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บทน า  

 
 

เนื่องจากรัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554 โดย
มีนโยบายทางด้านเศรษฐกิจที่จะส่งเสริมและผลักดันให้อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
สามารถสร้างรายได้จากความต้องการภายในประเทศ สร้างการจ้างงาน  โดยถือเป็น
อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ใหม่ มีนโยบายที่จะสนับสนุนการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม 
ลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ รวมทั้งได้ก าหนดนโยบายพลังงานที่จะท าการส่งเสริม

การผลิต การใช้ ตลอดจนการวิจัยพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก โดยตั้งเปูาหมายให้สามารถ
ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลได้อย่างน้อยร้อยละ 25 ภายใน 10 ปี   
 
 กระทรวงพลังงาน (พน.) โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จึงได้
จัดท าโครงการวิสาหกิจชุมชนพลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน โดยจะส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันเป็น
วิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตรท าการปลูกพืชพลังงาน โดยมีสัญญาซื้อขายพืชพลังงานกับโรงงานผลิต
ก๊าซชีวภาพ โดยก๊าซชีวภาพที่ได้น าไปใช้ประโยชน์ใน 3 รูปแบบ คือ ผลิตไฟฟูา หรือน าไปผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ
อัด (Compress Bio Gas: CBG) หรือน าไปใช้แทนก๊าซแอลพีจี (LPG) ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคง 
ผู้ประกอบการมีรายได้จากการน าก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์ และประเทศเกิดความมั่นคงทางด้านพลังงาน   
 
 ดังนั้นศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา วิจัย ต้นแบบวิสาหกิจชุมชนพลังงานสีเขียวจากพืช
พลังงาน (ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน) จึงได้จัดท าคู่มือการลงทุนโรงไฟฟูาก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงานนี้ขึ้น 
เพ่ือให้ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการลงทุนในโครงการ พร้อมทั้งสามารถสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม
ประกอบการพิจารณาการลงทนุโรงไฟฟูาก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงานได้ที ่ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา วิจัย 
ต้นแบบวิสาหกิจชุมชนพลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน (ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน) (One Stop Service) 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เลขที่ 17 ถนนพระรามที่ 1 แขวงรองเมือง 
เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330 โทรศัพท์ 0-2225-6031 Email: onestopservice.napier@gmail.com  

สืบ 

1 
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ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา วิจัย ต้นแบบวิสาหกิจ
ชุมชน 

พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน (ก๊าซชีวภาพจากพืช

 
 

มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2556 
(ครั้งที่ 145) เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ได้รับทราบรายงานผลการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานหมุนเวียน และเห็นชอบให้กระทรวงพลังงาน โดยกรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ร่วมกับส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ก าหนดปริมาณรับซื้อ
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแต่ละปีให้ชัดเจน เพ่ิมเติมจากปริมาณเสนอขายไฟฟ้าที่คาดว่าจะจ่ายเข้าระบบ 
และก าหนดวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟ้าตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (SCOD)  ให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า
แต่ละประเภทเชื้อเพลิงด้วย โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP)  
ความสามารถในการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเชิงพ้ืนที่ (Zoning) ตามศักยภาพระบบส่งไฟฟ้าของการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) และผลกระทบค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าด้วย ทั้งนี้ให้มีการเปิดรับข้อเสนอ
ขายไฟฟ้ารายใหม่ โดยรับการส่งเสริมในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ตามปริมาณรับซื้อที่จะมีการประกาศเป็น
รายเชื้อเพลิงตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นไป  
 
 พร้อมทั้งเห็นชอบการปรับค่าเป้าหมายตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
25% ใน 10 ปี ตามแผนการบรูณาการยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ซึ่งในส่วนของก๊าซชีวภาพ ได้มี
การเพ่ิมเติมการผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ขึ้นมาเป็นเป้าหมายใหม่ เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า โดยต้องการ
ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพหญ้าเนเปียร์จ านวน 3,000 MW ซึ่งแสดงการปรับเป้าหมายใหม่ตามแผนการบูรณา
การยทุธศาสตรป์ระเทศ (Country Strategy) ดังรูปที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตาม 
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ข้อมูลเบื้องต้นของโครงกำร



 

 
 

คูม่อืการลงทนุโรงไฟฟูาก๊าซชวีภาพจากพชืพลงังาน 

ศูนยบ์ริการขอ้มลูโครงการศกึษา วจิยั ตน้แบบวสิาหกจิชมุชน 
พลงังานสเีขียวจากพชืพลงังาน (กา๊ซชวีภาพจากพชืพลังงาน) 

 

 
 

ประเภทไฟฟาู เปาูหมาย CF Energy (ลา้นหนว่ย) ktoe 
เดมิ ใหม ่ เดมิ ใหม ่ เดมิ ใหม ่

1.พลังงานลม 1,200.00 1,800.00 0.15 1,576.80 2,365.20 134.36 201.54 
2.พลังงานแสงอาทิตย์ 2,000.00 3,000.00 0.15 2,628.00 3,942.00 223.93 335.90 
3. พลังงานน้ า(ขนาดเล็ก) 324.00 324.00 0.35 993.38 993.38 84.65 84.65 
4. พลังงานชีวมวล 1,284.00 - 0.70 7,873.49 - 670.90 - 
5.ก๊าซชีวภาพ 600.00 600.00 0.60 3,153.60 3,153.60 268.72 268.72 
หญ้าเนเปยีร ์ - 3,000.00 0.80 - 21,024.40 - 1,791.46 
6.พลังงานจากขยะ 160.00 400.00 0.60 840.96 2,102.40 71.66 179.15 
7.พลังงานรุปแบบใหม ่ 3.00 3.00 0.40 10.51 10.51 0.90 0.90 
รวม 9,201.00 13,927.00  39,335.90 63,024.70 3,351.81 5,370.33 

 
รปูที ่1 เปูาหมายการการผลิตไฟฟูาจากพลังงานหมนุเวยีนตามแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังาน

ทางเลือก 25% ใน10 ป ีตามแผนการบรูณาการยทุธศาสตรป์ระเทศ (Country Strategy) 
 
  
 จากนโยบายข้างต้น กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)  กระทรวง
พลังงาน ได้สนับสนุนโครงการศึกษา วิจัย ต้นแบบวิสาหกิจชุมชนพลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน (ก๊าซชีวภาพ
จากพืชพลังงาน) ด้วยการสนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์การเกษตร
ท าการปลูกพืชพลังงาน และมีสัญญาซื้อขายกับโรงงานผลิตก๊าซชีวภาพ  
 
 ซึ่งก๊าซชีวภาพที่ได้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ใน 3 รูปแบบ คือ ผลิตไฟฟูา ผลิตเป็นก๊าซ  
ชีวภาพอัด (Compressed Bio Gas, CBG) หรือน าไปใช้แทนก๊าซแอลพีจี และให้มีการด าเนินโครงการต้นแบบ
ในพ้ืนที่ปลูก 3 แบบ คือ พ้ืนที่แล้งน้ า พ้ืนที่ชุ่มน้ า และพ้ืนที่ปลูกข้าวไม่ได้มาตรฐาน มีการด าเนินการสร้าง  
ต้นแบบจ านวนไม่น้อยกว่า 12 แห่ง ใช้พ้ืนที่ปลูกหญ้าแห่งละประมาณ 1,000 ไร่ ผลิตไฟฟูาขนาด 1 MW ต่อ
แห่ง คิดจากการผลิตไฟฟูาวันละ 24 ชัว่โมง จ านวน 330 วัน โดยเกษตรกรจะมีก าไรจากจากการปลูกพืช
พลังงานในโครงการ อย่างน้อย 3,500 บาทต่อไร่ต่อปี ซึ่งสูงกว่าการปลูกพืชไร่ และไม่มีความผันผวนด้านราคา 
หากพิจารณาทั้งโครงการจะมีการสนับสนุนให้ปลูกหญ้าจ านวนประมาณ 12,000 ไร่ ได้ไฟฟูา 12 MW ซึ่งจะมี
การก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2557 หากต้องการผลิตไฟฟูาจากหญ้าเนเปียร์จ านวน 3,000 MW ตามเปูาหมาย
แผน 10 ปี จะต้องปลูกหญ้าเนเปียร์ จ านวนประมาณ 3 ล้านไร่ ซึ่งถ้าต้องการผลิตเป็นก๊าซชีวภาพอัดหรือ
น าไปใช้แทนก๊าซแอลพีจีควบคู่ไปด้วยจ าเป็นต้องมีการส่งเสริมการปลูกเพ่ิมขึ้น  โดยผู้ประกอบการทีส่นใจ
สามารถศึกษารายละเอียดการลงทุนตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
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1.	เตรียมความพร้อม

2.	ศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้

3.	เชิญชวนหาผู้ร่วมลงทุน

4.	รับฟังความคิดเห็นของประชาชน

5.	หาที่ปรึกษาออกแบบ

6.	ขอใบอนุญาต

7.	ก่อสร้างโครงการ

8.	งานด�าเนินการและบ�ารุงรักษา

ขั้นตอนกำรลงทุนรลงทุน
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ศูนยบ์ริการขอ้มลูโครงการศกึษา วจิยั ตน้แบบวสิาหกจิชมุชน 
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1. เตรียมความพร้อม 
 ผู้ประกอบการต้องท าการส ารวจหาพ้ืนที่ปลูกหญ้าเนเปียร์ที่มีในพ้ืนที่เปูาหมายหรือบริเวณ
ใกล้เคียง โดยสามารถรวบรวมข้อมูลที่อยู่ในพ้ืนที่นั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งเพาะปลูกขนาดเล็ก (เกษตรกรราย
ย่อย) แหล่งเพาะปลูกขนาดกลางและขนาดใหญ่ (วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์การเกษตร เป็นต้น) หรือ
ผู้ประกอบการสามารถเพาะปลูกแหล่งพลังงานเองได้ โดยเป็นพ้ืนที่ที่สามารถให้ผลผลิตเพียงพอกับความ
ต้องการวัตถุดิบของโรงไฟฟูา โดยระยะทางจากแหล่งพลังงานมาทีต่ั้งโรงไฟฟูาไม่ควรเกิน 10 กิโลเมตร เพื่อ
ความสะดวกในการขนส่งวัตถุดิบ และเป็นการควบคุมค่าใช้จ่ายในการขนส่ง 
 
2. ศึกษาความเป็นไปได้ 
 ผู้ประกอบการต้องน าข้อมูลปริมาณวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นและบริเวณใกล้เคียงมาวิเคราะห์
หาก าลังการผลิตที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับวัตถุดิบที่จะสามารถหาได้ นอกจากนั ้นผูป้ระกอบการต้อง
วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ด้านอื่น อาทิเช่น สถานที่ตั ้งโรงไฟฟูา  เทคโนโลยีที่ใช้  ต้นทุนในการก่อสร้าง  
แหล่งที่มาของทุน  และระยะเวลาคืนทุน  โดยโครงการสามารถมีรายได้จากการขายไฟฟูาให้รัฐบาล การยื่น
ขอ  Carbon Credit หรือการขายผลิตภัณฑ์เสริม (By-product) เช่น ปุ๋ยชีวภาพ เป็นต้น 
 
3. เชิญชวนหาผู้ร่วมลงทุน 
 ผู้ประกอบการต้องวิเคราะห์หาต้นทุนและค่าใช้จ่ายทั้งหมดของการก่อสร้างโรงไฟฟูาตั้งแต่
เตรียมการก่อนก่อสร้างจนถึงขั้นตอนการด าเนินการขายไฟฟูา  เพ่ือจะตัดสินใจหาแหล่ งเงินทุนที่เหมาะสม
โดยแหล่งของทุนสามารถแบ่งได้เป็น 4 ส่วน ได้แก่  
 3.1 เงินทุนของผู้ประกอบการ  
 3.2 เงินทุนช่วยเหลือจากรัฐบาล (อาทิเช่น โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อส่งเสริมการใช้ 
พลังงานทดแทน โครงการเงินหมุนเวียนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน) 
 3.3 เงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ 
 3.4 เงินร่วมทุนจากนักลงทุน (ท้ังต่างประเทศและในประเทศ) 
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4. รับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
 ผู ้ประกอบการควรท าการศึกษาผลกระทบต่อชุมชนจากการสร้างโรงไฟฟูาและจัดการ
เผยแพร่ข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและสร้างการยอมรับจากประชาชนทั่วไป  กระบวนการนี้จะต้อง
เริ่มด าเนินการให้เร็วที่สุดเมื่อโครงการผ่านการศึกษาความเป็นไปได้เรียบร้อยแล้ว ในทางกฎหมายถ้า
โรงไฟฟูามีขนาดเท่ากับหรือมากกว่า 10 เมกะวัตต์ โครงการจะต้องการท าการประเมินผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment (EIA)) ให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนเริ่มการก่อสร้าง นอกจากนี้
หากขนาดของโรงไฟฟูาใหญ่กว่า 6 เมกะวัตต์ ผู้ประกอบการจะต้องศึกษากระบวนการจัดตั้งกองทุนพัฒนา
ชุมชนรอบพ้ืนที่โรงไฟฟูาตามประกาศของส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
 
5. หาที่ปรึกษาออกแบบ 
 ท าการออกแบบและก าหนดขนาดของอุปกรณ์เบื้องต้นเพ่ือน าไปใช้ในการจัดท าข้อก าหนด
ทางวิชาการ  จัดท ารายละเอียดทางเทคนิคของอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในโรงไฟฟูาเพ่ือน าไปใช้ในการสอบราคาหา
ผู้รับเหมาโดยเทคโนโลยีจะแบ่งใหญ่ๆได้สองชนิดคือ 
 5.1 เทคโนโลยีในการผลิตก๊าซชีวภาพ อาทิ การหมักโดยใช้ถังปฏิกิริยากวนสมบูรณ์ (CSTR) 
เป็นต้น 
 5.2 เทคโนโลยีในการผลิตกระแสไฟฟูา  
  5.3 เทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยชีวภาพ 
 
6. ขอใบอนุญาต 
 ผู้ประกอบกิจการต้องด าเนินการติดต่อขอใบอนุญาตจากหน่วยงานต่าง  ๆ  ดังนี้ 
 6.1 การขอใบอนุญาตจ าหน่ายไฟฟูาจากส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
 6.2 การท าสัญญาซื้อขาย (Power Purchase Agreement) จากการไฟฟูาส่วนภูมิภาค 
การไฟฟูานครหลวง หรือการไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย 
 6.3 การขอใบอนุญาตการก่อสร้างจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วน
ต าบล เทศบาล 
 6.4 การขออนุญาตผลิตพลังงานควบคุมจากส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน  
 6.5 การขออนุญาตน าสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณ โรงงานจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และยังมีการขออนุญาตอื่นๆท่ีจ าเป็นต้องมีอีก ซึ่งข้ึนอยู่กับว่าเป็นโรงไฟฟูาประเภทไหน 
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7. ก่อสร้างโครงการ 
 ประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆ ดังนี้  
 7.1 การเปิดประมูลหรือสอบราคา ในขัน้ตอนการเปิดประมูลและสอบราคาเพือ่ว่าจ้าง
ผู้รับเหมามาด าเนินการก่อสร้างและให้ได้ผู้รับเหมาที่เหมาะสมกับความต้องการและราคาท่ียุติธรรม 
 7.2 ด าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟูา ขั้นตอนด าเนินงานการก่อสร้างโรงไฟฟูาแบ่งเป็น 2 
ขั้นตอน ดังนี้     
  7.2.1 ขั้นตอนการด าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟูา 
  7.2.2 ขั้นตอนการด าเนินการเชื่อมต่อโรงไฟฟูาเข้ากับการไฟฟูาส่วนภูมิภาค หรือ 
การไฟฟูานครหลวง 
 
8. งานด าเนินการและบ ารุงรักษา 
 การบริหารงานโรงไฟฟูาหลังจากท่ีเริ่มด าเนินการเป็นส่วนที่มีความส าคัญมาก เนื่องจากจะมี
ผลต่อความสามารถในการจ าหน่ายไฟฟูาของโรงไฟฟูาและจะมีผลกระทบต่อต้นทุนในการด าเนินการ โดยสิ่ง
ที่ผู้ประกอบการโรงไฟฟูาต้องค านึงถึงเป็นส าคัญอาทิ เช่น แผนการซ่อมบ ารุงประจ าปี แผนการซื้อวัตถุดิบ
ระหว่างการด าเนินการ แผนการจ่ายไฟฟูาในช่วง Peak หรือ Off Peak เป็นต้น 
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แทรก เพ่ิม  Back Ground  
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เตรียมความพร้อม

ขั้นตอนที่ 1
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ศูนยบ์ริการขอ้มลูโครงการศกึษา วจิยั ตน้แบบวสิาหกจิชมุชน 
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ขั้นตอนที่ 1 เตรียมความพร้อม 
 ปัจจุบันประเทศไทยเริ่มประสบปัญหาการขาดแคลนพลังงานเชื้อเพลิง วัตถุดิบทางด้าน
เชื้อเพลิงภายในประเทศลดน้อยลง อีกทั้งยังต้องน าเข้าเชื้อเพลิงฟอสซิลจากต่างประเทศ อาทิ ถ่านหิน ก๊าซ
ธรรมชาติ และน้ ามัน เป็นต้น โดยเมือ่เดือน เมษายน พ  .ศ .2556 พม่าหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติให้ไทยชัว่คราว 
เนือ่งจากต้องท าการซ่อมแท่นผลิตก๊าซ ท าให้คนไทยตื่นตระหนกกับปัญหาไฟฟูาดับภายในประเทศ จาก
สาเหตุดังกล่าวจึงมีความตื่นตัวที่จะหาพลังงานทดแทนเพ่ือน ามาใช้ผลิตกระแสไฟฟูาแทนการใช้ ก๊าซ
ธรรมชาติจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยเป็นพลังงานทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียนที่มีภายในประเทศ เพ่ือให้
ได้พลังงานที่ยั่งยืน อีกท้ังช่วยลดการน าเข้าพลังงานลดค่าใช้จ่าย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  
 พลังงานทดแทนหรือพลังงานหมุนเวียนทีใ่ช้ในการผลิตไฟฟูามีหลายชนิด เช่น น้  า ลม 
แสงอาทิตย์ ชีวมวล เป็นต้น ซึ่งพลังงานก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสร้าง
พลังงานทดแทน ซึ่งประเทศไทยก าลังให้ความสนใจ โดยก๊าซชีวภาพสามารถผลิตได้จากหลายแหล่ง เช่น   
น้ าเสียจากกระบวนการผลิตแปูงมัน น้ าเสียจากกระบวนการสกัดน้ ามันปาล์ม พลังงานก๊าซชีวภาพจากมูล
สัตว์ พลังงานก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน เป็นต้น  
  
 โดยในส่วนของการใช้พืชนั้นเมื่อน าพืชพลังงานมาผ่านกระบวนการที่เหมาะสมจะสามารถ
เปลี่ยนเป็นพลังงานได้ ปัจจุบันพืชที่น ามาเป็นเชื้อเพลิงมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นของแข็ง ของเหลว หรือ
ก๊าซ โดยพลังงานในรูปแบบก๊าซเราเรียกว่า “ก๊าซชีวภาพ หรือ Biogas” โดยพืชที่น ามาใช้ผลิตพลังงานมี
จ านวนมาก เช่น มันส าปะหลัง ข้าวโพด ถั่วเหลือง ข้าวสาลี อ้อย เป็นต้น โดยหญ้าเนเปียร์เป็นพืชพลังงานอีก
ชนิดหนึ่งที่มีความน่าสนใจ เนื่องจากเม่ือน ามาท าหญ้าหมักได้ปริมาณก๊าซมีเทนสูง แต่ต้นทุนในการเพาะปลูก
ต่ า เนื่องจากเพาะปลูกครั้งเดียวเก็บเก่ียวผลผลิตได้ 5-6 ปี ขยายพันธุ์ง่าย ล าต้นมีลักษณะเป็นข้อเหมือนอ้อย 
น าไปเพาะปลูกในดินก็แตกกออย่างรวดเร็ว ดังรูปที่ 2 โดยสามารถเปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีของ
หญ้าเนเปียร์กับหญ้าพันธุ์อื่นได้ดัง ตารางที่ 1  
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รปูที ่2 ลกัษณะของหญ้าเนเปยีร์ 

 

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบองค์ประกอบทางเคมีของหญ้าเนเปียร์กับหญ้าพันธุ์อื่น 

ชนิดของพืช 
(ตัดท่ีอายุ 45 วัน) 

วัตถุแห้ง 
(ร้อยละ) 

องค์ประกอบของวัตถุแห้ง (ร้อยละ) 

โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต 
ที่ละลายน้ าได้ เยื่อใยรวม เถ้า 

เนเปียร์ปากชอ่ง1 14.9 15.9 1.3 36.5 35.8  
รูซี่ 21.2 8.6 1.8 50.8 30.0 8.8 

กินนีสีมวง 22.6 7.9 1.2 44.7 35.5 10.7 
แพงโกลา 25.2 7.8 1.6 50.2 32.3 8.1 

 
  
 1.1 หญ้าเนเปียร์  
  มีหลายสายพันธุ์มีรายละเอียดแต่ละสายพันธ์ ดังต่อไปนี้ 
 หญ้าเนเปียร์ธรรมดา มีล าต้นตั้งตรง สูงจากพ้ืนดินประมาณ 180-240 เซนติเมตร แตกกอ
ได้ 20-25 หน่อต่อต้น แต่ละต้นมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2-2.5 เซนติเมตร ใบกว้าง 2-3 เซนติเมตร ยาว 70-90 
เซนติเมตร ขอบใบหนา มีลักษณะเป็นมัน มีเยื่อกันน้ าฝนที่แคบ ลักษณะเป็นขนเล็กๆ มีเหง้าสั้นแต่แข็งแรง 
ระบบรากลึกจึงทนแล้งได้ดี หญ้าเนเปียร์ธรรมดาไม่ทนต่อน้ าท่วมขัง ทนทานต่อการถูกไฟเผา และบริเวณที่มี
ร่มเงาได้พอสมควร  
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คูม่อืการลงทนุโรงไฟฟูาก๊าซชวีภาพจากพชืพลงังาน 
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 หญ้าเนเปียร์แคระ มีล าต้นใต้ดินเป็นแบบเหง้า มีลักษณะทรงต้นเป็นกอพุ่มตั้ง ล าต้นอวบ
และเตี้ยกว่าหญ้าเนเปียร์ธรรมดา มีความสูงประมาณ 1-2 เมตร มีการแตกกอดี มีสัดส่วนของใบมากกว่าส่วน
ของล าต้น มีสัดส่วนใบต่อต้นสูงกว่าหญ้าเนเปียร์ธรรมดา มีความน่ากินสูง สามารถทนแล้งได้ดีพอสมควร 
เนื่องจากมีระบบรากที่แข็งแรงหยั่งลึกลงในดิน และยังมีความสามารถดูดธาตุอาหารได้มากท าให้ได้ผลผลิตสูง  

 หญ้าเนเปียร์ลูกผสม ได้แก่ หญ้าบานา และ หญ้าเนเปียร์ยักษ์ โดยหญ้าบานา สูง 3-4 เมตร 
เจริญเติบโตเร็ว ให้ผลผลิตสูง ล าต้นใหญ่อวบ แต่การตอบสนองต่อการให้น้ าในหน้าหนาวไม่ดีนัก จึงให้ผล
ผลิตต่ าในหน้าหนาว และมีขนที่ใบมากท าให้เกิดการคันคายเมื่อสัมผัส ในส่วนของหญ้าเนเปียร์ยักษ์มีลักษณะ
เป็นกอและมีต้นสูง 2-3 เมตร เจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง และจะให้ผลผลิตสูงกว่า
หญ้าเนเปียร์ธรรมดา แต่มีคุณค่าทางอาหารด้อยกว่า  

 หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เป็นหญ้าเนเปียร์ลูกผสม ซึง่เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่าง
หญ้าเนเปียร์ยักษ์และหญ้าไข่มุก ล าต้นเป็นแบบตั้งตรง ทรงต้นเป็นกอค่อนข้างตรง มีระบบรากที่แข็งแรง สูง
ประมาณ 2-4 เมตร เจริญเติบโตเร็ว ให้ผลผลิตต่อไร่สูง โปรตีนสูง มีความน่ากินสูง สัตว์ชอบกิน ตอบสนอง
ต่อการให้น้ าและปุ๋ยดี แตกกอดี แก่ช้า ทนแล้ง ในฤดูหนาวยังเติบโตได้ดีไม่ชะงัก ไม่มีระยะพักตัว ใบและ    
ล าต้นอ่อนนุ่ม ขอบใบไม่คมไม่มีขนที่ท าให้เกิดอาการคันคาย ระยะออกดอกสั้น ไม่ติดเมล็ด ให้ผลผลิตตลอด
ทั้งปี มีปริมาณน้ าตาลในใบและล าต้นสูง ท าเป็นหญ้าหมักโดยไม่จ าเป็นต้องเติมสารเสริมใดๆ ปรับตัวได้ดีใน
ดินหลายสภาพ ไม่มีโรคและแมลงรบกวน เก็บเกี่ยวง่าย ปลูกครั้งเดียวสามารถเก็บเกี่ยวได้นานถึง 6-7 ปี 
เหมาะกับเกษตรกรที่มี พ้ืนที่จ ากัด หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 สามารถปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทย 
เจริญเติบโตได้ดีในดินหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นดินร่วนปนทราย ดินเหนียว หรือดินลูกรัง ชอบดินที่มีการ
ระบายน้ าดีและมีความอุดมสมบูรณ์ ทนแล้ง แต่ไม่ทนน้ าท่วมขัง ต้องการน้ าฝน ประมาณ 1,000 มิลลิเมตร
ต่อปี  

 เมื่อเปรียบเทียบกับหญ้าเนเปียร์สายพันธุ์อ่ืนทั้งในแง่โภชนาการ ความสะดวกในการตัดมา
ใช้ประโยชน์ พบว่า หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เหมาะสมที่จะน ามาผลิตก๊าซชีวภาพมากที่สุด  

 การปลูกหญ้าเนเปียร์นั้น เนื่องจากหญ้าเนเปียร์ติดเมล็ดน้อยและมีความงอกต่ า จึงนิยมปลูก
โดยใช้ท่อนพันธุ์ หรือส่วนล าต้นที่มีรากติดอยู่ ต้นหญ้าเนเปียร์ที่จะน ามาใช้ท าท่อนพันธุ์ควรมาจากแปลงที่
สมบูรณ์แข็งแรง มีตาที่สมบูรณ์ และมีอายุประมาณ 3-4 เดือน มีข้อปล้องจ านวนมากพอสมควร โดยตัดต้น
ชิดดิน และตัดส่วนยอดออกไป ในพ้ืนที่ 1 ไร่ จะได้ท่อนพันธุ์หญ้าประมาณ 15 ตัน  
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ศูนยบ์ริการขอ้มลูโครงการศกึษา วจิยั ตน้แบบวสิาหกจิชมุชน 
พลงังานสเีขียวจากพชืพลงังาน (กา๊ซชวีภาพจากพชืพลังงาน) 

 

 

 การน าท่อนพันธุ์ไปปลูกนั้นมีสองวิธี คือ การน าท่อนพันธุ์ที่ได้จากการเก็บเกี่ยวไปปลูกเลย 
และการท าให้แตกรากและยอดอ่อนก่อนน าไปปลูก ซึ่งการท าให้แตกรากและยอดอ่อนท าได้โดยน าท่อนพันธุ์
ใส่ตระกล้าคลุมด้วยกระสอบปุาน หรือฟางข้าว บ่มไว้ในที่ร่ม รดน้ าให้ชุ่มตลอดเวลาประมาณ 5-7 วัน เพื่อให้
แตกราก และยอดอ่อนก่อนน าไปปลูก อีกทั้งยังสามารถเตรียมท่อนพันธุ์โดยวิธีตัดท่อนพันธุ์จากกอที่มีแขนง
สูงประมาณ 1.5-3 เมตร เอาใบออกและตัดยอด แล้วน าไปฝังดินเรียงต่อกันเป็นแถวในร่องก่อนกลบดิน
เช่นเดียวกับการปลูกอ้อย หลังจากปลูกแล้ว 1-2 สัปดาห์ ยอดใหม่และรากจะแตกออกจากแต่ละข้อ หรือน า
ท่อนพันธุ์ไปใส่ไว้ในกระสอบปุานรดน้ าให้ชุ่มตลอดเวลาเก็บไว้ในที่ร่มเงาประมาณ 2 สัปดาห์ จะมียอดและ
รากแตกออกตามข้อแล้วจึงน าไปปลูก นอกจากนี้ยังสามารถเพาะช าท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ลงในถุงประมาณ 
1-2 เดือนแล้วน าไปปลูกได้อีกด้วย  
 
 1.2 อัตราผลผลิตต่อไร่ของหญ้าเนเปียร์ 
 ในการพิจารณาข้อมูลการปลูกหญ้าเนเปียร์ลูกผสมประเภทต่างๆ จะพบว่าการให้ผลผลิต
น้ าหนักสดจะมีช่วงกว้างโดยอยู่ในช่วง 40–100 ตันสด/ไร่/ปี หรือมากกว่านั้นในบางกรณี และมีความแปรผัน 
ตามพ้ืนที่เพาะปลูกและการชลประทาน เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีการปลูกหญ้าเนเปียร์ใช้เป็นพืชพลังงานใน
หลากหลายพ้ืนที่ของไทย ดังนั้นปริมาณผลผลิตที่จะน ามาท าการค านวณเพ่ือเป็นฐานในการคิดอัตรารับซื้อ  
ไฟฟูาจากพืชพลังงานนั้น จะก าหนดให้ปริมาณผลผลิตน้ าหนักสดต่อไร่ที่ผลิตได้อยู่ที่ 60 ตัน/ไร่/ปี โดยมีรอบ 
การตัดฟันประมาณ 5 ครั้ง/ปี   

  1.3 ความสามารถในการผลิตก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน 
 ความสามารถในการผลิตก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงานจะพิจารณาจากอัตราการผลิตก๊าซ
มีเทนต่อของแข็งระเหยง่าย (Volatile Solids; VS) ทั้งนี้ความสามารถในการผลิตก๊าซมีเทนของพืชพลังงาน
จะอยู่ที่ 120-500 m3/tonVS ทั้งนี้อัตราการผลิตก๊าซมีเทนที่เลือกใช้เท่ากับ 210 m3/tonVS (ซึ่งเป็นค่าการ
ผลิตก๊าซมีเทนส าหรับระบบผลิตก๊าซชีวภาพแบบ Single Stage) โดยจะท าการผลิตก๊าซชีวภาพที่มี
เปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นเฉลี่ย 55%  
 อย่างไรก็ดี อัตราการผลิตก๊าซชีวภาพต่อตันสดของหญ้านั้นจะแปรเปลี่ยนตามความชื้นและ 
ปริมาณ VS ต่อตันหญ้าสด โดยพบว่าหญ้าทีท่ าการตัดสดจะมีค่าความชื้นอยู่ที ่80% แต่เมื่อท าการผ่าน
กระบวนการขนส่งจนถึงหน้าโรงงานจะมีค่าความชื้นลดลงอยู่ที่ 70-75% ทัง้นี้ในโครงการพัฒนาการผลิตก๊าซ
ชีวภาพจากพืชพลังงานครบวงจร จะท าการเลือกใช้อัตราการผลิตก๊าซชีวภาพต่อตันหญ้าสดเท่ากับ 78.7  
m3-BG/ตันสด คิดค่าความชื้นของวัตถุดิบที่ 76% ซึ่งเป็นอัตราการผลิตก๊าซชีวภาพขั้นต่ าที่สุด หากมีการ
ก าหนดมาตรฐานช่วงการรับซื้อวัตถุดิบโดยมีค่าความชื้นอยู่ในช่วง 70- 75 % โดยสามารถประเมินอัตราก๊าซ
ชีวภาพจากพืชพลังงานจากวัตถุดิบที่มีค่าความชื้นต่างๆ ดังตารางที่ 2 และแสดงอัตราการผลิตก๊าซชีวภาพ
จากหญ้าเนเปียร์เปรียบเทียบกับวัตถุดิบชนิดต่างๆ ได้ดังตารางที่ 3 
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ศูนยบ์ริการขอ้มลูโครงการศกึษา วจิยั ตน้แบบวสิาหกจิชมุชน 
พลงังานสเีขียวจากพชืพลงังาน (กา๊ซชวีภาพจากพชืพลังงาน) 

 

 
ตารางที่ 2 การประเมินอัตราก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงานจากวัตถุดิบที่มีค่าความชื้นต่างๆ 
%ความชื้นของ

หญ้าสด 
ปริมาณ VS ต่อ

ตันหญ้าสด 
(ตัน) 

อัตราการผลิตก๊าซ
ชีวภาพ 

(m3/ตันสด) 

ความต้องการ 
หญ้าเนเปียร์ 
(ตันสด/วัน) 

ความต้องการ 
หญ้าเนเปียร์ 
(ตันสด/ปี) 

80% 0.172 65.7  167  55,100  
76% 0.206 78.7 140  46,200  
70% 0.258 98.5 112  37,000  

 
ตารางที่ 3 อัตราการผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์เปรียบเทียบกับวัตถุดิบชนิดต่างๆ 

รายการวัตถุดิบ Moisture 
Content of 

Fresh Mass (%) 

สัดส่วนของแข็ง
ระเหยง่าย 

(%VS of Fresh 
mass) 

อัตราการผลิตก๊าซ
ชีวภาพ  

(m3 CH4/kg 
VSadded) 

อัตราการผลิตก๊าซ
ชีวภาพ 

(m3-BG/ton-Fresh 
Massadded) 

ปุ๋ยคอก - 13.37 0.184 44.73 
ปุ๋ยขี้หมู - 24.84 0.13 58.71 
มูลไก่ - 22.34 0.145 58.90 
มูลเป็ด - 17.44 0.186 58.98 
มูลช้าง - 21.61 0.145 56.97 
ฟางข้าว 59.4 32.31 0.34 199.73 
ทะลายปาล์มเปล่า 65.7 31.73 0.37 213.46 
เปลือกสับปะรด 91 8.42 0.4 61.24 
กากมันส าปะหลัง 81.6 18.04 0.37 121.36 
ผักตบชวา 91.27 7.36 0.35 46.84 
ดีแคนเตอร์เค้ก 
ของปาล์มน้ ามัน 76.7 19.43 0.37 130.71 

ธูปฤาษี 85.97 12.2 0.35 77.64 
ข้าวโพด - 27.08 0.34 167.40 
หญ้าเนเปียร์ 79.23 21.34 0.3 116.40 
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 1.4 แนวทางการบรหิารจดัการการเกบ็เกีย่วและขนสง่หญ้าเนเปียร์ส าหรับใช้เป็นวัตถุดิบใน
การผลิตก๊าซชีวภาพ ขนาด 1 MW  

การเก็บเกี่ยวหญ้าเนเปียร์ ส าหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตก๊าซชีวภาพ ขนาดก าลังการผลิต 
1 MW มีความส าคัญและมีรูปแบบแตกต่างจากการเก็บเกี่ยวหญ้าเนเปียร์เพ่ือน ามาใช้เป็นอาหารสัตว์ หญ้า 
เนเปียร์ที่น ามาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตก๊าซชีวภาพ จะต้องท าการวิเคราะห์คุณภาพของหญ้าเนเปียร์  

เนื่องจากก๊าซชีวภาพนั้นเกิดจากกระบวนการหมักภายใต้สภาพไร้ออกซิเจน โดยอาศัย
แบคทีเรียกลุ่ม เมทาโนเจน (methanogen) ที่จะท าหน้าที่ย่อยสลายชิ้นส่วนของหญ้าจนได้ก๊าซมีเทน (CH4) 
ซึ่งชิ้นส่วนของหญ้าที่มาจากส่วนใบและส่วนของล าต้นนั้นมีความสามารถในการถูกย่อยแตกต่างกัน ส่วนที่มา
จากใบจะมีความสามารถในการถูกย่อยได้มากกว่าส่วนที่มาจากล าต้น ซึ่งอายุของหญ้าที่เหมาะส าหรั บการ
หมักก๊าซชีวภาพนั้นควรมีอายุระหว่าง 45-60 วัน 

 จะเห็นว่า การปลูกหญ้าเนเปียร์ส าหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงานนั้น จ าเป็นต้องมี
การบริหารจัดการการปลูกและการเก็บเกี่ยว ให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ทันต่อความต้องการและมีต้นทุนหรือ
ค่าใช้จ่ายทีต่่ า แนวทางการบริหารจัดการการเก็บเกีย่วและขนส่งหญ้าเนเปียร์ส าหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการ
ผลิตกาซชีวภาพนี้ เป็นโมเดล ที่สามารถน ามาประยุกต์ในลักษณะของหน่วยธุรกิจ ที่ท าหน้าที่รับบริหาร
จัดการหญ้าเนเปียร์ เพ่ือปูอนเข้าสู่สถานีผลิตพลังงานสีเขียว โดยได้รับค่าตอบแทน ตันละ 200 บาท ภายใต้
รัศมี 10 กม. โดยมีขั้นตอนการเก็บเก่ียวและขนส่งดังรูปที่ 3  

 
 

 

 
รปูที ่3 ขัน้ตอนการเกบ็เกีย่วและขนสง่ 

  

ร     ร        ย           

 
 
 

หญ้าเนเปียร์ 45-50 วัน ผลผลิต 10 ตัน/ไร่ 
 
 
 
 
 

แทรคเตอร์ ลาก Chopper  
สมรรถนะ 2 ไร/่ชม  

แทรคเตอร์พ่วงเทรเลอร ์
รับหญ้าเนเปียร์สับ 4 พ่วง 

อัตรา 5 ตัน/พ่วง  (ท างาน 7 
เที่ยว/พ่วง) 

ระยะทางไป-กลับ 20 กม. (1ชม.)
 )) 

สถานีผลิตพลังงานสีเขียว 
จัดเก็บรักษาในซองหมัก Silage 
140 ตัน/วัน                     
(ปริมาณส ารอง 10 วัน) 
 
 
 

โรงผลิตก๊าซชีวภาพ 
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คู่มือการลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน

1515	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)



	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชนต้นแบบวิสาหกิจชุมชน 	 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน (ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)

คู่มือการลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน



แทรก เพ่ิม  Back Ground  

คู่มือการลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน

1717	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)

ศึกษาความเหมาะสมและ

ความเป็นไปได้

ขั้นตอนที่ 2



 

 
 

คูม่อืการลงทนุโรงไฟฟูาก๊าซชวีภาพจากพชืพลงังาน 

ศูนยบ์ริการขอ้มลูโครงการศกึษา วจิยั ตน้แบบวสิาหกจิชมุชน 
พลงังานสเีขียวจากพชืพลงังาน (กา๊ซชวีภาพจากพชืพลังงาน) 

 

 
ขัน้ตอนที ่2 ศกึษาความเหมาะสมและความเปน็ไปได้ 
 หลังจากท่ีได้ศึกษาถึงแหล่งพลังงานจากข้ันตอนที่ 1 ผู้ลงทุนต้องน าข้อมูลเหล่านั้นมาประมวล
หาความเป็นไปได้ที่จะก่อสร้างโรงไฟฟูาโดยต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 
  
 2.1 ก าลังการผลติ  
  โรงไฟฟูาก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน แบ่งเป็น  
  1) ผู้ผลิตไฟฟูารายเล็ก (Small Power Producer: SPP)  
  ก าลังการผลิตมากกว่า 10 เมกะวัตต์ แต่น้อยกว่า 90 เมกะวัตต์   
  2) ผู้ผลิตไฟฟูารายเล็กมาก (Very Small Power Producer: VSPP) 
  ก าลังการผลิตไม่เกิน 10 เมกะวัตต์   
 
 2.2 วตัถดุิบ 
 โรงไฟฟูาก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงานแต่ละแห่งต้องมีแหล่งวัตถุดิบที่แน่นอน โดยเป็นพ้ืนที่ที่
สามารถผลิตวัตถุดิบปูอนเป็นเชื้อเพลิงแก่โรงไฟฟูาได้อย่างต่อเนื่อง และมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของ
โรงงานเพื่อขจัดปัญหาเรื่องการขาดแคลนวัตถุดิบ โดยโรงไฟฟูาก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน (หญ้าเนเปียร์) 
ขนาด 1 เมกะวัตต์ ต้องมีวัตถุดิบที่เข้าสู่ระบบอย่างน้อยประมาณ 125-140 ตันต่อวัน และมีวัตถุดิบส ารองใน
ระบบ 10 วัน โดยเดินระบบผลิตกระแสไฟฟูา 330 วัน ใช้วัตถุดิบหญ้าเนเปียร์สดอย่างน้อย 41,250-46,200 
ตัน/ไร่/ปี  
 

  2.3 สถานที่ตั้งโรงไฟฟูา 
  สถานที่ตั้งโรงไฟฟูามีความส าคัญไม่น้อยกว่าวัตถุดิบ ผู้ประกอบการควรหาสถานที่ตั้งที่ใกล้
กับแหล่งวัตถุดิบที่จะใช้เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง (ต้นทุนในการเก็บเกี่ยวและขนส่งหญ้าเนเปียร์ 157.2 
บาท/ตัน) โดยมีเเกณฑ์การคัดเลือกพ้ืนที่ในการก่อสร้างโรงผลิตไฟฟูาด้วยก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์
ดังต่อไปนี้ 
 1) พิจารณาเลือกพื้นที่ที่สอดคล้องกับกฎหมายก าหนด อาทิ 

 พระราชบัญญัติผังเมือง พ  .ศ  . 2518 เช่น มาตรา 26 เกี่ยวกับการออกกฎกระทรวงใช้บังคับ                 
ผังเมืองรวม มาตรา 27 เกี่ยวกับการห้ามใช้ประโยชน์ในที่ดินให้แตกต่างจากผังเมืองรวมที่ได้ประกาศใช้บังคับแล้ว                 
และมาตรา 41 ถึงมาตรา 49 เกี่ยวกับการประกาศใช้บังคับผังเมืองเฉพาะการด าเนินการใดในผังเมืองเฉพาะ                           
และห้ามกระท าการใด  ๆเกี่ยวกับผังเมืองเฉพาะที่ได้ประกาศก าหนดไว้ นอกจากนี้ยังมีกฎกระทรวงและประกาศกระทรวง            
ที่ใช้บังคับผังเมืองในแต่ละพ้ืนที่อันเป็นการเฉพาะ เป็นต้น 

 พระราชบัญญัติโรงงาน พ  .ศ  . 2535 เช่น กฎกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 2  (พ  .ศ . 2535) ออก
ตามความ ในพระราชบัญญตัโิรงงาน พ .ศ . 2535 รวมถึงประกาศกระทรวง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน เป็นต้น 

 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ  .ศ  . 2522 เช่น กฎกระทรวง ฉบับที่  55  (พ  .ศ  . 2543) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ .ศ . 2522 เป็นต้น 
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คู่มือการลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน

18	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)



 

 
 

คูม่อืการลงทนุโรงไฟฟูาก๊าซชวีภาพจากพชืพลงังาน 

ศูนยบ์ริการขอ้มลูโครงการศกึษา วจิยั ตน้แบบวสิาหกจิชมุชน 
พลงังานสเีขียวจากพชืพลงังาน (กา๊ซชวีภาพจากพชืพลังงาน) 

 

 
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ  .ศ  . 2535 และกฎหมายอ่ืน               

ที่ เกี่ยวข้องกับสิ่ งแวดล้อม เช่น พ้ืนที่ที่ เสนอส าหรับตั้ งโรงไฟฟูา ต้องไม่ เป็นพ้ืนที่ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์                            
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม เรื่ อง ก าหนดเขตพ้ืนที่ และมาตรการคุ้ มครองสิ่ งแวดล้อม                 
และพ้ืนที่ตามมติคณะรัฐมนตรี เช่น พ้ืนที่ชุ่มน้ า เป็นต้น 
 2) พิจารณาพื้นที่ที่ต้องตัดออก  
 อาทิ พ้ืนที่สงวน แหล่งชุมชน แหล่งท่องเที่ยวพ้ืนที่ที่เกิดภัยธรรมชาติบ่อยครั้ง เป็นต้น 
  3) พิจารณาพื้นที่ที่ควรหลีกเลี่ยง 
   โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ  เช่น สภาพภูมิประเทศ สภาพทางธรณีวิทยา     เป็นต้น 
 4) พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสม และมีขนาดเพียงพอที่จะก่อสร้างโรงไฟฟูาจากก๊าซชีวภาพ  
 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ  เช่น มีแหล่งน้ าที่เพียงพอต่อความต้องการ การคมนาคมขนส่ง อยู่
ใกล้แหล่งผลิตวัตถุดิบ เป็นต้น  
  5) พิจารณาความคุ้มค่าในการลงทุนสร้างโรงผลิตไฟฟูาด้วยก๊าซชีวภาพ (หญ้า เน
เปียร์) 
  โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกดังตารางที่ 4 โดยจะค านวนออกมาเป็นคะแนน ถ้าค านวน
คะแนนออกมามากกว่าหรือเท่ากับ 8.0 หมายความว่าเป็นพ้ืนที่ที่สมควรลงทุนจัดท าโครงการ ถ้าได้คะแนน
ระหว่าง 5.0 ถึง 8.0 ควรมีการศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติม เพื่อศึกษาความเหมาะสมของโครงการว่า
สมควรลงทุนจัดท าโครงการหรือไม่ และถ้าได้คะแนนต่ ากว่า 5.0 หมายถึง ไม่ควรลงทุนท าโครงการ โดย
ค่าคงที่ C1 และ C2 คิดมาจากสมมติฐานการด าเนินการโครงการ 
 
ตารางที่ 4 ความคุ้มค่าในการลงทุนสร้างโรงผลิตไฟฟูาด้วยก๊าซชีวภาพ (หญ้าเนเปียร์) 

เกณฑ์ หน่วย Input C1 Inputa x C1 C2 C2 - (Inputa x C1) 
ระยะห่างจากจุดเชื่อมต่อขายไฟ กม. 3 0.193 0.579 4.00 3.42 
รัศมีจากแปลงหญ้า กม. 10 0.348 3.479 6.00 2.52 
ต้นทุนรับซื้อหญ้าหน้าแปลง บาท/ตัน 300 0.070 20.873 23.00 2.13 

สรุปผลคะแนนตามเกณฑ์การคัดเลือกพ้ืนที่ก่อสร้างโรงไฟฟูา 8.07 
หมายเหตุ: a(Input คือ ค่าตัวอย่าง) 
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คู่มือการลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน

1919	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)



 

 
 

คูม่อืการลงทนุโรงไฟฟูาก๊าซชวีภาพจากพชืพลงังาน 

ศูนยบ์ริการขอ้มลูโครงการศกึษา วจิยั ตน้แบบวสิาหกจิชมุชน 
พลงังานสเีขียวจากพชืพลงังาน (กา๊ซชวีภาพจากพชืพลังงาน) 

 

  
2.4 เทคโนโลยใีนการการผลติไฟฟาู  
 ภาพรวมของระบบผลิตไฟฟูาก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน แสดงดังรูปที่ 4 โดยมีข้อมูล
วัตถุดิบที่เข้าและออกจากระบบก๊าซชีวภาพ ดังตารางที่ 5 และข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟูาขนาด 1 เมกะ
วัตต์ ดังตารางที่ 6 
 

 
รปูที ่4 โครงสรา้งภาพรวมของระบบผลติก๊าซชวีภาพจากพชืพลงังาน 

   
ตารางที่ 5 ข้อมูลวัตถุดิบที่เข้าและออกจากระบบก๊าซชีวภาพ 

รายการ ปริมาณ หน่วย 

 ปูอนหญ้าเนเปียร์เข้าระบบก๊าซชีวภาพ 140 ตันสด/วัน 
 ความต้องการ VS ปูอนระบบผลิตก๊าซชีวภาพ 31,578.9 kg-VS/วัน 
 ความสามารถในการผลิตก๊าซชีวภาพ 78.81 m3-BG/ตันสด 
 ปริมาณก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ 11,033 m3-BG/วัน 
 ก าหนดปริมาณคงเหลือในรูปสารอินทรีย์ปรับปรุงดิน 17% ของวัตถุดิบปูอน 
 ปริมาณคงเหลือในรูปสารอินทรีย์ปรับปรุงดิน 23.5 ตันปุ๋ย/day 
 ปริมาณปุ๋ยน้ า (Digestate) ออกจากระบบ Biogas 100 m3/วัน 
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คู่มือการลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน

20	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)



 

 
 

คูม่อืการลงทนุโรงไฟฟูาก๊าซชวีภาพจากพชืพลงังาน 

ศูนยบ์ริการขอ้มลูโครงการศกึษา วจิยั ตน้แบบวสิาหกจิชมุชน 
พลงังานสเีขียวจากพชืพลงังาน (กา๊ซชวีภาพจากพชืพลังงาน) 

 

 
 
ตารางที่ 6 ข้อมูลการเดินระบบผลิตไฟฟูาขนาด 1 เมกะวัตต์ 

รายการ ปริมาณ หน่วย 
 จ านวนวันท างานต่อปี 330 วัน 
 อายุโครงการ 20 ปี 
 ความสามารถในการผลิตก๊าซชีวภาพต่อปี 3.641 ล้าน ลบ.ม./ปี 
 สัดส่วน % มีเทน (CH4) ในก๊าซชีวภาพ 55%  
 ค่าความร้อนของก๊าซชีวภาพ 19.80 MJ/m3 
 ประสิทธิภาพรวมของระบบผลิตไฟฟูา (Gross eff.) 38.0%  
 ประสิทธิภาพสุทธิของระบบผลิตไฟฟูา (Net eff.) 34.2%  
 การใช้ไฟฟูาในโรงไฟฟูา (Parasite Load) 10%  
 ก าลังผลิตติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟูา 1.40 เมกะวัตต์ 
 ปริมาณไฟฟูาที่ผลิตได้ต่อปี 7.61 ล้านหน่วย 
 ก าลังผลิตไฟฟูาเสนอขายเข้าระบบ กฟภ. 0.96 เมกะวัตต์ 
 ปริมาณไฟฟูาเสนอขายเข้าระบบต่อปี 6.85 ล้านหน่วย 
 อายุการใช้งานเครื่องยนต์ก๊าซชีวภาพ 55,000 ชั่วโมง 

 
 1) เทคโนโลยีในการผลิตก๊าซชีวภาพ 
 ระบบผลิตก๊าซชีวภาพตั้งอยู่ในพ้ืนที่ของโรงาน โดยจะใช้เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพแบบ
ถังกวนต่อเนื่อง (Continuous Stirred Tank Reactor, CSTR) ถังปฏิกิริยาแบบถังกวนสมบูรณ์เป็นระบบ
บ าบัดแบบจุลินทรีย์แขวนลอยอย่างง่าย ประกอบด้วย ถังกวนผสม ซึ่งอาจจะเป็นถังกลม ถังสี่เหลี่ยมจัตุรัส  
หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้าลักษณะใดก็ได้ โดยรูปทรงของถังกวนจะสัมพันธ์ต่อการกวนผสม โดยมักสมมติว่า
ของเหลวที่อยู่ในถังได้รับการกวนผสมอย่างสมบูรณ์เป็นเนื้อเดียวกันทั่วทั้งถัง ถังปฏิกิริยาแบบกวนสมบูรณ์
เป็นระบบผลิตแก๊สชีวภาพแบบไร้ออกซิเจนที่เก่าแก่ที่สุดประเภทหนึ่งเหมาะกับของเหลวที่มีความเข้มข้นสูง 
มีสารแขวนลอยสูง หรือแม้กระทั่งมีสารพิษปนอยู่ ทั้งนี้เนื่องจากเมื่อสารพิษเข้าสู่ระบบที่มีการกวนส่งผลให้
สารพิษเจือจางลง โดยน้ าเสียจะถูกปูอนเข้าถังปฏิกิริยาเพ่ือกวนผสมจนได้น้ าออกท่ีมีเนื้อเดียวกันกับของเหลว
ที่อยู่ในถัง โดยก๊าซที่ได้จากการท าปฏิกิริยาจะถูกน าออกจากถังปฏิกิริยาทางท่อน าก๊าซที่ติดตั้งอยู่บนฝาถัง 
การกวนผสมภายในถังท าได้โดยการใช้เครื่องจักรกลแบบใบพัด การใช้เครื่องสูบน้ าแบบหมุนเวี ยน เช่น การ
ติดตั้งใบกวนแบบ (Paddle) แบบสกรู (Screw) หรือใช้การหมุนวนน้ าหรือก๊าซชีวภาพ (Gas Diffuser) ใน
การกวนผสม เพ่ือให้จุลินทรีย์และสารอาหารในถังปฏิกิริยามีการสัมผัสกันมากขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพใน
การย่อยสลายสารอินทรีย์ดีขึ้น 
 
 
 

17 

คู่มือการลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน

2121	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)



 

 
 

คูม่อืการลงทนุโรงไฟฟูาก๊าซชวีภาพจากพชืพลงังาน 

ศูนยบ์ริการขอ้มลูโครงการศกึษา วจิยั ตน้แบบวสิาหกจิชมุชน 
พลงังานสเีขียวจากพชืพลงังาน (กา๊ซชวีภาพจากพชืพลังงาน) 

 

   
 ข้อดีของถังปฏิกิริยาแบบถังกวนสมบูรณ์ คือ เหมาะกับระบบที่มีสารแขวนลอยสูง มีความ
เข้มข้นของสารอินทรีย์สูง และถังปฏิกิริยาแบบนี้สามารถรักษาความคงที่ของสารอาหาร อุณหภูมิ และ pH 
ให้เท่ากันทั่วทั้งถังปฏิกิริยา อีกท้ังไม่มีการจมตัวของจุลินทรีย์แบบไร้ออกซิเจน การกวนผสมที่ดีภายในถังช่วย
ท าให้เกิดการกวนแบบสมบูรณ์ และลดปริมาณน้ าเสียที่ไม่ผ่านการกวน  

 2) เทคโนโลยีในการผลิตกระแสไฟฟูา 

 การผลิตกระแสไฟฟูานั้นจะใช้ก๊าซชีวภาพที่ได้ จ่ายเข้าเครื่องยนต์ซึ่งเพลาต่อรวมอยู่
กับเครื่องก าเนิดไฟฟูา โดยเครื่องก าเนิดไฟฟูาที่นิยมใช้กันมากคือแบบ Syschronous และ Induction 
Generator  

 
 3) ตัวอย่างระบบผลิตก๊าซชีวภาพที่ได้รับการยอบรับในระดับสากล 

 ตัวอย่างบริษัทที่มีประสบการณ์ มีผลงาน และความเชี่ยวชาญในการออกแบบระบบ
ผลิตก๊าซชีวภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ในต่างประเทศ เช่น 

 ZORG Biogas Group 
ZORG Biogas Group เป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านระบบผลิตก๊าซชีวภาพ 

ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2550   มีส านักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศยูเครน ให้บริการด้านการออกแบบและการก่อสร้าง
ระบบผลิตก๊าซชีวภาพรวมทั้งซ่อมบ ารุงแบบครบวงจร มีผลงานการด าเนินการเกี่ยวกับระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
ทั้งระดับชุมชนและระดับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่มากกว่า 90 แห่ง ใน 14 ประเทศ มีประสบการณ์ในการ
ด าเนินการทางวิศวกรรมในโครงการต่างๆ เช่น โรงไฟฟูา โรงบ าบัดน้ าเสีย ฟาร์มปศุสัตว์ โรงเผาขยะ เป็นต้น 
นอกจากนี้ยังมีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เป็นของตนเอง 

ZORG Biogas Group มีบุคลากรซึ่งมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
โดยตรงทางเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมถึง 90% ของบุคลากรทั้งหมด ซึ่งสามารถให้บริการระบบผลิตก๊าซ
ชีวภาพแบบระบบเดี่ยวจนถึงระบบที่มีความซับซ้อนจากของเสียทั้งจากการเกษตรกรรมรวมไปถึงของเสียจาก
อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการผลิตก๊าซชีวภาพชนิดเดี่ยว (single) หรือผสม (mixed) ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้น
ไปได้ และให้บริการวิเคราะห์ด้านเคมีที่เก่ียวข้องกับก๊าซชีวภาพทางห้องปฏิบัติการ 

ZORG Biogas Group มีการด าเนินการน าก๊าซชีวภาพและของเสียจากการ
ระบบผลิตก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์ด้านพลังงานด้านต่างๆ เช่น การผลิตกระแสไฟฟูา น าไปท าเป็นก๊าซ
มีเทนบริสุทธิ์เพื่อใช้ทดแทนน้ ามันเชื้อเพลิง การท าปุ๋ยแห้งจากกากตะกอนของเสีย เป็นต้น  

ZORG Biogas Group มีผลงานสร้างโรงไฟฟูาจากก๊าซชีวภาพขนาดใหญ่ เช่น 
ปี 2554-2555 โรงไฟฟูา ที่ Guben สามารถผลิตไฟฟูาได้ 3.5 เมกกะวัตต์ เป็นต้น ส าหรับตัวอย่างผลงานที่ 
ZORG Biogas Group ด าเนินการไปแล้วมีดังรูปที่ 5 
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คู่มือการลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน

22	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)



 

 
 

คูม่อืการลงทนุโรงไฟฟูาก๊าซชวีภาพจากพชืพลงังาน 

ศูนยบ์ริการขอ้มลูโครงการศกึษา วจิยั ตน้แบบวสิาหกจิชมุชน 
พลงังานสเีขียวจากพชืพลงังาน (กา๊ซชวีภาพจากพชืพลังงาน) 

 

 

 
 

รปูที ่5 ตวัอยา่งผลงานที ่ZORG Biogas Group ด าเนนิการไปแลว้ 
 
 การท างานของระบบเริ่มการการน าวัตถุดิบ (หญ้าเนเปียร์) ที่ได้จากการเก็บ
เกี่ยวและย่อยลดขนาดแล้ว เข้าไปหมักภายในถังหมักขั้นต้น (Preliminary Tank) ซึ่งเป็นถังคอนกรีต
สี่เหลี่ยมขนาด 250 ลูกบาศก์เมตร หมักรวมกับน้ าที่ออกจากระบบผลิตก๊าซชีวภาพ ท าการหมักที่อุณหภูมิ 
20-25 องศาเซลเซียส จนได้สภาพที่เหมาะสมแล้วจึงส่งต่อไปยังบ่อผลิตก๊าซชีวภาพ (Digester Tank) 
ลักษณะเป็นบ่อทรงกระบอกขนาด 3,000 ลูกบาศก์เมตรมีพลาสติก PVC ส าหรับเก็บก๊าซชีวภาพอยู่ด้านบน 
เป็นบ่อหมักระบบ CSTR (Continuous Stirred-Tank Reactor) ภายในบ่อมีชุดกวนให้ของเสียที่อยู่ภายใน
บ่อมีการหมุนเวียนอย่างสม่  าเสมอ ท าการผลิตก๊าซชีวภาพเพื ่อจ่ายไปยังชุดผลิตไฟฟูา (Generator) 
จนกระทั่งไม่สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้จึงส่งไปยังบ่อขั้นหลัง (Digested Substrate Tank) ให้ของเสีย
ตกตะกอน ก่อนน าตะกอนที่ได้เข้าสู่ชุดแยกกาก (Separator) เพ่ือน าน้ าที่ได้กลับไปใช้ในบ่อหมักขั้นต้นต่อไป 
ส่วนกากที่ได้น าไปผลิตปุ๋ยเพ่ือใช้ในการปลูกหญ้าเนเปียร์ต่อไป โดยรูปแบบมาตรฐานระบบผลิตก๊าซชีวภาพ
จากพืชพลังงาน โดยบริษัทผู้ช านาญการ ZORG Biogas Group มีรายละเอียดดังภาคผนวก ข.1 
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คู่มือการลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน

2323	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)



 

 
 

คูม่อืการลงทนุโรงไฟฟูาก๊าซชวีภาพจากพชืพลงังาน 

ศูนยบ์ริการขอ้มลูโครงการศกึษา วจิยั ตน้แบบวสิาหกจิชมุชน 
พลงังานสเีขียวจากพชืพลงังาน (กา๊ซชวีภาพจากพชืพลังงาน) 

 

 

 SEBIGAS 
กลุ่มอุตสาหกรรมแมคคาเฟอร์รี่ (Maccaferri Industrial Group) ได้ก่อตั้งมา

นานกว่าหนึ่งศตวรรษ มีอุตสาหกรรมอยู่หลายประเภท  รวมถึงอุตสาหกรรมพลังงานด้วย กลุ่มนี้เริ่มก่อตั้ง
ตั้งแต่ปี 1879 โดย Gaetano Maccaferri ผู้ก่อตั้งคนแรกและริเริ่มกิจกรรมที่หลากหลายและรวมกลุ่มขึ้นใน
ปี 1920    ในปี 1949 กิจการทั้งหมดถูกรวมภายใต้การควบคุมของ SECI และต่อมาปี 1980 มีการจัด
ระเบียบส่วนธุรกิจใหม่ ทัง้การรวม (merging) การส่งต่อ (transfer) และการเพิ่ม (acquiring) กิจกรรมทาง
อุตสาหกรรมอื่นๆเข้ามา  ในปี 1990 บริษัทได้สร้างการผลิตพลังงานแบบ two gas cogeneration plants 
และในปี 2006 ได้มีการสร้าง Seci Energia S.p.A. ขึ้นมาซ่ึงบริษัทได้ทุ่มเทให้กับการผลิตและพัฒนา biogas 
plant ในช่วงปลายปี 2008 Seci Energia ได้สร้าง SEBIGAS เพื่อให้ทราบวิธีการทางการตลาดในการเกษตร
และสร้างเป็นเครือข่ายเพื่อการสนับสนุนการเพาะปลูก 

บริษัทใหม่นี้มีความพิเศษในการออกแบบ พัฒนาและด าเนินการเกี่ยวกับ 
biogas plants โดยใช้ก๊าซชีวภาพจากชีวมวลที่มาจากการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่งเป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายในการแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ เพื่อตอบสนองจุดประสงค์หลักในการลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์  

SEBIGAS เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอุตสาหกรรมแมคคาเฟอร์รี่ (Maccaferri 
Industrial Group) ด้วยประสบการณ์ในด้านวิศวกรรมโรงงานส าหรับเครื่องจักรกลและอุตสาหกรรม
กระบวนการทางอาหารมากกว่าร้อยปี ซึ่งใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นโดย  AAT (Abwarrer and 
Abfalltechnik GmbH & Co – Austria) มีหุ้นส่วนระหว่างประเทศที่มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปี ที่
เกีย่วกับการย่อยสลายของสารอินทรีย์ภายใต้สภาวะทีป่ราศจากออกซิเจน  (anaerobic digestion) มีความ
เชี่ยวชาญระดับโลกในด้านวิศวกรรมกระบวนการ การบริหารจัดการงาน และการเดินเครื่องจักรรวมไปถึง
การควบคุมการการด าเนินการเครื่องจักร SEBIGAS จะเสนอวิธีแก้ปัญหาที่เชื้อถือได้มากที่สุดส าหรับความ
ต้องการที่หลากหลายและเฉพาะเจาะจงของทุกบริษัท โดยระบบผลิตก๊าซชีวภาพของบริษัท SEBIGAS แสดง
ดังรูปที่ 6 
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24	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)
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ศูนยบ์ริการขอ้มลูโครงการศกึษา วจิยั ตน้แบบวสิาหกจิชมุชน 
พลงังานสเีขียวจากพชืพลงังาน (กา๊ซชวีภาพจากพชืพลังงาน) 

 

 
รปูที ่6 ระบบผลติกา๊ซชวีภาพของบรษิัท SEBIGAS 

 
ระบบผลิตก๊าซชีวภาพของบริษัท SEBIGAS เป็นลักษณะการหมักแบบ Single 

Stage System แต่ลักษณะของบ่อหมักมี 2 แบบคือ Primary Digester จะท าการหมักก๊าซชีวภาพเท่านั้น 
ไม่มีการเก็บก๊าซชีวภาพแต่จะถูกส่งไปที่ถังหมักแบบที่สองแทน ส่วนถังหมักแบบที่สองคือ Secondary 
Digester จะท าการหมักก๊าซชีวภาพและเก็บก๊าซชีวภาพไปพร้อมๆกัน โดยอุณหภูมิที่ใช้หมักอยู่ในช่ วง 
Mesophilic หรือประมาณ 40 C ถังหมักทั้งสองรูปแบบ มีการติดตั้งระบบกวนผสมที่แตกต่างกันเพ่ือให้เกิด
การผลิตก๊าซชีวภาพสูงสุด โดยมีผังการท างานดังรูปที่ 7 

 

 
รปูที ่7 ระบบผลติกา๊ซชวีภาพของบรษิัท SEBIGAS เปน็ลกัษณะการหมักแบบ  

Single Stage System 
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ศูนยบ์ริการขอ้มลูโครงการศกึษา วจิยั ตน้แบบวสิาหกจิชมุชน 
พลงังานสเีขียวจากพชืพลงังาน (กา๊ซชวีภาพจากพชืพลังงาน) 

 

ในการท างานของระบบนี ้ หญ้าเนเปียร์ที่ได้จัดเตรียมไว้จะถูกส่งเข้าบ่อหมัก 
(Primary Digester และ Secondary Digester) เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ ซึ่งถังทั้งสองจะมีการควบคุมอุณหภูมิ
ให้เหมาะสม เมื่อผลิตก๊าซชีวภาพแล้ว สิ่งที่เหลือจากการผลิตจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของแข็ง     
ซึ่งสามารถน าไปท าเป็นวัสดุปรับปรุงดินได้ และส่วนของเหลวอาจถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนคือท าเป็น วัสดุ
ปรับปรุงดิน และอีกส่วนจะใช้ไหลเวียนไปเก็บในถังเพ่ือใช้ส าหรับการหมักหญ้าเนเปียร์รอบต่อไป โดยรูปแบบ
แบบมาตรฐานระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน โดยบริษัทผู้ช านาญการ  SEBIGAS มีรายละเอียดดัง
ภาคผนวก ข.2 
 4) เทคโนโลยีในการผลิตปุ๋ยชีวภาพ 
 กากตะกอนที่ได้จากการหมักก๊าซชีวภาพ ซึ่งจุลินทรีย์ไม่สามารถย่อยสลายได้อีกต่อไปสามารถ
น ามาหมักเป็นปุ๋ยชีวภาพเพ่ือส่งขายต่อไปได้  ทั้งนี้ เนื่องจากในขั้นตอนการผลิตก๊าซชีวภาพนั้น มีการเปลี่ยนแปลง
สารประกอบไนโตรเจนไปเป็นแอมโมเนีย ซึ่งพืชสามารถน าไปใช้ได้ง่ายกว่า รวมทั้งธาตุอาหารอ่ืน  ๆเช่น ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม 
เป็นต้น ที่จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชยังคงอยู่ในกากที่ย่อยแล้ว เหมาะส าหรับการน าไปท าปุ๋ย โดยสามารถท าให้ดินร่วน
ซุย รวมทั้งส่งเสริมการท างานของรากพืชในการชอนไชหาน้ าและอาหาร 
  ปัจจุบันมีการคิดค้นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ (Bio-organic Fertilizer, BOF) โดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งเป็นปุ๋ยที่มีคุณภาพดีและเหมาะกับการผลิตในเชิงพาณิชย์ โดยความพิเศษ
ของการผลิตปุ๋ยแบบนี้คือ การมีปุ๋ยสองชนิดรวมกัน คือ ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ ในการผลิตปุ๋ยจะต้องใช้
กระบวนการผลิตที่ให้อุณหภูมิสูงเพ่ือฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นโรคพืช คน และสัตว์ในวัสดุหมัก รวมทั้งเพ่ือลด
ประชากรจุลินทรีย์ธรรมชาติในช่วงสุดท้ายที่อุณหภูมิในกองปุ๋ยลดลงอยู่ระหว่าง 35-40°C ในการผลิตปุ๋ย
ชีวภาพนั้นจะใช้จุลินทรีย์กลุ่ม plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) ที่สามารถตรึงไนโตรเจนได้
และผลิตออกซิน นอกจากปุ๋ยชีวภาพในกลุ่ม PGPR แล้วยังได้น าเชื้อราไตรโคเคอร์มา (Trichoderma 
harzianum) ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ และเชื้อปฏิปักษ์ยับยั้ง และ
ท าลายเชื้อราที่เป็นสาเหตุท าให้รากเน่าในพืช ใส่ลงไปในปุ๋ยดังกล่าวด้วย ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพดังกล่ าวนี้จะมี
คุณสมบัติของการเป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร และมีปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ดังกล่าวใน
ปริมาณที่สูงพอที่จะก่อให้เกิดผลดีต่อพืช 
 
 2.5 ต้นทุนในการก่อสร้าง  
  การวิเคราะห์ต้นทนุในการก่อสร้างขึน้กบัหลายปัจจยั (ไมร่วมที่ดิน) ได้แก่ 

 ระบบผลิตก๊าซชีวภาพท่ีใช้    
 ย่ีห้อของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า และเคร่ืองจกัรตา่งๆ ท่ีใช้ในระบบ     
 บริษทัเอกชนท่ีรับงาน     
 ขนาดของส่ิงปลกูสร้าง    
 ต้นทุนทางการเงิน 
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 2.6 แหล่งที่มาของทุน  
 หลังจากวิเคราะห์ถึงต้นทุนในการก่อสร้างแล้วผู้ประกอบการควรจะค านึงถึงแหล่งที่มาของ
เงนิทุน โดยแหล่งที่มาของเงินทุนสามารถแบ่งได้เป็น 4 แหล่ง ได้แก่  

 ทุนของผู้ประกอบการ   
 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  
 เงินกู้จากธนาคารพาณิชย์   
 การร่วมลงทุนจากนักลงทุนที่สนใจ   

 
 2.7 ระยะเวลาในการคืนทุน   
 ระยะเวลาในการคืนทุนเป็นส่วนที่จะพิจารณาว่าโครงการดังกล่าวคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่ 
และเป็นส่วนที่จะให้ความมั่นใจกับผู้สนับสนุนโครงการ (หน่วยงานรัฐบาล ธนาคารพาณิชย์ และนักลงทุน)  
 โดยผูป้ระกอบการต้องวิเคราะห์ส่วนประกอบสองส่วน ได้แก่ 1) ต้นทุนและรายจ่าย 2) 
รายได้จากการด าเนินกิจการ 
 ส่วนแรกต้นทุนและรายจ่ายแบ่งเป็น  

 ต้นทุนในการก่อสรา้ง  
 ต้นทุนวัตถุดิบ (พืชพลังงาน) 
 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและซ่อมบ ารุง 
 เงินสมทบกองทุนพัฒนาชุมชน 
 ต้นทุนทางการเงิน 

 ส่วนที่สองรายได้จากการด าเนินกิจการ 
 รายไดจ้ากการขายไฟ 
 รายไดจ้ากการขายปุย๋ 

 โดยรายละเอียดทั้งหมดจะแจกแจงในขั้นตอนที่ 3 ส่วนจัดหาแหล่งเงินทุน 
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2929	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)

เชิญชวนหาผู้ร่วมลงทุน

ขั้นตอนที่ 3
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ขั้นตอนที่ 3 เชิญชวนหาผู้ร่วมลงทุน 
 การพิจารณารายรับและรายจ่าย รวมถึงแหล่งและรูปแบบเงินด าเนินการโรงไฟฟูาก๊าซ
ชีวภาพจากพืชพลังงานนั้นจะพิจารณาปัจจัยต่างๆดังต่อไปนี้  
 
 3.1 ต้นทุนและรายจ่ายจากโรงไฟฟูาก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน 
 โดยในส่วนของต้นทุนและรายจ่ายจากโรงไฟฟูาก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงานนั้นจะพิจารณา
ปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 1) ต้นทุนการก่อสร้างโรงไฟฟูา (Initial Investment Cost)  
 โดยจะศึกษาองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 

 อาคารส านักงาน 
 อาคารโรงไฟฟูา 
 โรงเรือนส าหรับเก็บวัตถุดิบ (Silage) 
 ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ 
 ระบบผลิตไฟฟูา 
 ระบบผลิตปุ๋ยชีวภาพ 
 ระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสีย 

 โดยต้นทุนการผลิตขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีที่ใช้ โดยโรงไฟฟูาขนาด 1 MW ใช้เงินลงทุน 
100 ล้านบาท โดยแสดงเงินลงทุนในโครงการผลิตไฟฟูาก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน ดังตารางที่ 7 

ตารางที่ 7 เงินลงทุนโครงการผลิตไฟฟูาก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน  
รายการลงทุน เงินลงทุน (บาท) 

1) ระบบผลิตก๊าซชีวภาพและปรับปรุงคุณภาพก๊าซชีวภาพ 60,000,000 
2) ระบบผลิตไฟฟูาด้วย Gas Engine Generator พร้อมการเชื่อม Grid 20,000,000 
3) ระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์อาคารเก็บส ารอง และอ่ืนๆ 15,000,000 
4) ค่าจ้างท่ีปรึกษาออกแบบควบคุมและบริหารโครงการ 5,000,000 

รวมเงินลงทุนโครงการ 100,000,000 
 
 โดยเป็นข้อมูลจากสถิติในการส ารวจจากการลงทุนจริงจากโครงการส่งเสริม
เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพส าหรับภาคอุตสาหกรรม ปี 2551-2555 ภายใต้โครงการจัดท านโยบายการรับซื้อ
ไฟฟูาจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ FIT โดยมีมูลค่าการลงทุนโครงการการผลิตก๊าซชีวภาพจากแหล่ง
วัตถุดิบประเภทของเสียและพืชพลังงาน (Biodegradable Solid Waste) ซึ่งประกอบด้วยมูลค่าการลงทุน
ของระบบผลิตก๊าซชีวภาพและระบบการน าก๊าซชีวภาพไปใช้ประโยชน์ มีมูลค่าการลงทุน 97.3 ล้านบาท/
MW 
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30	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)



 

 
 

คูม่อืการลงทนุโรงไฟฟูาก๊าซชวีภาพจากพชืพลงังาน 

ศูนยบ์ริการขอ้มลูโครงการศกึษา วจิยั ตน้แบบวสิาหกจิชมุชน 
พลงังานสเีขียวจากพชืพลงังาน (กา๊ซชวีภาพจากพชืพลังงาน) 

 

 
 2) ต้นทุนวัตถุดิบหรือเชื้อเพลิง (Fuel Cost) 
  การประเมินต้นทุนพืชพลังงานในโครงการพัฒนาการผลิตก๊าซชีวภาพจากพืช
พลังงานครบวงจร จะท าการก าหนดระดับก าไรสุทธิต่อไร่ของเกษตรกรมีค่าเฉลี่ยมากกว่า 3,000 บาท/ไร่ ขึน้
ไป ทั้งนี้เมื่อท าการประเมินต้นทุนการปลูกหญ้าเนเปียร์ที่อัตราการให้ผลผลิต 60 ตันสด/ไร่/ปี จะพบว่ามี
ต้นทุนการปลูกเฉลี่ยในหนึ่งรอบระยะเวลาการปลูกเท่ากับ 450 บาท/ตันสด ดังนั้นหากท าการก าหนดราคา
รับซื้อที่ 500 บาท/ตันสด ในปีที่ 1 และท าการปรับราคารับซื้อเพ่ิมขึ้น 2.5% ทุกปี ซึ่งจะท าให้เกษตรมีก าไร
สุทธิเฉลี่ยอยู่ที่ 4,200 บาท/ไร่/ปี แสดงต้นทุนการปลูกหญ้าเนเปียร์ และการประเมินก าไรสุทธิในการปลูก 
ดังตารางที่ 8 
 
ตารางที่ 8 ต้นทุนการปลูกหญ้าเนเปียร์ และการประเมินก าไรสุทธิในการปลูก 

ล าดับ รายการ 
รอบระยะเวลาการปลูกครั้งที่ 1 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 รวม 
1 ต้นทุนผันแปร      

 1.1 ค่าแรงงาน      

 - เตรียมดิน 900 - - - 900 

 - ปลูก 750 - - - 750 

 - ดูแลรักษาใส่ปุ๋ยปลูกซ่อมก าจดัวัชพืช 1,800 1,800 1,800 1,800 7,200 

 1.2 ค่าวัสด ุ      

 - ค่ากล้าพนัธุ ์ 1,600 - - - 1,600 

 - ค่าปุ๋ยเคมี+ปุ๋ยอินทรีย ์ 9,014 9,014 9,014 9,014 36,056 

 1.3 ค่าจัดหาน้ าชลประทาน 1,500 1,500 1,500 1,500 6,000 

2 ต้นทุนคงที ่      

 - ค่าเช่าที่ดนิ(บาท/ปี) 1,000 1,000 1,000 1,000 4,000 

3 ค่าดอกเบี้ยเงินลงทนุ(7%) 528.5 301 301 301 1,432 

4 ค่าเก็บเก่ียว 6,000 6,150 6,304 6,461 24,915 

5 ค่าขนส่ง 6,000 6,150 6,304 6,461 24,915 

6 ต้นทุนรวมต่อไร ่ 29,093 25,915 26,223 26,538 107,768 

7 จ านวนผลผลิต(ตันสดต่อไร่) 60 60 60 60 240 

8 ต้นทุนต่อผลผลิต(บาท/ตัน)หนา้โรงงาน 485 432 437 442 449 
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3131	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)



 

 
 

คูม่อืการลงทนุโรงไฟฟูาก๊าซชวีภาพจากพชืพลงังาน 

ศูนยบ์ริการขอ้มลูโครงการศกึษา วจิยั ตน้แบบวสิาหกจิชมุชน 
พลงังานสเีขียวจากพชืพลงังาน (กา๊ซชวีภาพจากพชืพลังงาน) 

 

ล าดับ รายการ 
รอบระยะเวลาการปลูกครั้งที่ 1 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 รวม 
 - ค่าเตรียมดิน/ปลูก/กล้าพนัธุ์/

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 
110 52 52 52 66 

 - ค่าปุ๋ย 150 150 150 150 150 

 - ค่าจัดหาน้ าชลประทาน 25 25 25 25 25 

 - ค่าเก็บเก่ียว 100 103 105 108 104 

 - ค่าขนส่ง 100 103 105 108 104 

 ต้นทุนต่อผลผลิต (บาท/ตัน)หนา้ไร่ 285 227 227 227 241 

9 ราคาผลผลิต (บาทต่อตันสด) หน้า
โรงงาน 

500 513 525 538 519 

 ราคาผลผลิต (บาทต่อตันสด)หน้าไร ่ 300 308 315 323 311 

10 รายได้ (บาทต่อไร่) 30,000 30,750 31,519 32,307 124,575 

11 ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (บาทต่อไร่) 908 4,835 5,296 5,769 4,202 

 
  3) ตน้ทนุการเกบ็เกีย่วและขนสง่ 
  แนวทางการบริหารจัดการ การเก็บเกี่ยวและขนส่งหญ้าเนเปียร์ส าหรับใช้เป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตก๊าซชีวภาพ จะเน้นการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเป็นส าคัญ เนื่องจากมีประสิทธิภาพสูงต้นทุนต่ า 
โดยระบบการเก็บเก่ียวและขนส่งหญ้าเนเปียร์ ประกอบไปด้วยเครื่องจักรและเงินลงทุน ดังตารางที่ 9 และมี
ค่าใช้จ่ายต้นทุนคงที่ดังตารางที่ 10 
 
ตารางที่ 9 การลงทุนเครื่องจักร 
ล าดับ รายการ จ านวน ราคาต่อหน่วย รวม 

1 รถแทรคเตอร์ขนาด 85 hp 1 1,200,000 1,200,000 
2 รถแทรคเตอร์ขนาด 60 hp 4 850,000 3,400,000 
3 เครื่อง chopper 2 800,000 1,600,000 
4 เทรเลอร์ดัมพ์ ขนาด 2 x 5 x 2.5 m3 4 250,000 1,000,000 
5 อาคารส านักงาน และ workshop 1 1,000,000 1,000,000 

รวมทั้งสิ้น (เก้าล้านบาทถ้วน) 9,000,000 
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คูม่อืการลงทนุโรงไฟฟูาก๊าซชวีภาพจากพชืพลงังาน 

ศูนยบ์ริการขอ้มลูโครงการศกึษา วจิยั ตน้แบบวสิาหกจิชมุชน 
พลงังานสเีขียวจากพชืพลงังาน (กา๊ซชวีภาพจากพชืพลังงาน) 

 

ตารางที่ 10 ต้นทุนคงที่ (ตัดหญ้าเนเปียร์ปีละ 46,200 ตัน)  
ต้นทุนคงท่ี รายละเอียดการค านวณ คิดเป็น 

[บาท/ตัน] 
ค่าเสื่อมราคา  =  9,000,000 [บาท] x 10% / 46,200 ตัน 19.5 
ค่าดอกเบี้ย 7 %  =  9,000,000 [บาท] x 7% / 46,200 ตัน 13.6 
ค่าประกันเครื่องจักร 3% =  8,000,000 [บาท] x 3% / 46,200 ตัน 5.2 

รวม 38.3 

  
  4) ต้นทุนผันแปร  

  1 ผลผลติของหญ้าเนเปียร ์

  ผลผลิตเฉลี่ยของหญ้าเนเปียร์ ภายใต้การบริหารจัดการดินและน้ าและการ     
เขตกรรมที่ดี จะอยู่มีผลผลิต 60 ตัน/ไร่ ความชื้น 80%  (ผลผลิตเทียบเท่าอ้อย 15 ตัน/ไร่ เนื่องจากอ้อยจะ
คิดน้ าหนักเฉพาะ ท่อนอ้อย ไม่คิดน้ าหนัก ใบอ้อย/ยอดอ้อย ซึ่งมีสัดส่วน 2.2 เท่าของผลผลิตอ้อย ปริมาณ   
ชีวมวลรวมของอ้อย48 ตัน ความชื้นเฉลี่ย 60%) ส าหรับหญ้าเนเปียร์ อายุ 45-50 วัน จะมีผลผลิต 10 ตัน/
ไร่ (แตกกอ 30 [ต้น/กอ] x 1,600 [กอ] x 0.2 [กก./ต้น] = 9,600 กก./ไร่ (ประมาณ 10 ตัน) 

  2 การเกบ็เกีย่วหญ้าเนเปียร ์ 
   วิธีการเก็บเกีย่วหญ้าเนเปียร์ ในปัจจุบันจะใช้ 2 วิธีคือ 1) การใช้แรงงานคน 2) 
การใช้เครื่องจักร ในกรณีนีจ้ะใช้เครื่องจักรในการเก็บเกีย่วเป็นหลัก การเลือกเครื่องจักรส าหรับการตัดหญ้า      
เนเปียร์ที่มีรอบตัดฟันทุกๆ 45-50 วัน จะต้องเป็นเครื่องจักรที่มีน้ าหนักเบา สามารถเข้าไปในแปลงหญ้าได้ 
แตกต่างจากเครื่องเก็บเก่ียวอ้อย โดยเครื่องจักรที่เลือกใช้คือ เครื่อง Chopper แบบพ่วงลาก ใช้ต้นก าลังจาก
เพลาอ านวยก าลังของรถแทรกเตอร์ มีหน้ากว้างในการท างาน 2 เมตร ใช้ต้นก าลังเป็นรถแทรกเตอร์เกษตร 
ขนาด 65 แรงม้าขึน้ไป ใช้ความเร็วในการท างาน 1.98 กม/ชม (เกียร์ต่ าสุด Low 1) สมรรถนะการท างาน 
2.475 ไร่/ชม. (หรือ ประมาณ 20 ตัน/ชม) โดยเครื่อง chopper ที่ใช้มีราคาทั้งสิ้น 2,000,000 บาท (รวม
แทรคเตอร์ ก าลัง 85 แรงม้า) และต้องมี chopper ส ารอง 1 เครือ่งราคา 800,000 บาท มีอัตราการ
สิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิง ส าหรับการท างานเก็บเกี่ยว 3.5 ลิตร/ไร่ ราคาเครื่องน าเข้าจากต่างประเทศ 
800,000 บาท โดยจะท าการเก็บเก่ียวแล้วพ่นเข้าแทรคเตอร์พ่วงเทรเลอร์ที่วิ่งขนานกัน ต้นทุนค่าเชื้อเพลิงใน
การเก็บเกี่ยวตันละ 10.5 บาทต่อตัน (อัตราการใช้เชื้อเพลิง 3.5 [ลิตร/ไร่] x 30 [บาท/ลิตร] / 10 [ตัน/ไร่]  
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ศูนยบ์ริการขอ้มลูโครงการศกึษา วจิยั ตน้แบบวสิาหกจิชมุชน 
พลงังานสเีขียวจากพชืพลงังาน (กา๊ซชวีภาพจากพชืพลังงาน) 

 

 3 การรวบรวมหญา้เนเปยีร ์   
  ขณะท าการเก็บเกีย่ว จะมีรถแทรคเตอร์พ่วงเทรเลอร์ ขนาดพิกัด 5 ตัน ( ก x ย 
x ส : 2 x 5 x 2.5 m3) วิ่งขนานกัน รับหญ้าที่สับเป็นชิ้นขนาด 1 นิ้ว ความหนาแน่น 200 กก/ลบ.ม.) โดย
อัตราการใช้เชื้อเพลิง 3.5 ลิตร/ไร่ โดยการรวบรวมโดยใช้แทรคเตอร์พ่วงเทรเลอร์นั้นจะมีข้อดีคือน้ าหนักเบา 
และสามารถใช้เป็นรถขนส่งในระยะใกล้ๆได้ (ไม่เกิน 50 กม.) โดยเทรเลอร์ดังกล่าวสามารถดัมพ์ลง ณ โรง
เก็บ silage ของสถานีผลิตพลังงานสีเขียวได้เลย โดยทีเ่ทรเลอร์ดังกล่าวมีราคาชุดละ 1,100,000 บาท (รวม
แทรคเตอร์ ก าลัง 65 แรงม้า) มีอัตราการสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับการขนถ่ายในแปลงปลูก 2 ลิตรต่อ
ไร่ ส าหรับการขนถ่ายหญ้าเนเปียร์สับ วันละ 140 ตันนี้จะใช้ รถแทรคเตอร์พ่วงเทรเลอร์นี้ทั้งสิ้น 4 ชุด ราคา
ชุดละ 1,100,000 บาท  ต้นทุนเชือ้เพลิงในการรวบรวม 10.5 บาทต่อตัน (อัตราการใช้เชื้อเพลิง 3.5 [ลิตร/
ไร่] x 30 [บาท/ลิตร] / 10 [ตัน/ไร่]  

  4 การขนส่ง  
  ในการเลือกพ้ืนที่ปลูกหญ้า จ าเป็นต้องเลือกพ้ืนที่ปลูกให้มีระยะทางจากแปลง
หญ้า ไปยังสถานีผลิตพลังงานสีเขียว ไม่เกิน 10 กม. นอกจากจะเป็นการประหยัดค่าขนส่งหญ้าเนเปียร์แล้ว 
ยังมีความส าคัญในการที่จะน ากากตะกอน (วัสดุปรับปรุงดิน) และน้ าทิ้ง (Digestate) หมุนเวียนกลับไปใน
แปลงหญ้า ซึ่งจะท าให้ลดต้นทุนการผลผลิตหญ้าเนปียร์และท าให้หญ้าเนเปียร์เจริญเติบโตดีให้ผลผลิตสูงด้วย 

     ในการขนส่งหญ้าเนเปียร์นี้จะใช้ รถแทรคเตอร์พ่วงเทรเลอร์ ขนส่งหญ้าเนเปียร์
น้ าหนัก 5 ตัน ( ก x ย x ส : 2 x 5 x 2.5 m3) หญ้าเนเปียร์สับมีความหนาแน่น 200 กก/ลบ.ม.)  ซึ่งการ
ขนส่งโดยใช้รถแทรคเตอร์พ่วงเทรเลอร์ดังกล่าว มีอัตราการสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงทั้งสิ้น 2 กม./ลิตร วิ่งที่
ความเร็วเฉลี่ย 20 กม./ชม. ส าหรับการขนถ่ายหญ้าเนเปียร์สับ วันละ 140 ตัน จะท าการขนส่งทั้งสิ้น 28 
เทีย่ว โดยใช้ รถแทรคเตอร์พ่วงเทรเลอร์นี ้4 ชุด ชุดละ 7 เที่ยว ต้นทุนเชื้อเพลิงในการขนส่ง 60 บาทต่อตัน 
(อัตราการใช้เชื้อเพลิง 0.5 [ลิตร/กม] x 30 [บาท/ลิตร] x 20 [กม.] / 5 [ตัน] โดยแสดงต้นทุนผันแปรในการ
เก็บเก่ียวและขนส่งวัตถุดิบ ดังตารางที่ 11 

ตารางที่ 11 ต้นทุนผันแปรในการเก็บเกี่ยวและขนส่งวัตถุดิบ 
ต้นทุนผันแปร รายละเอียดการค านวณ คิดเป็น 

[บาท/ตัน] 
ค่าเชื้อเพลิงในการเก็บเกี่ยว = 3.5 [ลิตร/ไร่] x 30 [บาท/ลิตร] / 10 [ตัน/ไร่ 10.5 
ค่าเชื้อเพลิงในการรวบรวม
จากแปลงปลูก 

= 3.5 [ลิตร/ไร่] x 30 [บาท/ลิตร] / 10 [ตัน/ไร่]     10.5 

ค่าเชื้อเพลิงขนส่ง = 0.5 [ลิตร/กม] x 30 [บาท/ลิตร] x 20 [กม.] / 5 [ตัน] 60.0 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ = 8,000,000 [บาท] x 10% 14.3 
ค่าแรงงาน = 10 [คน/วัน] x 350 [บาท/คน.วัน]/140 [ตัน/วัน] 23.6 

รวม 118.9 
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คูม่อืการลงทนุโรงไฟฟูาก๊าซชวีภาพจากพชืพลงังาน 

ศูนยบ์ริการขอ้มลูโครงการศกึษา วจิยั ตน้แบบวสิาหกจิชมุชน 
พลงังานสเีขียวจากพชืพลงังาน (กา๊ซชวีภาพจากพชืพลังงาน) 

 

  
  การบริหารจัดการการเก็บเกีย่วและขนส่งหญ้าเนเปียร์ส าหรับใช้เป็นวัตถุดิบใน
การผลิตก๊าซชีวภาพนี้ จ าเป็นที่จะต้องอาศัยเครื่องจักร โดยใช้เงินลงทุนทั้งสิ้น 9,000,000 บาท มีต้นทุนใน
การเก็บเกี่ยวและขนส่งหญ้าเนเปียร์ 157.2 บาท/ตัน เมือ่ท าการพิจารณารายได้จากการด าเนินการเก็บเกีย่ว
พบว่า มีมูลค่าปีละ 9,200,000 บาท จะได้ก าไรปีละ 993,000 บาท ระยะเวลาคืนทุน 10 ปี  
   
    3.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินเครื่องและบ ารุงรักษา  (Operating and Maintenance 
Cost) 
 ค่าใช้จ่ายปฏิบัติงานและบ ารุงรักษา (Operation and Maintenance Cost : O&M) 
แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) ต้นทุนค่าใช้จ่ายปฏิบัติงานคงที่ (Fixed Operation and Maintenance Cost) 
ได้แก่ เงินเดือนและค่าใช้จ่ายผู้ปฏิบัติงาน ต้นทุนค่าบ ารุงรักษาอาคาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ที่ช ารุดตามสภาพ (spare parts) (2) ต้นทุนค่าใช้จ่ายผันแปร (Variable Operation and 
Maintenance Cost) ได้แก่ ต้นทุนค่าซ่อมบ ารุงเครื่องยนต์ก๊าซชีวภาพและเครื่องก าเนิดไฟฟูา โดยแสดงค่า
ด าเนินการและบ ารุงรักษาโครงการผลิตไฟฟูาก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน ดังตารางที่ 12 
 
 
 
ตารางที่ 12 ค่าด าเนินการและบ ารุงรักษาโครงการผลิตไฟฟูาก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน 

รายการลงทุน เงินลงทุน 
1) ค่าจ้างพนักงาน 750,000 บาท 
2) ค่าใช้จ่ายในส่วนการบริหารจัดการ 450,000 บาท 
3) ประกันภัย 300,000 บาท 
4) ค่าซ่อมบ ารุงเครื่องจักร-อุปกรณ์ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ  

          (1.5% ของเงินลงทุนระบบผลิตก๊าซชีวภาพ) 
1,000,000 บาท 

5) ค่าซ่อมบ ารุงระบบผลิตไฟฟูา (0.35 บาท/kWh) 2,500,000 บาท 
รวมเงินลงทุนโครงการ 5,000,000 บาท 

 
  3.4 เงินสมทบกองทุนพัฒนาชุมชนรอบพื้นที่โรงไฟฟูา 
 ในปี 2550 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้ออกระเบียบเกี่ยวกับการ
จัดตั้งให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นท่ีรอบโรงไฟฟูา ซึ่งก าหนดให้โรงไฟฟูาทุกแห่งต้องจ่ายเงินเข้ากองทุน
พัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟูา ทั้งโรงไฟฟูาของการไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผู้ผลิตไฟฟูา
เอกชนขนาดใหญ่ (IPP) ผู้ผลิตไฟฟูารายเล็ก (SPP) หรือผู้ผลิตไฟฟูา ขนาดเล็กมาก (VSPP) แต่ทั้งนี้ต้องเป็น
โรงไฟฟูาทีม่ีปริมาณไฟฟูาขายเข้าระบบ ตั้งแต่ 6 เมกะวัตต์ขึ้นไป โดยรัฐก าหนดหลักเกณฑ์การเรียกเก็บเงิน
เข้ากองทุนฯ ดังนี้ 
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พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน (ก๊าซชีวภาพจากพืช

3.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินเครื่องและบ ารุงรักษา (Operating and Maintenance Cost) 
 

 ค่าใช้จ่ายปฏิบัติงานและบ ารุงรักษา (Operation and Maintenance Cost : O&M) 
แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) ต้นทุนค่าใช้จ่ายปฏิบัติงานคงที่ (Fixed Operation and Maintenance Cost) 
ได้แก่ เงินเดือนและค่าใช้จ่ายผู้ปฏิบัติงาน ต้นทุนค่าบ ารุงรักษาอาคาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ที่ช ารุดตามสภาพ (spare parts) (2) ต้นทุนค่าใช้จ่ายผันแปร (Variable Operation and 
Maintenance Cost) ได้แก่ ต้นทุนค่าซ่อมบ ารุงเครื่องยนต์ก๊าซชีวภาพและเครื่องก าเนิดไฟฟ้า โดยแสดงค่า
ด าเนินการและบ ารุงรักษาโครงการผลิตไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน ดังตารางท่ี 12 
 
 
ตารางท่ี 12 ค่าด าเนินการและบ ารุงรักษาโครงการผลิตไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน 

รายการลงทุน เงินลงทุน 
1) ค่าจ้างพนักงาน 750,000 บาท 
2) ค่าใช้จ่ายในส่วนการบริหารจัดการ 450,000 บาท 
3) ประกันภัย 300,000 บาท 
4) ค่าซ่อมบ ารุงเครื่องจักร-อุปกรณ์ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ  

          (1.5% ของเงินลงทุนระบบผลิตก๊าซชีวภาพ) 
1,000,000 บาท 

5) ค่าซ่อมบ ารุงระบบผลิตไฟฟ้า (0.35 บาท/kWh) 2,500,000 บาท 
รวมเงินลงทุนโครงการ 5,000,000 บาท 

 
  3.4 เงินสมทบกองทุนพัฒนาชุมชนรอบพ้ืนที่โรงไฟฟ้า 
 ในปี 2550 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้ออกระเบียบเกี่ยวกับการ
จัดตั้งให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า ซึ่งก าหนดให้โรงไฟฟ้าทุกแห่งต้องจ่ายเงินเข้ากองทุน
พัฒนาชุมชนในพ้ืนที่รอบโรงไฟฟ้า ทั้งโรงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผู้ผลิตไฟฟ้า
เอกชนขนาดใหญ่ (IPP) ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) หรือผู้ผลิตไฟฟ้า ขนาดเล็กมาก (VSPP) แต่ทั้งนี้ต้องเป็น
โรงไฟฟ้าทีม่ีปริมาณไฟฟ้าขายเข้าระบบ ตั้งแต่ 6 เมกะวัตต์ขึ้นไป โดยรัฐก าหนดหลักเกณฑ์การเรียกเก็บเงิน
เข้ากองทุนฯ ดังนี้ 
 
 

 ช่วงระหว่างการก่อสร้างให้จ่ายตามก าลังการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟ้าในอัตรา 500000 
บาทต่อเมกะวัตต์ต่อปีหรือไม่ต่ ากว่า 5000000 บาทต่อปี 

 ช่วงที่มีการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบตามสัญญาแล้ว (COD) ก าหนดให้โรงไฟฟ้าจ่ายเงินเข้า
กองทุนฯ เป็นประจ าทุกเดือนตามหน่วยพลังงานไฟฟ้าที่ขายเขา้ระบบ ซึ่งจะแตกต่าง
กันตามประเภทของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า 

 
 3.5 ต้นทุนทางการเงิน (Cost of Fund) 
 ต้นทุนทางการเงินคือต้นทุนในการกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนอ่ืน อาทิเช่น หน่วยงานของ
รัฐบาล ธนาคารพาณิชย์ เพ่ือใช้เป็นทุนสร้างโรงงานหรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งต้นทุนดังกล่าวจะแปรผัน

คู่มือการลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน

3535	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)



 

 
 

คูม่อืการลงทนุโรงไฟฟูาก๊าซชวีภาพจากพชืพลงังาน 

ศูนยบ์ริการขอ้มลูโครงการศกึษา วจิยั ตน้แบบวสิาหกจิชมุชน 
พลงังานสเีขียวจากพชืพลงังาน (กา๊ซชวีภาพจากพชืพลังงาน) 

 

 ช่วงระหว่างการก่อสร้างให้จ่ายตามก าลังการผลิตติดตั้งของโรงไฟฟูาในอัตรา 50,000 
บาทต่อเมกะวัตต์ต่อปีหรือไม่ต่ ากว่า 500,000 บาทตอ่ปี 

 ช่วงที่มีการจ่ายไฟฟูาเข้าระบบตามสัญญาแล้ว (COD) ก าหนดให้โรงไฟฟูาจ่ายเงินเข้า
กองทุนฯ เป็นประจ าทุกเดือนตามหน่วยพลังงานไฟฟูาที่ขายเขา้ระบบ ซึ่งจะแตกต่าง
กันตามประเภทของเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟูา 

 
 3.5 ต้นทุนทางการเงิน (Cost of Fund) 
 ต้นทุนทางการเงินคือต้นทุนในการกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนอ่ืน อาทิเช่น หน่วยงานของ
รัฐบาล ธนาคารพาณิชย์ เพ่ือใช้เป็นทุนสร้างโรงงานหรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งต้นทุนดังกล่าวจะแปรผัน
ตรงกับจ านวนเงินที่น ามาและ ผันตรงกับอัตราดอกเบี้ย  ณ เวลานั้น (โดยปกติยิ ่งระยะเวลากูย้าวอัตรา
ดอกเบี้ยจะยิ่งสูงตาม)  

 
 3.6 สัดส่วนหนี้สินต่อทุน 
 จากการส ารวจข้อมูลโครงการพลังงานหมุนเวียนต่างๆ และจากโครงการศึกษามาตรการ
ส่งเสริมการผลิตไฟฟูาจากพลังงานหมุนเวียนที่จัดท าโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะพบว่าอัตราส่วนหนี้สิน
ต่อทุนประมาณ 3:2 ส าหรับโครงการขนาดเล็ก เป็นสัดส่วนที่เหมาะสมและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ  
 
 3.7 อัตราดอกเบี้ย 
 จากการส ารวจข้อมูลจากธนาคารพาณิชย์ของประเทศไทย อัตราดอกเบี ้ยเงินกูส้ าหรับ
โครงการผลิตไฟฟูาจากพลังงานหมุนเวียนที่มีรายรับค่อนข้างแน่นอนจะถูกจัดเป็นประเภทลูกค้าชั้นดี ซึ่งจะ
ได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลอยตัว (Floating Rate) ในช่วง MLR-1.5 ถึง MLR+1 แล้วแต่ขนาดและประเภท
ของกิจการผลิตไฟฟูาจากพลังงานหมุนเวียน โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขั้นต่ า (Minimum Loan Rate; MLR) 
อ้างอิงข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีค่าประมาณ 7.25% 
 
 3.8 ระยะเวลาการกู้ 
 เนื่องจากโครงการผลิตไฟฟูาจากพลังงานหมุนเวียนภายใต้โครงสร้างแบบ FIT เป็นโครงการ
ที่ได้รับการประกันการรับซื้อตามสัญญาระยะยาว จากการสอบถามความเห็นจากสถาบันการเงินชั้นน าหลาย
แห่ง พบว่ามีความเป็นไปได้สูงว่าสถาบันการเงินอาจพิจารณาก าหนดระยะเวลาการการจ่ายคืนเงินต้นในช่วง
มากกว่าหรือเท่ากับ 10 ปีขึ้นไปได้ ทั้งนี้ จากวิเคราะห์อัตราส่วนความสามารถในการช าระหนี้ (Debt 
Service Coverage ratio; DSCR) ของโครงการฯ จะพบว่า เมื่อระยะเวลาการกู้ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จะท าให้ 
DSCR ในแต่ละปีมีค่าสูงมากกว่า 1.25 ซึ่งเพียงพอทีจ่ะท าให้โครงการมีความสามารถในการช าระหนี้ได้ตาม
เงื่อนไขของสถาบันการเงินส่วนใหญ่   
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 3.9 อัตราผลตอบแทนส่วนทุน 
 เนือ่งจากธุรกิจการผลิตไฟฟูาจากพลังงานหมุนเวียนเป็น “ธุรกิจที่มีความเสี่ยง” ดังนั้น    
นักลงทุนจึงต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนในอัตราทีเ่หมาะสมเพื่อชดเชยความเสี่ยงจากการล งทุนนั้น 
โดยทั่วไป เมื่อเปรียบเทียบการลงทุนที่มีระดับความเสี่ยงเทียบเท่ากันแล้ว นอกเหนือไปจากการลงทุน
ก่อสร้างโรงไฟฟูาเอง นักลงทุนสามารถเลือกลงทุนได้โดยการน าเงินไปลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง เช่น ตราสาร
ทุนประเภทพลังงานไฟฟูาหมุนเวียนที่มีขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ได้  ทั้งนี้ การลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟูา
โดยตรงในกรณีแรก และการลงทุนในตลาดทุนในกรณีที่สองถือว่าเป็นการลงทุนที่เทียบเท่ากันเมื่อปรับให้มี
ระดับความเสี่ยงระดับเดียวกัน ดังนั้น เราจึงสามารถท าการประเมินผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสมได้โดย
อาศัยหลักการทางการเงินที่เรียกว่า Capital Asset Pricing Model (CAPM) ดังนี้ 
 

   (    )        
 
โดย    คือ ผลตอบแทนการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง   [หน่วย: -] 
     คือ ความเสี่ยงอย่างมีระบบ (Systematic Risk) ของสินทรัพย์เสี่ยง   [หน่วย: -] 
     คือ ผลตอบแทนการลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยง (Risk-free rate) โดยมีค่า

เทียบเท่ากับผลตอบแทนการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลซึ่งถือว่ามีความเสี่ยงอย่างมี
ระบบ (  ) เท่ากับ 0.0 [หน่วย: -] 

     คือ ผลตอบแทนการลงทุนในสินทรัพย์ทั้งหมดที่มีในตลาด (Market Return) ซึ่งถือว่ามี
ความเสี่ยงอย่างมีระบบ (  ) เท่ากับ 1.0 [หน่วย: -] 

 
 3.10 รายรับจากโรงไฟฟูาก๊าซชีวภาพ 
 1) รายรับจากการขายไฟฟูา 
 ส าหรับ VSPP และ SPP ที่เป็น Non-Firm ได้แก่ 

 ปริมาณไฟฟูาที่จ าหน่ายได้ในช่วง Peak และ Off-Peak (กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง) 
เน่ืองจากราคาไฟฟูาต่อหน่วยของช่วง Peak และ Off-Peak จะต่างกันส าหรับ Non-Firm 

 ส่วนต่างของปริมาณไฟฟูาที่จ าหน่ายต่อปริมาณไฟฟูาที่ซื้อจากการไฟฟูาถ้า
ผู้ประกอบการจ าหน่ายไฟฟูาน้อยกว่าที่ซื้อจากการไฟฟูาผู้ประกอบการไฟฟูาต้องเสียค่าใช้ไฟฟูาที่ปริมาณสิทธิ 
ในทางกลับกันถ้าผู้ประกอบการจ าหน่ายไฟฟูามากกว่าปริมาณไฟฟูาที่ซื้อจากการไฟฟูาผู้ประกอบการจะได้ค่าการ
หน่ายไฟฟูาสุทธ ิ

  ราคาไฟฟูาต่อหน่วย (บาท/กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง) 
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 ค่า Ft (ค่าไฟฟูาผันแปร) จะเปลี่ยนตามภาวะต้นทุนการผลิตการส่งและการ
จ าหน่ายที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของการไฟฟูาที่เปลี่ยนแปลงไปจากต้นทุนที่ก าหนดไว้ในค่าไฟฟูาพ้ืนฐาน  
ได้แก่ ค่าเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟูา อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อัตราเงินเฟูอและหน่วยจ าหน่ายที่
เปลี่ยนแปลงไปจากที่ประมาณการไว้ในการก าหนดอัตราค่าไฟฟูาฐานจะคิดกับผู้ใช้ไฟฟูาทุกประเภทในอัตรา
เท่ากันทุกหน่วย ค่า Ft โดยปกติจะมีการเปลี่ยนแปลงทุก 4 เดือนเพื่อไม่ให้ค่าไฟฟูาผันผวนมากเกินไป โดย
ปัจจุบันขายไฟฟูาในอัตราของ FIT ค่าไฟฟูา 4.5 B/kWh 

  ค่าส่วนเพ่ิมการขายไฟฟูา (Adder)  
 ภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) ซึ่งต้องน าส่งกลับไปที่รัฐบาลตามระเบยีบกรมสรรพากร 

 
 ส าหรับ SPP ที่เป็น Firm Contract ได้แก่ 

 ส่วนต่างของปริมาณไฟฟูาที่จ าหน่ายต่อปริมาณไฟฟูาที่ซื้อจากการไฟฟูาฝุาย
ผลิตแห่งประเทศไทยถ้าผู้ประกอบการจ าหน่ายไฟฟูาน้อยกว่าที่ซื้อจากการไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย 
ผู้ประกอบการต้องเสียค่ าใช้ไฟฟูาที่ ปริมาณสุทธิในทางกลับกัน ถ้าผู้ประกอบการจ าหนา่ยไฟฟูามากกว่าปรมิาณ
ไฟฟูาที่ ซื้อจากการไฟฟูาผู้ประกอบการจะได้ค่าการจ าหน่ายไฟฟูาสุทธิ 

 ราคาไฟฟูาต่อหน่วย (บาท/กิโลวัตต์-ชั่วโมง) ประกอบดว้ย ค่าพลังงานไฟฟูา 
(Ep) และค่าพลังไฟฟูา (Cp) 

 สูตรปรับค่าพลังงานไฟฟูา 
 ค่าส่วนเพ่ิมการขายไฟฟูา (Adder) 
  ภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) ซึ่งต้องน าส่งกลับไปที่รัฐบาลตามระเบยีบกรมสรรพากร 

 
 2) รายได้จากการขายปุ๋ยชีวภาพ  
 โดยสามารถน าตะกอนที่เหลือทิ้งจากกระบวนการหมักก๊าซชีวภาพมาท าเป็นปุ๋ยหมัก
ชีวภาพเพ่ือจ าหน่ายได้ 
 
 3.11 การวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรของโครงการ 
 การวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรของโครงการผู้ประกอบการต้องท าประมาณการ
งบการเงิน (Balance Sheet) งบก าไรขาดทุน (Financial Statement) และ งบกระแสเงินสด (Cash Flow 
Statement) เพ่ือวิเคราะห์ความสามารถในการท าก าไรและสภาพคล่องของธุรกิจ นอกจากนั้นผู้ประกอบการ
ต้องน างบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement) มาวิเคราะห์เพื่อหามูลค่าปัจจุบันของธุรกิจ (NPV) และ 
อัตราผลตอบแทนการลงทุน (IRR) และระยะเวลาคืนทุน ประกอบการตัดสินใจ โดยโครงการควรจะมี
ระยะเวลาคืนทุนไม่นานกว่าระยะเวลาที่กระทรวงพลังงานจะให้การสนับสนุนพลังงานก๊าซชีวภาพ  
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3.12 ทุนของผู้ประกอบการ 
 ผู้ประกอบการด าเนินกิจการโดยใช้เงินลงทุนของผู้ประกอบการเองเพียงผู้เดียว ในการลงทุน
ในลักษณะนี้มีข้อดีคือ ก าไรทั้งหมดที่ได้จากการด าเนินการจะเป็นของผู้ประกอบการเพียงคนเดียว  และ
ผู้ประกอบการยังมีอ านาจในการด าเนินนโยบายในการด าเนินงานของโรงไฟฟูาได้อย่างอิสระแต่มีข้อเสีย คือ 
ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องมีเงินจ านวนมากเพ่ือให้พอกับการลงทุนทั้งหมด อีกทั้งไม่สามารถน าดอกเบี้ยมา
ลดหย่อนภาษีได้ และการลงทุนเพียงคนเดียวส่งผลให้ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นต่ า (ROE) 
 
 3.13 เงินอุดหนุนจากหน่วยงานรัฐบาล 
 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้การสนับสนุนด้านงบประมาณก่อสร้าง
โรงไฟฟูาต้นแบบ 20% จ านวนประมาณ 12 แห่ง ในปี พ.ศ.2556 โดยส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันเป็น
วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์การเกษตรท าการปลูกพืชพลังงาน และมีสัญญาซื้อขายกับโรงงานผลิตก๊าซ
ชีวภาพ ซึ่งก๊าซชีวภาพที่ได้สามารถน ามาใช้ประโยชน์ใน 3 รูปแบบ คือ ผลิตไฟฟูา ผลิตเป็นก๊าซชีวภาพอัด 
(Compressed Bio Gas, CBG) หรือน าไปใช้แทนก๊าซแอลพีจี  
 
    3.14 เงินกู้จากธนาคารพาณิชย์ 
  การลงทุนโดยการผู้ประกอบการกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์นั้น ผู้ประกอบการไม่จ าเป็นต้อง
มีทุนมาก อาจจะประมาณร้อยละ 30 ของเงินลงทุน ซึ่งการลงทุนลักษณะนี้จะให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นสูง 
(ROE) และดอกเบี้ยสามารถน ามาลดหย่อนภาษีได้ แต่ผู้ประกอบการจะมีความเสี่ยงมากขึ้นจากการที่ต้อง
ช าระหนี้กับธนาคาร และอาจจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆ เพ่ิมข้ึน เช่น ค่าจ านอง ค่าธรรมเนียมการกู้เงิน อีกทั้ง
ข้อก าหนดและเงื่อนไขต่างๆของธนาคารอาจจะส่งผลต่อความคล่องตัวในการท าธุรกิจได้ 
 
 3.15 เงินร่วมลงทุนจากนักลงทุน 
 การลงทุนโดยการผู้ประกอบการร่วมลงทุนจากนักลงทุนนั้น ผู้ประกอบการไม่จ าเป็นต้องมี
ทุนมาก อาจจะประมาณร้อยละ 30 ของเงินลงทุน ซึ่งการลงทุนลักษณะนี้จะให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นสูง แต่
อ านาจการตัดสินใจจะลดลงตามจ านวนหุ้นทีล่ดลง พร้อมทั้งผลตอบแทนที่ได้จะต้องถูกแบ่งให้นักลงทุนราย
อ่ืน 
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3939	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)



	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชนต้นแบบวิสาหกิจชุมชน 	 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน (ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)

คู่มือการลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน
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4141	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)

รับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ขั้นตอนที่ 4



 

 
 

คูม่อืการลงทนุโรงไฟฟูาก๊าซชวีภาพจากพชืพลงังาน 

ศูนยบ์ริการขอ้มลูโครงการศกึษา วจิยั ตน้แบบวสิาหกจิชมุชน 
พลงังานสเีขียวจากพชืพลงังาน (กา๊ซชวีภาพจากพชืพลังงาน) 

 

 

ขั้นตอนที่ 4 รับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
 ประชาพิจารณ์ (Public Hearing) หมายถึง การแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อประเด็น
ปัญหาใดปัญหาหนึ่ง โดยการจัดท าประชาพิจารณ์นั้นเพ่ือที่จะรับฟังความเห็นของประชาชน ในกรณีที่
ประชาชนเป็นผูไ้ด้รับผลกระทบโดยตรง เช่น ประเด็นเกีย่วกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน เป็นต้น  การท าประชา
พิจารณ์ควรจะเป็นสิ่งที่ท าก่อนการออกเสียงประชามติ หรือเพือ่เป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน
โดยไม่ต้องมีการลงคะแนน เพื่อทีจ่ะน าเอาความคิดเห็นของประชาชนเข้าไปประกอบการพิจารณาตัดสินใ จ
ต่อไป โดยการด าเนินการก่อสร้างและด าเนินกิจการโรงไฟฟูาก๊าซชีวภาพให้ส าเร็จได้นั้น  ขึ้นอยู่กับการยอมรับ
และสนับสนุนของประชาชนบริเวณสถานที่ตั้งของโครงการ โดยกฎหมายได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานใน
การท าประชาพิจารณ์ไว้ดังต่อไปนี้ 

 โรงไฟฟูาพลังงานความร้อน ที่มีก าลังผลิตกระแสไฟฟูาตั้งแต ่10 เมกะวัตต์ ขึ้นไป
ต้องมีการท าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment (EIA)) ซึ่ง
กระบวนการท า EIA นี้จะต้องจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างเป็นทางการ 

 โรงไฟฟูาพลังงานความร้อนที่มีก าลังผลิตกระแสไฟฟูาต่ ากว่า 10 เมกะวัตต์ ไม่ต้อง
มีการท าการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แต่จากบทเรียนของหลายโครงการทีผ่่านมา การชี้แจงและ
ท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่ ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่มีผลสูงสุดต่อความส าเร็จของโครงการ ดังนั้น
ผู้ประกอบการจึงควรศึกษาแนวทางปฏิบัติจาก EIA หรือระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘ และด าเนินการในเรื่องนี้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 โดยข้อมูลที่ควรเผยแพร่ต่อสาธารณะชนเพื่อให้เกิดความเข้าใจดังนี้ 

 ความเป็นมาของโครงการ 
 รายละเอียดโครงการ เช่น ก าลังการผลิต เชื้อเพลิงที่ใช้ แหล่งน้ าและระยะเวลา

ก่อสร้าง 
 ความส าคัญของพลังงานหมุนเวียน 
 ผลดีที่อาจเกิดขึ้น เช่น การสร้างงานในท้องถิ่น ภาษ ีและการมีส่วนร่วมในการผลิต

พลังงานสีเขียว 
 ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน เช่น การจราจรและมลภาวะ ซึ่งต้องมีมาตรการการแก้ไขที่

เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน 
  ข้อมูลอ่ืนๆ ที่ทางชุมชนต้องการรู้ โดยกลุ่มเปูาหมายหลักที่ส าคัญคือชุมชนในเขต

ต าบลที่โรงไฟฟูาตั้งอยู่ สื่อมวลชน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต.) และหน่วยราชการที่เก่ียวข้อง 
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42	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)



 

 
 

คูม่อืการลงทนุโรงไฟฟูาก๊าซชวีภาพจากพชืพลงังาน 

ศูนยบ์ริการขอ้มลูโครงการศกึษา วจิยั ตน้แบบวสิาหกจิชมุชน 
พลงังานสเีขียวจากพชืพลงังาน (กา๊ซชวีภาพจากพชืพลังงาน) 

 

 
 
  1) แนวทางการด าเนินการ 

 ผู้ประกอบการต้องมีความจริงใจที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน โดย
ผู้ประกอบการสามารถลงทุนในเทคโนโลยีต่างๆ ที่สามารถน ามาใช้ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน เช่น 
ระบบบ าบัดน้ าเสียที่ได้มาตรฐาน  ระบบบ าบัดกลิ่น   เครื่องจับฝุุน เป็นต้น พร้อมทั้งก าหนดมาตรการปูองกันและ
บ าบัดมลพิษในแต่ละขั้นตอนของโครงการ ไม่ว่าจะเป็นระยะก่อสร้างโครงการหรือระยะด าเนินงานโครงการ
หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยสิ่งเหล่านี้สามารถแสดงให้เห็นถึงความจริงใจ และสร้างความเชื่อมั่นต่อ
ประชาชนได ้

 เริ่มการชี้แจงและท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่ให้เร็วที่สุดและท าอย่าง
สม่ าเสมอตลอดระยะเวลาของโครงการ โดยมีแผนงานที่ชัดเจน และแต่งตั้งทีมงานให้รับผิดชอบด้านนี้โดยเฉพาะ
โดยผู้ประกอบการสามารถประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนรับทรายได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการท า
เอกสารเผยแพร่ข้อมูล การประชาสัมพันธ์ตามสื่อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น วิทยุ โทรทัศน์ การเปิดให้ฝากค าถามหรือ
แสดงความคิดเห็นทาง Internet การประชุมกลุ่มย่อย การประชุมใหญ่ เป็นต้น โดยจะต้องเผยแพร่ข้อมูลอย่าง
สม่ าเสมอเพ่ือให้ประชาชนมีความเข้าใจ และเชื่อมั่นต่อโครงการ 

  ต้องก าหนดกลุ่มเปูาหมายของผู้มีส่วนได้เสียอย่างชัดเจนและครบถ้วน ส าคัญ
ที่สุดก็คือต้องมีตัวแทนชาวบ้าน หรือคณะท างานที่เป็นตัวแทนชาวบ้านอย่างแท้จริง โดยควรมีหน่วยงานของรัฐ 
เชน่ เจ้าหน้าที่ จากส านักงานพลังงานจังหวัดที่ เข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ร่วมในโครงการนี้ด้วย หากดูบทเรียนในอดีต
เราก็จะ พบว่า หลายครั้งเรื่องการชี้แจงและท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่นั้น อาจจะถูกท าขึ้นผ่านตัวแทน
เพียงส่วนหนึ่งท าให้เมื่อมีการด าเนินการไปกลางทางแล้วมีกลุ่มอ่ืนๆ ที่เข้ามาร้องเรียนว่าไม่เคยได้รับข้อมูลหรือมี
ส่วนร่วมใดๆ มาก่อน เป็นต้น 

 ต้องให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและโปร่งใสทั้งข้อดีและข้อเสียของโครงการ  วิธีการที่ดีใน
การแสดงข้อมูล คือ การพาประชาชนไปเยี่ยมชมกิจการโรงไฟฟูาที่เปิดด าเนินการแล้ว ซึ่งได้รับรางวัลเกี่ยวกับการ
รักษาสิ่งแวดล้อม ในความเป็นจริงมีจ านวนของโรงไฟฟูาที่เปิดด าเนินการได้เป็นอย่างดีอยู่มากมายในประเทศไทย 
ผู้ประกอบการสามารถติดต่อผ่านทางส านักงานพลังงานจังหวัด ของกระทรวงพลังงานให้ช่วยประสานงานในการ
เข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟูาเหล่านั้นได้ ในขณะเดียวกันการพูดถึงข้อด้อยหรือด้านลบ พร้อมทั้งอธิบายให้ฟังว่าข้อใดได้
ด าเนินการแก้ไข และข้อใดบ้างที่ยังอยู่ในระหว่างด าเนินการ จะช่วยสร้างบรรยากาศท่ีมีความร่วมมือ และความ
เชื่อมั่นมากขึ้นในทุกฝุาย 

 ในระยะยาวโครงการควรเข้าเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอย่างแท้จริง โครงการควรมี
ปฏิสัมพันธ์กับคนในชุมชนผ่านกิจกรรมทางสังคมในรูปแบบต่างๆ โดยมิใช่แค่การให้เงินสนับสนุนเพียงอย่างเดียว
เช่น การเข้าร่วมในกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ การเข้าร่วมในกิจกรรมร่วมกับท้องถิ่น หรือ การอนุญาตให้
โรงเรียนในท้องถิ่นได้เข้าเยี่ยมชมกิจการ และรับนักศึกษาเข้าฝึกงานเพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้อีกทางเลือกหนึ่ง  
เป็นต้น 
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4343	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)



	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชนต้นแบบวิสาหกิจชุมชน 	 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน (ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)
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หาที่ปรึกษาออกแบบ

ขั้นตอนที่ 5
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ขั้นตอนที่ 5 หาที่ปรึกษาออกแบบ 
 
 โดยโรงไฟฟูาก๊าซชีวภาพหญ้าเนเปียร์ ประกอบด้วย  
 Pretreatment unit เป็นขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบก่อนเข้ากระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพ 
โดยออกแบบให้มีการส ารองวัตถุดิบไว้ใช้ในกระบวนการอย่างน้อย 10 วัน เพ่ือการเดินระบบอย่างต่อเนื่อง  
 Biogas production unit เป็นขั้นตอนการผลิตก๊าซชีวภาพ โดยเมื่อวัตถุดิบจากขั้นตอน 
Pretreatment unit จะถูกปูอนเข้าสู่ถังระบบผลิตก๊าซ  โดยหลังจากเกิดการหมัก วัตถุดิบจะถูกย่อยสลาย
โดยแบคทีเรียและมีการแยกระหว่างเหลวและก๊าซ  โดยในส่วนที่เป็นของเหลวจะถูกส่งต่อรีดน้ าออกเพ่ือแยก
ตะกอนออกจากน้ า โดยน้ าที่ได้จากกระบวนการนี้จะถูกส่งกลับไปยังระบบผลิตก๊าซชีวภาพดังเดิม ซึ่งจะ
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตก๊าซชีวภาพได้อีกทางหนึ่ง ในส่วนของตะกอนจะถูกส่งต่อไปยังขั้นตอน 
Fertilizer Production Unit เพ่ือผลิตเป็นปุ๋ยต่อไป โดยก๊าซที่เกิดขึ้นจะส่งไปยังขั้นตอน Power 
generation unit เพ่ือผลิตไฟฟูาต่อไป 
 Power generation unit เป็นขัน้ตอนการผลิตไฟฟูา โดยก๊าซชีวภาพที่ได้จากขั้นตอน 
Biogas production unit จะถูกส่งไปยังกระบวนการปรับปรุงคุณภาพให้เป็นก๊าซสะอาดและแห้ง โดยเครื่อง
ก าเนิดไฟฟูาจะใช้ก๊าซชีวภาพเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟูาและส่งขายการไฟฟูาส่วนภูมิภาคต่อไป 
 Fertilizer Production Unit เป็นขั้นตอนการท าปุ๋ยหมัก โดยใช้ของแข็งจากขั้นตอน 
Biogas production unit โดยใช้วิธีการท าปุ๋ยหมัก ซึ่งผู้ประกอบการจะได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพสูงเหมาะส าหรับ
การเพาะปลูกและการน าไปขาย 

5.1 การผลิตก๊าซชีวภาพ 
 กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพภายในโรงไฟฟูานั้น ประกอบด้วยสองส่วนส าคัญ คือ ขั้นตอน
การเตรียมวัตถุดิบ (Pretreatment unit) และขัน้ตอนการผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas production unit) โดย
ในขั้นตอนเตรียมวัตถุดิบนั้น หญ้าเนเปียร์จะถูกลดขนาดลงเพ่ือให้ง่ายแก่การย่อยสลาย โดยน าหญ้าเนเปียร์จะ
ถูกน ามาเก็บไว้ในโรงเรือนที่มีลักษณะตามรูปที่ 8  ซึ่งเป็นพ้ืนที่ในการหมักแบบ Bunker Silo มีก าแพงสามด้าน เพ่ือเตรียม
วัตถุดิบเข้าสู่ ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ โดยน าหญ้าเนเปียร์มาลดขนาดด้วยเครื่องย่อยปุ๋ยพืชสด ให้มีขนาดยาวประมาณ 1-3 
เซนติเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 1 มิลลิเมตร จากนั้นก็บรรจุลงในพ้ืนที่ส าหรับหมัก โดยอัดหญ้าให้แน่น เพ่ือเตรียม
ล าเลียงเข้าสู่ระบบผลิตก๊าซชีวภาพเป็นขั้นตอนต่อไป  
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รปูที ่8 ลักษณะพืน้ทีส่ าหรบัใชห้มักหญ้าแบบ Bunker Silo 

  

 ในขั้นตอนการผลิตก๊าซชีวภาพนั้น ก๊าซชีวภาพเกิดจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์โดยแบคทีเรียที่
ไม่ใช้ออกซิเจน มีองค์ประกอบ ดังตารางที่ 13 (Bajracharya et al., 2009) โดยก๊าซชีวภาพประกอบด้วยก๊าซหลายชนิด เช่น 
ก๊าซมีเทน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ เป็นต้น โดยก๊าซชีวภาพเป็นก๊าซผสม น้ าหนักเบากว่าอากาศ
เล็กน้อย ติดไฟที่อุณหภูมิ 650-750 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเปลวไฟประมาณ 870 องศาเซลเซียส โดยก๊าซที่เป็นส่วนประกอบ
มีคุณสมบัติดังตารางที่ 14 (กุลวีณ์ ลีละศุภพงษ์, 2549) 
   
ตารางที่ 13 องค์ประกอบของก๊าซชีวภาพ 

ส่วนประกอบ สัญลักษณ์ ร้อยละ 
มีเทน CH4 50 - 70 

คาร์บอนไดออกไซด์ CO2 30 - 40 
ไฮโดรเจน H2 5 - 10 
ไนโตรเจน N2 1 - 2 

ไอน้ า H2O 0 - 1 
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ H2S 0 - 1 

อ่ืน  ๆ - 0 - 1 
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ตารางที่ 14 คุณสมบัติของก๊าซชนิดต่างๆ ที่เป็นส่วนประกอบของก๊าซชีวภาพ 
คณสมบัติ ชนิดของก๊าซ 

CH4 CO2 H2 H2S 60% CH4 , 
40% CO2 

60% CH4 ,      
40% CO2 ,       
1% อ่ืน  ๆ

คา่ความร้อน (MJ/m3) 35.64 - 10.8 22.68 21.6 23.40 
สัดส่วนการติดไฟ (% ในอากาศ) 5-15 - 4-80 4-45 6-12 7.7-23 
อุณหภูมิติดไฟ (°C) 650-750 - 585 - 650-750 650-750 
ความดันเปลี่ยนสถานะ (Bar) 47 75 13 89 75-89 75-89 
อุณหภูมิเปลี่ยนสถานะ (°C) -82.5 31.0 -240 100 -82.5 -82.5 
ความหนาแน่น (g/L) 0.72 1.98 0.09 1.54 1.2 1.15 
ความจุความร้อน (KJ/m3/°C)) 1.6 1.6 1.3 1.4 1.6 1.6 

 
  ปัจจุบันการผลิตก๊าซชีวภาพด้วยกระบวนการไร้ออกซิเจนนั้นวัตถุดิบที่ใช้ ได้แก่ น้ าทิ้งจากอุตสาหกรรมทาง
การเกษตร (แปูงมัน อ้อย เป็นต้น) มูลสัตว์จากฟาร์ม ของเหลือใช้จากการเกษตร เป็นต้น โดยน าวัตถุดิบมาท าการหมักใน
สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม เพ่ือให้เกิดการย่อยสลายของสารอินทรีย์ในสภาวะที่ไร้ออกซิเจน ก๊าซชีวภาพ มีคุณสมบัติเป็น
เชื้อเพลิงที่สามารถทดแทนเชื้อเพลิงจากแหล่งอ่ืน  ๆเช่น ก๊าซธรรมชาติ ถ่าน น้ ามัน เป็นต้น โดยก๊าซชีวภาพสามารถน าไปแทน
ก๊าซหุงต้มได้เหมือนก๊าซ LPG มีความสะดวกในการใช้มากว่าการใช้ฟืนหรือถ่าน ทั้ งยังปราศจากควัน และเขม่า อีกทั้ งสามารถ
ให้พลังงานกับเครื่องก าเนิดไฟฟูา และเครื่องยนต์ แทนน้ ามันได้อีกด้วย  
 
   1) กลไกในการเกิดก๊าซชีวภาพ 
   กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพในสภาวะไร้ออกซิเจนมีกลไกในการเกิดก๊าซชีวภาพแสดงดังรูปที่ 9 
ซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ ไฮโดรไลซีส อะซิโดเจนีซีส อะซิโตเจนีซีส และเมธาโนเจนีซีส 
     1 ไฮโดรไลซีส (Hydrolysis)  
    ในกระบวนการไฮโดรไลซีส แบคทีเรียจะย่อยสลายสารอินทรีย์ที่มีขนาดโมเลกุล
ใหญ่ (พอลิเมอร)์ ให้กลายเป็นสารอินทรีย์ที่มีขนาดโมเลกุลเล็กหรือสารอินทรีย์โมเลกุลเดี่ยว (โมโนเมอร์) โดย
ขั้นตอนนี้จะท าการย่อยสลายคาร์โบไฮเดรต ไขมัน กรดนิวคลีอิก โปรตีน เปลี่ยนไปเป็น น้ าตาล กรดอะมิโน 
และกรดไขมัน เพ่ือให้แบคทีเรียสามารถน าเข้าไปใช้ภายในเซลล์ได้  
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   2 อะซิโดเจนีซีส (Acidogenesis) 
    เป็นกระบวนการสร้างกรด โดยเปลี่ยนสารอินทรีย์โมเลกุลเดีย่วให้กลายเป็นกรด
อินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile fatty acid) โดยจุลินทรีย์ในกลุ่ม Fermentative bacteria หรือ Acid 
forming bacteria ซึ่งเป็นแบคทีเรียสร้างกรดที่ท าหน้าที่ในการดูดซึมสารอินทรีย์โมเลกุลเล็กที่สามารถ
ละลายน้ าได้จากการไฮโดรไลซิสในขั้นไฮโดรไลซิสเข้าสู่เซลล์ เพ่ือใช้เป็นแหล่งคาร์บอนและพลังงานในการผลิตพวก
กรดระเหยง่ายที่มีสายโซ่โมเลกุลสั้น นอกจากนี ้ในระหว่างกระบวนการทางชีวภาพเคมีของการย่อยสลาย
สารอินทรีย์โมเลกุลเดี่ยวนี้ แบคทีเรียสร้างกรดจะผลิตก๊าซไฮโดรเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาด้วย 
ซึ่งกรดที่เกิดข้ึนจะมีกรดอะซิติกในปริมาณท่ีมากท่ีสุด    
  3 อะซิโตเจนีซีส (Acetogenesis) 
    ขั้นตอนการเปลี่ยนกรดอินทรีย์ระเหยง่ายกลายเป็นกรดอะซิติก โดยแบคทีเรียจะ
ท าการย่อยสลายกรดอินทรีย์ระเหยที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่ หรือมีคาร์บอนมากกว่า 2 อะตอม และ
สารประกอบที่เป็นกลาง ซึ่งมีขนาดโมเลกุลใหญ่กว่าเมธานอล ให้กลายเป็นกรดอะซิติก กรดฟอร์มิก ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจน โดยกระบวนการนี้สามารถยับยั้งการสะสมของกรดอินทรีย์ระเหยง่าย 
และปริมาณไฮโดรเจนที่มีปริมาณมากจนลดกระบวนการสร้างก๊าซมีเทน  
 4 เมธาโนเจนีซีส (Methanogenesis) 
    การสร้างมีเทนเป็นขั้นตอนการเปลี่ยนกรดอะซิติกให้กลายเป็นมีเทน โดยกรด 
 อะซิติกและไฮโดรเจนที่ได้จากการย่อยสลายกรดอินทรีย์ระเหยง่าย จะถูกแบคทีเรียน าไปใช้ในการสร้างมีเทน
ภายใต้สภาวะไร้ออกซิเจน โดยปฏิกิริยาในการสรา้งก๊าซมีเทนมีได้ 2 แบบซึง่แบบแรกจะเกิดจากการเปลี่ยนกรดอะ
ซิติกเป็นก๊าซมีเทน โดยคิดเป็นร้อยละ 70 ของก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นได้ในระบบ และอีกแบบหนึ่งเกิดจากการรวมตัว
กันของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และก๊าซไฮโดรเจน ใหก้ลายเปน็ก๊าซมีเทน 
 

 
รปูที ่9 ขั้นตอนการเกดิก๊าซชวีภาพ 
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4949	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)
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ศูนยบ์ริการขอ้มลูโครงการศกึษา วจิยั ตน้แบบวสิาหกจิชมุชน 
พลงังานสเีขียวจากพชืพลงังาน (กา๊ซชวีภาพจากพชืพลังงาน) 

 

 โดยเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิตก๊าซชีวภาพในปัจจุบันมีดังต่อไปนี้ 
 ระบบบ่อปิดแบบไร้ออกซิเจน (Anaerobic covered lagoon) 

 

 

 น้ าเสียในบ่อจะย่อยสลายเองตามธรรมชาต ิโดยบ่อควรมี
ความลึกไม่ต่ ากว่า 6 เมตร และปิดคลุมด้วยแผ่น
พลาสตกิที่ดา้นบน )PVC, HDPE) เพ่ือเก็บกักก๊าซ ตัว
ผนังและพ้ืนบ่อดินจะมีการปูพื้นเพ่ือปูองกันการปนเปื้อน
สู่น้ าใต้ดิน โดยมีการตกตะกอนของจุลินทรีย์บริเวณก้น
บ่อ และเกิดการย่อยสลายเป็นกรดอินทรีย์และแก๊ส
ชีวภาพ ตามล าดับ  

 ข้อดี ก่อสร้างง่าย รวดเร็ว มีค่าใช้จ่ายต่ า เหมาะกับน้ า
เสียที่มีความเข้มข้นของของแข็งสูง ประสิทธิภาพในการ
บ าบัดสูง  

 ข้อเสีย ต้องการพ้ืนที่ก่อสร้างขนาดใหญ่ การกวนผสมไม่
ดีมโีอกาสไหลลดัวงจรสงู ก าจัดตะกอนที่สะสมภายในบ่อ
ท าได้ยาก ถ้าระบบล้มเหลวจะแก้ไขให้ระบบเข้าสู่สภาวะ
ปกติได้ช้า มีปัญหาเรื่องการฉีกขาดของแผ่นพลาสติก  

 
 ระบบแผ่นกั้นแบบไม่ใช้อากาศ (Anaerobic Baffled Reactor, ABR) 

 

 ระบบจะมีแผ่นกั้นทางกายภาพหรือห้องเพ่ือเป็นการ
บังคับให้น้ าเสียไหลขึ้นลงตามแผ่นกั้น  

 โดยหน้าที่ของแผ่นกั้น คือ สามารถกวนผสมเฉพาะใน
แนวตั้งฉากกับทิศทางการไหลของน้ า จึงท าให้ส่วนต้น
ทางของบ่อเกิดการย่อยสลายอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยัง
ช่วยลดการหลุดออกจากระบบของจุลินทรีย์ ซึ่งจุลินทรีย์
ในระบบนีจ้ะเจรญิเตบิโตในลกัษณะตะกอนแขวนลอย  

 ในส่วนห้องต้นทางจะเป็นแบคทีเรียสร้างกรด ห้องท้าย
บ่อจะเป็นแบคทีเรียที่สร้างมีเทน โดยจะแบ่งออกเป็น
หลายชั้นแตกต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะน้ าเสียที่ไหลเข้า
และออกจากระบบ ตลอดจนการรวบรวมแก๊สชีวภาพที่
เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังออกแบบให้มีการควบคุมการไหล
ของน้ าที่ถูกวนและฉีดเข้าไปในบ่อให้ไหลไปในทิศทางท่ี
ต่างกัน  
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50	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)
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ศูนยบ์ริการขอ้มลูโครงการศกึษา วจิยั ตน้แบบวสิาหกจิชมุชน 
พลงังานสเีขียวจากพชืพลงังาน (กา๊ซชวีภาพจากพชืพลังงาน) 

 

 

 ข้อดี ไม่เกิดปัญหาการหลุดออกจากระบบของตะกอน
จุลินทรีย์ และสามารถลดระยะเวลากักเก็บน้ า  

 ข้อเสีย ไม่เหมาะกับระบบที่มีความเข้มข้นและสาร
แขวนลอยสงู 

 
 ระบบแบบตะกอนลอย (Up flow Anaerobic Sludge Blanket, UASB)  

 

 ออกแบบให้แบคทีเรียยึดเกาะกันเองจนเป็นเม็ดตะกอน 
 )Granule   (โดยเม็ดตะกอนที่ดีควรมีความหนาแน่นสูงและ

ตกตะกอนได้ดี การควบคุมการไหลของน้ าเข้าบ่อที่ เหมาะสม
จะท าให้เม็ดตะกอนลอยตัวอยู่เป็นชั้นสลัดจ์ไม่จมลงก้นถัง
หรือไหลหลุดออกจากระบบ   โดยมีทิศทางการไหลจาก

ด้านล่างขึ้นด้านบน โดยแบคทีเรียจะย่อยสลายน้ าเสีย
จนเกิดก๊าซชีวภาพขึ้น 

 ข้อดี สามารถรับสารอินทรีย์ได้สูง ปริมาตรถังมีขนาด
เลก็ มีระยะเวลาในการกักเก็บน้ าเสียสั้นกว่าระบบอ่ืน 

 ข้อเสีย การสร้างชั้นตะกอนยาก สารอินทรีย์ที่ต้องการย่อยสลายต้องไม่มีสารแขวนลอยในปริมาณที่สูง การ
ควบคุมระบบยุ่งยาก เนื่องจากต้องพยายามรักษาตะกอนจุลินทรีย์ในระบบให้เหมาะสม และไม่ให้ตะกอนหลุด
ออกจากระบบ 

 
 ระบบถังกรองไร้ออกซิเจน (Anaerobic Filter, AF) 

 

 เป็นบ่อหรือถังปิดภายในบรรจุตัวกลาง (packing media) 
โดยตัวกลางจะมี พ้ืนที่จ าเพาะสู ง เพ่ือให้แบคที เรีย
เจริญเติบโตและยึดเกาะบนผิววัสดุ และมีช่องว่างสูงเพ่ือ
ปูองกันการอุดตัน  

 ข้อดี ควบคุมดูแลง่าย มีประสิทธิภาพ และเสถียรภาพสูง  
 ข้อเสีย มีต้นทุนที่เพ่ิมข้ึนจากค่าวัสดุตัวกลางที่ใช้ การ

ติดตั้งตัวกลางต้องท าอย่างเป็นระบบ ค่าใช้จ่ายสูง การ
ใส่วัสดุตัวกลางแบบไม่สม่ าเสมอจะมีปัญหาการอุดตัน
และเกิดการไหลลัดวงจรของน้ าได้ 
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5151	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)



 

 เป็นระบบบ าบัดแบบจุลินทรีย์แขวนลอยอย่างง่าย 
ประกอบด้วย ถังกวนผสม โดยรูปทรงของถังกวนจะ
สัมพันธ์ต่อการกวนผสม โดยมักสมมติว่าของเหลวที่
อยู ่ในถังได้รับการกวนผสมอย่า สมบูรณ์เป็นเนื ้อ
เดียวกันทั่วทั้งถัง เหมาะกับของเหลวท่ีมีความเข้มข้น
สูง มีสารแขวนลอยสูง หรือแม้กระทั่งมีสารพิษปนอยู่ 
เนื่องจากเม่ือสารพิษเข้าสู่ระบบที่มีการกวนส่งผลให้
สารพิษเจือจางลง โดยแก๊สที่ได้จากการท าปฏิกิริยาจะ
ถูกน าออกจากถังปฏิกิริยาทางท่อน าแก๊สที่ ติดต้ังอยู่
บนฝาถัง   

 ข้อดี เหมาะกับน้ าเสียที่ มีสารแขวนลอยและความ
เข้มข้นของสารอินทรีย์สูง สามารถรักษาความคงที่ของ
สารอาหาร อุณหภูมิ และ pH ให้เท่ากันทั่วทั้งถัง ไม่มี
การจมตัวของจุลินทรีย์ การกวนผสมที่ดีภายในถังช่วย
ลดการไหลลัดวงจร และการสะสมตัวของปริมาตรน้ า
เสียที่เป็นจุดอับการรบกวน 

 ข้อเสีย ต้องการถังปฏิกิริยาขนาดใหญ่ เพ่ือรักษาเวลาเก็บกักของแข็งให้เพียงพอ ส าหรับน้ า เสียทีมีของแข็ง
แขวนลอยสูง ส่งผลให้การกวนผสมเป็นไปได้ยาก ซ่ึงประสิทธิภาพในการบ าบัดอาจต่ า เนื่องจากน้ า เสียที่ยัง
ไม่ได้รับการย่อยสลายและจุลินทรีย์ หลุดออกไปที่ทางออกของถังปฏิกิริยา 

 
 5.2 การผลิตกระแสไฟฟ้า 
  1 เคร ื่องก าเนิดไฟฟ้า มีให้เลือก 2 ชนิด คือ 

 แบบซิงโครนัส (Synchronous Generator) 
  สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้เอง โดยไม่ต้องอาศัยสนามแม่เหล็กจากไฟฟ้าเพือ่สร้างความ
ต่างศักย์ ข้อควรระวังคือ เฟสของมันจะต้องตรงกับเฟสของการไฟฟ้าและความถี่ของไฟต้องเท่ากันด้วย 

 แบบอินดักชั่น  ) Induction Generator)  
  การผลิตกระแสไฟฟ้าอาศัยอ านาจสนามแม่เหล็กไฟฟ้าฯ  ดังนั ้นหากไม่มีไฟฟ้า เครื ่อง
ก าเนิดชนิดนี้ก็ไม่สามารถเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 
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ศูนยบ์ริการขอ้มลูโครงการศกึษา วจิยั ตน้แบบวสิาหกจิชมุชน 
พลงังานสเีขียวจากพชืพลงังาน (กา๊ซชวีภาพจากพชืพลังงาน) 

 

 
  2 ระบบผลิตไฟฟูา 
  ระบบผลิตไฟฟูาต้องมีอาคารสิ่งก่อสร้างเพ่ือรองรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ 
รวมทั้งเพ่ือลดมลภาวะทางเสียงที่จะเกิดขึ้นขณะผลิตกระแสไฟฟูา และภายในตัวอาคารต้องมีระบบระบาย
ความร้อน ซ่ึงอาคารนี้จะต้องออกแบบให้สามารถขนย้ายอุปกรณ์ให้สามารถซ่อมแซมและบ ารุงรักษาได้ 
 
  3 ระบบฉุกเฉิน 
  โรงไฟฟูาจะต้องติดตั้ง Emergency Diesel Generator (EDG) เพื่อรองรับปัญหา
เวลาที่มีการเกิดไฟดับเนื่องจากปัญหาในโรงไฟฟูา เพราะเวลาไฟดับอุปกรณ์บางชนิดยังต้องการไฟในการ
เลี้ยงวงจรอยู่ แต่ถ้าไม่ต้องการติดตั้ง EDG ก็สามารถท าการซื้อไฟจากการไฟฟูามาเป็นไฟเลี้ยงระบบฉุกเฉิน
แทนได้ 
  4 ระบบปูองกันฟูาผ่าและการต่อลงดิน 

 ระบบปูองกันฟูาผ่า (Lightning System) มีไว้เพ่ือปูองกันความเสียหายต่างๆ ที่
เกิดขึ้นกับระบบไฟฟูาและอุปกรณ์ต่างๆ อันเนื่องมาจากฟูาผ่า ระบบปูองกันฟูาผ่าจะประกอบด้วย ตัวล่อฟูา (Air 
Terminal) สายล่อฟูา (Roof Conductors) สายน าลงดิน (Down Conductors) การต่อลงดิน (Grounding) 

 ระบบการต่อลงดิน (Grounding System) มีไว้เพ่ือความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งานเมื่อ
เกิดไฟรั่วหรือไฟดูด ซึ่งอาจจะท าให้เกิดอันตรายต่อชีวิตจากการแตะหรือสัมผัสกับโครงสร้างต่างๆ 
   
  5 ระบบปูองกันเพลิงไหม้  

 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเตือนภัยอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจจับเพลิงไหม้  เช่น 
อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน (Heat Detector)  และอุปกรณ์ตรวจจับควัน  (Smoke  Detector) 

 ระบบดับเพลิงด้วยน้ า ประกอบด้วย ระบบส่งน้ าดับเพลิง ได้แก่ เครื่องสูบระบบ
ท่อแนวตั้งแนวนอน หัวรับน้ าดับเพลิง สายส่งน้ าดับเพลิง หัวกระจายน้ าดับเพลิง 
   
  6 ระบบไฟฟูา 

 ระบบปูองกัน ณ จุดจ าหน่ายโดยติดตั้ง Relay 
 หม้อแปลงไฟฟูา (Transformer) เพ่ือแปลงแรงดันให้ได้ตามระดับที่ต้องการ 
 หมอ้แปลงกระแสและหม้อแปลงแรงดนั 
 กับดักไฟฟูา (Surge Arrester) 
 อุปกรณ์ตัดการเชื่อมโยง ได้แก่ Circuit breaker, Disconnect Switch 
 อินเวอร์เตอร์ (Inverter) 
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5353	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)



 

 
 

คูม่อืการลงทนุโรงไฟฟูาก๊าซชวีภาพจากพชืพลงังาน 
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 5.3 การผลิตปุ๋ยชีวภาพ
 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้กระบวนการหมัก (Composting Process) คือ กระบวนการสลายตัว
ของสารอินทรีย์และให้เกิดสารทีเ่สถียรกว่าเดิมโดยกระบวนการทางชีววิทยา การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ต้องใช้
กระบวนการผลิตที่ให้อุณหภูมิสูง เพ่ือฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นโรคในวัสดุหมัก รวมทั้งเพ่ือลดจ านวนประชากร
จุลินทรีย์ธรรมชาติในช่วงสุดท้ายที่ อุณหภูมิในกองปุ๋ยให้ลดลงใกล้เคียงกับอุณภูมิปกติ โดยปกติการ
กระบวนการหมักจ าแนกออกเป็น 2 รูปแบบคือ 1) การหมักในที่เปิด และ 2 ) การหมักในถังปฏิกรณ์ ดัง
แสดงไว้ในในการจ าแนกรูปที่ 10 

 

 
รปูที ่10 การจ าแนกกระบวนการหมักท าปุย๋ (Composting Process) 

 
  1 การหมักที่เปิด (Open Process)  

 Agitated Pile (Windrow)  
  โดยการน าวัตถุดิบมากองไว้และพลิกในเวลาที่เหมาะสมเพ่ือเติมอากาศให้
ปฏิกิริยาเป็นแบบAerobic เป็นไปอย่างสมบูรณ์รูปที่ 11 

 Passive or Forced Aeration Static pile  
  โดยการน าวัตถุดิบมากอง และเติมอากาศโดยให้มีการระบายอากาศไดอย่างทั่วถึง 
โดยการมีการให้อากาศไวในด้านล่าง โดยอาจใช้ไม้ไผ่ข้าช่องระบายอากาศเรียงทีฐ่านกองปุย หรือต่อท่อ
ระบายอากาศซึ่งติดกับเครื่องให้อากาศ เพื่อให้อากาศด้านล่างท าให้วัสดุที่ใช้ใช้หมักปุ๋ยได้รับอากาศอย่างทั่วถึง 
ดังรูปที่ 12 
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รปูที ่11 รูปแบบการผลิตปุย๋อินทรีย ์แบบ Agitated Pile (Windrow) 

 
 

 
ก) Static piles with passive aeration tubes 

 

 
ข) Static piles with force aeration tubes 

รปูที ่12 รูปแบบการผลิตปุย๋อินทรีย ์แบบ Passive or Forced Aeration Static pile 
  
  2 การหมักถังปฏิกรณ์ (Reactor Process)  
  วัสดุที่ใช้หมักจะบรรจุใน building, container, หรือ vessel (Bin composting, 
rectangular agitated Bin composting, rectangular agitated beds, silos, rotating drum) มีระบบ
เติมอากาศและระบบกลับกองเพ่ือเร่งกระบวนการเกิดปุ๋ย ดังรูปที่ 13 

 
รปูที ่13 รูปแบบการผลิตปุย๋อินทรีย ์แบบ Reactor Process 
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ศูนยบ์ริการขอ้มลูโครงการศกึษา วจิยั ตน้แบบวสิาหกจิชมุชน 
พลงังานสเีขียวจากพชืพลงังาน (กา๊ซชวีภาพจากพชืพลังงาน) 

 

  3 โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  
 (ลิขสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี) 

   โดยต้นแบบโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ที่มีขนาดเหมาะสมกับ
การใช้ในเชิงธุรกิจ หรือระดับชุมชน โดยมีแนวความคิดในการออกแบบดังนี้ 

 โรงงานออกแบบในลักษณะการหมักในถังปฏิกรณ์สี่เหลี่ยม มีระบบกลับกองปุ๋ย 
ควบคุมอัตโนมัติ ทั้งนี้สามารถเรียกประเภทของถังหมักแบบ Rectangular 
Agitated  Bin Compositing โครงสร้างถังปฏิกรณ์เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มี
หลังคาปิด ขนาดประมาณ 20x40 ม 2  

 มีเครื่องจักรกลที่ช่วยในการผลิต ได้แก่ ระบบล าเลียง ระบบปูอนอากาศ ระบบ
ปรบัความชืน้ ระบบบดลดขนาด ระบบบรรจ ุเปน็ตน้ 

  ภาพรวมของโรงงานต้นแบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ และองค์ประกอบ
ของโรงงานฯแสดงไวใ้นรูปที ่14 

 

รปูที ่14 องคป์ระกอบของระบบ 1) Twin Auger Agitator 2) Screw Conveyer 3) Forced Air Blower 
4) Grinder and Hopper 6) Belt Convey 7) Forced Air Inlet 

   1 หลักการท างานของโรงงาน 
   โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนรี 
เป็นโรงงานที่ใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัย เพื่อความสะดวกและลดระยะเวลาการผลิตให้เหลือ
ระยะเวลาในการหมักในภายใน 30 วัน โดยมีหลักการท างานดังนี้ 

 การเตรียมวัตถุดิบ 
 วัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพมีความชื้นที่เหมาะสมจะอยู่ที่
ระดับ 60% น้ าหนักเปียก อย่างไรก็ตามสามารถท าการปรับความชื้นของวัตถุดิบได้ตามความต้องการตลอดการ
ผลิตหลังจากที่ท าการน าวัตถุดิบเข้าสู่โรงงานฯแล้ว โดยน าวัตถุดิบทั้งหมดเข้าโรงงาน โดยการใช้รถแทรกเตอร์ตัก
วัตถุดิบเข้าโรงผลิต โดยกองจากด้านในออกมาด้านนอกให้มีความสูงของกองประมาณ 1.50 เมตร ขณะที่ท าการ
ตักเข้ากองให้เปิดเครื่องกวนกลับกอง Auger Agitator เพ่ือเกลี่ยให้กองสม่ าเสมอ ท าการตักวัตถุดิบเข้าจนเต็ม
โรงงาน โดยการเตรียมวัตถุดิบส าหรับท าปุ๋ย แสดงดังรูปที่ 15 
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รปูที ่15 การเตรยีมวตัถดุิบส าหรับท าปุย๋ 

 

 การกลับกองปุ๋ยในกระบะและการปรับความชื้น 
 ท าการเดินระบบกลับกองปุ๋ย (Twin Auger Agitator) ซึ่งใบกวนมีลักษณะเป็นเกลียว 
มีระบบเครนรองรับ และท าหน้าที่ขับเคลื่อนใบกวนไปในทิศทางต่างๆ  ตาม Pattern ที่ก าหนด ซึ่ง Pattern 
ดังกล่าว สามารถปูอนโปรแกรมให้ท างานอัตโนมัติได้ โดยไม่ต้องมีผู้ควบคุม ปกติจะท าการเดินระบบกลับกองปุ๋ย
ทุกวัน วันละประมาณ 6 ชั่วโมง ซึ่งการกลับกองปุ๋ยนอกจากจะท าให้โครงสร้างของปุ๋ยหมักในกระบะโปร่ง ท าให้
อากาศสามารถเข้าไปในกองปุ๋ยได้ดีแล้ว ลักษณะของใบกวนที่เป็นเกลียวนี้จะช่วยบดและสับเศษวัตถุดิบให้มีขนาด
เล็กและสามารถย่อยสลายได้เร็วขึ้น  
 โดยสามารถท าการปรับความชื้นของวัตถุดิบในกองปุ๋ยได้ตามต้องการ โดยใช้ระบบ
สเปรย์น้ า Sprinkler ซึ่งติดอยู่เป็นระยะ รัศมีการกระจายน้ าครอบคลุมทั้งโรงปุ๋ย ในการสเปรย์น้ าแต่ละครั้ง
จ าเป็นต้องท าการค านวณปริมาณน้ าที่ต้องการ เพ่ือให้วัตถุดิบมีความชื่นที่ 60% โดยน้ าหนัก ซึ่งการสเปรย์น้ าจะ
ท าควบคู่ไปกับการกลับกองปุ๋ย เพ่ือให้วัตถุดิบทั้งหมดมีความชื้นใกล้เคียงกัน ดังรูปที่ 16 

 

 
ก) การกลับกองปุ๋ยโดยใช้สกรูกลับกอง (Agitator) 

 
ข)การควบคุมความชื้นโดยใช้ระบบ Sprinkler 

 รปูที ่16 การกลบักองปุย๋โดยใชส้กรกูลับกอง (Agitator) 
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 การเติมอากาศ  
 การเติมอากาศเข้าไปในกองปุ ๋ยหมัก กระท าเพ่ือเพ่ิมออกซิเจนให้กับจุลินทรีย์ 
เพ่ือให้จุลินทรีย์ท างานได้อย่างเต็มที่  โดยใช้เครื่องเติมอากาศ (Air Blower) ที่มีท่อลมฝังอยู่ใต้พ้ืนโรงงาน
แสดงไว้ ดังรูปที่ 17 ในการเติมอากาศจะกระท าไปพร้อมๆ กับการเดินเครื่องพลิกกลับกองปุ๋ย  

 
 

 
รปูที ่17 การเตมิอากาศโดยใชท้่อพวีซีเีชื่อมต่อกบัปั๊มลม (Air Blower) 

 
 

 การ Upgrade ปุ๋ยอินทรีย์ ให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 
 หลังจากที่ท าการเดินระบบผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ได้ประมาณ 4 สัปดาห์ ซึ่งวัตถุดิบส่วน
ใหญ่ย่อยสลายไปหมดแล้ว สามารถน ามา upgrade ปุ๋ยอินทรีย์ ให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ  ในขั้นตอนนี้จะท าการ
เติมเชื้อแบคทีเรีย PGPR และ เชือ้รา Tricoderma   
 การเติมเชื้อแบคทีเรีย PGPR ท าได้โดยท าการเตรียมน้ าในถังน้ าจ านวน 1 ลูกบาศก์
เมตร เติมหัวเชื้อแบคทีเรีย PGPR ลงไปในถังน้ าที่ใช้ในการปรับความชื้น ผสมเชื้อให้ทั่ว แล้วท าการสเปรย์เชื้อผ่าน
ระบบสเปรย์น้ า Sprinkler  
 ส่วนการเติมเชื้อรา Tricoderma ท าได้โดยน าเชื้อหว่านโดยตรงลงบนกองปุ๋ยให้ทั่วถึง
ดงัแสดงไวใ้นรูปที่ 18 จากนั้นท าการเดินเครื่องกวนกลับกองปุ๋ย เพ่ือผสมให้เชื้อเข้ากับเนื้อปุ๋ยให้ทั่วถึง เพ่ือให้เชื้อ
ผสมกับเนื้อปุ๋ยอย่างทั่วถึงและท าการบรรจุถุงเพ่ือจ าหน่าย  
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รปูที ่18 การเตมิเชือ้รา Tricoderma 

 
 การบรรจุและเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ 

 กระบวนการสุดท้ายของการผลิตปุย๋อินทรีย์ชีวภาพ คือ กระบวนการบรรจุ 
(Packing) และเก็บรักษา (Storage) ในกระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์ ดังแสดงในรูปที่ 19 โดยจะท าการล าเลียง
ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพจากด้านในของโรงงานฯออกมาด้านหน้า โดยใช้ Loader ดันให้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพลงไปสู่สก
รูล าเลียง (Screw Conveyer) ผ่านขึ้นไปยังสายพานล าเลียง (Belt Conveyer) และผ่านเข้าเครื่องตีย่อยขนาด 
(Hammer Mill) เพ่ือตีปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพที่จับกันเป็นก้อนให้ย่อยละเอียดก่อนลงสู่กระบะรับ (Hopper) 
จากนัน้จะท าการบรรจุปุย๋ลงถุงบรรจุ ขนาดบรรจุถุงละ 25 กิโลกรัม และท าการเย็บปากถุง ส่งเข้าไปเก็บใน
โกดังเก็บผลิตภัณฑ์ หรือส่งให้ลูกค้าเป็นล าดับต่อไป  
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คู่มือการลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน

5959	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)



 

 
 

คูม่อืการลงทนุโรงไฟฟูาก๊าซชวีภาพจากพชืพลงังาน 

ศูนยบ์ริการขอ้มลูโครงการศกึษา วจิยั ตน้แบบวสิาหกจิชมุชน 
พลงังานสเีขียวจากพชืพลงังาน (กา๊ซชวีภาพจากพชืพลังงาน) 

 

 

ก) Screw Conveyer 

 

 
ค) การบรรจุปุ๋ยลงกระสอบบรรจุขนาด 25 กิโลกรัม 

 
ข) การล าเลียงปุ๋ยโดย Belt Conveyer ผ่านเครื่อง

ตี (Hammer Mill) 

 
ง) การล าเลียงผลิตภัณฑ์เข้าโกดังเก็บโดยใช้

สายพานล าเลียง (Belt Conveyer) 
รปูที ่19 การบรรจแุละเกบ็รักษาผลติภณัฑ์ 
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คู่มือการลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน

60	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)



 

 
 

คูม่อืการลงทนุโรงไฟฟูาก๊าซชวีภาพจากพชืพลงังาน 

ศูนยบ์ริการขอ้มลูโครงการศกึษา วจิยั ตน้แบบวสิาหกจิชมุชน 
พลงังานสเีขียวจากพชืพลงังาน (กา๊ซชวีภาพจากพชืพลังงาน) 

 

 การควบคุมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 
   ควบคุมอุณหภูมิ โดย การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในกองปุ๋ย จะเป็นดัชนีชี้วัดที่
ส าคัญที่จะท าให้ทราบว่า กระบวนการย่อยสลายของปุ๋ยเป็นไปในรูปแบบใด  
  2 การวัดความชื้น 
  มีการตรวจสอบความชื้นของเนื้อปุ๋ยอย่างสม่ าเสมอ โดยปรับระดับความชื้นให้อยู่
ที่ 40 % และในสัปดาห์สุดท้ายของกระบวนการผลิต จะปล่อยให้ความชื้นลดลงมาอยู่ที่ระดับไม่เกิน 35 % 
เพ่ือให้ตรงตามมาตรฐานของปุ๋ยอินทรีย์ 

 3 การตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา 
 โดยมีการตรวจสอบคุณสมบัติทางเคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา ดังตารางที่ 15 และตารางที่ 16 

โดยจะท าการวิเคราะห์ค่าทุก 5 วัน เพ่ือควบคุมและแก้ไขให้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพมีคุณภาพสูงสุดตามเปูาหมายที่
ก าหนด 
 
ตารางที่ 15 คุณสมบัติมาตรฐานของปุ๋ยอินทรีย์ 

พารามเิตอร ์ ข้อก าหนด 
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 5.5 – 8.5 oC 
ค่าความชื้น (Moister Content) ไม่เกิน 35 % โดยน้ าหนัก 
ปริมาณอินทรียวัตถุ (Organic Matter) ไม่น้อยกว่า 30% โดยน้ าหนัก 
อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C:N Ratio) ไม่เกิน 20:1 
ค่าการน าไฟฟูา (Electrical Conductivity) ไม่เกิน 6 เดซิซีเมน/เมตร 
การย่อยสลายที่สมบูรณ์ มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต ์

ตารางที่ 16 คุณสมบัติมาตรฐานของปริมาณธาตุอาหารหลักของปุ๋ยอินทรีย์ 
ปริมาณธาตุอาหารหลัก ข้อก าหนด 

ไนโตรเจน (Total N) ไม่น้อยกว่า 1.0 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ าหนัก 
ฟอสฟอรัส (Total P2O5) ไม่น้อยกว่า 0.5 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ าหนัก 
โพแทสเซียม (Total K2O) ไม่น้อยกว่า 0.5 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ าหนัก 
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คู่มือการลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน

6161	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)



	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชนต้นแบบวิสาหกิจชุมชน 	 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน (ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)

คู่มือการลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน



แทรก เพ่ิม  Back Ground  

คู่มือการลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน

6363	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)

ขอใบอนุญาต

ขั้นตอนที่ 6



 

 
 

คูม่อืการลงทนุโรงไฟฟูาก๊าซชวีภาพจากพชืพลงังาน 

ศูนยบ์ริการขอ้มลูโครงการศกึษา วจิยั ตน้แบบวสิาหกจิชมุชน 
พลงังานสเีขียวจากพชืพลงังาน (กา๊ซชวีภาพจากพชืพลังงาน) 

 

ขั้นตอนที่ 6 ขอใบอนุญาต 
 6.1 การขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน แสดงดังรูปที่ 20 

 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 

รูปท   20  ้ั ตอ   ร ออ ุญ ตปร  อ  จิ  รโร    ปร  ภทท   3 

ม   รโต้ ย้  ไม ม   รโต้ ย้  

รั ฟั ได้   ม รถ  ้ไ ได้  
พจิารณาขอ้โตแ้ยง้ 

ไมอ่นญุาต ก าหนดเปน็เงือ่นไขการอนญุาต 

7. จดัท ารายงานผลการตรวจสอบ 

9. ขอเลขทะเบยีนโรงงาน / แจ้งผล 
(กรณเีกนิ 500 แรงมา้ สง่ กรอ. พิจารณาออกใบอนญุาต) 

แจง้ผลใหผู้โ้ตแ้ยง้ทราบ 

8. เสนอจงัหวดัเพือ่พจิารณาออกใบอนญุาต 

4. ตรวจสอบท าเลสถานทีต่ัง้โรงงาน 

5. จดัท าประกาศใหป้ระชาชนทราบข้อเทจ็จรงิ 

6. ตดิประกาศฯ ไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั เพือ่รบัฟงัความคดิเหน็ของประชาชน  

3. ลงทะเบยีนรบัค าขอฯ 

2. ตรวจสอบเอกสาร 

1. ผูข้อยืน่ค าขอ 
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คู่มือการลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน

64	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)



 

 
 

คูม่อืการลงทนุโรงไฟฟูาก๊าซชวีภาพจากพชืพลงังาน 

ศูนยบ์ริการขอ้มลูโครงการศกึษา วจิยั ตน้แบบวสิาหกจิชมุชน 
พลงังานสเีขียวจากพชืพลงังาน (กา๊ซชวีภาพจากพชืพลังงาน) 

 

 โดยการขออนุญาตประกอบกิจการโรงไฟฟูา เป็นการประกอบกิจการโรงงานประเภทที่ 3 
โดยมีขั้นตอนการขออนุญาตดังนี้ 
   1)  ผู้ประสงค์จะตั้งโรงงานจ าพวกท่ี 3 หรือขยายโรงงาน  
   จัดท าค าขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ / ขยาย แบบ รง.3 และยื่นค าขอ 
    2) ตรวจสอบเอกสาร  
    ตรวจสอบรายละเอียดค าขอฯ และเอกสารประกอบค าขอฯ ความครบถ้วนถูกต้อง
ของเอกสาร กรณีไม่ครบถ้วน คืนค าขอฯ ให้ด าเนินการจัดท าเอกสารเพิ่ม 
    3) ลงทะเบียนรับค าขอฯ  
    โดยมีการนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการตรวจสอบโรงงาน และแนบแฟูม
เรื่องเดิม (กรณีขอขยาย) 
    4) ตรวจสอบท าเลสถานที่ตั้งโรงงาน  
    โดยตรวจสอบท าเลที่ตั้งโรงงาน ตามหลักเกณฑ์ประกาศกระทรวงฯ โดยพิจารณา
กระบวนการผลิต ความเหมาะสมและการปูองกันอันตรายจากเครื่องอุปกรณ์ มาตรการควบคุม การปล่อยของ
เสีย / มลพิษ และในกรณีต้องให้หน่วยอืน่พิจารณาให้แจ้งหนังสือส่งเรื่องให้พิจารณาและรอผลการพิจารณา
เพ่ือประกอบการอนุญาต 
    5) จัดท าประกาศให้ประชาชนทราบข้อเท็จจริง 
    โดยทางผู้ประกอบการจัดท าประกาศให้ประชาชนทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรงงานที่
ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือ ขยายโรงงาน ตามบันทึกข้อความที่ อก 0304/554 ลงวันที่ 15 
กันยายน 2551 เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนการอนุญาต 
    6) ติดประกาศไม่น้อยกว่า 15 วัน  
    การติดประกาศให้ประชาชนทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรงงานที่ขอรับใบอนุญาตอย่าง
น้อย 15 วัน  ณ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ว่าการอ าเภอ และส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดท้องที่ ที่ขอ
อนุญาตตั้งโรงงานโดยให้มีหนังสือตอบรับจากหน่วยงานดังกล่าวว่าได้ติดประกาศครบก าหนดแล้ว จึงจะ
ด าเนินการต่อไป  

 กรณีหน่วยงานที่ขอความร่วมมือให้ติดประกาศ และครบก าหนดแล้ว ยังไม่แจ้งผล
การติดประกาศ ให้ส านักงานฯ  มีหนังสือขอทราบผลการติดประกาศหลังจากครบ
ก าหนดแล้ว โดยเร็ว 

 กรณีมีข้อคิดเห็นโต้แย้งจากประชาชนและค าโต้แย้งนั้นมีเหตุผลรับฟังได้ จะ
พิจารณาไม่อนุญาตและมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ประชาชนผู เ้สนอ
ข้อคิดเห็นโต้แย้ง ภายใน 15 วนั  

 กรณีมีข้อคิดเห็นโต้แย้งจากประชาชน และค าโต้แย้งสามารถเยียวยาแก้ไขได้ ให้น ามา
ก าหนดเป็นเงื่อนไขในการอนุญาต และให้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ประชาชนผู้
เสนอข้อคิดเห็น ภายใน  15 วนั  

 กรณีมีข้อคิดเห็นโต้แย้งจากประชาชนและค าโต้แย้งไม่มีเหตุผลเพียงพอ ให้พิจารณา
อนุญาตได้ และให้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ประชาชนผู้เสนอข้อคิดเห็นทราบ
ภายใน 15 วนั  
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6565	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)



 

 
 

คูม่อืการลงทนุโรงไฟฟูาก๊าซชวีภาพจากพชืพลงังาน 
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    7) จัดท ารายงานผลการตรวจสอบ  
    จัดท ารายงานการตรวจ ตามแบบตรวจ 01 กรณีขออนุญาตประกอบและ แบบตรวจ 03 
กรณีขออนุญาตขยาย ในกรณีต้องการเอกสารเพ่ิมเติม ออกหนังสือแจ้งให้จัดส่งเอกสารภายในก าหนดเวลา  
กรณีไม่ถูกหลักเกณฑ์ด าเนินการออกค าสั่งไม่อนุญาต พร้อมแจ้งสิทธิการยื่นขออุทธรณ์ และในกรณีถูก
หลักเกณฑ์ ด าเนินการจัดท าเอกสารการขออนุญาต 
   8) เสนอจังหวัดเพ่ือพิจารณาออกใบอนุญาต 
   สรุปเรื่องราวการอนุญาต เพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาออกใบอนุญาต  และ
ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามในใบอนุญาต (ร.ง.4) หรือ ใบอนุญาตขยาย ล าดับที่ 4  
   9) ขอเลขทะเบียนโรงงาน / แจ้งผล 
   ขอเลขทะเบียนโรงงานและเลขทีใ่บอนุญาตผ่านระบบ Internet จาก กรอ. จากนั้น
พิมพ์ใบอนุญาตและหนังสือแจ้งให้ผู้ขอฯ มาช าระค่าธรรมเนียมและรับใบอนุญาต โดยอุตสาหกรรมจังหวัด ลง
นามในหนังสือแจ้งให้ผู้ขอฯ มาช าระค่าธรรมเนียมและรับใบอนุญาต (กรณีเกิน 500 แรงม้า ส่งเรื่องให้กรม
โรงงานอุตสาหกรรม พิจารณาด าเนินการออกใบอนุญาต) 
 

 6.2 การท าสัญญาซื้อขายไฟฟูา (Power Purchase Agreement) 
  ส าหรับผู้ผลิตไฟฟูาที่มีปริมาณพลังไฟฟูาไม่เกิน 10 เมกะวัตต์ (VSPP) 

 ขั้นตอนการด าเนินการขออนุญาตจ าหน่ายไฟฟูา 
 1. VSPP ยืน่ข้อเสนอขอขายไฟฟูา โดยน าแบบค าขอจ าหน่ายไฟฟูาพร้อมหลักค้ า
ประกันและหลักฐานประกอบมายื่นโดยตรงที่ฝุายปฏิบัติการเครือข่าย  (ฝปค.) ส านักงานการไฟฟูาเขต 
(กฟข.) ตามพ้ืนที่ตั้งโรงไฟฟูา  
 2. ฝปค. รับข้อเสนอเข้าระบบสารบรรณ 
 3. ฝปค. ท าการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อเสนอขายไฟฟูา หลักประกัน
ข้อเสนอขายไฟฟูา รวมทั้งแผนการด าเนินการโครงการหากไม่ถูกต้อง ต้องแจ้งให้ VSPP แก้ไขให้ถูกต้อง
ครบถ้วนก่อน จึงจะรับข้อเสนอไว้พิจารณา 
 4. กรณี VSPP วางเงินสดหรือเช็คเงินสดเป็นหลักประกันข้อเสนอขายไฟฟูา ให้ 
ฝปค. มีหนังสือแจ้งให้ กฟฟ. ที่เป็นที่ตั้งของส านักงานการไฟฟูาเขตรับเงินหรือเช็คเงินสดเข้า กฟภ. โดยรับ
เป็นเจ้าหนี้ One Time ก่อน แล้วให้ ฝปค. มีหนังสือถึง กบง. เพ่ือเปิด Vender และเปลี่ยนสถานะจาก
เจ้าหนี้ One Time เป็นเจ้าหนี้ปกติ 
 5. กรณี VSPP วางหนังสือค้ าประกันของธนาคารหรือบริษัทเงินทุนเป็นหลักประกัน
ข้อเสนอขายไฟฟูาให้ ฝปค. ตรวจสอบความถูกต้องในเบื้องต้นแล้วส่งให้ นิติกรประจ า กฟข. ตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนของหนังสือค้ าประกันกับธนาคารหรือบริษัทเงินทุนแล้วแจ้งผลให้ ฝปค. ทราบหาก
ถูกต้อง ก็ให้ ฝปค. จัดส่งให้ กบง. จัดเก็บหนังสือค้ าประกัน หากไม่ถูกต้อง ให้ ฝปค. ส่งเอกสารทั้งหมดคืนให้
VSPP เพ่ือแก้ไขแล้วยื่นใหม่หลังจากแก้ไขเรียบร้อยแล้ว 
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 6. ฝปค. ก าหนดล าดับในการพิจารณาตอบรับซื้อไฟฟูา หมายเหตุ : กฟภ. จะเริ่ม
พิจารณาขบวนการพิจารณาตอบรับซือ้ไฟฟูานับจากวันที ่กฟภ. ได้รับเอกสารการขอจ าหน่ายไฟฟูาและ
ข้อมูลประกอบ ที่ ถูกต้องครบถ้วนแล้วเท่านั้น และเอกสารที่ ยื่นฯ จะต้องมีการลงนามรับรองจากผู้มีอ านาจ 
 เอกสารประกอบการยื่นขออนุญาต 
 1. แบบค าขอจ าหน่ายไฟฟูา/ ใบขอรับส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟูา 
 2. หนังสือรับรองของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หลักฐานการจดทะเบียนนิติ
บุคคล และหนังสือบริคณห์สนธิของนิติบุคคล 
 3. หนังสือมอบอ านาจ(ถ้ามี)  
 4. แผนผังที่ตั้งของโรงไฟฟูา 
 5. แผนผังการติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟูา และเครื่องจักรอุปกรณ์อ่ืนๆ (กรณีสร้าง
โรงไฟฟูาแล้ว)  
 6. ข้อมูลเบื้องต้นของลักษณะกระบวนการผลิตไฟฟูา, Heat Balance Diagram 
พร้อมแสดงปริมาณอุณหภูมิ, แรงดันของไอน้ าที่ใช้ในกระบวนการผลิต และลักษณะการน าพลังงานความ
ร้อนที่ได้ มาใช้ประโยชน์ 
 7. ข้อมูลเบื้องต้นของขั้นตอนกระบวนการผลิตภายในโรงงาน (Flow Diagram)  
 8. ปริมาณพลังงานความร้อน ที่ น ามาใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ ต่อพลังงาน
ไฟฟูาที่ผลิตได ้(Heat to-Power Ratio)  
 9. รายละเอียดและข้อก าหนดทางเทคนิค (Specification)  ของเครื่องก าเนิดไฟฟูา 
เครื่องต้นก าลังหม้อแปลงไฟฟูา และอุปกรณ์อ่ืนๆที่ใช้ ในการเชื่อมต่อ 
 10. แผนภูมิของระบบไฟฟูา (Single Line Diagram) ระบบปูองกัน (Relay 
Diagram) ที่จะต่อเชื่อมกับระบบของ กฟภ.  
 11. แผนการผลิตไฟฟูาและการใชไ้ฟฟูาของ VSPP  
 12. ปริมาณของเชื้อเพลิงที่ใช้ต่อปีและค่าความร้อนเฉลี่ย  (Average Lower 
Heating Value) ของเชื้อเพลิงทีใ่ช้ในระบบผลิตไฟฟูา หรือใช้ในระบบ Cogeneration ทั้งเชื้อเพลิงหลัก
และเชื้อเพลิงเสริม 
 13. เอกสารการครอบครองหรือการมีสิทธิ์ในการใช้ที่ดินในการก่อสร้างโรงไฟฟูา 
 14. เอกสารแสดงที่มาของเชื้อเพลิง (ส าหรับโครงการ ชีวมวล และชีวภาพ)  
 15. หลักประกันการยื่นข้อเสนอขอขายไฟฟูา 
 16. แผนการด าเนินงานของโครงการ (Milestone)  
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 การพิจารณาตอบรับซื้อไฟฟูา 
  ขั้นตอนการด าเนินการ 
  1. ฝปค. ท าการส ารวจและตรวจสอบข้อมูลจุดเชื่อมโยงพร้อมทั้งท าการวิเคราะห์
ผลกระทบทางด้านเทคนิคต่อระบบไฟฟูาของ กฟภ. แล้วพิจารณาว่าจะสามารถรับเชื่อมโยงได้หรือไม่ โดยใช้
ระเบียบการไฟฟูาส่วนภูมิภาค ว่าด้วยข้อก าหนดเกี่ยวกับระบบโครงข่ายไฟฟูา พ.ศ. 2551 และแนวทางการ
ด าเนินการพิจารณาตอบรับซื้อไฟฟูาตามทีค่ณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟูาจาก
พลังงานหมุนเวียนก าหนด เป็นเกณฑ์ประกอบการพิจารณา หากไม่ได้ให้ ฝปค. ท าหนังสือแจ้ง VSPP ทราบ
พร้อมทั้งอนุมัติคืนหลักประกันแล้วแจ้งให้ กฟฟ. ที่ตั้ง กฟข. เตรียมเช็ค (กรณีวางเงินสดหรือเช็คเงินสดค้ า
ประกัน) หรือ กบง. เตรียมหนังสือค้ าประกันคืนให้VSPP ภายใน15 วันท าการ 
  2. หากพิจารณาแล้วสามารถรับเชื่อมโยงได้ให้ ฝปค. ท าสรุปรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบฯส่งให้ กวล. น าเสนอคณะกรรมการบริหารการรับซื ้อไฟฟูาจากผู ้ผลิตไฟฟูาขนาดเล็กมาก
(คณะกรรมการบริหารการรับซื้อฯ) เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในการรับซื้อไฟฟูา 
  3. หากคณะกรรมการบริหารการรับซือ้ฯ ไม่เห็นชอบให้ กวล. แจ้งผลการพิจารณา
ให้ ฝปค. และกฟข. ทราบ และให้ ฝปค. ท าหนังสือแจ้ง VSPP ทราบพร้อมทั้งอนุมัติคืนหลักประกันแล้วแจ้ง
ให้ กฟฟ. ที่ตั้ง กฟข. เตรียมเช็ค(กรณีวางเงินสดหรือเช็คเงินสดค้ าประกัน) หรือ กบง. เตรียมหนังสือค้ า
ประกันคืนให้VSPP ภายใน15 วันท าการ 
  4. หากคณะกรรมการบริหารการรับซื้อฯ เห็นชอบ ให้ กวล. น าเสนอคณะกรรมการ
บริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟูาจากพลังงานหมุนเวียน(คณะกรรมการบริหารมาตรการฯ) เพือ่
พิจารณาให้ความเห็นชอบตอบรับซื้อไฟฟูา พร้อมจัดส่งให้การไฟฟูาฝุายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
วิเคราะห์ผลกระทบด้านเทคนิคต่อระบบส่งเพื่อให้ความเห็นชอบทางด้านเทคนิคต่อไป 
  5. หากคณะกรรมการบริหารมาตรการฯ ไม่เห็นชอบ ให้ กวล. แจ้งผลการพิจารณา
ให้ ฝปค. และ กฟข. ทราบ และให้ ฝปค. ท าหนังสือแจ้ง VSPP ทราบพร้อมทั้งอนุมัติคืนหลักประกัน แล้ว
แจ้งให้ กฟฟ. ที่ตั้ง กฟข. เตรียมเช็ค (กรณีวางเงินสดหรือเช็คเงินสดค้ าประกัน) หรือ กบง. เตรียมหนังสือค้ า
ประกันคืนให้ VSPP ภายใน15 วันท าการ 
  6. หากคณะกรรมการบริหารมาตรการฯ เห็นชอบ ให้ กวล. ท าหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาตอบรับซื้อไฟฟูาของคณะกรรมการบริหารมาตรการฯ ให้ VSPP ทราบพร้อมทั้งแจ้งให้ VSPP ส่ง
เอกสารแสดงความพร้อม 4 ด้าน ให้ กวล. เพื่อด าเนินการส่วนเกี่ยวข้องต่อไป 
 
  เอกสารที่ต้องใช้ 
  1. หลักประกันการยื่นข้อเสนอขอขายไฟฟูา 
  2. แผนการด าเนินงานของโครงการ (Milestone) 
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 การพิจารณาท าสัญญาซื้อขายไฟฟูา 
  ขั้นตอนการด าเนินการ 
  1. กวล. ตรวจสอบเอกสารแสดงความพร้อม 4 ด้าน โดยใช้แนวทางการพิจารณา
เพ่ือลงนามในสัญญาขายไฟฟูาตามท่ีคณะกรรมการบริหารมาตรการฯ ก าหนด เพ่ือตรวจสอบและสรุปข้อมูล
เตรียมน าเสนอคณะกรรมการบริหารมาตรการฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในการท าสัญญา 
  2. หากคณะกรรมการบริหารมาตรการฯ ไม่เห็นชอบ ให้ กวล. แจ้งผลการพิจารณา
ให้ VSPP ทราบ พร้อมทั้งแจ้งให้ ฝปค. อนุมัติคืนหลักประกันแล้วแจ้งให้ กฟฟ. ที่ตั้ง กฟข. เตรียมเช็ค (กรณี
วางเงินสดหรือเช็คเงินสดค้ าประกัน) หรือ กบง. เตรียมหนังสือค้ าประกันคืนให้ VSPP ภายใน15 วันท าการ 
  3. หากคณะกรรมการบริหารมาตรการฯ เห็นชอบ ให้ กวล. ท าหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาลงนามในสัญญาของคณะกรรมการบริหารมาตรการฯ ให้  VSPP ทราบ พร้อมทัง้ประสานงาน 
VSPP เพ่ือท าเอกสารสัญญา 
  4. กวล. พิจารณาจัดท าร่างสัญญาซื้อขายไฟฟูา ส่งให้ กนต. ตรวจสอบ หากร่าง
สัญญาซื้อขายไฟฟูาไม่ถูกต้องให้ กวล. แก้ให้ถูกต้องก่อนท าสัญญาตัวจริงจ านวน2 ฉบับส่งให้ VSPP ลงนาม
ในสัญญา 
  5. กวล. พิจารณาน าเสนอให้ ผชก.(ว) ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟูาพร้อมทั้งจัดเก็บ
ต้นฉบับไว้จ านวน1 ฉบับ 
  6. ภายหลัง ผชก.(ว) ลงนามในสัญญาแล้ว ให้ กวล. ส่งคูส่ัญญาฯ จ านวน1 ฉบับให้ 
VSPPจัดเก็บพร้อมทั้งแจ้งให้ VSPP รายงานความก้าวหน้าให้ ฝปค. ทราบทุก6 เดือน เพื่อสรุปรายงาน
ความก้าวหน้าแจ้ง กวล. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ  นอกจากนี้ให้ กวล. แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย กอธ. ศสฟ. กมต. กอร. กจฟ. และ กอค. เพื่อทราบด้วย รวมทั้งให้ กวล. ส่งส าเนาสัญญาให้ 
กฟข. (กบล.และ กฟฟ.หนา้งาน) และ กศท.เขต ทราบพร้อมทัง้แจ้งให้ กบล. และ กฟฟ.  หน้างาน 
ด าเนินการส ารวจ ออกแบบ ประมาณการค่าใช้จ่าย และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบจ าหน่าย
เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงจากVSPP (ถ้ามี)  
  7. หาก VSPP ไม่ช าระค่าใช้จ่ายให้ กฟข. (กบล. หรือ กฟฟ.หน้างาน) แจ้ง กวล. 
น าเสนอ ผชก.(ว) เพื่ออนุมัติยกเลิกสัญญาแล้วแจ้งการยกเลิกสัญญาให้ VSPP ทราบ 
  8. หาก VSPP ช าระค่าใช้จ่ายให้ กฟข. (กบล. หรือ กฟฟ.หน้างาน) ด าเนินการ
ปรับปรุงระบบจ าหน่ายไฟฟูาเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงจาก VSPP พร้อมทั้งแจ้งให้ ฝปค. ทราบเพ่ือด าเนินการ
แล้วเสร็จระยะเวลาการด าเนินงาน:  VSPP  จะต้องประสานงานในการท าสัญญาซื้อขายไฟฟูากับ กฟภ. 
ภายใน 60 วันนับจากวันที ่กฟภ. มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาตอบรับซือ้จากคณะกรรมการบริหาร
มาตรการฯ ให้ VSPP ทราบ 
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6969	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)



 

 
 

คูม่อืการลงทนุโรงไฟฟูาก๊าซชวีภาพจากพชืพลงังาน 

ศูนยบ์ริการขอ้มลูโครงการศกึษา วจิยั ตน้แบบวสิาหกจิชมุชน 
พลงังานสเีขียวจากพชืพลงังาน (กา๊ซชวีภาพจากพชืพลังงาน) 

 

 เอกสารที่ต้องใช้ 
  1. หนังสือรับรองของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หลักฐานการจดทะเบียนนิติ
บุคคล และหนังสือบริคณห์สนธิของนิติบุคคล 
  2. เอกสารของผู้ลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟูา 
  3. เอกสารความพร้อมของโครงการทั้ง4 ด้าน ประกอบด้วย ความพร้อมทางด้าน
ที่ดิน  ความพร้อมทางด้านแหล่งเงินทุน ความพร้อมด้านเทคโนโลยี และความพร้อมด้านใบอนุญาต 
 

 การพิจารณาอนญุาตในการขนานเครือ่งก าเนิดไฟฟูา 
  ขั้นตอนการด าเนินการ 
  1. หลังจาก VSPP ก่อสร้างโรงไฟฟูาแล้วเสร็จจะส่งหนังสือขอขนานเครื่องก าเนิด
ไฟฟูาพร้อมแบบติดตั้งอุปกรณ์ Wiring Diagram และค่า Relay setting ให้ ฝปค. ตรวจสอบ โดย ฝปค. มี
หนังสือเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการด าเนินการแจ้งให้ VSPP จ่ายภายใน 30 วัน หาก VSPP ไม่ช าระค่าใช้จ่าย 
ให้ ฝปค. แจ้ง กวล. น าเสนอ ผชก.(ว) เพื่ออนุมัติยกเลิกสัญญาแล้วแจ้งการยกเลิกสัญญาให้VSPP ทราบ 
  2. กรณี VSPP ช าระค่าใช้จ่าย ให้ ฝปค. ด าเนินการตรวจสอบแบบติดตั้งและค่า
Relay Setting รวมทั้งความพร้อมของระบบจ าหน่ายไฟฟูาที่จะเชื่อมโยง โดยหากไม่ผ่านให้แจ้ง VSPP ท า
การแก้ไขส าหรับแบบติดตั้งและค่า Relay Setting ที่ไม่ถูกต้อง หรือแจ้ง กบล. และ กฟฟ. หน้างาน 
ปรับปรุงแก้ไขส าหรับความไม่พร้อมของระบบจ าหน่าย 
  3. ภายหลังจากแบบติดตั้งและค่า Relay Setting รวมทัง้ความพร้อมของระบบ
จ าหน่ายผ่านการตรวจสอบแล้ว ให้ ฝปค. เสนอ อฝ.ปค. หรือผู้รักษาการแทน ขออนุมัติขนานเครื่องก าเนิด
ไฟฟูา และหากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในข้ันตอนนี้ ให้ ฝปค. แจ้งVSPP ช าระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 
  4. ฝปค. แจ้ง กอร. เพ่ือด าเนินการติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบปูองกัน
ในส่วนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กฟภ. และแจ้ง กมต. เพ่ือด าเนินการติดตั้งมิเตอร์ซื้อ-ขายไฟฟูาให้ VSPP 
แล้วให้ทั้ง กอร. และ กมต. แจ้งผลการด าเนินงานให้ กฟข.(กบล. และ กฟฟ.หน้างาน) และ ฝปค. ทราบ 
  5. ฝปค. ร่วมกับ กบล. และ กฟฟ. หน้างาน ด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติมและ
ปรับปรุงระบบจ าหนา่ยเพื่อรองรับการเชื ่อมโยงระยะเวลาการด าเนินงาน:  กรณีที่ต้องมีการก่อสร้าง/
ปรับปรุงระบบจ าหน่ายของ กฟภ.  เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงในการซื้อขายไฟฟูา VSPP สามารถประสานงาน
กับ กฟภ. เพื่อด าเนินการได้ก่อนที่โรงไฟฟูาจะสร้างเสร็จ โดยระยะเวลาการปรับปรุงขึ้นอยู่กับปริมาณงานที่
ต้องด าเนินการ 
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70	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)



 

 
 

คูม่อืการลงทนุโรงไฟฟูาก๊าซชวีภาพจากพชืพลงังาน 

ศูนยบ์ริการขอ้มลูโครงการศกึษา วจิยั ตน้แบบวสิาหกจิชมุชน 
พลงังานสเีขียวจากพชืพลงังาน (กา๊ซชวีภาพจากพชืพลังงาน) 

 

  เอกสารที่ต้องใช้ 
  1. แผนภูมิของระบบไฟฟูา(Single Line Diagram) ระบบมาตรวัดและระบบ
ปูองกัน (Metering and Relaying Diagram) ที่จะต่อเชื่อมกับระบบของ กฟภ.  
  2. รายละเอียดทางเทคนิคของอุปกรณ์ที่ใช้ 
 

 การทดสอบการเดินเครื่องก าเนิดไฟฟูาขนานกับระบบจ าหน่ายของ กฟภ.  
  ขั้นตอนการด าเนินการ 
  1. VSPP แสดงใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม ต่อ ฝปค.  
  2. ฝปค. ตรวจสอบเอกสารอนุญาตต่างๆ หากถูกต้องครบถ้วนให้ ฝปค. ร่วมกับ กฟข.
(กบล. และ กฟฟ. หน้างาน) ตรวจสอบความพร้อมระบบทัง้หมดและด าเนินการทดสอบการเดินเครื่องก าเนิด
ไฟฟูา (First  Synchronization)  เข้ากับระบบของ กฟภ.  โดยการทดสอบการขนานเครื่องก าเนิดไฟฟูากับ
ระบบของ กฟภ. ให้เป็นไปตามระเบียบการไฟฟูาส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อก าหนดการปฏิบัติการระบบโครงข่าย
ไฟฟูาของ กฟภ. พ.ศ. 2551  
  3. หากผ่านการทดสอบให้ ฝปค. ร่วมกับ VSPP ก าหนดวันเริ่มต้นซื้อขายไฟฟูา
ระยะเวลาการด าเนินงาน:  กฟภ. จะด าเนินการทดสอบการเดินเครื่องก าเนิดไฟฟูา ภายใน30 วัน นับจากวันที่ 
กฟภ. ได้ตรวจสอบแล้วว่าระบบมีความพร้อม 
 เอกสารที่ต้องใช้ 
   ใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม 
 

 การเริ่มต้นซื้อขายไฟฟูา (COD) 
   ขั้นตอนการด าเนินการ 
   1. ฝปค. กอธ. และ VSPP ร่วมประชุมเพ่ือชี้แจงการด าเนินการในการซื้อขายไฟฟูา 
   2. เริ่มต้นซือ้ขายไฟฟูาตามสัญญา โดยจะมีการลงนามการจดหน่วยมาตรวัดซือ้ขาย
ไฟฟูาระหว่าง กฟภ. กับ VSPP  
   3. ฝปค. อนุมัติคืนหลักประกันแล้วแจ้งให้ กฟฟ. ที่ตั้ง กฟข. เตรียมเช็ค(กรณีวางเงิน
สดหรือเช็คเงินสดค้ าประกัน) หรือ กบง. เตรียมหนังสือค้ าประกันคืนให้ VSPP ภายใน 15 วันท าการ 
ระยะเวลาการด าเนินงาน:  กฟภ. กับ VSPP จะเริ่มต้นซื้อขายไฟฟูาภายใน 15 วัน นับจากวันที่ VSPP ผ่าน
การทดสอบการขนานเครื่องก าเนิดไฟฟูา 
 เอกสารที่ต้องใช้ 
   ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภพ. 20) 
  
 โดยแสดงขั้นตอนการขออนุญาตซื้อขายไฟฟูาดังรูปที่ 21 
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7171	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)



 

 
 

คูม่อืการลงทนุโรงไฟฟูาก๊าซชวีภาพจากพชืพลงังาน 

ศูนยบ์ริการขอ้มลูโครงการศกึษา วจิยั ตน้แบบวสิาหกจิชมุชน 
พลงังานสเีขียวจากพชืพลงังาน (กา๊ซชวีภาพจากพชืพลังงาน) 

 

รปูที ่21 ขั้นตอนการขออนุญาตซื้อขายไฟฟาู 
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72	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)



 

 
 

คูม่อืการลงทนุโรงไฟฟูาก๊าซชวีภาพจากพชืพลงังาน 

ศูนยบ์ริการขอ้มลูโครงการศกึษา วจิยั ตน้แบบวสิาหกจิชมุชน 
พลงังานสเีขียวจากพชืพลงังาน (กา๊ซชวีภาพจากพชืพลังงาน) 

 

รปูที ่20 ขั้นตอนการขออนุญาตซื้อขายไฟฟาู (ตอ่) 
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7373	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)



 

 
 

คูม่อืการลงทนุโรงไฟฟูาก๊าซชวีภาพจากพชืพลงังาน 

ศูนยบ์ริการขอ้มลูโครงการศกึษา วจิยั ตน้แบบวสิาหกจิชมุชน 
พลงังานสเีขียวจากพชืพลงังาน (กา๊ซชวีภาพจากพชืพลังงาน) 

 

 6.3 การขอใบอนุญาตการก่อสร้างจากองค์การบริหารส่วนต าบล  
 ยื่นค าร้องแบบ ข.1 แบบค าขออนุญาตก่อสร้างโรงงาน โดยมีเอกสารที่ต้องใช้ดังนี้ 

 แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลน 
 รายการค านวณ 1 ชุด (กรณีเป็นอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษหรือ อาคารที่ก่อสร้าง

ด้วยวัสดุถาวรและวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่) 
 หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของเจ้าของอาคาร (กรณีตัวแทนเจ้าของอาคารเป็นผู้

ขออนุญาต) 
 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์และผู้มีอ านาจลงชื่อแทนนิติบุคคล

ผู้ขออนุญาตที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีบุคคลเป็นผู้ขอ) 
 หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือตัวแทนซึ่งเป็นผู้ด าเนินการของนิติบุคคล (กรณีนิติ

บุคคลเป็นผู้ขอ) 
 หนังสือแสดงความยินยอมและรับรองของผู้ออกแบบค านวณอาคาร พร้อมทั้งส าเนา

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
 ส าเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน 
 หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงาน 
 ส าเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

 
 6.4 การขอใบอนุญาตจ าหน่ายไฟฟูาจากส านักงานคณะกรรมการกิจการพลังงาน  
 การประกอบกิจการธุรกิจเกี่ยวกับไฟฟูาแบ่งออกเป็น 2 กรณ ี คือ 
 1) ประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้อง ขอใบอนุญาต
การประกอบกิจการพลังงาน ได้แก่ 

 กิจการผลิตไฟฟูาที่มีก าลังการผลิตรวมของแต่ละแหล่งผลิตต่ ากว่า 1,000 กิโลโวลต์
แอมแปร์ 

 กิจการระบบจ าหน่ายไฟฟูาที่ผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟูาตาม (1) น าไฟฟูาที่ได้จาก
การผลิตไปใชใ้นกจิการของตนเอง 

 กิจการจ าหน่ายไฟฟูาที่มีขนาดการจ าหน่ายไฟฟูาต่ ากว่า 1,000 กิโลโวลต์แอมแปร์
โดยผ่านระบบจ าหนา่ยไฟฟูา 

 กิจการศูนย์ควบคุมระบบไฟฟูาซึ่งโดยปกติไม่มีหน้าที่สั่งการด้าน การผลิตไฟฟูา
โดยตรง ซึ่งต้องแจ้งต่อคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงานโดยใช้ระบบการแจ้งการ
ประกอบกิจการพลังงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขอใบอนุญาต (สกพ. 02-1) 
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74	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)



 

 
 

คูม่อืการลงทนุโรงไฟฟูาก๊าซชวีภาพจากพชืพลงังาน 

ศูนยบ์ริการขอ้มลูโครงการศกึษา วจิยั ตน้แบบวสิาหกจิชมุชน 
พลงังานสเีขียวจากพชืพลงังาน (กา๊ซชวีภาพจากพชืพลังงาน) 

 

 2) ประเภท ขนาด และลักษณะของกิจการพลังงานที่ต้องขอใบอนุญาต 
 การประกอบกจิการพลงังานประเภทใดทีไ่มใ่ชป่ระเภท 1) ให้เป็นประเภท 2) โดยต้อง

ยื่นแบบค าขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟูา (สกพ. 01-1) 
 3) เอกสารที่ใช้ในการประกอบการยื่นแบบค าขอ 

 ส าหรับบุคคลทั่วไปใช้ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และส าเนาทะเบียนบ้านผู้ขอ
อนุญาต และส าหรับห้างหุ้นส่วนหรือจดทะเบียนนิติบุคคล ใช้ส าเนาหนังสือรับรอง
การเป็นห้างหุ้นส่วนหรือจดทะเบียนนิติบุคคล 

 ส าเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นหรือกรรมการที่นายทะเบียนรับรอง 
 หนังสือมอบอ านาจและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจและผู้มี

อ านาจท าการแทนผู้แทนนิติบุคคลหรือผู้จัดการนิติบุคคล (กรณมีอบอ านาจ) 
 หลักฐานสิทธคิรอบครอง หรือสิทธิใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่หรือทรัพย์สินที่ใช้ในการ

ประกอบกจิการ 
 เอกสารและหลักฐานที่แสดงศักยภาพทางการเงินของสถาบันการเงินหรือเอกสาร

แสดงสิทธิในทรัพย์สิน 
 เอกสาร/หลักฐานแสดงผลการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการพลังงานและประโยชน์

ต่อการด าเนินกิจการพลังงาน 
 รายละเอียดเกี่ยวกับการประกอบกิจการการผลิตไฟฟูา 
 ส าเนาสัญญาจะซื้อขายหรือส าเนาสัญญาจะซื้อขายเชื้อเพลิง 
 เอกสารที่ต้องยื่นเพ่ิมเตมิในการขออนญุาตรายการละ 1 ชุด ดังนี้  
 แผนที่แสดงเส้นทางและต าแหน่งที่ตั้งสถานประกอบกิจการโดยสังเขป  
 แบบแปลนที ่ใช้ ในการประกอบกิจการไฟฟูาพร้อมรายการค านวณ ซึ ่งมี

รายละเอียดเกีย่วกบัแบบแปลนอาคารโรงงาน  
 ผังแสดงที่ตั้งเครื่องจักรพร้อม 
 รายการเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงไฟฟูาโดยวิศวกรลงนามตามกฎหมายว่าด้วย 

วิชาชีพวิศวกรรม 
 แผนผังประกอบกิจการไฟฟูาซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับแผนที่ตั้งและขอบเขตของ

โรงผลิตไฟฟูา  
 แผนผังวงจรไฟฟูาเส้นเดียว (Single Line Diagram)  แสดงวงจรของระบบ

การผลิตไฟฟูา ระบบปูองกันและระบบควบคุมไฟฟูา พร้อมหนังสือรับรองของ
วิศวกรไฟฟูาซึ่งเป็นผู้ออกแบบหรือรับรองความถูกต้อง 

 แบบระบบไฟฟูาโดยวศิวกรลงนามตามกฎหมายวา่ดว้ยวชิาชพีวศิวกร 
 สัญญาซื้อขายไฟฟูาหรือสัญญาจะซื้อขายหนังสือแจ้งยืนยันการรับซื้อไฟฟูา(กรณี

ผลิตเพ่ือจ าหน่าย) 
 ส าเนาหนังสือรับรองการประกอบกิจการพลังงานจากหน่วยงานระดับจังหวัดใน

พ้ืนที่ที่ตั้งสถานประกอบการ  
 ส าเนาเอกสารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงว่าที่ดิน แปลงที่ใช้ก่อสร้าง

โรงไฟฟูาไม่ต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยผังเมืองสามารถใช้ก่อสร้างโรงไฟฟูาได้ 
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7575	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)
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ศูนยบ์ริการขอ้มลูโครงการศกึษา วจิยั ตน้แบบวสิาหกจิชมุชน 
พลงังานสเีขียวจากพชืพลงังาน (กา๊ซชวีภาพจากพชืพลังงาน) 

 

 ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงผลิตไฟฟูาพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
 รายงานการวิ เคราะห์ผลกระทบสิ ่งแวดล้อมที ่ผ่ านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการผูช้  านาญการตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ. 2535 (กรณีที่ เป็นโครงการซึ่ งต้อง
จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม) 

 โครงสร้างการถือหุ้นและความสัมพันธ์กับผู้ประกอบกิจการพลังงานรายอ่ืน 
 

 6.4 การขอรับการส่งเสริมการลงทุน 
 การขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  (Office of 
the Board of Investment - BOI) หรือบีโอไอ ซึ่งเป็นหน่วยราชการในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2534 และ พ.ศ. 2544
 โดยโครงการทุกโครงการที่มาขอรับส่งเสริมการลงทุนต้องมีสาระส าคัญ คือ จะต้องเป็น
โครงการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนดไว้ จึงจะสามารถยื่นค าขอรับการส่งเสริมการลงทุน 
เพ่ือรับสิทธิประโยชน์จากการเป็นผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนได้ โครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน นอกจากจะ
ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุนแล้ว ยังจะได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งที่เกี่ยวกับภาษีอากรและที่
ไม่เกี่ยวกับภาษีอากรอีกด้วย ซึ่งผู้ได้รับส่งเสริมจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเป็นผู้ได้รับส่งเสริม และ
จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เก่ียวข้องกับการใช้สิทธิประโยชน์ในแต่ละเรื่องโดยเคร่งครัด  
 ซึง่โครงการแต่ละโครงการอาจได้รับสิทธิและประโยชน์แตกต่างกันไปบ้าง ตามประเภท
กิจการสถานทีต่ั้งโรงงาน และนโยบายส่งเสริมการลงทุนในช่วงเวลานั้นๆ แต่ผู้ได้รับส่งเสริมจะได้รับอนุญาต
ให้ใช้สิทธิประโยชน์นั้นๆ ไปจนสิ้นสุดระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในบัตรส่งเสริม แม้ว่าในภายหลังอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายในการให้สิทธิประโยชน์ไปเป็นอย่างอื่นก็ตาม และภายหลังจากสิทธิและประโยชน์
ทางด้านภาษีอากรสิ้นสุดลง ผู้ได้รับส่งเสริมยังคงมีสถานะเป็นผู้ได้รับส่งเสริมอยู่ โดยยังคงได้รับหลักประกัน
การคุ้มครองตามกฎหมาย และยังมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในบัตรส่งเสริมตลอดไป จนกว่าจะขอ
ยกเลิกบัตรส่งเสริมนั้น 

 ขั้นตอนการขอรับส่งเสริม 
  ผู้ที่จะได้รับการส่งเสริม จะต้องเป็นบริษัท สหกรณ์ หรือมูลนิธิที่จดทะเบียนใน
ประเทศไทยเท่านั้น แต่ในการยื่นค าขอรับการส่งเสริม จะยื่นในนามบุคคลก่อน แล้วจึงจดทะเบียนจัดตั้ง
บริษัทในภายหลังก่อนที่จะขอรับบัตรส่งเสริมก็ได้ การขอรับการส่งเสริมการลงทุน ประกอบด้วยขั้นตอน ดังนี้ 
  1. การยื่นค าขอรับการส่งเสริม 
  2. การชี้แจงโครงการ 
  3. การตอบรับการส่งเสริม  
  4. การขอรับบัตรส่งเสริม 
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ศูนยบ์ริการขอ้มลูโครงการศกึษา วจิยั ตน้แบบวสิาหกจิชมุชน 
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 การยื่นค าขอรับส่งเสริม 
  ค าขอรับส่งเสริมมี 3 ประเภท ดังนี้ 
  1. ค าขอรับส่งเสริมทั่วไป 
  2. ค าขอรับส่งเสริมกิจการบริการ 
  3. ค าขอรับส่งเสริมกิจการซอฟต์แวร์และ E-Commerce 
  ค าขอรับการส่งเสริมทั้ง 3 ประเภท สามารถด าเนินการขอรับจากส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ใหญ่ทีก่รุงเทพฯ หรือจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(BOI) ในต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ได้ 
 

 การชีแ้จงโครงการ 
  หลังจากยื่นค าขอรับการส่งเสริมแล้ว ผู้ขอรับการส่งเสริมจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ของ
กองบริหารงานสิทธิและประโยชน์ (หมวดที่1-7) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบค าขอนั้นๆ เพือ่นัดหมายก าหนดวันชีแ้จง
โครงการ จากนั้น ผู้ขอรับการส่งเสริมจะต้องเดินทางไปพบเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพ่ือชี้แจงรายละเอียดของ
โครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน หรืออาจมอบหมายให้ผู้อ่ืนไปชี้แจงโครงการแทนก็ได้ 
  ในการชี้แจงโครงการ ผู้ขอรับการส่งเสริมควรน าบุคคลที่มีความเข้าใจรายละเอียด
ของโครงการทีข่อรับการส่งเสริม ทัง้ในด้านการผลิต การเงิน และการตลาด ร่วมเดินทางไปชี้แจงโครงการ
ด้วย เนื่องจากจะท าให้การชี้แจงโครงการมีความถูกต้องชัดเจน และจะท าให้การพิจารณาค าขอรับการ
ส่งเสริมเป็นไปโดยสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 
  กรณีที่ข้อมูลในค าขอรับการส่งเสริมไม่ชัดเจนหรือไม่ถูกต้อง ผู้ขอรับการส่งเสริม
สามารถแก้ไขข้อมูลดังกล่าว โดยการยื่นเอกสารขอแก้ไขข้อมูลเพ่ิมเติมในภายหลัง หรืออาจใช้วิ ธีแก้ไขข้อมูล
ในค าขอรับการส่งเสริมโดยตรงพร้อมกับลงนามก ากับก็ได้ แต่ทั้งนี้ การแก้ไขค าขอโดยการลงนามก ากับ อาจ
ท าให้ต้นฉบับที่ยื่นต่อ BOI และต้นฉบับที่บริษัทเก็บรักษาไว้เกิดความแตกต่างกัน และอาจท าให้เกิด
ข้อผิดพลาดหรือสร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้อ่ืนที่จะต้องมาสานงานต่อในภายหลังก็ได้ ดังนั้น จึงควรใช้วิธีแก้ไข
และลงนามก ากับ เฉพาะในกรณีที่ไม่เป็นสาระส าคัญของโครงการเท่านั้น 
         

 การตอบรับการส่งเสริม 
  เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติอนุมัติ/ไม่อนุมัติให้การส่งเสริมโครงการนั้น
แล้ว BOI จะแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการให้ผู้ได้รับการส่งเสริมทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วัน
นับจากวันที่คณะกรรมการมีมติ ในกรณีที่คณะกรรมการมีมติไม่อนุมัติให้การส่งเสริม ผู้ขอรับส่งเสริมสามารถ
ยื่นอุทธรณ์มติดังกล่าวได้ภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับทราบมติ 
  ในกรณีที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้การส่งเสริม ผู้ขอรับส่งเสริมจะต้องยื่นเอกสาร
ตอบรับการส่งเสริม ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ได้รับทราบมติ หรืออาจขอขยายเวลาการตอบรับการ
ส่งเสริมออกไปอีกก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานก าหนด 
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  กรณีที่ผู้ขอรับส่งเสริมไม่ยื่นตอบรับการส่งเสริม และไม่ยื่นขอขยายระยะเวลาการ
ตอบรับการส่งเสริมภายในเวลาที่ก าหนด จะถือว่าผู้ขอรับส่งเสริมไม่มีความประสงค์จะเป็นผู้ได้รับการส่งเสริม 
 

 การขอรับบัตรส่งเสริม 
  ภายหลังจากตอบรับการส่งเสริมแล้ว ผู้ขอรับส่งเสริมจะต้องจัดตั้งบริษัท (เฉพาะกรณี
ที่ยื่นค าขอรับการส่งเสริมในนามบุคคล) และเพ่ิมทุนจดทะเบียนตามเงื่อนไขที่ก าหนดในหนังสือแจ้งมติ 
จากนั้น จะต้องจัดเตรียมเอกสารประกอบการออกบัตรส่งเสริม และยื่นแบบค าร้องเพ่ือขอรับบัตรส่งเสริมการ
ลงทุน ภายในก าหนด 6 เดือน นับจากวันทีต่อบรับการส่งเสริม หรืออาจขอขยายเวลาการยื่นเอกสารเพื่อ
ขอรับบัตรส่งเสริมออกไปอีกก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีส านักงานก าหนดไว้ 
 

 กิจการที่อยู่ในข่ายได้รับการส่งเสริม 
  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแบ่งประเภทกิจการที่อยู่ในข่ายได้รับการ
ส่งเสริมไว้ด้วยกัน 7 หมวด และมีเงื่อนไขก าหนดไว้แต่ละประเภทกิจการ แต่ทั้งนี้หากพิจารณาเห็นว่ากิจการ
ใดที่ไม่อยู่ในหมวดที่ก าหนดไว้มีความส าคัญและควรให้การส่งเสริมก็จะพิจารณาประกาศให้เป็นกิจการที่ให้
การส่งเสริมก็ได้ กิจการ 7 หมวดที่ก าหนดไว้มีดังนี้ 
 หมวด 1 เกษตรและผลิตผลจากการเกษตร (Agriculture & Agricultural Products) 
 หมวด 2 เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะข้ันมูลฐาน (Mining, Ceramics & Basic Metals) 
 หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา (Light Industry) 
 หมวด 4 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง (Metal Products, Machinery & 
Transport Equipment)  
 หมวด 5 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟูา (Electronics Industry & 
Electrical Appliances) 
 หมวด 6 เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก (Chemicals, Paper & Plastics) 
 หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค (Services & Public Utilities)       
 
 6.5 การขออนุญาตอื่นๆ 
 ในบางพ้ืนที่หรือในบางเทคโนโลยี  อาจจะจ า เป็นต้องมีขั้ นตอนการขออนุญาต จาก
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นผู้ประกอบการควรศึกษารายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนและ
รอบคอบเพื่อด าเนินการตามขั้นตอนของทางราชการต่อไป 
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ก่อสร้างโครงการ

ขั้นตอนที่ 7
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ขั้นตอนที่ 7 ก่อสร้างโครงการ 
 7.1 เปิดประมูลหรือสอบราคา 
 ขั้นตอนการเปิดประมูลและสอบราคาเพ่ือว่าจ้างผู้รับเหมามาด าเนินการก่อสร้าง แ ล ะ ใ ห้ ไ ด้
ผู้รับเหมาที่เหมาะสมกับความต้องการและราคาที่ยุติธรรม ซึ่งมีหลักโดยทั่วไปดังนี้ 
  1) ด าเนินการจัดเตรียมเอกสาร และประกาศประกวดราคาหรือสอบราคา 
  2) ผู้รับเหมารับแบบและรายการประกอบแบบจากผู้ว่าจ้าง  ซึ่งจะท าให้ผู้รับเหมา
ทราบว่าโรงไฟฟูาที่จะท าการก่อสร้างเป็นโรงไฟฟูาที่ใช้ก๊าซชีวภาพชนิดใด และสถานที่ที่จะก่อสร้างอยู่บริเวณ
ใด ใกล้แหล่งน้ าหรือไม่ 
  3) ผู้รับเหมาตรวจสอบสถานที่ท่ีจะก่อสร้างเพ่ือค านวณราคาค่างานก่อสร้าง โดยต้อง
ไปตรวจสอบสถานที่ที่จะก่อสร้างเพ่ือทราบถึงปัญหาและอุปสรรค และต้องตรวจสอบข้อก าหนดทางวิชาการ
ของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องก าเนิดไฟฟูา ที่จะใช้งานในระบบอุปกรณ์ก าจัดน้ ามันดิน อุปกรณ์ก าจัดฝุุน เป็น
ต้น เพ่ือน ามา คิดเป็นราคารวมกับราคาค่าก่อสร้างให้ได้ใกล้เคียงความจริงมากที่สุด 
  4) ผู้รับเหมาเสนอราคาค่าก่อสร้างรวมถึงยี่ห้อ รุ่นของอุปกรณ์ต่างๆ 
  5) เมื่อได้รับข้อมูลการเสนอราคาของผู้รับเหมาทั้งหมดแล้ว  จึงจะน ามาพิจารณา
ราคาแผนงาน และเงื่อนไขต่าง ๆ เพ่ือท าการคัดเลือก 
  6) ผู้รับเหมาใดที่เสนอราคามาน้อยที่สุดและอุปกรณ์ที่เสนอเป็นไป ตามข้อก าหนด
ทางวิชาการก็จะท าการติดต่อไปเพื่อขอเจรจาต่อรองราคาบางรายการ ทีร่าคาสูงหรือต่ ากว่าราคากลาง หรือ
เรียกไปเพื่อเจรจาคัดเลือกอุปกรณ์ ที่จะใช้งานต่างๆก่อนจะรับราคาไว้พิจารณา 
  7) เมื่อคัดเลือกผู้รับเหมาได้ตามท่ีต้องการแล้ว ก็จะท าการออกหนังสือรับรองการ
เสนอราคาให้แก่ ผู้รับเหมา เพ่ือผู้รับเหมาจะได้ไปด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
   8) หลังจากนั้นก็เป็นการจัดท าสัญญาโครงการก่อสร้างโรงไฟฟูาและ แผนงานการ
ก่อสร้าง ซึ่งจะก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างการช าระเงินให้กับผู้รับเหมา รวมทั้งค่าปรับต่างๆที่ทาง
ผู้รับเหมาไม่สามารถจัดท าได้ตามวัน  เวลาที่ก าหนด และท าการลงนามในสัญญาก่อสร้างโรงไฟฟูา 
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 7.2 ด าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟูา  
 ขั้นตอนการด าเนินงานก่อสร้างโรงไฟฟูาแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ  
  1) ขั้นตอนการด าเนินการก่อสร้างโรงไฟฟูา 

 ผู้รับเหมาด าเนินการขออนุญาตการก่อสร้างโรงไฟฟูา พร้อมทั้งแก้ไขปรับปรุง
แผนงานการกอ่สรา้ง ให้เป็นไปตามระยะเวลาทีก่ าหนด 

 ระหว่างการด าเนินการก่อสร้างผู้รับเหมาจะต้องแจกแจงรายละเอียดของโครงการ
อุปกรณ์ท่ีน ามาติดตั้ง ความคืบหน้าในการก่อสร้างเป็นระยะ เพ่ือที่จะได้รู้ถึง
ความก้าวหน้าโครงการว่าเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้หรือไม่  และตรวจสอบ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในโรงไฟฟูาว่าถูกต้องตรงตามข้อก าหนดทางวิชาการหรือไม่ 

 ในกรณีที่อุปกรณ์ไม่เป็นไปตามข้อก าหนดทางวิชาการ ก็ต้องท าหนังสือแจ้ง
ผู้รับเหมาที่จะไม่รับอุปกรณ์หรือถ้าสามารถใช้งานได้ก็อาจจะด าเนินการปรับเป็น
ตัวเงิน โดยการปรับเงินจะเป็นไปตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้ 

 ผู้รับเหมาด าเนินการก่อสร้างจนจบโครงการ พร้อมจัดท าเอกสารต่างๆที่ใช้ใน
โรงไฟฟูาให้  เชน่ คู่มือปฏิบัติงานทุกระบบ Manual ของอุปกรณ์ต่างๆ ตารางการ
บ ารุงรักษา  
 

  2) ขั้นตอนการด าเนินการเชื่อมต่อไฟฟูาเข้ากับการไฟฟูาส่วนภูมิภาค 
    เมือ่ท าการก่อสร้างโรงไฟฟูาและขออนุญาตจ าหน่ายไฟฟูาจากการไฟฟูาฯเรียบร้อย
แล้ว จะต้องมีการเชื่อมระบบไฟฟูาเข้ากับการไฟฟูาฯ โดยการก่อสร้างระบบส่งเชื่อม(ระบบ)เข้ากับการไฟฟูาฯ
และจะต้องมีการทดสอบ อุปกรณ์ปูองกันและมิเตอร์ 

 ด าเนินการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจ าหนา่ย ซึ่งค่าใช้จ่ายขึ้นกบัระยะทางและ
ขนาดหมอ้แปลง 

 ส่งแบบการขนาดเครื่องไฟฟูา ส่งเฉพาะที่จ าหน่ายกับระบบแรงสูง 
  การทดสอบอุปกรณ์ปูองกัน 

 เครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบ Synchronous ที่มีขนาดเกิน 500 กิโลวัตต์และ
มีค่าใช้จ่าย 50,000 บาทต่อครั้ง 

 เครื่องก าเนิดไฟฟูาแบบอ่ืนๆ  
ขนาด 1,000 กิโลวัตต์ ขึ้นไป มีค่าใช้จ่าย 20,000 บาท 
ขนาด 501– 999 กิโลวัตต์ มคี่าใชจ้า่ย 10,000 บาท 
ขนาด 101 – 500 กิโลวัตต์ มีค่าใช้จ่าย 5,000 บาท 
ขนาดไม่เกิน 100 กิโลวัตต์ มีค่าใช้จ่าย 2,000 บาท 

 การติดตั้ง /ทดสอบและตรวจสอบมเิตอร์  )พร้อมอุปกรณ์ประกอบมาตรวัดไฟฟูา( 
 ระดับแรงต่ า มีค่าใช้จ่าย 1,600  – 20,000 บาท 
 ระดบัแรงสูง มีค่าใช้จ่าย 10,000 – 25,000 บาท 

 การติดตั้งอุปกรณ์ Synchronizing  Check Relay ที่สถานีของการไฟฟูาส่วน
ภูมมิิภาค การไฟฟูานครหลวง หรือการไฟฟูาฝุายผลิต ผู้ประกอบการผลิตไฟฟูาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ  
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คู่มือการลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน

8181	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)



	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชนต้นแบบวิสาหกิจชุมชน 	 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน (ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)

คู่มือการลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน



แทรก เพ่ิม  Back Ground  

คู่มือการลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน

8383	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)

งานด�าเนินการและบ�ารุงรักษา

ขั้นตอนที่ 8



 

 
 

คูม่อืการลงทนุโรงไฟฟูาก๊าซชวีภาพจากพชืพลงังาน 

ศูนยบ์ริการขอ้มลูโครงการศกึษา วจิยั ตน้แบบวสิาหกจิชมุชน 
พลงังานสเีขียวจากพชืพลงังาน (กา๊ซชวีภาพจากพชืพลังงาน) 

 

ขั้นตอนที่ 8 งานด าเนินการและบ ารุงรักษา 
 การบริหารงานโรงไฟฟูาหลังจากท่ีเริ่มด าเนินการเป็นส่วนที่มีความส าคัญมาก เนื่องจากจะมี
ผลต่อความสามารถในการจ าหน่ายไฟฟูาของโรงไฟฟูาและจะมีผลกระทบต่อต้นทุนในการด าเนินการ ดังนั้น
ผู้ประกอบการต้องเตรียมความพร้อมตั้งแต่ก่อนเริ่มผลิตจนถึงตลอดการด าเนินการเชิงพาณิชย์ โดยสิ่งที่ต้อง
เตรียมการก่อนเข้าสู่การด าเนินการเชิงพาณิชย์  ประกอบด้วย 
  1) การจัดเตรียมพนักงานเพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการเดินเครื่องจักร และการบ ารุงรักษาเครื่องจักร 
ควรมีการเริ่มเตรียมการตั้งแต่ระหว่างการก่อสร้างเครื่องจักร หรือประมาณ 3 -6 เดือน ก่อนเริ่มการผลิตจริง 
 2) การฝึกอบรมพนักงาน ทั้งจากผู้ผลิตเครื่องจักร หรือสถาบันที่จัดการอบรมผู้ประกอบการต้อง
จัดหาพนักงานที่ มีความรู้และทักษะในส่วนงานต่างๆ เช่น ผู้จัดการโรงงาน ช่างไฟฟูาช่างเครือ่งกล เป็น
ต้น 
 3) จัดเตรียมขั้นตอนการผลิตจากคู่มือของผู้ผลิตเครื่องจักร ผู้ประกอบการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต้อง
ศึกษาคู่มือและเรียนรู้การใช้งานจากผู้ผลิตเครื่องจักรอย่างดี และควรจะมีผู้ที่เข้าใจในการผลิตมากกว่า 1 คน 
กรณีท่ีมีพนักงานลาออก 
 4) การเตรียมวัตถุดิบส าหรับการเตรียมการเดินเครื่องจักร 

 เชื้ อเพลิงระหว่างการทดสอบเครื่ องจักร และการด าเนินการเชิงพาณิชย์ 
ผู้ประกอบการต้องวางแผนการเก็บวัตถุดิบให้เพียงพอกับความต้องการ และต้อง
ค านึงถึงพ้ืนที่ส าหรับเก็บวัตถุดิบเหล่านั้น 

 วัสดุส าหรับการบ ารุงรักษาเครื่องจักร 
 5) ระบบการปรับปรุงคุณภาพน้ า ทั้งน้ าด ีและ น้ าทิ้ง 
 6) การจัดการของเสียจากการผลิต  
 7) จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ในการบ ารุงรักษาเครื่องจักร ทั้งที่มาพร้อมกับเครื่องจักรและส่วนที่
เจ้าของโครงการต้องจัดหาเอง 
 8) จัดเตรียมแผนส าหรับการซ่อมบ ารุงประจ าปี โดยทัว่ไปโรงไฟฟูาจะต้องมีการซ่อมบ ารุงประจ าปีๆ 
ละ 1 ครั้ง  ใช้ระยะเวลา 10-15 วัน ซึ่งผู้ประกอบการต้องก าหนดช่วงเวลาการซ่อมบ ารุงให้เหมาะสม  
 9) การท าสัญญาประกันภัย เพ่ือปูองกันความเสี่ยงจากเหตุการณ์ไม่คาดคิดสัญญาที่โรงไฟฟูา
ควรท า ได้แก่ 

สัญญาประกัน All Risk คือ ประกันภัยทุกรูปแบบที่เกิดจากปัจจัยภายนอก 
สัญญาประกัน Business Interruption คือ ประกนัภัยธุรกิจหยุดชะงัก ซึ่ ง ก า ร ท า

ประกนัภยัเหล่านี้จะช่วยลดภาระของผู้ประกอบการในการซ่อมบ ารุง 
 10) ระบบการติดต่อสื่อสารกับคู่สัญญาขายไฟฟูา คือ การไฟฟูาฯ ได้แก่ ระบบโทรศัพท์ โทรสาร 
เป็นต้น 
 11) การจัดท าเอกสารที่จ าเป็นส าหรับหน่วยงานราชการ ได้แก่ การตรวจสอบระบบไฟฟูา 
ใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน เป็นต้น ทั้งนีข้ึ้นอยู่กับขนาดขนาดและชนิดของโรงไฟฟูา 
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คู่มือการลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน

84	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)



คู่มือการลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน

8585	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)

ภำคผนวก



	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชนต้นแบบวิสาหกิจชุมชน 	 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน (ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)

คู่มือการลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน



 

 
 

คูม่อืการลงทนุโรงไฟฟูาก๊าซชวีภาพจากพชืพลงังาน 

ศูนยบ์ริการขอ้มลูโครงการศกึษา วจิยั ตน้แบบวสิาหกจิชมุชน 
พลงังานสเีขียวจากพชืพลงังาน (กา๊ซชวีภาพจากพชืพลังงาน) 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 
 

รปูแบบมาตรฐานระบบผลติก๊าซชวีภาพจากพชืพลงังาน โดยบรษิทัผูช้ านาญการ 
ZORG Biogas Group 
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คู่มือการลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน

8787	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)



	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชนต้นแบบวิสาหกิจชุมชน 	 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน (ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)

คู่มือการลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงานคู่มือการลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงานคู่มือการลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน



คู่มือการลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน

8989	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)

คู่มือการลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงานคู่มือการลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน



90

คู่มือการลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน

90	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)

คู่มือการลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงานคู่มือการลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน



คู่มือการลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน

9191	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)

คู่มือการลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงานคู่มือการลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน



92

คู่มือการลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน

92	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)



คู่มือการลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน

9393	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)



94

คู่มือการลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน

94	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)



คู่มือการลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน

9595	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)



96

คู่มือการลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน

96	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)



 

 
 

คูม่อืการลงทนุโรงไฟฟูาก๊าซชวีภาพจากพชืพลงังาน 

ศูนยบ์ริการขอ้มลูโครงการศกึษา วจิยั ตน้แบบวสิาหกจิชมุชน 
พลงังานสเีขียวจากพชืพลงังาน (กา๊ซชวีภาพจากพชืพลังงาน) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

รปูแบบมาตรฐานระบบผลติกา๊ซชวีภาพจากพชืพลงังาน โดยบรษิทัผูช้ านาญการ 
SEBIGAS 
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คู่มือการลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน

9797	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)



98

คู่มือการลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน

98	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)



คู่มือการลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน

9999	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)



100

คู่มือการลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน

100100	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)



คู่มือการลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน

101101	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)



102

คู่มือการลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน

102102	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)



คู่มือการลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน

103103103	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)



104

คู่มือการลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน

104104	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)



คู่มือการลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน

105105105	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)



106

คู่มือการลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน

106106	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)



คู่มือการลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน

107107107	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)



108

คู่มือการลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน

108108	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)



 

 
 

คูม่อืการลงทนุโรงไฟฟูาก๊าซชวีภาพจากพชืพลงังาน 

ศูนยบ์ริการขอ้มลูโครงการศกึษา วจิยั ตน้แบบวสิาหกจิชมุชน 
พลงังานสเีขียวจากพชืพลงังาน (กา๊ซชวีภาพจากพชืพลังงาน) 

 

 
  

กระทรวงพลงังาน http://www.energy.go.th 
กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษพ์ลังงาน http://www.dede.go.th 

การไฟฟาูฝุายผลติแห่งประเทศไทย http://www.egat.co.th 
การไฟฟาูสว่นภูมภิาค http://www.pea.co.th 
การไฟฟาูนครหลวง http://www.mea.or.th 

กรมโรงงานอตุสาหกรรม http://www.diw.go.th 
ส านักงานคณะกรรมการก ากบักจิการพลงังาน (กกพ.) http://www.erc.or.th 

ศูนยค์วามเปน็เลศิทางชวีมวล (มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนารี) 
คู่มือการลงทุนโรงไฟฟาูชวีมวลและโรงไฟฟูากา๊ซชวีภาพ (ส านักนโยบายและยทุธศาสตร ์ส านักงาน

ปลดักระทรวงพลังงาน - 2552) 
คู่มือการปลกูหญา้เนเปยีรป์ากช่อง 1 (ไกรลาศ  เขยีวทอง - 2556) 

79 

เอกสำรอ้ำงอิง

คู่มือการลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน

109109109	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)



	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชนต้นแบบวิสาหกิจชุมชน 	 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน (ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)	ศูนย์บริการข้อมูลโครงการศึกษา		วิจัย		ต้นแบบวิสาหกิจชุมชน		 พลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน	(ก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน)

คู่มือการลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงาน


