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บทคัดย่อ 
การวิจัยครัง้นีมุ้่งเน้นการศึกษาความเป็นไป

ได้ของการผลิตไฟฟ้าจากหญ้าเนเปียร์พ ร้อมทัง้
เปรียบเทียบต้นทนุและผลตอบแทนของการผลิตไฟฟ้า
จากก๊าซชีวภาพจากมูลไก่รวมกับน า้เสียจากโรงงาน 
และการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์
ผสมมูลไก่รวมไปถึงการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของ
การผลิตไฟฟ้าจากหญ้าเนเปียร์ใช้วิธีการวิเคราะห์
ความเป็นไปได้ของการผลิตไฟฟ้าจากหญ้าเนเปียร์ 
และมูลไก่ (ระบบใหม่) การผลิตไฟฟ้าจากมูลไก่และ
น า้เสีย (ระบบเดิม) โดยใช้การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ
ต้นทนุและผลตอบแทนทางด้านการตลาด ด้านเทคนิค 
ด้านการเงิน ด้านการจัดการ และด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อมผลการศึกษาสรุปได้ว่า จากการวิเคราะห์
การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตไฟฟ้าจาก
หญ้าเนเปียร์ พบว่ามีความเป็นไปได้ในการลงทุน
โครงการนี ้มีผลตอบแทนคุ้มค่ากับเงินลงทุนทัง้หมด 
โดยมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ 82,896,000 ระยะเวลาคืน
ทุ น เท่ า กั บ  1 ปี  10 เ ดื อ น  7 วั น  แ ล ะ มี อั ต ร า
ผลตอบแทนภายใน 56.25 ซึ่งให้ผลตอบแทนสูง และ
ก าไรระบบใหม่เพิ่มขึน้จากระบบเดิม 623 เปอร์เซ็นต์

ต่อปี เน่ืองจากระบบในการหมักและการผลิตไฟฟ้า
เป็นระบบการผลิตแบบเดมิ 
 
Abstract 
 This research focuses on studying and 
analyzing the Feasibility Study of Electricity 
Production from Napier Grass including cost 
comparison and return of electricity production 
from biogas (chicken droppings and wastewater 
from factories) and electricity production from 
biogas, Napier Grass mixing with chicken 
droppings as well as analyzing the feasibility of 
producing the electricity from Napier Grass. 
Using the method of feasibility analysis of 
electricity production from Napier Grass and 
chicken droppings (new system) and from 
chicken droppings and wastewater (existing 
system) by analyzing and comparing the cost 
and return in marketing, technique, financial, 
management, and social and environmental 
aspects. The result found that there is the 
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feasibility to invest in this project. The return is 
worth for the investment with the net present 
value of 82,896,000 baht. The payback period 
would be 1 year, 10 months, 7 days. The internal 
rate of return is 56.25 which will increase the 
high return.  The result of the new system is 
satisfactory increasing the profit from the 
existing system about 623 percent per year. 
Because the fermentation system and electricity 
production system is existing already 
Keywords: Feasibility Study, Napier Grass 
 

1. บทน า 
เน่ืองจากในปัจจุบันได้มีการน าพลังงาน

ทางเลือกมาใช้แทนเชือ้เพลิงทั่วไปเป็นจ านวนมาก 
พลงังานเชือ้เพลิงท่ีใช้กนัอยู่เหลือน้อยลงทกุทีไม่ว่าจะ
เป็นการใช้ในธุรกิจทางด้านอตุสาหกรรม ทางด้านการ
ขนส่ง การพาณิชย์ การผลิตกระแสไฟฟ้า และมีการ
เพิ่มขึน้ของประชากรอย่างต่อเน่ือง จึงท าให้มีความ
ต้องการใช้พลังงานเพิ่ มมากขึ น้  ซึ่ งปัญหาด้าน
พลงังานท่ีพบมากท่ีสดุคือในด้านไฟฟ้า โดยส่วนใหญ่
พึ่ งพาอาศัยการผลิตจากพลังงาน ท่ีได้จากก๊าซ
ธรรมชาติมาก ในสถานการณ์ปัจจุบันมีเพียงพอต่อ
ความต้องการยังเพิ่มขึน้ทวีคูณ ส่งผลกระทบให้มี
ความไม่มั่นคงทางด้านพลังงาน ทางภาครัฐจึงได้มี
นโยบายสง่เสริมเพ่ือหาแหลง่พลงังานทดแทนท่ีได้จาก
ผลผลิตทางการเกษตร ซึง่หญ้าเนเปียร์นัน้เป็นพืชเลีย้ง
สัตว์ท่ีมีศักยภาพสูงทัง้ในด้านการให้ผลผลิตและมี
คุณค่าทางด้านอาหารท่ีดี จึงกลายมาเป็นพืชท่ีให้
พลังงานมากเป็นอันดบัต้นๆ จากหญ้าหลายๆ ชนิด
และเม่ือได้เม่ือพิจารณาร่วมกับคุณลักษณะอ่ืนๆ 

พบว่าหญ้าเนเปียร์เพาะปลูกง่ายให้ผลผลิตต่อไร่สูง
กว่าหญ้าชนิดอ่ืนเกือบ 7 เท่า จึงท าให้ได้รับความ
สนใจมากขึน้ในฐานะพืชพลังงาน และกลายเป็นพืช
พลงังานทางเลือกท่ีนา่สนใจ เพ่ือการพฒันาและลงทนุ
ในอนาคตของประเทศ [1] โดยกระทรวงพลังงานได้
จัดท าแผนท่ีทางยุทธศาสตร์มีเป้าหมายเพ่ือท่ีจะใช้
พลงังานทดแทน และพลงังานทางเลือกให้ได้ 25% มี
กรอบเวลาของแผน 10 ปี โดยมีการท าแผนตัง้แต่ปี 
พ .ศ . 2555 - พ .ศ . 2564 [2] เ พ่ื อ ล ดก ารน า เข้ า
เชือ้เพลิงจากต่างประเทศและมาให้ความส าคัญกับ
พลังงานทดแทนมากยิ่ งขึน้  โดยเฉพาะพลังงาน
ทดแทนท่ีได้จากผลผลิตทางการเกษตร ท่ีส าคัญยัง
สามารถใช้เป็นพลงังานทดแทนพลงังานชนิดอ่ืนๆ ได้ 
คือ ในก๊าซชีวภาพ 1 ลูกบาศก์เมตร สามารถใช้
ทดแทน ก๊าซหุงต้ม (LPG) 0.46 กิโลกรัม, น า้มันเบน
ซิล 0.67 ลิตร, น า้มนัดีเซล 0.60 ลิตร, น า้มนัเตาเกรด 
A 0.55 ลิตร และสามารถผลิตเป็นพลงังานไฟฟ้า 2.00 
กิโลวตัต์-ลิตร  

 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

2.1 เพ่ือวิ เคราะห์ห่วงโซ่อุปทานและโลจิ
สติกส์ของการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจากมูลไก่
ผสมกบัน า้เสียจากโรงงาน กบัการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซ
ชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ผสมมลูไก่ 

2.2 เพ่ือวิเคราะห์การศึกษาความเป็นไปได้
ของการผลิตไฟฟ้าจากหญ้าเนเปียร์ 

2.3 เพ่ือเปรียบเทียบเปรียบเทียบต้นทุน และ
ผลตอบแทนของการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจาก
มูลไก่ผสมกับน า้เสียจากโรงงาน กับการผลิตไฟฟ้า
จากก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ผสมมลูไก่ 
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3. ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
3.1 การศึกษาความเป็นไปได้  ในทางด้านต่างๆ 
เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าโครงการท่ีเลือกมานัน้มีความเป็นไป
ได้ในทางปฏิบัติ มีผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ท่ี
คุ้มคา่ตอ่การลงทนุและสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยจะต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับ
สิ่งแวดล้อมและสงัคมตามมาในภายหลงัและสามารถ
ท าให้บรรลุได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ภายใต้
ข้อจ ากดัทางด้านงบประมาณและเวลา และมีปัจจยัท่ี
ใช้ในการวิเคราะห์การศึกษาความเป็นไปได้ สามารถ
สรุปได้ดงัตารางท่ี 1 ดงันีคื้อ 

ตารางที่ 1 ปัจจยัที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
ปัจจัยที่ 1 ด้านการตลาด 

- เพ่ือประมาณการณ์หรือคาดคะเนอปุสงค์และอปุทานของสินค้า
และแนวโน้มในอนาคต 

- เพ่ือพิจารณาขีดความสามารถในการแข่งขันและส่วนแบ่งทาง
การตลาด 

ปัจจัยที่ 2 ด้านเทคนิค 
- เพ่ือเลือกรูปแบบและเทคนิคทางการผลิตที่เหมาะสม 
- เพื่อใช้เป็นข้อมลูในการประมาณการต้นทนุการผลิตของโครงการ 
- เพื่ อพิ จารณาความเหมาะสมทางเทคนิคและระบบการ

บ ารุงรักษาและการวางแผนด้านเทคนิคในอนาคต 
- เพื่อน าผลการวิเคราะห์โครงการทางด้านเทคนิคไปใช้ในการ

วิเคราะห์โครงการทางด้านอ่ืนๆ 
ปัจจัยที่ 3 ด้านการเงนิ 

- เพ่ือวิเคราะห์สถานะทางการเงินของโครงการและแหลง่ที่มาของ
เงินทนุ 

- เพื่อประเมินความคุ้ มค่าในการลงทุนของโครงการในการใช้
ทรัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

- เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของโครงการว่ามีผลต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสวสัดิการทางสงัคม 

 
 
 

ตารางที่ 1 ปัจจยัที่ใช้ในการวิเคราะห์ (ตอ่) 
ปัจจัยที่ 4 ด้านการจัดการ 

- เพ่ือพิจารณาแนวทางการบริหารจดัการและการวางแผนของผู้
ด าเนินโครงการ 

- เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมและเพียงพอของผู้บริหารโครงการ
และบคุลากรเพื่อพิจารณาโอกาสในการได้รับความชว่ยเหลือ
หรือการสนบัสนนุทางด้านตา่งๆ เชน่ทางด้านการเงิน เทคโนโลยี 

- เพื่อพิจารณาโอกาสในการได้ รับความช่วยเหลือหรือการ
สนบัสนนุทางด้านตา่งๆ เชน่ทางด้านการเงิน เทคโนโลยี เป็นต้น 

ปัจจัยที่ 5 ด้านสังคมและส่ิงแวดล้อม 
- เพ่ือวิเคราะห์ผลกระทบของโครงการทางด้านสงัคมว่าตุ้มค่าต่อ

การลงทุนและมีผลกระทบต่อสวัสดิการ โดยเน้นที่ความเสมอ
ภาคและเทา่เทียมกนัหรือการกระจายรายได้ 

     ดังนัน้การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการจึง
จ าเป็นต้องวิเคราะห์โครงการทางด้านอุปสงค์หรือ
ตลาด  ทาง ด้ าน เทคนิ ค  ท าง ด้ านการเงิน และ
เศรษฐศาสตร์ ทางด้านการบริหารจัดการ ทางด้าน
สงัคม และสิ่งแวดล้อม [3], [4] 
3.2 หญ้าเนเปียร์  มี ช่ือทางวิทยาศาสตร์เรียกว่า
Pennisetum purpureum เป็นพืชน าเข้าจากประเทศ
ไต้หวนัมีลกัษณคล้ายต้นอ้อย มีใบหนาและกว้าง ซึ่งมี
การศึกษาวิจัยจากพันธุ์หญ้ากว่า  20 ชนิด พบว่า
หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 มีอตัราการผลิตก๊าซมีเทนสูง
กว่าหญ้ าชนิ ด อ่ืน ๆ  เน่ื อ งจากมี โครงส ร้างของ
สารอาหารท่ีเหมาะแก่การเจริญเติบโตของจลุินทรีย์ท่ี
ท าให้ เกิด ก๊าซโดยมีอัตราการผลิต ก๊าซ ชีวภาพ
ประมาณ 6,860-7,840 ลูกบาศก์เมตร/ไร่/ปี สามารถ
ผลิตเป็นก๊าซไบโอมีเทนอดั (Compressed Bio Gas : 
CBG) ได้ประมาณ 3,118-3,563 กิโลกรัม/ปี สามารถ
น ามาใช้ทดแทนก๊าซ LPG และก๊าซ NGV ได้ ซึ่งการ
น าหญ้าเนเปียร์มาผลิตพลังงาน สามารถท าได้ 2 
รูปแบบคือ 1) การเผาโดยตรงหลงัผา่นกระบวนการลด
ความชืน้ 2) การผลิตมาเป็นก๊าซชีวภาพด้วยการหมกั
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ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าและเป็นท่ี
นิยมมากกว่า ซึ่งหญ้าเนเปียร์สดปริมาณ 1 ตัน อาย ุ
60 วัน เม่ือได้ท าการเก็บเก่ียวและผ่านกระบวนการ
หมักจะเกิดการย่อยสลายแบบไม่ ใช้ออกซิ เจน 
(Anaerobic Digestion) สามารถผลิตเป็นก๊าซชีวภาพ
ได้ 90 ลูกบาศก์เมตรเปล่ียนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้
ประมาณ 170 กิโลวตัต์ตอ่วนั โดยสรุปได้ดงัรูปท่ี 1  

 

รูปท่ี 1 รูปแบบการผลติพลงังานทดแทนจากหญ้าเนเปียร์ 

จากรูปการผลิตพลังงานทดแทนจากหญ้าเน
เปียร์โดยน าหญ้าเนเปียร์ไปเป็นอาหารสัตว์จะได้มูล
สตัว์หรือน าหญ้าเนเปียร์ผสมกับมูลสัตว์หรือวัตถุดิบ
อ่ืน ๆ เข้ากระบวนการหมกั จะได้พลงังานทดแทน คือ 
ก๊าซชีวภาพ ซึ่งสามารถน ามาใช้ประโยชน์  คือ ก๊าซ 
CBG (Compressed Bio methane Gas) โดยน าก๊าซ    
ชีวภาพ มาปรับปรุงคุณภาพด้วยกระบวนการก าจัด
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ 
(H2S) และความชืน้ออกจากก๊าซชีวภาพด้วยการใช้
เท ค โน โล ยี  Water Scrubbing แ ล ะ เท ค โน โล ยี 
Membrane เพ่ือให้ได้ก๊าซไบโอมีเทนอดัหรือ CBG ท่ีมี
คุณ สมบัติ เที ยบ เท่ า ก๊ าซ  NGV (Natural Gas for 
Vehicles) สามารถน าไปใช้ส าหรับยานยนต์  และ
น าไปบรรจุถังส าหรับใช้ในภาคครัวเรือนเพ่ือทดแทน
ก๊าซหงุต้ม (LPG) และน าไปผลิตไฟฟ้า 

3.3 ทฤษฎีการค านวณ 
3.3.1 การหาปริมาณก๊าซชีวภาพ 

3
i i removed removedBG  =  0.17 × C  × Efficiency COD  × m /KgCOD 

 
 (1) 
โดยท่ี BG คือ ปริมาณก๊าซชีวภาพท่ีผลิตได้ (m3/วนั) 
 Ci  คือ ปริมาณมลูโคนม (kg/วนั) 
 Efficiency CODremoved คือ ค่าประสิทธิภาพใน
การก าจดัคา่ซีโอดี 

 
3

removedm /KgCOD  คือ ลูกบาศก์เมตรก๊าซ
ชีวภาพตอ่กิโลกรัมซีโอดีท่ีถกูก าจดั 

3.3.2 การหาปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตได้
จากก๊าซชีวภาพและขนาดเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 

 
i

1.2
G  =  BG  × 

Hr
  (2) 

โดยท่ี BGi คือ ปริมาณก๊าซชีวภาพท่ีผลิตได้ (m3/วนั) 
 G คือ ขนาดของเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า (kW) 
 Hr คือ ชั่วโมงใช้งานไฟฟ้าท่ีผลิตได้จากก๊าซ
ชีวภาพ (คดิท่ี 24 ชัว่โมงตอ่วนั) 

3.3.3 การหาปริมาณปุ๋ ยจากระบบผลิตก๊าซ
ชีวภาพ 

 t iFC  =  BG  × 0.3  1  (3) 

โดยท่ี FCt คือ มลูคา่จากการขายปุ๋ ย (บาท) 
 BGi คือ ปริมาณก๊าซชีวภาพท่ีผลิตได้ (m3/วนั) 

3.3.4 การหาป ริม าณ หญ้ าเน เปี ย ร์และ
ปริมาตรก๊าซชีวภาพท่ีใช้ส าหรับผลิตไฟฟ้า 

 

Q × 3600 × 24
F  =  

LHV
 (4) 
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 3.3.5 การหาอัตราความ ร้อน ท่ี ป้อน เข้ า
เคร่ืองยนต ์

 

W
Q  =  


 (5) 

โดยท่ี F คือ ปริมาณก๊าซชีวภาพท่ีป้อนเข้าเคร่ืองยนต์
ตอ่วนั (ลกูบาศก์เมตร/วนั) 
 Q คือ อัตราความร้อนท่ีป้อนเข้าเคร่ืองยนต์ 
(กิโลจลู/วินาที) 
 W คือ ขนาดโรงไฟฟ้า (กิโลวตัต์) 

   คือ ประสิทธิภาพเคร่ืองยนต์ 
 LHV คือ ค่าความร้อนต ่าของก๊าซชีวภาพท่ี
มีเทนร้อยละ 51.9 (กิโลจลู/ลกูบาศก์เมตร) 

3.3.6 การหาปริมาณสารอินทรีย์ในรูปแบบ 
Volatile Solid ท่ีป้อนเข้าถงัปฏิกรณ์ 

 N

F
VS  =  

G
 (6) 

โดยท่ี VS คือ ปริมาณสารอินทรีย์ในรูปแบบ Volatile 
Solid ท่ีป้อนเข้าถังปฏิกรณ์ต่อวัน (กิโลกรัมของแข็ง
ระเหย/วนั) 
 F คือ ปริมาณก๊าซชีวภาพท่ีป้อนเข้าเคร่ืองยนต์ 
(ลกูบาศก์เมตร/วนั) 

 NG  คือ ก๊าซชีวภาพท่ีผลิตจากหญ้าเนเปียร์
ผลิตได้ เท่ากับ  0.42 (ลูกบาศก์ เมตรต่อกิโลกรัม   
ปริมาณของแข็งท่ีระเหยท่ีป้อน) 

3.3.7 การหาปริมาณหญ้าเนเปียร์ 

 
P

vs

VS
N   =  

M
 (7) 

โดยท่ี PN คือ ปริมาณหญ้าเนเปียร์ (ตนั/วนั) 
 VS คือ ปริมาณสารอินทรีย์ในรูปแบบ Volatile 
Solid ท่ีป้อนเข้าถังปฏิกรณ์ต่อวัน (กิโลกรัมของแข็ง
ระเหยง่าย/วนั) 

 vsM  คือ  ป ริมาณ ของแข็งระเหยง่าย  (VS) 
เทา่กบั 0.213 (กิโลกรัมของแข็งระเหย/กิโลกรัม) 

3.3.8 หาขนาดถงัปฏิกรณ์แบบ CSTR
 

 

VS SF
V  =   × 1 + 

OLR 100
 
  

 (8) 

โดยท่ี V คือ ขนาดถังปฏิกรณ์แบบ CSTR (ลูกบาศก์
เมตร) 
 VS คือ ปริมาณสารอินทรีย์ในรูปแบบ Volatile 
Solid ท่ีป้อนเข้าถังปฏิกรณ์ต่อวัน (กิโลกรัมของแข็ง
ระเหย/วนั) 
 OLR คือ อัตราการรับภาระสารอินทรีย์ต่อวัน
เท่ ากับ  2.67 (กิ โลก รัมป ริมาณ ของแข็ งระ เหย / 
ลกูบาศก์เมตร-วนั) 
 SF คือ คา่ความปลอดภยั (Safety Factor) 

3.3.9 ระยะเวลาคืนทนุ (PB) 

 ระยะเวลาคืนทุน =  กระแสเงินสดจ่ายลงทุน/
กระแสเงินสดสทุธิรายปี (9) 

3.3.10 อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) 

  

n t
t=1 t

CF
I  =   

1+k
 
 
 


 

(10) 

โดยท่ี I  คือ เงินสดจา่ยลงทนุของโครงการ 
 NPV คือ มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดรับ
สทุธิ 
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 CFt คือ กระแสเงินสดรับสทุธิ ณ ปีท่ี t 
 n คือ อายโุครงการ 

3.3.11 มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิ (NPV) 

 

n t
t=1 t

CF
NPV  =    - 1

(1+k)
  (11) 

1 2 n
1 2 n

CF CF CF
NPV  =  0  =   +  + ... +  - I

(1+k) (1+k) (1+k)
 

โดยท่ี CFt คือ กระแสเงินสดท่ีคาดหวงั ณ ชว่งเวลาท่ี t 
 N คือ ชว่งอายขุองโครงการ 
 I คือ เงินสดจา่ยลงทนุของโครงการ 
 k คือ  ค่าของทุนห รืออัตราผลตอบแทน ท่ี
ต้องการ 

3.3.12 อัตราส่วนผลตอบแทนต่อ ต้นทุน  
(Benefit / Cost Ratio: B/C Ratio) 

 B/C Ratio=
B

C
 (12) 

โดยท่ี B คือ มลูคา่ปัจจบุนัของผลตอบแทน 
 C คือ มลูคา่ปัจจบุนัของคา่ใช้จา่ย [5], [6], [7] 
 
4. วิธีการด าเนินงานวิจัย 

4.1 การเก็บ รวบรวม ข้อมูล ค้นค ว้าและ
รวบรวมข้อมูลจากรายงาน บทความ งานวิจัยและ
เอกสารด้านวิชาการต่างๆ โดยการสืบค้นจากวารสาร
วิทยานิพนธ์ หรืออินเตอร์เน็ต หรือจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

4.2 ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลศึกษาเก่ียวกับ
กระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพไปเป็นไฟฟ้าเร่ิมตัง้แต่
แหลง่ท่ีมาของวตัถดุบิ กระบวนการผลิต จนผลผลิตส่ง

ถึงมือผู้ บริโภค โดยเปรียบเทียบข้อมูลของการผลิต
ไฟฟ้าจากมูลไก่และน า้เสีย (บาท/ปี) และการผลิต
ไฟฟ้าจากหญ้าเนเปียร์มลูไก่และน า้ (บาท/ปี) 
 

 

รูปท่ี 2 กระบวนการการศกึษาความเป็นไปได้ 

การน าระบบไปใช้: ประกอบด้วย ขัน้ตอนการปรับเปลี่ยน
ระบบ การจดัท าเอกสารประกอบการฝึกอบรมผู้ ใช้ ตลอดจน
การบ ารุงรักษาระบบ 
 
 
 

7 

การวิเคราะห์ความต้องการ : ผลจากการศึกษาความ
เป็นไปได้จะน ามาใช้พิจารณาว่าจะจดัท าระบบใหม่หรือไม ่
เม่ือต้องการท าระบบใหม่จะต้องท าการรวบรวมข้อมลูการ
วิเคราะห์ความต้องการเพ่ือหาข้อสรุป 
 
 
 
 

3 

การศึกษาความเป็นไปได้: การศึกษาความเป็นไปได้ของ
ระบบงานใหม่  ด้านเทคนิค ด้านการปฏิบัติ งาน ด้าน
เศรษฐกิจหรือความคุ้ มค่าของการลงทุน ด้านก าหนด
ระยะเวลา ด้านกลยุท ธ์ และบุคลากรที่ เก่ียวข้อง  คือ 
การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบงานใหม่ ด้านเทคนิค 
ด้านการปฏิบตัิงาน ด้านเศรษฐกิจหรือความคุ้มค่าของการ
ลงทุน ด้านก าหนดระยะเวลา ด้านกลยุทธ์ ตลอดจน
บุคลากรที่เก่ียวข้อง เพื่อตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนแปลงระบบ
หรือไม ่
 
 
 

การวิเคราะห์ปัญหา: การท าความเข้าใจกับปัญหาเพื่อ
แยกข้อมลูที่ก าหนดมาในปัญหาของระบบการผลิตปัจจบุนั
หรือการก าหนดปัญหาของระบบการผลิตแบบใหม่ 
 
 
 

 
 
 

1 

2 

การวิเคราะห์เพื่ อตัดสินใจ : การน าข้อก าหนดความ
ต้องการของระบบมาจดัท าแผนภาพชว่ยการอธิบาย โดยใช้
เคร่ืองมือช่วยในการวิเคราะห์ระบบที่แสดงแบบจ าลอง
กระบวนการ แบบจ าลองข้อมลู 
 
 
 
 
 

4 

5 การออกแบบ: ท าการออกแบบการปลกู เก็บเก่ียววตัถดุิบ
และการจดัเก็บวตัถดุิบ เลือกรูปแบบการขนสง่ 

การสร้างระบบ: น าข้อมลูที่ออกแบบไว้มาด าเนินการตาม
แผนการปลกู การเก็บเก่ียวและการน าเข้าระบบเพ่ือประเมิน
ประสิทธิภาพและน าไปใช้ในขัน้ตอนถดัไป 

 

6 
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4.3 กระบวนการการศึกษาความเป็นไปได้
ของงานวิจัย สามารถสรุปโดยมี  7 ขัน้ตอน ดังนี ้
ตอ่ไปนี ้คือ 1) การวิเคราะห์ปัญหา 2) การศกึษาความ
เป็นไปได้  3) การวิเคราะห์ความต้องการ  4) การ
วิเคราะห์เพ่ือตดัสินใจ 5) การออกแบบ 6) การสร้าง
ระบบ 7) การน าระบบไปใช้ สามารถสรุปได้ดงัรูปท่ี 2 
 
5. ผลการศึกษา 
5.1 ทราบห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ในการ
ผลิตไฟฟ้าจากมูลไก่และน า้เสีย 

 

รูปท่ี 3 หว่งโซก่ารผลติไฟฟ้าจากมลูไก่และน า้เสยี 

5.2 ทราบห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ในการ
ผลิตไฟฟ้าจากหญ้าเนเปียร์และมูลไก่ 

 

รูปท่ี 4 หว่งโซใ่นการผลติไฟฟ้าจากหญ้าเนเปียร์และมลูไก่ 

เพ่ือความเข้าใจในโครงสร้างโซ่อุปทานของ
การผลิตไฟฟ้าจากหญ้าเนเปียร์ส่วนประกอบของ
โครงสร้างโซอ่ปุทานมีรายละเอียดดงันี ้

1. แหลง่ท่ีมาของวตัถดุบิ จากรูปท่ี 3 
 1.1 มลูไก่จากบริษัทในเครือ KCF 4 แหง่ 
 1.2 น า้เสียจากบริษัท ไทยฟู้ ดส์ จ ากดั 
 1.3 อ่ืนๆ ได้แก่ กากยีสต์ จากโรงเบียร์และน า้เสีย 
จากบริษัท ไทยแอล  
2. แหลง่ท่ีมาของวตัถดุบิ จากรูปท่ี 4 
 2.1 รับซือ้หญ้าเนเปียร์มาจากอ าเภอเดิมบางนาง
บวช จงัหวดัสพุรรณบรีุ  
 2.2 รับซือ้หญ้าเนเปียร์มาจากจงัหวดัสพุรรณบรีุ  
 2.3 รับซือ้หญ้าเนเปียร์มาจากต าบลท่าชุมพล 
อ าเภอโพธาราม จงัหวดัราชบรีุ 
3. คลงัเก็บวตัถดุบิ จากรูปท่ี 4 
 เม่ือรับวัตถุดิบจากผู้ จ าหน่ายหรือได้มาจากการ
ปลูกเอง ก็น ามาเก็บไว้ท่ีคลงัวตัถุดิบเพ่ือรอส่งไปท่ีบ่อ
ผสมหญ้าเนเปียร์ 
4. บอ่ผสมหญ้าเนเปียร์กบัมลูไก่ 
 วตัถดุิบตา่งๆ ได้น ามาผสมในบอ่ผสมหญ้าเนเปียร์
กบัมลูไก่ จะใสห่ญ้าเนเปียร์ 450 ตนัลงไปผสมในบอ่นี ้
ในครัง้แรก และรอการหมกัของหญ้าเป็นเวลา 45 วนั
แล้วจงึน าหญ้ามาผสมกบัมลูไก่อีกครัง้หนึ่งในปริมาณ 
10 เปอร์เซ็นต์ คือ 45 ตนั เม่ือผสมเสร็จแล้ว ก็น าไปไว้
ท่ีบอ่พกัวตัถดุบิเพ่ือรอการน าเข้าบอ่หมกัตอ่ไป 
5. บอ่พกัวตัถดุบิ 
 เม่ือได้วตัถดุิบจากบ่อผสมแล้ว ส่งไปยงับอ่พกัเพ่ือ
รอเวลาในการน าเข้ากระบวนการถดัไป  
6. บอ่หมกัแบบรางและบอ่หมกัแบบ CSTR   
 บ่ อ ห มั ก ช้ า แบ บ รา ง  (Plug Flow digester) มี
ลกัษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมคางหมูฝังในดิน ข้อดีของบ่อ
แบบนี ้คือเน่ืองจากลกัษณะของบ่อเป็นแนว จึงท าให้
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ระยะเวลาในการหมกัของเสียมากขึน้จะท าให้ปริมาณ
แก๊สท่ีเกิดขึน้มีมากขึน้ด้วย  
 บ่ อ ห มั ก แ บ บ แบ บ  Completely Stirred Tank 
Reactor เป็นระบบบ าบัดแบบไม่ใช้อากาศท่ีมีการ
เลีย้งตะกอนแบบเชือ้แขวนลอย โดยมีเคร่ืองกวนเพ่ือ
ท าให้แบคทีเรียและน า้เสียผสมกันได้อย่างทั่วถึงข้อดี
ของระบบก๊าซชีวภาพเเบบตรึงฟิล์มจุลินทรีย์ คือ 
ระบบสามารถรับน า้เสียท่ีมีสารเเขวนลอยสงูได้ดี และ
สามารถรองรับชนิดน า้ เสียท่ี มีการเปล่ียนเเปลง
กะทนัหนัจากนัน้ดงึกากออก 10 เปอร์เซ็นต์ตอ่วนั แล้ว
น าไปท าปุ๋ ยน า้และปุ๋ ยแห้ง 
7. Blower 
 เม่ือได้ก๊าซจากบ่อหมักแบบรางและบ่อหมักแบบ 
CSTR ก็ใช้ Blower ในการดูดก๊าซและเป่าก๊าซเพ่ือ
สง่ไปยงัเคร่ือง Biogas Scrubber 
8. Biogas Scrubber 
 ใช้ในการกรองก๊าซท่ีได้มาจาก Blower เพ่ือน ามา
ก า จั ด ส า ร ป น เ ปื้ อ น อ อ ก จ า ก ร ะ บ บ ไ ด้ แ ก่ 
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ไฮโดรเจน คาร์บอนไดออกไซด์ 
ออกซิเจนเพ่ือเพิ่มคณุภาพในก๊าซชีวภาพให้สงูขึน้ โดย
ดงึก๊าซชีวภาพไปสมัผสักบัของเหลวเพ่ือให้ท าการดดู
ซับ จากนัน้จะน าก๊าซชีวภาพไปผ่านกระบวนการ
ออกซิไดซ์โดยแบคทีเรีย 
9. Dehumidify Unit Building                                        
 ใช้ในการลดความชืน้โดยใช้ความเย็นท าให้ลดการ
กดักร่อนของก๊าซชีวภาพภายในชดุผลิตพลงังานไฟฟ้า 
หรือเคร่ืองก าเนิดไอน า้ 
10. Generator Building 
 เป็นเคร่ืองท่ีใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า 
11. สง่ขายตามเฟสท่ีท าสญัญาไว้กบัการไฟฟ้า 

5.3 การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ 
5.3.1 การวิเคราะห์ ด้านการตลาด  ความ

ต้องการใช้กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึน้ทกุแหง่ในโลกมาจาก 2 
สาเหตุหลักคือ จ านวนประชากรท่ีเพิ่มขึน้ดงัแสดงใน
รูปท่ี 5 และการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2040 
ความต้องการกระแสไฟฟ้าทั่วโลกจะสูงกว่าวันนีร้าว 
80% เม่ือกระจายออกมาในแต่ละภาคส่วนแล้วการ
เติบ โตจะมาจากภาคอุตสาหกรรม  (45%) ภาค
ครัวเรือน (30%) และภาคการพาณิชย์ (20%) การใช้
กระแสไฟฟ้าในภาคขนส่งนัน้แม้จะเติบโตขึน้แต่ก็
ยังคงจ ากัดอยู่ในขณะเดียวกันเชือ้เพลิงท่ีใช้ในการ
ผลิตกระแสไฟฟ้าจะเร่ิมเปล่ียนจากถ่านหินมาเป็น
แหล่ง เชื อ้ เพลิ งคาร์บอนต ่ า  เช่น  ก๊าซธรรมชาต ิ
นิวเคลียร์และแหล่งเชือ้เพลิงหมุนเวียน ดงัแสดงในรูป
ท่ี 6  

 
รูปท่ี 5 จ านวนครัวเรือนตามภมูภิาคในปี 2040 และการใช้

พลงังานในท่ีพกัอาศยัตอ่ครัวเรือน 

 
รูปท่ี 6 ความต้องการไฟฟ้าและเชือ้เพลงิในการผลติ

กระแสไฟฟ้าของโลก 
ที่มา: มงคลนิมิตร (2555) [8] 
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5.3.2 การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด 

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ SWOT 
จุดแข็ง (Strengths) 

1.1) ผู้ ประกอบการมีศักยภาพในการพัฒนาระบบการผลิตให้ได้
มาตรฐานระดับสากลซึ่งจะเพิ่มมมุมองที่ดีให้แก่ผู้ ประกอบการและ
เป็นที่เชื่อมัน่ของภาครัฐในการที่จะรับซือ้ไฟฟ้าจากทางผู้ประกอบการ 
1.2) มีบ่อหมกัที่ครบวงจรและทนัสมยั อยู่ 2 แบบ ได้แก่ แบบบ่อหมัก
ราง และบ่อหมกั CSTR ซึ่งจะท าให้มีระบบการผลิตมีประสิทธิภาพสงู
มากยิ่งขึน้ 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1.1) วตัถดุิบที่น ามาใช้ในการผลิตไฟฟ้าหายากเน่ืองจากเกษตรกรยัง
ไมมี่ความรู้เร่ืองการปลกูหญ้าและการดแูลรักษา จงึท าให้หญ้าเนเปียร์
ยงัไมเ่ป็นที่นิยมปลกูของเกษตรกร 
1.2) ยงัไมมี่แผนการจดัการในกระบวนการผลติของวตัถดุบิที่ดีท าให้
ปริมาณที่จะใช้วตัถดุบิไมแ่น่นอนและจะสง่ผลท าให้กระบวนการผลิต
ไฟฟ้าไมต่อ่เน่ือง 

โอกาส (Opportunities) 
1.1) มีข้อตกลงทางการค้าระหวา่งทางบริษัทกบัการไฟฟ้าสว่นภมิูภาค 
จงึท าให้มีแหลง่จ าหน่ายที่แน่นอน 
1.2) มีแนวโน้มที่จะเพิ่มก าลังการผลิตได้ เน่ืองจากเรามีบ่อหมักที่ยัง
ไม่ได้ใช้งานหลายบ่อ ซึ่งถ้าน าบ่อหมกัมาใช้งานก็จะท าให้มีก าลงัการ
ผลิตที่เพ่ิมขึน้ด้วย 
1.3) ทางการตลาดในประเทศมีความต้องการในการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมาก
ขึน้ทกุปีซึง่ทางบริษัทสามารถเพ่ิมก าลงัการผลิตได้มากขึน้เพ่ือ
ตอบสนองให้เพียงพอตอ่ความต้องการของการใช้ไฟฟ้า 

อุปสรรค (Threats) 
1.1) แหล่งวัตถุดิบอยู่ไกลท าให้เกิดความไม่สมดุลของวัตถุดิบและ
ปริมาณที่ไมแ่น่นอน รวมถึงระยะเวลาของการขนสง่อาจท าให้ล่าช้าได้
ถ้าเกิดเหตสุวุิสยั 
1.2) ก าลงัการปลกูยงัไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งต้องรับวตัถดุิบ
มาจากหลายแหลง่ท าให้มีคา่ขนสง่สงู 

 
เน่ืองจากประเทศไทยมีปริมาณความต้องการทางด้าน
ไฟฟ้าสูง แต่ก าลังการผลิตภายในประเทศยังไม่
เพียงพอต่อความต้องการ ต้องอาศัยการน าเข้าจาก
ประเทศเพ่ือนบ้าน ท าให้มีต้นทนุท่ีสงู ท าให้บริษัทของ
มองเห็นโอกาสช่องทางการค้ามากขึน้ จึงได้ท าการ

วิ เค ร า ะ ห์ โด ย ใ ช้ ห ลั ก ก า ร  SWOT (Strengths 
Weaknesses Opportunities and Threats) โดยสรุป
ได้ดงัตารางท่ี 2 

5.3.3 การวิ เคราะ ห์สถานการณ์ การจัด
จ าหน่าย มีแหล่ง รับ ซื อ้ ท่ีแน่นอน เน่ืองจากการ
จ า ห น่ า ย ไฟ ฟ้ า ข อ งบ ริษั ท ไ ด้ ท า สัญ ญ ากั บ 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ส่งไปจ าหน่ายตามชุมชนท่ี
ท าสญัญากนัไว้ 

5.3.4 การศึกษาความเป็นไปได้ด้านเทคนิค
วิศวกรรม 

5.3.4.1 ส ม ม ติ ฐ า น ท่ี ใ ช้ ใน ก า ร
ค านวณ การวิเคราะห์การผลิตไฟฟ้าจากหญ้าเนเปียร์ 
โดยระบบผลิตไฟฟ้าแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพด้วย
ถงัปฏิกรณ์แบบ CSTR ร่วมกบัเคร่ืองยนต์  

ตารางที่ 3 สมมติฐานท่ีใช้ในการค านวณ 
อายุการใช้งานของระบบ 20 ปี 

เดินเคร่ืองยนต์ก๊าซชีวภาพ 24 ชม./วนั 

จ านวนช่ัวโมงการท างาน
ต่อปีของระบบ 

330 วนั/ปี หรือ 7,920 ชัว่โมง/
ปี 

องค์ประกอบหญ้าเนเปียร์  

ความชืน้ 83.5% w.b.  

อัตราส่วน C/N เท่ากับ 54.36 

ปริมาณของแข็งรวม
ทัง้หมด (TS) 

0.237 กิโลกรัมของแข็งรวม
ทัง้หมด/กิโลกรัม 

ปริมาณของแข็งระเหยง่าย 
(VS) 

0.213 กิโลกรัมของแข็งระเหย/
กิโลกรัม 

ปริมาตรก๊าซชีวภาพ 
0.42 (ลกูบาศก์เมตร/กิโลกรัม
ของแข็งระเหย) 

ปริมาตรก๊าซมีเทนที่เกิด 
0.217 (ลกูบาศก์เมตร/กิโลกรัม
ของแข็งระเหย) 

สัดส่วน CH4 ในก๊าซ
ชีวภาพ 

51.90% 

OLR ของมูลไก่ 
1.33 (กิโลกรัมของแข็งระเหย/
ลกูบาศก์เมตร-วนั) 
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ตารางที่ 3 สมมติฐานท่ีใช้ในการค านวณ (ตอ่) 

OLR ของเนเปียร์ 
2.67 (กิโลกรัมของแข็งระเหย/
ลกูบาศก์เมตร-วนั) 

HRT 30 วนั 

ค่า LHV ของก๊าซชีวภาพที่
มีเทน 50% (มูลไก่) 

18,958.83 (กิโลจลู/ลกูบาศก์
เมตร)  

ค่า LHV ของก๊าซชีวภาพที่
มีเทน 60% (เนเปียร์) 

21,535.69 (กิโลจลู/ลกูบาศก์
เมตร) 

มูลค่าต่อหญ้าเนเปียร์ 1 
ตัน 

2.55 (กิโลกรัม) 

ปุ๋ยยูเรีย (46-0-0) ต่อหญ้า 
เนเปียร์ 1 ตัน 

13 (กิโลกรัม) 

ราคาค่าก่อสร้างถังปฏิกรณ์
แบบ CSTR  

2,500 (บาท/ลกูบาศก์เมตร) 

ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ในการ
หมุนใบพัด 

0.102 (กิโลวตัต์-ชัว่โมง/
ลกูบาศก์เมตร-วนั) 

สมมติด้านเคร่ืองยนต์ผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 

ในงานวิจัยนีไ้ด้ศึกษา
เคร่ืองยนต์ 1 ขนาด 

2 เคร่ือง 

เคร่ืองยนต์ก๊าซชีวภาพ
ขนาด 2 MW 

Electrical Efficiency 40% 

 
5.3.4.2 ความสามารถในการผลิต

ไฟฟ้าของเคร่ืองยนต์ขนาดตา่งๆ ระยะเวลาในการเดิน
เค ร่ืองยนต์ตลอด 24 ชั่วโมง 330 วัน  ห รือ 7.920 
ชั่วโมง/ปี ซึ่งเคร่ืองยนต์มีความสามารถผลิตไฟฟ้า     
ดงัแสดงในตารางท่ี 4 

ตารางที่ 4 ความสามารถการผลติไฟฟ้าในเคร่ืองยนต์ขนาด
ตา่งๆ 

ชนิดของ
วัตถุดบิ 

ขนาด 
(กิโลวัตต์) 

ประสิทธิ 
ภาพ (%) 

ความสามารถผลิตไฟฟ้า 
(กิโลวัตต์-
ช่ัวโมง/วัน) 

(กิโลวัตต์-
ช่ัวโมง/ปี) 

หญ้า 
เนเปียร์ 

2,000 40% 48,000 15,840,000 
เคร่ืองยนต์ 2 เคร่ืองรวม

มีขนาด 4,000 
(กิโลวัตต์) 

96,000 31,680,000 

มูลไก่ 4,000 40% 96,000 31,680,000 

จากตารางท่ี  4 เป็นตารางแสดง
ความสามารถการผลิตไฟฟ้าในเคร่ืองยนต์ขนาดตา่งๆ
มีเคร่ืองยนต์ขนาด 2 เมกะวัตต์และ 4 เมกะวัตต์ ซึ่ง
ก าหนดให้เคร่ืองยนต์มีประสิทธิภาพเท่ากันคือร้อยละ 
40 ซึ่งเคร่ืองยนต์ 2 เมกะวัตต์สามารถผลิตไฟฟ้า ได้ 
48,000 กิโลวตัต์-ชัว่โมงตอ่วนั ส่วนเคร่ืองยนต์ 4 เมกะ
วัตต์สามารถผลิตไฟฟ้า ได้ 96,000 กิโลวัตต์-ชั่วโมง
ตอ่วนั 

5.3.4.3 ผ ลก ารห าป ริม าต รก๊ าซ
ชีวภาพท่ีใช้ป้อนเข้าเคร่ืองยนต์ในระบบผลิตไฟฟ้า 
การหาปริมาตรก๊าซชีวภาพท่ีป้อนเข้าเคร่ืองยนต์ใน
ขนาด 2,000 KW ท่ีสามารถผลิตไฟฟ้าได้ ดงัแสดงใน
ตารางท่ี  4 จะหาปริมาตรก๊าซชีวภาพ ท่ีป้อนเข้า
เคร่ืองยนต์ โดยค านวณจากสมการท่ี 3.3 และผลการ
ค านวณท่ีได้แสดงดงัในตารางท่ี 5 

ตารางที่ 5 ปริมาตรก๊าซชีวภาพท่ีใช้ป้อนเข้าเคร่ืองยนต์ 

ชีวมวล 
ขนาดเคร่ืองยนต์ 

(กิโลวัตต์) 
ปริมาตรก๊าซชีวภาพ 
(ลูกบาศก์เมตร/วัน) 

หญ้า 
เนเปียร์ 

2,000 20,059.68 
เคร่ืองยนต์ 2 เคร่ือง
รวมมีขนาด 4,000 

(กิโลวัตต์) 

40,119.36 

มูลไก่ 4,000 40,119.36 

จากตารางท่ี 5 แสดงปริมาตรก๊าซ
ชีวภาพท่ีใช้ป้อนเข้าเคร่ืองยนต์โดยจะใช้เคร่ืองยนต์
ขนาดเท่ากนัคือ 4 เมกะวตัต์ ปริมาตรก๊าซชีวภาพท่ีได้
จากห ญ้ า เน เปี ย ร์ ท่ี ใ ช้ ป้ อน เข้ า เค ร่ือ งยน ต์ คื อ 
40,119.36 ลูกบาศก์เมตรต่อวันและปริมาตรก๊าซ
ชีวภาพท่ีได้จากมูลไก่ ท่ีใช้ป้อนเข้าเคร่ืองยนต์คือ 
40,119.36 ลกูบาศก์เมตรตอ่วนัเทา่กนั 
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5.3.4.4 ผลการหาปริมาณ Volatile 
Solid ของแข็งระเหย การหาปริมาณ Volatile Solid ท่ี
ป้อนเข้าถังปฏิกรณ์ แบบ CSTR เพ่ือให้ผลิตก๊าซ
ชีวภาพได้ ดังแสดงในตารางท่ี  5 ปริมาณ  Volatile 
Solid ค านวณได้จากสมการท่ี 3.5 มีอตัราการเกิดก๊าซ
มีเทนเท่ากับ 0.217 (ลูกบาศก์เมตร/กิโลกรัมของแข็ง
ระเหย) และคิดเป็นก๊าซชีวภาพท่ีเกิดขึน้ได้เท่ากับ 
0.42 (ลูกบาศก์เมตร/กิโลกรัมของแข็งระเหย) ดังนัน้
ค่าปริมาณ Volatile Solid ท่ีป้อนเข้าถังปฏิกรณ์แบบ 
CSTR ของเคร่ืองยนต์ผลิตไฟฟ้า ดงัแสดงดงัในตาราง
ท่ี 6 

ตารางที่ 6 ปริมาณ Volatile Solid ที่ป้อนเข้าถงัปฏิกรณ์แบบ 
CSTR ของเคร่ืองยนต์ผลติไฟฟ้า 

ชีวมวล 
ขนาดเคร่ืองยนต์ 

(กิโลวัตต์) 
ปริมาณ Volatile Solid 

(กิโลกรัมของแขง็ระเหย/วัน) 

หญ้า 
เนเปียร์ 

2000 47,761.14 
เคร่ืองยนต์ 2 

เคร่ืองรวมมีขนาด 
4,000 (กิโลวัตต์) 

95,522.28 

มูลไก่ 4,000 108,505.78 

      จากตารางท่ี 6 แสดงถึงปริมาณ Volatile Solid ท่ี
ป้อนเข้าถังปฏิกรณ์แบบ CSTR ของเคร่ืองยนต์ผลิต
ไฟฟ้า จากการค านวณโดยใช้สูตรท่ี 3.6 หญ้าเนเปียร์
จ ะ ต้ อ ง ใส่  Volatile Solid ใน ป ริม าณ  95,522.28 
กิโลกรัมของแข็งระเหยต่อวันและใส่ปริมาณมูลไก่
เทา่กบั 108,505.78 กิโลกรัมของแข็งระเหยตอ่วนั 
  5.3.4.5 ผ ล ก า รห าป ริม า ต รถั ง
ปฏิกรณ์แบบ CSTR ท่ีใช้ในระบบผลิตก๊าซชีวภาพใน
เคร่ืองยนต์ การหาปริมาตรถงัปฏิกรณ์แบบ CSTR หา
ได้จากปริมาณ Volatile Solid เป็นตวัก าหนดปริมาตร
ถังปฏิกรณ์ โดยค านวณจากปริมาณ Volatile Solid 

ดงัแสดงในตารางท่ี 6 และอัตราภาระรับสารอินทรีย์
ต่อวนัเท่ากับ 2.67 (กิโลกรัมของแข็งระเหย/ลูกบาศก์
เมตร-วนั) โดยปริมาตรถงัปฏิกรณ์ค านวณจากสมการ
ท่ี 3.7 เม่ือได้ปริมาตรถังปฏิกรณ์ให้น ามาคิดค่าความ
ปลอดภยัท่ี 20% ดงัแสดงในตารางท่ี 7 

ตารางที่ 7 ขนาดถงัปฏิกรณ์ที่ใช้ในเคร่ืองยนต์ 

ชีวมวล 
ขนาด

เคร่ืองยนต์ 
(กิโลวัตต์) 

ปริมาตรถัง
ปฏิกรณ์ 
(ลูกบาศก์
เมตร) 

ปริมาตรถังปฏิกรณ์
รวมค่า 

Safety Factor*(xSF) 
(ลูกบาศก์เมตร) 

หญ้า 
เนเปียร์ 

2,000 21,465.68 22,000 
เคร่ืองยนต์ 2 เคร่ืองรวมมี
ขนาด 4,000 (กโิลวัตต์) 

44,000 

มูลไก่ 4,000 81,584.49 82,000 

จากต าราง ท่ี  7 แ ส ด งขน าดถั ง
ปฏิกรณ์ท่ีใช้ในเคร่ืองยนต์ โดยการค านวณจากสตูรท่ี 
3.8 พบว่า หญ้าเนเปียร์ต้องการปริมาตรถังปฏิกรณ์ 
44,000 ลูกบาศก์เมตร ส่วนมูลไก่ต้องการปริมาตรถัง
ปฏิกรณ์ไมน้่อยกวา่ 82,000 ลกูบาศก์เมตร 

5.3.4.6 ผลการปริมาณหญ้าเนเปียร์ 
เพ่ือใช้เป็นเชือ้เพลิงในระบบผลิตไฟฟ้าแบบระบบผลิต
ก๊าซชีวภาพด้วยถังป ฏิกรณ์ แบบ CSTR ร่วมกับ
เคร่ืองยนต์ในงานวิจัยนีจ้ะพิจารณาเคร่ืองยนต์ก๊าซ
ชีวภาพขนาด 2,000 KW ซึ่งสามารถค านวณหา
ปริมาณหญ้าเนเปียร์ท่ีใช้จากปริมาตรก๊าซชีวภาพท่ี
ป้อนเข้าเคร่ืองยนต์ในตารางท่ี 5 ต่อปริมาณของแข็ง
ระเหยง่าย  (VS) เท่ากับ  0.213 กิ โลก รัมของแข็ ง
ระเหย/กิโลกรัม โดยปริมาณหญ้าเนเปียร์ท่ีใช้ป้อนสู่
ระบบ แสดงดงัในตารางท่ี 8 
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ตารางที่ 8 ปริมาณหญ้าเนเปียร์ที่ใช้เป็นเชือ้เพลงิส าหรับผลติ
ก๊าซชีวภาพ 

ชีวมวล 
ขนาดเคร่ืองยนต์ 

(กิโลวัตต์) 

ปริมาณหญ้าเนเปียร์ท่ีความชืน้ 
83.5% w.b. 

(ตัน/วัน) (ตัน/ปี) 

หญ้า 
เนเปียร์ 

2,000 224.23 7,375 

 
เคร่ืองยนต์ 2 เคร่ือง
รวมมีขนาด 4,000 

(กิโลวัตต์) 
448.46 13,275 

มูลไก่ 4,000 509.42 15,027.89 

ในการค านวณปริมาณหญ้าเนเปียร์ท่ี
ความชืน้ 83.5% w.b. (ตนั/ปี) โดยวนัท่ีเร่ิมระบบการ
ผลิตเราป้อนหญ้าเนเปียร์สดเข้าระบบปริมาณ 450 
ตัน  และใช้ระยะเวลาการหมัก  45 วัน  วัน ท่ี  46 
จะต้องดึงกากออกจากระบบ 10% เท่ากับ 45 ตัน/
วนั            ปริมาณหญ้าเนเปียร์ท่ีความชืน้ 83.5% 
w.b. (ตัน /ปี ) = 450 ตัน  +  [(330 วัน  - 45 วัน ) × 
(450 ×10%)]      = 13,275 ตนั/ปี 

     จากตารางท่ี 8 แสดงถึงปริมาณหญ้าเนเปียร์ท่ีใช้
เป็นเชือ้เพลิงส าหรับผลิตก๊าซชีวภาพ โดยหญ้าเนเปียร์
ต้องใช้ 13,275 ตันต่อปี ส่วนมูลไก่จะใช้ 15,027.89 
ตนัตอ่ปี 
5.4 การวิเคราะห์ด้านการจัดการ 

การจัดหาบุคคล ในการด าเนินงานตาม
โครงการสามารถจดัหาได้ ดงันี ้

5.4.1 แรงงานในการเพาะปลูกหญ้าเนเปียร์ 
เป็นค่าแรงในการปักท่อนพันธุ์ลงดินวันละ 300 บาท
ตอ่วนั ใช้แรงงานทัง้หมด 3 คน ใช้เวลาปลกู 13 วนั ใน
พืน้ท่ีทัง้หมด 100 ไร่ค่าใช้จ่ายเท่ากับ 750 บาทต่อไร่ 
ดงันัน้คา่แรงในการปลกูคดิเป็น 75,000 บาท 

5.4.2 แรงงานในการใส่ปุ๋ ย ค่าจ้างแรงงานวนั
ละ 300 บาทต่อวนั ใช้แรงงานทัง้หมด 3 คน ในพืน้ท่ี
ทัง้หมด 100 ไร่ ค่าใช้จ่ายเท่ากับ 200 บาทต่อไร่ 
ดงันัน้คา่แรงในการใสปุ่๋ ยคดิเป็น 20,000 บาท 

5.4.3 ค่าจ้างแรงงานในการเก็บเก่ียวผลผลิต 
ค่าจ้างแรงงานวันละ 300 บาทต่อวัน ใช้แรงงาน
ทัง้หมด 3 คน ใช้เวลาตดั 2 วนั ในพืน้ท่ีทัง้หมด 100 ไร่ 
คา่ใช้จ่ายเทา่กบั 1,200 บาทตอ่ไร่ ดงันัน้คา่แรงในการ
เก็บเก่ียวผลผลิตคดิเป็น 120,000 บาท 

5.4.4 ค่าจ้างแรงงานในการดูแลรักษาเป็น
คา่จ้างแรงงานในการดแูลรักษาทัว่ไปในไร่ จ่ายคา่จ้าง
แรงงานวันละ 300 บาทต่อวัน ใช้แรงงานดูแลรักษา
สวนประมาณ2 คนต่อวัน ปีละ 330 วัน จ่ายค่าจ้าง
แรงงาน 1,980 บาทตอ่ไร่ ดงันัน้ คา่จ้างแรงงานในการ
ดแูลรักษา ในพืน้ท่ีการปลูก 100 ไร่ คิดเป็น 198,000 
บาท 

5.4.5 ค่าจ้างพนกังานในบริษัท แบ่งออกเป็น
ค่าวิศวกรดูแลระบบ 1 คนเป็นจ านวน 288,000 บาท 
ค่าวิศวกรดแูลระบบ 1 คน เป็นจ านวน 480,000 บาท 
คา่คนงาน 12 คน เป็นจ านวน 1,296,000 บาท ดงันัน้
คา่จ้างพนกังานในบริษัท คิดเป็น 19,835,112 บาทตอ่
ปี 
5.5 การวิเคราะห์ด้านการเงนิ 

5.5.1 โครงสร้างต้นทนุและรายได้ 
    คา่ใช้จ่ายในการผลิตมีคา่เส่ือมราคาโดยคิด
โครงการท่ีมีอายเุฉล่ีย 10 ปี ดงัแสดงในตารางท่ี 9 
 
 
 
 

Engineering  Journal  of  Siam  University Page  23 Volume  20, Issue 1,  No.38, January-June 2019



ตารางที่ 9 คา่เสือ่มราคา 

รายการ ปีที่ 0 ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 ปีที่ 6 ปีที่ 7 ปีที่ 8 ปีที่ 9 ปีที่ 10 

ค่าใช้จ่ายในการผลิต 

ค่าบ่อหมักราง 15 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

ค่าบ่อหมัก CSTR 90 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Biogas scrubber 6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 
Dehumidify 3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 

Generator building 40 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Blower 2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 

รถตัด 4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 

 
5.5.2 ระยะเวลาคืนทนุ (PB) 

ระยะเวลาคืนทนุ =  
183,318,556

99,475,200
  =   1.84 ปี 

5.5.3 อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) 

ตารางที่ 10 การค านวณอตัราผลตอบแทนภายใน มีเงินลงทนุ
เร่ิมต้น  

ปีที่ เงินลงทุนเร่ิมต้น กระแสเงินสดรับสุทธิ 

1 183,318,556 99,475,200 
2 - 101,464,704 
3 - 103,493,998 
4 - 105,563,878 
5 - 107,675,156 
6 - 109,828,659 
7 - 112,025,232 
8 - 114,265,737 
9 - 116,551,051 
10 - 118,882,072 
11 - 121,259,714 
12 - 123,684,908 
13 - 126,158,606 
14 - 128,681,778 
15 - 131,255,414 
16 - 133,880,522 
17 - 136,558,133 
18 - 139,289,295 
19 - 142,075,081 
20 - 144,916,583 
IRR 56.25 

5.5.4 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) บริษัท เคซี
เอฟ พลงังานสีเขียวจ ากดั มีการจา่ยเงินลงทนุครัง้แรก 
191,246,320 บาทและจะได้รับกระแสเงินสดสทุธิเป็น
ระยะเวลาตามโครงการ 20 ปี อัตราผลตอบแทนใน
ขณะนัน้ร้อยละ 10 การค านวณหามูลค่าปัจจบุนัสุทธิ
ค านวณได้ดงัแสดงในตารางท่ี 11  

ตารางที่ 11 มลูคา่ปัจจบุนัสทุธิ 

ปีที่ 
กระแสเงินสด 

รับสุทธิ 
ปรับมูลค่าปัจจุบัน มูลค่าปัจจุบัน 

1 99,475,200 0.833333333 82,896,000 
2 101,464,704 0.694444444 70,461,600 
3 103,493,998 0.578703704 59,892,360 
4 105,563,878 0.482253086 50,908,506 
5 107,675,156 0.401877572 43,272,230 
6 109,828,659 0.334897977 36,781,396 
7 112,025,232 0.279081647 31,264,186 
8 114,265,737 0.232568039 26,574,558 
9 116,551,051 0.193806699 22,588,375 
10 118,882,072 0.161505583 19,200,118 
11 121,259,714 0.134587986 16,320,101 
12 123,684,908 0.112156655 13,872,086 
13 126,158,606 0.093463879 11,791,273 
14 128,681,778 0.077886566 10,022,582 
15 131,255,414 0.064905472 8,519,195 
16 133,880,522 0.054087893 7,241,315 
17 136,558,133 0.045073244 6,155,118 
18 139,289,295 0.037561037 5,231,850 
19 142,075,081 0.031300864 4,447,073 
20 144,916,583 0.026084053 3,780,012 
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หมายเหต:ุ ก าหนดให้อตัราผลตอบแทนท่ีต้องการเป็น
ร้อยละ 20 

5.5.5 อัต ราส่ วนผลตอบแทนต่อ ต้นทุน 
(Benefit /Cost Ratio: B/C Ratio) 

ตารางที่ 12 อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่ต้นทนุ 
มูลค่าปัจจุบันของ
ค่าใช้จ่าย (บาท) 

มูลค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทน (บาท) 

B/C Ratio 

422,259,166 743,024,398 1.76 

จากตารางท่ี 12 เป็นการวิเคราะห์อัตราส่วน
ผลตอบแทนตอ่ต้นทนุวา่ควรลงทนุหรือไม่เม่ือค านวณ
อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุนแล้วพบว่ามีค่า
อตัราสว่นผลตอบแทนตอ่ต้นทนุเทา่กบั 1.76  
5.6 การวิเคราะห์ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม        

5.6.1 ท า ง ด้ า น บ ริษั ท ไ ด้ รับ  ISO14001, 
ISO9001 ท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นมลพิษทาง
อากาศแน่นอน ไม่สง่ผลอนัตรายตอ่แม่น า้ล าคลอง ไม่
ก่อมลพิษแก่ชมุชน  

5.6.2 ทางด้านการดแูลผู้ มีส่วนได้เสียทกุกลุ่ม
ทัง้ในส่วนของผู้ ถือหุ้ น ลูกค้า ผู้ บริโภค คู่ค้า อย่าง
เหมาะสมและเป็นธรรม รวมทัง้มีการเปิดเผยข้อมูล
อย่างโปร่งใส ตระหนักในความส าคญัของการก ากับ
ดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) ใน
ส่วนของพนักงานนัน้ บริษัทได้ดูแลพนักงาน โดยยึด
หลักการบริหารค่าจ้างด้วยความเป็นธรรม มีความ
เหมาะสมตอ่การครองชีพอยา่งเป็นสขุ มีการสนบัสนนุ
เงินในรูปแบบของเงินช่วยเหลือและเงินกู้ สวัสดิการ
ตา่งๆ รวมถึงสวสัดกิารทางด้านอ่ืนๆ อีกมากมาย 

5.6.3 ทางด้านการท าโครงการสนับสนุนการ
เพาะปลูก เพ่ือเพิ่มรายได้และทางเลือกท่ีดีให้กับ
เกษตรกรและเพิ่มแหลง่วตัถดุบิให้กบับริษัท  

5.6.4 ทางด้านการจดักิจกรรมเพ่ือพฒันาและ
ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนท่ีด้อยโอกาสให้
มีการศึกษา และได้ รับการอบรมพัฒนาปลูกฝัง
จิตส านึกท่ีดีต่อสงัคม ส่งเสริมกิจกรรมการพฒันาเด็ก
และเยาวชนโดยอาศยัชมุชน มีสว่นร่วม ปลกูจิตส านึก
การอนุ รักษ์และการประยุกต์ใช้ท รัพยากรอย่าง
สอดคล้องเข้ากับวิถีชีวิตพืน้บ้านและภูมิปัญญาไทย 
ส่งเสริมให้เกิดการกระจายทางด้านการศกึษาและลด
ช่องว่างความแตกต่างระหว่างสังคมเมืองกับสังคม
ชนบท 
5.7 ก ารวิ เค ราะ ห์ เป รียบ เที ยบ ต้นทุ นและ
ผลตอบแทน 

ตารางที่ 13 การเปรียบเทียบผลตอบแทนทางด้านการเงิน 

รายการ 
การผลิตไฟฟ้าจาก
มูลไก่และน า้เสีย 

(บาท/ปี) 

การผลิตไฟฟ้าจาก
หญ้าเนเปียร์มูลไก่
และน า้ (บาท/ปี) 

ต้นทุน   

ต้นทุนวัตถุดบิ   
- หญ้าเนเปียร์ปลกู
เอง 

- 54,286 

- การเก็บเก่ียว ดแูล
รักษา 

- 839,300 

- การรับซือ้หญ้าเน
เปียร์จากแหลง่
จ าหน่าย 

- 9,878,400 

- การรับซือ้น า้ประปา - 780,570 
- การรับซือ้มลูไก่ 12,780,612 5,292,000 
- น า้เสีย 4,990,500 - 
ต้นทุนการขนส่ง
วัตถุดบิ 

- 4,410,000 

ต้นทุนแรงงาน   
- วิศวกรดแูลระบบ 1 
คน 

288,000 288,000 

- ผู้ดแูลห้องทดลอง 2 
คน 

480,000 480,000 

- คา่คนงาน 12 คน 1,296,000 1,296,000 
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ตารางที่ 13 การเปรียบเทียบผลตอบแทนทางด้านการเงิน 
(ตอ่) 

รายการ 
การผลิตไฟฟ้าจาก
มูลไก่และน า้เสีย 

(บาท/ปี) 

การผลิตไฟฟ้าจาก
หญ้าเนเปียร์มูลไก่
และน า้ (บาท/ปี) 

ต้นทุนรวม 19,835,112 23,318,556 
รายได้   
- การจ าหน่ายไฟฟ้า
ให้การไฟฟ้าสว่น
ภมูิภาค 

30,363,107 99,475,200 

ก าไร 10,527,995 76,156,644 

 
6. สรุปผลการศึกษา 
6.1 การวิเคราะห์ด้านการศึกษาความเป็นไปได้ 

จากการวิเคราะห์พบว่ามีความเป็นไปได้ใน
ด้านการลงทุนในโครงการนี ้เน่ืองจากมีโอกาสทาง
การตลาดสูง มีแหล่งรับซือ้ท่ีแน่นอน มีระบบการผลิต
ไฟฟ้าท่ีครบวงจร สามารถผลิตได้อย่างต่อเน่ืองและ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการได้ มีการวาง
แผนการผลิต ก าลงัคน ให้เหมาะสมกับงานท่ีท า เพ่ือ
ความสะดวกในการด าเนินงานมีการให้ความส าคัญ
ในส่วนของการจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือ
เพิ่มผลผลิต ก าไร และให้ความส าคญักบัคณุภาพของ
ผลผลิตโดยค านึงถึงผลกระทบทางด้านสังคมและ
สิ่งแวดล้อมเป็นหลกั มีผลตอบแทนคุ้มคา่กบัเงินลงทนุ
ทัง้หมด โดยมีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ 822,896,000 ใน
อตัราผลตอบแทนท่ีต้องการเป็นร้อยละ 20 ระยะเวลา
คืนทุ น เท่ ากับ  1 ปี  10 เดื อน  7 วัน และ มี อัต รา
ผลตอบแทนภายในร้อย 56.25 ซึ่งให้ผลตอบแทนสูง 
สามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลาท่ีรวดเร็ว และ
ให้ ผ ล เป็ น ท่ี น่ าพ อ ใจ อย่ า งยิ่ ง ส าม า รถแสด ง
ผลตอบแทนทางด้านการเงินดงัรูปท่ี 7 

 

รูปท่ี 7 แผนภมูิแสดงผลตอบแทนทางด้านการเงิน 

จาก รูป ท่ี  7 แผนภู มิ แสดงผลตอบแทน
ทางด้านการเงิน พบว่าต้นทนุ รายได้และก าไรของการ
ผลิตไฟฟ้าจากมูลไก่และน า้เสียเท่ากับ 19,835,112 
แ ล ะ 30,363,107 แ ล ะ  10,527,995 บ า ท ต่ อ ปี
ตามล าดับ ส่วนต้นทุน รายได้และก าไรของการผลิต
ไฟฟ้าจากหญ้าเนเปียร์กับมูลไก่เท่ากับ 23,318,556 
แ ล ะ  99,475,200 แ ล ะ  76,156,644 บ า ท ต่ อ ปี
ตามล าดับ ซึ่งจะเห็นได้ชัดว่าการผลิตไฟฟ้าจาก
หญ้าเนเปียร์และมลูไก่มีผลตอบแทนท่ีสงูกว่าการผลิต
ไฟฟ้าจากมลูไก่และน า้เสีย 
6.2 ผลการศึกษาต้นทุนการปลูก การเก็บเก่ียว
และการขนส่งหญ้าเนเปียร์ 

 

รูปท่ี 8 แผนภมูิแสดงผลการศกึษาต้นทนุการปลกู 
การเก็บเก่ียวและการขนสง่หญ้าเนเปียร์ 
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จากรูปท่ี 8 แผนภูมิแสดงผลการศึกษาต้นทุน
การปลูก การเก็บเก่ียวและการขนส่งหญ้าเนเปียร์ ใช้
ท่อนพนัธุ์ในปริมาณ 700 กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนเท่ากับ 
1,500 บาทต่อไร่ สามารถเก็บเก่ียวได้ 8 ครัง้ต่อปีและ
อายุของท่อนพนัธุ์ในการปลูกต่อครัง้สามารถอยู่ได้ 7 
ปี และเร่ิมปลูกใหม่ได้ในปีท่ี 8 ต้นทุนการจ้างเหมาใน
การปลูก 3,800 บาทตอ่ไร่ และจ้างเหมาการเก็บเก่ียว 
8,393 บาทตอ่ไร่  
           การขนส่งหญ้าเนเปียร์จะขนส่งเฉพาะหญ้าท่ี
รับซือ้จากแหล่งจ าหน่าย รับซือ้ในราคา 1,200 บาท
ต่อตัน  ใช้ป ริม าณ  8,232 ตันต่ อ ปี  มี ค่ า ใช้ จ่ าย 
9,878,400 บาทต่อปีและมีค่าขนส่งหญ้ าเนเปียร์ 
4,410,000 บาทตอ่ปี 
6.3 ผลการวิเคราะห์ปริมาณหญ้าเนเปียร์ 

ผลการวิเคราะห์ปริมาณหญ้าเนเปียร์ท่ีใช้เป็น
เชือ้เพลิงส าหรับผลิตก๊าซชีวภาพ ในระบบผลิตไฟฟ้า
แบบระบบด้วยถังป ฏิกรณ์  แบบ CSTR รวมกับ
เคร่ืองยนต์ขนาด 2,000 กิโลวัตต์ จ านวน 2 เคร่ือง 
พิจารณาท่ีอายุโครงการ 20 ปี โดยใช้หญ้าเนเปียร์ท่ี
ความชืน้ 83.5% ใสเ่ข้าระบบทัง้หมด 13,275 ตนัตอ่ปี 
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