บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาการความคุ้มค่าทางการเงินของการลงทุนและศึกษา
แนวทางส่งเสริมการใช้ก๊าซชีวภาพในชุมชน ณ บริเวณคาแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ทโดยกาหนดวิธีการ
ดาเนินงานวิจัยตามลาดับ ดังนี้
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล
2. การวิเคราะห์ข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษามีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ประเภทของข้อมูล ซึ่ งข้อมู ลที่นามาใช้ ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นข้อมู ลทุติยภูมิ ซึ่ ง
ประกอบด้วยข้อมูลต่างๆ ดังนี้
- รวบรวมสถิ ติ อั ต ราการขยายตั ว ของการน าเข้ า พลัง งานปี พ.ศ.2546-2552
และพยากรณ์ราคาในอนาคต เพื่อให้เห็นถึงแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาเชื้อเพลิงในแต่ละปี
- สภาพทั่วไปและความเป็นมาของโครงการ
- ต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการ
2. แหล่งที่มาของข้อมูลซึ่งข้อมูลที่นามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นข้อมูลที่ได้รวบรวม
จากเอกสารต่างๆ ที่ได้มี การจัดทาไว้ ตลอดจนเอกสารรายงานวิจัยในห้องสมุดของสถาบันต่างๆ
โดยมีแหล่งที่มาของข้อมูลดังนี้ คือ
- ข้อมูลสถานการณ์พลังงานของประเทศจากสานักนโยบายและแผนพลังงาน
- ข้อมูลในส่วนของต้นทุนและผลประโยชน์ของโครงการจากคาแสด ริเวอร์แคว
รีสอร์ท
การวิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ จึงเป็นการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการเงินซึ่งเป็น
การวิเคราะห์เพื่อที่จะพิจารณาความเหมาะสมของโครงการแง่ของเอกชน และสังคมโดยรวม
การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน (Financial Analysis) โดยใช้หลักการวิเคราะห์
ต้นทุนและผลประโยชน์ ของโครงการ ซึ่งจะทาให้ทราบถึงความเหมาะสมสาหรับการลงทุนของ
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โครงการในแง่สังคมโดยรวม เพื่อดูว่าการมีโครงการจะมีความเหมาะสมในแง่ของสวัสดิการของ
สังคมหรือไม่อย่างไร โดยทาการวิเคราะห์ โดยใช้การตัดสินใจแบบปรับค่าของเวลา ด้วยดัชนี
วัดความคุ้มค่าคือ การหามูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) อัตราส่วนผลประโยชน์
ต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio: BCR) อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of
Return: IRR) และระยะเวลาการคืนทุน (Payback Period : PBP)
ในการศึ กษางานวิ จั ย การเงิ นของการลงทุน จากโครงการนั้น ได้ ใช้ โ ปรแกรม Excel
เข้ามาช่วยในการคานวณ เพื่อคานวณหาข้อมูล โดยแบ่งการวิเคราะห์ดังนี้
1. วิเคราะห์โครงการลงทุน ศึกษาความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ในการสร้างบ่อหมัก
แบบโดมคงที่ชนิดแยกถังเก็บก๊าซ และบ่อหมักแบบถังลอยจากมูลสัตว์ วัสดุที่เป็นอินทรีย์สารอื่นๆ
คื อ เศษอาหารที่ เ หลื อ ทิ้ ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด ก๊ า ซชี ว ภาพขึ้ น และน าไปใช้ แ ทนก๊ า ซหุ ง ต้ ม ในห้ อ งครั ว
ส่วนน้าทิ้งที่เหลือได้แร่ธาตุที่เหมาะสมกับการนาไปใช้เป็นปุ๋ยน้าสาหรับพืช ในแปลงเกษตรของ
โรงแรม โดยการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ ต้นทุนของโครงการ,
จุดคุ้ม ทุนของโครงการ,
ผลตอบแทนจากการลงทุน, การพยากรณ์การผลิตและแนวโน้มความต้องการ
2. ศึกษาแนวทางส่งเสริมการใช้ก๊าซชีวภาพในชุมชน ณ บริเวณคาแสด ริเวอร์แคว
3. ศึกษาศักยภาพด้านการผลิตและเทคโนโลยีในการผลิตของโครงการ ในเรื่องการ
ออกแบบติดตั้ง
ขอบเขตของการศึกษา
1. อัตราคิดลดกรณีไม่มีการกู้เงินใช้อัตราคิดลดร้อยละ 4 โดยคิดจากอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากสาหรับบุคคลธรรมดาของธนาคารพาณิชย์ ซึ่งกาหนดตามอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจา 12
เดือนของธนาคารพาณิชย์โดยเฉลี่ยในช่วงที่มีการลงทุน ในปี 2549 เนื่องจากเงินลงทุนเป็นของ
เจ้าของกิจการรีสอร์ท
2. อายุโครงการ 15 ปี คิดจากอายุการใช้งานของระบบก๊าซชีวภาพ
3. กาหนดให้โครงการมีรายได้ในแต่ละปี เนื่องมาจากการประหยัดค่าก๊าซแอลพีจี
หรือก๊าซหุงต้ม รวมทั้งมีรายจ่ายในแต่ละปีในการซ่อมแซมและบารุงรักษาคงที่ตลอดอายุโครงการ
15 ปี
4. กาหนดเวลาปิดโครงการในเดือนตุลาคม 2552 โดยหากมีการต่อเติม ระบบหรือ
ปรับปรุง เพิ่มเติม หลั งจากกาหนดเวลานี้จะไม่ ได้นามาใช้ เพื่อวิเคราะห์ความคุ้ม ค่าทางการเงิ น
สาหรับการศึกษาครั้งนี้
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5. ระยะเวลาคืนทุนที่จะนามาพิจารณาเป็นเกณฑ์ในการยอมรับหรือปฏิเสธโครงการ
จากกองทุนเพื่อการส่งเสริมและอนุรักษ์พ ลังงาน ได้กาหนดระยะเวลาคืนทุนของอุตสาหกรรม
ประเภทโรงแรมที่มีการลงทุนในโครงการพลัง งานทดแทนเกี่ยวกับก๊าซชี วภาพ กรณีไ ด้รับเงิ น
สนับสนุนเป็นระยะเวลา 4-6 ปี
ในบทนี้ได้แบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกเป็นการศึกษา และวิเคราะห์
ต้นทุนและผลประโยชน์จากโครงการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อทดแทนก๊าซแอลพีจีหรือก๊ าซหุงต้มที่ใช้ใน
การประกอบอาหารของคาแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ ท และในส่วนที่ สองนั้น จะเป็ น การศึกษา
แนวทางส่งเสริมการใช้ก๊าซชีวภาพในชุมชน ณ บริเวณคาแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท
การศึกษาต้นทุนและผลประโยชน์
1. ต้นทุนของโครงการ
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายในโครงการผลิตพลังงานเชื้อเพลิงเพื่อทดแทนก๊าซแอลพีจีหรือ ก๊าซ
หุงต้มที่นามาใช้ในการวิเคราะห์ และประมาณการการใช้เชื้อเพลิงนั้น ได้มาจากคาแสด ริเวอร์แคว
รี ส อร์ ท ซึ่ ง ต้ น ทุ น และค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ส ามารถคิ ด เป็ น มู ล ค่ า หรื อ เป็ น ตั ว เงิ น ได้ จะแบ่ ง ออกเป็ น
2 ประเภท คือ 1) ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Investment Costs) หรือต้นทุนคงที่ของโครงการ
ซึ่งหมายถึงค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปเพื่อการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรของโครงการ และ 2) ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงาน (Operating Costs) หรือค่าใช้จ่ายประจา
นอกจากนั้น ในการก่อสร้างระบบพลังงานทดแทนทั้ง 2 ระบบ คือ ระบบผลิตก๊าซ
ชีวภาพ ได้แก่ บ่อหมักช้าแบบโดมคงที่ชนิดแยกถังเก็บก๊าซ บ่อหมักช้าแบบถังลอย โดยใช้พื้นที่
ในบริเวณใกล้กับหน่วยงานพัฒนาธุรกิจ และห้องครัวของคาแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท ซึ่งเป็นพื้นที่
ที่มีอยู่เดิม ในการศึกษาครั้งนี้จึงไม่นาค่าที่ดินมาคิดเป็นต้นทุนของโครงการ
ดังนั้น ต้นทุนในการผลิตพลังงานทดแทน ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการลงทุน และ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น สามารถจาแนกตามระบบการผลิตก๊าซ ดังนี้
1.1 ต้นทุนของระบบบ่อหมักช้าแบบโดมคงที่ชนิดแยกถังเก็บก๊าซ ค่าใช้จ่ายใน
การลงทุน (Investment Costs) หรือต้นทุนคงที่ของโครงการก่อสร้างระบบบ่อหมักช้าแบบโดมคงที่
ชนิดแยกถัง เก็บ ก๊าซ ซึ่ ง เป็นค่ าใช้ จ่ ายเกี่ยวกั บการลงทุ นในทรัพ ย์ สินถาวรที่มี อายุ การใช้ ง าน
มากกว่า 1 ปี จากการศึกษาพบว่าประกอบด้วยค่าใช้จ่ายดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.1.1 ชุ ดระบบบ่อหมั กช้ าแบบโดมคงที่ ช นิดแยกถัง เก็บก๊าซ ขนาด 100
ลูกบาศก์เมตร จานวน 1 ชุด ซึ่งมีโครงสร้างประกอบด้วยชุดบ่อหมักช้าพร้อมถังลอยเก็บก๊าซ ระบบ
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กวนผสมระบบควบคุมความดัน รวมทั้งค่าปรับพื้นที่สาหรับการก่อสร้างระบบบ่อหมัก และค่าจ้าง
แรงงานมูลค่าประมาณ 364,345 บาท
1.1.2 ชุดระบบกรองและทาความสะอาดก๊าซชีวภาพ 1 ชุด มูลค่าประมาณ
15,000 บาท
1.1.3 ชุดเพิ่มความดันก๊าซพร้อมถังพักความดันส่งก๊าซชีวภาพ 1 ชุด ซึ่งมี
หน้าที่ในการปรับให้ก๊าซมีแรงดันมากขึ้น ก่อนที่จะผ่านระบท่อส่งก๊าซไปยังจุดใช้งานก๊าซชีวภาพ
มูลค่าประมาณ 50,000 บาท
1.1.4 ชุดถังพักตะกอน 1 ชุด มูลค่าประมาณ 5,000 บาท
1.1.5 ระบบท่อส่งก๊าซชีวภาพจากระบบบ่อหมักแบบโดมคงที่ชนิดแยกถัง
เก็บก๊าซไปยังจุดใช้งานภายในห้องครัวของรีสอร์ท มูลค่าประมาณ 30,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน (Operating Costs) หรือค่าใช้จ่ายประจาในการผลิตก๊าซ
ชีวภาพของระบบบ่อหมักแบบโดมคงที่ชนิดแยกถั งเก็บก๊าซ เนื่องจากกระบวนการผลิตของระบบ
บ่อหมั กก๊าซ และการนาไปใช้ ประโยชน์มี วิธี การที่ไ ม่ ซั บซ้ อน และทางรีสอร์ทมี เจ้ าหน้าที่ของ
หน่วยงานพัฒนาธุรกิจซึ่งดูแลงานเหล่านี้อยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่จาเป็นต้องมีการจ้างแรงงานเพิ่มเติม
ในการดูแลเป็นการเฉพาะ จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลโครงการผลิตพลังงานทดแทนของ
รีส อร์ ทพบว่ าในการดาเนิ นงานที่ ผ่า นมาจะมี ค่า ใช้ จ่ า ยในการดู แล และซ่ อมบารุง เครื่อ งจั ก ร
ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้เป็นมูลค่าประมาณ 2,000 บาทต่อเดือน หรือคิดเป็นมูลค่า 24,000 บาทต่อปี
1.2 ต้นทุนของระบบบ่อหมักช้าแบบถังลอย ค่าใช้จ่ายในการลงทุน (Investment
Costs) หรือต้นทุนคงที่ของโครงการก่อสร้างระบบบ่อหมักช้าแบบถังลอย ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การลงทุนในทรัพย์สินถาวรที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 1 ปี จากการศึกษาพบว่าประกอบด้วย
ค่าใช้จ่ายดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.2.1 ชุดบดย่อยเศษอาหารและขยะอินทรีย์ 1 ชุด มูลค่าประมาณ 30,000 บาท
1.2.2 ชุดระบบบ่อหมักช้าแบบถังลอย ขนาด 80 ลูกบาศก์เมตร จานวน 1
ชุด ซึ่งมีโครงสร้างประกอบด้วยชุดบ่อหมักช้าแบบถังลอย ระบบกวนผสม ระบบควบคุมความดัน
มูลค่าประมาณ 550,000 บาท
1.2.3 ชุดระบบกรองและทาความสะอาดก๊าซชีวภาพ 1 ชุด มูลค่าประมาณ
15,000 บาท
1.2.4 ชุดเพิ่มความดันก๊าซพร้อมถังพักความดันส่งก๊าซชีวภาพ 1 ชุด มูลค่า
ประมาณ 50,000 บาท
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1.2.5 ชุดถังพักตะกอน 1 ชุด มูลค่าประมาณ 5,000 บาท
1.2.6 ระบบท่อส่งก๊าซชีวภาพจากระบบบ่อหมักแบบถังลอยไปยังจุดใช้งาน
ภายในห้องครัวของรีสอร์ท มูลค่าประมาณ 60,000 บาท
1.2.7 อาคารควบคุมพร้อมชุดแสดงผลการทางาน 1 หลัง มูลค่าประมาณ
100,000 บาท
1.2.8 ชุดอุปกรณ์ในการดัดแปลงหัวจ่ายก๊าซ พร้อมหัวก๊าซ มูลค่าประมาณ
1,500 บาท
1.2.9 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าเดินทาง และค่าโสหุ้ย
เป็นต้น มูลค่าประมาณ 50,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน (Operating Costs) หรือค่าใช้จ่ายประจาในการผลิตก๊าซ
ชีวภาพของระบบบ่อหมักแบบถังลอย ค่าใช้จ่ายของระบบนี้จะคล้ายกับระบบบ่อหมักช้าแบบโดม
คงที่ชนิดแยกถัง เก็บก๊าซ เนื่องจากกระบวนการผลิตของระบบบ่อหมั กก๊าซ และการนาไปใช้
ประโยชน์มีวิธีการที่ไม่ซับซ้อน อีกทั้งรีสอร์ทยังมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานพัฒนาธุรกิจซึ่งคอยดูแล
งานเหล่านี้อยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่จาเป็นต้องมีการจ้างแรงงานเพิ่มเติมในการดูแลเป็นการเฉพาะ
จากการสั ม ภาษณ์ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ ดู แ ลโครงการผลิ ต พลั ง งานทดแทนของรี ส อร์ ท พบว่ า ในการ
ดาเนินงานที่ผ่านมาจะมีค่าใช้จ่ายในการดูแล และซ่อมบารุงเครื่องจักร มูลค่าประมาณ 2,000
บาทต่อเดือน หรือคิดเป็นมูลค่า 24,000 บาทต่อปี
2. ผลประโยชน์ของโครงการ การคานวณหาผลประโยชน์ของโครงการผลิตพลังงาน
ทดแทนที่เกิดขึ้นจากระบบการผลิตก๊าซทั้ง 2 ระบบ คือ ระบบบ่อหมักช้าแบบโดมคงที่ชนิดแยกถัง
เก็บก๊าซ บ่อหมักช้าแบบถังลอย เพื่อใช้ในการทดแทนก๊าซแอลพีจีหรือก๊าซหุงต้ม จะคานวณโดย
คิด จากค่ า ใช้ จ่ า ยที่ส ามารถประหยั ด ได้ จ ากต้ น ทุ น พลั ง งานเชื้ อ เพลิ ง ที่ ใ ช้ อ ยู่เ ดิ ม รวมทั้ ง การ
ประหยัดค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น การกาจัดขยะและค่าปุ๋ยที่ใช้ในบริเวณรีสอร์ ท และผลประโยชน์จาก
การสนับสนุนทางการเงินของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สานักนโยบายและแผน
พลั ง งาน ซึ่ ง คิ ด เป็ น ผลประโยชน์ โ ดยตรงที่ ท างผู้ ท าโครงการจะได้ รั บ คื น ในแต่ ล ะปี โดยมี
รายละเอียดตามรายการต่างๆ ดังนี้
2.1 ผลประโยชน์จากการใช้ก๊าซชีวภาพทดแทนก๊าซหุงต้ม สาหรับในการศึกษา
ครั้งนี้ การวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตก๊าซชีวภาพ รวมทั้งราคาก๊าซหุงต้มได้ใช้ข้อมูลในระยะเวลาที่
เริ่มลงทุนในปลายปี พ.ศ. 2548 จนถึงปลายปี 2551 เป็นฐานในการวิเคราะห์ และกาหนดให้คงที่
จนถึงปีที่สิ้นสุดโครงการ
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จากการสัม ภาษณ์เจ้าหน้าที่ดูแลโครงการ พบว่า ระบบการผลิตก๊าซชีวภาพของ
คาแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท สามารถผลิตก๊าซมาทดแทนได้เพียง 30 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น โดยที่
ปริมาณขยะเปียกที่ใช้เป็นวัตถุดิบเฉลี่ยประมาณ 400 กิโลกรัม ต่อวัน ขยะเปียก 1 กิโลกรัม
จะผลิตก๊าซได้ 80 ลิตร ดังนั้นใน 1 วัน จะผลิตก๊าซได้ 32,000 ลิตร หรือประมาณ 32 ลูกบาศก์เมตร
เมื่อนากาลังการผลิตก๊าซชีวภาพต่อวันมาเทียบค่าความร้อนของก๊าซแอลพีจี ซึ่งก๊าซ
ชีวภาพ 1 ลูกบาศ์กเมตร จะเทียบเท่าค่าความร้อนของก๊าซแอลพีจี 0.46 กิโลกรัม ดังนั้นใน
1 วัน ระบบผลิตก๊าซชีวภาพสามารถผลิตก๊าซแอลพีจีได้เท่ากับ 14.72 กิโลกรัม
ดังนั้น ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้จากการใช้ระบบก๊าซชีวภาพในแต่ล ะปี จะสามารถ
คานวณได้ดังตาราง 2
ตาราง 2
แสดงค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้จากการใช้ระบบก๊าซชีวภาพทดแทนการใช้
ก๊าซหุงต้ม
ปีที่เริ่มโครงการ

ปีที่ 0
ปีที่ 1
ปีที่ 2
ปีที่ 3 - ปีที่ 15

ผลผลิตก๊าซชีวภาพ
ทดแทนก๊าซหุงต้ม
(กิโลกรัม/วัน)
14.72
14.72
14.72

ราคาขายปลีก
ค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้
ก๊าซหุงต้มเฉลี่ยรายปี
ต่อปี
(บาท/กิโลกรัม)
(บาท)
17.67
17.94
96,388
18.17
97,624
20.67
111,056

ที่มา: จากการสัมภาษณ์และการคานวณ
2.2 ผลประโยชน์จากการประหยัดค่าใช้จ่ายอื่นๆ เดิมคาแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท
เสียค่าใช้จ่ายในการกาจัดขยะเดือนละประมาณ 10,000-20,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น
น้ามันรถขนขยะไปทิ้ง ค่าขุดหลุมกลบขยะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมค่าแรงงานพนักงาน และค่ าซื้อที่ดิน
เพื่อใช้ขุดหลุมฝังกลบขยะ ซึ่งได้รับอนุมัติเงินส่วนตัวจากเจ้าของกิจการในการสร้างโรงแยกขยะ
และโรงทาปุ๋ย ซึ่งตามรายงานของรีสอร์ทกล่าวว่า ปัจจุบันโครงการโรงแยกขยะ และโรงทาปุ๋ยนี้
ได้คืนทุนแล้ว
แต่ในส่วนของขยะเปียกที่นามาเป็นวัตถุดิบในการผลิตก๊ าซชีวภาพนั้น ช่วยประหยัด
ค่าใช้จ่ายในการกาจัดขยะ และค่าปุ๋ยได้บางส่วน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
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2.2.1 ผลประโยชน์จากการประหยัดค่าใช้จ่ายในการกาจัดขยะเปียก ซึ่ง
ปกติแล้วมีขยะเปียกวันละ 400 กิโลกรัม ค่ากาจัดขยะตันละ 500 บาท ดังนั้น คิดเป็นมูลค่า
ประมาณ 73,000 บาทต่อปี
2.2.2 ผลประโยชน์จ ากการประหยัดค่ าปุ๋ยในการนามาใช้ ดูแลต้นไม้ ใ น
บริเ วณรีส อร์ท ซึ่ ง จะเป็นปุ๋ยน้ามี แร่ ธ าตุสูง จากน้าทิ้ง ของระบบบ่อหมั กก๊า ซชี วภาพ จากการ
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของรีสอร์ท ผลประโยชน์จากขยะเปียก 400 กิโลกรัม สามารถคานวณได้โดย
เปรียบเทียบจากราคาปุ๋ยกิโลกรัมละ 1 บาท ดังนั้นคิดเป็นมูลค่าประมาณ 146,000 บาทต่อปี
2.3 ผลประโยชน์จากการสนับสนุนทางการเงินของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน สานักนโยบายและแผนพลังงาน เนื่องจากทางคาแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท ประสงค์จะมี
ระบบก๊าซชีวภาพแบบถังลอยพร้อมระบบอื่นๆ ที่เกี่ย วข้องสาหรับใช้ในการจัดการของเสียประเภท
เศษอาหารและขยะอินทรีย์และใช้ในการผลิตก๊าซชีวภาพทดแทนการใช้ก๊าซหุงต้ม ควบคู่ไปกับการ
รักษาสิ่งแวดล้อม จึงได้ขอรับการสนับสนุนในการก่อสร้าง และติดตั้งระบบก๊าซชีวภาพ ซึ่งรวมถึง
อุปกรณ์ ต่า งๆ ที่ส ามารถผลิ ตก๊ าซชี ว ภาพให้ เหมาะสมสาหรั บการนาไปใช้ เ ป็น แหล่ ง พลัง งาน
ทดแทนจากกองทุน เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตามเกณฑ์ของสานักนโยบายและแผน
พลังงาน ภายใต้คาแนะนา ดูแลและดาเนินงานโดยโครงการพัฒนาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีก๊าซ
ชีวภาพที่เหมาะสมจัดการของเสียเศษอาหาร และขยะอินทรีย์ชุมชนขนาดเล็ก จากมูลนิธิสถาบัน
ก๊าซชี วภาพ
การสร้างระบบบ่อหมั กช้ าแบบถัง ลอยขนาด 80 ลูกบาศก์เมตร ของรีสอร์ท
จาเป็นต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้าง และติดตั้งระบบก๊าซชีวภาพและระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ตามราคามาตรฐานกลาง โดยคิดเป็นมูลค่าประมาณ 800,000 บาท
3. การเคลื่อนไหวของกระแสเงินสด (Cash Flow Statement) การเคลื่อนไหวของ
กระแสเงินสดทาให้ทราบถึงการเคลื่อนไหวของเงินสดเข้าและเงินสดออกของโครงการ ช่วยบอกถึง
แหล่งที่มาและการใช้ไปของเงินที่เกี่ยวข้องตามโครงการ ซึ่งนาไปใช้ในการวิเคราะห์ทางการเงินอื่น
ที่ละเอียดขึ้น เช่น การวิเคราะห์หา NPV BCR และ IRR เป็นต้น ในการศึกษาครั้งนี้มีรายการของ
กระแสเงินสดของโครงการแยกได้ดังนี้
กระแสเงินสดรับของโครงการ ประกอบด้วย รายได้อันเนื่องมาจากการประหยัดค่าก๊าซ
หุงต้มตั้งแต่ปีที่ 1 ปีที่ 2 และปีที่ 3 จนถึงปีที่ 15 เฉลี่ยปีละ 96,388 บาท 97,624 และ 327,339
บาทตามลาดับ รายได้อันเนื่องมาจากการประหยัดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการกาจัด
ขยะ ค่าปุ๋ย เฉลี่ยปีละ 219,000 บาท รายได้จากการได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากกองทุน
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เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ตามเกณฑ์ของสานักนโยบายและแผนพลังงาน เพื่อลงทุนในการ
ก่อสร้างระบบก๊าซชีวภาพแบบถังลอยในปีที่ 2 เป็นเงิน 800,000 บาท
กระแสเงินสดจ่ายของโครงการ จาแนกออกเป็น 3 ระบบ คือ
ระบบแรก ระบบบ่อหมักช้าแบบโดมคงที่ชนิดแยกถังเก็บก๊าซ แยกออกเป็น 2 ส่วน ส่วน
แรกคือ ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ประกอบด้วย ชุดระบบบ่ อหมักช้าแบบโดมคงที่ ขนาด 100 ลูก
บาศ์กเมตร พร้อมถังลอยเก็บก๊าซ ระบบกวนผสม ระบบควบคุมความดัน รวมทั้งค่าปรับพื้นที่
สาหรับการก่อสร้างระบบบ่อหมัก และค่าจ้างแรงงาน ชุดระบบกรองและทาความสะอาดก๊าซ
ชีวภาพ ชุดเพิ่มความดันก๊าซพร้อมถังพักความดันส่งก๊าซชีวภาพ ชุ ดถังพักตะกอน และระบบท่อ
ส่งก๊าซ ซึ่งเกิดขึ้นในปีแรกเฉลี่ยเป็นเงินประมาณ 464,345 บาท และส่วนที่สองคือ ค่าใช้จ่ายใน
การดาเนินงาน ได้แก่ ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาเครื่องจักร โดยเฉลี่ยเป็นเงินประมาณปีละ
24,000 บาท
ระบบที่สอง ระบบบ่อหมักช้าแบบถังลอย แยกออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือ ค่าใช้จ่าย
ในการลงทุน ประกอบด้วย ชุดบดย่อยเศษอาหารและขยะอินทรีย์ ชุดบ่อหมักช้าแบบถังลอย
พร้อมทั้งระบบควบคุมความดัน ชุดระบบกรองและทาความสะอาดก๊าซชีวภาพ ชุดเพิ่มความดัน
ก๊าซพร้อมถังพักความดันส่งก๊าซชีวภาพ ชุดถังพักตะกอน ระบบท่อ ส่งก๊าซ ชุดอุปกรณ์ในการ
ดัดแปลงหัวจ่ายก๊าซพร้อมหัวก๊าซ และอาคารควบคุมพร้อมชุดแสดงผลการทางานของระบบ ซึ่ง
เกิดขึ้นในปีที่ 2 เฉลี่ยเป็นเงินประมาณ 811,500 บาท และส่วนที่สองคือ ค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงาน ประกอบด้วย ค่าซ่อมแซมและบารุงรักษาเครื่องจักร โดยเฉลี่ ยเป็นเงินประมาณปีละ
24,000 บาท
จากการเคลื่ อนไหวของกระแสเงิ นสด พบว่ า ดุลเงิ น สดของลงทุน ในโครงการผลิ ต
พลั ง งานทดแทนก๊ า ซหุ ง ต้ม จากก๊ า ซชี ว ภาพนั้ น เมื่ อ ไม่ มี ก ารกู้ ยื ม เงิ น และโครงการได้ รั บ การ
สนับสนุนทางการเงินเป็นค่าก่อสร้างบ่อหมักก๊าซชีวภาพแบบถังลอย จะมีค่าติด ลบในปีที่ 1 เป็น
จานวนเงิน -172,957 บาท และเริ่มมีค่าเป็นบวกในปีที่ 2 เป็นจานวนเงิน 572,512 บาท ดังตาราง 1
ในภาคผนวก

