บทที่ 4
ผลการวิจัย
การศึกษาและวิเคราะห์ทางการเงิน
การศึกษาและวิเคราะห์ผลทางการเงินเป็นการศึกษาที่มีจุดประสงค์เพื่อหาผลประโยชน์
ทางการเงิน ซึ่งจะช่วยบ่งบอกถึงความคุ้มค่าน่าลงทุนของโครงการ มีความสาคัญอย่างมากต่อ
การตัดสินใจลงทุน รวมถึงการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมกับโครงการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจ
ว่าถ้ามีการดาเนินงานตามโครงการแล้ว โครงการสามารถให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าน่าลงทุนหรือไม่
หรือผู้ลงทุนควรหามาตรการอื่นๆ มาสนับสนุนให้โครงการสามารถดาเนินการได้อย่างเหมาะสม
ต่อไป โดยทาการวิเคราะห์ด้านต้นทุน และผลประโยชน์ (Benefit Cost Analysis)
ผลการวิเคราะห์ด้านการเงินของโครงการผลิตพลังงานทดแทนก๊าซหุงต้มจากก๊าซชีวภาพ
ของคาแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท นั้น ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบบ่อหมักช้าแบบถังลอยจะได้รับ
เงินสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สานัก นโยบายและแผนพลังงาน เป็น
จานวนเงิน 800,000 บาทและส่วนที่เหลือเจ้าของกิจการเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดเป็นจานวน
เงิน 575,845 บาท เมื่อทาการวิเคราะห์ด้านต้นทุนและผลประโยชน์ (Benefit Cost Analysis) ณ
ระดับอัตราดอกเบี้ย (อัตราคิดลด) ร้อยละ 4 โดยมีอายุโครงการเท่ากับ 15 ปี ได้ผลการวิเคราะห์
ดังนี้
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) มีค่าเท่ากับ 4,676,617 บาท ดังตาราง 2
ในภาคผนวก ซึ่ ง มี ค่ าเป็ นบวก แสดงให้ เห็ น ว่า เมื่ อลงทุน ตามโครงการนี้แ ล้ ว สามารถให้
ผลตอบแทนเมื่อคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันแล้วสูงกว่ามูลค่า ปัจจุบันของต้นทุนที่จ่ายออกไปตลอดอายุ
โครงการ จึงก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการลงทุน
อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (Benefit-Cost Ratio: BCR) มี ค่าเท่ากับ 4.38
ดังตาราง 2 ในภาคผนวก ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 แสดงให้เห็นว่า โครงการนี้ควรได้รับการอนุมัติ
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) มีค่าเท่ากับ 69.44
ดังตาราง 3 ในภาคผนวก ซึ่ งมีค่ามากกว่าอัตราคิดลดที่ร้อยละ 4 แสดงให้เห็นว่า อัตรา
ผลตอบแทนตลอดอายุของโครงการมีค่าสูงกว่าค่าเสียโอกาสของเงินลงทุน โครงการนี้จึงมีความ
เหมาะสมที่จะลงทุน ซึ่งการคานวณหาอัตราผลตอบแทนภายในทางด้านการเงิน (Internal rate of
return:IRR) จากค่าต้นทุนและผลตอบแทน สามารถคานวณหา IRR ได้ดังนี้
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IRR =



4, 676, 616.80
4  (70  4) 

 4, 676, 616.80  ( 39, 402.56 

= 69.44
ดังนั้น IRR มีค่าเท่ากับ 69.44
ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) มีค่าเท่ากับ 5.28 ปี ดังตาราง 4 ในภาคผนวก
ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระยะเวลาคืนทุนที่กาหนดไว้ของกลุ่มอุตสาหกรรมที่ลงทุนในโครงการพลังงาน
ทดแทนประเภทโรงแรมและรีสอร์ทในกรณีได้รับเงินสนับสนุน ซึ่งมีระยะเวลาคืนทุน 4-6 ปี ดังนั้น
โครงการนี้จึงมีความเหมาะสมที่จะลงทุน เนื่องจาก
กระแสเงินสดสุทธิสะสมต่างกัน 996,678 - 779,463 บาท ในระยะเวลา 1 ปี
กระแสเงินสดสุทธิสะสมต่างกัน 996,678 - 1,275,845 บาท
ในระยะเวลา

 279,167 x1 
4

 217, 215 

= 5.28 ปี

ดังนั้น ระยะเวลาคืนทุน มีค่าเท่ากับ 5.28 ปี
การคานวณหาค่า COE หาได้โดย
COE = ผลรวมของค่า PVC (จากตารางหาค่า NPV, BCR)
ปริมาณก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ตลอด 15 ปี
=

1, 703, 079.50
14.72 x365 x15

ดังนั้น COE = 21.13 บาทต่อลบ.ม.

50
ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ
จากผลการวิ เ คราะห์ ค วามอ่ อ นไหวของระบบก๊ า ซชี ว ภาพ ณ ค าแสด ริ เ วอร์ แ คว
ริสอร์ท กรณีศึกษา ซึ่งได้มีการกาหนดตัวแปรความอ่อนไหวไว้ 3 กรณีนั้น ได้ผลในแต่ละกรณี
ดังต่อไปนี้
กรณีที่ 1 เมื่อต้นทุนของระบบทั้งหมดเปลี่ยนแปลง
เมื่ อต้นทุนทั้ง หมดของระบบเปลี่ยนแปลง โดยทาการเปลี่ยนแปลงค่าของเงิ นลงทุน
ทั้งหมด ตั้งแต่ 70% ถึง 130% ของเงินลงทุนทั้งหมด
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ภาพ 7 แสดงการเปรียบเทียบค่า NPV ในแต่ละราคาต้นทุนระบบ
จากภาพ 7 เมื่อเปลี่ยนแปลงค่าต้นทุนระบบจาก 130% ของต้นทุนเดิม ลงมาเท่ากับ
100% ของต้นทุนเดิมพบว่า ค่า NPV สูงขึ้นเรื่อยๆ
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ภาพ 8 แสดงการเปรียบเทียบค่า BCR ในแต่ละราคาต้นทุนระบบ
จากภาพ 8 เมื่อเปลี่ยนแปลงค่าต้นทุนระบบจาก 130% ของต้นทุนเดิม ลงมาเท่ากับ
100% ของต้นทุนเดิมพบว่า อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนมีค่ามากขึ้น
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ภาพ 9 แสดงการเปรียบเทียบค่า IRR ในแต่ละราคาต้นทุนระบบ
จากภาพ 9 เมื่อเปลี่ยนแปลงค่าต้นทุนระบบจาก 130% ของต้นทุนเดิม ลงมาเท่ากับ
100% ของต้นทุนเดิมพบว่าค่า IRR มีค่ามากขึ้น i (i = 4%)
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กรณีที่ 2 เมื่อราคาแก๊สแอลพีจีเปลี่ยนแปลง โดยทาการเปลี่ยนแปลงราคาแก๊สแอลพีจี
ตั้งแต่ราคา 230 บาท/15 ก.ก. ถึงราคา 370 บาท/15 ก.ก.
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ภาพ 10 แสดงการเปรียบเทียบค่า NPV ในแต่ละราคาของก๊าซหุงต้ม
จากภาพ 10 เมื่อเปลี่ยนแปลงราคาก๊าซหุงต้ม จาก 20.67 บาท/ก.ก. ลงมา พบว่า NPV
มี ค่าต่ าลง เนื่ องจากค่าใช้ จ่ า ยที่ประหยั ดได้จ ากการแปรผันของราคาก๊ าซหุง ต้ม ทาให้ มู ลค่ า
ปัจจุบันของผลประโยชน์รวมเปลี่ยนแปลงไป
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ภาพ 11 แสดงการเปรียบเทียบค่า BCR ในแต่ละราคาของก๊าซหุงต้ม

15.33
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จากภาพ 11 เมื่อเปลี่ยนแปลงราคาก๊าซหุงต้ม จาก 20.67 บาท/ก.ก. ลงมา พบว่าค่า
BCR ต่าลงเนื่องจากมูลค่าปัจจุบันของผลประโยชน์แปรผันจากราคาก๊าซหุงต้ม
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ภาพ 12 แสดงการเปรียบเทียบค่า IRR ในแต่ละราคาของก๊าซหุงต้ม

NPV (บาท)

จากภาพ 12 เมื่อเปลี่ยนแปลงราคาก๊าซหุงต้ม จาก 20.67 บาท/ก.ก. ลงมา พบว่าค่า IRR
มีค่าผลตอบแทนเป็นร้อยละต่อโครงการลดลง i (i = 4%)
กรณีที่ 3 เมื่อพลังงานที่ระบบก๊าซชีวภาพสามารถผลิตได้รายปีเฉลี่ยมีการเปลี่ยนแปลง
โดยทาการเปลี่ยนแปลงค่าพลังงานที่ผลิตได้จากระบบก๊าซชีวภาพ ตั้งแต่ 13,000 ลบ.ม./ปี ลงไป
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ภาพ 13 แสดงการเปรียบเทียบค่า NPV ในแต่ละค่าพลังงานที่ระบบก๊าซชีวภาพผลิตได้
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จากภาพ 13 เมื่ อเปลี่ ยนแปลงค่าพลังงานที่ระบบก๊าซชีวภาพสามารถผลิตได้จ าก
11,520 ลบ.ม./ปีลดลงไป พบว่า NPV จากเดิมนั้นมีค่าลดลงอย่างต่อเนื่อง
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ภาพ 14 แสดงการเปรียบเทียบค่า BCR ในแต่ละค่าพลังงานที่ระบบก๊าซชีวภาพผลิตได้
จากภาพ 14 เมื่ อเปลี่ ยนแปลงค่าพลังงานที่ระบบก๊าซชีวภาพสามารถผลิตได้จ าก
11,520 ลบ.ม./ปี ลดลงไป พบว่าค่า BCR ต่าลงเนื่องจากค่าพลังงานที่ระบบก๊าซชีวภาพสามารถ
ผลิตได้นั้นหมายถึงผลประโยชน์เกิดแปรผัน

69.8
69.7
69.6

IRR (%)

69.5
69.4
69.3
69.2
69.1
69
68.9
13,000

12,500

12,000

11,520

11,000

10,500

10,000

ก๊าซชีวภาพผลิตได้/ ปี (ลบ.ม.)

ภาพ 15 แสดงการเปรียบเทียบค่า IRR ในแต่ละค่าพลังงานที่ระบบก๊าซชีวภาพผลิตได้
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จากภาพ 15 เมื่ อเปลี่ ยนแปลงค่าพลังงานที่ระบบก๊าซชีวภาพสามารถผลิตได้จ าก
11,520 ลบ.ม./ปี ลดลงไป พบว่าค่า IRR มีผลลดลงต่ากว่าเดิม i (i = 4%)
แนวทางส่งเสริมการใช้ก๊าซชีวภาพในชุมชน
ทั้งนี้ตามวัตถุประสงค์อีกหนึ่งข้อของการศึกษาในครั้งนี้ มีการศึกษาแนวทางส่งเสริมการ
ใช้ก๊าซชีวภาพในชุมชน ณ บริเวณคาแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ทตามที่ได้ศึกษากระบวนการผลิตก๊าซ
ชีวภาพและความคุ้มค่าของการลงทุนของระบบก๊าซชีวภาพทั้งสองระบบดังที่กล่าวข้างต้น
ก๊ า ซชี ว ภาพก าลั ง เป็ น ที่ น่ า สนใจอย่ า งมาก เนื่ อ งจากสามารถผลิ ต ได้ เ องและแหล่ ง
พลังงานเหล่านั้นล้วนแต่อยู่รอบตัวเรา อีกทั้งก๊าซชีวภาพต่างๆ ส่วนใหญ่เกิดจากการย่อยสลายใน
กระบวนการทางธรรมชาติ ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้หรือมีการจัดการที่ไม่ดีก็จะกลายเป็นผลเสียในแง่
มลพิษทางอากาศ และยัง เป็นอีกสาเหตุหนึ่ง ที่ทาให้เกิดภาวะโลกร้อน โดยเฉพาะในภาคธุ รกิจ
โรงแรมซึ่งมีปริมาณขยะสูงมากในแต่ละวัน
ด้วยสาเหตุนี้ สานักนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้สนับสนุนให้สถานประกอบการ
ต่างๆ ที่มี ปริมาณของเสียจากเศษอาหารในแต่ละวัน “โครงการส่ง เสริม เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพ
เพื่อจัดการของเสียเศษอาหารจากโรงแรมและสถานประกอบการต่างๆ” ด้วยการลงทุนก่อสร้าง
ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ โดยก๊าซชีวภาพเกิดจากการหมักสารอินทรีย์ เช่น มูลสัตว์ เศษวัสดุที่เป็น
สารอินทรีย์ที่เหลือใช้จากการประกอบอาหาร ขยะเปียก การหมักภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจน โดย
จุลินทรีย์พวกแบคทีเรียเป็นตัวย่อยสลายสารอินทรีย์ให้เป็นก๊า ซชีวภาพซึ่งประกอบดวยมีเทนและ
คาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซชีวภาพที่เกิดขึ้นสามารถที่จะนาไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี แต่
ในการนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่นเข้ามาใช้ในปัจจุบัน ไม่ว่าเป็นการการก่อสร้างถังหมัก การใช้
วั ส ดุ แ ละรู ป แบบของถั ง ต่ า งๆ ค่ อ นข้ า งจะมี ร าคาสู ง การบ ารุ ง รั ก ษายาก ใช้ แ รงงานมาก
นอกจากนี้ใช้ชุมชนบริเวณใกล้เคียงยังสามารถที่จะหาพลังงานในรูปอื่นได้ง่าย เช่น ถ่านไม้ ฟืน
รวมทั้ง ชาวชุ ม ชนยัง ไม่ เ ห็นความสาคัญและคุณค่าของก๊าซชี ว ภาพมากนั ก ดัง นั้น การใช้ ก๊า ซ
ชีวภาพจึงจากัดอยู่แต่เฉพาะครอบครัวที่มีฐานะดี หรือพวกที่เป็นผู้นาในชุมชนนั้นๆ
เนื่องจากกระบวนการดังกล่าวจะมีวัสดุตัวกลางอยู่ในระบบ ทาหน้าที่เป็นวัสดุยึดเกาะ
เชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งช่วยให้ประสิทธิภาพในการบาบัดได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะแป้งซึ่งเป็นองค์ประกอบ
ส าคั ญ ในการย่ อ ยสลายของเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย์ โดยใช้ น้ าเป็ น ตั ว เร่ ง ปฏิ กิ ริ ย า จนได้ ก๊ า ซมี เ ทนที่ มี
คุณสมบัติจุดติดไฟได้ ระบบดังกล่าวสามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้วันละ 32 ลบ.ม. หรือประมาณ
11,680 ลบ.ม. ต่อปี โดยก๊าซชี วภาพที่ผลิตได้จะนาไปใช้ ประกอบอาหารในห้องครัวทดแทน
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ก๊าซหุงต้ม (LPG) นอกจากนี้ ยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนื่องจากน้าที่ผ่านกระบวนการดังกล่าว
จะเป็นน้าที่ได้มาตรฐานซึ่งไม่มีผลกระทบต่อชุมชมและสิ่งแวดล้อม
โครงการนี้ จึ ง สามารถน าก๊ าซชี ว ภาพที่ ผ ลิ ต ได้จ ากเศษอาหารสามารถน ามาใช้ เ ป็ น
พลังงานทดแทนในรูปแบบก๊าซหุงต้ม (LPG) ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการ เป็นการลด
ต้นทุนในการซื้อก๊าซ LPG ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการ เป็นการลดต้นทุนในการซื้อก๊าซ
LPG และยังช่วยแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนฯ สู่ชั้นบรรยากาศ
โดยมีคาแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท จึงเป็นสถานประกอบการนาร่องเนื่องจากในแต่ละวัน
จะมีปริมาณเศษอาหารราว 400 กิโลกรัม หากมีการจัดประชุมสัมมนาปริมาณเศษอาหารจะ
เพิ่มขึ้นถึง 1,500 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการกาจัดขยะได้มาก
ดังนั้น เพื่อให้การส่งเสริมการใช้ก๊าซชีวภาพในชนบทสัมฤทธิ์ผล จาเป็นต้องหาหนทาง
ลดค่าก่อสร้างให้ต่าลง ยืดอายุการใช้ งานของถัง ให้นานขึ้น ซึ่ง สามารถทาได้สองทางคือ ลด
ปริมาตรของบ่อหมัก หรือใช้วัสดุที่มีราคาถูกโดยที่ใช้ขนาดเท่าเดิม และมีประสิทธิ ภาพสูงขึ้น
รวมทั้ง สร้างแรงจูง ใจในการชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่ได้จากการใช้ก๊าซชีวภาพ เพื่อเป็นพลังงาน
ทดแทนและยัง ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้ อพลัง งานรูปอื่นๆ เป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้
คุ้มค่ามากที่สุดอีกด้วย อีกทั้งทาให้เกิดการกาจัดมูลสัตว์และขยะมูลฝอย ช่วยรักษาสภาพแวดล้อม
ในชุ มชนและก๊าซชี วภาพเป็นพลังงานที่สามารถนาไปใช้ในชี วิตประจ าวัน ราคาถูก ประหยัดทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจของครอบครัวและของชาติ ทาให้ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ปัจจุบันมีบ่อผลิตก๊าซอยู่ในประเทศไทยมากกว่า 221 บ่อ กระจายอยู่ในชนบทในภาค
ต่างๆ ของประเทศ แต่มีเพียง 39% เท่านั้นที่ใช้งานได้ ปัญหาต่างๆ หลายปัญหาที่ทาให้การใช้
ก๊าซชีวภาพในชนบทไม่ประสบผลสาเร็จนี้ เป็ นประเด็นที่น่าสนใจในการศึกษาอย่างยิ่ง การนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสม (Approp Iate Technology) มาปรับปรุงแก้ไขขบวนการผลิตก๊าซชีวภาพใน
ขั้นตอนต่างๆ ตั้ง แต่การก่อสร้างที่ลงทุนต่าเหมาะสมกับท้องถิ่นทั้งวัสดุ รูปแบบ เพื่อความมี
ประสิทธิภาพและง่ายต่อการบารุงรักษา จึงมีความจาเป็นต้องส่งเสริมและเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
โดยให้การศึกษาเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นแก่ประชาชนในชุมชนโดยทั่วไป
การดาเนินงานเพื่อส่งเสริมการใช้ก๊าซชีวภาพในชุมชนนั้น จากการส่งเสริมการใช้ก๊าซ
ชีวภาพในชุมชนที่จะให้ประชาชนสร้างบ่อผลิตก๊าซชีวภาพได้ประสบปั ญหาจากการวิเคราะห์ของ
กรมอนามัย พบว่าเกิดจากองค์ประกอบหลายประการดังนี้
1. ประชาชนบริเวณคาแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท ยังไม่รู้ถึงผลประโยชน์ที่ได้รับจากการ
ใช้ก๊าซชีวภาพ
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2. ประชาชนในชุมชนประสบปัญหาการลงทุนในการก่อสร้าง
3. ขาดเจ้าหน้าที่ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้แ ละเทคนิคในการแก้ปัญหา เช่น เรื่อง
รูปแบบ การก่อสร้าง ทาแล้วไม่ได้ก๊าซ หรือได้ก๊าซแล้วจุดไฟไม่ติด
องค์ ป ระกอบเหล่ า นี้ จึ ง ท าให้ ก ารส่ ง เสริ ม เผยแพร่ จ ะต้ อ งมี ส่ ว นเข้ า มาช่ ว ยในการ
พัฒนาการส่งเสริมในทางที่ถูกต้อง และสามารถที่จะนาไปใช้ในชุ มชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งมีการค้นคว้าในการนาเอาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้ามาประยุกต์ให้ใช้ได้กับประชากรใน
ชุมชนของประเทศไทย
หลักเกณฑ์เบื้องต้นในการส่งเสริมการใช้ก๊าซชีวภาพในชุมชน
1. ผู้ส่งเสริมการใช้ก๊าซชีวภาพจะต้องมีความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีในขบวนการผลิต
และขบวนการก่อสร้างเป็ นอย่างดีที่สามารถที่จะแนะนาและแก้ปัญหาแก่ประชาชนในชุมชนนั้นๆ
ได้อย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการสร้างแรงประทับใจและสร้างแรงจูงใจให้ประสบผลสาเร็จ
2. จะต้องชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ที่ได้จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่เหลือใช้หรือไม่ใช้ให้
เกิดประโยชน์สู งสุ ด และสามารถที่ จะได้ผลพลอยได้ในรูปพลัง งานทดแทนได้เพียงพอที่ใช้ ใน
ครอบครัว เป็นการประหยัดอีกทางหนึ่ง
3. ต้ อ งรู้ ถึ ง ความต้ อ งการของประชาชนภายในชุ ม ชนบริ เ วณค าแสด ริ เ วอร์ แ คว
รีสอร์ท และพื้นฐานการรับเทคโนโลยีที่จะนาเข้าไปด้วยว่าเมื่อนาเข้าไปสู่พื้นที่แล้ว สามารถที่จะ
ควบคุมต่อไปได้หรือไม่ เพราะเทคโนโลยีที่ดีอย่างไรถ้าควบคุมไม่ได้ก็ไม่ประสบผลสาเร็จ
ข้อจากัดในการส่งเสริมในการก่อสร้างบ่อหมักก๊าซชีวภาพในชุมชน
1. ประชาชนในชุมชนบริเวณคาแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท มีวัตถุดิบเพียงพอต่อการใช้
ระบบหมัก เช่น ชุมชนนั้นต้องมีโค กระบือ อย่างน้อย 2 ตัว หรือสุกรอย่างน้อย 10 ตัว มูลสัตว์
ชนิดอื่นๆ อย่างเพียงพอ ขยะชุมชน เศษใบไม้ต่างๆ เนื่องจากอาจจะทาให้เกิดปัญหาการขาดแคลน
วัตถุดิบในภายหลัง และยังส่งผลให้ไม่คุ้มค่าต่อการลงทุนอีกด้วย
2. เจ้ าของสถานที่ต้อ งเต็ม ใจ และมี ค วามต้ องการก่ อสร้ างสถานที่ ค วรเป็น ที่ดอน
น้าท่วมไม่ถึง
3. อยู่ห่างจากคอกสัตว์ไม่เกิน 20 เมตร เพื่อสะดวกในการขนส่งวัตถุดิบ และควรอยู่
ห่างครัวไฟหรือที่นาก๊าซไปใช้ไม่เกิน 20 เมตร
ขั้นตอนในการส่งเสริมและเผยแพร่
1. เมื่อวิทยาศาสตร์ได้พบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะสามารถก่อสร้างบ่อก๊าซชีวภาพใน
ท้องถิ่นได้ ก็ถึงขั้นตอนการนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเข้าไปส่งเสริมในการก่อสร้างตามแบบต่างๆ ที่
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กล่าวมาแล้ว ที่จะสามารถประสบผลสาเร็จ การควบคุมการก่อสร้างควรเป็นอย่างใกล้ชิดเท่าที่จะ
ทาได้เพื่อขจัดปัญหาในภายหลัง เมื่อสาเร็จได้ 1 บ่อในชุมชนแล้วก็ให้จุดนั้นเป็ นตัวอย่าง และ
เจ้าของบ่อเป็นผู้ชานาญการในชุมชน เป็นการขยายขอบเขตงานให้กว้างขวางไปด้วย
2. การเลื อ กวัส ดุ เ พื่ อ ลดราคาค่ า ก่ อ สร้ า งภายในชุ ม ชนบริ เ วณค าแสด ริ เ วอร์ แ คว
รีส อร์ท จะมี ความจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จ ะต้องใช้ความร่วมมือกันระหว่างนักส่งเสริม เจ้าหน้าที่
บริหารที่มีความเชี่ยวชาญในคาแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท ในการให้คาปรึกษาและแนะแนวทางใน
การตัดสินใจ เช่น การใช้อิฐ ไม้ไผ่ หรือวัสดุอื่นๆ ที่ใช้แทนกันได้ ในข้อคานึงถึงความทนทาน
อายุการใช้งานและราคา
3. การควบคุมระบบบ่อหมักก๊าซชีวภาพ ควรจัดการอบรมเจ้าของบ่อถึงการควบคุม
ระบบที่ใช้ในชุมชนนั้น เพื่อที่จะให้เข้าใจถึงการเติมวัตถุดิบ ส่วนผสม การป้องกันสารพิษ การ
ตรวจสอบ การแก้ปัญหา
4. การติดตามผล เจ้าหน้าที่ ผู้เชี่ยวชาญในคาแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท ควรจะคอย
สอดส่องและติดตามผลถึงประสิทธิภาพปริมาณการเกิดก๊าซ การนาไปใช้ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
ระบบต่า งๆ ที่พ บ โดยการบัน ทึกเพื่อ ใช้ เป็น ข้อมู ลที่จ ะนามาใช้ ในการแก้ปัญ หาหรือ ชี้ แจงแก่
ประชาชนได้อย่างถูกต้อง
แนวทางการส่งเสริมความเหมาะสมกับชุมชม เนื่องจากหลายประการดังนี้คือ
1. มีการนาก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ไปใช้ประโยชน์ในรูปพลังงานทดแทนอย่างน้อย 80%
ของคาดการณ์ปริมาณก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้
2. ในกรณีที่การใช้ประโยชน์ก๊าซชีวภาพมีลักษณะการใช้งานที่ไม่สม่าเสมอ ผู้ยื่นข้อเสนอ
ต้องนาเสนอรายละเอียดวิธี การเก็บสารองก๊าซชี วภาพที่มีปริมาณการเก็บสารองก๊าซสัมพันธ์ กับ
ปริมาณก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ อัตราการใช้ก๊าซชีวภาพและช่วงเวลาของการใช้ก๊าซชีวภาพ
3. ระบบที่ จ ะจั ด สร้ า งต้ อ งมี แ นวทางจั ด การของเสี ย หรื อ น้ าทิ้ ง โดยอาจน าไปใช้
ประโยชน์ในรูปสารปรับปรุงดิน หรือมีการบาบัดของเสียหรือน้าทิ้งดังกล่าวให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ทางด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างระบบผลิตก๊าซชีวภาพและระบบนาก๊าซชีวภาพไปใช้
ประโยชน์ ต้องใช้เวลาไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่ได้ลงนามในข้อตกลงเข้าร่วมโครงการ และต้องใช้
เวลาในการเริ่มต้นเดินระบบ ( Start up) จนกระทั่งสามารถรับขยะเศษอาหารได้เต็มกาลังการผลิต
ภายใน 45 วัน

