ ประมาณ 7 วัน ให้ เปิ ดหัวเตาแก๊ส จุดไฟ ถ้ า
ไฟติดๆดับๆแสดงว่ าในถุงหมัก เกิดก๊าซชีวภาพแล้ ว แต่ ยังมีคาร์บอนมอนอกไซด์ ปนอยู่ ให้ ปิดก๊าซและเปิ ดวาวทิ้ง
ประมาณครึ่งชั่วโมง เพื่อระบายคาร์บอนมอนอกไซด์ออกจากถุงหมัก ส่วนครั้งต่อไปจะเติมมูลสัตว์ผสมนา้ ประมาณถัง
ผสมปูนขนาด 5 ลิตร จานวน 1 ถัง วันเว้ นวันหรือทุกวันในกรณีท่ใี ช้ เยอะ
4. ผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับต้ นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการใช้ บ่อหมักก๊าซชีวภาพ พบว่า ไม่มีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นหลังจาก
ใช้ บ่อหมักก๊าซชีวภาพ ค่าสาธารณูปโภคอยู่ในเกณฑ์ปกติ นอกจากครัวเรือนจะมีการใช้ EM ดับกลิ่น ซึ่งจะมีราคาอยู่ท่ี
ประมาณ 80-200 บาท ขึ้นอยู่กบั ยี่ห้อที่ครัวเรือนเลือกใช้
5. ผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับประโยชน์ทางอ้ อมของการใช้ บ่อหมักก๊าซชีวภาพ พบว่า ผู้ให้ ข้อมูลมีความคิดเห็น
ตรงกัน คือ การนากากมูลสัตว์ท่ไี ด้ จากบ่อมูลล้ น ไปใช้ เป็ นปุ๋ ยทางการเกษตรของตัวเองเพื่อลดค่าใช้ จ่ายในการซื้อปุ๋ ย
ชีวภาพ ซึ่งกากมูลสัตว์ท่ไี ด้ น้ ีจะมีธาตุอาหารดีกว่ามูลสัตว์สด และยังสามารถขายได้ กระสอบละ 25-30 บาท รวมไปถึง
การนาความรู้ท่ไี ด้ จากการบ่อหมักก๊าซชีวภาพไปสอนผู้อ่นื ต่อยอดความรู้ สามารถสร้ างรายได้ จากการนาความรู้ท่ไี ด้ ไป
สอนหรือทาการติดตั้งบ่อหมักก๊าซชีวภาพให้ กบั ผู้อ่นื ครั้งละประมาน 500-1,000 บาท
6. ผลการสัมภาษณ์เกี่ยวกับปั ญหาจากการใช้ กา๊ ซหุงต้ ม พบว่ า ยังคงมีกลิ่นในบริเวณบ่อหมักก๊าซแต่ไม่เป็ น
ปั ญหาเพราะสามารถกาจัดได้ โดยใช้ EM ในการล้ างบริเวณบ่อหมักก๊าซชีวภาพ และในเรื่องของการเปิ ดใช้ งานในการ
ทาอาหารพบว่ามีกลิ่นมูลสัตว์ออกมาตอนเปิ ดใช้ กา๊ ซเพื่อจุ ดไฟ แต่เมื่อติดไฟกลิ่นก็จะหายไปซึ่งไม่เป็ นปั ญหาในการใช้
งาน ส่วนในเรื่องของความร้ อนของก๊าซชีวภาพ ความร้ อนของก๊าซชีวภาพเทียบเท่าได้ กบั ความร้ อนของก๊าซหุงต้ มสามารถ
ต้ มนา้ ให้ เดือดได้ ในเวลาเพียงไม่นาน ซึ่งส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่าเพียงพอต่อการใช้ งาน เพราะใช้ แค่ทาอาหาร 3
มื้อต่อวัน และเป็ นบางรายที่ใช้ ต้มอาหารสัตว์และทาขนมขายบ้ างเป็ นบางครั้ง
การวิเคราะห์และอภิปรายผลการศึกษา
สาหรับการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ โดยการคานวณหาค่า NPV IRR ระยะเวลาคืนทุนและการวิเคราะห์ความ
อ่อนไหวของโครงการ โดยกาหนดให้ โครงการมีอายุ 5 ปี อัตราคิดลดที่ 9 % (มาจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร (ธกส.) สาหรับลูกค้ าที่เป็ นเกษตรกรและบุคคลธรรมดา ปี 2559 อยู่ท่ี 7% และ
บวกเพิ่ม 2% เพื่อลดความเสี่ยงในการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้) พบว่า
1. ผลการวิเคราะห์ต้นทุนหรือค่าใช้ จ่ายของโครงการ รวมเงินลงทุนเท่ากับ 13,720 บาท ค่าบารุงรักษาเท่ากับ
1,825 บาท ผลประโยชน์ทางตรงในการประหยัดค่ าก๊าซหุงต้ ม เท่ากับ 6,930 บาท ผลประโยชน์ทางอ้ อมที่สามารถ
ประหยัดหรือขายปุ๋ ยชีวภาพเท่ากับ 40 บาท เมื่อหักค่าบารุงรักษาจะได้ ผลประโยชน์สทุ ธิเท่ากับ 5,145 บาท รายละเอียด
ตามตางรางที่ 1 และตารางที่ 2
ตารางที่ 1 สรุปต้ นทุนเริ่มต้ นของโครง
ก. ค่าราคาที่ดิน (พื้ นที่ 2 ตารางวา)

6,500 บาท

ข. ค่าก่อสร้ างบ่อหมักก๊าซชีวภาพ

7,220 บาท

รวมต้นทุนเริ่มต้นโครงการ

13,720 บาท

ราคาที่ดินในจังหวัดพิษณุโลกตามการประเมินของกรมที่ดิน ประจาปี 2555-2558 โดยประมาณ อยู่ท่รี าคา 500 – 6,000 บาท
ที่มา : www.treasury.go.th/download/property_valuation/phitsanulok.pdf กรมธนารักษ์
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ต้นทุนเริ่มต้นโครงการ (Investment Cost)
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ตารางที่ 2 สรุปผลประโยชน์สทุ ธิของโครงการ
ผลประโยชน์สุทธิของโครงการ
ผลประโยชน์ทางตรง
1. การประหยัดค่าก๊าซหุงต้ ม [ 18 ถัง x 385 (บาท/ถัง) ]
ผลประโยชน์ทางอ้อม
2. การประหยัดปุ๋ ยอินทรีย์
3. รวมผลประโยชน์ (1+2)

6,930 บาท
40 บาท
6,970 บาท

4. ค่าบารุงรักษา

1,825 บาท
ผลประโยชน์สุทธิของโครงการ )4-3(

5,145 บาท

*ราคาก๊าซหุงต้ ม ณ ปี 2558 ราคา 385 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม
*18 ถัง/ปี ในขนาดครัวเรือนไม่เกิน 4 คน ทาอาหาร 3 มื้อและมีการต้ มอาหารสัตว์หรือทาอาหารขายเป็ นบางครั้ง และดูแลเติมมูลสัตว์วันละ1ถังทุกวัน

2. ผลการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโครงการ พบว่ า มูลค่าปั จจุ บันสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากับ 6,292.26 บาท
อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เท่ากับ 25.41% ระยะเวลาคืนทุน(PB) เท่ากับ 2.67 ปี แสดงว่าโครงการบ่อหมักก๊าซ
ชีวภาพแบบถุงหมักพีวีซีจากมูลสัตว์ จังหวัดพิษณุโลก ขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร ให้ ผลตอบแทนที่ค้ ุมค่า รายละเอียดตาม
ตารางที่ 3
3. ผลการวิ เ คราะห์ ค วามอ่ อ นไหวพบว่ า กรณี ต้ น ทุ น เริ่ ม ต้ น ของโครงการเพิ่ ม ขึ้ น 20% NPV เท่ า กั บ
3,548.26 บาท โครงการนี้มคี วามคุ้มค่าในการลงทุน แต่ถ้าหากต้ นทุนเริ่มต้ นของโครงการเพิ่มขึ้นเกิน 45% โครงการจะ
เริ่มไม่ค้ มุ ค่า และกรณีท่รี าคาขายก๊าซหุงต้ มลดลง 15% NPV เท่ากับ 2,248.96 บาท ซึ่งยังคงมีความคุ้มค่าของโครงการ
แต่ถ้าราคาขายก๊าซหุงต้ มลดลงเกิน 20% (ราคาก๊าซหุงต้ มต่ากว่า 308 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม) โครงการจะเริ่มไม่ค้ มุ ค่า
เช่นกัน รายละเอียดแสดงตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 สรุปค่า NPV IRR ระยะเวลาคืนทุนและการวิเคราะห์ความอ่อนไหว
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กรณีที่ 1ต้นทุนเริ่มต้น
โครงการเปลีย่ นแปลง
20%
45%

กรณีที่ 2 ราคาก๊าซหุงต้มเปลีย่ นแปลง
ลดลง 15%

ลดลง 20%

เพิ่มขึ้น 15%

เพิ่มขึ้น 20%

ค่าก๊าซที่ประหยัด
ได้/ปี

6,930

6,930

6,930

5,890.5

5,544

7,969.5

8,316

NPV

6,292.26

3,548.26

118.26

2,248.96

901.20

10,335.55

11,683.31

IRR

25.41 %

16.99 %

9.23 %

15.13%

11.50%

35.04%

38.14 %

ระยะเวลาคืนทุน

2.67 ปี

3.2 ปี

3.87 ปี

3.34 ปี

3.65 ปี

2.22 ปี

2.1 ปี

จากข้ อมูลโครงการบ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบถุงหมักพีวีซีจากมูลสัตว์ จังหวัดพิษณุโลก ขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร มีความ
คุ้มค่าในการลงทุน ใช้ เงินลงทุนเริ่มต้ นราคา 13,720 บาท สามารถประหยัดค่าก๊าซหุงต้ มได้ ถึง 6,930 บาทต่อปี ที่
ขนาดครัวเรือนไม่เกิน 4 คน มีอาชีพเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ 10 ตัวขึ้นไป ใช้ กา๊ ซหุงต้ มปี ละ 18 ถัง ในการทาอาหาร 3 มื้อ
และใช้ ระยะเวลาคืนทุน 2 ปี 7 เดือน เมื่อเทียบกับงานวิจัยของ องอาจ ส่องสี,สุชน ตั้งทวีวิพัฒน์,พรทิพย์ ผลเพิ่ม,สุคีพ
ไชยมณี,และบุญล้ อม ชีวะอิสระกุล (2555) ได้ วิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตก๊าซชีวภาพสาหรับครัวเรือนบนที่สงู
โดยศึกษาบ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบถุงพีวีซี ขนาด 5 , 7.5 และ 10 ลูกบาศก์เมตรซึ่งสามารถลดค่าใช้ จ่ายไม่น้อยกว่า 330
บาท/เดือน มีระยะเวลาคืนทุน 3-5 เดือน โดยการประมาณการค่ าใช้ จ่า ยและผลตอบแทนของโครงการจึงทาให้ มี
ระยะเวลาคืนทุนที่ส้นั กว่าของผู้วิจัย ซึ่งการศึกษาของผู้วิจัยมีระยะเวลาคืนทุนที่มากกว่า เนื่องจากผู้วิจัยใช้ ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์จริงที่ครัวเรือนส่วนใหญ่ใช้ กา๊ ซหุงต้ มจานวน 18 ถังต่อปี หรือน้ อยกว่านั้น ทาให้ ผลประโยชน์สทุ ธิของครัวเรือน

อยู่ท่ี 5,145 บาทต่อปี จึงทาให้ ระยะเวลาคืนทุนมากกว่า 2 ปี แต่บ่อหมักก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ ขนาด 8 ลูกบาศก์เมตร
มีสมรรถนะในการผลิตก๊าซชีวภาพได้ ถงึ 4 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเทียบเท่ากับก๊าซหุงต้ ม 1.84 กิโลกรัมต่อวัน ทดแทนการ
ใช้ กา๊ ซหุงต้ มได้ ถงึ 45 ถังต่อปี ซึ่งให้ ความร้ อนเพียงพอต่อความต้ องการของผู้ให้ ข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างที่สารวจมานี้ ไม่
มีผ้ ูใดสามารถใช้ ได้ ถึง 45 ถังต่อปี บางครัวเรือนใช้ เพียงแค่ 4 ถังต่อปี เท่านั้น เพื่อให้ ผ้ ูลงทุนและโครงการภาครัฐเกิด
ความคุ้มค่ามากขึ้น อาจพิจารณาเป็ น 2 กรณี กรณีแรกปรับขนาดถุงหมักพีวีซีให้ เล็กลงเพื่อให้ เหมาะสมกับการใช้ งาน
เพียงหนึ่งครัวเรือนเท่านั้นและยังช่ วยลดต้ นทุนในการก่อสร้ าง รวมไปถึงการใช้ พ้ ืนที่ในการติดตั้งบ่อหมักก๊าซชีวภาพ
น้ อยลงและภาครัฐสามารถแจกให้ ประชาชนได้ ทดลองใช้ มากกว่า 150 บ่อ เพื่อบรรลุเป้ าหมายที่ต้องการให้ ใช้ กา๊ ซชีวภาพ
เพิ่มมากขึ้น หรือกรณีท่สี อง ใช้ ขนาดเท่าเดิมแต่แบ่งก๊าซชีวภาพให้ กบั ครัวเรือนใกล้ เคียงในระยะ 10-20 เมตร อีกจานวน
2 ครัวเรือน หรือจะพิจารณาขนาดใหญ่ท่เี หมาะสาหรับหนึ่งชุมชนเพื่อประหยัดต้ นทุนเริ่มต้ นโครงการ แต่อาจพบปั ญหา
สาหรับบ้ านที่อยู่ไกลจากถังหมักก๊าซ ทาให้ กา๊ ซชีวภาพที่มาถึงไม่สามารถให้ ความร้ อนเพียงพอต่อความต้ องการใช้ รวมไป
ถึงชุมชนไม่ใส่ใจดูแลรักษาต่างจากเป็ นของตัวเอง
การติดตั้งบ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบถุงหมักพีวีซีน้ ี มีการลงทุนต่า สามารถหาวัสดุอุปกรณ์ตามครัวเรือนมาใช้
ติดตั้งได้ ง่าย ไม่มีต้นทุนเพิ่มเติมหลังจากการใช้ ค่าสาธารณูปโภคอยู่ในเกณฑ์ปกติและสามารถดูแลรักษาได้ ง่ายเพียงใช้
นา้ ล้ างเศษดินออกจากถุง ส่วนเรื่องกลิ่นใช้ EM ทาความสะอาดบริเวณบ่อเติมมูล การใช้ ถุงพีวีซีในการติดตั้งบ่อหมักก๊าซ
ชีวภาพนั้นยังมีข้อจากัดในเรื่องของอายุการใช้ งาน ซึ่งถุงพี วีซีสามารถอยู่ได้ ไม่เกิน 5 ปี จะเริ่มมีปัญหาของการเปื่ อยขาด
ตามสภาพการใช้ งาน ถ้ าหากผู้ใช้ งานดูแลรักษาเป็ นประจา สามารถยืดอายุใช้ งานได้ ถึง 7-8 ปี ในกรณีท่ไี ม่สามารถใช้
งานต่อได้ ต้องทาการติดตั้งถุงพีวีซีใหม่ เมื่อเทียบกับการที่ต้องลงทุนติดตั้งถุงพีวีซีใหม่กบั ราคาก๊าซปิ โตรเลียมที่มแี นวโน้ ม
เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โครงการนี้ยังคงให้ ความคุ้มค่าในการลงทุนสูง แต่ในทางกลับกัน ถ้ าอนาคตราคาก๊าซปิ โตรเลียมเหลวมี
แนวโน้ มปรับตัวลดลงไปเรื่อยๆจนเกิน 20% จะทาให้ โครงการนี้ไม่เกิดความคุ้ มค่าในการลงทุน แต่ยังคงให้ ความคุ้มค่า
ในการรักษาสิ่งแวดล้ อมภายในชุมชน ลดการเกิดโรคอหิวาตกโรค ลดปั ญหากลิ่นเน่าเหม็นของมูลสัตว์และลดภาวะโลก
ร้ อนที่เป็ นปั ญหาสาคัญของโลกในปั จจุ บัน รวมไปถึงการนาของเสียที่ไม่มีคุณค่ามาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ เพิ่มมูลค่าและ
รายได้ ให้ กบั ครัวเรือน
สรุปผลการศึกษา
จากการศึกษาความคุ้มค่าของโครงการบ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบถุงหมักพีวีซีจากมูลสัตว์ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อ
ทดแทนการใช้ กา๊ ซหุงต้ ม โดยการสัมภาษณ์ผ้ ูให้ ข้อมูลแบบเจาะลึก พบว่า โครงการนี้ให้ ความคุ้มค่าในการลงทุน โดยที่
NPV เท่ากับ 6,292.26 บาท IRR เท่ากับ 25.41% และระยะเวลาคืนทุนเท่ากับ 2.67 ปี สามารถทดแทนการใช้ กา๊ ซหุง
ต้ มได้ 100% เหมาะสาหรับครัวเรือนขนาดเล็ก ที่มรี ายได้ น้อย มีอาชีพเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ และไม่มภี าระในการดูแลรักษา
รวมไปถึงไม่มีต้นทุนเพิ่มเติมในส่วนค่าสาธารณูปโภค ซึ่งโครงการนี้เหมาะสาหรับกรณีราคาก๊าซหุงต้ มมีร าคาสูงหรือ
แนวโน้ มสูงขึ้นเรื่อยๆ จะทาให้ โครงการยิ่งมีความคุ้มค่าสูงขึ้น ในทางกลับกันถ้ าราคาก๊าซหุงต้ มลดลงเรื่อยๆไปจนเกิน 20
% จากราคา 385 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม จะทาให้ โครงการนี้ไม่เหมาะสมในการลงทุน อย่างไรก็ตามการใช้ กา๊ ซชีวภาพ
จากมูลสัตว์ยังมีประโยชน์ในด้ านสิ่งแวดล้ อม ที่ช่วยลดการเกิดโรคอหิวาตกโรค รวมถึงปั ญหาเน่าเหม็นที่เกิดจากมูลสัตว์
ภายในชุมชน หากแม้ ราคาก๊าซหุงต้ มลดลงมากๆจนกระทั่งไม่ค้ มุ ค่าทางการเงิน ประโยชน์ด้านสุขอนามัยของชุมชนยังอาจ
เป็ นเหตุผลสาคัญที่ทางการอาจพิจารณาสนับสนุนการใช้ กา๊ ซชีวภาพต่อไป สิ่งที่ได้ จากงานวิจัยนี้ สามารถนาไปใช้ กาหนด
นโยบายของภาครัฐ หรือใช้ เป็ นแนวทางในการศึกษาสาหรับครัวเรือนในเขตเมืองมาปรับใช้ ให้ เห็นถึงประโยชน์และเกิด
การใช้ พลังงานทดแทนในอนาคตเพิ่มขึ้น
กิตติกรรมประกาศ
ขอแสดงความขอบคุณ สานักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก ที่เอื้อเฟื้ อข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ พร้ อมทั้งอานวย
ความสะดวกในการเก็บข้ อมูลให้ กบั คณะผู้วิจัย
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