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การประเมินต้นทุนพลังงานการใช้เชื้อเพลิงซังข้าวโพด 

ของโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคเหนือตอนบน 

Energy Cost Estimation of Factories Using Corn Pellets  

in the Upper Northern Region 

นนทกานต์  ชุ่มแสง* และวรัทยา  แจ้งกระจ่าง** 

บทคัดย่อ   

การค้นคว้าแบบอิสระเร่ืองการประเมินต้นทุนพลังงานการใช้เชื้อเพลิงซังข้าวโพดของโรงงานอุตสาหกรรมในเขต

ภาคเหนือตอนบน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบต้นทุนค่าใช้จ่ายของเชื้อเพลิงภายในโรงงานอุตสาหกรรมใน

ปัจจุบันกับการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลที่ผลิตจากซังข้าวโพด กลุ่มประชากรท่ีใช้ศึกษาคือ กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมในเขต

ภาคเหนือตอนบนท่ีมีการใช้พลังงานความร้อนสําหรับการทํางานของหม้อนํ้าจากการลงทะเบียนข้อมูลกระทรวง

อุตสาหกรรมจํานวน 252 ราย นํามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกันโดยใช้แนวคิดการใช้ข้อมูลต้นทุนในการตัดสินใจ และ        

การประเมินโครงการสําหรับการลงทุนเพื่อผลิต 

จากการศึกษาพบว่า การท่ีเช้ือเพลิงซังข้าวโพดจะมีความน่าสนใจในการนํามาใช้ทดแทนเชื้อเพลิงท่ีใช้ในปัจจุบัน

ได้แก่ ข้ีเลื่อย ฟืน แกลบ และนํ้ามันเตา เม่ือพิจารณาจากค่าใช้จ่ายท่ีลดลงโดยข้ึนอยู่กับราคาขายเชื้อเพลิงซังข้าวโพดใน

ตลาดและค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบในกรณีท่ีซ้ือจากภายนอกมาใช้ ส่วนกรณีการผลิตเชื้อเพลิงซังข้าวโพดใช้เอง

เหมาะสมสําหรับโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีปริมาณความต้องการเช้ือเพลิงที่ค่อนข้างสูง โดยความคุ้มค่าในการลงทุนจะ

ข้ึนอยูกั่บราคาต้นทุนซังข้าวโพดสําหรับการผลิตซ่ึงไดแ้ก่ ราคาของซังข้าวโพดและค่าขนส่ง  

ABSTRACT 

The independent study “ Energy Cost Estimation of Factories Using Corn Pellets in the Upper Northern 

Region”, aimed to study energy cost inside factory between using current fuel and corn pellets. The population of the 

study consisted of upper northern region factories that using boiler for operation data from ministry of industry 252 

factories. The data was compared and analyzed according to the concept of relevant cost and decision making and 

financial investment evaluation 

From the study it was found that corn pellets will be interested as a renewable fuel for sawdust firewood 

chaff and fuel oil from relevant cost considering. Corn pellets price and system changing cost are the factors for corn 
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pellets buyer factories to make it worth. In case of investment for corn pellets production will suitable for the large     

energy consumption factories which total cost of material is the key to a worthy result.  

บทนํา  

ในปัจจุบัน ปัญหาหมอกควันในเขตภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยนับว่าเป็นปัญหาสําคัญท่ีส่งผลกระทบต่อ

คุณภาคชีวิตของประชาชนรวมไปถึงระบบเศรษฐกิจ จากการเผาเพื่อทําลายเศษวัสดุทางการเกษตรโดยทวีความรุนแรงข้ึน

ในด้านความเข้มข้นของฝุ่นละอองจาก 324 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เป็น 381ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร เม่ือเปรียบเทียบ

ระหว่างปี พ.ศ. 2557 และปี พ.ศ. 2558 สร้างผลกระทบอย่างกว้างขว้างท้ังในด้านธุรกิจการท่องเที่ยวและสุขภาพอนามัย

ของประชาชนในเขตบริเวณภาคเหนือตอนบนเป็นอย่างมาก  

หนึ่งในโครงการที่ได้รับความสนใจเพื่อใช้ในการลดปัญหาดังกล่าวได้แก่โครงการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลจาก 

ซังข้าวโพดเพื่อนํามาใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทนในเขตภาคเหนือตอนบน โดยการนํามาแปรรูปผ่านกระบวนการบดย่อย

จากเคร่ืองจักรและเคร่ืองอัดแท่งกลายเป็นแท่งเชื้อเพลิงอัดเม็ดหรือเช้ือเพลิงสําหรับให้ความร้อนแก่หม้อไอนํ้าหรือโรงอบ

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรต่าง ๆ โดยจะก่อให้เกิดมูลค่าในตัวของซังขา้วโพดและลดการการเผาทําลายในปัจจุบัน  

จากผลการดําเนินงานโครงการนําร่องเม่ือปี พ.ศ. 2558 ที่อําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ได้มีส่วนแก้ไขปัญหา

หมอกควันในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม่ และยังพบว่าเชื้อเพลิงซังข้าวโพดอัดแท่งท่ีผลิตได้มีคุณภาพดี ให้ความร้อนสูง ขี้เถ้า

น้อย และต้นทุนไม่สูงมากเกินไป การศึกษานี้จึงต้องการทําการศึกษาเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในด้านเช้ือเพลิงเพ่ือเป็น

แนวทางในการตัดสินใจหันมาเชื้อเพลิงจากซังข้าวโพด เพื่อส่งผลระยะยาวในการลดปัญหาหมอกควันในเขตภาคเหนือ

ตอนบนท่ีส่งผลถึงระบบเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่เกี่ยวข้องในอนาคต 

แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา  

ข้อมูลต้นทุนที่เก่ียวข้องเพื่อการตัดสินใจ (Relevant Cost and Decision Making) แนวคิดในการตัดสินใจ

จากข้อมูลที่เป็นตัวเลขโดยการรวบรวมข้อมูลต้นทุนที่เกี่ยวข้องนํามาเปรียบเทียบผลได้ที่เกิดขึ้นในทุก ๆ ทางเลือกที่กําหนด

ไว้ แล้วตัดสินใจโดยการเลือกทางเลือกท่ีดีท่ีสุด โดยผู้บริหารจะต้องตัดสินใจในปัญหาท้ังระยะส้ันและระยะยาว  โดยมี   

การอาศัยข้อมูลต้นทุนต่าง ๆ ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

การวิเคราะห์ด้านการเงินและการประเมินโครงการลงทุนตามหลักมูลค่าเงินตามเวลา กรณีท่ีมีการลงทุน

โดยเน้นไปท่ีการพิจารณาสภาพคล่องหรือกระแสเงินสดส่วนเพิ่มเปรียบเทียบกับต้นทุนของเงินทุนโดยใช้ตัวชี้วัดได้แก ่ 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ระยเวลาคืนทุน ระยะเวลาคืนทุนคิดลด และอัตราผลตอบแทนที่แท้จริง เพื่อบ่งบอกความคุ้มค่าใน  

การลงทุนและนําไปใช้ในการตัดสินใจ 
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

1. ขอบเขตการศึกษา 
เน้ือหาในการศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาต้นทุนทางด้านพลังงานเปรียบเทียบระหว่างการใช้พลังงาน

เช้ือเพลิงปัจจุบันกับการเปล่ียนมาใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากซังข้าวโพด  ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้จะมุ่งเน้นการศึกษาทาง     

ด้านต้นทุนค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องและการประเมินทางด้านการเงิน โดยจะทําวิเคราะห์ในแต่ละกรณีที่ได้กําหนดเอาไว้ เพื่อ

เป็นแนวทางในการตัดสินใจสําหรับผู้ประกอบการที่เก่ียวข้อง 

2.ข้ันตอนการศึกษา 

1. แบ่งกลุ่มผู้ประกอบการท้ังหมดออกเป็น 3 กลุ่ม โดยมีจุดแบ่งกลุ่มได้แก่เปอร์เซ็นไทล์ที่ 25 และเปอร์เซ็น

ไทล์ที่ 75 ของชุดข้อมูลท่ีทําการตัดข้อมูลท่ีมีความแตกต่างมากจากข้อมูลท้ังหมด เพื่อหาระดับในการวิเคราะห์โดยใช้

ค่าเฉล่ียของแต่ละกลุ่มเป็นตัวแทนในการสร้างต้นแบบจําลองของการเกิดต้นทุนตามกลยุทธ์ที่กําหนด 

2. คํานวณหาต้นทุนทางพลังงานท่ีเกิดขึ้นจากท้ังสามกลยุทธ์ท่ีกําหนดได้แก่ กลยุทธ์การใช้พลังงานใน

รูปแบบปัจจุบัน กลยุทธ์การใช้พลังงานจากเช้ือเพลิงชีวมวลซังข้าวโพดโดยซ้ือเช้ือเพลิงจากผู้ผลิตภายนอก และกลยุทธ์

การใช้พลังงานจากเชื้อเพลงิชีวมวลโดยทําการผลิตเชือ้เพลิงชีวมวลภายในสถานประกอบการด้วยตนเอง   

3. ทําการเปรียบเทียบต้นทุนทางด้านพลังงานที่ได้จากการวิเคราะห์ในแต่ละกลยุทธ์ท่ีใช้ โดยเพิ่มเติม    

การวิเคราะห์ประเมินทางการเงินในกรณีของกลยุทธ์การใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงชีวมวลโดยทําการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล

ภายในสถานประกอบการด้วยตนเอง   

4. ทําการจําลองนโยบายส่งเสริมจากทางภาครัฐและทําการคํานวณวิเคราะห์ตามแผนการดําเนินการใหม่

ท้ังในเชิงต้นทุนและผลตอบแทนทางการลงทุน  

3.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้คือ ผู้ประกอบการที่มีการลงทะเบียนหม้อผลิตไอนํ้าเพื่อใช้ในการดําเนินกิจการ

ในเขตภาคเหนือตอนบนจํานวนท้ังหมด 252 ราย  

4.วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   

ในการศึกษาครั้งน้ีได้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิท้ังข้อมูลผู้ประกอบการเป้าหมาย พลังงานความร้อนและราคาของ

เช้ือเพลิงชนิดต่าง ๆ จากศูนย์วิจัยพลังงานเพื่อเทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

ผลการศึกษา 

ผลการศึกษาพบว่า ในด้านพลังงานความร้อนที่ให้ของเชื้อเพลิงซังข้าวโพดสามารถทดแทนเชื้อเพลิงรูปแบบอ่ืนที่

นํามาทําการศึกษาได้แก่ ข้ีเลื่อย ฟืน แกลบ และนํ้ามันเตา แต่ในด้านต้นทุนค่าใช้จ่ายนั้นจะข้ึนอยู่กับปัจจัยท่ีแตกต่างกันใน

กรณีของการซ้ือเชื้อเพลิงซังข้าวโพดไปใช้กับการผลิตเชื้อเพลิงซังขา้วโพดเพ่ือใช้เองภายในสถานประกอบการ 

 ในกรณีปกติที่ราคาขายเช้ือเพลิงซังข้าวโพดราคา 3 บาทต่อกิโลกรัมเม่ือเปรีบเทียบทางด้านพลังงานและต้นทุน

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นพบว่าเช้ือเพลิงซังข้าวโพดมีต้นทุนสูงกว่า ขี้เล่ือย ฟืน และแกลบ ถึงแม้จะไม่มีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง
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ระบบก็ตาม ณ ระดับราคาน้ีเม่ือทําการตัดสินใจตามแนวคิดทางด้านต้นทุนจึงไม่สามารถทําให้เช้ือเพลิงซังข้าวโพดเข้ามา

ทดแทนเช้ือเพลิงชนิดต่าง ๆ ดังกล่าวได้ การท่ีจะทําให้เช้ือเพลิงซังข้าวโพดมีความน่าสนใจในการหันมาใช้ราคาขายควร

ปรับลดลงมาท่ี 2 บาท 50 สตางค์ต่อกิโลกรัมเพื่อทําให้ค่าใช้จ่ายลดตํ่ากว่าค่าใช้จ่ายของฟืนและแกลบ และตํ่ากว่ากว่า  

2 บาท 34 สตางค์ต่อกิโลกรัมเพื่อทําให้ค่าใช้จ่ายลดตํ่ากว่าค่าใช้จ่ายของชี้เลื่อย โดยไม่คํานึงถึงค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง

ระบบ แต่เม่ือมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบเข้ามาเกี่ยวข้องจะต้องทําการคํานวณความคุ้มค่าโดยใช้ส่วนต่างค่าใช้จ่าย

ของเช้ือเพลิงที่เกิดข้ึนกับค่าใช้จ่ายดังกล่าวตามปริมาณเชือ้เพลิงท่ีใช้และระยะเวลาโครงการท่ีตั้งเป้าไว ้

 การผลิตเช้ือเพลิงซังข้าวโพดเพื่อใช้เองภายในสถานประกอบการจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าและควรลงทุนก็ต่อเม่ือ

ปริมาณความต้องการความร้อนหรือเชื้อเพลิงของสถานประกอบการน้ัน ๆ อยู่ในระดับท่ีมากพอและสามารถใช้

ประสิทธิภาพของเครื่องจักรจากการลงทุนได้อย่างเต็มท่ี ในการศึกษาน้ีมีเพียงตัวแทนกลุ่มผู้ใช้พลังงานขนาดใหญ่ที่

สามารถใช้ประสิทธิภาพเคร่ืองจักรในการลงทุนสูงถึง 75 เปอร์เซ็นต์ และเป็นกรณีท่ีมีต้นทุนค่าใช้จ่ายต่ําที่สุดสําหรับกลุ่ม

ผู้ใช้พลังงานขนาดใหญ่ โดยในกรณีปกติท่ีราคาต้นทุนซังข้าวโพดเพื่อการผลิตท่ี 1 บาทต่อกิโลกรัม ให้ผลตอบแทนจาก 

การประเมินการลงทุนในการใช้ทดแทนขี้เลื่อย ฟืน และแกลบ สูงถึง 11.5 25 และ 27 เปอร์เซ็นต์ต่อปี โดยรวมค่าใช้จ่ายใน 

การปรับปรุงระบบ 2 ล้านบาท และไม่มีนโยบายใด ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง สําหรับกลุ่มผู้ใช้พลังงานขนาดเล็กและขนาดกลาง

ในการศึกษาน้ีไม่เหมาะสมท่ีจะหันมาผลิตเชื้อเพลิงซังข้าวโพดใช้เองภายในสถานประกอบการเน่ืองจากปริมาณเชื้อเพลิงที่

ต้องการมีปริมาณน้อยเม่ือเทียบกับอัตราการผลิตของเคร่ืองจักรท่ีทําการลงทุนไปคิดเป็นเพียง 5 และ 20 เปอร์เซ็นต์

ตามลําดับ  จากการใช้ประสิทธิภาพเคร่ืองจักรท่ีน้อยทําให้ไม่เกิดความคุ้มค่าในการลงทุนผลิตเชื้อเพลิง สังเกตุได้จาก

ค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าเชื้อเพลิงรูปแบบอ่ืนโดยไม่คิดมูลค่าเงินตามเวลา   จึงทําให้ไม่สามารถสร้างกระแสเงินสดส่วนรับที่

เพิ่มข้ึนได้  

 จากการศึกษาพบว่า ต้นทุนค่าใช้จ่ายของเชื้อเพลิงซังข้าวโพดในกรณีท่ีซ้ือจากผู้ผลิตภายนอกมาใช้แปรผันตาม

ปัจจัยหลักคือราคาขายเชื้อเพลิงซังข้าวโพดจากผู้ผลิตภายนอก และปัจจัยรองได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบเพ่ือ

รองรับการใช้เช้ือเพลิงซังข้าวโพด โดยการให้เงินสนับสนุนจากภายนอกจะส่งผลต่อปัจจัยรองดังกล่าว อย่างไรก็ตามปัจจัย

ท่ีทําให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้เช้ือเพลิงดังกล่าวยังคงอยู่ท่ีราคาขายเช้ือเพลิงจากผู้ผลิตภายนอก ส่วน ต้นทุนค่าใช้จ่าย

ของเชื้อเพลิงซังข้าวโพดในกรณีท่ีทําการผลิตเพ่ือใช้เองภายในสถานประกอบการควรใช้การวิเคราะห์ทางการเงินโดย   

การประเมินโครงการลงทุนเน่ืองจากเงินลงทุนท่ีค่อนข้างสูงและมีต้นทุนทางการเงิน โดยความคุ้มค่าในการลงทุนจะขึ้นอยู่

กับต้นทุนซังข้าวโพดเพื่อการผลิตเป็นปัจจัยหลักสําหรับระดับความต้องการเชื้อเพลิงหรืออัตราการผลิตที่เหมาะสมซึ่งจะ

ทําให้เกิดความต่างของกระแสเงินสดส่วนเพิ่มในแต่ละงวดในการประเมิน โดยชนิดของเชื้อเพลิงในรูปแบบปัจจุบันท่ีใช้กับ

ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบเพ่ือรองรับการใช้เช้ือเพลิงซังข้าวโพดเป็นปัจจัยรองท่ีส่งผลกระทบน้อยกว่า ทางด้านเงิน

สนับสนุนจากภายนอกจะทําให้ความคุ้มค่าในการลงทุนหรืออัตราผลตอบแทนสูงข้ึนเน่ืองจากไปลดในส่วนของเงินลงทุน

เร่ิมต้นของผู้ประกอบการ 
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อภิปรายผลการศึกษา 

 จากการศึกษาเรื่องการประเมินต้นทุนพลังงานการใช้เช้ือเพลิงซังข้าวโพดของโรงงานอุตสาหกรรมในเขต

ภาคเหนือตอนบน  สามารถอภิปรายผลตามแนวคิดการตัดสินใจสําหรับต้นทุนท่ีเกี่ยวข้องกับการประเมินโครงการจาก

การลงทุนได้ ดังต่อไปน้ี  

ด้านศักยภาพของเช้ือเพลงิซังข้าวโพดเพื่อการนํามาใช้ทดแทน 

เชื้อเพลิงซังข้าวโพดที่ทําการผลิตสามารถให้พลังงานความร้อน 3,940 กิโลแคลอร่ีต่อกิโลกรัมหรือ 16,946  

กิโลจูลต่อกิโลกรัม ใกล้เคียงกับกรณีของการผลิตถ่านอัดแท่งจากถ่านกะลามะพร้าวและถ่านเหง้ามันสําปะหลังเพื่อใชเ้ป็น

พลังงานทดแทนของ รุ่งโรจน์ พุทธีสกุล (2553)  ซ่ึงมากกว่าพลังงานความร้อนที่ได้จากขี้เล่ือย ฟืน และแกลบ แต่น้อยกว่า

นํ้ามันเตาเม่ือเทียบเช้ือเพลิงเป็นกิโลกรัม เม่ือเทียบความคุ้มค่าในการเปลี่ยนมาใช้เช้ือเพลิงซังข้าวโพดโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ในการปรับปรุงระบบหรือการลงทุนพบว่ามีความคุ้มค่ามากกว่าฟืนและแกลบท่ีราคาขายตํ่ากว่า 2 บาท 50 สตางค์ต่อ

กิโลกรัม และจะคุ้มค่ามากกว่าขี้เลื่อยเม่ือราคาลดลงตํ่ากว่า 2 บาท 34 สตางค์ต่อกิโลกรัม ทางด้านนํ้ามันเตาเป็น

เชื้อเพลิงท่ีมีต้นทุนสูงกว่าเชื้อเพลิงที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้ โดยส่วนใหญ่ผู้ประกอบการจะมีข้อจํากัดในการใช้เช้ือเพลิงใน

รูปแบบดังกล่าวจึงมีรายละเอียดหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการเปล่ียนรูปแบบพลังงานเป็นกรณีพิเศษ 

ในด้านพลังงานที่ให้ต่อกิโลกรัมและลักษณะของเชื้อเพลิงซังข้าวโพดมีความเป็นไปได้ท่ีจะใช้ทดแทนขี้เล่ือย  

ฟืนและแกลบ ซ่ึงเป็นเช้ือเพลิงที่ใช้กันมากในปัจจุบัน ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับราคาเชื้อเพลิงซังข้าวโพดดังกล่าวท่ีขายในตลาด  

ส่วนในกรณี ท่ีมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการปรับปรุงระบบเพื่อเปล่ียนรูปแบบของเชื้อเพลิง ปัจจัยเพิ่มเติมท่ีส่งผลถึง        

ความคุ้มค่าในการหันมาใช้จะขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบดังกล่าวและปริมาณการใช้เช้ือเพลิงที่จะสร้าง   

ความแตกต่างการทางด้านพลังงานต่อค่าใช้จ่ายให้ครอบคลุมต้นทุนในการปรับปรุงระบบเพื่อรองรับ  

ด้านการลงทุนผลิตเพื่อใช้ทดแทนภายในสถานประกอบการ 

การลงทุนผลิตเช้ือเพลิงซังข้าวโพดเพื่อใช้เองในสถานประกอบการจะเกิดความคุ้มค่าด้วยปัจจัยหลัก  ได้แก ่

ปริมาณการใช้เช้ือเพลิงที่มากพอและเหมาะสม ซ่ึงสามารถใช้ประสิทธิภาพเคร่ืองจักรได้เต็มท่ี ราคาต้นทุนซังข้าวโพดเพื่อ

การผลิต และนโยบายสนับสนุนผลักดันในการลงทุนเพื่อเปล่ียนแปลงรูปแบบพลังงานให้หันมาใช้เช้ือเพลิงซังข้าวโพด  

โดยในการศึกษาน้ีการแบ่งกลุ่มผู้ใช้พลังงานออกเป็น 3 กลุ่มแสดงให้เห็นชัดเจนถึงความเหมาะสมในกรณีการลงทุนเพื่อ

ผลิตเชื้อเพลิงซังข้าวโพดเพื่อใช้เองในสถานประกอบการน้ันใช้ได้เพียงเฉพาะกลุ่มผู้ใช้พลังงานขนาดใหญ่เพียงเท่าน้ันจาก

เงื่อนไขทางด้านปริมาณการใช้เช้ือเพลิงท่ีได้กล่าวมาข้างต้น ในด้านต้นทุนซังข้าวโพดเพื่อการผลิตจะส่งผลกระทบโดยตรง

ต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของเชื้อเพลิงดังกล่าวการที่ตุ้นทุนส่วนนี้สูงเกินไปทําให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นเกิดความไม่คุ้มค่าในการลงทุน 

ส่วนของนโยบายสนับสนุนเงินลงทุนจะมีผลทําให้เกิดความคุ้มค่าหรืออัตราผลตอบแทนท่ีมากย่ิงขึ้นเน่ืองจากจํานวนเงิน

ลงทุนเริ่มต้นที่ลดลง 

จากการจําลองต้นทุนซังข้าวโพดเพื่อการผลิตท่ี 1 บาท ต่อกิโลกรัม ซ่ึงสูงกว่าต้นทุนท่ีเป็นจริงในปัจจุบัน        

การลงทุนดังกล่าวสําหรับกลุ่มผู้ใช้พลังงานขนาดใหญ่ยังคงมีความคุ้มค่า  ในกรณีการผลิตเพื่อทดแทนเช้ือเพลิงทุก

รูปแบบในการศึกษาโดยการต้ังต้นทุนของเงินทุนไว้ท่ี 10 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ท่ีระยะเวลาโครงการ 10 ปี ไม่ว่าจะมีหรือไม่มี
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นโยบายสนับสนุนใด ๆ ก็ตาม คล้ายคลึงกับการวิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการลงทุนผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์เพื่อใช้

ภายในสถานประกอบการของ อรทัย วรรคาวิสันต์ (2552) ซ่ึงเป็นโครงการที่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าต้นทุนของเงินทุนที่ตั้ง

ไว้ 8.45 เปอร์เซ็นต์ต่อปี โดยผลตอบแทนส่วนใหญ่อยู่ในรูปของการประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านพลังงานภายในสถาน

ประกอบการเป็นหลัก 

ข้อเสนอแนะ 

 จากการศึกษาเรื่องการประเมินต้นทุนพลังงานการใช้เชื้อเพลิงซังข้าวโพดของโรงงานอุตสาหกรรมในเขต

ภาคเหนือตอนบนในคร้ังน้ีมีข้อเสนอแนะสําหรับผู้ประกอบการที่มีความสนใจจะหันมาใช้เชื้อเพลิงซังข้าวโพดเป็นแหล่ง

พลังงานเชื้อเพลิงทดแทนและกลุ่มผู้ท่ีต้องการผลักดันให้เกิดการใช้เชื้อเพลิงซังข้าวโพดเป็นพลังงานทางเลือกในอนาคต

ดังต่อไปนี ้ 

ด้านนโยบายเงินทุนส่งเสริม 

สําหรับทางรัฐบาลท่ีต้องการผลักดันให้เชื้อเพลิงซังข้าวโพดเป็นพลังงานทดแทนในอนาคต การให้เงินสนับสนุนท้ัง

สําหรับการปรับปรุงระบบเพ่ือรองรับการหันมาใช้เชื้อเพลิงซังข้าวโพดและการลงทุนเพื่อผลิตเพื่อใช้เองภายในสถาน

ประกอบการจะส่งผลให้การหันมาใช้เชื้อเพลิงซังข้าวโพดมีความคุ้มค่าเพิ่มมากยิ่งข้ึน อย่างไรก็ตามปัจจัยท่ีจะเป็นสาเหตุ

ในการหันมาใช้เชื้อเพลิงดังกล่าวยังคงเป็นในส่วนของราคาขายเชื้อเพลิงซังข้าวโพดจากผู้ผลิตภายนอกและต้นทุน 

ซังข้าวโพดเพื่อการผลิตจากเกษตรกรเป็นหลัก 

ด้านการควบคุมราคาขายเช้ือเพลงิซังข้าวโพด 

ทางด้านผู้ประกอบการควรมีการทําสัญญาซ้ือขายกําหนดในเร่ืองของราคาเช้ือเพลิงซังข้าวโพดจากผู้ผลิต เพื่อ

ลดความเสี่ยงในการขึ้นราคา ซึ่งส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มข้ึนในอนาคต โดยอาจมาจากปัจจัยทางด้าน

ราคาต้นทุนการผลิตท่ีสูงขึ้นหรือปริมาณเชื้อเพลิงซังข้าวโพดในตลาดท่ีอาจไม่เพียงพอต่อความต้องการของกลุ่ม

ผู้ประกอบการที่ต้องการหันมาใช้เช้ือเพลิงซังข้าวโพด รัฐบาลควรมีข้อกําหนดในเร่ืองของราคาขายเชือ้เพลิงซังข้าวโพดเพื่อ

สร้างสมดุลให้ท้ังทางฝั่งผู้ผลิตเชื้อเพลิงซังข้าวโพดเพื่อการจําหน่ายและผู้ใช้เชื้อเพลิงซังข้าวโพดสําหรับการดําเนินงาน 

อาจเป็นเพดานราคาเพื่อไม่ให้ราคาของเชื้อเพลิง ซังข้าวโพดสูงเกินไปในอนาคตและทําให้ผู้ประกอบการที่ทําการปรับปรุง

ระบบเพ่ือรองรับการใช้เชื้อเพลิงซังข้าวโพดประสบปัญหาแบกรับต้นทุนพลังงานเช้ือเพลิงที่สูงข้ึนในอนาคต 

 ด้านการควบคุมต้นทุนซังข้าวโพดเพื่อการผลิต 

 ในปัจจุบัน ซังข้าวโพดท่ีใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเชื้อเพลิงดังกล่าวยังคงไม่มีมูลค่า ต้นทุนซังข้าวโพดในการผลิต

จึงมีเพียงค่าขนส่งซังข้าวโพดไปยังจุดผลิต แต่ในอนาคตเม่ือเชื้อเพลิงซังข้าวโพดสามารถเข้ามาเป็นพลังงานทดแทนสําหรับ

ผู้ประกอบการในตลาดได้ ซังข้าวโพดดังกล่าวอาจมีมูลค่าท่ีเพิ่มข้ึนตามกลไกของตลาด การเพ่ิมราคาของซังข้าวโพด

ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบให้แก่กลุ่มผู้ผลิตเชื้อเพลิงซังข้าวโพดในการแบกรับต้นทุนท่ีสูงขึ้น และอาจสะท้อนไปถึงกลุ่มผู้ใช้

เช้ือเพลิงที่จําเป็นต้องรับซื้อไปใช้ในการดําเนินงาน การควบคุมราคาต้นทุนซังข้าวโพดจึงมีความจําเป็นเพื่อใช้ในการรักษา

สมดุลของระบบดังกล่าว โดยรักษาระดับต้นทุนของผู้ผลิตเพื่อให้เกิดผลกําไรจากการผลิตและจําหน่ายในราคาที่เหมาะสม 
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ไม่ทําให้ต้นทุนทางพลังงานของกลุ่มผู้ใช้สูงขึ้นจากการเปลี่ยนรูปแบบการใช้พลังงานเช้ือเพลิงดังกล่าว รวมท้ังเกษตรกร 

ผู้สามารถนําซังข้าวโพดมาขายเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ตนเองอย่างเหมาะสม 

ด้านสิทธลิดหย่อนภาษีเพื่อจูงใจผู้ประกอบการ 

 นโยบายทางด้านการคงระดับ ลดหย่อน หรือละเว้นภาษี สําหรับผู้ประกอบท่ีหันมาใช้เช้ือเพลิงซังข้าวโพดจะ

สามารถเป็นปัจจัยส่งเสริมอีกทางหน่ึงให้เกิดการเปล่ียนแปลงรูปแบบพลังงาน นอกเหนือจากการลดต้นทุนเช้ือเพลิงใน  

การหันมาใช้ กําไรที่เพิ่มขึ้นก็จะเพิ่มขึ้นหรืออย่างน้อยยังคงรักษาระดับภาษีท่ีคงเดิมส่งผลประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ประกอบการ

อย่างเห็นได้ชัด ซ่ึงในบางกลุ่มผู้ประกอบการนโยบายดังกล่าวอาจมีผลกระทบด้านบวกค่อนข้างมากในกรณีที่             

ผลประกอบการอยู่ในระดับที่สูง การได้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีดังกล่าวจะช่วยเพิ่มในส่วนของกําไรสุทธิอย่างชัดเจน 

ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป  

จากผลการศึกษาเร่ืองการประเมินต้นทุนพลังงานการใช้เชื้อเพลิงซังข้าวโพดของโรงงานอุตสาหกรรมในเขต

ภาคเหนือตอนบนในครั้งน้ี เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น  เป็นการรวบรวมข้อมูลในด้านต่าง ๆ มาประมวลผลตาม

แนวคิดของผู้วิจัยเป็นส่วนใหญ่ ในการศึกษาคร้ังต่อไปผู้ท่ีสนใจอาจมีแนวคิดทางด้านต้นทุนหรือปัจจัยต่าง ๆ ท้ังภายนอก

และภายในหรือการนําไปเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายของเชื้อเพลิงในรูปแบบอ่ืนที่ต้องการทดแทนสําหรับกลุ่มเป้าหมายทําให้

เกิดการเปล่ียนเปล่ียนทางด้านค่าใช้จ่ายท่ีแตกต่างหรือเจาะจงมากยิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและใกล้เคียงกับบริบท

ของกลุ่มเป้าหมายท่ีทําการศึกษา 
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