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1.3 งบประมาณและระยะเวลาทาํวิจยั 
ไดร้บังบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2550 งบประมาณทีไ่ดร้บั 3,000,000 บาท 
ระยะเวลาทาํการวิจยั 12 เดอืน (ตัง้แต่ พฤศจกิายน 2550 ถงึ ตุลาคม 2551) 

.  
2. ความเป็นมา/ปัญหาในการวิจยั 

 จากผลการดําเนินการวจิยั “โครงการศึกษาต้นแบบโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเลก็สาํหรบัชุมชน 
(ระยะที ่1)” ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ีภายใต้การสนับสนุนจาก สํานักงานคณะกรรมการวจิยั
แห่งชาต ิ(ภารกจิโครงการและประสานงานวจิยั) แสดงใหเ้หน็ถงึศกัยภาพและความเป็นไปได ้ในการผลติ
ไฟฟ้าขึน้ใช้เองโดยใช้ไมโ้ตเรว็ที่ผลติขึน้ของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบประสทิธภิาพการผลติไฟฟ้า 
จนถงึการวางแผนการปลูกไมโ้ตเรว็เพื่อใชเ้ป็นเชือ้เพลงิ โดยสรุปจะตอ้งใชพ้ืน้ทีใ่นการปลูกไมโ้ตเรว็ 600 ไร ่
สาํหรบัผลติเชือ้เพลงิหมนุเวยีนป้อนใหแ้ก่โรงไฟฟ้าชวีมวลขนาดเลก็ ใชเ้ทคโนโลยแีก๊สซฟิิเคชัน่ ซึง่ไมโ้ตเรว็
ทีเ่หมาะสม คอื ยคูาลปิตสั กระถนิยกัษ์  และ กระถนิเทพา อย่างไรกด็เีมื่อวเิคราะหต์น้ทุน-ผลตอบแทนใน
การปลูกไมโ้ตเรว็เพื่อใชเ้ป็นเชือ้เพลงิชวีมวลแลว้พบว่า ในรอบตดัฟนัที ่1 (ตดัฟนั 2 ปี/ครัง้) ผลตอบแทนที่
ไดร้บัเท่ากนักบัตน้ทุน แต่จะมผีลตอบแทนต่อเน่ืองอย่างน้อยอกี 4 รอบการตดัฟนั โดยมกีําไรเฉลี่ย 1,460 
บาท/ไร/่ปี เมือ่คดิราคารบัซือ้ไมโ้ตเรว็ที ่400 บาทต่อตนั 

การวเิคราะหต์น้ทุนการผลติไฟฟ้าโดยใชไ้มโ้ตเรว็ของโรงไฟฟ้าชวีมวลขนาดเลก็สําหรบัชุมชน
ขนาด 100 kW พบว่า ตน้ทุนสว่นใหญ่ 70-80% คอืตน้ทุนเชือ้เพลงิชวีมวล (รวมค่าใชจ้่ายในการเตรยีม
เชือ้เพลงิ) ทัง้น้ีการผลติไฟฟ้าจากไมโ้ตเรว็ มตีน้ทุนการผลติไฟฟ้า 3.27 บาท/kWh 

เมื่อทําการวเิคราะหท์างการเงนิพบว่าเมื่อกําลงัการผลติไฟฟ้าสงูขึน้แนวโน้มตน้ทุนการผลติจะ
ลดน้อยลง อย่างไรก็ดีเมื่อเทียบกบัต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 
พบว่ายงัอยู่ในเกณฑ์สูง อนัเน่ืองมาจากราคาเชื้อเพลิงฟอสซิลมคี่าตํ่า โดยที่หากพจิารณาราคา
เชื้อเพลิงฟอสซิลแล้ว พบว่าราคาเชื้อเพลิงฟอสซิลมไิด้สะท้อนต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ทัง้หมด ซึ่ง
รวม Financial Costs กบั Environmental Costs เขา้ดว้ยกนัจงึทาํใหร้าคาเชือ้เพลงิฟอสซลิตํ่ากวา่ราคาทีค่วร
จะเป็น และนําไปสูก่ารใชพ้ลงังานฟอสซลิทีม่ากเกนิไป สง่ผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มขึน้มากในปจัจุบนั ดงันัน้
ในการที่จะส่งเสริมให้มีโรงไฟฟ้าชีวมวลระดบัชุมชน ซึ่งเป็นการใช้พลังงานหมุนเวียนของประเทศให้
กวา้งขวาง จะตอ้งทําการศกึษาตน้ทุนทางเศรษฐศาสตร ์จากการใชเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิ โดยคดิเป็นมลูค่าทาง
เศรษฐกจิ และนํามูลค่าการสูญเสยีดงักล่าวมากําหนดเป็น ภาษีสิง่แวดล้อม เพื่อนํามาใช้ในการให้ความ
ชว่ยเหลอืทางการเงนิทาํใหร้าคาเชือ้เพลงิหมนุเวยีนถูกลงในรปูของราคารบัซือ้ (Feed-in Tariff)   

ในการศกึษา “ต้นทุนทางเศรษฐศาสตรข์องโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเลก็สาํหรบัชุมชน” น้ี 
จะเป็นการศกึษาต่อยอดในส่วนของ การวเิคราะหต์้นทุนการผลติไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าชวีมวลขนาดเลก็
สําหรบัชุมชน ซึ่งรวมถึง ต้นทุนเชิงธุรกิจ (Financial Costs) และ ต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมและสงัคม 
(Environmental Costs) หรือที่ เรียกว่าผลกระทบจากปจัจัยภายนอก (Externality) เพื่อนํามาใช้
เปรยีบเทยีบกบั ขอ้มูลต้นทุนทางเศรษฐศาสตรข์องการผลติไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิฟอสซลิของการไฟฟ้า
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แห่งประเทศไทย โดยทําการศกึษาผลกระทบทางดา้นสิง่แวดลอ้ม และการปลดปล่อยแก๊สเรอืนกระจก
ของโรงไฟฟ้าชวีมวล  

โดยมขีอบเขตในการศกึษาตน้ทุนของโรงไฟฟ้าขนาดกําลงัการผลติ 1.2 MW โดยใชเ้ทคโนโลยี
แก๊สซฟิิเคชนั ในลําดบัต่อมาจะทําการศกึษาวฏัจกัรคารบ์อนที่เกดิจากการปลูกไมโ้ตเรว็เพื่อผลติเป็น
พลงังาน เพื่อนําไปสูก่ารพฒันากลไกทีส่ะอาด (Clean Development Mechanism; CDM) และการซือ้
ขายคารบ์อนเครดติ (Carbon Credit) ในปจัจุบนัยงัไม่มกีารนับรวมถงึการปลูกไมโ้ตเรว็เขา้ไปในการ
พฒันากลไกทีส่ะอาดดงักล่าว อยา่งไรกด็ใีนส่วนของการผลติไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน (จากเชือ้เพลงิ
ชวีมวล) ไดร้บัการพจิารณาเป็นอนัดบัตน้ๆ ใหส้ามารถดาํเนินโครงการ CDM ไดซ้ึง่ทางโครงการฯ จะ
ทําการศกึษาขัน้ตอนการยื่นขอขึน้ทะเบยีนโครงการ CDM และการขาย Carbon Credit พรอ้มทัง้
ศกึษาวฏัจกัรคาร์บอนในพื้นที่ปลูกไม้โตเรว็สําหรบัใช้เป็นเชื้อเพลิงชวีมวล   เพื่อเสนอแนะแนวทาง
สนับสนุนดา้นการเงนิ และ/หรอื ภาษี หรอืมาตรการอื่นๆทีเ่หมาะสมสาํหรบัการส่งเสรมิการผลติไฟฟ้า
ระดบัชุมชนจากเชือ้เพลงิชวีมวล เป็นลาํดบัต่อไป 

 
3. วตัถปุระสงค ์
 1) เพื่อประเมินต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ของโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กสําหรับชุมชน          
คอื ตน้ทุนเชงิธุรกจิ (Financial Costs) และ ตน้ทุนทางสิง่แวดลอ้มและสงัคม (Environmental Costs) 
หรอืทีเ่รยีกว่าผลกระทบจากปจัจยัภายนอก (Externality) เปรยีบเทยีบกบัการผลติไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิ
ฟอสซลิ ของการไฟฟ้าแหง่ประเทศไทย 
 2) เพือ่ศกึษาหลกัเกณฑ ์ขัน้ตอน วธิแีละระเบยีบการยื่นขอขึน้ทะเบยีนโครงการกลไกพฒันาที่
สะอาด (Clean Development Mechanism; CDM) สาํหรบัโรงไฟฟ้าชวีมวลขนาดเลก็สาํหรบัชุมชน 
 3) เพื่อศึกษาและประเมินการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกของโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็ก
สาํหรบัชุมชนทีใ่ชเ้ชือ้เพลงิไมโ้ตเรว็ เปรยีบเทยีบกบัการผลติไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิฟอสซลิ ของการไฟฟ้า
แหง่ประเทศไทย 
 4) เพือ่ศกึษาวฏัจกัรคารบ์อนในพืน้ทีป่ลกูไมโ้ตเรว็สาํหรบัใชเ้ป็นเชือ้เพลงิชวีมวล 
 5) เพื่อเสนอแนะแนวทางสนบัสนุนดา้นการเงนิ และ/หรอื ภาษ ีหรอืมาตรการอื่นๆทีเ่หมาะสม
สาํหรบัการสง่เสรมิการผลติไฟฟ้าระดบัชุมชนจากเชือ้เพลงิชวีมวล  
 
4. ระเบียบวิธีการวิจยั 

งานวจิยัน้ีแบ่งออกเป็น 5 ขัน้ตอนคอื 

1) ศึกษาต้นทุนทางเศรษฐศาสตรข์องโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเลก็สาํหรบัชมุชน   

 ศกึษาตน้ทุนทางการเงนิ (Financial Costs) 
 ศกึษา Emission Factors ของโรงไฟฟ้าชวีมวลขนาดเลก็สาํหรบัชุมชน  
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 ศึกษาต้นทุนสิ่งแวดล้อมและสังคม (Environmental Costs) หรือ ผลกระทบจาก
ปจัจยัภายนอก (Externality) 

 ศกึษารปูแบบทีเ่หมาะสมสาํหรบัการประเมนิตน้ทุนผลกระทบภายนอกดว้ยการ
ประเมนิคา่ทางเศรษฐศาสตร ์และทาํการประเมนิตน้ทนุรวมทางเศรษฐศาสตร ์

 เสนออตัรารบัซือ้ไฟฟ้าหรอื Feed-in Tariff ของโรงไฟฟ้าชวีมวลขนาดเลก็สาํหรบั
ชุมชน 
 

2) ศึกษาหลกัเกณฑ ์ขัน้ตอน วิธีและระเบียบการย่ืนขอขึน้ทะเบียนโครงการกลไกพฒันา
ท่ีสะอาด (Clean Development Mechanism; CDM) 

 วเิคราะหศ์กัยภาพการลดการปลดปล่อยแก๊สเรอืนกระจก ของโรงไฟฟ้าชวีมวลและ
จดัเตรยีม Project Idea Note (PIN) 

 ศกึษาขัน้ตอนการเตรยีมเอกสาร สาํหรบัยื่นขอขึน้ทะเบยีนโครงการ CDM Project 
Design Document (PDD) 

 การยื่นคําขอขึน้ทะเบยีนโครงการจาก และการขอหนังสอืรบัรองว่าโครงการมสี่วน
สง่เสรมิการพฒันาทีย่ ัง่ยนืของประเทศ กบัคณะกรรมการองคก์ารบรหิารจดัการก๊าซ
เรอืนกระจกของประเทศ (DNA)  

 เสนอ PDD ต่อคณะกรรมการ Designed Operational Entity (DOE)  เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง  

 ลงทะเบยีนโครงการต่อ คณะกรรมการบรหิาร CDM Executive Board (CDM EB) 
เพื่อขอรบั Certified Emission Reduction (CERs) จากหน่วยงานทีเ่รยีกว่า และ 
CERs ซึง่สามารถนําไปขายใหก้บัประเทศอุตสาหกรรม ทีส่ามารถใช ้CERs ในการ
บรรลุถงึพนัธกรณตีามพธิสีารเกยีวโตได ้

 ศกึษาตลาดและราคาการซือ้ขาย CERs 

 
3) ศึกษาและประเมินการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟ้าจากไม้โตเรว็ 

เปรียบเทียบกบัการผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชนิดต่างๆของการไฟฟ้าแห่งประเทศไทย  

 ศกึษาองคป์ระกอบและปรมิาณก๊าซทีป่ลดปล่อยจากเครือ่งยนตผ์ลติไฟฟ้า 
 เปรยีบเทยีบองคป์ระกอบและปรมิาณก๊าซทีป่ลดปล่อยจากโรงไฟฟ้าชวีมวล “สรุนาร”ี 

กบัโรงไฟฟ้าอื่นๆ ของการไฟฟ้าแหง่ประเทศไทย  
 ศกึษาวฏัจกัรคารบ์อนของโรงไฟฟ้าชวีมวลขนาดเลก็สาํหรบัชุมชน 
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4) ศึกษาและประเมินการดูดซบัและปลดปล่อยแก๊สคารบ์อนไดออกไซดข์องไม้โตเรว็
ชนิดต่างๆ  

 ชนิดไมท้ีท่าํการศกึษา ในแปลงทดลองปลกูไมโ้ตเรว็ของ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี
 - ยคูาลปิตสั  

  - กระถนิเทพา 
  - กระถนิยกัษ ์

 การศกึษาการดดูซบัก๊าซคารบ์อนไดออกไซด ์ 

  - การวดัอตัราการสงัเคราะหแ์สงในรอบวนั  
  - การวดัอตัราการสงัเคราะหแ์สงสงูสดุ  
  - การวดัการตอบสนองของการสงัเคราะหแ์สงต่อความเขม้แสง  
  - การศกึษาปรมิาณคลอโรฟิลลใ์นใบ  

 การวดัดชันีพืน้ทีใ่บ โดยการถ่ายภาพเรอืนยอด ดว้ยกลอ้งตดิเลนส ์ Fish eye ตาม
วธิกีาร Hemispherical photography technique  

 

   

รปูท่ี 1 การวางหมุดหลกัสําหรบัถ่ายภาพและอุปกรณ์การถ่ายภาพเพื่อการศกึษาดชันีพืน้ที่เรอืน
ยอดของแปลงปลูกไมโ้ตเรว็ 3 ชนิด มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ีอําเภอเมอืง จงัหวดั
นครราชสมีา 
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รปูท่ี 2 การวดัการสงัเคราะหแ์สงของไมโ้ตเรว็ 3 ชนิด (กระถนิยกัษ์ กระถนิเทพา และยคูาลปิตสั) 
ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ีอาํเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา 

   

   
รปูท่ี 3 การวางกระบะรองรบัซากพชื (litter trap) .ในแปลงทดลองปลกูไมโ้ตเรว็ 3 ชนิด (กระถนิยกัษ์ 

กระถนิเทพา และยคูาลปิตสั) ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ีอาํเภอเมอืง จงัหวดั
นครราชสมีา 
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 การประมาณค่าการดดูซบัแก๊สคารบ์อนไดออกไซดใ์นระดบัเรอืนยอดต่อหน่วยพืน้ที ่
(Daily photosynthesis per unit ground area) และผลผลติปฐมภูมสิุทธขิองระบบ
นิเวศ (Net primary production) ดว้ย Photosynthesis model 

 ศกึษาและเปรยีบเทยีบศกัยภาพในการเกบ็ ดดูซบัคารบ์อนไดออกไซดข์องไมโ้ตเรว็
แต่ละชนิด  

 ศกึษาปจัจยัทีม่ผีลต่อประสทิธภิาพในการดูดซบัก๊าซคารบ์อนไดออกไซดข์องไมโ้ต
เรว็แต่ละชนิด เพื่อพฒันาวธิกีารประมาณค่าผลผลติปฐมภูมสิุทธ ิ(Net primary 
production) ของไมโ้ตเรว็ทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 
5) จดัสมัมนาระดมความคิด เพ่ือ การรบัฟังข้อคิดเห็นจากผู้ท่ีเก่ียวข้องและเผยแพร่

ผลงานวิจยั เพ่ือนําไปสู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กบักลุ่มเป้าหมายต่อไป  

 นกัวชิาการต่างๆ นกัวชิาการปา่ไม ้นกัวชิาการเกษตร นกัเศรษฐศาสตร ์
 หน่วยงานราชการและรฐัวสิาหกจิทีเ่กี่ยวขอ้ง กระทรวงพลงังาน กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

 องคก์รสว่นทอ้งถิน่  
 สมาคมสวนปา่ต่างๆ เอกชนผูป้ลกูสวนปา่ เกษตรกร นกัธุรกจิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 บรรยากาศงานสมัมนา ณ โรงแรมสมีาธานี 
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ภาพท่ี 5 บรรยากาศงานสมัมนา ณ โรงแรมสมีาธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6 บรรยากาศกจิกรรมการเรยีนรูเ้ชงิประจกัษ์ ณ โรงไฟฟ้าชวีมวลสรุนาร ี
 
5. ผลการวิจยั 

โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กสําหรบัชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นระบบผลิต
กระแสไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชัน ชนิด Open-Top Downdraft Gasification ที่มีเชื้อเพลิง
สาํหรบัป้อนเขา้สูร่ะบบผลติ คอื ชวีมวล อาท ิไมโ้ตเรว็ เศษวสัดุเหลอืใชท้างการเกษตร เป็นตน้ การผลติ
กระแสไฟฟ้าดว้ยระบบน้ี มอีงค์ประกอบหลกัที่สําคญัอยู่ 2 ภาคส่วน คอื การปลูกไมโ้ตเรว็เพื่อใชเ้ป็น
วตัถุดบิ และโรงงานผลติกระแสไฟฟ้าดว้ยเชือ้เพลงิชวีมวล โดยผลการศกึษาไดท้าํการประเมนิศกัยภาพ
ของทัง้สองส่วนคือ การประเมินมลพิษสิ่งแวดล้อมจากโรงไฟฟ้าชีวมวล การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น การศึกษาขัน้ตอนกลไกพฒันาที่สะอาด การศึกษาต้นทุนทางเศรษฐศาสตร ์
การศกึษาผลกระทบภายนอก และสดุทา้ยคอืการประเมนิการดดูซบัแก๊สคารบ์อนจากแปลงปลกูไมโ้ตเรว็  
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รปูท่ี 7 กรอบแนวความคดิการศกึษาตน้ทุนทางเศรษฐศาสตรข์องโรงไฟฟ้าชวีมวลขนาดเลก็สาํหรบัชุมชน 

 
 

การปลกูป่า 

การขนสง่ 

เศรษฐกิจชมุชน 

อากาศ 

นํา้เสีย 

ของแข็ง 

การศกึษาผลกระทบตอ่สงัคม 

CO2 sink 

การศกึษาผลกระทบภายนอก 

ทางสิง่แวดล้อมและสงัคม 

(Externality) 

การศกึษาผลกระทบ 

ตอ่สิง่แวดล้อม (IEE) 

CO2 reduction 

การพฒันาโครงการ CDM 

การศกึษาต้นทนุทาง

เศรษฐศาสตร์ 

การวิเคราะห์ทางการเงิน การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ 

FIRR EIRR 

โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเลก็ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี 
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จากกรอบแนวความคดิทีแ่สดงในรปูท่ี 7 โครงการวจิยัทําการศกึษาโรงไฟฟ้าชวีมวลสําหรบั
ชุมชน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ีมขีนาดกําลงัการผลติ 100 kW และทําการเดนิระบบโดยใช้
เชือ้เพลงิไมก้ระถนิยกัษ์ เป็นระยะเวลา 1,000 ชัว่โมง และทําการเกบ็ตวัอย่างมลพษิและของเสยีจาก
การผลิต ทัง้ทางน้ํา ทางอากาศ และของเสยีในรูปของแขง็ จากนัน้และแปลงค่าไปเป็นผลกระทบที่
เกดิขึน้ต่อ 1 หน่วยการผลติไฟฟ้า และทําการศกึษาผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มเบื้องต้น (IEE) ใน
การศกึษาตน้ทุนทางเศรษฐศาสตรน์ัน้ไดร้วมถงึมลูค่าในการบําบดัมลพษิดา้นต่าง ๆ เหล่าน้ีเขา้ไปดว้ย 
ซึ่งในการศึกษาต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ทําการวเิคราะห์ต้นทุนทางการเงนิ โดยรวมถึงงบประมาณ
วตัถุดบิ งบประมาณค่าแรงงาน การคํานวณค่าเสื่อมราคาสนิทรพัย ์ งบประมาณค่าใชจ้่ายในการผลติ 
งบประมาณคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร และการชาํระเงนิกูร้ะยะยาว จากนัน้วเิคราะหค์วามอ่อนไหว
โดยการเปลีย่นแปลงราคาวตัถุดบิจาก 400 บาทต่อตนั เพิม่ขึน้เป็น 600, 800, 1000 และ 1,200 บาท
ต่อตนั จากนัน้ทําการศกึษาความเป็นไปไดข้องโครงการโดยใชเ้ครื่องมอืทางการเงนิ คอื FIRR NPV 
WACC และ Payback period และทาํการศกึษาเพิม่เตมิเพื่อใหเ้หน็ถงึผลตอบแทนต่อระบบเศรษฐกจิ
ส่วนรวมของประเทศโดยการวเิคราะหผ์ลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร ์(EIRR) เพื่อใหเ้หน็ถงึภาพรวม
ของโครงการ โดยทาํการศกึษาผลกระทบภายนอกทางสิง่แวดลอ้มและสงัคม (Externality) เพื่อตมีลูค่า
ผลกระทบเหล่าน้ีเป็นตวัเงนิ และทาํการเปรยีบเทยีบกบัตน้ทุนทางการเงนิของโครงการ เพื่อเสนออตัรา
การสนับสนุน (Feed-in Tariff) ซึ่งผลกระทบภายนอกทางบวกที่ไดศ้กึษาเพิม่เตมิ คอื การพฒันา
โครงการไปเป็นโครงการ CDM จากการทดแทนการผลติไฟฟ้าดว้ยเชือ้เพลงิหมุนเวยีน และการศกึษา
การดดูซบัคารบ์อนจากแปลงปลกูไมโ้ตเรว็ 

5.1 การศึกษาต้นทุนทางเศรษฐศาสตร ์

5.1.1 สมมตฐิานโครงการ 

ต้นทุนในการก่อสรา้งโรงไฟฟ้าชวีมวลขนาดเล็ก โดยเป็นโครงการที่มกีําลงัการผลิต
ขนาด 1,200 kW (เงนิลงทุนประมาณ 70 ลา้นบาท) มผีลพลอยไดเ้สรมิจากการขายถ่าน และการขาย 
CERs (โครงการ CDM) ณ ราคาการรบัซือ้วตัถุดบิ 400 บาทต่อตนั โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

 
1) งบประมาณรายได ้

- กําลงัการผลติทัง้สิน้ 335 วนั (จํานวนวนัทีท่ําการบํารุงรกัษาเครื่องจกัร 30 
วนั) โดยทาํการผลติ 24 ชัว่โมงต่อวนั (On peak 13 ชัว่โมงต่อวนั และ Off peak 11 ชัว่โมงต่อวนั) คดิ
เป็นจาํนวน 8,040 ชัว่โมงต่อปี 

- ราคาจาํหน่ายไฟฟ้า อตัรา On peak หน่วยละ 2.9278 บาท Off peak หน่วย
ละ 1.1154 บาท โดยกําหนดค่า Ft. ที ่0.6632 บาท และอตัรา Feed-in Tariff เท่ากบั 0.294 บาทต่อ
หน่วย ราคาจําหน่ายดงักล่าวจะเพิม่ขึน้ในอตัรารอ้ยละ 2 ต่อปี โดยการรบัชําระค่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้า
สว่นภมูภิาคนัน้ จะชาํระเป็นเงนิสดในเดอืนถดัไปทัง้จาํนวน 
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- การผลติมผีลติภณัฑพ์ลอยไดค้อื ถ่านหุงตม้ ซึง่มอีตัราการเกดิ 0.12 กโิลกรมั
ต่อหน่วยไฟฟ้า โดยสามารถจําหน่ายได้ในราคากิโลกรมัละ 7 บาท และคาดว่าราคาจะสูงขึน้ร้อยละ      
1 ต่อปี ทัง้น้ี การรบัชาํระเงนิจากผูซ้ือ้กําหนดใหช้าํระเป็นเงนิสดในเดอืนทีข่ายรอ้ยละ 50 ของยอดขาย 
และเดอืนถดัไป รอ้ยละ 50 ของยอดขาย 
    - คารบ์อนไดออกไซดท์ีล่ดไดจ้ากกระบวนการผลติเกดิขึน้ในอตัรา 0.51 ตนัต่อ 
1,000 หน่วยไฟฟ้า โดยสามารถขอรบัคืนได้ในอตัรา 15 USD ต่อตนั กําหนดอตัราแลกเปลี่ยน
ที ่32 บาทต่อ USD และคาดว่าอตัราผลตอบแทนจะเพิม่ขึน้รอ้ยละ 1 ต่อปี ทัง้น้ีการรบัชาํระเงนิจะชาํระ
เป็นเงนิสดในเดอืนทีข่ายรอ้ยละ 50 ของผลตอบแทน และเดอืนถดัไปรอ้ยละ 50 ของผลตอบแทน 
 

2) งบประมาณวตัถุดบิ 
- ในกระบวนการผลติใชว้ตัถุดบิ (ไม)้ 2 ตนัต่อชัว่โมง วตัถุดบิดงักล่าวจดัซือ้ได้

ในราคาตนัละ 400 บาท 
- วตัถุดบิมคี่าใชจ้่ายในการจดัเกบ็ 200 บาทต่อตนั ค่าใชจ้่ายในการเคลื่อนยา้ย 

50 บาทต่อตนั และค่าใชจ้่ายในการเตรยีมวตัถุดบิ (สบั) 200 บาทต่อตนั การจดัซือ้ดงักล่าวกําหนดการ
ชาํระเงนิภายใน 15 วนั ทัง้น้ีมกีารสาํรองวตัถุดบิไวเ้พือ่การผลติ 30 วนั 

 
3) งบประมาณคา่ใชจ้า่ยในการผลติ 

- คา่แรงงานทางออ้ม 200,000 บาทต่อปี 
- ค่าไฟฟ้า 777 บาทต่อชัว่โมงการผลติ (ทัง้โรงงานตอ้งการกําลงัไฟฟ้าในการ

เดนิระบบประมาณ 200 kW) 
- คา่น้ําประปาใช ้0.64 หน่วยต่อชัว่โมงการผลติ และมอีตัราคา่น้ํา 25 บาทต่อหน่วย 
- คา่วเิคราะหค์ุณภาพ 50,000 บาทต่อปี 
- คา่วสัดุสิน้เปลอืง 30,000 บาทต่อปี 
 

4) งบประมาณคา่แรงงาน คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรกิาร 
 

ลาํดบั รายการ 
อตัรากาํลงั 

อตัราเงินเดือน รวมโรงไฟฟ้า รวมสาํนักงาน 
เดือนท่ีเร่ิม 

โรงไฟฟ้า สาํนักงาน การจ้าง 

1 ผูจ้ดัการโรงงาน 1 25,000 25,000 - 4 
2 วศิวกรโรงงาน 1 22,000 22,000 - 4 
3 หวัหน้าฝา่ยบญัช ี 1 15,000 - 15,000 4 
4 บญัช/ีธุรการ/จดัซือ้ 1 10,000 - 10,000 4 
5 ชา่งเทคนิค 2 15,000 30,000 - 4 
6 เจา้หน้าที ่Operator 2 8,000 16,000 - 4 

93,000 25,000 
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- ทัง้น้ีกําหนดการขึน้เงนิเดอืนของพนักงานในฝ่ายผลติ อตัรารอ้ยละ 1 ต่อปี 
และมสีวสัดกิารใหใ้นอตัรารอ้ยละ 0.5 ของเงนิเดอืน 

- ค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วขอ้ง คดิเป็นสดัส่วนต่อรายไดร้วม ไดแ้ก่ ค่าสาธารณูปโภค
รอ้ยละ 0.2 ค่าวสัดุสิน้เปลอืงรอ้ยละ 0.12 ค่าซ่อมแซมและอะไหล่รอ้ยละ 1 ค่าใชจ้่ายเดนิทางและค่า
ขนส่งรอ้ยละ 0.3 ค่าส่งเสรมิการขาย/คอมมชิชัน่รอ้ยละ 0.3 และค่าใชจ้่ายอื่นๆ รอ้ยละ 0.2 เมื่อนํา
รายละเอยีดมาจดัทาํงบประมาณคา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 

 
5) สนิทรพัยแ์ละคา่เสือ่มราคา 

 

รายการ 
จาํนวนการใชง้าน 

ราคาต่อหน่วย รวม 
ระยะเวลา พรอ้ม 

โรงงาน สาํนกังาน การใชง้าน (ปี) ใชง้าน (เดอืน) 

เงินทนุหมนุเวียน 
    

2,000,000 
  

สินทรพัยล์งทนุ 
       

อาคารโรงไฟฟ้า 
 

1 
 

4,000,000 4,000,000 20 4 

เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้า 1 
 

36,000,000 36,000,000 20 4 

เครือ่งยนต ์Gas Engine 
 

1 
 

20,000,000 20,000,000 20 4 

อุปกรณ์เชือ่มต่อไฟฟ้าเขา้ระบบ (GRID) 1 
 

2,177,000 2,177,000 20 4 

เครือ่งใชส้าํนกังาน 
  

1 500,000 500,000 5 4 

สนิทรพัยอ์ื่น ๆ (PDD Registration) 
 

1 2,000,000 2,000,000 10 4 

เครือ่งอบแหง้ 
 

1 
 

2,000,000 2,000,000 10 4 

เครือ่งสบัไม ้
 

2 
 

500,000 1,000,000 10 4 

     
69,677,000 

  
 

6) เงนิกูแ้ละเงนิสดสาํรองขัน้ตํ่า 
- เป็นการกูย้มืระยะยาวจํานวน 20,926,100 บาท (รอ้ยละ 30 ของเงนิลงทุน

ทัง้หมด) ระยะเวลาการกู ้7 ปี โดยมรีะยะเวลาผอ่นชาํระดอกเบีย้ 12 เดอืน ทัง้น้ีอตัราดอกเบีย้ MLR = 
6.25%, MOR = 6.50% 

- กาํหนดการสาํรองเงนิสดขัน้ตํ่าไวจ้าํนวน 2,000,000 บาท 
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5.1.2 ผลการวเิคราะหท์างการเงนิ 

จากการวเิคราะหท์างการเงนิของโครงการโดยอา้งองิตามขอ้สมมตฐิานขา้งต้น สรุปไดว้่า
ตน้ทุนรวมในการผลติกระแสไฟฟ้ามคี่า 2.63 บาทต่อหน่วยไฟฟ้าทีผ่ลติได ้โดยมาจาก ตน้ทุนในการผลติ 
ตน้ทุนจากการบรหิารโครงการ และตน้ทุนจากการเสยีค่าดอกเบีย้ในการกูย้มืเงนิลงทุน (เงนิกู ้30% ของเงนิ
ลงทุน) ทัง้น้ีโครงการจะมรีายไดจ้ากการจําหน่ายกระแสไฟฟ้า การขายถ่าน การขาย CERs และไดร้บัเงนิ
สนบัสนุนจากรฐับาล (adder = 0.294 บาท/หน่วย) เป็นรายไดร้วม 4.98 บาทต่อหน่วยไฟฟ้าทีผ่ลติได ้

ซึง่จากการวเิคราะหท์างการเงนิสามารถสรุปได ้คอื มผีลตอบแทนภายในทางการเงนิจาก
โครงการลงทุน (Financial Internal Rate of Return: FIRR) รอ้ยละ 14.82 และกระแสเงนิสดสุทธจิากการ
ลงทุน (Net Present Value: NPV) = 127.59 ลา้นบาท มรีะยะเวลาการคนืทุน (Payback Period: PP) 8.20 ปี 
เมื่อเทยีบกบัระยะเวลาของโครงการ 30 ปี ต้นทุนเงนิลงทุน (WACC) รอ้ยละ 8.31 เท่านัน้ และเมื่อ
ทําการศกึษาความอ่อนไหว (sensibility analysis) โดยสมมตคิ่าการเปลี่ยนแปลงของตวัแปรทีม่ผีลต่อ
โครงการฯ ในกรณีเกดิการเปลี่ยนแปลงในทางที่ไม่ดมีากที่สุด (Worst Case) บนขอ้สมมุติฐานที่โครงการ
สามารถขายถ่าน และ CERs ได ้โดยกําหนดใหร้าคารบัซือ้วตัถุดบิมคี่าผนัแปรไปจากทีส่ามารถรบัซือ้ไดใ้น
ราคา 400 บาทต่อตนั เป็น 600, 800, 1000 และ 1,200 บาทต่อตนัวตัถุดบิ ดงัแสดงในตารางท่ี 1 จากผล
การเปลีย่นแปลงจะเหน็ไดว้า่ตน้ทุนรวมในการผลติเพิม่ขึน้จาก 2.63 บาท/kWh เป็น 2.97 - 3.96 บาท/kWh 
ตามราคาวตัถุดบิทีเ่พิม่ขึน้ ทาํใหโ้ครงการมรีะยะเวลาการคนืทุนเพิม่ขึน้ตามไปดว้ยเป็น 9.60 - 17.69 ปี ซึง่
จะเหน็ไดว้่าเมื่อราคาวตัถุดบิเพิม่ขึน้ตัง้แต่ 800    บาทต่อตนั เป็นตน้ไป โครงการเริม่ทีจ่ะไม่เหมาะสมแก่
การลงทุนโดยพจิารณาจากระยะเวลาการคนืทุนทีม่ากกว่า 10 ปี และมคี่า FIRR ลดลงตัง้แต่รอ้ยละ 10.38 
จนถงึไมส่ามารถทีจ่ะประเมนิคา่ได ้

ทัง้น้ียัง้ไดท้าํการวเิคราะหค์วามออ่นไหว ถา้หากโครงการไมส่ามารถขาย CERs ได ้และไม่
สามารถขายทัง้ CERs และไมส่ามารถขายถ่านได ้ดงัแสดงในตารางท่ี 2 และตารางท่ี 3 โดยในกรณีทีเ่กดิ
การเปลีย่นแปลงไปในทางทีไ่มด่มีากทีสุ่ด (Worst Case) คอื ไมส่ามารถขายไดท้ัง้ CERs และถ่าน ทีร่าคา
รบัซือ้วตัถุดบิในการผลติสงูกว่า 1,000 บาทต่อตนั เป็นตน้ไป จะทาํใหโ้ครงการไมส่ามารถมคีวามเป็นไปได้
ในการลงทุนหรอืดาํเนินโครงการเลย เน่ืองจากจะไมส่ามารถคนืทุนไดต้ลอดระยะเวลาของโครงการ 30 ปี 
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ตารางท่ี 1 แสดงผลการวเิคราะหท์างการเงนิกรณี กําหนดใหอ้ตัราการสนบัสนุน (Adder ณ ปจัจุบนั) 
คงที ่และสามารถขายถ่าน และ CERs ได ้

รายการ 
ราคาวตัถุดบิ (บาท/ตนั) 

400 600 800 1,000 1,200 
ต้นทุนรวม (บาท/หน่วย) 2.63 2.97 3.30 3.63 3.96 

ตน้ทุนการผลติ (บาท/หน่วย) 2.46 2.79 3.13 3.46 3.79 

ตน้ทุนบรหิาร (บาท/หน่วย) 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 

ดอกเบีย้เงนิกู ้(บาท/หน่วย) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

ราคาขาย (บาท/หน่วย) 4.98 4.98 4.98 4.98 4.98 

ราคาไฟฟ้าจาํหน่าย (บาท/หน่วย) 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73 

ราคาถ่าน (by product) (บาท/หน่วย) 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 

ราคา CERs (บาท/หน่วย) 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 

การวเิคราะหท์างการเงนิ 400 600 800 1,000 1,200 
Adder ค่าไฟ (บาท/หน่วย) 0.294 0.294 0.294 0.294 0.294 

Project FIRR 14.82% 12.57% 10.38% 8.21% 5.93% 

Project NPV (ลา้นบาท) 127.59 106.82 86.08 65.18 43.89 

Payback Period (ปี) 8.20 9.60 11.44 13.95 17.69 

WACC 8.31% 8.31% 8.31% 8.31% 8.31% 

ตารางท่ี 2 แสดงผลการวเิคราะหท์างการเงนิกรณี กําหนดใหอ้ตัราการสนบัสนุน (Adder ณ ปจัจุบนั) 
คงที ่และสามารถขายถ่าน แต่ไมม่รีายไดจ้ากโครงการ CDM 

รายการ 
ราคาวตัถุดบิ (บาท/ตนั) 

400 600 800 1,000 1,200 
ต้นทุนรวม (บาท/หน่วย) 2.62 2.95 3.29 3.62 3.95 

ราคาขาย (บาท/หน่วย) 4.70 4.70 4.70 4.70 4.70 

การวเิคราะหท์างการเงนิ 400 600 800 1,000 1,200 
Adder ค่าไฟ (บาท/หน่วย) 0.294 0.294 0.294 0.294 0.294 

Project FIRR 13.38% 11.10% 8.86% 6.60% 3.93% 

Project NPV (ลา้นบาท) 111.84 90.97 70.05 49.03 27.16 

Payback Period (ปี) 9.08 10.80 13.12 16.44 21.85 

WACC 8.26% 8.26% 8.26% 8.26% 8.26% 
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ตารางท่ี 3 แสดงผลการวเิคราะหท์างการเงนิกรณี กําหนดใหอ้ตัราการสนบัสนุน (Adder ณ ปจัจุบนั) 
คงที ่และไมส่ามารถขายถ่าน และ CERs ได ้

รายการ 
ราคาวตัถุดบิ (บาท/ตนั) 

400 600 800 1,000 1,200 
ต้นทุนรวม (บาท/หน่วย) 2.60 2.93 3.26 3.60 3.93 

ราคาขาย (บาท/หน่วย) 3.73 3.73 3.73 3.73 3.73 

การวเิคราะหท์างการเงนิ 400 600 800 1,000 1,200 
Adder ค่าไฟ (บาท/หน่วย) 0.294 0.294 0.294 0.294 0.294 

Project FIRR 7.35% 4.81% 1.16% - - 

Project NPV (ลา้นบาท) 56.19 34.54 12.82 1.85 1.85 

Payback Period (ปี) 14.89 19.48 27.87 - - 

WACC 8.26% 8.26% 8.26% 8.26% 8.26% 

5.1.3 การเสนออตัรารบัซื้อคา่ไฟฟ้า 

 1) กาํหนดใหร้ะยะเวลาคนืทุนคงที ่7 ปี 

จากการวเิคราะหค์วามอ่อนไหวของราคารบัซื้อวตัถุดบิในช่วงราคา 400 - 
1,200 บาทต่อหน่วยไฟฟ้าทีผ่ลติได ้โดยมอีตัราการสนับสนุนการผลติไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิชวีมวลจาก
รฐับาลที ่0.294 บาทต่อหน่วยไฟฟ้าทีผ่ลติได ้พบว่าต้นทุนการผลติมคี่าอยู่ในช่วง 2.60 - 3.96 
บาท/kWh ซึง่สามารถขายไฟฟ้าไดใ้นราคา 3.73 - 4.98 บาท/kWh โดยจะทาํใหโ้ครงการสามารถคนืทุน
ไดภ้ายในปีที ่8.20 จนถงึไมส่ามารถทีจ่ะคนืทุนได ้ซึง่ระยะเวลาในการคนืทุนดงักล่าว ยงัไมส่ามารถทาํ
ให้เกิดแรงจูงใจในการลงทุนจากผู้ประกอบการ ดงันัน้ทางคณะผู้วิจัยจึงได้ทําการเสนออัตราการ
สนับสนุนใหม่ เพื่อใหโ้ครงการน่าลงทุนและใหผ้ลตอบแทนทีคุ่ม้ต่อการลงทุน โดยกําหนดใหร้ะยะเวลา
คนืทุนไม่ถงึ 1 ใน 4 ของระยะเวลาโครงการ กล่าวคอืกําหนดใหม้กีารเพิม่อตัราการสนับสนุนเพื่อให้
โครงการมรีะยะเวลาคนืทุน 7 ปี ในทุก ๆ ความเป็นไปไดข้องโครงการจากทีไ่ดนํ้าเสนอในขา้งตน้ คอื มี
การขายผลพลอยได ้(ถ่าน) หรอื มกีารดาํเนินโครงการ CDM จากความสามารถในการผลติกระแสไฟฟ้า
จากเชือ้เพลงิชวีมวลทดแทนจากการผลติโดยใชเ้ชือ้เพลงิฟอสซลิ ดงัแสดงในตารางท่ี 4 - ตารางท่ี 6 

ในกรณีเกดิการเปลีย่นแปลงในทางทีด่มีากทีสุ่ด (Best Case) บนขอ้สมมุตฐิาน
ที ่โครงการสามารถขายถ่านและ CERs ได ้พบว่าเพื่อใหโ้ครงการสามารถคนืทุนไดภ้ายในระยะเวลา 7 
ปี ตอ้งใหอ้ตัราการสนบัสนุนเท่ากบั 0.65 - 2.00 บาท/kWh ซึง่จะทาํใหร้าคาขายกระแสไฟฟ้าเพิม่ขึน้
เป็น 5.46 - 7.28 บาท/kWh จากตน้ทุนการผลติ 2.64 - 4.01 บาท/kWh สาํหรบัตน้ทุนการรบัซือ้วตัถุดบิ  
400 - 1,200 บาทต่อตนั โดยจะทําใหโ้ครงการมผีลตอบแทนภายในทางการเงนิ (FIRR) 17.45% - 
18.10% สาํหรบัในกรณีทีเ่กดิการเปลี่ยนแปลงในทางทีไ่ม่ดมีากทีสุ่ด (Worst Case) คอื ไม่มกีารขาย



การศกึษาตน้ทุนทางเศรษฐศาสตรข์องโรงไฟฟ้าชวีมวลขนาดเลก็สาํหรบัชุมชน 

หน้า | ข-16 

ถ่าน หรอื CERs เกดิขึน้ในโครงการ พบว่าเงนิสนบัสนุนตอ้งเพิม่สงูขึน้เป็น 1.65 - 3.00 บาท/kWh 
เพื่อใหโ้ครงการสามารถคนืทุนไดภ้ายในระยะเวลา 7 ปี ทัง้น้ี จากการเพิม่ขึน้ของราคารบัซือ้วตัถุดบิใน
ทุก ๆ 200 บาทต่อตนั พบว่าตอ้งเพิม่อตัราการสนบัสนุนประมาณ 0.30 บาท/kWh ต่อการเพิม่ขึน้ของ
ราคาวตัถุดบิ 
 
ตารางท่ี 4 แสดงผลการวเิคราะหท์างการเงนิกรณี กําหนดใหร้ะยะเวลาคนืทุนคงที ่7 ปี (เพิม่ Adder) 
และสามารถขายถ่าน และ CERs ได ้

รายการ 
ราคาวตัถุดบิ (บาท/ตนั) 

400 600 800 1,000 1,200 
ต้นทุนรวม (บาท/หน่วย) 2.64 2.99 3.33 3.67 4.01 

ตน้ทุนการผลติ (บาท/หน่วย) 2.46 2.79 3.13 3.46 3.79 

ตน้ทุนบรหิาร (บาท/หน่วย) 0.16 0.17 0.18 0.19 0.20 

ดอกเบีย้เงนิกู ้(บาท/หน่วย) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

ราคาขาย (บาท/หน่วย) 5.46 5.94 6.34 6.81 7.28 

ราคาไฟฟ้าจาํหน่าย (บาท/หน่วย) 4.21 4.68 5.09 5.56 6.03 

ราคาถ่าน (by product) (บาท/หน่วย) 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 

ราคา CERs (บาท/หน่วย) 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 

การวเิคราะหท์างการเงนิ 400 600 800 1,000 1,200 
Adder ค่าไฟ (บาท/หน่วย) 0.65 1.00 1.30 1.65 2.00 

Project FIRR 17.45% 17.71% 17.61% 17.86% 18.10% 

Project NPV (ลา้นบาท) 153.46 158.11 159.13 163.78 168.44 

Payback Period (ปี) 7.04 6.99 7.08 7.03 6.97 

WACC 8.31% 8.31% 8.31% 8.31% 8.31% 
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ตารางท่ี 5 แสดงผลการวเิคราะหท์างการเงนิกรณี กําหนดใหร้ะยะเวลาคนืทุนคงที ่7 ปี (เพิม่ Adder) 
และสามารถขายถ่าน แต่ไมม่รีายไดจ้ากโครงการ CDM 

รายการ 
ราคาวตัถุดบิ (บาท/ตนั) 

400 600 800 1,000 1,200 
ต้นทุนรวม (บาท/หน่วย) 2.64 2.98 3.32 3.66 4.00 

ราคาขาย (บาท/หน่วย) 5.45 5.92 6.33 6.80 7.27 

การวเิคราะหท์างการเงนิ 400 600 800 1,000 1,200 
Adder ค่าไฟ (บาท/หน่วย) 0.85 1.20 1.50 1.85 2.20 

Project FIRR 17.57% 17.83% 17.72% 17.97% 18.22% 

Project NPV (ลา้นบาท) 152.47 157.16 158.20 162.89 167.59 

Payback Period (ปี) 7.05 6.99 7.08 7.03 6.97 

WACC 8.26% 8.26% 8.26% 8.26% 8.26% 

ตารางท่ี 6 แสดงผลการวเิคราะหท์างการเงนิกรณี กําหนดใหร้ะยะเวลาคนืทุนคงที ่7 ปี (เพิม่ Adder) 
และไมส่ามารถขายถ่าน และ CERs ได ้

รายการ 
ราคาวตัถุดบิ (บาท/ตนั) 

400 600 800 1,000 1,200 
ต้นทุนรวม (บาท/หน่วย) 2.64 2.98 3.32 3.66 4.01 

ราคาขาย (บาท/หน่วย) 5.56 6.03 6.50 6.91 7.38 

การวเิคราะหท์างการเงนิ 400 600 800 1,000 1,200 
Adder ค่าไฟ (บาท/หน่วย) 1.65 2.00 2.35 2.65 3.00 

Project FIRR 17.64% 17.90% 18.15% 18.04% 18.28% 

Project NPV (ลา้นบาท) 155.47 160.16 164.85 165.89 170.58 

Payback Period (ปี) 7.08 7.03 6.97 7.06 7.01 

WACC 8.26% 8.26% 8.26% 8.26% 8.26% 
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2) กาํหนดใหม้ผีลตอบแทนภายในทางการเงนิ (FIRR) คงที ่รอ้ยละ 15 

  นอกจากน้ีทางคณะผูว้จิยัไดเ้สนอรปูแบบอตัราสนบัสนุนสาํหรบัโครงการการผลติไฟฟ้า
ดว้ยโรงไฟฟ้าชวีมวลขนาดเลก็ โดยกําหนดใหโ้ครงการมผีลตอบแทนภายในทางการเงนิ (FIRR) คงที ่
ร้อยละ 15 สําหรบัในทุก ๆ ความเป็นไปได้ ซึ่งในกรณีเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีมาก
ทีสุ่ด (Best Case) บนขอ้สมมุตฐิานที ่โครงการสามารถขายถ่านและ CERs ได ้พบว่าตอ้งใหอ้ตัราการ
สนบัสนุน 0.32 - 1.55 บาท/kWh สาํหรบัตน้ทุนในการรบัซือ้วตัถุดบิ 400 - 1,200 บาท/ตนั และเพื่อให้
สามารถดําเนินโครงการได ้แมไ้ม่มรีายไดเ้พิม่จากการขาย CERs และถ่าน พบว่าในกรณีที่มรีาคา
วตัถุดบิเพิม่ขึน้จาก 400 บาท/ตนั สงูขึน้เป็น 600 - 1,200 บาท/ตนั ตอ้งเพิม่อตัราการสนบัสนุน 1.30 - 
2.53 บาท/kWh ดงัแสดงในตารางท่ี 7 - ตารางท่ี 9 
 
ตารางท่ี 7 แสดงผลการวเิคราะหท์างการเงนิกรณี กําหนดใหม้ผีลตอบแทนภายในทางการเงนิคงท ี
(เพิม่ Adder) และสามารถขายถ่าน และ CERs ได ้

รายการ 
ราคาวตัถุดบิ (บาท/ตนั) 

400 600 800 1,000 1,200 
ต้นทุนรวม (บาท/หน่วย) 2.64 2.98 3.32 3.66 4.00 

ตน้ทุนการผลติ (บาท/หน่วย) 2.46 2.79 3.13 3.46 3.79 

ตน้ทุนบรหิาร (บาท/หน่วย) 0.15 0.16 0.17 0.18 0.19 

ดอกเบีย้เงนิกู ้(บาท/หน่วย) 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

ราคาขาย (บาท/หน่วย) 5.02 5.44 5.85 6.27 6.68 

ราคาไฟฟ้าจาํหน่าย (บาท/หน่วย) 3.77 4.18 4.60 5.02 5.42 

ราคาถ่าน (by product) (บาท/หน่วย) 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 

ราคา CERs (บาท/หน่วย) 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28 

การวเิคราะหท์างการเงนิ 400 600 800 1,000 1,200 
Adder ค่าไฟ (บาท/หน่วย) 0.32 0.63 0.94 1.25 1.55 

Project FIRR 15.01% 15.03% 15.05% 15.06% 15.01% 

Project NPV (ลา้นบาท) 129.48 131.23 132.97 134.72 135.74 

Payback Period (ปี) 8.10 8.16 8.22 8.27 8.36 

WACC 8.31% 8.31% 8.31% 8.31% 8.31% 
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ตารางท่ี 8 แสดงผลการวเิคราะหท์างการเงนิกรณี กําหนดใหม้ผีลตอบแทนภายในทางการเงนิคงท ี
(เพิม่ Adder) และสามารถขายถ่าน แต่ไมม่รีายไดจ้ากโครงการ CDM 

รายการ 
ราคาวตัถุดบิ (บาท/ตนั) 

400 600 800 1,000 1,200 
ต้นทุนรวม (บาท/หน่วย) 2.63 2.97 3.31 3.65 3.99 

ราคาขาย (บาท/หน่วย) 4.99 5.41 5.83 6.25 6.65 

การวเิคราะหท์างการเงนิ 400 600 800 1,000 1,200 
Adder ค่าไฟ (บาท/หน่วย) 0.51 0.82 1.13 1.44 1.74 

Project FIRR 15.01% 15.03% 15.05% 15.06% 15.01% 

Project NPV (ลา้นบาท) 127.63 129.40 131.16 132.93 133.98 

Payback Period (ปี) 8.17 8.22 8.28 8.34 8.43 

WACC 8.26% 8.26% 8.26% 8.26% 8.26% 
 
ตารางท่ี 9 แสดงผลการวเิคราะหท์างการเงนิกรณี กําหนดใหม้ผีลตอบแทนภายในทางการเงนิคงท ี
(เพิม่ Adder) และไมส่ามารถขายถ่าน และ CERs ได ้

รายการ 
ราคาวตัถุดบิ (บาท/ตนั) 

400 600 800 1,000 1,200 
ต้นทุนรวม (บาท/หน่วย) 2.63 2.97 3.31 3.65 4.00 

ราคาขาย (บาท/หน่วย) 5.09 5.49 5.91 6.33 6.74 

การวเิคราะหท์างการเงนิ 400 600 800 1,000 1,200 
Adder ค่าไฟ (บาท/หน่วย) 1.30 1.60 1.91 2.22 2.53 

Project FIRR 15.06% 15.00% 15.02% 15.04% 15.06% 

Project NPV (ลา้นบาท) 129.89 130.93 132.70 134.47 136.26 

Payback Period (ปี) 8.23 8.33 8.38 8.44 8.49 

WACC 8.26% 8.26% 8.26% 8.26% 8.26% 
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5.1.4 ผลการวเิคราะหท์างเศรษฐกจิ 

ทัง้น้ียงัมกีารศกึษาความเป็นไปไดอ้กีรูปแบบหน่ึงที่เรยีกว่าการศกึษาความเป็นไปได้
ทางเศรษฐกจิหรอืการวเิคราะหท์างเศรษฐกจิ (Economic analysis) โดยใชเ้ครื่องมอืทีเ่รยีกว่าอตัรา
ผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร ์(Economic Internal Rate of Return: EIRR) ประกอบการตดัสนิใจเพื่อ
แสดงใหเ้หน็วา่โครงการทีก่าํลงัพจิารณาอยูน่ัน้จะใหผ้ลตอบแทนต่อระบบเศรษฐกจิสว่นรวมของประเทศ
หรอืไม่เพยีงใด โดยทําการปรบัค่าจากราคาตลาดเพื่อใหส้ะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จรงิที่เรยีกว่า ราคาเงา 
(shadow price) หรอืราคาในทางบญัช ี(accounting price) ซึง่จากทีไ่ดท้าํการทดสอบในกรณีเกดิการ
เปลีย่นแปลงในทางทีไ่มด่มีากทีสุ่ด คอื ไมม่กีารขายถ่าน หรอื CERs เกดิขึน้ในโครงการ มอีตัราการให้
เงนิสนบัสนุนที ่0.294 บาท/kWh และมรีาคารบัซือ้วตัถุดบิที ่1,200 บาทต่อตนั พบว่า จะมผีลตอบแทน
ทางเศรษฐศาสตร์ร้อยละ 29.95 ซึ่งเป็นผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ที่สูง กระแสเงนิสดสุทธิทาง
เศรษฐศาสตร์มคี่าเป็นบวกที่ 177.13 ล้านบาท และระยะเวลาคนืทุนเพยีง 3.47 ปี วเิคราะห์ไดว้่าหากมี
สถานการณ์ต่าง ๆ ในทางที่ไม่ดี โครงการน้ียงัคงน่าลงทุนและให้ผลตอบแทนที่คุ้มต่อการลงทุนทาง
เศรษฐศาสตรเ์ป็นอยา่งยิง่ ดงัแสดงรายละเอยีดใหเ้หน็ในตารางท่ี 10 
 
ตารางท่ี 10 แสดงผลการวเิคราะหท์างเศรษฐศาสตร ์ 

รายการ 
ราคาวตัถุดบิ (บาท/ตนั) 

1,200 
ต้นทุนรวม (บาท/หน่วย) 3.23 

ตน้ทุนการผลติ (บาท/หน่วย) 3.10 

ตน้ทุนบรหิาร (บาท/หน่วย) 0.11 

ดอกเบีย้เงนิกู ้(บาท/หน่วย) 0.02 

ราคาขาย (บาท/หน่วย) 3.73 

ราคาไฟฟ้าจาํหน่าย (บาท/หน่วย) 3.73 

ราคาถ่าน (by product) (บาท/หน่วย) 0.00 

ราคา CERs (บาท/หน่วย) 0.00 

การวเิคราะหท์างการเงนิ 1,200 
Adder ค่าไฟ (บาท/หน่วย) 0.294 

Project EIRR 29.95% 

Project NPV (ลา้นบาท) 177.13 

Payback Period (ปี) 3.47 

WACC 8.00% 
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5.2 การศึกษาผลกระทบภายนอก 

เน่ืองจากเป็นโครงการทีม่ผีลกระทบเชงิบวกต่อเศรษฐกจิในภาพรวมในทุกดา้น และมี
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชนทางลบน้อยมาก ทัง้น้ีเมื่อทําการประเมินผลกระทบภายนอก 
(Externality) ทีเ่กดิขึน้กบัโรงไฟฟ้าชวีมวล ซึง่เป็นการประเมนิผลกระทบทีเ่กดิขึน้ทัง้ต่อสิง่แวดลอ้ม และ
ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ต่อสงัคมในดา้นเศรษฐกจิของชุมชน โดยสว่นใหญ่เป็นผลกระทบทีเ่กดิขึน้ในดา้นบวก 
ซึ่งมาจากการมสี่วนร่วมของชุมชนทัง้ทางตรงและทางอ้อม เช่น เกดิการสรา้งงานในชุมชน และการ
สง่เสรมิการปลกูไมโ้ตเรว็เพือ่เป็นพลงังานชวีมวล  

จากผลกระทบทัง้หมดที่เกดิขึน้สามารถนํามาวเิคราะหห์าผลกระทบภายนอก และทํา
การวเิคราะหใ์นเชงิเศรษฐศาสตร ์โดยพจิารณาผลกระทบภายนอกทัง้ทางดา้นบวกและดา้นลบ สรุปได้
ว่า ในกรณีการสรา้งโรงไฟฟ้าชวีมวลทีม่ขีนาดกําลงัการผลติ 1,200 kW นัน้ จะเกดิผลกระทบภายนอก
สทุธทิีเ่กดิต่อสิง่แวดลอ้ม และเศรษฐกจิและสงัคม มลูค่ากว่า 100 ลา้นบาทต่อปี ซึง่เมื่อนํามาตคี่าเป็นตวั
เงนิและพจิารณาเทยีบกบัการผลติกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าชวีมวลขนาดเลก็แลว้ พบวา่ในหน่ึงหน่วยไฟฟ้า
ทีผ่ลติไดจ้ะมคี่า external cost ในดา้นบวก เท่ากบั 10.47 บาท ดงัตารางท่ี 11 ซึง่จะเหน็ไดว้่าจาก
การศกึษาต้นทุนทางเศรษฐศาสตรใ์นหวัขอ้ทีผ่่านมา ที่ทางคณะผูว้จิยัไดเ้สนอใหม้กีารปรบัอตัราการ
สนับสนุนเพื่อใหโ้ครงการสามารถดําเนินการไดแ้ละมผีลตอบแทนทีคุ่ม้ค่าต่อการลงทุน โดยมรีะยะเวลา
คนืทุนภายใน 7 ปี พบว่าเมื่อพจิารณาในทุก ๆ ความเป็นไปไดข้องโครงการ จาํเป็นตอ้งมกีารเพิม่อตัรา
การสนบัสนุนจากเดมิที ่0.294 บาท/kWh เป็น 0.65 - 3.00 บาท/kWh ซึง่เมื่อนํามาประกอบการ
พจิารณารว่มกบัการวเิคราะหผ์ลกระทบภายนอก (Externality) สรุปใหเ้หน็ไดว้่าถา้รฐับาลมกีารเพิม่เงนิ
สนบัสนุนใหก้บัโครงการผลติกระแสไฟฟ้าดว้ยโรงไฟฟ้าชวีมวลขนาดเลก็เป็นเงนิ 1.65 - 3.00 บาท/kWh 
(สาํหรบักรณีทีเ่กดิการเปลีย่นแปลงในทางทีไ่ม่ดมีากทีสุ่ด, Worst case) จะสง่ผลใหเ้กดิผลกระทบใน
ดา้นบวกทีม่ต่ีอระบบเศรษฐกจิโดยรวมของชุมชน 10.47 - 11.87 บาท/kWh 
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ตารางท่ี 11 การวเิคราะหผ์ลกระทบภายนอกทีข่นาดกาํลงัการผลติ 1,200 KW 

ต้นทุนในการจดัซ้ือวตัถดิุบ (บาท/ตนั) 400 600 800 1,000 1,200 

อตัราสนับสนุน (Feed-in Tariff) (บาท/kWh) 1.65 2.00 2.35 2.65 3.00 

ผลกระทบภายนอกท่ีเกิดขึน้ มลูค่าผลกระทบ (ล้านบาท) 

สิง่
แว
ดล

อ้ม
  อากาศ (การขาย CERs) + 2.62 + 2.62 + 2.62 + 2.62 + 2.62 

น้ํา - - - - - 

กากของเสยี - - - - - 

สงั
คม

แล
ะเ
ศร
ษฐ

กจิ
  รายไดก้ารจา้งงานในพืน้ทีป่ลกูไมโ้ตเรว็ + 43.36 + 43.36 + 43.36 + 43.36 + 43.36 

รายไดก้ารปลกูไมโ้ตเรว็ขาย + 6.72 + 10.08 + 13.44 + 16.80 + 6.72 

รายไดจ้ากกจิกรรมการขนสง่ไมโ้ตเรว็ + 5.04 + 5.04 + 5.04 + 5.04 + 5.04 

กจิกรรมการใชจ้า่ยสว่นบุคคล เชน่ คา่ที่
พกัอาศยั  
คา่สาธารณูปโภคอุปโภค 

+ 43.36 + 43.36 + 43.36 + 43.36 + 43.36 

รวม + 101.10 +104.46 +107.82 +111.18 +114.54 

External Cost   (บาท / kWh) + 10.47 +10.83 +11.18 +11.52 +11.87 

 

5.3 การประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อมเบื้องต้น 

จากการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มเบือ้งตน้พบวา่ โครงการโรงงานไฟฟ้าชวีมวลขนาดเลก็จะ
ไมก่่อใหเ้กดิผลกระทบทีร่นุแรงต่อสิง่แวดลอ้มและชุมชนทีเ่กีย่วขอ้ง ยิง่ไปกว่านัน้ยงัเป็นโครงการพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มและเหมาะสมกบัชุมชน อย่างไรกต็าม ขอ้แนะนําทีส่ําคญั
จากการประเมนิผลกระทบสิง่แวดลอ้มคอื ในการก่อสรา้งและดําเนินการของโรงงานไฟฟ้าชวีมวลขนาด
เลก็ จําเป็นต้องมกีารจดัการกระบวนการผลติที่สอดคล้องกบัทรพัยากรและผลผลติทางการเกษตรใน
ทอ้งถิน่ และการควบคุมการปล่อยของเสยีและมลพษิโดยเฉพาะทางอากาศและน้ํา ตลอดจนกากของเสยี 
เพื่อป้องกนัและลดผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและชุมชนโดยรอบพืน้ทีโ่ครงการ เป็นการสง่เสรมิศกัยภาพ
การพฒันาทอ้งถิน่และนําไปสูก่ารพฒันาอยา่งยัง่ยนืโดยแทจ้รงิ 

5.4 การประเมินมลพิษสิง่แวดล้อมจากโรงไฟฟ้าชีวมวล 

  การศกึษาและประเมนิมลพษิสิง่แวดลอ้มจากโรงไฟฟ้าชวีมวลขนาดเลก็โดยอาศยัการ
ตรวจวดั ทําใหท้ราบถงึผลกระทบหลกัทีส่าํคญั คอื มลพษิอากาศ น้ําเสยีจากระบบทําความสะอาดแก๊ส 
และของเสียในรูปขี้เถ้า(ถ่าน) โดยมลพิษอากาศที่เกิดขึ้น มาจากกระบวนการสนัดาปภายในของ
เครือ่งยนตท์ีใ่ชผ้ลติกระแสไฟฟ้า ไดแ้ก่ CO2 CO NO2 และ NO ซึง่เมือ่เทยีบเป็นอตัราการเกดิมลพษิต่อ
หน่วยไฟฟ้าทีผ่ลติไดพ้บว่ามคี่า 190.35 1.77 0.31 และ 0.004 g/kWh ตามลําดบั สว่น SO2 ไมม่กีาร
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ตรวจพบ สาํหรบัน้ําเสยีจากการบําบดัแก๊ส สามารถจาํแนกสารมลพษิในน้ําเสยีได ้2 กลุ่ม คอื 1) กลุ่มที่
ก่อใหเ้กดิความสกปรกต่อแหล่งน้ําธรรมชาต ิไดแ้ก่ ของแขง็แขวนลอย (TSS), ของแขง็ละลายน้ํา 
(TDS), ของแขง็ทัง้หมด (TS), บโีอด ี(BOD), ซโีอด ี(COD), ไนโตรเจนทัง้หมดในรปูทเีคเอน็ (TKN) 
และ ไขมนั (FOG) 2) กลุ่มทีม่คีวามเป็นพษิ ไดแ้ก่ Cd, Cu, Pb, Fe, Zn, HCN, Formaldehyde, H2S 

และ Phenols ผลจากการตรวจวดัพบว่าอตัราการเกดิของเสยีในน้ําเสยีจะมคี่าสงูในกลุ่มที ่1 โดยเฉพาะ
ในรปูของ COD และ TKN ส่วนกลุ่มทีม่คีวามเป็นพษิทีต่กคา้งในน้ําเสยี ตรวจพบน้อยหรอืไม่พบเลย 
และสําหรบัผลกระทบสุดท้ายที่อยู่ในรูปของแขง็ คอื ขี้เถ้าซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปของถ่าน โดยผลการ
วเิคราะหอ์งค์ประกอบแบบแยกธาตุ พบว่ามอีงค์ประกอบของโลหะหนักและคลอรนีตํ่ามากถงึตรวจไม่
พบ ซึง่อตัราการเกดิเถา้สุทธต่ิอหน่วยไฟฟ้าทีผ่ลติไดม้คี่า 0.07 kg/kWh ผลกระทบทีเ่กดิขึน้ทัง้หมดน้ี 
เมื่อทําการประเมนิใหเ้ป็นศกัยภาพในการก่อใหเ้กดิผลกระทบทางสิง่แวดล้อม คอื ศกัยภาพการเกดิ
ภาวะโลกรอ้น ศกัยภาพในการก่อใหเ้กดิฝนกรด และศกัยภาพการเกดิ Eutrophication โดยเทยีบกบั
หน่วยไฟฟ้าทีผ่ลติได ้1 kWh มคี่า 0.19 kgCO2-eq, 4.46x10-3 kgSO2-eq และ 1.05x10-3 kgPO4-eq 
ตามลาํดบั ดงัแสดงในตารางท่ี 12 - ตารางท่ี 14 
 
ตารางท่ี 12 การแปลงคา่ความสามารถการก่อผลกระทบทีท่าํใหเ้กดิภาวะโลกรอ้น 

Characterization (Global Warming Potential) 

Data items Inventory (kg) AP 
Category indicator 

(kg CO2-eq ) 

CO2 0.190 1 0.190 

 

ตารางท่ี 13 การแปลงคา่ความสามารถการก่อผลกระทบทีท่าํใหเ้กดิภาวะฝนกรด 

Characterization (Acidification Potential) 

Data items Inventory (kg) AP 
Category indicator 

(kg SO2-eq ) 

SO2 ไมพ่บ 1.00 - 

NO 4 x 10-3 1.07 4.24 x 10-3 

NO2 3.1 x 10-4 0.70 2.17 x 10-4 

 4.46 x 10-3 
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ตารางท่ี 14 การแปลงคา่ความสามารถการก่อผลกระทบทีท่าํใหเ้กดิปฏกิริยิา Eutrophication 

Characterization  (Eutrophication Potential) 

Data items Inventory (kg) EP 
Category indicator 

(kg PO4-eq ) 

Ammonia (TKN) 3.59 x 10-4 0.33 1.18 x 10-4 

Nitrogen oxide (NO) 4.00 x 10-3 0.13 5.20 x 10-4 

Nitrogen dioxide (NO2) 3.10 x 10-4 0.13 4.03 x 10-4 

Chemical Oxygen Demand (COD) 2.56 x 10-4 0.02 5.62 x 10-6 

 1.05 x 10-3 

  

5.5 การศึกษาขัน้ตอนกลไกการพฒันาทีส่ะอาด 

5.5.1 โครงการ CDM ทัว่ไปขนาดเลก็ 

โครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กสําหรับชุมชนได้ถูกกําหนดกรอบให้อยู่ภายใต้
โครงการ CDM ขนาดเลก็ (Small Scale CDM : SSC) ในหมวดที ่1 คอื Energy industries (renewable / 
non-renewable source) ซึง่แยกยอ่ยเป็นโครงการทีเ่กีย่วกบัการผลติไฟฟ้าจากพลงังานหมนุเวยีนทีม่กีาํลงั
การผลติไมเ่กนิ 15 MW (Grid connected renewable electricity generation : AMS-I.D.) ดงัแสดงใน     
รปูท่ี 8 ซึง่ในขัน้ตอนการจดัทาํเอกสารประกอบโครงการ หรอื PDD ตาม methodology AMS-I.D. โดยมี
หลกัการคํานวณคอื เมื่อโรงไฟฟ้าชวีมวลผลิตกระแสไฟฟ้าเข้าสายส่ง จะสามารถประมาณการลดการ
ปลดปล่อยแก๊สคารบ์อนไดออกไซดไ์ด ้0.51 ตนั/MWh (เทยีบกบัการปลดปล่อยแก๊สคารบ์อนไดออกไซด์
ของการไฟฟ้าฝา่ยผลติแห่งประเทศไทย) ตวัอย่างการคํานวณสาํหรบัโรงไฟฟ้าชวีมวลขนาดเลก็ทีม่กีําลงั
การผลติ 1.2 MW โดยเมื่อดาํเนินงานตามโครงการ CDM ทีม่ชี่วง crediting period เป็นระยะเวลา 7 ปี 
พบวา่ตลอดชว่งอายโุครงการจะสามารถลดการปลดปล่อย CO2 ไดถ้งึ 34,447 ตนั ดงัแสดงในตารางท่ี 15 
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รปูท่ี 8 โครงการ CDM สาํหรบัโรงไฟฟ้าชวีมวลขนาดเลก็สาํหรบัชุมชน 

 

ตารางท่ี 15 ประมาณการการลดการปลดปล่อยแก๊สคารบ์อนไดออกไซดต์ามโครงการ CDM 

Years Estimation of annual emission reductions 
in tonnes of CO2e 

Year 2009    4,921 
Year 2010    4,921 
Year 2011    4,921 
Year 2012    4,921 
Year 2013    4,921 
Year 2014    4,921 
Year 2015    4,921 
Total estimated reductions (tonnes of CO2e)  34,447  
Total number of crediting years 7 (initial crediting period) 
Annual average of the estimated reductions 
over the crediting period (tCO2e) 

   4,921 
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5.5.2 โครงการ CDM ดา้นปา่ไมข้นาดเลก็ 

การปลูกไมโ้ตเรว็เพื่อนํามาเป็นพลงังานหมุนเวยีนสามารถช่วยเพิม่การกกัเกบ็คารบ์อน
และรกัษาสมดุลของวฏัจกัรคาร์บอนนับเป็นแนวทางหน่ึงในการลดปญัหาแก๊สเรือนกระจกหรือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ซึ่งสามารถพฒันาไปเป็นโครงการ CDM ได้ แต่ยงัไม่ม ี
Methodology จากโครงการ CDM ขนาดเลก็ดา้นปา่ไม ้(Small Scale Afforestation/Reforestation CDM : 
SSC-AR) มารองรบัสําหรบัการปลูกป่าทีม่รีอบการตดัฟนัสัน้ ในหวัขอ้น้ีจงึไดเ้สนอแนวทางในวเิคราะห์
ศกัยภาพในการดดูซบัแก๊สคารบ์อนไดออกไซดข์องแปลงปลกูไมโ้ตเรว็ 

ศกัยภาพในการกกัเกบ็คารบ์อนของการปลูกไมโ้ตเรว็ขึน้อยู่กบัชนิดไมท้ีนํ่ามาปลูก จาก
การเปรยีบเทยีบการปลูกไมโ้ตเรว็ 3 ชนิด ไดแ้ก่ ยูคาลปิตสั คามาลดูเลนซสิ กระถนิเทพา และกระถิน
ยกัษ์ ในช่วงอายุ 1-2 ปี ดงัแสดงในตารางท่ี 16 พบว่า ไมก้ระถนิเทพามศีกัยภาพในการกกัเกบ็คารบ์อน
ไดส้งูสุด เน่ืองจากกระถนิเทพามผีลผลติปฐมภูมสิุทธสิงูสุด รองลงมาคอื ยคูาลปิตสั คามาลดูเลนซสิ และ
กระถนิยกัษ์ ตามลําดบั และเมื่อเปรยีบเทยีบศกัยภาพในการเป็นแหล่งกกัเกบ็คารบ์อนของระบบนิเวศ
ของการปลูกไมโ้ตเรว็ทัง้ 3 ชนิด พบว่า แปลงปลูกไมก้ระถนิเทพามสีถานภาพเป็นแหล่งกกัเกบ็คารบ์อน
ที่มศีกัยภาพมากกว่าแปลงปลูกไมยู้คาลปิตสั คามาลดูเลนซสิ แต่ในทางตรงขา้ม แปลงปลูกไมก้ระถิน
ยกัษ์กลบัมสีถานภาพเป็นแหล่งปลดปล่อยคารบ์อนเน่ืองจากมคี่าการปลดปล่อยแก๊สคารบ์อนไดออกไซด์
จากกจิกรรมของจุลนิทรยีใ์นดนิสงูกวา่ผลผลติปฐมภมูสิทุธ ิ 

ทัง้น้ี ในสวนป่าอายุน้อยมีอัตราการเติบโตค่อนข้างตํ่ า อาจมีสถานภาพเป็นแหล่ง
ปลดปล่อยคาร์บอนได้เ น่ืองจากผลผลิตปฐมภูมิสุทธิมีค่าน้อยกว่าอัตราการปลดปล่อยแก๊ส
คาร์บอนไดออกไซด์จากกจิกรรมของจุลินทรยี์ในดนิ แต่ศกัยภาพของสวนป่าในการเป็นแหล่งกกัเก็บ
คารบ์อนจะเพิม่มากขึน้เมื่อตน้ไมม้อีตัราการเตบิโตเพิม่ขึน้และอาจเริม่ลดลงเมื่ออตัราการเตบิโตของไม้
เริม่คงทีห่รอืลดลงเมื่อตน้ไมอ้ายุมากขึน้ ดงันัน้ ศกัยภาพในการเป็นแหล่งกกัเกบ็คารบ์อนของระบบนิเวศ
ในการปลูกไม้ชนิดใดๆ ขึ้นอยู่กบัค่าผลผลิตปฐมภูมสิุทธิที่เป็นผลทางอ้อมจากความเพิม่พูนของมวล
ชวีภาพ และการปลดปล่อยแก๊สคารบ์อนไดออกไซดจ์ากกจิกรรมของจุลนิทรยีใ์นดนิเป็นสาํคญั อย่างไรก็
ตาม การศกึษาเพิม่เตมิเกี่ยวกบัการปลดปล่อยแก๊สคารบ์อนไดออกไซดจ์ากระบบนิเวศ หรอืการหายใจ
ของระบบนิเวศ เช่น การหายใจของดนิ การหายใจของลําต้นและกิง่ น่าจะช่วยการวเิคราะหส์มดุลของ
คารบ์อนในระบบนิเวศของสวนปา่มคีวามถูกตอ้งมากยิง่ขึน้ 
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ตารางท่ี 16 สมดุลของคารบ์อนของการปลกูไมโ้ตเรว็ 3 ชนิด ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี 
อาํเภอเมอืง จงัหวดันครราชสมีา 

ตวัแปร ยคูาลิปตสั กระถินเทพา กระถินยกัษ์ 

 หน่วย: ตนั CO2/ไร่/ปี 

Gross primary production (GPP) 15.32 13.23 11.70 

Autotrophic respiration (RA) 11.48 6.58 10.08 

Net primary production (NPP) 3.84 6.65 1.62 

Heterotrophic respiration (RH) 3.64 4.05 3.85 

Net ecosystem production (NEP) 0.20 2.59 -2.23 

 หน่วย: ตนัคารบ์อน/ไร่/ปี 

Gross primary production (GPP) 4.18 3.61 3.19 

Autotrophic respiration (RA) 3.13 1.80 2.75 

Net primary production (NPP) 1.05 1.81 0.44 

Heterotrophic respiration (RH) 0.99 1.11 1.05 

Net ecosystem production (NEP) 0.05 0.71 -.061 

 หน่วย: ตนั CO2/เฮกตาร/์ปี 

Gross primary production (GPP) 95.73 82.70 73.10 

Autotrophic respiration (RA) 71.73 41.14 63.00 

Net primary production (NPP) 24.00 41.55 10.10 

Heterotrophic respiration (RH) 22.77 25.34 24.05 

Net ecosystem production (NEP) 1.23 16.22 -13.96 

 หน่วย: ตนัคารบ์อน/เฮกตาร/์ปี 

Gross primary production (GPP) 26.11 22.55 19.94 

Autotrophic respiration (RA) 19.56 11.22 17.18 

Net primary production (NPP) 6.545 11.333 2.754 

Heterotrophic respiration (RH) 6.21 6.91 6.56 

Net ecosystem production (NEP) 0.34 4.42 -3.81 
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6. ข้อเสนอแนะ 
 จากสถานการณ์ในปจัจุบนัทีร่ฐับาลใหก้ารสนับสนุนทางการเงนิกบัผูผ้ลติกระแสไฟฟ้าทีม่าจาก
พลงังานทดแทนในรปูแบบต่าง ๆ มอีตัราการสนบัสนุนทีแ่ตกต่างกนัไป สาํหรบัเงนิสนบัสนุนในภาคของ
เชื้อเพลงิชวีมวล ยงัไม่สะทอ้นถงึต้นทุนการผลติกระแสไฟฟ้า ทําใหข้าดแรงจูงใจในการลงทุน และไม่
สามารถผลกัดนัใหเ้กดิการใชพ้ลงังานทดแทนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 ทัง้น้ี จากการศกึษาถงึผลกระทบดา้นต่าง ๆ ของโรงไฟฟ้าชวีมวลแลว้นัน้ พบว่าเกดิผลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้มและชุมชนน้อยมาก เมื่อเทยีบกบัโรงไฟฟ้าในแบบต่าง ๆ แต่สิง่ทีจ่ะไดจ้ากระบบการผลติไฟฟ้า
จากโรงไฟฟ้าชวีมวลขนาดเลก็นัน้ คอืการมสี่วนร่วมของประชากรในชุมชนในการบรหิารจดัการโรงไฟฟ้า 
เกดิการสรา้งอาชพีภายในชุมชนทําใหชุ้มชนสามารถพึง่พาตนเองได ้และทําใหเ้กดิการหมุนเวยีนของ
ระบบเศรษฐกจิในชุมชนทีด่ขี ึน้ จากการวเิคราะหผ์ลกระทบภายนอก (Externality) ของโรงไฟฟ้าชวีมวล
ขนาดเลก็ในมติต่ิาง ๆ จะเกดิผลกระทบในเชงิบวกหลาย ๆ ดา้น อาท ิทาํใหส้ิง่แวดลอ้มดขีึน้จากการลด
การใชเ้ชื้อเพลงิฟอสซลิ ซึ่งในหลายภาคส่วนมคีวามเหน็เดยีวกนัทําใหเ้กดิโครงการ CDM ขึน้มา โดย
โรงไฟฟ้าชวีมวลจะไดป้ระโยชน์จากการลดการปลดปล่อยแก๊สคารบ์อนไดออกไซด ์ในดา้นเศรษฐกจิและ
สงัคมในชุมชน เกดิการสง่เสรมิใหม้กีารปลูกไมโ้ตเรว็ในชุมชน หรอืเพิม่มลูค่าใหก้บัเศษวสัดุเหลอืใชท้าง
การเกษตร ซึ่งวตัถุดิบที่สําคญัของโรงไฟฟ้าคือชีวมวลทําให้มกีารซื้อขายชวีมวลเป็นเงนิหมุนเวยีน
สมํ่าเสมอในชุมชน เกดิกจิกรรมการสรา้งงานในชุมชนลดการอพยพยา้ยถิน่ของประชากร ซึง่สามารถตี
มลูคา่ผลกระทบต่าง ๆ เป็นตวัเงนิไดเ้ป็นคา่ external cost ทีเ่ป็นบวก 

สิง่ต่าง ๆ ทีเ่ป็นผลกระทบในเชงิบวกเหล่าน้ี ซึง่เมื่อเปรยีบเทยีบกบัพลงังานทดแทนในรปูแบบ
ต่าง ๆ แล้วนัน้ โรงไฟฟ้าชวีมวลจะสรา้งระบบเศรษฐกจิในชุมชนใหด้ขีึน้ทําใหเ้ศรษฐกจิโดยรวมของ
ประเทศดขีึน้ตามไปดว้ยถา้รฐับาลใหก้ารสนบัสนุนอยา่งจรงิจงั 
 
7. การนําไปใช้ประโยชน์ 
 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า โรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดเล็กมีความเป็นไปได้ในการลงทุน 
เน่ืองจากมผีลตอบแทนสูง ทัง้ทางด้านการเงนิ เศรษฐศาสตร ์และไม่ก่อใหเ้กดิผลกระทบที่รุนแรงต่อ
ชุมชน ทัง้ยงัเสรมิสรา้งการมสีว่นรว่มภายในชุมชน และเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม 
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