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พลังงานไฟฟาเปนปจจัยพื้นฐานที่มีความสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย อีกทั้งยังเปนตัว
ขับเคลื่อนและสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในขณะที่ความตองการใชพลังงาน
ไฟฟาเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว แตปจจัยที่ใชในการผลิตพลังงานไฟฟากลับมีปริมาณลดลง ดังนั้นสํานักงาน
นโยบายพลังงานแหงชาติและการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จึงพยายามมองหาพลังงานทางเลือก
ที่จะมาทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงและไมทําลายสิ่งแวดลอม โดยรัฐบาลใหการสนับสนุนผูประกอบการที่มี
ความประสงคที่จะผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาดวยพลังงานหมุนเวียนขนาดกําลังการผลิตไมเกิน 10
เมกกะวัตต หรือเรียกวาผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer : VSPP ) ซึ่งปจจุบัน
มีผูผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาโดยใชพลังงานแสงอาทิตยมากกวาเชื้อเพลิงอื่นๆ เนื่องจากสวนเพิ่ม
ราคารับซื้อสูงกวาและที่สําคัญที่สุดก็คือพลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานที่ไดมาฟรี ไมมีวันหมด เปน
พลังงานสะอาด ไมกอใหเกิดมลพิษ และไมทําลายสิ่งแวดลอม
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของกิจการผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยทมี่ ีขนาดกําลังการผลิต 6 เมกกะวัตต และชนิดแผงโซลาเซลลแบบ
Multi crystalline ในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเปนจังหวัดที่มีผูประกอบการมากที่สุดโดยกําหนดให

ข
อายุของโครงการมีระยะเวลา 25 ป อัตราคิดลดรอยละ 8.85 ซึ่งเปนอัตราดอกเบี้ยสูงสุดของ
ธนาคาร
ผลการศึกษาพบวา โครงการนี้มีความเหมาะสมในการลงทุน เนื่องจากผานเกณฑชี้วัดทางดาน
การเงินทุกดานโดย มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) มีคาเปนบวก อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน(B/C
Ratio)มีคามากกวา 1 อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (IRR) มีคามากกวาอัตราดอกเบี้ยเงินกู
และมีระยะเวลาคืนทุนของโครงการ (Payback period) 8 ป 1 เดือน 13 วัน และจากการศึกษาความ
ออนไหวของโครงการโดยสมมติให ตนทุนเพิ่มขึ้นรอยละ 5 ผลตอบแทนคงที่ ผลตอบแทนลดลงรอยละ
5 ตนทุนไมเปลี่ยนแปลง และทั้งตนทุนเพิ่มขึ้นรอยละ5 ผลตอบแทนลดลงรอยละ 5 พบวาการลงทุนใน
โครงการผลิตกระแสไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 6 เมกกะวัตต ยังคงเปนโครงการที่
นาลงทุน
Abstract
The electricity energy is one of the most important basic factors for human living. It drives the
country’s economic and social developments. Meanwhile electricity demand rapidly increases, its production
factors decrease. Therefore, the National Energy Policy Office and the Electricity Generating Authority of
Thailand have tried to look for alternative energies, which are non-destructive for the environment,
to substitute for fuel energies. The government itself is currently supporting Very Small Power Producers
(VSPPs) who are able to produce and distribute less-than-10-megawatt electricity with renewable energy.
Of all the VSPPs, those who produce and distribute solar-energy electricity rank the top, given the
government’s highest adder (extra-money) buying ratio of the solar energy. The support is grounded on
free, non-polluted and environmental-friendly qualities of the solar energy.
The present study carries out the analysis of financial costs and returns of a 6-megawatt
multi-crystalline solar-energy electricity production project in Nakhonratchasima Province, where solar-energy
electricity production is flourish.The project life is set at 25 years, with the highest commercial bank lending
interest rate of 8.85% as a discount rate for the study. The study proves the project is worthwhile for
investment, according to different financial measures: The project’s NPV is positive; the B/C ratio is more than
1; the IRR is higher than the borrowing interest rate; the payback period is 8 years 1 month and 13 days.
Sensitivity analyses, including a 5% rise in costs with fixed returns, a 5% of reduction in returns with fixed
costs and a 5% rise in both costs and returns, also prove the project worth investing.
keyword : Manufacture of electricity with solar energy

