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สวนที่ 2.3 ผลการดําเนินงานดานพลังงานชุมชน

การดําเนินงานดานพลังงานชุมชน เปนการดําเนินงานเพ่ือขยายและสรางโอกาสใหกับภาคี
เครือขายของศูนยเรียนรูชุมชนบานเปร็ดในท่ีจะไดเขาใจและทราบถึงความสําคัญของพลังงานหมุนเวียนท่ี
มีอยูภายในชุมชนของตน ตลอดจนไดรับโอกาสท่ีจะมีสวนรวมในการรณรงคลดการใชพลังงานดวยการทํา
บัญชีพลังงานครัวเรือนและเทคโนโลยีพลังงานท่ีเหมาะสมกับทองถ่ินตน สําหรับการดําเนินกิจกรรมดาน
พลังงานหมุนเวียนในระยะเริ่มตนโครงการ ไดจัดใหมีการประชุมหารือและวางแผนดานพลังงานชุมชน
โดยคณะวิจัยสวนกลาง นักวิจัยชุมชนบานเปร็ดในและภาคีเครือขายโดยผูนําชุมชนของหมูท่ี 1 หมูท่ี 3 หมู
ท่ี 4 และหมูท่ี 5 ของตําบลหวงน้ําขาว โดยผลการหารือ มีการใหความขอมูลท่ีเก่ียวของกับงานดาน
พลังงานชุมชนโดยนักวิจัยชุมชนไดอธิบายถึงการทํางานท่ีผานมาวาไดผลเปนท่ีนาพอใจ อาทิ โรงเรียน
บานเปร็ดในเปนโรงเรียนนํารองดานพลังงานหมุนเวียน เปนสถานท่ีตั้งแสดงการสาธิตเทคโนโลยีพลังงานท่ี
เหมาะสมกับชุมชนบานเปร็ดใน ไดแก โซลาเซลลเพ่ือผลิตเปนไฟสองทาง เตาชีวมวล และเตากาซชีวภาพ
จากเศษอาหารท่ีลดคาใชจายดานกาซหุงตมสําหรับประกอบอาหารท่ีโรงเรียน ซึ่งผูนําหมูตางๆสามารถเขา
มาศึกษาดูงานได โดยจะมีวิทยากรชวยนําเสนอและใหขอมูล

นอกจากนี้การหารือ ท่ีประชุมไดขอตกลงท่ีจะดําเนินงานดานการจัดทําบัญชีพลังงานครัวเรือนใน
เบื้องตน เพ่ือนําผลการสํารวจบัญชีพลังงานครัวเรือนนี้ เปนขอมูลพ้ืนฐานประกอบการวางแผนดาน
พลังงานของชุมชนหวงน้ําขาวในอนาคต ตลอดจนเปนขอมูลสําหรับวางแผนกิจกรรม โดยกิจกรรมท่ีได
จัดทําในระยะเวลาสองปมีดังนี้ คือ

2.3.1 การอบรมการทําเตาชีวมวลใหกับชุมชนหมูท่ี 1-5 ตําบลหวงน้ําขาว โดยอ.สมมาส แกว
ลวน วิทยากรจากคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนผูนําแบบเตาชีวมวลมาอบรม
ใหความรู ซึ่งมีวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมอบรม

1) เพ่ือนําเสนอเทคโนโลยีประสิทธิภาพพลังงานท่ีเหมาะสม สามารถตอบสนองกับความตองการ
และลดคาใชจายดานพลังงานในยุคเศรษฐกิจปจจุบัน

2) เพ่ือรณรงคใหชาวชุมชนหันมาสนใจการใชเตาชีวมวลท่ีชวยลดคาใชจายและลดปญหา
สิ่งแวดลอม

เนื้อหาการอบรม ไดนําเสนอคุณลักษณะลักษณะเฉพาะของเตาชีวมวล ดังนี้
1) เปนอุปกรณท่ีสามารถผลิตอาหารและหุงตมแทนการใชเตาแกสและเตาอ้ังโล
2) สามารถใชวัสดุเหลือใชทางการเกษตรมาเปนเชื้อเพลิง เชน เศษก่ิงไม
3) เตาชีวมวลสามารถผลิตความรอนไดตอเนื่อง 4-8 ชั่วโมง
4) ชวยลดคาใชจายจากการใชเตาแกสและลดปญหาโลกรอน
ข้ันตอนวิธีการสรางเตาชีวมวล  ใชวิธีใหผูแทนชุมชนแตละหมูบานไดศึกษาวิธีทําเตา จากนั้นให

ผูแทนชุมชนหมูท่ี 1 – หมูท่ี 5 ตําบลหวงน้ําขาว รวมลงมือปฏิบัติจริง ภายใตคําแนะนําของวิทยากร โดย
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ผลผลิตพบวา เตาชีวมวลจํานวน 30 เตา ซึ่งทางศูนยเรียนรูไดมอบใหผูแทนชุมชนท่ีเขารับการอบรม
นําไปใชและบันทึกรายละเอียดคาใชจายดานพลังงาน ดังนี้ หมูท่ี 1 หมูท่ี 3 หมูท่ี 4 และหมูท่ี 5 หมูละ 5
เตา และหมูท่ี 2 จํานวน 10 เตา โดยจะนําไปแจกจายใหกับรานอาหารและผูสนใจ และจัดทําผลสํารวจ
บัญชีพลังงานครัวเรือน

ภาพท่ี 2.3.1 บรรยากาศการอบรมการทําเตาชีวมวล

ภาพท่ี 2.3.2 เตาชีวมวลผลงานของผูเขาอบรม

2.3.2 การประชุมปรึกษาหารือกิจกรรมพลังงานวันท่ี 17-18 มกราคม 2558 โดยเนื้อหาสําคัญ
คือการถอดบทเรียนจากเทคโนโลยีพลังงานทดแทนท่ีไดทําการสงเสริมในปท่ีผานมา และความตองการใน
ขยายผลตอไป มีสาระสําคัญดังนี้

1) เตาชีวมวล มีการอบรมฝกทําแลวโดยมีตัวแทนในการผลิตทุกหมูบาน แตปจจุบันไมสามารถ
ขยายผลสูครัวเรือนอ่ืนไดเพราะ เปลือกเตาไมทนทาน ราคาตนทุนการผลิตท่ีสูงทําใหเตามีราคาแพง การ
ใชงานยังมีปญหาท่ีเชื้อเพลิงรอนชาและตองยกภาชนะออกเวลาเติมเชื้อเพลิง

2) กาซชีวภาพจากเศษอาหาร มีการสงเสริมในโรงเรียนบานเปร็ดใน ยังคงใชงานไดดี
3) Solar Cell เคยมีการอบรมแลวแตยังคงมีปญหาเรื่องการซอมแซม ท่ีทําไมเปน
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2.3.3 จัดเก็บขอมูลการใชพลังงานในตําบลหวงน้ําขาว จํานวน 2 ครั้ง ครั้งท่ี 1 เดือนสิงหาคม
2557 จํานวน 161 ชุด ครั้งท่ี 2 ระหวางเดือนมกราคม – เมษายน 2558 จํานวน 222 ชุด ซึ่งมีขอมูลท่ี
สําคัญดังตอไปนี้

ตารางท่ี 2.3.1 ขอมูลการใชพลังงานในตําบลหวงน้ําขาวป 2557 และ 2558

ประเภทเช้ือเพลิง ป 2558 (บาท) ป 2557 (บาท) ผลตาง (บาท)

ไฟฟา 7,693,417 6,286,932 1,406,484.64

แกสหุงตม 2,615,031 2,679,576 - 64,544.95

ถาน 249,169 247,971 1,198.37

ดีเซล 18,200,506 21,912,432 - 3,711,926.54

เบนซิน 9,102,864 6,707,095 2,395,768.76

แกสโซฮอล 6,534,753 9,017,106 - 2,482,352.81

LPG 72,000 414,000 - 342,000.00

NGV 151,200 90,000 61,200.00

รวม 44,618,940 47,355,112 - 2,736,172.52

แผนภูมิท่ี 2.3.1 แสดงคาใชจายทางดานพลังงานตําบลหวงน้ําขาวป 2557
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แผนภูมิท่ี 2.3.2 แสดงคาใชจายทางดานพลังงานตําบลหวงน้ําขาวป 2558
และแสดงรอยละท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลง

จากการสอบถามพูดคุยกับชาวชุมชนหวงน้ําขาวพบวา สาเหตุท่ีทําใหคาใชจายดานพลังงานลดลง
คือ รายไดท่ีเปลี่ยนของคนในชุมชน และพฤติกรรมการใชพลังงานท่ีลดลง รวมถึงปจจัยจากคาพลังงานท่ี
ลดลงดวย

แผนภูมิท่ี 2.3.3 รอยละการเปลี่ยนแปลงของรายไดของชุมชนซึ่งมีความสอดคลอง
กับการลดลงของคาใชจายทางดานพลังงาน

+68%
+12%

- 29% - 27%
- 35%
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การจัดทําบัญชีพลังงานครัวเรือนของตําบลหวงน้ําขาว ท่ีมีการสํารวจในเดือนกุมภาพันธ – เดือน
มีนาคม 2558 จากจํานวนแบบสอบถามท่ีจัดเก็บท้ังหมด 222 ชุด มีรายละเอียดสรุปไดดังนี้

รายไดรวมท้ังหมดของตําบลเทากับ 214,245,907 บาท/ป เฉลี่ยตอครัวเรือนเทากับ 291,888
บาท/ป ขณะท่ีรายจายท้ังหมดเทากับ 171,566,712 บาท/ป เฉลี่ยตอครัวเรือนเทากับ 233,742 บาท/ป
โดยคาใชจายดานพลังงานเทากับ  44,618,940 บาท/ป เฉลี่ยตอครัวเรือน 60,788 บาท/ป ซึ่งเม่ือเทียบ
กับป 2557 แลวพบวาภาพรวมชุมชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน 3.147 ลานบาทหรือเทียบเปน 1% แตมีรายจาย
เพ่ิมข้ึน 15.383 ลานบาท หรือมีรายจายสูงข้ึนถึง 10% เม่ือเทียบกับปท่ีผานมา อยางไรก็ตามพบวา
คาใชจายทางดานพลังงานลงลงถึง 6% หรือเทากับ 2.736 ลานบาท

แผนภูมิท่ี 2.3.4 คาพลังงานตอรายไดของตําบลหวงน้ําขาว

ผลสํารวจขอมูลดานพลังงาน พบวาภาพรวมของการใชพลังงาน มีการใชพลังงานท้ังหมด
1,145.92 toe (Ton of Oil Equivalent : ตันเทียบเทาน้ํามันดิบ) คิดเปนมูลคาการใชพลังงานท้ังหมด
44,618,940 บาท/ป โดยพบวามีการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากการใชพลังงานเทากับ 3,828 ตัน
คารบอนไดออกไซด ดีเซลมีปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดสูงสุดรอยละ 42 รองลงมาคือไฟฟา
เบนซิน  ตามลําดับกิจกรรมดานพลังงานท่ีใชพลังงานมากท่ีสุดคือ การขนสง มีมูลคาการใชพลังงานเทากับ
26,038,786 บาท รองลงมาเปนการทําเกษตรกรรมและประมงมีมูลคาเทากับ 8,022,536 บาท และการ
ใชไฟฟากับอุปกรณท่ัวไป 7.6 ลานบาท ลําดับสุดทายคือการหุงตมประกอบอาหาร มีการใชพลังงาน
เทากับ 2.86 ลานบาทตอป
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รูปแบบการใชพลังงานแบงออกเปน 2 ประเภท คือ ประเภทพลังงานใชแลวหมดไปและประเภท
พลังงานหมุนเวียน ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้

ประกอบอาหาร,
2,864,199

ไฟฟาท่ัวไป
7,693,419

เกษตรและประมง
8,022,536

การขนสง,
26,038,786

แผนภูมิท่ี 2.3.5 แสดงมูลคาดานพลังงาน แยกตามสาขาของกิจกรรม

ไฟฟา, 1,111.28 ,
29%

แกส, 310.14 , 8%

ดีเซล, 1,607.84 ,
42%

NGV, 0.60 , 0%

เบนซิน 91, 435.92
, 11%

โซฮอล 91, 362.35
, 10%

แผนภูมิท่ี 2.3.6 แสดงการปริมาณการปลอย GHG
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ประเภทพลังงานใชแลวหมดไป
การใชพลังงานประเภทใชแลวหมดไป มีการใชท้ังหมด 1,094 toe คิดเปนรอยละ 95 ของการใช

พลังงานท้ังหมด มีมูลคา 44,369,770 บาท คิดเปนรอยละ 99 ของมูลคาการใชพลังงานท้ังหมด สามารถ
แยกออกไดดังนี้

1.1 ไฟฟา จํานวนครัวเรือนท่ีใชไฟมีท้ังสิ้น 731 ครัวเรือน มีการใชไฟฟาท้ังหมด 1,768,602
หนวย (กิโลวัตต-ชั่วโมง)ตอป เฉลี่ยใชไฟฟาครัวเรือนละ 2,492 หนวย/ป มูลคาของการใชพลังงานไฟฟา
เทากับ 7,693,417 บาท/ป คิดเปนรอยละ 17.2 ของคาใชจายดานพลังงานท้ังหมด

1.2 แกสหุงตม จํานวนครัวเรือนของตําบลหวงน้ําขาวท่ีใชแกสหุงตม 724 ครัวเรือน โดยมีมูลคา
การใชแกสหุงตมท้ังสิ้น 2,615,031 บาท เฉลี่ยใชแกสหุงตมตอครัวเรือนเทากับ 138 หนวยตอป คิดเปน
รอยละ 5.9 ของคาใชจายดานพลังงาน

1.3 น้ํามันดีเซล จากการสํารวจบัญชีพลังงานครัวเรือนพบวาน้ํามันดีเซล เปนพลังงานท่ีมีมูลคา
การใชสูงสุดคือ 18,200,506 บาท/ป มีคาปริมาณเฉลี่ยตอครัวเรือนเทากับ 941 บาท/ป คิดเปนรอยละ
40.8 ของคาใชจายดานพลังงาน  โดยสามารถแยกตามกิจกรรมคือ

-การขนสงโดยใช รถกระบะ 11,782,765 บาท/ป จํานวน 414 คัน เรือเฉลี่ย 6,073,260 บาท/ป
จํานวน 71 ลํา

-ดานเกษตรกรรม จากเครื่องสูบน้ํา 344,480 บาท/ป จํานวน 28 เครื่อง
1.4 น้ํามันเบนซิน (91,95) ตําบลหวงน้ําขาวมีมูลคาใชจายดานเบนซินเทากับ 9,102,864 บาท/ป

คิดเปนรอยละ 20.4 ท้ังนี้เม่ือคิดคาเฉลี่ยตอครัวเรือนพบวาเทากับ 670 บาท/ป โดยการใชเบนซินมี
วัตถุประสงคในดานพาหนะขนสง ไดแก มอเตอรไซค 582 คัน คาพลังงาน 5,790,534 บาท/ป รองลงมา
คือรถเกง 71 คัน คาพลังงาน 2,417,334 บาท/ป เครื่องตัดหญาจํานวน 6 เครื่อง คาพลังงาน 39,600
บาท และ และใชในดานการเกษตร คือเครื่องสูบน้ํา จํานวน 6 เครื่อง คาพลังงาน 36,000 บาท/ป  เครื่อง
พนยา จํานวน 12 ครัวเรือน คาพลังงาน 16,416 บาท/ป

1.5 แกสโซฮอล (91,95) พบวามีมูลคาใชจายเทากับ 6,534,753 บาท/ป คิดเปนรอยละ 14.6
โดยวัตถุประสงคหลักคือดานพาหนะ ไดแก มอเตอรไซค จํานวน 590 คัน คาพลังงาน 4,950,153 บาท/ป
รองลงมาคือรถเกง จํานวน 39 คัน จํานวน 874,800 บาท/ป เรือ 23 ลํา คาพลังงาน 693,600 บาท/ป
เครื่องพนยา จํานวน 3 เครื่อง คาพลังงาน 10,800 บาท/ป และ เครื่องตัดหญาจํานวน 3 เครื่อง คา
พลังงาน 5,400 บาท/ป

1.6 แอลพีจี (รถยนต) มีมูลคาการใชจายดานแอลพีจีท่ีใชกับรถยนต 72,000 บาท/ป จากจํานวน
3 คัน คิดเปนรอยละ 0.2 ของคาใชจายดานพลังงานท้ังหมด

1.7 เอ็นจีวี มีมูลคาการใชจายดานเอ็นจีวี ท่ีใชกับรถยนต 151,200 บาท/ป จากจํานวน 7 คัน คิด
เปนรอยละ 0.3 ของคาใชจายดานพลังงานท้ังหมด
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ประเภทพลังงานหมุนเวียน
ตําบลหวงน้ําขาวมีการใชพลังงานหมุนเวียนชนิดเดียวท่ีพบคือ ถาน ซึ่งมีมูลคาพลังงาน 249,169

บาท/ป คิดเปนรอยละ คิดเปนรอยละ 0.6 มีจํานวนครัวเรือนท่ีใชถาน 159 ครัวเรือน คิดปริมาณเฉลี่ยตอ
ครัวเรือนเทากับ 200 กิโลกรัม/ป

ตารางท่ี 2.3.2 สรุปปริมาณและมูลคาการใชพลังงานแยกรายเชื้อเพลิง บานเปร็ดใน

ประเภทพลังงาน มูลคาพลังงาน
(บาท/ป)

ปริมาณท่ี
ใช
(หนวย/ป)

ครัวเรือนท่ี
ใชหรือ
จํานวน
(คัน)

มูลคาเฉลี่ย
ตอ
ครัวเรือน
(บาท/
ครัวเรือน/
ป)

ปริมาณเฉลี่ย
ตอครัวเรือน
(หนวย/
ครัวเรือน/ป)

ไฟฟา 7,693,417 1,768,602 731 10,840.28 2,492.02
แกสหุงตม 2,615,031 98,064 724 3,694.48 138.54
ถาน 249,169 20,764 159 2,399.83 199.99
ดีเซล รถกระบะ 1,1782,765.26 389,771 414 28,461 941

เรือ 6,073,260 200,902 71 85,539 2,830
เครื่องสูบนํ้า 344,480.4 11,395 28 12,303 407

เบนซิน (91,95) มอเตอรไซค 5,790,533.52 128,393 582 9,949 221
รถเกง 2,417,334.28 53,599 80 30,217 670
เรือ 802,980 17,804 19 42,262 937
เครื่องตัดหญา 39,600 878 6 6,600 146
เครื่องสูบนํ้า 36,000 798 6 6,000 133
เครื่องพนยา 16,416 364 12 1,368 30

แกสโซฮอล (91,95) มอเตอรไซค 4,950,153.1 144,657 590 8,390 245
รถเกง 874,800 25,564 39 22,431 655
เรือ 693,600 20,269 23 30,157 881
เครื่องตัดหญา 5,400 158 3 1,800 53
เครื่องพนยา 10,800 316 3 3,600 105

LPG รถยนต 72,000 5,003.47 3 24,000 1,668
NGV 151,200 10,463.66 7 21,600 1,495
รวม 44,618,940
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ตารางท่ี 2.3.3 ขอมูลดานพลังงานแยกรายหมูบาน

ขอมูลดานพลังงาน แยกรายหมูบาน (บาทตอป) 2558

ประเภทพลังงาน หมูท่ี 1 หมูท่ี 2 หมูท่ี 3 หมูท่ี 4 หมูท่ี 5 ร ว ม ท้ั ง ห ม ด
(บาท/ป)

ไฟฟา 2,509,197 1,284,651 1,557,644 805,761 1,536,165 7,693,417
แกสหุงตม 465,473 429,660 908,320 308,767 502,811 2,615,031
ถาน 36,540 99,705 16,200 84,304 12,420 249,169
ดีเซล 3,267,518 2,860,878 8,030,206 2,608,400 1,433,504 18,200,506
เบนซิน (91,95) 1,403,313 1,711,503 3,711,879 1,036,352 1,239,817 9,102,864
แกสโซฮอล (91,95) 2,230,056 864,742 1,077,269 1,649,369 713,317 6,534,753
LPG 72,000 72,000
NGV 151,200 151,200
รวม 9,912,097 7,251,139 15,301,518 6,716,153 5,438,034 44,618,940

แผนภูมิท่ี 2.3.7 แสดงมูลคาพลังงาน
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ตารางท่ี 2.3.4 สมดุลพลังงานตําบลหวงน้ําขาว
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สรุปผลการสํารวจบัญชีพลังงานครัวเรือนตําบลหวงน้ําขาว แสดงใหเห็นวาวิถีชีวิตของชุมชนหวง
น้ําขาวยังคงพ่ึงพาพลังงานท่ีใชแลวหมดไป โดยเฉพาะน้ํามันเชื้อเพลิงในกิจกรรมการขนสงโดยพาหนะ
รูปแบบตางๆ ในขณะท่ีการพ่ึงพาพลังงานหมุนเวียนยังคงนอยมากโดยมีการใชถานท่ีเพียงรอยละ 5 ของ
ปริมาณพลังงานท่ีใชท้ังหมด จากขอมูลดังกลาวไดนําเสนอไปยังผูนําชุมชนในแตละหมูบาน เพ่ือรวม
แลกเปลี่ยนและไดกําหนดแผนพลังงานชุมชนของแตละหมูบานของตําบลหวงน้ําขาว โดยมีเนื้อหาดังนี้

การจัดตั้ง กลุมพลังงานชุมชน ตําบลหวงน้ําขาว
โครงสรางคณะกรรมการ ระดับตําบล
นายสุทัศน ปญจะกูล ประธาน
นายสุวัฒน ทองปาน รองประธาน 1
นายมาโนช ผึ้งรั้ง รองประธาน 2
นายบัญรูน คณาญาติ เลขาฯ
นายณรงคชัย โตโลง ผูชวยเลขาฯ
นางสาวนพรัตน ศิลาลอย เหรัญญิก
นางสาวศิริรัตน เอิบสภาพ ผูชวยเหรัญญิก
นายบุญรอด พนภัยพาล ประชาสัมพันธ
นายนรากรณ กระแจะจันทร กรรมการ
นายอนันต ถวิลวงษ กรรมการ
นายอธิรัตน กระตายจันทร กรรมการ
นายสมพงษ หวงน้ํา กรรมการ
นายสุวิทย แซลี้ กรรมการ
นายบังคม สติดี กรรมการ
นายพจนา เอิบสภาพ กรรมการ
นายกฤษฎา ประจวบเขตร กรรมการ
นายวีรศักดิ์ สัมฤทธิ์ กรรมการ

ท่ีปรึกษา
นายกอบต. หวงน้ําขาว
กํานันตําบลหวงน้ําขาว
พลังงานจังหวัด
นายเชาวรัช ทองแกว
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ตารางท่ี 2.3.5 แผนงานกิจกรรมดานพลังงาน ประจําตําบลหวงน้ําขาวป 2560 – 2561

ลําดับ แผนงาน/กิจกรรม เปาหมาย วัตถุประสงค วิธีการดําเนินงาน งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
1. บานตนแบบในการ

ใ ช พ ลั ง ง า น จ า ก
แสงอาทิตย (โซลา
เซลล)

จํานวน 5 หลัง (หมูละ
1 หลัง )  พื้นที่ตําบล
หวงน้ําขาว

เพื่ อลดค า ใ ช จ า ย ในกา รใช
พลังงานไฟฟา โดยเฉพาะจาก
อุปกรณแสงสวาง
เพื่อนําไปสูการพึงพาตนเองดาน
พลังงาน โดยหันมาใชพลังงาน
แสงอาทิตย อันจะนําไปสูการ
เปนบานตนแบบใหกับเพื่อน
บานตอไป

ประชุมประชาคมหมูบานแตละหมูเพื่อคัดเลือกผู
ที่สนใจ โดยพิจารณาจากความสนใจเขารวม
โครงการ โดยตองมีพื้นฐานทางดานชาง สามารถ
ติดตั้งและซอมบํารุงไดตามเหตุอันควร อ่ืนๆ
แลวแตการประชุมประชาคมนําเสนอ
จัดตั้งผูรับผิดชอบของแตละหมู
ประชุมคณะกรรมการระดับตําบล(5 หมู)
นําเสนอโครงการสู อบต  .หวงน้ําขาว/พลังงาน
จังหวัดเพื่อขอรับการสนับสนนุงบประมาณ
จัดฝกอบรมสําหรับผูที่ไดรับการสนับสนุน 1 คร้ัง
จํานวน 1 วัน ถึงวิธีการใชงาน และการติดตั้ง
ผูที่ไดรับการสนับสนุนรวมกันนําอุปกรณกลับไป
ติดตั้งที่บานของแตละหมูโดยชวยกันติดตั้งในแต
ละบาน
ผูที่ไดรับการสนับสนุนจดบันทึกการใชงานของ
โซลลาเซลล จํานวนไฟฟาที่ลดลง จดบันทึก
ผูสนใจที่มาดูการเผาถานของบานเอง
สรุปผลการดําเนินงาน

จํานวน 150,000
บ าท  จ า ก  อบต .
หวงน้ําขาว
ประกอบไปดวยแผง
โซลลาเซลล 1 แผง
ขนาด 250 watts
แบตเตอร่ี 1 กอน
ชุดควบคุม 1 ชุด
อุปกรณหลอดไฟฟา
DC เปนตน

นายสุวัฒน ทอง
ปาน
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ลําดับ แผนงาน/กิจกรรม เปาหมาย วัตถุประสงค วิธีการดําเนินงาน งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
2. เตาเผาถาน 200

ลิตร แบบนอน
จํานวน 15 เตา
หมูบานละ 3 เตา

เพื่อสรางความมั่นคงทางดาน
พลังงานในครัวเรือน โดยเฉพาะ
การผลิตพลังงานใชเองในการ
ประกอบอาหาร อันจะนําไปสู
การลดคาใชจายในการซื้อแกส
หุงตม
เพื่อนําผลพลอยไดจากการเผา
ถานคือน้ําสมควันไมไปใชใน
การเกษตรของตนเอง อันจะ
นําไปสูการลดการใชสารเคมี
ตอไป

ประชุมประชาคมหมูบานแตละหมูเพื่อคัดเลือกผู
ที่สนใจ โดยพิจารณาจากมีการใชถานไมเปน
ประจําและมีไมหรือวัตถุดิบมาเผาได สามารถ
เปนวิทยากรตอได และตองสัญญาวาจะมีการเผา
ถานใชงานเปนประจํา
จัดตั้งผูรับผิดชอบของแตละหมู
ประชุมคณะกรรมการระดับตําบล (5 หมู)
นําเสนอโครงการสู อบต.หวงน้ําขาว/พลังงาน
จังหวัดเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จัดฝกอบรมสําหรับผูที่ไดรับการสนับสนุน 1

คร้ังจํานวน 2 วัน
ผูที่ไดรับการสนับสนุนกลับไปติดตั้งเตาตนเองที่
บานและเร่ิมดําเนินการเผาถานใชเอง
ใหผูที่ไดรับการสนับสนุนเตาเผาถาน 200 ลิตร
รวมกลุมกันจัดฝกอบรมการเผาถานใหกับผูที่
สนใจในตําบลจํานวน 2 คร้ัง 2 พื้นที่ในตําบล
ผูที่ไดรับการสนับสนุนเตาเผาถานจดบันทึกการ
ถานของตนเองและจดบันทึกผูสนใจที่มาดูการ
เผาถานของบานเอง
สรุปผลการดําเนินงาน

จํ า น ว น  3 0 ,0 0 0
บาท จาก อบต.หวง
น้ํ า ขา ว /พลั ง ง าน
จังหวัด
คาถังและอุปกรณ
(ถัง 200 ลิตร, ขอ
งอ 90 องศา, ทอ
ตรงใยหิน,ตะแกรง
เหล็ก) 15 ถัง ถังละ
1,500 บาท =
22,500 บาท
คาอบรม 3 คร้ัง
คร้ังละ 20 คน คร้ัง
ละ 1 วัน รวมเปน
2,500 บาท จํานวน
= 7,500 บาท
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2.3.3 กิจกรรมการเก็บแผงโซลาเซลภายในชุมชนบานเปร็ดในจากผูไมประสงคใชงาน เพ่ือนํา
กลับมาซอมบํารุงใชประโยชนภายในศูนยเรียนรูบานเปร็ดในและตําบลหวงน้ําขาว วันท่ี 25 มกราคม
2558  มีจํานวนผูเขารวมเก็บท้ังสิ้น 10 คน ซึ่งไดขับรถไปตามบานท่ีมีโซลาเซล และไปขอรับทราบความ
สมัครใจท่ีจะคืนแผงโซลาเซล โดยมีแผงโซลาเซลท่ีเก็บไดจํานวนท้ังสิ้น 14 แผง

2.3.4 กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานโซลาเซลลสําหรับครัวเรือน 3 ครั้ง เพ่ือใหเกิดวิทยากร
ประจําชุมชนและนําไปไปติดตั้งเพ่ือใหชุมชนไดเรียนรู โดยระบบโซลาเซลลผลิตไฟฟากระแสตรงสําหรับ
แสงสวางในครัวเรือน ดังนี้

1) วันท่ี 4 กุมภาพันธ 2558 อบรมเชิงฝกปฏิบัติการเรื่องการประกอบโซลาเซลลผลิตไฟฟา
กระแสตรงสําหรับแสงสวางในครัวเรือน ณ โรงเรียนสังวาลยวิทย อ.เขาสอยดาว จ.จันทบุรี

2) วันท่ี 5-6 กุมภาพันธ 2558 กิจกรรมภาคปฏิบัติการติดตั้งโซลาเซลทดสอบจริง ณ ศูนยเรียนรู
ชุมชนบานเปร็ดใน ต.หวงน้ําขาว มีจํานวนผูเขารวมกิจกรรม 26 คน ประกอบดวย ผูแทนจากหมูท่ี 1-5
นักวิจัยชุมชนบานเปร็ดใน ผูอํานวยการโรงเรียนบานเปร็ดใน และโรงเรียนหวงน้ําขาว ท้ังนี้ เพ่ือใหผูท่ีได
ไปอบรมท่ีเขาสอยดาว ไดทดลองปฏิบัติจริง โดยทําการติดตั้งแผงโซลาเซลใหสามารถใชกับหลอดไฟแสง
สวางได ซึ่งแผงโซลาเซลดังกลาวจะนําไปใชติดตั้งสาธิตตามจุดสาธารณะของแตละหมูบาน

3) วันท่ี 1-2 พฤษภาคม 2558 อบรมปฏิบัติการเรื่องโซลลาโฮม ณ ศูนยเรียนรูบานเปร็ดใน
จํานวน  28 คน เนนการเรียนรูเก่ียวกับระบบโซลลาเซลลสําหรับบาน DC

4) วันท่ี 23-24 พฤศจิกายน 2558 ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการออกแบบระบบโซลาเซลลและ
การเลือกขนาดของสายไฟฟา ณ ศูนยเรียนรูเพ่ือโลกสีเขียว อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา จํานวน 6 คน

ในการศึกษาดูงานและการอบรม นั้น เปนชุดเรียนรูเบื้องตนใหไดเรียนรูระบบผลิตไฟฟาและการ
ตอวงจรจากโซลาเซลล จากการอบรมเกิดชุดเรียนรูอยู 5 ชุดแสดงใหชุมชนไดเรียนรูและศึกษาระบบผลิต
ไฟฟากระแสงตรงจากโซลาเซลล และไดมีการนําไปติดตั้งตามจุดสําคัญดังนี้

สถานท่ีติดตั้งจุดเรียนรูประจําชุมชน หมูท่ี 1
1) โซลาเซลลหมู 1 บานแหลมโปะ ติดตั้ง ณ ท่ีทําการบานผูใหญบาน
2) จํานวน 2 แผง ขนาด 120 วัตต และ 300 วัตต
3) จํานวนแบตเตอรี่ 2 ลูก ขนาด 12V
4) อุปกรณอ่ืนๆ ตัวควบคุม เบรกเกอร ชุดจานดาวเทียม ทีวี ตูเย็น พัดลม เครื่องเสียงรถยนต ลําโพง

มิเตอรวัดไฟ
5) งบประมาณท่ีชุมชนสมทบจํานวน 13,400 บาท โดยนํามาใชในกองทุนพลังงานและอบรมการ

ออกแบบระบบโซลาเซล ณ ศูนยเรียนรูเพ่ือโลกสีเขียว อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา
6) การใชประโยชน  เปดใชงานทุกวัน
7) ปญหาอุปสรรคการใชงาน  ตอนท่ีแสงนอยการชารทเขาแบตเตอรี่ไมเต็มท่ี
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8) การขยายผล  มีการใหความรูกับชุมชน ทําเปนบานตัวอยาง
9) วิทยากรประจําหมูบาน
 นายนรากรณ กระแจะจันทร

สถานท่ีติดตั้งจุดเรียนรูประจําชุมชน หมูท่ี 2
1) โซลาเซลล ติดตั้ง ท่ีศูนยเรียนรูชุมชนบานเปร็ดใน และโรงเรียนบานเปร็ดใน
2) จํานวน 6 แผง โดยติดตั้งท่ีโรงเรียนขนาด 120 วัตตจํานวน 4 แผง และศูนยเรียนรูชุมชนบาน

เปร็ดใน 300 วัตต 1 แผง และ 120 วัตต 2 แผง
3) จํานวนแบตเตอรี่ 6 ลูก ขนาด 12V 1 ลูก 6 แอมแปร ขนาด 1V 5 ลูก 100 แอมแปร
4) อุปกรณอ่ืนๆ เตาชีวมวล  และถังหมักชีวภาพ
5) การใชประโยชน  ใชกับระบบแสงสวางไดดี ท่ีโรงเรียนเสียคาไฟฟาเดือนละ 2,700 บาท หลังจาก

เปลี่ยนเปนหลอด LED ท้ังโรงเรียน จํานวน 120 หลอด ปจจุบันเสียคาไฟเฉลี่ยเดือนละ 1,800-
1,900 บาท

6) ปญหาอุปสรรคการใชงาน มีตอนท่ีแสงนอย
7) การขยายผล  มีการใหความรูกับชุมชน ทําเปนบานตัวอยาง
8) วิทยากรประจําหมูบาน

 นาย มลฑล สติดี
 นาย ประสิทธิ์ อินทสุวรรณ
 นาย ณรงคชัย โตโลง

สถานท่ีติดตั้งจุดเรียนรูประจําชุมชน หมูท่ี 3
1) โซลาเซลลหมูท่ี 3 บานคลองหลอด/อาวกรูด ติดตั้ง ณ ท่ีทําการหมูบาน
2) บานจํานวน 2 แผง ขนาด 120 วัตต และ 300 วัตต
3) จํานวนแบตเตอรี่ 12 ลูก ขนาด 2V 12 แอมแปร และ 150V 80 แอมแปร
4) อุปกรณอ่ืน หลอดไฟ 8 ดวง โทรทัศน 1 เครื่อง วิทยุ 1 เครื่อง พัดลม 1 ตัว
5) งบประมาณสนับสนุนจากชุมชน จํานวน 13,400 บาท ใชในกองทุนพลังงาน และอบรมการ

ออกแบบระบบโซลลาเซลลและการเลือกขนาดของสายไฟฟา ณ ศูนยเรียนรูเพ่ือโลกสีเขียว อ.
ปากชอง จ.นครราชสีมา

6) การใชประโยชน  ใชในตอนกลางคืนหลอดไฟฟาเปดทุกวันวันละ 5 ดวง และในการประชุม
หมูบานจะมีเปดพัดลมกับวิทยุบาง ซึ่งตรงนี้จะลดคาไฟฟาใหหมูบานได

7) ปญหาอุปสรรคการใชงาน ยังขาดความรูเก่ียวกับการแกปญหาหรือติดตั้ง
8) การขยายผล ทุกวันนี้ประชาชนไดนําแบตเตอรี่มาชารทกับพลังงานโซลาเซลของหมูบาน
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9) วิทยากรประจําหมูบาน
 นายอธิรัตน กระตายจันทร

สถานท่ีติดตั้งจุดเรียนรูประจําชุมชน หมูท่ี 4
1) โซลาเซลล หมู 4 บานหวงน้ําขาว ติดตั้ง ณ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล
2) จํานวน 1 แผง ขนาด 250 วัตต
3) จํานวนแบตเตอรี่ 1 ลูกขนาด 12V
4) อุปกรณอ่ืนๆ  หลอดไฟฟา
5) การใชประโยชน ใชแสงสวางชวงคํ่าคืน
6) ปญหาอุปสรรคการใชงาน ขาดบุคลากรท่ีมีความรูดานโซลาเซลล ขาดงบประมาณในการ

ดําเนินงานงาน )การขยายผล (ประชาชนยังขาดความรู ความเชื่อถือในการใชพลังงานทดแทน
7) การขยายผล เนื่องจากประชาชนยังไมเห็นผลงานท่ีชัดเจน ดังนั้นจึงควรเพ่ิมหลอดไฟแสงสวาง

ตลอดจนอุปกรณตางๆท่ีเพ่ิมความเดนชัดรอบๆ แผงโซลาเซลล
8) วิทยากรประจําหมูบาน

 นายบังคม สติดี
 นายวีรศักดิ์ สัมฤทธ

สถานท่ีติดตั้งจุดเรียนรูประจําชุมชน หมูท่ี 5
1) โซลาเซลล หมูท่ี 5 บานคันนา ติดตั้งท่ี รานคาชุมชน
2) จํานวน 2 แผง ขนาด 120 วัตต และ 300 วัตต
3) จํานวนแบตเตอรี่ 2 ลูก ขนาด 12V 125 แอมแปร และขนาด 100 แอมแปร
4) อุปกรณอ่ืนๆ  ตัวควบคุม เบรกเกอร ชุดจานดาวเทียม ทีวี ตูเย็น พัดลม เครื่องเสียงรถยนต

ลําโพง มิเตอรวัดไฟ
5) งบประมาณสนับสนุนจากชุมชนจํานวน 13,400 บาท โดยนํามาใชในกองทุนพลังงานและอบรม

การออกแบบระบบโซลาเซลลและการเลือกขนาดของสายไฟฟา ณ ศูนยเรียนรูเพ่ือโลกสีเขียว อ.
ปากชอง จ.นครราชสีมา

6) การใชประโยชน  ใชเปนท่ีเรียนรูของชุมชน และผูท่ีสนใจในชุมชน นําเสนอรูปแบบการพ่ึงพา
ตนเองนําเสนอแนวทางการประหยัดคาไฟฟา

7) ปญหาอุปสรรคการใชงาน แผง 120 วัตตไมสามารถชารตลงแบตเตอรี่ไดแกปญหาโดยการแก
ระบบจากชารจแมนนวลมาใชตัวควบคุมการประจุแบตเตอรี่

8) วิทยากรประจําหมูบาน
 ผูใหญ สุวัฒน ทองปาน
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ผลการศึกษาอบรม ไดมีการจัดทําเปนคูมือโซลาเซลล ฉบับหวงน้ําขาว ซึ่งไดรวมกันจัดทําโดย
คณะนักวิจัยชุมชนดานพลังงานท่ีผานการอบรมโซลาเซลล  รายละเอียดอยูในภาคผนวก ก

2.3.5 เปลี่ยนหลอด LED แบบ AC ของโรงเรียนบานเปร็ดใน จํานวน 120 หลอด และหลอดแอลอีดี
(LED) แบบกระแสตรง(DC) จํานวน 24 หลอด วันท่ี 10-11 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนบานเปร็ดใน จ.
ตราด สงเสริมใหโรงเรียนบานเปร็ดในเปนโรงเรียนตัวอยางนํารองเรื่องพลังงานทดแทน เอ้ือใหชุมชนซึ่ง
เปนภาคีเครือขายของศูนยเรียนรูชุมชนบานเปร็ดในไดเห็นตัวอยางของการใชพลังงานทดแทน ท่ีสามารถ
เกิดข้ึนไดจริง โดยมีชาวชุมชนไดเขารวมเปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดไส และหลอดฟลูออเรสเซนต จํานวน
17 คน

2.3.6 สํารวจเสนทางจักรยาน จํานวน 2 ครั้งในวันท่ี 27 พฤษภาคม 2558 และ 21 กันยายน 2558
โดยใหผานท้ัง 5 หมูบาน ระยะทางรวมท้ังสิ้น 21.12 กิโลเมตร มีการจัดทําปายบอกจุดและแผนท่ีใหทราบ
ท้ังหมด 5 จุดในแตละหมูบาน

ภาพท่ี 2.3.3 แผนท่ีเสนทางจักรยาน

2.3.7 เปดตัวเสนทางจักรยาน ในวันท่ี 7 พฤศจิกายน 2558 “ปนแลปู ดูปา หาหอย @หวงน้ําขาว” มี
ผูเขารวม 150 คน โดยมาจากท้ังคนในชุมชนและนอกชุมชน ในวันดังกลาวมีการกําหนดจุดเรียนรูของแต
ละหมูบานจํานวน 5 จุด เพ่ือใหคนท่ีเขารวมไดรูจักจุดเดนจุดดีของแตละหมูบานเพ่ิมมากข้ึน ตลอด
ระยะทาง 21 กิโลเมตร ไดมีการเลนใบคําไปในตัวดวยเพ่ือสรางความสนุกสนานในการปนมากข้ึน ปจจุบัน
เริ่มมีคนจากภายนอกมาใชเสนทางจักรยานนี้บางแลว
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ภาพท่ี 2.3.4 กิจกรรมแรลลี่จักรยาน

2.3.8 ฝกอบรมการเผาถานดวยเตา 200 ลิตรแบบนอน วันท่ี 16-17 ธันวาคม 2558 บานนายบุญรอด
พนภัยพาล จํานวนผูรับการอบรม 8 คน

ภาพท่ี 2.3.5 กิจกรรมฝกอบรมการเผาถานเตา 200 ลิตร

2.3.9 นําเสนอผลการดําเนินงานระยะ 12 เดือน 18 เดือนและเวทีสาธารณะ เพ่ือนําเสนอและสรุป
กิจกรรมดานพลังงานกับชาวตําบลหวงน้ําขาว  เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและตรวจสอบขอมูลดานพลังงานของ
ชุมชนหวงน้ําขาว

ภาพท่ี 2.3.6 กิจกรรมการประชุมนําเสนอผลการดําเนินงาน
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2.3.10 การศึกษาความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตรในการดําเนินโครงการโรงไฟฟาชีวมวลขนาดเล็ก
จากเศษไม ของตําบลหวงน้ําขาว อําเภอเมือง จังหวัดตราด1

ความตองการใชพลังงานไฟฟาของไทยขยายตัวอยางตอเนื่อง ขอมูลจากการรายงานของ
กระทรวงพลังงาน พบวา ในป 2557 ไทยมีกําลังการผลิตไฟฟาไดจริงปละ 27,000 เมกะวัตต แตมีความ
ตองการใชท่ี 26,598 เมกะวัตต แมกําลังการผลิตจะเพียงพอกับความตองการ แตตัวเลขใกลเคียงกันมาก
ซึ่งมีความสุมเสี่ยงตอความม่ันคงดานพลังงาน ขณะเดียวกัน การผลิตกระแสไฟฟาของไทยยังคงพ่ึงพากาซ
ธรรมชาติ คอนขางมาก โดยมีสัดสวนการผลิตกระแสไฟฟาจากกาซธรรมชาติ สูงถึงรอยละ 67 โดยกาซ
ธรรมชาติเหลานี้ประเทศไทยยังตองพ่ึงพาการนําเขาจากตางประเทศเปนหลัก

นอกจากปญหาความม่ันคงดานพลังงานดังท่ีกลาวมาแลว ปญหาสิ่งแวดลอมจากการใชเชื้อเพลิง
ฟอสซิลเหลานี้ยังเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาท่ีผานมา ประเทศตางๆ จึงมีการเรงรัดใหเกิดการ
พัฒนาพลังงานทดแทนข้ึน ประเทศไทยเปนอีกประเทศหนึ่งท่ีใหความสําคัญกับการปฏิรูปดานพลังงาน
โดยมีนโยบายการพัฒนาพลังงานทดแทน ดังท่ีปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี
10 (พ.ศ. 2550-2554) เก่ียวกับยุทธศาสตรพลังงานของประเทศ ซึ่งรัฐบาลมุงเนนการเพ่ิมสัดสวนพลังงาน
ทดแทน และเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน ดวยการสงเสริมใหเอกชนเขามามีบทบาทในการรวมลงทุน
ผลิตและจําหนายไฟฟาในรูปแบบผูผลิตไฟฟาขนาดเล็ก (Small Power Producer: SPP) และผูผลิต
ไฟฟาพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer: VSPP)

ตามแผนและยุทธศาสตรดานพลังงานดังกลาว โรงไฟฟาชีวมวล (Biomass Power plant) เปน
โรงไฟฟาพลังงานทางเลือกประเภทหนึ่งท่ีผลิตกระแสไฟฟาจากสารอินทรีย เชน แกลบ ฟางขาว เศษไม
หรือมูลสัตวตางๆ ซึ่งเปนประโยชนในการจัดการกับวัสดุเหลือใชจากภาคเกษตรกรรม เปนการสราง
มูลคาเพ่ิมใหแกเกษตรกรโดยการจําหนายเปนเชื้อเพลิงใหแกโรงไฟฟาชีวมวล

การริเริ่มศึกษาความเปนไปไดในการดําเนินโครงการโรงไฟฟาชีวมวลขนาดเล็ก เพ่ือสงเสริม
โรงไฟฟาชีวมวลในระดับชุมชน มีความสําคัญอยางยิ่ง เนื่องจากพ้ืนท่ีศึกษาเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีมีเศษ
วัสดุเหลือใชท่ีสามารถบริหารจัดการใหเปนประโยชนตอไปได แตอยางไรก็ดี กอนการดําเนินโครงการ
จําเปนตองมีการศึกษาความคุมคาในการลงทุนอยางรอบคอบ รวมถึงการประเมินผลกระทบดานอ่ืนๆ
อาทิเชน ดานสิ่งแวดลอมหรือสุขอนามัยของคนในชุมชน ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการ

วิธีการศึกษา ความเปนไปไดทางดานการเงินและเศรษฐศาสตร โครงการลงทุนโรงไฟฟาชีวมวลขนาดเล็ก
ในพ้ืนท่ีศูนยเรียนรูบานเปร็ดใน ครอบคลุมพ้ืนท่ีหมูท่ี 1-5 ตําบลหวงน้ําขาว อําเภอเมือง จังหวัดตราด

1 อ.นนท นุชหมอน และ อ.ลอยลม ประเสริฐศรี คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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1) การศึกษาศักยภาพของพื้นท่ีในการผลิตโรงงานชีวมวล
การศึกษาศักยภาพของพ้ืนท่ีในการผลิตโรงงานชีวมวล ตองพิจารณาปจจัยท่ีมีสวนสําคัญตอการ

ตั้งโรงงานไฟฟาชีวมวลในพ้ืนท่ี ท้ังประเด็น รูปแบบของโครงการผลิตไฟฟาจากชีวมวล สถานท่ีตั้งและการ
บริหารจัดการ ประเด็นความสอดคลองระหวางอุปสงคและอุปทานของวัตถุดิบท่ีใชผลิตไฟฟาชีวมวล
รวมถึงประเด็นความตองการของชุมชนและการมีสวนรวมของประชาชน เปนตน

2) การวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงิน (Financial Feasibility)
การวิเคราะหมูลคาปจจุบันสุทธิ (Net present value: NPV)
ในการศึกษานี้ใชการวิเคราะหดวยเครื่องมือ มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net present value: NPV)

หมายถึง ผลตางระหวางมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดหรือตัวเงินท่ีแปลงจากการประเมินดานตางๆ ท่ี
เก่ียวของกับโครงการดานพลังงานทางเลือกท่ีคาดวาจะไดรับในแตละปตลอดอายุโครงการกับมูลคา
ปจจุบันของกระแสเงินสดจายออกไปโครงการ สมการของมูลคาปจจุบันสุทธิแสดง ไดดังนี้

= − = B −(1 + )
โดยท่ี - B มูลคากระแสเงินสดรับในปท่ี t

- มูลคากระแสเงินสดจายในปท่ี t
- ระยะเวลาท้ังหมด 20 ป
- อัตราผลตอบแทนข้ันต่ําท่ีตองการ หรือตนทุนของเงิน (ตนทุนคาเสียโอกาสท่ีจะนํา

เงินไปลงทุนอ่ืนๆ) ซึ่งอาจจะใชเปน อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลรอยละ 3.25 ในป พ.ศ. 2558
โดยการวิเคราะหมูลคาปจจุบันสุทธิคือหากมูลคาสุทธิมากกวาหรือเทากับศูนย แสดงวาเปน

โครงการท่ีสมควรจะดําเนินการเนื่องจากมีผลตอบแทนเม่ือเปรียบเทียบกับปจจุบันมากกวาคาใชจาย
ในทางตรงกันขามหากมูลคาปจจุบันสุทธิมีคานอยกวาศูนยแสดงวาเปนโครงการท่ีไมนาจะลงทุน เนื่องจาก
มีผลตอบแทน ณ ชวงเวลาปจจุบันนอยกวาคาใชจาย

การวิเคราะหระยะเวลาของการคืนทุน (Pay Back Period)
การวิเคราะหระยะเวลาของการคืนทุน เปนการวิเคราะหชวงเวลาท่ีโครงการสามารถมีรายไดท่ี

ครอบคลุมคาใชจาย หรือนั่นก็คือระยะเวลาท่ีโครงการลงทุนสามารถสรางรายไดท่ีเม่ือนําไปหักคาใชจาย
แลว สามารถนําไปชําระเงินท่ีใชในการลงทุนไดครบถวน โดยระยะเวลาของการคืนทุนยิ่งสั้นจะเปน
โครงการท่ีมีระยะเวลาการคืนทุนยาว โดยในทางปฏิบัติยอมรับกันท่ีระยะเวลาการคืนทุนชวง 7-10 ป
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ผลการศึกษา
1) ศักยภาพของพื้นท่ีในการผลิตโรงงานชีวมวล

การศึกษาศักยภาพของพ้ืนท่ีในการผลิตโรงงานชีวมวล เปนการพิจารณาถึงปจจัยท่ีมีสวนสําคัญ
ตอการตั้งโรงงานไฟฟาชีวมวลในพ้ืนท่ี อันไดแก ทรัพยากรชีวมวลในพ้ืนท่ี รูปแบบของโครงการผลิตไฟฟา
จากชีวมวล สถานท่ีตั้งและการบริหารจัดการ ความสอดคลองระหวางอุปสงคและอุปทานของวัตถุดิบท่ีใช
ผลิตไฟฟาชีวมวล รวมถึงความตองการของชุมชนและการมีสวนรวมของประชาชน มีผลการศึกษาดังนี้

บริบทดานทรัพยากรชีวมวลของบานเปร็ดใน
บานเปร็ดใน ตําบลหวงน้ําขาวจังหวัดตราด มีผูพักอาศัยตามทะเบียนราษฎร 168 ครัวเรือน โดย

ราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพทําสวนผลไม ซึ่งมักจะมีอาณาบริเวณเดียวกับท่ีพักอาศัย โดยมีพ้ืนท่ี
เพาะปลูกและพักอาศัยโดยเฉลี่ยประมาณครัวเรือนละ 10 ไร สําหรับผลไมท่ีนิยมปลูกมากท่ีสุดในพ้ืนท่ี
บานเปร็ดใน ไดแก เงาะ ทุเรียน มังคุด และลองกอง ตามลําดับ นอกจากนี้ยังมีพืชไรและพืชสวนประเภท
อ่ืนท่ีนิยมปลูกเชนกัน ไดแก สัปปะรดและยางพารา

ในการทําสวนผลไมโดยปกติจะมีเศษก่ิงไมและวัสดุธรรมชาติท่ีเกิดจากการตัดแตงก่ิง เศษวัสดุ
เหลือใชเหลานี้สามารถนํามาใชเปนเชื้อเพลิงในครัวเรือนหลากหลายรูปแบบ บางหลังคาเรือนนําเศษก่ิงไม
มาเผาถาน ทําเปนฟน เพ่ือใชเปนเชื้อเพลิงประกอบอาหารในครัวเรือน รวมถึงการขายเปนวัตถุดิบใหแก
โรงงานแปรรูปยางเบื้องตน เพ่ือใชอบยางพารา แมวาการใชกาซหุงตมจะเปนท่ีนิยมใชกันทุกครัวเรือน แต
วา ชาวบานก็ยังนิยมใชถานหรือเชื้อเพลิงจากเศษไมดวยเชนกัน เพ่ือประหยัดคาใชจายดานพลังงาน
สําหรับในกระบวนการเผาถานนั้น ชาวบานก็จะนําก่ิงไม ท่ีตัดภายในสวน เชน ก่ิงเงาะ  ตนยางพารา
มังคุด  และนํามาเผาโดยสรางเตาเผาไวในสวน เม่ือเผาเสร็จก็จะนํามาบรรจุในกระสอบ เพ่ือนําไปใชเปน
เชื้อเพลิงในการประกอบอาหารในครัวเรือน ในการเผาถานนี้พบวามีขอดีหลายประการนั้น ก็คือการนํา
เศษไมในสวนมาสรางพลังงาน โดยสามารถประหยัดคาใชจายในบานได  บางรายก็มีการเผาและบรรจุขาย
เพ่ือเปนรายไดเสริมในราคากระสอบปานละ 150 บาท

รูปแบบของโครงการผลิตไฟฟาจากชีวมวลเศษไม
สืบเนื่องจากทรัพยากรชีวมวลในพ้ืนท่ีบานเปร็ดใน ตําบลหวงน้ําขาวจังหวัดตราด เปนเศษไมจาก

การทําสวนผลไม ดังนั้น จึงตองศึกษาโรงงานไฟฟาชีวมวลตนแบบท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน เพ่ือนํามาปรับ
ใชใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี โดยมีการเทียบเคียงกับโรงไฟฟาชีวมวลเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ
60 ป (โรงไฟฟาชีวมวลสุรนารี) เปนตนแบบ ซึ่งโรงไฟฟาชีวมวลสุรนารีเปนโรงไฟฟาชีวมวลขนาดเล็ก
สําหรับชุมชน เริ่มกอสรางในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2548 โดยความรวมมือกันระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี และบริษัท ซาตาเกะ คอรปอเรชั่น จํากัด จากประเทศญี่ปุน มีกําลังการผลิต 100 กิโลวัตต
โรงไฟฟาแหงนี้ใชเทคโนโลยีการผลิตแบบ Biomass Gasification ชนิด Open Top Downdraft
Gasification โดยทําการปอนเชื้อเพลิงจากดานบน

สําหรับหลักการทํางานใชหลักการเผาไหมท่ีควบคุมปริมาณอากาศ ทําใหเกิดการเผาไหมท่ีไม
สมบูรณ ซึ่งจะเกิดความรอนท่ีเปนตัวเรงปฏิกิริยาแบบตอเนื่องใหกลายเปน Producer Gas ซึ่งมี
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องคประกอบหลักคือกาซไฮโดรเจน กาซคารบอนมอนอกไซดและกาซมีเทน ท่ีสามารถนําไปใชเปน
เชื้อเพลิงไดท้ังสําหรับกังหันกาซ (Gas Turbine) และเครื่องยนตสาหรับผลิตกระแสไฟฟา (Gas Engine)

ท่ีมา: สถาบันธรรมรัฐเพ่ือการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม (2556)

แผนภาพท่ี 2.3.7 ข้ันตอนการทํางานของโรงไฟฟา Biomass

ท้ังนี้ โรงไฟฟาชีวมวลสุรนารี มีวัตถุประสงคหลักในการดําเนินการเพ่ือนําทรัพยากรชีวมวลใน
ชุมชน ซึ่งแตเดิมเปนเพียงเศษขยะนํามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยวัตถุดิบชีวมวลท่ีโรงไฟฟาสุรนารีใช
นั้น เปนวัสดุเหลือใชทางการเกษตร (ชีวมวล) ทุกประเภท ไดแก ไมโตเร็ว เศษไม ทางและทะลายปาลม
กะลามะพราว แกลบ ซังขาวโพด เหงามันสําปะหลัง เปนตน นอกจากนี้ ยังมีการทดลองปลูกชนิดไมโตเร็ว
ท่ีเหมาะสมตอการสงเสริมใหเกษตรกรเพาะปลูกเพ่ือเปนไมเพ่ือพลังงานอีก 3 ชนิด ไดแก ยูคาลิปตัส
กระถินเทพา และกระถินยักษ ปริมาณพ้ืนท่ีเพาะปลูกไมโตเร็วและปริมาณไมโตเร็วท่ีตองการ ไดทําการ
คํานวณจากผลการทดสอบประสิทธิภาพตนแบบชีวมวลขนาดเล็กสาหรับชุมชน (วีรชัย, 2551) โดยพบวา
ไมโตเร็ว น้ําหนัก 1.2 กิโลกรัม (ความชื้น 15%) สามารถเปลี่ยนเปนพลังงานไฟฟา ได 1 หนวย (kWh)

สําหรับแนวทางการศึกษาการกอสรางโรงไฟฟาชีวมวลบานเปร็ดใน ตําบลหวงน้ําขาวจังหวัดตราด
นั้น ทางคณะผูวิจัยศึกษาการใชเทคโนโลยีการผลิตแบบ Biomass Gasification โดยเปนเครื่องกําเนิด
ไฟฟาชีวมวลขนาดเล็กสําหรับชุมชน ขนาด 100 กิโลวัตต เนื่องจากเปนโรงไฟฟาขนาดเล็กท่ีสามารถ
บริหารจัดการไดโดยชุมชนเอง แตหากใชโรงไฟฟาท่ีมีขนาดเล็กกวานี้แมวาจะมีวัตถุดิบรองรับไดอยาง
เพียงพอตอการผลิตไฟฟา แตปญหาคือโรงไฟฟาท่ีมีขนาดเล็กมากๆ ตองแบกรับตนทุนตอหนวยท่ีสูง
เกินไป อันเปนผลมาจากการเสียเปรียบจากขนาดการผลิต (Diseconomies of Scale)

ลดอุณหภูมเิตาเผาดวย
Cooling tower ข้ีเถา

ทําความสะอาด
แกสดวย water

scrubber

ลดอุณหภูมิของแกสดวย
Chiller

ลําเลียงเขา
เตาเผา

อบ Biomass ไมให
มีความช้ืน แกส

ความรอน

กรองแกสดวย Bag
Filter

ไอนําควบแนนออก
ท่ี Condenser

ปนเครื่อง
กําเนิดไฟฟาไฟฟา
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สถานท่ีกอตั้งโรงไฟฟาจากชีวมวลเศษไม
ทางดานทําเลท่ีตั้งเพ่ือใชเปนสถานท่ีกอสรางโรงงานไฟฟาชีวมวลนั้น ในเบื้องตนขนาดพ้ืนท่ีท่ี

เหมาะสมสําหรับการกอสรางโรงไฟฟาขนาด 100 กิโลวัตต คาดวาจะใชพ้ืนท่ีประมาณ 2 ไรเศษ โดยจาก
การสอบถามประชาชนในพ้ืนท่ีพบวา พ้ืนท่ีวางเปลาท่ีมีความใกลเคียงกับคุณลักษณะเบื้องตนท่ีใชกอสราง
โรงไฟฟาชีวมวลนั้น เปนพ้ืนท่ีสาธารณประโยชน ตําบลหวงน้ําขาว แตทางชุมชนสนใจใชประโยชนจาก
พ้ืนท่ีดังกลาวเชนเดียวกัน โดยมีแผนท่ีจะทําเปนพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีใชประโยชนในกิจกรรมตางๆ ของชุมชน

2) ศักยภาพและความเพียงพอของทรัพยากรชีวมวล
ดานศักยภาพของชีวมวลในตําบล (Supply-side estimation)
ทรัพยากรชีวมวล เปนวัตถุดิบท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งในการผลิตไฟฟาและไอน้ํา จึงมีการประเมิน

โดยละเอียดวา ปริมาณชีวมวลในพ้ืนท่ีมีเพียงพอตอการผลิตไฟฟาตลอดอายุโครงการหรือไม พรอมกันนี้ยัง
มีการประเมินถึงตนทุนการรับซื้อและคาขนสง ความสมํ่าเสมอของวัตถุดิบ รวมถึงวิเคราะหสภาพปญหาท่ี
อาจจะเกิดข้ึนในอนาคตดวย  โดยจากการสอบถามประชาชนในพ้ืนท่ีโดยการสัมภาษณรวมถึงการระดม
ความคิดเห็นจากตัวแทนในพ้ืนท่ีพบวา ชีวมวลในพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมในการผลิตไฟฟาคือ เศษไมเงาะ
ท่ีไดจากกระบวนการตัดแตงก่ิงท่ีมีการริดก่ิงปละครั้ง หลังจากสิ้นสุดฤดูการเก็บเก่ียว ในชวงเดือน
มิถุนายน-กรกฎาคมของทุกป ทําใหมีชีวมวลคือเศษก่ิงไมเงาะเหลือในชุมชน ขณะท่ีไมสวนประเภทอ่ืนจะมี
ก่ิงไมนอย อีกท้ังสภาพทางกายภาพของไมของผลไมบางประเภทเปนไมเนื้อออนไมเหมาะท่ีจะนํามาทํา
เปนเชื้อเพลิง ดังนั้น ก่ิงไมเงาะจึงมีความเหมาะสมท่ีสุด

จากการประมาณการโดยการสัมภาษณตัวแทนเกษตรกรท้ัง 5 หมูบาน พบวาตําบลหวงน้ําขาว มี
พ้ืนท่ี 15,636 ไร ในจํานวนนี้เปนพ้ืนท่ีเกษตรประมาณรอยละ 70 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด หรือประมาณ
10,945.2 ไร เม่ือพิจารณาพ้ืนท่ีเกษตรท้ังหมด พบวามีพ้ืนท่ีการปลูกเงาะจริงๆ อยูท่ีประมาณรอยละ 40
ของพ้ืนท่ีเกษตร หรือประมาณ 4,378.08 ไร ท้ังนี้ ในพ้ืนท่ี 1 ไร เฉลี่ยจะมีตนเงาะอยูประมาณ 7 ตน
ดังนั้น ประมาณการจํานวนตนเงาะท้ังหมดในตําบล จะอยูท่ีประมาณ 30,646 ตน โดยตนเงาะสามารถ
แบงเปนตนเงาะขนาดเล็ก (เสนผานศูนยกลางประมาณ 15-20 ซม.) และตนเงาะขนาดใหญ  (เสนผาน
ศูนยกลางประมาณ 30-60 ซม.) ในสัดสวนเทาๆ กัน กลาวคือ ประเภทละ 15,323 ตน สําหรับตนเงาะ
ขนาดเล็ก ในแตละปจะใหก่ิงไมจากการริดก่ิง โดยจะทําใหไดเศษไมชีวมวลประมาณตนละ 50 กิโลกรัม
สวนตนเงาะขนาดใหญ จะใหชีวมวลอยูท่ีประมาณตนละ 100 กิโลกรัม ดวยเหตุนี้ ทําใหสามารถคํานวณ
ประมาณการชีวมวลจากก่ิงไมเงาะไดประมาณ 2,298 ตันตอป

อยางไรก็ตาม ปญหาเก่ียวกับทรัพยากรชีวมวลท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต คือมีแนวโนมการโคนเงาะ
ท่ีมีมากข้ึนอันเนื่องจากมาจากปญหาดานราคาผลผลิตเงาะท่ีไมสูงมากนักเม่ือเปรียบเทียบกับผลไม
ประเภทอ่ืน  ปญหาเก่ียวกับการแยงชิงทรัพยากรชีวมวล โดยเศษไมเงาะเปนท่ีตองการของภาคเศรษฐกิจ
อ่ืนๆ ดวย ในระดับครัวเรือนมีการนํามาเปนเชื้อเพลิงจําพวกฟนหรือถานท่ีใชหุงตมหรือประกอบอาหารใน
ครัวเรือน ในระดับอุตสาหกรรมเศษไมเงาะเปนวัตถุดิบท่ีสําคัญของโรงงานแปรรูปยางเบื้องตน ท่ีตองการ
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นําเศษไมไปใชในกระบวนอบยางแผน โดยจะมีพอคาเรนํารถกระบะมารับซื้อเศษไมจากสวนผลไมโดยตรง
นอกจากนี้ ปญหาอีกประการท่ีพบคือการเสื่อมสภาพของไมเงาะ เนื่องจากในแตละปมีการตกแตงก่ิงเงาะ
ในชวงระยะเวลาสั้นๆ เพียงครั้งเดียว หลังจากนั้น จะตองนําก่ิงไมเงาะเหลานี้มาเก็บไวเพ่ือใหมีเศษชีวมวล
เก็บรักษาไวใชตลอดท้ังป จึงทําใหเกิดการเสื่อมสภาพและใหพลังงานท่ีนอยลงได

ดานความตองการชีวมวล (Demand-side estimation)
โรงไฟฟาชีวมวลขนาดเล็ก กําลังการผลิต 100 กิโลวัตตนั้น ในเวลา 1 ชั่วโมงตองใชเชื้อเพลิง 2.5

กิโลกรัมตอการผลิตไฟฟา 1 กิโลวัตต โดยในแตละครั้งโรงไฟฟาตองดําเนินการผลิตอยางนอย 3-4 ชั่วโมง
ดังนั้น ในการผลิตไฟฟา 1 วัน อยางนอยวันละ 3 ชั่วโมง มีความตองการใชเศษชีวมวลไมเงาะ ท้ังสิ้น 750
กิโลกรัมตอวัน หรือหากผลิตวันละ 4 ชั่วโมง ตองใชเศษไมเงาะ วันละ 1,000 กิโลกรัมตอวัน หรือใชเศษ
ไมเงาะเฉลี่ย 250 กิโลกรัมตอชั่วโมง ดวยเหตุนี้ จึงจําเปนตองมีการสํารองเศษชีวมวล โดยเฉลี่ยวันละ
750-1,000 กิโลกรัม หรือหากพิจารณาวาจะมีการเดินเครื่องผลิตไฟฟาจํานวน 355 วันตอป (หยุดพัก
เครื่อง 30 วัน) พบวาความตองการชีวมวลจะอยูในราว 266-355 ตัน/ป

ผลจากการประมาณคาขางตน พบวาชีวมวลในตําบลหวงน้ําขาว อาจจะเพียงพอตอการผลิต
ไฟฟาข้ันต่ํา แตหากมีการใชชีวมวลในการผลิตไฟฟาอยางตอเนื่องวันละ 24 ชั่วโมง ทําใหมีความตองการ
ใชเศษชีวมวลเพ่ิมข้ึนมาก โดยพบวามีความตองการใชชีวมวลอยูท่ี 6 ตันตอวัน ซึ่งหากในหนึ่งปมีชีวมวล
ท้ังสิ้น 2,298 ตัน หากเปนไปตามนี้จะมีชีวมวลเพียงพอในการผลิตไฟฟาได 383 วัน แตท้ังนี้ อาจมีความ
คลาดเคลื่อนบางสวนในการเก็บขอมูลท่ีมีขอจํากัดอยูมาก ทําใหตัวเลขท่ีคํานวณอาจคลาดเคลื่อนไดสูง

ในกรณีท่ีเศษชีวมวลไมเพียงพอตอความตองการนั้น ทางออกท่ีเปนไปไดในเบื้องตนคือตอง
พิจารณาชีวมวลประเภทอ่ืนๆ เพ่ือเปนแผนสํารองรองรับความตองการใชชีวมวลในอนาคต โดยในพ้ืนท่ี
ตําบลหวงน้ําขาว ยังมีเศษชีวมวลประเภทอ่ืนๆ อาทิ การพิจารณาเศษไมจากการสางตนโกงกาง แตกรณีนี้
จําเปนตองทําความเขาใจกับประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีตองการอนุรักษปาชายเลน รวมถึงเศษไมไผจากการเลี้ยง
สัตวน้ําชายฝงท่ีมีการเปลี่ยนตามรอบของการผลิต นอกจากนี้ยังอาจขยายขอบเขตการรับซื้อเศษไมเงาะไป
ยังพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ซึ่งอาจจะตองเสียตนทุนและคาใชจายเพ่ิมข้ึน

3) ตนทุนและรายไดของโรงไฟฟาชีวมวล
การวิเคราะหตนทุนการผลิตของโรงไฟฟาชีวมวล
การลงทุนโรงไฟฟาชีวมวลมีท้ังท่ีเปนการลงทุนในสิ่งปลูกสราง การจัดซื้อท่ีดิน เครื่องจักร และ

วัสดุอุปกรณ ตนทุนในสวนนี้เปนตนทุนคงท่ี (Fixed Cost) ซึ่งเปนตนทุนครั้งแรกเม่ือเริ่มตนโครงการ
นอกจากนี้ยังมีตนทุนแปรผันตามปริมาณการผลิตไฟฟา เปนตนทุนท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียว
ของกับการผลิตกระแสไฟฟา ซึ่งผันแปรไปตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน เราเรียกตนทุนสวนนี้วา
ตนทุนผันแปร (Variable Cost) เชน คาวัตถุดิบ คากระแสไฟฟา คาน้ําประปา คาขนสง เปนตน โดย
รายละเอียดของตนทุนและคาใชจายตางๆ แสดงในตารางท่ี 1
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ตารางท่ี 2.3.6 ตนทุนและคาใชจายจากการผลิตไฟฟาชีวมวล

รายการ รายละเอียด จํานวน ราคาตอหนวย มูลคา

ตนทุนคงท่ี (Fixed Cost):

คาออกแบบกอสรางโรงไฟฟา โรงเรือนมาตรฐานและอาคารท่ีเก่ียวของ 1 1,000,000 1,000,000

คาเชา/ซื้อ ท่ีดิน พ้ืนท่ีโรงงาน จํานวน 2 ไร 2 500,000 1,000,000
คาเครื่องเครื่องกําเนิดไฟฟา
และอุปกรณ

คาเครื่องจักร (ขนาด 100 KgW) และคาวาง
ระบบอ่ืนๆ 1 17,000,000 17,000,000

คาบุคลากร พนักงานประจํา วิศวกร และนายชางวุฒิ ปวส (อัตราเพ่ิมเดือน
ละ 1.5 เทา) 24 40,000 960,000

คาบํารุงรักษาซอมแซม คาบํารุงรักษาตอป 1 200,000 200,000
คาบริหารจัดการ/คาใชจาย
สํานักงาน คาบริหารจัดการ/คาใชจายสํานักงาน 1 30,000 30,000

ตนทุนผันแปร (Variable Cost):

คาวัตถุดิบ (เช้ือเพลิงชีวมวล) วันละ 5 ตันๆ ละ 800 บาท จํานวน 355 วัน 1775 800 1,420,000

คารวบรวมวัตถุดิบและการขนสง วันละ 5 ตันๆ ละ 50 บาท จํานวน 355 วัน 1775 50 88,750

คาจางแรงงานรายวัน
จางงานลูกจางรายวันจํานวน 2 คนๆ ละ 300
บาทตอวัน 710 300 213,000

คาระบบสาธารณูปโภค คานํ้าและคาไฟ คิดเปนอัตราตอเดือน 12 5000 60,000

คาใชจายดานสิ่งแวดลอม คากําจัดฝุนข้ีเถา กําจัดขยะ และอ่ืนๆ 1 60,000 60,000

รวม 21,971,750
ท่ีมา: รวบรวมโดยผูวิจัย

การวิเคราะหรายไดของโรงไฟฟาชีวมวล
1) รายไดจากการขายไฟฟา
รายไดหลักของโครงการ มาจากการผลิตไฟฟาเพ่ือขายเขาระบบใหกับการไฟฟาฝายผลิต (กฟผ.)

โดยจะคิดราคารับซื้อพลังงานไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาพลังงานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก (Very Small Power
Producer: VSPP) ตามอัตราชวงเวลาของการใช (Time of Use: TOU Rate) แบงเปน 2 อัตรา โดย
กําหนดชวง On Peak ตั้งแตวันจันทร-วันศุกร เวลา 09.00-22.00 น. และชวง Off Peak ตั้งแตวันจันทร-
ศุกร เวลา 22.00-09.00 น. และวันเสาร-อาทิตยท้ังวัน รวมถึงวันหยุดราชการตามปกติ แตไมรวมวันพืช
มงคลและวันหยุดชดเชย โดยอัตราการขายสง TOU (บาท/หนวย) เปนไปตามตารางท่ี 2 สําหรับคา Ft
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ขายสงเฉลี่ย 0.4064 บาท/หนวย (ขอมูล ณ เดือนมีนาคม 2556 ตามท่ี กฟผ.กําหนด) และสวนเพ่ิม
ราคารับซื้อไฟฟา (Adder) สําหรับโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียน ขนาดเล็กกวา 10 เมกกะวัตต (VSPP) รัฐ
จะใหการสนับสนุน VSPP รายใหมเปนระยะเวลา 7 ป ท้ังนี้สําหรับโรงไฟฟาจากชีวมวลจะไดสวนเพ่ิม
ราคารับซื้อไฟฟา (Adder) เปน 0.5 บาท/หนวย

ตารางท่ี 2.3.7 อัตราการขายสงกระแสไฟฟา (TOU)

อัตราขายสง TOU (บาท/หนวย)
On Peak Off Peak
3.8548 2.0424

จากขอมูลขางตนสามารถคํานวณรายไดรับของโรงไฟฟาไดดังรายการตอไปนี้
1.1) การคํานวณกําลังการผลิตไฟฟาสุทธิ

 กําลังการผลิตไฟฟาท้ังหมดท่ีขายใหกับการไฟฟา 100 กิโลวัตต
1.2) การคํานวณปริมาณการขายไฟฟาตอเดือน

 จํานวนวันในชวง On–Peak (13 ชั่วโมง/วัน) 22 วัน/เดือน
 จํานวนวันในชวง Off–Peak (11 ชั่วโมง/วัน) 22 วัน/เดือน
 จํานวนวันในชวงวันหยุดราชการ (24 ชั่วโมง/วัน) 8 วัน/เดือน

ดังนั้น ปริมาณการขายไฟฟาตามชวงเวลาการใชไฟฟาภายใน 1 เดือน เปนดังนี้
 ปริมาณการขายไฟฟาในชวง On–Peak  =  [13 x 22] = 286 กิโลวัตต-ชั่วโมง/เดือน
 ปริมาณการขายไฟฟาในชวง Off–Peak =  [11 x 22] = 242 กิโลวัตต-ชั่วโมง/เดือน
 ปริมาณการขายไฟฟาในชวงวันหยุดราชการ =  [24 x 8]= 192 กิโลวัตต-ชั่วโมง/เดือน

1.3) การคํานวณรายไดจากการขายไฟฟา (ไมรวม Ft) ตอเดือน
 ราคารับซื้อไฟฟาจากการไฟฟาในชวง On–Peak = 3.8548 บาท/กิโลวัตต-ชั่วโมง
 ราคารับซื้อไฟฟาจากการไฟฟาในชวง Off–Peak = 2.0424 บาท/กิโลวัตต-ชั่วโมง
 ราคารับซื้อไฟฟาจากการไฟฟาในชวงวันหยุดราชการ = 1.2246 บาท/กิโลวัตต-ชั่วโมง
 ราคารับซื้อไฟฟาสวนเพ่ิม (Adder) = 0.5 บาท/กิโลวัตต-ชั่วโมง
 ปริมาณไฟฟาสูญเสีย คิดเปน รอยละ 5

ดังนั้นรายไดจากการขายไฟฟาตามชวงเวลาการใชไฟฟาภายใน 1 เดือน เปนดังนี้
 รายไดจากการขายไฟฟาในชวง On–Peak

= [(3.8548 + 0.5) x 286 x 100 x (1-0.05)] = 118,319.916 บาท/เดือน



73

 รายไดจากการขายไฟฟาในชวง Off–Peak
= [(2.0424 + 0.5) x 242 x 100 x (1-0.05)] = 58,449.776 บาท/เดือน

 รายไดจากการขายไฟฟาในชวง Holiday
= [(1.2246 + 0.5) x 192 x 100 x (1-0.05)] = 31,456.704 บาท/เดือน

 รวมรายไดจากการขายไฟฟาท้ังหมด
= [1,064,879.24 + 526,047.95  +283,110.34] = 208,226.396 บาท/เดือน

หรือหากคิดรายไดตลอดท้ังปจะเทากับ 208,226.396 x 12 = 2,498,716.752 บาท/ป

2) รายไดจากการขายถาน
ถาน เปนของเหลือใชจากกระบวนการผลิตไฟฟา ซึ่งโดยปกติแลวเถาถานจากการเผาไหมจะขน

ไปฝงกลบ หรือกําจัดตามขบวนการ หากแตเถาถานจากชีวมวลสามารถนําไปทําเปนถานอัดแทง ดังนั้นจึง
ถือวาเปนผลประโยชนดานหนึ่งของโครงการ โดยเครื่องผลิตไฟฟา ขนาดกําลังการผลิตท่ี 100 กิโลวัตต จะ
มีรายได ซึ่งเปนผลพลอยได (ถาน) ดังนี้

 รายไดจากการขายถาน = ปริมาณถานจากผลพลอยได × ราคาถานหุงตม
 โดยท่ี ราคาเฉลี่ยถานหุงตมในจังหวัด (บาท/กิโลกรัม) = 7 บาท/กิโลกรัม
 1 หนวยไฟฟา ผลิตถานได 0.12 กิโลกรัม กําลังการผลิตตอป (กิโลกรัมตอป)2

 ดังนั้น รายรับจากการขายถาน คิดจากจํานวนเถาถานท่ีผลิตได 288 กิโลกรัม/วัน
 จํานวนวันดําเนินการ 335 วัน/ป
 มีเถาถาน = 335 x 288 = 96,480 กิโลกรัม /ป
 รวมรายไดจากการขายถาน 96,480 x 7 = 675,360 บาท/ป

กลาวโดยสรุป เม่ือรวมรายไดท้ังจากการขายไฟฟาและการขายถาย รายรับท้ังหมดจะอยู ท่ี
ประมาณ 3,174,076.75 บาทตอป

4) ผลการวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงิน
การวิเคราะหความเปนไปไดทางการเงิน เปนการประเมินความคุมคาของโครงการตางๆ โดยการ

ใชตัวแปรท่ีเปนตัวเงินมาเปนเกณฑในการตัดสินใจเลือกดําเนินโครงการไดชัดเจนยิ่งข้ึน ในการศึกษานี้ใช
การวิเคราะหดวยเครื่องมือ มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net present value: NPV) เพ่ือตองการทราบวา
โครงการลงทุนโรงไฟฟาชีวมวลนั้นมีรายไดท่ีคาดวาจะไดรับในแตละปตลอดอายุโครงการเม่ือเปรียบเทียบ
กับมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดจายออกไปโครงการเปนอยางไร รวมถึง การวิเคราะหระยะเวลาของ

2 จากการศึกษาของ ปกรศพรรน (2552)



74

การคืนทุน (Pay Back Period) เปนการวิเคราะหชวงเวลาท่ีโครงการสามารถมีรายไดท่ีครอบคลุม
คาใชจาย โดยในทางปฏิบัติยอมรับกันท่ีระยะเวลาการคืนทุนชวง 7-10 ป

สําหรับผลการวิเคราะหดวยเครื่องมือ มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net present value: NPV) แสดงให
เห็นวา โครงการโรงไฟฟาชีวมวลในพ้ืนท่ีตําบลหวยน้ําขาว ไมมีความคุมคาและไมมีความเปนไปไดของ
โครงการลงทุน (ดู ตารางท่ี 3 ประกอบ) เนื่องจากมีคา NPV นอยกวาศูนยตลอดระยะเวลาของโครงการ
ลงทุน โดยถาหากอายุของโครงการอยูท่ี 10 ป คา NPV ของโครงการจะอยูท่ี - 17,801,267.88 และใน
กรณีท่ีอายุของโครงการอยูท่ี 20 ป คา NPV ของโครงการจะอยูท่ี –16,930,662.12 อีกท้ังโครงการลงทุน
ยังจะไมสามารถคืนทุนได ในชวงระยะเวลา 10 และ 20 ป ตามลําดับ

ตารางท่ี 2.3.8 ผลการคํานวณ NPV ของโครงการโรงไฟฟาชีวมวล
ปท่ี Bt Ct (Bt-Ct) NPV
0 - 19,000,000.00 - 19,000,000.00 - 19,000,000.00
1 3,174,076.75 3,031,750.00 142,326.75 137,846.73
2 3,174,076.75 3,031,750.00 142,326.75 133,507.73
3 3,174,076.75 3,031,750.00 142,326.75 129,305.31
4 3,174,076.75 3,031,750.00 142,326.75 125,235.16
5 3,174,076.75 3,031,750.00 142,326.75 121,293.14
6 3,174,076.75 3,031,750.00 142,326.75 117,475.19
7 3,174,076.75 3,031,750.00 142,326.75 113,777.43
8 3,174,076.75 3,031,750.00 142,326.75 110,196.06
9 3,174,076.75 3,031,750.00 142,326.75 106,727.41
10 3,174,076.75 3,031,750.00 142,326.75 103,367.96
11 3,174,076.75 3,031,750.00 142,326.75 100,114.24
12 3,174,076.75 3,031,750.00 142,326.75 96,962.95
13 3,174,076.75 3,031,750.00 142,326.75 93,910.84
14 3,174,076.75 3,031,750.00 142,326.75 90,954.81
15 3,174,076.75 3,031,750.00 142,326.75 88,091.83
16 3,174,076.75 3,031,750.00 142,326.75 85,318.96
17 3,174,076.75 3,031,750.00 142,326.75 82,633.38
18 3,174,076.75 3,031,750.00 142,326.75 80,032.33
19 3,174,076.75 3,031,750.00 142,326.75 77,513.15
20 3,174,076.75 3,031,750.00 142,326.75 75,073.27

NPV ของการลงทุนโครงการน้ี (อายุโครงการ 10 ป) - 17,801,267.88
NPV ของการลงทุนโครงการน้ี (อายุโครงการ 20 ป) - 16,930,662.12

ท่ีมา: คํานวณโดยผูวิจัย
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สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
1) สรุปผลการศึกษา

จากการศึกษาความเปนไปไดในการกอสรางโรงไฟฟาชีวมวลขนาดเล็ก โดยใชเทคโนโลยีการผลิต
แบบ Biomass Gasification ขนาดกําลังการผลิต 100 กิโลวัตต ในพ้ืนท่ีบานเปร็ดใน ตําบลหวยน้ําขาว
อําเภอเมือง จังหวัดตราด มีผลการศึกษาโดยสรุป ดังนี้

 บานเปร็ดในมีทรัพยากรชีวมวลท่ีสําคัญคือเศษไมเงาะท่ีเกิดจากการตัดแตงก่ิงไมเงาะ โดยมี
ปริมาณเศษไมเงาะท่ีเพียงพอตอการผลิตไฟฟาขนาด 100 กิโลวัตต อยางไรก็ตาม ยังมี
ประเด็นพิจารณาท่ีเปนความเสี่ยงและอาจสงผลตอการดําเนินโครงการในอนาคตคือ
สถานการณราคาเงาะไมดีมากนัก ในอนาคตอาจมีการโคนตนเงาะมากข้ึน รวมถึงการแยงชิง
ทรัพยากรเศษไมเงาะในภาคอุตสาหกรรมการแปรรูปยางเบื้องตน และการใชไมเงาะเปน
เชื้อเพลิงหุงตมในครัวเรือน

 ผลวิเคราะหความเปนไปไดในทางการเงิน พบวา ตลอดระยะเวลาของโครงการลงทุน มี
ผลตอบแทนโดยพิจารณาจาก คา NPV นอยกวาศูนย โดยถาหากอายุของโครงการอยูท่ี 10
ป คาNPV ของโครงการจะอยูท่ี -17 ,801, 267.88และในกรณีท่ีอายุของโครงการอยูท่ี20
ป คาNPV ของโครงการจะอยูท่ี - 16,930, 662.12นั่นคือโครงการนี้มีแนวโนมท่ีจะไมคุมทุน

โดยสาเหตุหลักประการหนึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากเงินลงทุนตั้งตนของโครงการสูงมาก และ
ขนาดของโรงงานเล็กเกินไปทําใหมีตนทุนตอหนวยในดําเนินการท่ีสูง

2) ขอเสนอแนะ
สืบเนื่องมาจากผลการวิเคราะหความเปนไปไดในทางการเงิน พบวาโครงการนี้มีแนวโนมท่ีจะไม

คุมทุน และไมมีความเปนไปไดในทางการเงิน หากผูกําหนดนโยบายตองการท่ีจะดําเนินโครงการตอไป
อาจเปนไปในลักษณะของการใหเงินงบประมาณอุดหนุน ซึ่งมีประโยชนในแงท่ีเปนการสงเสริมการจัดการ
วัสดุเหลือใชในภาคการเกษตร สรางมูลคาเพ่ิมใหแกเกษตรกรในพ้ืนท่ี รวมถึงการรักษาสิ่งแวดลอมจากการ
มีพลังงานสะอาด อยางไรก็ตาม ในบริบทของการใชเงินงบประมาณในจํานวนเดียวกัน ผูกําหนดนโยบาย
ควรพิจารณาถึงทางเลือกในการใชเทคโนโลยีผลิตไฟฟารูปแบบอ่ืนๆ ท่ีใหผลตอบแทนคุมคากวา  หรืออาจ
พิจารณาอยางงายๆ คือ เงินจํานวนเดียวกันหากนําไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลท่ีปราศจากความเสี่ยง จะ
ไดรับผลตอบแทนท่ีคุมคากวา



76

2.3.11 ขอสรุปจากการดําเนินงานดานพลังงานชุมชน ประเด็นตัวช้ีวัดสุขภาวะ

1) เกิดสติปญญาความสามารถคิดดี คิดเปน ใฝรู ในดานทักษะการรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม ภายใตกิจกรรมการอบรมดานพลังงาน และการศึกษาดูงาน เปนผลใหสมาชิกชุมชนนําความรูทักษะ
ท่ีไดมาพัฒนาตอยอดในชุมชน โดยคํานึงถึงพ้ืนฐานดานวัฒนธรรม สังคม และสิ่งแวดลอมของชุมชน โดยมี
ตัวชี้วัดท่ีชัดเจน คือ สามารถตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกท่ีคิดวาเหมาะสมดวยตนเอง ดัง
กรณีการมีมติรวมกันท่ีจะติดตั้งระบบการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือใชทดแทน
กระแสไฟฟาท่ีมีอยูเดิมของศูนยเรียนรูชุมชน และสหกรณรานคาชุมชน และติดตั้งในพ้ืนท่ีเครือขายของ
ศูนยเรียนรูชุมชนบานเปร็ดใน การทําระบบประปาโดยใชโซลาเซลล กิจกรรมการเปลี่ยนหลอดแอลอีดีใน
โรงเรียนบานเปร็ดใน ดวยแนวคิดท่ีจะใหสมาชิกในชุมชนท่ีสนใจไดนําไปใช และสามารถรับมือตอ
ผลกระทบของปญหาพลังงานท่ีอาจจะมีในอนาคต

2) การสงเสริมสนับสนุนใหมีกิจกรรมออกกําลังกาย ดวยการเชิญชวนสมาชิกในชุมชนหันมาปน
จักรยานรอบตําบลหวงน้ําขาว และจัดทําเสนทางจักรยานตําบลหวงน้ําขาว ภายใตกิจกรรมการปนแลปู ดู
หอย@หวงน้ําขาว ซึ่งนอกจากจะชวยเสริมสุขภาพท้ังดานรางกาย และจิตใจแลวยังชวยใหเกิดพลังสามัคคี
ในชุมชน ตลอดจนชวยลดการใชพลังงานฟอสซิล


