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บทคัดยอ
งานวิจยั ฉบับนีเ้ ปนการศึกษาจุดคุม ทุนเพือ่ ออกแบบโรงไฟฟาแกสชีวภาพจากมูลโคนม ทีฟ่ ารมโคนม ขนาด
100 ตัว ในพื้นที่ 2 ไร จ.นครราชสีมา (พื้นที่สมมติ) โดยใชบอหมักแกสขนาด 100 ลูกบาศกเมตร
เครื่องกําเนิดไฟฟาแกสชีวภาพขนาด 22 กิโลวัตต ในการผลิตไฟฟาเพื่อขายใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค
จํานวน 5 ชม./วัน โดยการอุดหนุนรับซื้อไฟฟารัฐบาลเปนรูปแบบของ Adder ราคารับซื้อไฟฟา
3.128 บาท/กิโลวัตต วิเคราะหรายไดทั้งหมด 223,224.- บาท ระยะเวลาการคืนทุน 3.2 ป
คําสําคัญ : การศึกษาจุดคุมทุนเพื่อออกแบบโรงไฟฟาแกสชีวภาพจากมูลโคนม
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Abstract
This Research presents the breakeven point for the design of the biogas power
plant from dairy manure. The dairy farm of 100 in the typical area of 2 rai
at Nakonrachasima province, Digester using 100 tons of fuel for generators,
biogas blue size 22 kW To produce electricity for sale to the Provincial Electricity
Authority. for 5 hr / day. By the subsidies been power purchase government
is a form of Adder. Electricity price selling at 3.128 Baht/kWh Investment cost
for Biogas power plant size of 22 kW is 223,224 Baht. Payback period is 3.2 years.
Keywords : The breakeven point for the design of the biogas power plant from dairy manure.

ความสําคัญของโครงการวิจัย
เมื่อป พ.ศ. 2503 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ ในคราว
เสด็จฯ ประพาสทวีปยุโรปไดเสด็จประทับแรม ณ ประเทศเดนมารก ทรงสนพระทัยในกิจการฟารมโคนม
ของชาวเดนมารคเปนอยางมาก ดวยทรงเห็นวาอาชีพการเลี้ยงโคนมนาจะเกิดประโยชนตอเกษตรกร
และประเทศไทย รัฐบาลเดนมารคไดถวายโครงการสงเสริมการเลี้ยงโคนมเปนของขวัญแดลนเกลา
ทั้งสองพระองค เพื่อใหดําเนินโครงการสงเสริมการเลี้ยงโคนมในประเทศไทยบรรลุตามเจตนารมณ
ที่ตั้งไว ทั้งนี้ ไดมีการลงนามในสัญญาความรวมมือกันระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเดนมารค เมื่อวันที่
20 ตุลาคม 2504 โดยไดดําเนินการจัดตั้ง ฟารมโคนม
คณะผูจัดทําจึงอยากนําความรูไดเลาเรียนมา นํามาประยุกตใช สงเสริมกิจการงานทางดาน
เกษตรกรผูเลี้ยงโคนม เกิดความสะดวกสบายมากยิ่งๆ ขึ้นไป สรางความเขมแข็งในกลุมเกษตรกรผูเลี้ยง
โคนม ใหมีชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น เปนอีกหนึ่งแนวทางสงเสริมทางดานเศรษฐกิจพอเพียง
การกอตั้งโรงไฟฟาชีวภาพ จึงตองมีการวิเคราะหและศึกษาแนวทางการลงทุน เพื่อสงเสริม
การใชพลังงานทดแทนตามแนวนโยบายของประเทศใหมีศักยภาพสูงขึ้น ซึ่งจะเปนการชวยลดการนําเขา
พลังงานและเพิ่มเสถียรภาพทางพลังงานของประเทศใหมั่นคงอีกดวย ดังนั้นจึงไดนําเสนอโครงการ
ศึกษาการลงทุนกอตั้งโรงไฟฟาชีวภาพ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินธุรกิจและใหไดขอมูลที่จําเปน
ตอการตัดสินใจเกี่ยวกับความเหมาะสมในการลงทุนกอตั้งโรงไฟฟาชีวภาพ ศึกษาขอดี ขอเสียของ
โรงไฟฟาชนิดนี้ รวมถึงรูปแบบของเทคโนโลยีที่มีผลกระทบดานดีตอการลงทุน
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ทฤษฎีพื้นฐานที่เกี่ยวของ
แกสชีวภาพ
แกสชีวภาพ (Biogas) หรือ แกสมูลสัตว คือแกสที่เกิดจากการนํามูลสัตวหรืออินทรียสาร
ชนิดตางๆ ไปหมักในสภาวะไรออกซิเจน (Anaerobic digestion) โดยมีกลุมแบคทีเรียที่เรียกวา
แบคทีเรียไรออกซิเจน (Anaerobic bacteria) จะทําการยอยอินทรียสารและจะผลิตแกสชีวภาพออกมา
อินทรียสาร หมายถึง สิ่งที่ใชในการหมัก อาจใชมูลสัตว เชน มูลสุกร มูลวัว มูลควาย ฯลฯ
พืชตางๆ เชน ผักตบชวา สับปะรด หรือของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม เชน นํ้าทิ้งจากโรงงาน
อุตสาหกรรม เปนตน
1. กลุมแบคทีเรียที่ทําการยอยสลาย กลุมนี้มีดวยกัน 3 ชนิด ไดแก
1) Psychrophilic แบคทีเรียชนิดนี้จะผลิตแกสไดในชวงอุณหภูมิ 0 - 10oC แตจะ
ผลิตแกสไดปริมาณนอยและเมื่ออุณหภูมิตางจากนี้แบคทีเรียชนิดนี้จะหยุดการยอยอินทรียสาร ทําให
ไมเกิดแกสและแบคทีเรียชนิดนี้อาจจะตายลงได
2) Mesophilic แบคทีเรียชนิดนี้จะผลิตแกสไดในชวงอุณหภูมิ 30 - 40oC ผลิตแกสได
ในปริมาณปานกลางแตจะทนตอสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไดดี ถึงแมอุณหภูมิจะแตกตางไปกวานี้
เล็กนอยแบคทีเรียชนิดนี้ก็ยังสามารถมีชีวิตอยูได
3) Hermophilic แบคทีเรียชนิดนี้จะผลิตแกสไดในชวงอุณหภูมิ 50 - 58oC ผลิตแกสได
ในปริมาณมากทีส่ ดุ ในบรรดาแบคทีเรียทัง้ 3 ชนิด แตแบคทีเรียชนิดนีเ้ ปนพวกทีอ่ อ นแอทีส่ ดุ ไมสามารถ
ทนกับสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปเพียงเล็กนอย เชน มีฝนตกซึ่งจะทําใหอุณหภูมิในบอลดลง
ประมาณ 2 องศาซี แบคทีเรียชนิดนี้ก็จะตายทันที ดังนั้นถาหากตองการใหแบคทีเรียชนิดนี้
ยอยอินทรียสารที่มีปริมาณมากใหหมดเร็วๆ จะตองมีระบบควบคุมสภาวะแวดลอมของบอดวย
ขบวนการยอยสลายอินทรียสารภายใตสภาวะไรออกซิเจน
1. การเกิดกาซชีวภาพ (biogas) มาจากปฎิกิริยาแบบไรอากาศในระบบบําบัดนํ้าเสีย ระบบ
บําบัดแบบแอนแอโรบิคหรือแบบไรอากาศ เปนระบบบําบัดนํ้าเสีย ที่อาศัยการทํางานของแบคทีเรีย
ที่ไมใชอากาศ หรือออกซิเจน (anaerobic bacteria) มายอยสลายความสกปรกหรือสารอินทรีย
ในนํา้ เสียโดยจะเปลีย่ นสารอินทรียในนํา้ เสียไปเปนกาซชีวภาพ (biogas) ทีม่ กี า ซมีเทนเปนองคประกอบหลัก
ซึ่งสามารถนําไปใชเปนเชื้อเพลิงได กระบวนการยอยสลายสารอินทรีย ในระบบดังกลาวเปนปฏิกิริยา
ชีวเคมีหลายขั้นตอนประกอบดวย 3 ปฏิกิริยาหลัก คือ
1) การสลายโมเลกุลใหญ ( Hydrolysis) เปนปฏิกิริยาแรกที่เกิดขึ้นเพื่อสลายสารอินทรีย
เชิงซอนที่มีโมเลกุลขนาดใหญที่มักจะไมละลายนํ้าใหแตกตัวเปนสารอินทรียเชิงเดี่ยวที่เปนอนุมูลเริ่มตน
ของชีวโมเลกุลตางๆ ไดแก คารโบไฮเดรท โปรตีน ไขมัน ปฏิกิริยาเหลานี้ตองอาศัยการขับ enzymes
จากจุลินทรียหลายชนิดที่อยูรวมกันในระบบ การเปลี่ยนสารอินทรียโมเลกุลใหญใหเล็กลงทําใหละลายนํ้า
ไดดีขึ้น และสามารถถูกดูดซึมเขาไปภายในเซลของจุลินทรียได
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2) การผลิตกรดอินทรีย (Acidogenesis) ปฏิกิริยาการสรางกรดอินทรีย โดยแบคทีเรีย
ประเภทสรางกรด (acid forming bacteria) จะยอยสลายสารละลายอินทรียที่ ไดจากปฏิกิริยา
ไฮโรไลซิส ใหเปนกรดอินทรียโมเลกุลสั้นๆ ที่ระเหยไดงาย หรือ Volatile fatty acid (VFA)
จากนั้นก็จะมีจุลินทรียอีกกลุมมายอยสลายกรดอินทรียเหลานี้ไดเปน acetic acid,formic acid, H2
และ CO2
3) การผลิตกาซมีเทน (Methanogenesis) ปฏิกิริยาการสรางมีเทนเกิดจากการทํางาน
ของเมทาโนเจน (methanogen) ซึ่งเปน strictly anaerobic bacteria คือ แบคทีเรียไรอากาศ
อยางแทจริง ดังนั้น ปฏิกิริยานี้จะเกิดขึ้นไดจะตองไมมีออกซิเจนอยูเลย เมทาโนเจนจะใชผลิตภัณฑ
สุดทายจาก Acidogenesis มาเปลี่ยนเปนมีเทนและคารบอนไดออกไซด
พลังงานจากแกสชีวภาพ (Energy from Biogas)
แกสมีเทนบริสุทธิ์ไมมีสี และไมมีกลิ่น ตามปกติแลวจะมีองคประกอบของแกสมีเทนอยูระหวาง
50 - 70 เปอรเซนต ของปริมาณแกสที่จากระบบการยอยสลายแบบไรออกซิเจน โดยที่แกสชีวภาพ
ที่มีองคประกอบของแกสมีเทนอยูระหวาง 50 - 70 เปอรเซ็นต จะใหพลังงานออกมา 500 - 700 Btu/ft3
(22,000-26,000 kJ/m3) ซึ่งสามารถที่จะใชความรอนจากการเผาไหมนี้สําหรับการหุงตม, ความรอน,
แสงสวางและการทําความเย็นหรือใชเปนเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องยนตสันดาปภายใน ซึ่งมีอัตราสวน
กําลังอัด 8 : 1 แสดงใหเห็นถึงคุณสมบัตทิ ส่ี าํ คัญทางฟสกิ สและเคมีของแกสมีเทนสําหรับการใหแสงสวาง
ในกรณีจุดตะเกียงที่มีกําลัง 1 แรงเทียนดวงไฟ จะตองแกสที่มีปริมาณ 0.1 ลบ.ม.ตอชั่วโมง จึงจะจุด
ติดไฟได สวนในเรื่องการเดินเครื่องจักร การเดินเครื่องจักร 1 แรงมาในเวลา 1 ชั่วโมงจะตองแกสที่มี
ปริมาณ 0.6 - 0.7 ลบ.ม. และการใชแกสภายในครอบครัวโดยเฉลี่ยคนหนึ่งๆ จะตองแกสที่มีปริมาณ
0.2 - 0.3 ลบ.ม.
ชนิดของบอหมักแกสชีวภาพในประเทศไทย
ชนิดของบอหมักแกสชีวภาพในประเทศไทยที่ใชกันอยูโดยทั่วไปในประเทศไทยนั้น สวนใหญ
เปนบอหมักไรออกซิเจนแบบชา (Low rate anaerobic digester) ซึ่งเปนกลุมบอหมักที่นิยมใช
กับปศุสัตวดังรายละเอียด คือ กลุมบอหมักไรออกซิเจนแบบชา เปนบอหมักที่อาศัยกลุมของแบคทีเรีย
ชนิดที่ไมตองการใชออกซิเจนในการยอยสลายสารอินทรีย โดยบอหมักทําหนาที่ควบคุมใหเกิดสภาพ
แวดลอมที่เหมาะสมปฏิกิริยาเคมีทั้ง 3 ขั้นตอนเกิดในถังหมักเดียว ประสิทธิภาพในการผลิตแกสชีวภาพ
นานประมาณ 30 - 50 วัน ทําใหบอหมักมีขนาดใหญ
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วิธีดําเนินการศึกษา
โคนม
พันธุโคนมที่นิยมเลี้ยงกันมากกวา 95% เปนโคพันธุโฮสไตนฟรีเชียน (โคพันธุขาว - ดํา)
ทีท่ า นพบไดทว่ั ไป ขอดีของโคพันธุน ้ี คือ ใหนมมาก (ประมาณ 15 - 30 กก/ตัว/วัน) โคพันธุโฮลสไตน
หรือพันธุฟรีเชี่ยน หรือพันธุขาว - ดํา เปนโคนมสายพันธุยุโรป มีแหลงกําเนิดจากทางตอนเหนือของ
ประเทศเนเธอรแลนด เมื่อนําโคพันธุนี้ไปเลี้ยงในประเทศอังกฤษ จึงไดชื่อวาพันธุฟรีเชี่ยน (Friesian)
แตในทวีปยุโรปบางประเทศเรียกโคพันธุนี้วาพันธุดําและขาว (Black and White) เปนโคที่นิยมเลี้ยง
และแพรกระจายอยูในประเทศตางๆ ทั่วโลกมากที่สุด สามารถใหปริมาณนํานมมากที่สุดในบรรดาโคนม
ทุกสายพันธุในประเทศไทยไดมีการนําเขามาเลี้ยงตั้งแตชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 กรมปศุสัตวไดนําโค
พันธุโฮลสไตน-ฟรีเชี่ยน มาใชเปนพันธุหลักในการผลิตและปรับปรุงพันธุดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 โคพันธุโฮลสไตน-ฟรีเชี่ยน
แกสชีวภาพ
แกสชีวภาพหรือไบโอแกส คือ แกสทีเ่ กิดขึน้ ตามธรรมชาติจากการหมักยอยสลายของสารอินทรีย
ภายใตสภาวะที่ปราศจากออกซิเจน (anaerobic digestion) โดยทั่วไปจะหมายถึง แกสมีเทน ที่เกิดจาก
การหมักของสารอินทรียโดยกระบวนการนีส้ ามารถเกิดขึน้ ไดในหลุมขยะ กองมูลสัตว และกนบอแหลงนํา้ นิง่
กลาวคือเมื่อไหรก็ตามที่มีสารอินทรียหมักหมมกันเปนเวลานานก็อาจเกิดแกสชีวภาพ
1. อุปกรณและการออกแบบถังหมัก ในการออกแบบจะใชหลักการแทนที่แกสดวยนํ้าซึ่งเมื่อ
เกิดแกส แลวแกสจะไหลมาแทนที่นําในอุปกรณเก็บแกส โดยอาศัยการแทนที่นํ้า (Anunputtikul
และ Rodtong, 2004) อุปกรณที่ใชในการทดลองซึ่งประกอบดวยถังหมัก 250 ลิตร บรรจุมูลโค
อัตราสวน 1 : 1 ดังรูปที่ 2
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รูปที่ 2 แบบจําลองที่ใชในการทดลอง ถังหมักแบบกะขั้นตอนเดียว
2. การวัดปริมาณแกส ในการทดลองนี้จะวัดปริมาณแกสที่เกิดในขณะหมักสังเกตการเกิด
ดูฟองแกสวัดปริมาณแกสทีเ่ กิดขึน้ โดยบีบขวดหมักกอนเพือ่ ไลแกสทีอ่ ยูด า นบนของขวดออกแลวปดวาลว
ทีข่ วดหมัก จากนัน้ ปรับยกขวดนํา้ ทีว่ ดั ปริมาตรใหระดับนํา้ ในขวดทัง้ สองเทากันเพือ่ เปนการปรับความดัน
ให เ ท า กั บ ความดั น บรรยากาศในขณะวั ด วั ด ระดั บ ความสู ง ของช อ งว า งที่ อ ยู เ หนื อ ระดั บ นํ้ า ในขวด
ซึ่งเปนแกสที่มาแทนที่นํ้า แลวนํามาคํานวณหาปริมาตรเปดวาลวที่ขวดหมัก โดยวัดปริมาณแกส
ทีเ่ กิดทุกๆ วัน คือ จนกระทัง่ สังเกตเห็นการเกิดแกสซึง่ แสดงวามันไดเปลีย่ นเปนแกสชีวภาพเกือบหมดแลว
จึงหยุดการทดลองใชเวลาประมาณ 30 วัน
เครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด 22 KW
ในสวนของตัวเครื่องกําเนิดไฟฟาไบโอแกสนั้นมีอยูหลายขนาดหลายราคาดวยกัน ซึ่งมีขนาด
ตั้งแต 10 KW - 600 KW แตในที่นี้เลือกเครื่องกําเนิดขนาด 22 KW ในการทําการศึกษา โดยเครื่อง
กําเนิดไฟฟาแกสชีวภาพมีสวนประกอบหลักๆ ดังนี้
1. เครื่องยนตตนกําลัง ซึ่งจะมีขนาดขึ้นอยูกับขนาดกําลังของเครื่องกําเนิดไฟฟา ถากําลัง
ของเครื่องกําเนิดมาก เครื่องยนตตนกําลังก็ตองมีขนาดแรงมาที่มากเชนกันซึ่งเครื่องกําเนิดไฟฟาขนาด
22 KW ที่เลือกมานี้ ใชเครื่องยนตขนาด 100 แรงมา เปนตัวตนกําลัง ทางดานรูปแบบของ
เครื่องยนตจะเปนเครื่องยนตเบนซินหรือดีเซล เครื่องยนตดีเซลมีความแข็งแรงทนทานสามารถเดินจาย
โหลดสูงสุดไดที่รอบเครื่องยนตตํ่าเปนเครื่องยนตตนกําลัง ซึ่งมีการปรับแตงระบบจายเชื้อเพลิง
ใหเหมาะสมกับเชื้อเพลิงที่เปนแก็ส
2. ชุดระบายความรอน จะเปนชุดระบายความรอนที่มากับเครื่องยนต ซึ่งเปนระบบหมอนํ้า
ระบายความรอนใหเครื่องดวยนํา
3. ชุดแยกแกส ตามที่ ไดกลาวไววาแกสชีวภาพจะมีแกสมีเทนเปนหลัก และจะมีแกสอื่น
ที่ไดจากการหมักเชนกัน เชน ไฮโดรเจนซัลไฟด คารบอนไดออกไซด ไอนํ้า และซัลเฟอรออกไซด ซึ่ง
แกสเหลานีม้ ผี ลตอการทํางานของเครือ่ งยนต เชน ประสิทธิภาพการเผาไหมลดลง เครือ่ งยนตเสือ่ มสภาพ
เร็วขึ้นเนื่องจากการกัดกรอน ซึ่งชุดแยกแกสนี้จะมีมากับตัวเครื่องยนตเรียบรอยแลว และสามารถ
ทําขึ้นเองได
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4. โครนัสเจนเนอรเรเตอร แตมีประสิทธิภาพการทํางานที่ไมแตกตางกันมากนัก จึงเปนที่นิยม
ใชกันทั่วไปมากกวา

รูปที่ 3 เครื่องกําเนิดไฟฟาแกสชีวภาพ
การศึกษาแนวทางการลงทุน
โรงไฟฟาแกสชีวภาพ เปนโรงไฟฟาที่เหมาะสมที่ใชเงินลงทุนไมสูงมากนักที่จะทําใหเกิดความ
คุมคาทางธุรกิจและอยูในวิสัยที่จะสามารถบริหารจัดการในเรื่องการ Supply วัตถุดิบได และจาก
นโยบายและมาตรการของรัฐที่ปจจุบัน ไดมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโรงไฟฟา VSPP
ก็เรียกไดวานา จะมีประโยชนกับการพัฒนาโรงไฟฟา VSPP ขนาดเล็กๆ ในภาพรวมที่ทําใหเกิด
ความสะดวกและคลองตัวตอโรงไฟฟา VSPP มากยิ่งขึ้นไดแก
- การยกเวนไมตอ งขออนุญาตในการขอประกอบกิจการพลังงานตาม พรบ.การประกอบกิจการ
พลังงาน พ.ศ. 2550 ที่ออกพระราชกฤษฎีกากําหนดประเภทขนาดและลักษณะของกิจการพลังงาน
ที่ไดรับการยกเวนไมตองขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2552 ที่กําหนดใหโรงไฟฟา
ขนาดไมเกิน 1,000 KVA ไมตองขออนุญาตแตตองทําการแจงขอมูลใหกับคณะกรรมการประกอบกิจการ
พลังงานทราบ
- ระเบียบของการไฟฟาฝายจําหนายในการคิดคาไฟฟาใหกับโรงไฟฟา VSPP ขนาดที่ไมเกิน
1 MW จะไมตองเสียคาดําเนินการใหกับไฟฟาฝายจําหนาย 2% (VSPP ที่กําลังการผลิตเกิน 1 MW
จะตองจายคาดําเนินการใหกับไฟฟาฝายจําหนาย 2% ของยอดขายไฟฟา)
- การที่ไมตองเขาไปเกี่ยวของกับเรื่องที่โรงไฟฟาตองชําระเงินเขาสมทบกองทุนพัฒนาชุมชน
ในพื้นที่รอบโรงไฟฟาที่กําหนดใหโรงไฟฟาขนาดใหญกวา 6 MW จะตองจายเงินเขาสมทบกองทุนฯ
- มีการปรับปรุงสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา (Adder) ของโรงไฟฟา VSPP ที่ใชแกสชีวภาพ
ขนาดไมเกิน 1 MW จากเดิม 0.3 บาท/kWh เปน 0.5 บาท/kWh (ขณะนี้อยูระหวางรอประกาศ
สวนเพิ่มฉบับใหม)
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ขนาดของโรงไฟฟาที่ ไมตองขออนุญาตการประกอบกิจการพลังงานสําหรับโรงไฟฟาขนาด
ไมเกิน 1,000 kVA นั้นถาเทียบกลับมาเปนหนวย KW ก็จะอยูที่ประมาณ 800 kW (ที่คา Power
Factor = 0.8) ดวยเหตุผลตางๆ ดังที่ไดกลาวมาแลวจึงทําใหโรงไฟฟา VSPP ขนาดเล็กๆ มีความ
คลองตัวในการแขงขัน และสะดวกในการพัฒนาโครงการมากยิง่ ขึน้ ดังนัน้ ขนาดกําลังการผลิตทีเ่ หมาะสม
ของโรงไฟฟา VSPP เล็กๆ แบบนี้ก็คือขนาด 800 kW นั่นเอง และดวยเหตุผลขางตนนี้ทําใหโรงไฟฟา
แกสชีวภาพซึ่งเปนโรงไฟฟา VSPP เปนที่นาสนใจลงทุน

การศึกษาและอภิปราย
ผลจากการหมักแกส
1. การหาปริมาณแกสและอัตราการเกิด จากขอมูลการหาคาปริมาณแกส ที่ไดจากการหมัก
มูลโค 1 กิโลกรัม จะไดปริมาณแกส ดังรูปที่ 4
เวลา

รูปที่ 4 กราฟแสดงความสัมพันธระหวางปริมาณของแกสกับเวลา

รูปที่ 5 กราฟแสดงถึงปริมาณแกสที่เกิดขึ้นในแตละวัน
จะพบวา ตั้งแตวันที่ 1 ถึงวันที่ 5 ยังไมมีปริมาณแกสเกิดขึ้น และจะเริ่มมีแกสในชวงวันที่ 6
ซึ่งมีปริมาณแกสเกิดขึ้น 11.88 มล. และมากขึ้นเปนลําดับ จนถึงประมาณวันที่ 11 จากที่ไดทําการหมัก
มีแกสเกิดขึ้นมากถึง 123.59 มล. และนอยลงไปตามลําดับ ดังรูปที่ 5 ที่ผานมา และมีอัตราการเกิดแกส
มากขึ้นเปนลําดับ ตั้งแตวันที่ 6 จนคงที่ในวันที่ 17 ดังรูปที่ 4
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การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรเบื้องตน
รัฐบาลปรับเปลี่ยนการอุดหนุนรับซื้อไฟฟาใหมมาเปนในรูปแบบของ Adder ราคารับซื้อไฟฟา
จากแกสชีวภาพ อยูที่ 3.128 Baht/kWh การคืนทุนเปนระยะเวลา 3.2 ป โดยมีอัตราการลงทุน
ปละ 31.8 %
ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดกําลังการผลิตและการซื้อขายไฟฟา
ราคาขายไฟฟา
กําลังการผลิตโรงไฟฟา
จํานวนชั่วโมงผลิต
รวมหนวย
รวมเงินรายวัน
รายไดจากจากขายไฟฟาใน 1 ป
รายจายทั้งหมด

3.128
22.00
5
110.00
344.08
103,224
700,000.00

บาท/หนวย
kW
ชั่วโมง
หนวย/วัน
บาท/วัน
บาท/ป
บาท

ระยะเวลาการคืนทุน
เงินกูยืม ที่ใชในการลงทุน 700,000.00 บาท (ดอกเบี้ยรอยละ 4 ตอป)
รายจาย รายละเอียดการลงทุน ในสวนของดานไฟฟา
- ราคาเครื่องปนไฟกาซชีวภาพ
250,000 บาท
- ราคาหมอแปลงไฟฟา จํานวน 1 ลูก
89,500 บาท
- บอหมักขนาด 100 ลบ.ม
200,000 บาท
- อื่นๆ
35,000 บาท
กลองรวมสายไฟฟา (Array Junction Box) ระบบสายไฟฟา ระบบทอรอยสายไฟฟา ระบบ
สายดิน ระบบอุปกรณความปลอดภัย โหลดไฟฟาภายใน แสงสวาง ฯลฯ), สถานีหมอแปลง 3 เฟส
400V/22kV พรอมรั้วรอบหมอแปลง ขยายเขตการไฟฟา ปกเสาพาดสายไฟฟาแรงสูง มิเตอร
ซื้อขายไฟฟา
รวม
574,500 บาท
ในสวนของดานโยธา
- คาที่ดินโรงไฟฟาชีวภาพ 2 ไร
- คาที่ดินสถานที่ตากมูลโคนม 1 ไร
- ราคาคาโครงสรางโรงไฟฟาชีวภาพ
- ราคาลวดหนามลอมรอบพื้นที่ 2 ไร
- อื่นๆ

60,000
30,000
35,000
7,000
34,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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สํารวจสถานที่กอสราง รื้อถอนตนไม ปรับหนาดิน บดอัด ขุดรองนํา (ถามี) ระบบนํ้าประปาใน
ขุดบอบาดาล รั้วถนน อาคารบานพักเจาของ อาคารบานพักคนงาน อาคารโกดัง ตอมอ ฐานราก
รวม
166,000 บาท
รายไดจาการขายไฟฟา ปละ
103,224 บาท
รายไดจาการขายมูลโคนมที่ไดการหมัก ปละ
120,000 บาท
รายรับจากการลงทุนกอตั้งโรงไฟฟาพรอมจายดอกเบี้ยในแตละป
ตารางที่ 2 รายรับจากการลงทุนกอตั้งโรงไฟฟาแตละปพรอมจายดอกเบี้ย (รอยละ 4 ตอป)
ปที่
1
2
3
4
5
6
7

เงินกู
700,000
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
รวม

สงเงินปละ คาดอกเบี้ยปละ
100,000
28,000
100,000
24,000
100,000
20,000
100,000
16,000
100,000
12,000
100,000
8,000
100,000
4,000
112,000

รวม รายรับตอป เงินคงเหลือไวบริหาร
128,000 223,224
95,224
124,000 223,224
99,224
120,000 223,224
103,224
116,000 223,224
107,224
112,000 223,224
111,224
108,000 223,224
115,224
104,000 223,224
119,224
812,000

จากตารางที่ 2 แสดงรายรับจากการลงทุนกอตั้งโรงไฟฟาแกสชีวภาพภายในฟารมโคนม
ในแตละปจะสงเงินตนใหกับธนาคาร 100,000.- บาท (เดือนละ 8,334.- บาท) และในแตละป
จายดอกเบี้ยรอยละ 4 ตอป เพื่อใหเห็นภาพที่ชัดเจน

สรุปผลการดําเนินงานและขอเสนอแนะ
สรุปผลการดําเนินงาน
การศึกษาจุดคุมทุนเพื่อออกแบบโรงไฟฟาแกสชีวภาพจากมูลโคนม สรุป ไดวา โรงไฟฟา
แกสชีวภาพ มีองคประกอบสําคัญ 3 สวน คือ 1) ปริมาณมูลโคนม ทดสอบเพื่อหาปริมาณมูลโคนม
ที่ไดในแตละวัน 2) ปริมาณแกสชีวภาพ ทดสอบสรางถังหมักขนาด 250 ลิตร หาปริมาณแกสชีวภาพ
ที่ไดจากการหมักมูลโค 20 กิโลกรัม 3) เปอรเซ็นตแกสมีเทน นําแกสที่ไดจากการหมักในถัง 250 ลิตร
หมัก 20 กิโลกรัม โดยเก็บตัวอยางใสกระบอก เพื่อนําไปทดสอบหาปริมาณเปอรเซ็นตแกสมีเทนที่ได
จากการหมักมูลโค 20 กิโลกรัม
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การศึกษาจุดคุม ทุนเพือ่ ออกแบบโรงไฟฟาแกสชีวภาพจากมูลโคนม ขนาด 22 KW ใชเครือ่ งยนต
ดีเซลขนาดเล็ก มาแปลงระบบ Nissan ED33 ขนาด 3298cc. 4 สูบ 96 แรงมา ใชแกสชีวภาพ
เปนเชื้อเพลิง เปนเครื่องยนตตนกําลัง ใช เครื่องกําเนิดไฟฟาแบบอินดักชันขนาด 22 KW 3 เฟส
380 - 400 V และหมอแปลงไฟฟา 3 เฟส จํานวน 1 เครื่องขนาด ขนาด 22 KV 50 KVA
22,000/400/230 V
รวมประมาณการคาใชจายในการลงทุนกอตั้งโรงไฟฟาแกสชีวภาพจากมูลโคนม ทั้งหมด
700,000 บาท และมีรายรับจากการขายไฟฟา ทัง้ หมด 223,224 บาทตอป จากการวิเคราะหการลงทุนแลว
ระยะเวลาการคืนทุน 3.2 ป
ขอเสนอแนะ
1. การเลือกใชชนิดบอ ควรเลือกใหเหมาะสมกับพื้นที่
- ที่ดินฟารมโคนมนอยกวา 1 ไร เหมาะสําหรับบอหมักชาแบบถังลอย
- ที่ดินฟารมโคนมนอยกวา 1 ไร เหมาะสําหรับบอหมักชาราง
2. โรงไฟฟาแกสชีวภาพจากมูลโคนม สามารถติดตัง้ ไดในทุกฟารมโคนมโดยอาจใชเครือ่ งกําเนิด
ไฟฟาที่ใชเครื่องยนตขนาดเล็กในการผลิตไฟฟาใชเฉพาะภายในฟารมก็ได
3. เนื่องจากโรงไฟฟาแกสชีวภาพจากมูลโคนม เปนเชื้อเพลิงที่ไวไฟควรที่จะมีการปองกันตัว
บอหมักจากประกายไฟดวย
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