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บทคัดยอ

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
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1

บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหา
พลังงานไฟฟาเปนปจจัยพื้นฐานที่มีบทบาท และมีความสําคัญในการดํารงชีวิตของมนุษย อีกทั้ง
ยังเปนตัวขับเคลื่อนและสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในขณะที่ความตองการใช
พลังงานไฟฟาเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว แตปจจัยที่ใชในการผลิตพลังงานไฟฟากลับมีปริมาณที่ลดลง
เนื่องจากปจจัยดังกลาว เปนทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ใชแลวหมดไป โดยเฉพาะน้ํามัน ถานหิน และ
ก า ซธรรมชาติ ที่ มี ค วามจํ า เป น ต อ งใช ใ นอุ ต สาหกรรมหลายอย า ง ทํ า ให ป ริ ม าณความต อ งการใช
ทรัพยากรดานเชื้อเพลิงสูงขึ้นอยางรวดเร็ว สงผลใหราคาของเชื้อเพลิง ที่นํามาผลิตกระแสไฟฟาเพิ่มขึ้น
เปนเงาตามตัว ซึ่งหากรัฐบาลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ยังไมมองหาพลังงานทดแทนมาเปนทางเลือก
ในการผลิตกระแสไฟฟา อาจทําใหประเทศขาดแคลนพลังงานไฟฟา สงผลกระทบตอกระบวนการผลิต
ในภาคอุตสาหกรรม และธุรกิจอื่นๆ หากประเทศไมมีศักยภาพทางดานพลังงานไฟฟาอยางเพียงพอ
อาจทํ า ใหหลายๆ ประเทศเคลื่อนย ายฐานการผลิ ต ไปยั ง ประเทศอื่น ทําให ป ระเทศไทยเสีย โอกาส
ทางดานการคา การลงทุน ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ปจจุบันสํานักงานนโยบาย
พลังงานแหงชาติ และการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ไดพยายามมองหาพลังงานทางเลือก ที่จะ
มาทดแทนพลังงานเชื้อเพลิง เชน มวลชีวภาพ ซึ่งไดแก ขยะ กากปาลม มูลสัตว กากออย และ
พลังงานที่ใสสะอาด เชน พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งเปนพลังงานที่ไมกอใหเกิดมลพิษ
และไม ทํ าลายสิ่ ง แวดลอม รัฐ บาลจึงใหก ารสนั บ สนุ นผู ป ระกอบการที่มี ค วามประสงคที่ จะผลิ ต และ
จําหนายกระแสไฟฟาดวยพลังงานหมุนเวียนขนาดกําลังการผลิตไมเกิน 10 เมกกะวัตต หรือเรียกวา
ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (Very Small Power Producer :VSPP )
สามารถผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟาใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค และการไฟฟานครหลวงได โดยการรับซื้อกระแสไฟฟาจะรับ
ซื้อตามขนาดกําลังการผลิต จากขอมูลใน เดือน มิถุนายน 2555 ของการไฟฟาสวนภูมิภาค พบวา มี
ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก:VSPP จํานวนทั้งสิ้น 250 ราย โดยแยกตามขนาดและประเภทของ
เชื้อเพลิงดังตารางที่ 1.1
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ตารางที่ 1.1 จํานวนผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก แยกตามขนาด และประเภทของเชื้อเพลิง
ขนาดกําลังการผลิต
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

ชนิด
เชื้อเพลิง
ชีวมวล
กาซชีวภาพ
แสงอาทิตย
ขยะ
ลม
น้ํา
Cogen
รวม

ไมเกิน 1
เมกกะวัตต
8
43
44
6
3
3
1
108

เกิน 1 เมกกะวัตต ไม
เกิน 6 เมกกะวัตต
22
31
31
2
0
0
2
88

เกิน 6 เมกกะวัตต
ไมเกิน 10 เมกกะ
วัตต
40
0
8
3
0
0
3
54

รวม
(ราย)

ที่มา: การไฟฟาสวนภูมิภาค
ในการรับซื้อกระแสไฟฟาจากผูผลิตกระแสไฟฟาขนาดเล็กมาก การไฟฟาจะรับซื้อหนวยละ
ประมาณ 2.5-3.00 บาท เนื่องจากเปนนโยบายของรัฐบาลที่ใหการสนับสนุนผูผลิต ที่ไดนําเอาวัสดุที่
เหลื อใช จ ากการผลิต หรื อเกิ ดขึ้ น เองตามธรรมชาติ มาผลิ ต เปน กระแสไฟฟ า โดยวั สดุ ดัง กลา วไม
กอใหเกิดมลพิษ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยรัฐบาลจะใหสวนเพิ่มราคารับซื้อ (Adder) เพิ่มอีก
หนวยละ 0.30-8.00 บาท ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทของเชื้อเพลิง ดังตารางที่ 1.2
ตารางที่ 1.2 สวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา ( Adder) แยกตามประเภทเชื้อเพลิง
เชื้อเพลิง
ชีวมวล
พลังน้ําขนาดเล็ก(50-200 กิโลวัตต)
พลังน้ําขนาดเล็ก (<50 กิโลวัตต)
ขยะ
พลังงานลม
พลังงานแสงอาทิตย
ที่มา: การไฟฟาสวนภูมิภาค

อัตราสวนเพิ่ม (บาท/กิโลวัตต-ชั่วโมง)
0.30
0.40
0.80
2.50
2.50
8.00

70
74
83
11
3
3
6
250
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จากตารางที่ 1.1 จะเห็นไดวาผูผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย มีจํานวนมากกวา
ผูผลิตโดยใชเชื้อเพลิงอื่นๆ ทั้งนี้เนื่องจากสวนเพิ่มราคารับซื้อสูงกวาเชื้อเพลิงอื่น ๆ ทําใหนักลงทุนให
ความสนใจในการผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยมากกวาการลงทุนในการผลิตกระแสไฟฟา
ดวยเชื้อเพลิงอื่นๆ นอกจากสวนเพิ่มราคารับซื้อจะสูงกวาพลังงานหมุนเวียนชนิดอื่นแลว สิ่งที่เปน
แรงจูงใจใหนักลงทุนหันมาลงทุน ในการผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยมากขึ้น ก็คือพลังงาน
แสงอาทิตยเปนพลังงานสะอาด ไมกอใหเกิดมลพิษ ไมทําลายสิ่งแวดลอม ใชเงินลงทุนเพียงครั้งแรก
ครั้งเดียว แผงโซลาเซลลที่เปนปจจัยในการผลิตกระแสไฟฟามีอายุการใชงานนาน 20-25 ป และการ
ติดตั้งแผงโซลาเซลลก็ทําไดงาย ไมยุงยาก คาใชจายในการบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณมีนอย
มาก และที่สําคัญที่สุดคือ พลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานที่ไดมาฟรี ไมมีวันหมด ซึ่งปริมาณ
กระแสไฟฟาที่ผลิตไดจะขึ้นอยูกับ ความเขมของแสงแดด ฤดูกาล และอุณหภูมิ สําหรับประเทศไทยมี
ความเขมของแสงที่จะผลิตกระแสไฟฟาไดเกือบทั้งประเทศ แตภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีความ
เหมาะสมในการผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยมากกวาภาคอื่น ๆ เนื่องจากเปนที่ราบสูง ไม
เกิ ด ป ญ หาอุ ท กภั ย โดยเฉพาะจั ง หวั ด นครราชสี ม าจะมี จํ า นวนผู ผ ลิ ต กระแสไฟฟ า ด ว ยพลั ง งาน
แสงอาทิตยมากกวาจังหวัดอื่นๆ ดังแสดงในตารางที่ 1.3
ตารางที่ 1.3 จํานวนผูผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย แยกตามรายจังหวัด
จังหวัด

จํานวน

จังหวัด

จํานวน

กาญจนบุรี

1

แมฮองสอน

1

ขอนแกน

1

ราชบุรี

1

ฉะเชิงเทรา

3

ลพบุรี

7

ชลบุรี

3

ลําปาง

1

ชัยนาท

1

ลําพูน

2

ตรัง

1

เลย

1

นครนายก

1

ศรีสะเกษ

2

นครปฐม

2

สกลนคร

1

นครพนม

2

สงขลา

1

นครราชสีมา

11

สระบุรี

3

นครสวรรค

3

สุพรรณบุรี

1

4
ตารางที่ 1.3 (ตอ) จํานวนผูผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย แยกตามราย
จังหวัด
จังหวัด
จํานวน
จังหวัด
จํานวน
ปทุมธานี
7
อยุธยา
2
ประจวบคีรีขนั ธ
3
อางทอง
2
ปราจีนบุรี
4
อุดรธานี
7
เพชรบุรี
3
อุบลราชธานี
2
เพชรบูรณ
3
รวม
83
ที่มา : การไฟฟาสวนภูมิภาค
ปริมาณกระแสไฟฟาที่ผลิต ไดจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับความเขมของแสงแดด ฤดูกาลและ
อุณหภูมิ สําหรับประเทศไทยมีความเขมของแสงที่จะผลิตกระแสไฟฟาไดเกือบทั้งประเทศ โดยเฉพาะ
ในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ จะมีค วามเหมาะสมในการผลิ ต กระแสไฟฟ าด ว ยพลั ง งานแสงอาทิ ต ย
มากกวาภาคอื่นๆ เนื่องจากเปนที่ราบสูง ไมเกิดปญหาอุทกภัย โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมา มี
จํานวนผูผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยถึง 11 ราย ซึ่งมากกวาจังหวัดอื่นๆ นอกจากปจจัย
ดังกลาวขางตนแลว ชนิดและจํานวนของแผงโซลาเซลลก็เปนปจจัยสําคัญในการกําหนดปริมาณการ
ผลิตกระแสไฟฟา ซึ่งแผงโซลาเซลลมีหลายชนิด แตละชนิดจะผลิตกระแสไฟฟาไดในปริมาณที่แตกตาง
กัน ราคาของแผงก็ตางกัน เงินลงทุนก็ยอมแตกตางกัน การผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย
เปนกิจการที่ตองใชเงินลงทุนที่สูง เนื่องจากอุปกรณที่ใชมีราคาแพง ซึ่งผูผลิตที่จะเขามาลงทุนในกิจการ
ดังกลาว จะตองมีการศึกษาขอมูลทางดานเงินลงทุน ขอมูลทางดานเทคนิค นอกจากนี้ผูผลิตควรจะมี
การเรียนรูกฎระเบียบของการรับซื้อกระแสไฟฟาของการไฟฟาที่เปนผูรับซื้อกระแสไฟฟา ซึ่งปจจุบันยัง
ไมคอยมีการศึกษาและวิจัยอยางเต็มรูปแบบ เนื่องจากขอมูลยังมีไมมากนัก ดังนั้นจึงทําใหผูวิจัยสนใจที่
จะศึกษาการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของกิจการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาดวย
พลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็กมาก: VSPP ดวยขนาดกําลังการผลิต 6 เมกกะวัตต ในจังหวัด
นครราชสีมา

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.เพื่อศึกษาขอมูลทัว่ ไปของกิจการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยขนาด
เล็กมาก:VSPP
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2. เพื่อวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของกิจการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟา
ดวยพลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็กมาก :VSPP
3.เพื่อวิเคราะห SWOT ของกิจการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย
ขนาดเล็กมาก :VSPP

1.3 ขอบเขตการศึกษา
ในการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของกิจการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟา
ดวยพลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็กมาก : VSPP นั้น จะศึกษากรณีที่กิจการมีขนาดกําลังการผลิต 6
เมกกะวัตต และชนิดแผงโซลาเซลลแบบMulti crystalline ในจังหวัดนครราชสีมา เพราะเปนจังหวัดที่มี
ผูประกอบการมากที่สุด

1.4 วิธีการศึกษา
การเก็บรวบรวมขอมูล
ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) เปนการรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณเชิงลึกผูประกอบ
กิจการ ผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็กมาก ขนาด 6 เมกกะวัตต ใน
เรื่องของตนทุนเริ่มแรกในการดําเนินงาน และตนทุนการดําเนินงานประจําป
ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลทั่วไปของการผลิตกระแสไฟฟา
ดวยพลังงานแสงอาทิตย และขอมูลทางดานเทคนิค ชนิดของแผงโซลาเซลล ตลอดจนการเชื่อมโยง
ระบบไฟฟาที่ผลิตไดจากแผงโซลาเซลล
เขาสูระบบของการไฟฟา เพื่อจําหนายใหกับการไฟฟา
สวนภูมิภาค นอกจากนี้ยังมีขอมูลของธุรกิจที่เกี่ยวของและมีความสัมพันธอื่นๆ รวมทั้งขอมูลที่ไดจาก
รายงานประจํ า ป วารสารทางวิ ช าการ เอกสารอ า งอิ ง การศึ ก ษาพิ เ ศษ บทความต า ง ๆ รวมทั้ ง
วิทยานิพนธที่เกี่ยวของจากหองสมุด หนวยงานภาครัฐ และเอกชนอื่น ๆ
การวิเคราะหขอมูล
1.การวิเคราะหเชิงพรรณนา( Descriptive Method) เปนการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของกิจการ
ผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็กมาก เชน รูปแบบ ขั้นตอนการขอ
จําหนายกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย
2.การวิเคราะหเชิงปริมาณ ( Quantitative Method) เปนการนําขอมูลปฐมภูมิที่เก็บรวบรวม
ไดทั้งทางดานตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการลงทุนมาวิเคราะหโดยอาศัยหลักการวิเคราะห
ทางการเงินดังนี้
2.1 มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (Net Present Value :NPV)
2.2 อัตราสวนของผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit Cost Ratio: B/C Ratio)
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2.3 อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return : IRR)
2.4 ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)
2.5 การวิเคราะหความออนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis)

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษา
1.ทราบถึงโครงสรางและขัน้ ตอนการดําเนินการของกิจการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาดวย
พลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็กมาก (VSPP) เพื่อเปนขอมูลสําหรับผูสนใจลงทุน
2.ทราบถึงตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของกิจการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาดวย
พลังงานแสงอาทิตยขนาดเล็กมาก (VSPP) เพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจลงทุนแก ผูสนใจลงทุน
3. ทําใหทราบปญหาและอุปสรรคของผูประกอบการ เปนขอมูลสําหรับการไฟฟาในการ
ปรับปรุงแกไขและพัฒนารูปแบบการรับซื้อกระแสไฟฟาตอไปในอนาคต

1.6 นิยามศัพท
1.Very Small Power Producer :VSPP คือผูประกอบการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาโดย
ใชพลังงานหมุนเวียนในการผลิตและจําหนายใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) หรือ การไฟฟานคร
หลวง (กฟน.) ที่มีขนาดไมเกิน 10 เมกกะวัตต
2. Adder คือ ราคารับซื้อกระแสไฟฟาสวนเพิ่มที่รัฐบาลเพิ่มใหกับผูผลิตและจําหนาย
กระแสไฟฟาดวยพลังงานหมุนเวียนตามแตละประเภทของเชื้อเพลิง
3.อัตราตามชวงเวลาของการใช ( Time of use rate : TOU ) คือการคิดเงินคากระแสไฟฟา
ตามชวงเวลาของการใช โดยแบง เปน 2 ชวงคือ
- ชวง Peak เวลา 09.00 น-22.00 น วันจันทร-วันศุกร
- ชวง Off Peak เวลา 22.00 น.- 09.00 น. วันจันทร-วันศุกรและ
เวลา 0.00 น-24.00 น.วันเสาร-อาทิตย และวันหยุดราชการแตไมรวมวันหยุดชดเชย ไมรวม
วันพืชมงคล
อัตราคาไฟฟาในชวง Peak จะมีราคาสูงกวาในชวง Off Peak ทั้งนี้เนื่องจาก ชวงPeak มีการใชไฟฟามาก
ทําใหตนทุนของการไฟฟาสูง ทําใหอัตราคาไฟฟาในชวง Peak จึงมีราคาสูงกวาชวง Off Peak
4.Carbon Credit

คือ กรรมสิทธิ์ในปริมาณกาซเรือนกระจกที่ลดไดภายใตพิธีสาร เกียวโต ทั้งที่

เกิดจากกลไกการซื้อขายสิทธิ์การปลอยกาซเรือนกระจก (ET) กลไกการดําเนินการรวมกัน (JI) และ
กลไกการพัฒนาที่สะอาด (CDM) การซื้อขายคารบอนเครดิตจะทําในลักษณะที่เรียกวา Cap and Trade นั่น
คือ ประเทศหรือผูผลิตรายใดมีการปลอยกาซเรือนกระจกออกมามากหรือนอยกวาโควตาการปลอยกาซ
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เรือนกระจกสุทธิที่ไดรบั ประเทศหรือผูผลิตรายดังกลาว ก็จะสามารถทําการซื้อหรือขายคารบอนเครดิต
ใหกับประเทศหรือผูผลิตอื่นๆ ได
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บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดและทฤษฏีที่กี่ยวของ
2.1.1 แนวคิดตนทุนการผลิต
ตนทุนการผลิตในทางเศรษฐศาสตร คือ คาใชจายตางๆ ที่เกิดขึ้นในระหวางการผลิตสินคา
และบริ ก ารที่ ห น ว ยผลิ ต ได จ า ยไปในการผลิ ต สิ น ค า และบริ ก ารทั้ ง หมด ซึ่ ง ต น ทุ น การผลิ ต ในทาง
เศรษฐศาสตรจะประกอบไปดวยตนทุนการผลิตในดานตาง ๆ ดังนี้
1. ตนทุนทางตรง (Direct Cost ) หมายถึง ตนทุนที่ตองจายเปนเงินสดไปในการ ซื้อหา
ปจจัยการผลิตมาจากบุคคลอื่นซึ่งเห็นไดชัด บางตําราจึงเรียกวา ตนทุนแจงชัด (explicit cost ) หรือ
ตนทุนทางบัญชี (accounting cost) เชนคาจางแรงงาน คาซอมแซมเครื่องจักร คาวัตถุดิบ คาน้ํามัน
เชื้อเพลิง เปนตน ตนทุนทางตรงแบงเปน 2 ประเภท ดังนี้
ก.ตนทุนคงที่ ( Fixed Cost ) หมายถึงตนทุนที่จายไปในการกอสราง สิ่งอํานวยความสะดวกที่
เปนพื้นฐานของการผลิต ซึ่งไมเปลี่ยนแปลงไปตามจํานวนผลผลิต เชน คาที่ดิน สิ่งกอสราง เครื่องจักร
และอุปกรณการผลิต เปนตน
ข.ตนทุนผันแปร (Variable Cost) หมายถึงตนทุนที่เปนคาใชจายในการดําเนินงานตาม
กระบวนการผลิต ซึ่งจะผันแปรหรือเปลี่ยนแปลงไปตามจํานวนการผลิต เชน คาจาง คาวัตถุดิบ คาน้ํา
คาไฟ คาน้ํามันเชื้อเพลิง และหลอลื่น และคาซอมแซมเครื่องจักรอุปกรณ เปนตน
ในทางบัญชีนั้น การคํานวณตนทุนจะมีเพียงตนทุนประเภทนี้เพียงอยางเดียว เทานั้น แตในทาง
เศรษฐศาสตร การนําตนทุนทางตรงเหลานี้มารวมกันแลว ยังไมถือวาเปนตนทุนการผลิตทั้งหมด ยัง
ตองมีการรวมตนทุนอีกประเภทหนึ่งเขาไปดวยนั้น คือตนทุนทางออม
2.ตนทุนทางออม (Indirect Cost) หมายถึงตนทุนที่เกิดขึ้นจากการใชทรัพยากรหรือปจจัยการ
ผลิตของตนเอง ซึ่งไมไดจายเปนเงินสดใหแกบุคคลอื่นแตอยางใด เปนตนทุนการผลิตแอบแฝงที่มองไม
เห็น บางตําราจึงนิยมเรียกตนทุนสวนนี้วา ตันทุนไมแจงชัด (Implicit Cost) ตัวอยางเชน คาแรงงานของ
ตนเอง ถือเปนตนทุนทางออมที่สําคัญอีกอยางหนึ่งซึ่งในทางบัญชีไมนิยมคิดเปนตนทุนการผลิต หรือ
การใชบานที่อยูอาศัยของตนเองเปนสถานที่ทําการผลิตสินคาและบริการ ก็เปนตนทุนทางออมที่มองไม
เห็นอีกประเภทหนึ่งเปนตน
การคิดตนทุนการผลิตในทางเศรษฐศาสตรนั้น จะตองคิดหรือประเมินคาตนทุนทางออม เหลานี้
เปนสวนหนึ่งของคาใชจายดวย โดยใชหลักการในเรื่องของคาเสียโอกาส (opportunity cost) ตลอดจน
ผลกระทบภายนอก (externalities) ที่กอใหเกิดผลเสียหรือเปนภาระของสังคม (social cost) ที่เกิดจาก
กระบวนการผลิตของเอกชน จนรัฐบาลตองบังคับใหผผู ลิตเอกชนลงทุน หรือใชจายในการจัดการ
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2.1.2 ทฤษฎีการวิเคราะหทางการเงิน (Financial Analysis)
การวิ เ คราะห ท างการเงิ น เป น การวิ เ คราะห ค า ใช จ า ย หรื อ เงิ น ลงทุ น ของโครงการและ
ผลตอบแทนหรือผลกําไรทางการเงินของโครงการ สําหรับโครงการเอกชนวัตถุประสงคที่สําคัญของการ
วิเคราะหทางการเงิน เพื่อวิเคราะหวาโครงการที่จัดทํานั้นมีความคุมทุนหรือไม กลาวคือ ผลตอบแทนที่
ไดรับควรจะสูงกวาเงินที่ลงทุนโดยคํานึงถึงคาเสียโอกาส ซึ่งอยูในรูปของอัตราสวนลด (Discount rate)
การวิเคราะหทางการเงินของโครงการจะวิเคราะหดานตาง ๆ ดังนี้ คือ
1.มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (Net Present Value :NPV)
2.อัตราสวนของผลตอบแทนตอตนทุน ( Benefit Cost Ratio : B/C Ratio)
3.อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return : IRR)
4.ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)
5.การวิเคราะหความออนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis)
1.มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ (Net Present Value: NPV) ซึ่งใชอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูจากสถาบันการเงินเปนอัตราสวนลด (discount rate) มีสูตรคํานวณดังนี้
n

NPV = ∑
t =1

โดยที่

n
Bt
Ct
−
− Co
∑
t
t
(1 + i )
t =1 (1 + i )

Bt
=
ผลตอบแทนในปที่ t (บาท)
Co =
เงินลงทุนเริ่มแรก (บาท)
Ct
=
เงินลงทุนสุทธิของโครงการในปที่ t (บาท)
i
=
อัตราสวนลดหรืออัตราดอกเบี้ย (8.85%)
t
=
ปของโครงการ คือ ปที่ 1, 2, ..., n (ป)
n
=
อายุของโครงการ 25 ป
ถามูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีคาเปนบวก แสดงวาอัตราผลตอบแทนจากการ
ลงทุนสูงกวาอัตราดอกเบี้ย (หรืออัตราสวนลด) และถามูลคาปจจุบนั ของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีคา
เปนศูนย แสดงวาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเทากับอัตราดอกเบี้ย (หรืออัตราสวนลด)พอดีซึ่งทั้ง
สองกรณีสามารถยอมรับโครงการได แตถาหากมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (NPV) มีคาเปนลบ
แสดงวาอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไดรับจากโครงการต่ํากวาอัตราดอกเบี้ย (หรืออัตราสวนลด)
คือจะเกิดการขาดทุนโครงการนั้นจึงควรลมเลิกไป
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2.อัตราสวนของผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit Cost Ratio : B/C Ratio) อัตราสวน
เปรียบเทียบระหวางมูลคาปจจุบันของผลตอบแทนเมื่อเทียบกับมูลคาปจจุบันของตนทุนที่จายไปในการ
ดําเนินโครงการ โดยมีวิธีการคํานวณไดจากสูตรดังนี้
n

B/C =

PVB
=
PVC

Bt

∑ (1 + i)
t =1

n

Co + ∑
t =1

t

Ct
(1 + i ) t

โดยที่ PVB =

มูลคาปจจุบันสุทธิของผลตอบแทน
(Present Value of Benefit) (บาท)
PVC =
มูลคาปจจุบันสุทธิของตนทุน (Present Value of Cost) (บาท)
Bt
=
ผลตอบแทนในปที่ t (บาท)
Co =
เงินลงทุนเริ่มแรก (บาท)
Ct
=
เงินลงทุนสุทธิของโครงการในปที่ t (บาท)
i
=
อัตราสวนลดหรืออัตราดอกเบี้ย (8.85%)
t
=
ปของโครงการ คือ ปที่ 1, 2, …., n (ป)
n
=
อายุของโครงการ 25 ป
การคํานวณอัตราสวนผลตอบแทนตอหุนในทางธุรกิจนั้นเรียกวาดัชนีกําไร (Profitability Index:
PI) เกณฑในการพิจารณาการตัดสินใจในการลงทุนหากคา B/C ratio มีคามากกวา 1 แสดงวาโครงการ
นั้นเหมาะแกการลงทุน
3.อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) เปนการ
คํานวณหาคาอัตราสวนลด (Discount rate: r) วามีคาเทาไรจึงจะทําใหมูลคาปจจุบันของผลตอบแทน
สุทธิโครงการ (NPV) มีคาเทากับศูนยพอดี ซึ่งสามารถคํานวณไดตามสูตรการคํานวณดังนี้
⎛
NPVL
IRR = DRL + ( DRU + DRL ) + ⎜⎜
⎝ NPVL − NPVU

โดยที่ DR
DRL
DRU
NPV
NPVL

=
=
=
=
=

NPVU =

⎞
⎟⎟
⎠

อัตราสวนลด (Discount Rate)
อัตราสวนลดคาต่ํา (Lower Discount Rate)
อัตราสวนลดคาสูง (Upper Discount Rate)
มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value) (บาท)
มูลคาปจจุบันสุทธิที่ใชอัตราสวนลดคาต่ํา
(Lower Net Present Value) (บาท)
มูลคาปจจุบันสุทธิที่ใชอัตราสวนลดคาสูง
(Upper Net Present Value) (บาท)
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หลักเกณฑในการตัดสินใจ คือ เลือกโครงการที่มี IRR มากกวาอัตราดอกเบี้ยเงินกู
4.ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) การคํานวณระยะเวลาคืนทุน หรือจํานวนปในการ
ดําเนินงานซึ่งจะทําใหมูลคาการลงทุนสะสม (อยางนอยที่สุด) เทากับมูลคาตอบแทนเงินสดสุทธิสะสม
หรืออาจกลาวไดวาระยะเวลาคืนทุน คือ จํานวนปในการดําเนินการซึ่งทําใหผลกําไรที่ไดรับในแตละป
รวมกันแลวมีคาเทากับจํานวนเงินลงทุนเริ่มแรก ผลกําไรในที่นี้คือ กําไรสุทธิหลังหักภาษี + ดอกเบี้ย +
คาเสื่อมราคา ซึ่งระยะเวลาคืนทุนสามารถคํานวณไดจาก
ระยะเวลาคืนทุน = คาใชจายในการลงทุน / ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยตอป
5.การวิเคราะหความออนไหว (Sensitivity Analysis) หรือความไวตอการเปลี่ยนแปลง
ของโครงการ เปนการวิเคราะหวา ถาตนทุนและผลตอบแทนที่ใชมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม จะทําให
NPV, B/C Ratio, IRR, และ Payback Period ของการลงทุนเปลี่ยนไปอยางไร

เกณฑการตัดสินใจลงทุน (Investment decision)
พิจารณาจากคาตัวชี้วัดตางๆทางดานการเงินไดจากตารางที่ 2.1
ตารางที่ 2.1 แสดงคาตัวชีว้ ัดทางดานการเงิน
NPV
มากกวา 0
เทากับ 0
นอยกวา 0

B/C Ratio
มากกวา 1
เทากับ 1
นอยกวา 1

IRR
มากกวาอัตราดอกเบี้ยเงินกู
เทากับอัตราดอกเบี้ยเงินกู
นอยกวาอัตราดอกเบี้ยเงินกู

ผลตอบแทนของโครงการ
มีกําไร
คุมทุน
ขาดทุน

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
รัฐวุธ ฤทธิประวัติ (2545) ไดทําการศึกษาความเปนไปไดทางการเงินในการติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยของผูผลิตไฟฟารายเล็ก โดยมีวัตถุประสงคหลักคือ เพื่อวิเคราะหความ
เปนไปไดทางดานการเงิน โครงการสาธิตระบบการผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยกําลังการผลิต 75
กิโลวัตต โดยพิจารณาจากมูลคาปจจุบันสุทธิ อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน และอัตราผลตอบแทน
ภายในโครงการ โดยพิจารณาจากอัตราการกูยืมเงินของธนาคาร ณ อัตราดอกเบี้ยรอยละ 7 ตอป จาก
การศึกษาพบวา การวิเคราะหทางการเงิน การติดตั้งระบบการผลิตกระแสไฟฟาชนิดผลึกเดี่ยวขนาด
75 กิโลวัตต ณ อัตราคิดลดรอยละ 7 ตอป พบวาไมมีความคุมคาในการลงทุน
ธนวดี ศุภตโลวัฒนา (2548) ไดทําการศึกษาความเปนไปไดในการนําเซลลแสงอาทิตย
ติดตั้งบนหลังคาบานเพื่อผลิตกระแสไฟฟา โดยมีวัตถุประสงคหลักคือ เพื่อวิเคราะหความเปนไปได
ทางดานการเงินและเศรษฐศาสตรของโครงการสาธิตระบบการผลิตและจําหนายไฟฟาจากเซลล
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แสงอาทิตยบนหลังคาบานขนาด 2.25
กิโลวัตต โดยพิจารณาจากมูลคาปจจุบันสุทธิ อัตราสวน
ผลประโยชนตอตนทุน และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ โดยแบงการวิเคราะหออกเปน 2 กรณี คือ
กรณีที่ไดรับการสนับสนุนทางดานการเงินจากรัฐบาล และกรณีที่ไมไดรับการสนับสนุนทางดานการเงิน
จากรัฐบาล และวิเคราะหความออนไหวของโครงการ โดยแบงการวิเคราะหออกเปน 3 กรณี คือ กรณีที่
กําหนดใหตนทุนลดลงรอยละ 30 และมีผลประโยชนคงที่ กรณีที่กําหนดใหตนทุนคงที่และมีผลประโยชน
เพิ่มขึ้นรอยละ 100 และกรณีที่กําหนดใหตนทุนลดลงรอยละ 30 และมีผลประโยชนเพิ่มขึ้นรอยละ 100
จากการศึกษาพบวา การวิเคราะหทางดานการเงินการติดตั้งระบบการผลิตกระแสไฟฟาชนิดผลึกเดี่ยว
ขนาด 2.25 กิโลวัตต กรณีที่ไดรับการสนับสนุนทางดานการเงินจากรัฐบาลมีความคุมคาตอการลงทุน
การวิเคราะหความออนไหวทางดานการเงินพบวา กรณีที่ตนทุนลดลงรอยละ 30 และมีผลประโยชน
เพิ่มขึ้นรอยละ 100 มีความคุมคาตอการลงทุน การวิเคราะหทางการเงินในการติดตั้งระบบการผลิต
กระแสไฟฟาชนิดเดี่ยวขนาด 2.25 กิโลวัตต กรณีที่ไมไดรับการสนับสนุนทางดานการเงินจากรัฐบาลไม
คุมคาตอการลงทุน และจากการวิเคราะหความออนไหวทางการเงินไมมีความคุมคาตอการลงทุนในทุก
กรณีการวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตร ทั้งการติดตั้งระบบแบบชนิดผลึกเดี่ยวขนาด 2.25 กิโลวัตต ไม
คุมคาตอการลงทุน การวิเคราะหความออนไหวทางเศรษฐศาสตร ณ อัตราคิดลดรอยละ 5 และ 7 ตอป
พบวา เมื่อตนทุนลดลงรอยละ 30 และมีผลประโยชนเพิ่มขึ้นรอยละ 100 จะมีความคุมคาตอการลงทุน
บรรจบ สุขประภรณ (2549) ศึกษาพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตยและการออกแบบระบบ
โซลาเซลล จากการศึกษาพบวา การผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย มี 2รูปแบบคือ รูปแบบ
ที่1 การผลิตไฟฟาจากพลังงานความรอนแสงอาทิตย (Solar Thermal ) คือการใชพลังงานความรอน
จากแสงอาทิตยมาทําการผลิตกระแสไฟฟา ที่มีการใชงานปจจุบัน ใชทั้งวิธีการสะทอนแสงดวงอาทิตย
มาใช ง านโดยตรง และการใช โ ดยอ อ มโดยการใช ไ อน้ํ า หรื อ การใช ล มร อ นเพื่ อ หมุ น เจเนอเรเตอร
(Generator) และรูปแบบที่2 ระบบการผลิตไฟฟาโดยใชเซลลแสงอาทิตย (Photovoltaic Cell:PV) การ
ผลิตไฟฟาโดยใชเซลลแสงอาทิตย หรือโซลาเซลล (Solar Cell) เพื่อผลิตพลังงานไฟฟาจากดวงอาทิตย
โดยตรง ระบบการผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยจะประกอบดวยอุปกรณตางๆ ไดแกแผงโซลาเซลล
เครื่องควบคุมการชารจประจุแบตเตอรี่ เครื่องปรับระบบไฟฟา และแบตเตอรี่และแผงโซลาเซลลที่ใชงาน
อยูมี 3 แบบคือ แบบที่ 1 Amorphous เปนแผงโซลาเซลลที่ไวแสงมากที่สุด แบบที่ 2 แบบ Crystalline
เปนแผงโซลาเซลลที่อยูในรูปของผลึกที่ทําใหเปนแผนฟลมชั้นบางๆซึ่งสามารถแบงออกไดเปน 2 แบบคือ
แบบ Mono crystalline หรือแผงชนิดผลึกเดี่ยว และ แบบ Poly crystalline หรือ ผลึกผสม หรืออาจมีชื่อ
เปนอยางอื่นเชน Single Crystalline และ Multi Crystalline เปนแผงโซลาเซลลที่ใชงาน มากที่สุด แผง
แบบ Mono crystalline จะมีประสิทธิภาพดีกวาและราคาแพงกวาแบบ Poly crystalline เล็กนอย แตการ
ผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตยดวยเซลลแสงอาทิตยจะมีความเหมาะสมมากกวาการผลิต
กระแสไฟฟาโดยใช
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พลังงานความรอน (SolarThermal) เนื่องจากการผลิตกระแสไฟฟาโดยใชพลังงานความรอน จําเปนตอง
เป น สถานที่ ที่ มี แ สงแดดจั ด ซึ่ ง จะมี ค วามเหมาะสมในประเทศแถบตะวั น ออกกลาง และการผลิ ต
กระแสไฟฟาโดยใชพลังงานความรอน จะตองใชพื้นที่จํานวนมาก และตองใชเงินลงทุนมากกวาการผลิต
กระแสไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย
อนัน สุวรรณชัยสกุล (2551) ศึกษาความเปนไปไดทางการเงินและเศรษฐศาสตร ในการ
ผลิต กระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยสําหรับครัวเรือน และหมูบาน ในการศึกษาครั้งนี้ใชการวิเคราะห
ตนทุน และผลประโยชนของโครงการทั้งทางดานเศรษฐศาสตร และการเงินของการผลิตกระแสไฟฟา
จากเซลลแสงอาทิตยสําหรับครัวเรือนขนาด 3.5 กิโลวัตต โดยพิจารณาจากอัตราสวนผลประโยชนตอ
ทุน และอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ ณ ระดับอัตราคิดลดรอยละ 3.5 และ รอยละ 7.5 การ
วิเคราะหทางการเงินของการผลิตกระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยสําหรับครัวเรือน ไมมีความคุมคาตอ
การลงทุน เนื่ อ งจากมูล ค าป จจุ บั นสุ ท ธิ ข องโครงการมี ค า น อยกว า ศูน ย และอั ต ราผลตอบแทนของ
โครงการมีคานอยกวาอัตราตนทุนที่คิด สวนการวิเคราะหความออนไหวของโครงการ ณ อัตราคิดลด
รอยละ 7.5 พบวาเมื่อคํานวณอัตราสวนผลประโยชนตอทุน และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการแลว
มีคามากกวา 1 และมีผลตอบแทนมากกวาอัตราคิดลดที่ใช มีระยะเวลาคืนทุนเพียง 7-9 ป ซึ่งสั้นกวา
ระยะเวลาของโครงการ แสดงวาโครงการนี้ใชทรัพยากรไดอยางมีประสิทธิภาพ และไดผลตอบแทนที่
คุมคาตอการลงทุน การวิเคราะหทางการเงินของการผลิตกระแสไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยสําหรับ
หมูบานทุกกรณีไมคุมคาตอการลงทุน อัตราสวนผลประโยชนตอทุนมีคานอยกวา 1 ทุกกรณี และ
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการมีคานอยกวาอัตราคิดลดรอยละ 7.5 สรุปไดวาไมควรลงทุนใน
โครงการการผลิตกระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยสําหรับหมูบานขนาด 3.5 กิโลวัตต
วศิน ศุภพิสุทธิ์ (2554) ศึกษาความเปนไปไดของโครงการการกอสรางโรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตยขนาด 1 เมกกะวัตต ในจังหวัดหนองคาย โดยไดศึกษารูปแบบของโรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย 2 รูปแบบ คือโรงไฟฟาระบบเซลลแสงอาทิตย และระบบความรอนแสงอาทิตย
แบบรางพาราโบลา และคิดเวลาการผลิตทั้งปอยูที่ 360 วัน พบวาระบบเซลลแสงอาทิตยสามารถผลิต
พลังงานไฟฟาได 1,440,000 kW-h/year และระบบความรอนแสงอาทิตยแบบรางพาราโบลาระบบผลิต
ไฟฟาได 2,160,000 kW-h/year และจากการศึกษาพบวาระบบแบบเซลลแสงอาทิตย ใชเงินลงทุน
ประมาณ 94,401,250 บาท คาใชจายปละ 1,623,500 บาท ระยะเวลาคืนทุน 6.41 ป มูลคา
ปจจุบันสุทธิเทากับ 4,674,040 บาท และอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ 9.08% และระบบ
ความรอนแสงอาทิตยแบบรางพาราโบลา ใชเงินลงทุนประมาณ 114,387,000 บาท คาใชจายป
ละ 3,335,908 บาท ระยะเวลาคืนทุนที่ 5.48 ป มูลคาปจจุบันสุทธิเทากับ 25,559,074 บาท และ
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ 12.73% แมวาการลงทุนในระบบผลิตกระแสไฟฟาโดยพลังงาน
แสงอาทิตยทั้งสองระบบจะใหผลตอบแทนเชิงเศรษฐศาสตรที่ดี แตทั้งสองระบบก็มีขอดีขอเสียที่แตกตาง
กัน
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บทที่ 3
ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับการผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย
พลังงานแสงอาทิตย (Solar Energy) เปนพลังงานที่เกิดจากปฏิกิริยานิวเคลียรของดวงอาทิตย
แลวสงกระจายพลังงานมายังโลกในรูปคลื่นรังสี (Solar Radiation) ซึ่งมีคาพลังงานประมาณ 1,368
วัตตตอตารางเมตร เมื่อเขาสูบรรยากาศของโลกจะลดลงเหลือประมาณ 70% หรือเหลือคาพลังงาน
ประมาณ 958-1,000 วัตตตอตารางเมตร เทานั้น พลังงานที่โลกไดรับจะอยูในรูปของความรอนและแสง
พลังงานที่ไดเปนพลังงานปฐมภูมิ ที่สามารถเปลี่ยนเปนพลังงานชนิดอื่นๆตอไป อีกหลายชนิดไดแก
การเกิดพลังงานน้ํา พลังงานลม พลังงานจากมหาสมุทร รวมถึงการเกิดพลังงานฟอสซิล (Fossil) เชน
ถ า นหิ น น้ํ า มั น ก า ซชี ว ภาพ ชี ว มวลต า งๆ ซึ่ ง พลั ง งานเหล า นี้ เ กิ ด จากสั ต ว แ ละพื ช ในการผลิ ต
กระแสไฟฟาในปจจุบันใชพลังงานจากฟอสซิล ซึ่งถาใชเปนระยะเวลานาน ๆ จะกอใหเกิดผลเสียตอ
สิ่ง แวดล อม เนื่ อ งจากมีก ารปล อยก า ซ คาร บ อนไดออกไซด กลับ คืน สูบ รรยากาศโลก นอกจากนี้
พลังงานจากฟอสซิลยังมีราคาแพง และกําลังจะหมดไปเรื่อย ๆ สวนการนําเอาพลังงานจากแสงอาทิตย
มาใชในการผลิตกระแสไฟฟาจะไมทําใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม และสามารถใชงานไดทุกที่ สะดวก
รวดเร็ว
3.1 รูปแบบการผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย แบงไดเปน 2 รูปแบบ ดังนี้
3.1.1 การผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานความรอนแสงอาทิตย (Solar Themal)
การใชพลังงานความรอนจากแสงอาทิตยมาทําการผลิตกระแสไฟฟา ที่มีการใชงานใน
ปจจุบัน ใชทั้ง วิธีการสะทอนแสงดวงอาทิตยมาใชงานโดยตรง และการใชโดยออมโดยการใชไอน้ํา หรือ
การใชลมรอนเพื่อหมุน เจเนอเรเตอร (Generator) ซึ่งมีลักษณะตางๆกันดังนี้
3.1.1.1 Solar Concentration เปนระบบรวมแสงอาทิตยเพื่อใหไดความรอนที่มาก
เพียงพอสําหรับการผลิตพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตยดวยการเพิ่มพลังงานความรอนใหกับจุดศูนยรวม
แสง โดยการใชจานสะทอนแสงรูปพาราโบลิก ซึ่งจะไดคาพลังงานความรอนที่สูงมากตรงบริเวณจุด
โฟกัสของแสง แตเนื่องจากแผนจานสะทอนแสงจะตองหมุนรับแสงตามดวงอาทิตยตลอดเวลา ในการนํา
ความรอนมาใชงาน วิธีการที่สะดวก และนิยมใช คือ การใชเครื่องยนตความรอน (Sterling Engine)
หมุนเจเนอเรเตอร เพื่อผลิตกระแสไฟฟาโดยตรง แตก็ยังมีขอจํากัดของพลังงานแสงอาทิตยซึ่งไมคงที่
ตองใชพลังงานสําหรับขับเคลื่อนจานสูง ระบบการผลิตจึงไมเสถียร ทําใหการผลิตพลังงานไฟฟา ดวยวิธี
ดังกลาว ไมเปนที่นิยมมากนัก แตก็สามารถแกไขไดโดยการใชผสมผสาน (Hybrid ) กับระบบอื่น ๆ
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รูปที่ 3. 1 Solar Concentration Dish
3.1.1.2 Parabolic Trough เปนวิธีการรวมแสงแบบคลายจานพาราโบลิค เชนกัน แต
จะออกแบบใหจานสะทอนแสงวางยาวเปนราง การควบคุมการหมุนรางตามแสงอาทิตยทําไดสะดวกขึ้น
มีการใชพลังงานในการขับเคลื่อนรางสะทอนแสงต่ํา สามารถวางบนพื้นดินที่ระดับต่ําๆ ได และยัง
สามารถที่จะวางรางสะทอนไดเปนจํานวนมาก ๆ การนําพลังงานความรอนออกมาใชมีความสะดวก
โดยการวางทอน้ํารอนไปตามแนวจุดโฟกัสของจานความรอนที่ไดมีคาความรอนสูงมาก จนน้ํารอน
กลายเปนไอน้ํา (Stream) และมีความดันที่สูงมาก สามารถนําไปหมุนสตรีมเทอรไบน และหมุนเจน
เนอเรเตอรเพื่อผลิตกระแสไฟฟาได ไอน้ําที่ผานเทอรไบนแลว อุณหภูมิจะลดลง กลั่นตัวเปนน้ํารอน ที่
สามารถปมหมุนวนไปรับพลังงานความรอนที่จานไดอีก ทําใหไดประสิทธิภาพสูง ยิ่งขึ้น ระบบนี้จึงนิยม
ใชงานมากขึ้น

รูปที่ 3. 2 Parabolic trough
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3.1.1.3 Solar Themal Tower เปนวิธีการผลิตพลังงานไฟฟาโดยวิธีรวมความรอนที่ได
จากการสะทอนของแผนสะทอนแสงหลายๆ แผนมารวมกันที่หอสูง (Tower) แผนสะทอนแสงแตละแผน
จะถูกควบคุมใหเคลื่อนที่ทํามุมกับดวงอาทิตย โดยใหมีการสะทอนแสงมาตกกระทบกับหอสูงตลอดเวลา
ซึ่งภายในหอสูงจะมีทอน้ํารอน เมื่อน้ําไดรับความรอนก็จะเดือดกลายเปนไอ (Stream) ที่มีความดันสูง
มาก เพื่อไปหมุนสตรีมเทอรไบน และเจนเนอเรเตอร ทําการผลิตกระแสไฟฟาออกมาได วิธีนี้ตองมีการ
สรางเปนโครงการขนาดใหญที่รังสีแสงอาทิตยมีปริมาณมาก

รูปที่ 3.3 Solar Tower
3.1.1.4 Solar Chimney Tower เปนวิธกี ารผลิตพลังงานไฟฟาจากการหมุนของเทอร
ไบนที่ติดตั้งอยูในปลองทอที่มีลมรอนไหลผานตามหลักการเทอรโมไดนามิกสของอากาศ เมื่ออากาศ
ไดรับความรอนจากแผงรับความรอน (Solar Collector) ที่อยูรอบ ๆของฐานปลองลม อากาศจะไหล
สูงขึ้น เมื่อมีพื้นที่รับแสงมาก ปริมาณอากาศที่ไหลเวียนก็จะมากขึ้น เกิดแรงดูดอากาศที่เย็นกวาเขามาที่
ฐาน อากาศที่รอนจะไหลรวมกันเขาไปในปลอง ซึ่งภายในจะมีการออกแบบใหกระแสลมเรงความเร็ว
สูงขึ้นโดยใชจมูกรีดลม (Nuzzle) ทําใหไดพลังงานมากขึ้น หมุนใบพัดกังหันลมภายในทอ ซึ่งติดตั้งเจน
เนอเรเตอรเพื่อทําการผลิตไฟฟาออกมาได วิธีการผลิตไฟฟาวิธีนี้ เพื่อใหไดพลังงานมากๆจึงตองสราง
เปนโครงการที่มีขนาดใหญมาก ใชเงินลงทุนสูง และใชพื้นที่ ที่กวางขวางมาก เหมาะกับประเทศที่
มีแสงแดดมากมีพื้นที่กวางขวาง เชน ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา หรือประเทศแถวตะวันออกกลาง
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รูปที่ 3.4 Solar Chimney
3.1.2 การผลิตไฟฟาโดยใชเซลลแสงอาทิตย (Photovoltaic Cell: PV)
เปนการผลิตไฟฟาโดยใชเซลลแสงอาทิตย หรือ โซลาเซลล (Solar Cell) เพื่อผลิต
พลังงานไฟฟาจากดวงอาทิตยโดยตรง อุปกรณประกอบดวย แผงโซลาเซลล เครื่องควบคุมการชารจ
ประจุแบตเตอรี่ เครื่องปรับระบบไฟฟา และแบตเตอรี่ พลังงานไฟฟาที่ไดจากแผงโซลาเซลลตองมีการ
คํ า นวณค า กระแส เพื่ อ ให พ อเพี ย งต อ อุ ป กรณ เ ครื่ อ งใช ไ ฟฟ า อุ ป กรณ ต า งๆดั ง กล า วยั ง มี ขนาด
รูปลักษณะ และการทํางานที่หลากหลาย ตามความตองการของผูใช ในการออกแบบระบบจึงตองมี
ความรู ความเขาใจ ในอุปกรณตางๆเพื่อสามารถใชงานไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ

รูปที่ 3.5 ระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย
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รูปแบบการผลิตกระแสไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย (Solar Cell) แบงออกเปน 3 แบบ
(1). ระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบอิสระ (PV Stand alone system) ระบบนี้ไดรับ
การออกแบบสําหรับใชงานในพื้นที่ชนบทที่ไมมีระบบจําหนายไฟฟาจาก National Grid โดยมีหลักการ
ทํางานแบงไดเปน 2 ชวงเวลา กลาวคือชวงเวลากลางวัน เซลลแสงอาทิตยจะผลิตกระแสไฟฟาใหใชกับ
อุปกรณไฟฟาตางๆ และเมื่อเหลือใชจะเก็บไวในแบตเตอรี่ สวนในชวงกลางคืน เซลลแสงอาทิตยไมได
รับแสงแดดจึงไมสามารถผลิตไฟฟาได ดังนั้น พลังงานจากแบตเตอรี่ที่เก็บประจุไวในชวงกลางวันจะถูก
จายใหแกโหลดจึงสามารถกลาวไดวา ระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบอิสระสามารถจาย
กระแสไฟฟาใหโหลดไดทั้งกลางวันและกลางคืน
อุปกรณระบบที่สําคัญประกอบดวยแผงเซลล
แสงอาทิตย อุปกรณควบคุมการประจุแบตเตอรี่ แบตเตอรี่และอุปกรณเปลี่ยนระบบไฟฟากระแสตรงเปน
ไฟฟากระแสสลับชนิด Stand alone เปนตน

รูปที่ 3.6 ระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบอิสระ
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(2.) ระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบตอกับระบบจําหนาย (PV Gridconnected
system) เปนระบบ ที่ถูกออกแบบสําหรับผลิตไฟฟาผานอุปกรณเปลี่ยนกระแสตรงเปนไฟฟากระแสสลับ
เขาสูระบบจําหนายไฟฟา National Grid โดยตรงมีหลักการทํางานแบงเปน 2 ชวง กลาวคือ ในชวงเวลา
กลางวัน เซลลแสงอาทิตยไดรับแสงแดดสามารถผลิตไฟฟาจายใหแกโหลดไดโดยตรง โดยผานอุปกรณ
เปลี่ยนระบบไฟฟากระแสตรงเปนไฟฟากระแสสลับ และหากมีพลังงานไฟฟาสวนที่เกินจะถูกจายเขา
ระบบจําหนายไฟฟา สังเกตไดจากมิเตอรวัดพลังงานไฟฟาจะหมุนกลับทาง สวนในชวงกลางคืนเซลล
แสงอาทิตยไมสามารถผลิตไฟฟาได กระแสไฟฟาจากระบบจําหนายไฟฟาจะจายใหแกโหลดโดยตรง
สังเกตไดจากมิเตอรวัดพลังงานไฟฟาจะหมุนปกติ ดังนั้น ระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบตอ
กับระบบจําหนายจะเปนการใชงานเซลลแสงอาทิตยผลิตไฟฟาในเขตเมืองหรือพื้นที่ที่มีระบบจําหนาย
ไฟฟาเขาถึง อุปกรณระบบที่สําคัญประกอบดวยแผงเซลลแสงอาทิตย อุปกรณเปลี่ยนระบบไฟฟา
กระแสตรงเปนไฟฟากระแสสลับชนิดตอกับระบบจําหนายไฟฟา Grid connected เปนตน

รูปที่ 3.7 ระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบตอกับระบบจําหนาย

20
(3.) ระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบผสมผสาน (PV Hybrid system) เปนระบบ
ผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย ที่ถูกออกแบบสําหรับทํางานรวมกับอุปกรณผลิตไฟฟาอื่นๆ เชน
ระบบเซลลแสงอาทิตยกับพลังงานลมและเครื่องยนตดีเซล ระบบเซลลแสงอาทิตยกับพลังงานลมและ
ไฟฟาพลังน้ํา เปนตน โดยรูปแบบระบบจะขึ้นอยูกับการออกแบบตามวัตถุประสงคโครงการเปนกรณี
เฉพาะ เชน ระบบเซลลแสงอาทิตยกับพลังงานลมและเครื่องยนตดีเซล มีหลักการทํางานในชวงเวลา
กลางวัน
เซลลแสงอาทิตยไดรับแสงแดดสามารถผลิตไฟฟาได จะจายกระแสไฟฟาผานอุปกรณ
เปลี่ยนระบบไฟฟากระแสตรงเปนไฟฟากระแสสลับชนิด Multi function ทํางานรวมกับไฟฟาจาก
พลังงานลมจายกระแสไฟฟาใหแกโหลดพรอมทั้งทํางานประจุไฟฟาสวนที่เกินไวในแบตเตอรี่ ในกรณีที่
พลังงานลมต่ําไมสามารถผลิตไฟฟาหรือเวลากลางคืนไมมีไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย ชุดแบตเตอรี่จะ
จายกระแสไฟฟาใหแกโหลดและกรณีแบตเตอรี่จายกระแสไฟฟามากจนถึงพิกัดที่ออกแบบไวเครื่องยนต
ดีเซลจะทํางานโดยอัตโนมัติเปนอุปกรณสํารองพลังงานกลาวคือจะจายกระแสไฟฟาประจุแบตเตอรี่
โดยตรงและแบงจายใหแกโหลดพรอมกัน และหากโหลดมีมากเกินไประบบจะหยุดทํางานทันที และจะ
ทํางานใหมอีกครั้งเมื่อเซลลแสงอาทิตยหรือพลังงานลมสามารถผลิตกระแสไฟฟาประจุแบตเตอรี่ได
ปริมาณตามพิกัดที่ออกแบบไวพรอมทั้งขนาดโหลดอยูในพิกัดที่ชุดแบตเตอรี่สามารถจายกระแสไฟฟา
ได

รูปที่ 3.8 ระบบผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยแบบผสมผสาน
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หลักการทํางานของโซลาเซลล
เมื่อแสงอาทิตย ตกกระทบบนแผงเซลลแสงอาทิตย (Solar cell ) จะทําใหเกิดการผลิตไฟฟา
ออกจากแผงเซลลแสงอาทิตย
โดยไฟฟาที่ออกมาเปนไฟฟากระแสตรงแรงดันไฟฟาต่ํา
ไฟฟา
กระแสตรงดังกลาว ถูกสงผานอุปกรณ อินเวอรเตอร (Inverter) จะเกิดการแปลงกระแสไฟฟาจาก ไฟฟา
กระแสตรงแรงดันไฟฟาต่ํา เปน ไฟฟากระแสสลับแรงดันไฟฟาต่ํา ไฟฟากระแสสลับดังกลาว ถูกสงผาน
หมอแปลงไฟฟา เพื่อเพิ่มแรงดันไฟฟา เปนแรงดันไฟฟาสูง เพื่อใหสามารถสงผานสายสงไฟฟาของการ
ไฟฟาไปยังผูใชไฟฟาตอไป ระบบการผลิตพลังงานไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยจะตองมีอุปกรณในระบบ
ที่จําเปนหลายชนิด ซึ่งในการเลือกใชงานตองมีความเหมาะสม และสมดุลกันจึงจะเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ในการออกแบบระบบไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยจากโซลาเซลล จะตองใชสวนประกอบที่สําคัญ
ดังนี้คือ
1.แผงโซลาเซลล (Photovoltaic Cell: PV) เปนสิ่งประดิษฐที่สรางขึน้ ใหเปนอุปกรณที่สามารถ
เปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตยเปนพลังงานไฟฟา ถูกสรางขึ้นครั้งแรกโดย แซปปนฟูลเลอร (Chapin
Fuller) และเพียสัน (Pearson) ในป ค.ศ. 1954 ซึ่งทํางานที่บริษทั เบลเทโลโฟนจํากัด (Bell
Telephone) ซึ่งไดคนพบเทคโนโลยีการสรางรอยตอ P-N ของผลึกซิลิคอน จนไดเซลลแสงอาทิตยขึ้นมา
เปนครั้งแรกในโลก ซึ่งมีประสิทธิภาพเพียง 6% ระยะเวลาตอมามีการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ถึง 15% ไดนําไปใชงานในการผลิตพลังงานไฟฟาทางดานอวกาศ ดาวเทียม ระบบสื่อสารตางๆ จนใน
ปจจุบันมีการใชงานอยางแพรหลาย มีราคาถูกลงและประสิทธิภาพสูงขึ้น เซลลแสงอาทิตยทําจาก
ซิลิคอนที่ใชวสั ดุเชนเดียวกัน Transistors และวงจรรวม (Integrated Circuit : IC) โดยผลึกซิลิคอนจะ
ถูกทําใหไมบริสุทธิ์ (Dope) โดยการเติมธาตุที่มีอิเล็กตรอน วงนอกสุดในกลุม 3 และ 5 ซึ่งจะไดผลึก
ซิลิคอนที่มีคณ
ุ สมบัติทางไฟฟาตางกัน(P-Type และ N-type) เมื่อนํามาตอเชื่อมกันดวยกรรมวิธีการแพร
สารระหวางผลึกทําใหระหวางรอยตอมีสภาวะที่เปนกลาง (Depletion Region) ผลึกซิลิคอนจะวางซอน
กันเปนชั้นบาง (Layer) เมื่อมีอนุภาคโฟตอน (Photon) มาตกกระทบแผนชั้นซิลิคอนอิเล็กตรอนที่ไดรับ
จะทําใหแผนธาตุซลิ ิคอนมีอิเล็กตรอนทีม่ ีอยูไมสมดุลกันระหวางชัน้ เซลล เมื่อมีการตอเชื่อมขั้วไฟฟา
ออกไปก็จะเกิดการความตางศักยไฟฟาขึน้ ที่ขั้วไฟฟานัน้ เมื่อนํามาตอเชื่อมกันเปนวงจรไฟฟาก็จะเกิด
การถายเทอิเล็กตรอนระหวางขั้ว เกิดมีกระแสไฟฟาไหลผานวงจรทําใหเกิดพลังงานไฟฟาขึ้นมาไดการ
ผลิตเซลลแสงอาทิตยที่ใชงานกันอยูในปจจุบันจะแบงออกเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ การผลิตเซลล
แสงอาทิตยจากสารกึ่งตัวนําประเภทซิลคิ อน กับการผลิตจากสารประกอบชนิดอื่นๆ เชน แกลเลี่ยมอาเซ
ไน แคดเมียมเทลูไลด เปนตน
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รูปที่ 3.9 ชนิดและรูปแบบของแผงโซลาเซลล
ปจจุบันแผงโซลาเซลลที่นาํ มาใชงานมี 3 แบบ
(1) แบบ Amorphous เปนแผงโซลาเซลลที่ไวแสงมากที่สุด สามารถรับแสงที่ออนๆ ได รวมทั้ง
แสงจากหลอดไฟฟาตางๆ จึงทํางานไดในพื้นที่ที่ มีเมฆหมอก ฝุนละออง มีฝนตกชุก แตก็มีผลเสีย
คือ พลังงานไฟฟาไมสูงมากนักจึงทําใหตองใชพื้นที่มาก แผงมีน้ําหนักมากแตกหักไดงาย และยังหา
อุปกรณประกอบเพื่อตอเชื่อมระบบไดยาก จึงนิยมนําไปใชกับอุปกรณไฟฟาตางๆ เชน เครื่องคิดเลข
นาฬิกา หรืออุปกรณไฟฟาขนาดเล็กๆ เปนตน
(2) แบบ Crystalline เปนแผงโซลาเซลลที่อยูในรูปของผลึกที่ทําใหเปนแผนฟลมชั้นบางๆ
ซึ่งสามารถแบงออกไดเปน 2 แบบคือ แบบ Mono crystalline หรือแผงชนิดผลึกเดี่ยว และแบบ Poly
crystalline หรือ ผลึกผสม หรืออาจมีชื่อเปนอยางอื่นเชน Single Crystalline และ MultiCrystalline เปน
แผงโซลาเซลลที่ใชงานมากที่สุด แผงแบบ Mono crystalline จะมีประสิทธิภาพดีกวาและราคาแพงกวา
แบบ Poly crystalline เล็กนอย ทั้งสองชนิดมีขอดีคือ หาอุปกรณตอพวงไดงาย มีราคาถูก อายุการใช
งานยาวนานกวา 20 ป ทนทาน ใชพื้นที่นอยกวา มีน้ําหนักเบา แตมีขอจํากัดคือ ทํางานประสิทธิภาพต่ํา
ในสภาพอากาศที่มีแสงนอย
(3) แบบ Super amorphous หรืออาจเรียกวาเปนแบบ Amorphous Triple Junctionแผงโซลา
เซลลชนิดนี้จะรวมเอาขอดีของทั้ง Amorphous และ Crystalline มาไวดวยกันโดยมีประสิทธิภาพสูง
กวาแบบAmorphous สามารถใชอุปกรณตอพวงรวมกับแบบ Crystalline ไดทั้งยังมีคุณสมบัติพิเศษที่
สามารถบิดตัว มวนได มีน้ําหนักเบา การขนสงสะดวก สามารถติดตั้งตามพื้นผิวของวัสดุตางๆ ได
หลากหลายชนิด มีความทนทานสูงตอสภาวะอากาศ สิ่งแวดลอม มีอายุการใชนานเกิน 20 ป แตมี
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ขอเสียคือมีราคาแพงกวาชนิดอื่นๆ 30-40% ในอนาคตเมื่อมีราคาถูกลงก็จะไดรับความนิยมนํามาใชงาน
อยางแพรหลายตอไป
2. Inverter เปนอุปกรณที่ทําหนาที่แปลงไฟฟากระแสตรง (DC) ใหเปนไฟฟากระแสสลับ
(AC) โดยสามารถปรับแรงดัน(Volt) และความถี(่ Hz) ทางดานออก(Output)

รูปที่ 3.10 อินเวอรเตอร
3. Power Transformer : มีหนาที่แปลงระดับแรงดันไฟฟา เพื่อใหระบบที่มีแรงดันไฟฟาตางกัน
สามารถเชื่อมตอเขาหากันได

รูปที่ 3.11 หมอแปลงแปลงกระแสไฟฟา
4. Energy Meter : มิเตอรขายเปนอุปกรณที่วัดปริมาณพลังงานไฟฟา( มีหนวยเปน kWh/Unit)
ที่ขายใหกบั การไฟฟา
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รูปที่ 3.12 มิเตอรวัดกระแสไฟฟา
5. โครงสรางรองรับแผงโซลาเซลล: มีหนาที่ยึดแผงโซลาเซลลใหอยูใ นตําแหนงทีส่ ามารถรับ
ปริมาณแสงอาทิตยไดมากที่สุดในแตละวัน ซึ่งสําหรับประเทศไทยจะตองทํามุมประมาณ 15 องศา
ในทางทิศใต

3.2 ขั้นตอนการขอจําหนายกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย
รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการซื้อขายไฟฟา มี 5 ขั้นตอน ดังนี้
1. การพิจารณาการขอจําหนายไฟฟา
2. การทําสัญญาซื้อขายไฟฟา
3. การพิจารณาอนุญาตและการดําเนินการในการขนานเครื่องกําเนิดไฟฟา
4. การทดสอบการขนานเครื่องกําเนิดไฟฟา (First Synchronization) เขากับระบบของ กฟภ.
5. การเริ่มตนซื้อขายไฟฟา (COD)
1.การพิจารณาการขอจําหนายไฟฟา
ระยะเวลาการดําเนินงาน
กฟภ.จะแจงผลพิจารณาการขอจําหนาย ไฟฟาของ VSPP ภายใน 45 วัน จากวันที่ กฟภ. ไดรับ
เอกสารการขอจําหนายไฟฟาและขอมูลประกอบ ที่ถกู ตองครบถวน
เอกสารที่ตองใช
1. แบบคําขอจําหนายไฟฟา/ใบรอรับสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา
2. หนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคล และ
หนังสือ บริคณหสนธิของนิติบุคคล
3. หนังสือมอบอํานาจ (ถามี)
4. แผนผังทีต่ ั้งของโรงไฟฟา

25
5. แผนผังการติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟา และเครื่องจักรอุปกรณอื่นๆ (กรณีสรางโรงไฟฟาแลว)
6. ขอมูลเบื้องตนของลักษณะกระบวนการผลิตไฟฟา, Heat Balance Diagram พรอมแสดง
ปริมาณ อุณหภูมิ, แรงดันของไอน้ําที่ใชในกระบวนการผลิต และลักษณะการนําพลังงานความรอนที่ได
มา ใชประโยชน
7. ขอมูลเบื้องตนของขั้นตอนกระบวนการผลิตภายในโรงงาน (Flow Diagram)
8. ปริมาณพลังงานความรอน ที่นํามาใชในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ ตอพลังงานไฟฟาที่ผลิต
ได (Heat-to-Power Ratio)
9. รายละเอียดและขอกําเนิดทางดานเทคนิค(Specification) ของเครื่องกําเนิดไฟฟา เครื่องตน
กําลัง หมอแปลงไฟฟา และอุปกรณอื่นๆที่ใชในการเชือ่ มตอ
10. แผนภูมิของระบบไฟฟา (Single Line Diagram) ระบบปองกัน (Relay Diagram) ที่จะ
ตอเชื่อมกับ ระบบของ กฟภ.
11. แผนการผลิตไฟฟาและการใชไฟฟาของ VSPP
12. ปริมาณของเชื้อเพลิงทีใ่ ชตอปและคาความรอนเฉลีย่ (Average Lower Heating Value)
ของเชื้อเพลิง ที่ใชในระบบผลิตไฟฟา หรือใชในระบบ Cogeneration ทั้งเชื้อเพลิงหลักและเชื้อเพลิง
เสริม
13. เอกสารการครอบครองหรือการมีสิทธิ์ในการใชที่ดนิ ในการกอสรางโรงไฟฟา
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1.ยื่นแบบคําขอจําหนายไฟฟา / ใบขอรับสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา Adder กรณีตองการ
จําหนายไฟฟาปริมาณมากกวา 1 MW ยื่นเอกสารไดที่ สํานักงานใหญ การไฟฟาสวนภูมิภาค เลขที่
200 ถ.งามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร สวนกรณีตองการจําหนายไฟฟา
ปริมาณไมเกิน 1 MW ยื่นเอกสารไดที่สํานักงาน การไฟฟาสํานักงานเขตของการไฟฟาสวนภูมิภาค ทั้ง
12 เขต ตามพื้นที่ตั้งของโรงไฟฟา โดยสามารถดูพื้นที่ รับผิดชอบไดในหัวขอรายชื่อ สํานักงานการ
ไฟฟาเขต การไฟฟาสวนภูมิภาค)
2. กฟภ.ตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร
3. กฟภ..สํารวจขอมูลประกอบการพิจารณารับซื้อไฟฟาและวิเคราะหผลกระทบจากการ
เชื่อมโยงระบบ และแจงผลการพิจารณาให VSPP ทราบ
4. เกณฑการอนุญาตจะเปนไปตามขอกําหนดการเชื่อมตอระบบโครงขายไฟฟาของ กฟภ.
5. กรณีที่ไมมีการปรับปรุงระบบไฟฟา กฟภ. จะแจงคาใชจายใหทราบภายใน 15 วัน
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2.การทําสัญญาซื้อขายไฟฟา
ระยะเวลาการดําเนินงาน
VSPP จะตองประสานงานทําสัญญาซือ้ ขายไฟฟากับ กฟภ. ภายใน 60 วัน นับ จากวันที่ กฟภ.มี
หนังสือแจงตอบรับซื้อไฟฟา
เอกสารที่ตองใช
1.หนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุน สวนบริษัท หลักฐานการจดทะเบียนนิติบุคคลและ
หนังสือ บริคณหสนธิของนิติบุคคล
2.เอกสารของผูลงนามในสัญญาซื้อขาย
3.แผนการดําเนินการกอสรางโรงไฟฟา
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1.VSPP ติดตอประสานงานกับ กฟภ. เพื่อจัดเตรียมเอกสารในการทําสัญญาซื้อขายไฟฟา
2.กฟภ.จัดทําสัญญาและให VSPP ลงนาม
3. กฟภ.จะลงนามในสัญญาหลังจากที่ VSPP ไดลงนามถูกตองครบถวน
4.สัญญาจะมี 2 ชุด คือตนฉบับและคูฉบับ โดยตนฉบับจะเก็บไวที่ กฟภ.และคูฉบับจะมอบให
VSPP
3.การพิจารณาอนุญาตใหขนานเครื่องกําเนิดไฟฟากับระบบของ กฟภ
ระยะเวลาการดําเนินงาน
1.กฟภ.จะพิจารณาอนุญาตให VSPP ขนานเครื่องกําเนิดไฟฟากับระบบของ กฟภ.ภายใน 30
วันนับจากวันที่ VSPP แจงให กฟภ.เขาตรวจสอบระบบ
2.กรณีที่ตองมีการกอสราง/ปรับปรุงระบบจําหนายของ กฟภ.เพื่อรองรับการเชือ่ มโยงในการซื้อ
ขายไฟฟา VSPP สามารถประสานงานกับ กฟภ. เพื่อดําเนินการไดกอนที่โรงไฟฟาจะสรางเสร็จ โดย
ระยะเวลาการปรับปรุงขึ้นอยูกับปริมาณงานที่ตองดําเนินการ
เอกสารที่ตองใช
1.แผนภูมิของระบบไฟฟา (Single Line Diagram) ระบบปองกัน (Relay Diagram) ที่จะ
ตอเชื่อมกับระบบ ของ กฟภ.
2. รายละเอียดทางเทคนิคของอุปกรณที่ใช
3.หนังสืออนุญาตการเชื่อมโยงจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ) ตามมาตรา 37
พระราชบัญญัติ กฟผ. พ.ศ. 2511 (สําหรับ VSPP ที่มีกําลังผลิตติดตั้งสูงกวา 6 MW)
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ขั้นตอนการดําเนินงาน
1.หลังจากที่ VSPP กอสรางโรงไฟฟาเสร็จ VSPP จะตองสงรายละเอียด/แบบแปลนการติดตั้ง
อุปกรณของโรงไฟฟาทั้งหมด ให กฟภ. ตรวจสอบเพือ่ ประกอบการพิจารณาการอนุญาตใหขนานเครื่อง
กําเนิดไฟฟากับระบบของ กฟภ.
2.กฟภ.สํารวจการกอสราง/ ปรับปรุงระบบจําหนายเพื่อรองรับการเชื่อมโยง
3. กฟภ.จะแจงคาใชจายและการติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมใหกับ VSPP ทราบ
4. VSPP ชําระคาใชจายและติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติม
5.กฟภ.ดําเนินการติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมและปรับปรุงระบบจําหนายเพื่อรองรับการเชื่อมโยง
4.การทดสอบการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟาขนานกับระบบจําหนายของ กฟภ.
ระยะเวลาการดําเนินงาน
กฟภ.จะดําเนินการทดสอบการเดินเครื่องกําเนิดไฟฟาภายใน 30วัน นับจากวันที่ กฟภ.ได
ตรวจสอบแลววาระบบมีความพรอม
เอกสารที่ตองใช
1.VSPP ตองมีใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม
2.ใบอนุญาตผลิตไฟฟา และใบอนุญาตจําหนายไฟฟา
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1.VSPP แสดงใบอนุญาตผลิตพลังงานควบคุม ใบอนุญาตผลิตไฟฟาและใบอนุญาตจําหนาย
ไฟฟาตอ กฟภ.
2.VSPP และ กฟภ.รวมกันกําหนดวันทดสอบการขนานเครื่องกําเนิดไฟฟา
3.ดําเนินการทดสอบการขนานเครื่องกําเนิดไฟฟา (First Synchronization) เขากับระบบของ
กฟภ. โดยการทดสอบการขนานเครื่องกําเนิดไฟฟากับระบบของ กฟภ. เปนไปตามขอกําหนดการ
ปฏิบัติการระบบโครงขายไฟฟาของ กฟภ.
5.การเริ่มตนซื้อขายไฟฟา (COD)
ระยะเวลาการดําเนินงาน
กฟภ.กับ VSPP จะเริ่มตนซื้อขายไฟฟาภายใน 15 วัน นับจากวันที่ VSPP ผานการทดสอบการ
ขนานเครื่องกําเนิดไฟฟา
เอกสารที่ตองใช
ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภพ.20)
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1.VSPP และ กฟภ.รวมกันกําหนดวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟา
2. VSPP และ กฟภ.รวมกันประชุมเพื่อชีแ้ จงการดําเนินการในการซื้อขายไฟฟา
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3.ในวันเริ่มตนซื้อขายไฟฟาตามสัญญา จะมีการลงนามการจดหนวยมาตรวัดซื้อขายไฟฟา
ระหวาง กฟภ.กับ VSPP
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บทที่ 4
การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินและการวิเคราะห SWOT
การศึกษาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของกิจการผลิต
และจําหนายกระแสไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 6 เมกกะวัตต ในจังหวัดนครราชสีมา
โดยมีอายุโครงการ 25 ป เพื่อเปนขอมูลสําหรับผูสนใจลงทุนกิจการดังกลาว นอกจากนี้ยังชวยให เจาของ
กิจการสามารถนําขอมูลไปใชในการปรับปรุงกิจการ และปรับตัวไดทันตอสถานการณตาง ๆ ไดเปนอยางดี
ซึ่งผลการศึกษาอธิบายไดดังนี้
4.1ผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงิน
4.1.1 ตนทุนของกิจการประกอบดวย 2 สวนคือ
4.1.1.1 ตนทุนการดําเนินงานครั้งแรกประกอบดวย
1.ค า แผงโซลาเซลล ใ นการลงทุ น ผลิ ต และจํ า หน า ยกระแสไฟฟ า ด ว ยเซลล
แสงอาทิตยขนาด 6 เมกกะวัตต มีคาใชจายประมาณ 390,000,000 บาท
2.ค าอิ นเวอร เตอร และชุ ดควบคุ มอิ นเวอร เตอร สํ าหรั บแปลงกระแสไฟฟ า
กระแสตรงใหเปนกระแสไฟฟาสลับ มีคาใชจายประมาณ 91,650,000 บาท
3.คาโครงเหล็กยึดแผงและคาแรงติดตั้ ง เพื่อใหแผงโซลาเซลลมีความคงทน
แข็งแรง จะตองมีการใชโครงเหล็กที่ไดมาตรฐาน คาใชจายประมาณ 125,000,000 บาท
4.คาอุปกรณไฟฟา เชนสายไฟ หมอแปลงกระแสไฟฟา หลอดไฟฟา คาใชจาย
ประมาณ 20,000,000 บาท
5.คาที่ซื้อที่ดินจํานวน 100 ไร และคากอสรางอาคารสํานักงาน คาใชจาย
ประมาณ 20,000,000 บาท
6.คาสาธารณูปโภค เชน คาดําเนินการน้ําประปา โทรศัพท คาใชจายประมาณ
50,000 บาท
7.คาอุปกรณคอมพิวเตอรประมาณ 100,000 บาท
8.คาดํ าเนินการของ กฟภ. เชน เงินประกันการใช ไฟฟา ,คาตรวจสอบระบบ
ไฟฟา คาใชจายประมาณ 3,200,000 บาท
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ตารางที่ 4.1 ตนทุนการดําเนินงานครั้งแรก
รายการ
คาแผงโซลาเซลล
คาอินเวอรเตอร+ควบคุมอินเวอรเตอร
คาโครงเหล็กยึดแผงและคาแรงติดตั้ง
คาอุปกรณไฟฟา
คาที่ดินและสํานักงาน
คาสาธารณูปโภค
คาคอมพิวเตอร
คาดําเนินการของ กฟภ.
รวม

จํานวนเงิน(บาท)
390,000,000
91,650,000
125,000,000
20,000,000
20,000,000
50,000
100,000
3,200,000
650,000,000

ที่มา: จากการสัมภาษณ
4.1.1.2.ตนทุนคาใชจายในการดําเนินงานแตละป
1.คาน้ํา ใชในการลางแผงโซลาเซลล คาใชจายประมาณปละ 120,000 บาท
โดยใหคาน้ําเพิ่มขึ้นทุกป ๆละ 5%
2. คาไฟฟา ใชในบริเวณกิจการ คาใชจายประมาณปละ 120,000 บาท
โดยใหคาไฟฟาเพิ่มขึ้นทุกป ๆละ 5%
3.คาจางพนักงาน มีพนักงานทั้งหมด 14 คน แบงเปนวิศวกร จํานวน 5 คน เงินเดือนๆ
ละ 25,000 บาท หัวหนาวิศวกร เดือนละ 30,000 บาท พนักงานชางจํานวน 7 คน เงินเดือนๆละ 15,000
บาท และยามอีก 2 คน เงินเดือนๆละ 6,000 บาท โดยประมาณคาใชจายประมาณปละ 2,964,000 บาท
และใหคาแรงเพิ่มขึ้นทุกปๆละ 5%
4.คาโทรศัพท ใชในการติดตอประสานงาน โดยประมาณคาใชจายปละ 50,000 บาท และ
ใหคาโทรศัพทเพิ่มขึ้นทุกปๆ ละ5%
5.คาซอมบํารุงแผงโซลาเซลลคือการจางเช็ดลางทําความสะอาดแผง และการ
บํารุงรักษาหมอแปลงไฟฟาโดยประมาณคาใชจายปละ 250,000 บาท และใหคาซอมบํารุงเพิ่มขึ้นทุกปๆ
ละ 5%
6.คาใชจายอื่นๆ เชน คาเครื่องใชสํานักงาน คาน้ํามันรถ โดยประมาณคาใชจายปละ
20,000 บาท
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7.ดอกเบี้ยจายเงินกู กิจการกูเงินจากสถาบันการเงินจํานวน 520,000,000 บาท โดย ผอน
ชําระเปนระยะเวลา 10 ป อัตราดอกเบี้ยรอยละ 8.85 ตอป รวมดอกเบี้ยจายทัง้ หมด 232,017,500.18
บาท
8.ภาษี เงินไดนิติบคุ คล ปกติจะตองชําระภาษีรอยละ 20 แตกจิ การไดรับการลดหยอนทางดาน
ภาษีโดยไมตอ งชําระภาษีในระยะเวลา 8 ป แรก และอีก 5 ป ถัดไป ชําระภาษีเพียง 50% ของกําไร ทั้งนี้
เนื่องจากกิจการไดรบั การสงเสริมจาก BOI ภาษีทตี่ องจายทั้งหมด จํานวน 129,158,946.40 บาท
ตารางที่ 4.2 คาใชจายในการดําเนินงาน ระยะเวลา 25 ป
รายการ
คาน้ํา

จํานวนเงิน(บาท)
5,727,251.86

คาไฟฟา
คาจางพนักงาน

5,727,251.86
141,463,120.90

คาโทรศัพท
คาซอมบํารุง
คาใชจายอื่นๆ
ดอกเบี้ยจายเงินกู
ภาษี
รวม

2,386,354.94
11931774.70
6,000,000
232,017,500.18
129,158,946.40
1,202,805,237.14

ที่มา : จากการสัมภาษณ
4.1.2 ประมาณการรายไดของโครงการ
จากการศึกษาพบวารายไดของโครงการหรือผลประโยชนจากการลงทุน มีรายไดเกิดขึ้น
2 สวนดังนี้
1.รายไดจากการขายกระแสไฟฟา
การผลิตกระแสไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยโดยใชแผงโซลาเซลลชนิด Multi crystalline จะผลิต
กระแสไฟฟาไดวันละประมาณ 5.5 ชั่วโมง ตั้งแตเวลา 9.00 น-14.30 น. ขนาดกําลังการผลิต 6 เมกกะ
วัตตจะสามารถผลิตกระแสไฟฟาไดดังนี้
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1.1 กระแสไฟฟาที่ผลิตไดตอวันเทากับ 6,000 x5.5 =33,000 หนวย
ดังนั้น กระแสไฟฟาที่ผลิตไดตอปเทากับ 33,000 x365 =12,045,000 หนวย
1.2 ปริมาณกระแสไฟฟาที่ผลิตไดทั้งป เทากับ 12,045,000 หนวย โดยการไฟฟาสวน
ภูมิภาคจะรับซื้อกระแสไฟฟา จาก VSPP ในอัตรา TOU ซึ่งอัตราดังกลาวจะมีความแตกตางกันตาม
ชวงเวลาของการขาย คือ
-ชวง Peak เวลา 09.00 น- 22.00 น. ของวันจันทร-วันศุกร ราคารับซื้อปกติ
หนวยละ 3.8548 บาท (ไฟฟาฐาน) รัฐบาลใหการสนับสนุนราคารับซื้อสวนเพิ่ม (Adder) อีก
หนวยละ 8 บาท ทําใหราคาคาไฟฟาทีข่ ายไดตอหนวยสูงถึง 11.8548 บาท ซึ่งทั้งปจะมี 269 วัน
ทําให รายไดทั้งปเทากับ105,192,450 บาท (6,000x5.5x269x11.85)
-ชวง Off Peak เวลา 22.00 น.-09.00 น ของวันจันทร-วันศุกร และ เวลา
0.00 น.-24.00 น. วันเสาร-อาทิตย และวันหยุดราชการ ทั้งปมี 96 วัน ราคารับซื้อปกติหนวยละ
2.0424 บาท (ไฟฟาฐาน) รัฐบาลใหการสนับสนุนราคารับซื้อสวนเพิ่ม (Adder) อีกหนวยละ 8 บาท
ทําใหราคาคาไฟฟาที่ขายไดตอหนวยสูงถึง 10.04 บาท ซึ่งทั้งปจะมี 96 วัน รายไดทั้งปเทากับ
31,806,720 บาท ( 6,000x5.5x96x10.04)
1.3 รายไดคาไฟฟา ปที่ 1-10 จะไดรับ Adder หนวยละ 8 บาท และ ตั้งแตป 11-25 จะ
ไดรบั เฉพาะคาไฟฟาฐานหนวยละ 2 -3.9 บาท ซึ่งคาไฟฟาฐานจะมีการปรับขึ้นหนวยละ 1 บาท ทุก ๆ
6 ป
2.รายไดจากการขายที่ดินจํานวน 100 ไร เปนเงิน 18,000,000 บาท เมื่อสิ้นสุดโครงการ
คือ 25 ป จะนําที่ดินออกจําหนาย โดยจะจําหนายในราคาเดิมที่ซื้อมา
3.โครงการมีอายุ 25 ป การคิดคาเสื่อมของอุปกรณและอาคารสํานักงาน จะคิดเปนเสนตรงซึ่ง
คาเสื่อมทุกๆปจะมีจํานวนที่เทากันโดยคิดคาเสื่อมปละ 24,870,000.00 บาท ( 621,750,000/25)
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ตารางที่ 4.3 แสดงผลตอบแทนของโครงการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย
ป
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

จํานวนหนวย
peak
8,877,000.00
8,877,000.00
8,877,000.00
8,877,000.00
8,877,000.00
8,877,000.00
8,877,000.00
8,877,000.00
8,877,000.00
8,877,000.00
8,877,000.00
8,877,000.00
8,877,000.00
8,877,000.00
8,877,000.00
8,877,000.00
8,877,000.00
8,877,000.00
8,877,000.00
8,877,000.00
8,877,000.00
8,877,000.00
8,877,000.00
8,877,000.00
8,877,000.00

ราคาหนวย
peak
11.85
11.85
11.85
11.85
11.85
11.85
12.85
12.85
12.85
12.85
5.85
5.85
5.85
5.85
5.85
5.85
6.85
6.85
6.85
6.85
6.85
6.85
7.85
7.85
7.85

จํานวนหนวย
Off Peak
3,168,000.00
3,168,000.00
3,168,000.00
3,168,000.00
3,168,000.00
3,168,000.00
3,168,000.00
3,168,000.00
3,168,000.00
3,168,000.00
3,168,000.00
3,168,000.00
3,168,000.00
3,168,000.00
3,168,000.00
3,168,000.00
3,168,000.00
3,168,000.00
3,168,000.00
3,168,000.00
3,168,000.00
3,168,000.00
3,168,000.00
3,168,000.00
3,168,000.00
คาที่ดิน

ที่มา: จากการคํานวณ

ราคาหนวย
Off Peak
10.04
10.04
10.04
10.04
10.04
10.04
11.04
11.04
11.04
11.04
4.04
4.04
4.04
4.04
4.04
4.04
5.04
5.04
5.04
5.04
5.04
5.04
6.04
6.04
6.04

จํานวนเงินรวม
137,049,382.80
137,049,382.80
137,049,382.80
137,049,382.80
137,049,382.80
137,049,382.80
149,094,382.80
149,094,382.80
149,094,382.80
149,094,382.80
64,779,382.80
64,779,382.80
64,779,382.80
64,779,382.80
64,779,382.80
64,779,382.80
76,824,382.80
76,824,382.80
76,824,382.80
76,824,382.80
76,824,382.80
76,824,382.80
88,869,382.80
88,869,382.80
88,869,382.80
18,000,000
34

4.1.3 การคาดคะเนกระแสตนทุนและผลตอบแทนของโครงการ
จากการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของกิจการผลิตกระแสไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยกอนการ
คิดลดเปนมูลคาปจจุบัน พบวาในระยะเวลา 25 ป ตนทุนรวมมีคาเทากับ 1,202,805,237.14 บาท และ
ผลตอบแทนรวมเทากับ 2,552,904,570.00 บาท ซึ่งทําใหไดรับกําไรสุทธิเทากับ 1,350,099,332.86
บาท ตามตารางที่ 4.4
ตารางที่ 4.4 แสดงกําไรสุทธิตลอดอายุของโครงการกอนการคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน
ป

ตนทุน

ผลตอบแทน

กําไรสุทธิ

0

650,000,000.00

-

-650000000

1

47,654,750.00

137,049,382.80

89,394,632.80

2

43,227,950.01

137,049,382.80

93,821,432.79

3

38,809,910.01

137,049,382.80

98,239,472.79

4

34,401,068.01

137,049,382.80

102,648,314.79

5

30,001,883.92

137,049,382.80

107,047,498.88

6

25,612,840.61

137,049,382.80

111,436,542.19

7

21,234,445.15

149,094,382.80

127,859,937.65

8

16,867,229.91

149,094,382.80

132,227,152.89

9

18,483,016.89

149,094,382.80

130,611,365.91

10

14,574,182.07

149,094,382.80

134,520,200.73

11

9,343,820.38

64,779,382.80

55,435,562.42

12

9,600,664.48

64,779,382.80

55,178,718.32

13

9,870,350.79

64,779,382.80

54,909,032.01

14

13,459,728.24

64,779,382.80

51,319,654.56

15

13,724,020.82

64,779,382.80

51,055,361.98

16

32,394,564.34

64,779,382.80

32,384,818.46

35

ตารางที่ 4.4 (ตอ) แสดงกําไรสุทธิตลอดอายุของโครงการกอนการคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน
ป

ตนทุน

ผลตอบแทน

กําไรสุทธิ

17

16,701,910.61

76,824,382.80

60,122,472.19

18

17,007,862.31

76,824,382.80

59,816,520.49

19

17,329,111.60

76,824,382.80

59,495,271.20

20

17,666,423.35

76,824,382.80

59,157,959.45

21

18,020,600.69

76,824,382.80

58,803,782.11

22

18,392,486.89

76,824,382.80

58,431,895.91

23

21,191,967.41

88,869,382.80

67,677,415.39

24

21,601,971.95

88,869,382.80

67,267,410.85

25

25,632,476.72

106,869,382.80

81,236,906.08

1,202,805,237.14

2,552,904,570.00

1,350,099,332.86

ที่มา: จาการคํานวณ

4.1.4 การวิเคราะหอัตราผลตอบแทนของโครงการ
จากการวิเคราะหคาใชจายและผลตอบแทนทางการเงินของการผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย
โดยนําขอมูลกระแสเงินสดที่คํานวณไดมาวิเคราะหหาอัตราผลตอบแทนของโครงการ ซึ่งแบงการ
วิเคราะหออกเปน 5 สวน ดังนี้
(1) การคํานวณหามูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ (Net Present Value :NPV )
มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ คือการคํานวณหาผลรวมมูลคาปจจุบันของผลตอบแทน
สุทธิของโครงการ เพื่อใชเปนเกณฑในการวัดวาโครงการนั้น ๆ จะใหผลตอบแทนที่คุมคาหรือไม ซึ่ง
จากการคํานวณหามูลคาปจจุบันของผลตอบแทนและมูลคาปจจุบันของตนทุนในแตละปของการ
ดําเนินงาน ตลอดระยะเวลา 25 ป ณ อัตราคิดลดที่ 8.85 % และนําผลรวมมูลคาปจจุบันของ
ผลตอบแทน และผลรวมมูลคาปจจุบันของตนทุนที่ไดมาแทนคาในสูตรการคํานวณมูลคาปจจุบันของ
ผลตอบแทนสุทธิ ( NPV) ไดดังนี้
n

NPV = ∑
t =1

n
Bt
Ct
−
− Co
∑
t
t
(1 + i )
t =1 (1 + i )
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= 1,160,132,891.79 - 910,901,262.04
= 249,231,629.75 บาท
มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิของโครงการ มีคาเทากับ 249,231,629.75 บาท ซึ่งมีคามากกวา
ศูนย แสดงใหเห็นวาการลงทุนในโครงการการผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย ใหผลตอบแทนที่คุมคา
ตอการลงทุน
(2) อัตราสวนของผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit Cost Ratio : B/C Ratio)
อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน คืออัตราสวนระหวางผลรวมมูลคาปจจุบันของผลตอบแทน กับผลรวม
มูลคาปจจุบันของคาใชจายทั้งหมดตลอดอายุของโครงการ ซึ่งจากการคํานวณหามูลคาปจจุบันของ
ผลตอบแทนและมูลคาปจจุบันของตนทุนในแตละปของการดําเนินงาน ตลอดระยะเวลา 25 ป ณ อัตรา
สวนลด ที่ 8.85 % แลวนําผลรวมมูลคาปจจุบันของผลตอบแทน และผลรวมมูลคาปจจุบันของตนทุนที่
ไดมาแทนคาในสูตรการคํานวณอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (B/C Ratio) ไดดังนี้
n

PVB
=
B/C =
PVC

Bt

∑ (1 + i)
t =1

n

Co + ∑
t =1

t

Ct
(1 + i ) t

=1,160,132,891.79 / 910,901,262.04
= 1.27
อัตราผลตอบแทนตอตนทุน มีคาเทากับ 1.27 ซึ่งมีคามากกวา 1 แสดงใหเห็นวาการลงทุน
โครงการการผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยขนาดกําลังการผลิต 6 เมกกะวัตต ใหผลตอบแทนมากกวา
คาใชจายที่เสียไป ใหผลตอบแทนคุมคาตอการลงทุน
(3) อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR)
อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน คืออัตราที่จะทําใหผลตอบแทนและตนทุนที่คิดลดเปนคาปจจุบัน
แลวเทากันพอดี อัตราดังกลาวจึงเปนอัตราความสามารถของเงินลงทุนที่จะกอใหเกิดรายไดคุมกับเงิน
ลงทุน ซึ่ง IRRมีสูตรการคํานวณดังนี้
⎛
NPVL
IRR = DRL + ( DRU + DRL ) + ⎜⎜
⎝ NPVL − NPVU

⎞
⎟⎟
⎠
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จากขอมูลกระแสเงินสดสุทธิที่ไดรับในแตละป ตลอดระยะเวลา 25 ป จากตารางที่ 4.4
นํามาหาคา IRR จะไดคา IRR มีคาเทากับ 13.99% ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู (อัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูสูงสุด =8.85 % ) พบวา อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุนของโครงการมีคา
มากกวา แสดงวาคุมคากับการลงทุน
(4) การคํานวณหาระยะเวลาคืนทุนของโครงการ(Payback Period) ระยะเวลาคืนทุนของ
โครงการ หมายถึง ระยะเวลาการดําเนินโครงการที่ทําใหผลตอบแทนสุทธิของโครงการมีคาเทากับ
คาใชจายในการลงทุนพอดี หรืออาจกลาวไดวา ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ คือ จํานวนปในการ
ดําเนินการ ซึ่งทําใหผลกําไรที่ไดรับในแตละปรวมกันแลวมีคาเทากับเงินลงทุนเริ่มแรก โดยสามารถ
คํานวณหาระยะเวลาคืนทุน (จํานวนป) ไดตามสูตรการคํานวณดังนี้
ระยะเวลาคืนทุน=
คาใชจายในการลงทุน/ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ยตอป
=
650,000,000 / 80,003,973.31
=
8.12 ป
ระยะเวลาคืนทุน=
8 ป 1 เดือน 13 วัน
ดังนั้น ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ คือ 8 ป 1 เดือน 13 วัน ซึ่งนอยกวาระยะเวลา
ของโครงการทั้งหมด (อายุของโครงการ) ที่มีอายุ 25 ป แสดงใหเห็นวาการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟา
ดวยเซลลแสงอาทิตยขนาดกําลังการผลิต 6 เมกกะวัตต อยูในเกณฑที่นาลงทุน
ตารางที่ 4.5 สรุปผลการวิเคราะห
ผลการวิเคราะหทางการเงิน
ผลการคํานวณ
มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ(NPV)

249,231,629.75บาท

อัตราสวนของผลตอบแทนตอตนทุน( B/C Ratio)

1.27

อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ(IRR)

13.99%

ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ (Payback Period)

8 ป 1 เดือน 13 วัน

ที่มา : จากการคํานวณ
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จากตารางที่ 4.5 ผล คา NPV, B/C Ratio, IRR , และ Payback Perio ณ อัตราคิดลด
8.85 %ระยะเวลาโครงการ 25 ป พบวา ผานหลักเกณฑในการตัดสินใจลงทุน จึงสรุปไดวาการลงทุนใน
โครงการผลิตกระแสไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 6 เมกกะวัตต เปนโครงการที่นา
ลงทุน
(5) การวิเคราะหความออนไหวของโครงการ ( Sensitivity Analysis)
การวิ เ คราะห ค วามอ อ นไหวต อ การเปลี่ ย นแปลงของโครงการ มี ป ระโยชน อย า งยิ่ง ต อการประเมิ น
เหตุการณในอนาคตที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากสถานการณเดิมของโครงการที่จัดตั้งขึ้น โดยเปนการ
วิ เ คราะห เ พื่ อ ตรวจสอบว า ถ า มี ป จ จั ย ต า งๆ มากระทบทํ า ให มี ก ารเปลี่ ย นแปลงของต น ทุ น และ
ผลตอบแทนของโครงการแล ว จะทํ า ให ก ารวิ เ คราะห ท างการเงิ น เพื่ อ ที่ จ ะหามู ล ค า ป จ จุ บั น ของ
ผลตอบแทนสุทธิ อัตราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน มีการ
เปลี่ยนแปลงไปมากนอยเพียงไร ซึ่งจะสงผลตอการดําเนินกิจการทางดานการเงิน โดยการวิเคราะห
ความออนไหวนั้น จะชวยประกอบการตัดสินใจที่จะเลือกลงทุนในโครงการอยางมีประสิทธิภาพมาก ใน
ที่นี้จะวิเคราะหความออนไหวตอการเปลี่ยนแปลงของโครงการโดยใชอัตราคิดลดที่คงที่ ซึ่งจะทําการ
วิเคราะหใน 3 กรณี ดังตอไปนี้
กรณีที่ 1 ตนทุนเพิ่มขึ้นรอยละ 5 ผลตอบแทนไมเปลีย่ นแปลง
กรณีที่ 2 ผลตอบแทนลดลงรอยละ 5 ตนทุนไมเปลีย่ นแปลง
กรณีที่ 3 ตนทุนเพิ่มขึ้นรอยละ5 ผลตอบแทนลดลงรอยละ 5
กรณีที่ 1 ตนทุนเพิ่มขึ้นรอยละ 5 ผลตอบแทนไมเปลี่ยนแปลง ไดผลสรุปดังตารางที่ 4.6
ตารางที่ 4.6 สรุปผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทน เมื่อตนทุนเพิ่มขึ้น รอยละ 5
ผลการวิเคราะหทางการเงิน
ผลการคํานวณ
มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ(NPV)
อัตราสวนของผลตอบแทนตอตนทุน( B/C Ratio)

208,659,215.51 บาท
1.26

อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ(IRR)

12.95%

ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ (Payback Period)

8 ป 6 เดือน 25 วัน

ที่มา :จากการคํานวณ
จากตารางที่ 4.6 คา NPV, B/C Ratio, IRR, และ Payback Period ณ อัตราคิดลด
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8.85 %ระยะเวลาโครงการ 25 ป พบวา ผานหลักเกณฑในการตัดสินใจลงทุน จึงสรุปไดวาการ
ลงทุนในโครงการผลิตกระแสไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 6 เมกกะวัตต เมือ่ ตนทุน
เพิ่มขึ้นรอยละ 5 ยังคงเปนโครงการที่นาลงทุน
กรณีที่ 2 ผลตอบแทนลดลงรอยละ 5 ตนทุนไมเปลี่ยนแปลงไดผลสรุปดังตารางที่ 4.7
ตารางที่ 4.7 สรุปผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงิน เมื่อผลตอบแทนลดลง
รอยละ 5
ผลการวิเคราะหทางการเงิน
ผลการคํานวณ
มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ(NPV)

191,224,985.16 บาท

อัตราสวนของผลตอบแทนตอตนทุน( B/C Ratio)

1.20

อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ(IRR)

12.82%

ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ (Payback Period)

8 ป 8 เดือน 4วัน

ที่มา:จากการคํานวณ
จากตารางที่ 4.7 ซึ่งประกอบดวย การหาคา NPV, B/C Ratio , IRR, และ Payback
Period ณ อัตราคิดลด 8.85 % ระยะเวลาโครงการ 25 ป พบวา ผานหลักเกณฑในการตัดสินใจลงทุน
จึงสรุปไดวาการลงทุนในโครงการผลิตกระแสไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 6 เมกกะ
วัตต เมื่อผลตอบแทนลดลงรอยละ 5 ยังคงเปนโครงการที่นาลงทุน
กรณีที่ 3 ตนทุนเพิ่มขึ้นรอยละ5 ผลตอบแทนลดลงรอยละ 5 ไดผลสรุปดังตารางที่ 4.8
ตารางที่ 4.8 สรุปผลการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงิน เมื่อตนทุนเพิ่มขึ้นรอยละ5
ผลตอบแทนลดลงรอยละ 5
ผลการวิเคราะหทางการเงิน
ผลการคํานวณ
มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธิ(NPV)

150,652,570.92 บาท

อัตราสวนของผลตอบแทนตอตนทุน( B/C Ratio)

1.16

อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ(IRR)

11.82%

ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ (Payback Period)

9 ป 1 เดือน 24 วัน

ที่มา:จากการคํานวณ
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จากตารางที่ 4.8 คา NPV,B/C Ratio,IRR,และPayback Period ณ อัตราคิดลด 8.85 %
ระยะเวลาโครงการ 25 ป พบวา ผานหลักเกณฑในการตัดสินใจลงทุน จึงสรุปไดวาการลงทุนใน
โครงการผลิตกระแสไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 6 เมกกะวัตต เมื่อ ตนทุนเพิ่มขึ้น
รอยละ5 ผลตอบแทนลดลงรอยละ 5 ยังคงเปนโครงการที่นาลงทุน

4.2 การวิเคราะห SWOT
นอกจากการวิเคราะหตัวชี้วัดทางดานการเงินของกิจการดังกลาวแลว เมือ่ วิเคราะห SWOT เพื่อพิจารณา
สภาพแวดลอมภายในและภายนอกที่มีผลกระทบตอกิจการ

พบวากิจการมีทั้งจุดแข็ง (Strengths )ในหลายดาน

และมีจุดออน (Weaknesses) ที่ตองไดรับการสงเสริมจากหนวยงานของรัฐ แตอยางไรก็ตาม กิจการยังมีโอกาส
(Opportunities) ที่สดใสในหลายๆ ดาน พรอมกันนั้นก็ยังมีอุปสรรค (Threats ) ที่ตองไดรับการแกไข ดังนี้คือ

1. จุดแข็ง (Strengths)
1.1บุคลากรมีความรูความเชี่ยวชาญดานพลังงานแสงอาทิตย
ทําใหสามารถบริหาร
จัดการงานไดเปนอยางดี
1.2 มีการใชเทคโนโลยีและอุปกรณตางๆที่มีคุณภาพสูง ทําใหสามารถผลิตกระแสไฟฟา
ไดเต็มกําลังการผลิต
1.3 ปจจัยการผลิต เชน แสงแดดไมตองจัดซื้อ และคาใชจายในการบํารุงรักษาเครื่องมือและ
อุปกรณมีนอยมาก
1.4 ประเทศไทยมีสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมในการผลิตกระแสไฟฟาดวยเซลล
แสงอาทิตย โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เชน จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเปนที่ราบสูง และ
ปริมาณความเขมของแสงแดดมีความเหมาะสม
2.จุดออน (Weaknesses)
2.1 ไมสามารถควบคุมผลผลิตได เนื่องจากพลังงานแสงอาทิตยไมสามารถควบคุมได
2.2 ใชเงินลงทุนที่สูง และจะตองนําเขาแผงและอุปกรณจากตางประเทศ
2.3 ตองใชที่ดนิ จํานวนมากเนื่องจากแผงโซลาเซลลมีขนาดใหญ และมีจํานวนมาก
3.โอกาส (Opportunitie)
3.1 เปนกิจการที่รัฐบาลสงเสริมในเรื่องราคารับซื้อในราคาที่สูงเปนระยะเวลา 10 ป
3.2 ไดรับการชวยเหลือในดานแหลงเงินกูจากในประเทศและตางประเทศในอัตรา
ดอกเบี้ยที่ต่ําเนื่องจากเปนกิจการที่รัฐบาลสนับสนุนประเทศไทยยังมีความตองการพลังงานไฟฟาอีก
จํานวนมากจึงตองจัดหาพลังงานไฟฟาใหประเทศมีไฟฟาอยางเพียงพอ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 10สงเสริมการใชพลังงานหมุนเวียนลดปญหามลพิษและสิง่ แวดลอม CSR
4.อุปสรรค (Threats)
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4.1 อายุงานของแผงที่รับประกัน 25 ป แตเมื่อระยะเวลาผานไปหลายป ประสิทธิภาพ
ของแผงอาจจะลดลงอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับซื้อกระแสไฟฟาของรัฐบาล
อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบตางๆ ของหนวยงานที่เกี่ยวของ
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บทที่ 5
สรุปผลการศึกษาและขอเสนอแนะ
จากการศึกษาการวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของการผลิตกระแสไฟฟาดวย
เซลลแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 6 เมกกะวัตต ในจังหวัดนครราชสีมา ณ อัตราคิดลด 8.85 %
จากการวิเคราะหทางดานการเงิน ประกอบดวย การคํานวณหามูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV)
อัตรา
ผลตอบแทนตอตนทุน (B/C ratio) อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) และระยะเวลาคืนทุน (Payback
period) สามารถสรุปผลการศึกษาไดดังตอไปนี้

5.1 สรุปผลการศึกษา
5.1.1ดานตนทุนและผลตอบแทน
ตนทุนของโครงการ
จากการสั ม ภาษณ ผู ป ระกอบกิ จ การผลิ ต ไฟฟ า ด ว ยเซลล แ สงอาทิ ต ย ใ นจั ง หวั ด
นครราชสีมา สามารถประมาณการตนทุนของโครงการได ซึ่งตนทุนของโครงการ ประกอบดวย ตนทุน
ในการดําเนินงานครั้งแรกของโครงการ ซึ่งประกอบดวย คาแผงโซลาเซลล คาอินเวอรเตอร คาโครง
เหล็กยึดแผงและคาแรงในการติดตั้ง คาอุปกรณไฟฟา คาที่ดินและสํานักงาน คาสาธารณูปโภค คา
คอมพิวเตอร และคาดําเนินงานของ กฟภ. รวมเปนเงินทั้งสิ้น 650,000,000 บาท และตนทุนใน
การดําเนินงานในแตละป ซึ่งประกอบดวย คาน้ํา คาไฟฟา คาแรง คาโทรศัพท คาซอมบํารุง คาใชจาย
อื่นๆ คาดอกเบี้ยจายเงินกู คาภาษีเงินไดนิติบุคคล รวมทั้งสิ้น 1,202,805,237.14 บาท
ผลตอบแทนของโครงการ
จากการสัมภาษณผูประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย และจาก
ขอมูลการรับซื้อกระแสไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยของการไฟฟาสวนภูมิภาค ซึ่งสามารถประมาณการ
รายไดของกิจการได โดยในปที่ 1-10 ผูประกอบการจะไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลในเรื่องราคารับซื้อ
(Adder) เพิ่มอีกหนวยละ 8 บาท แตในปที่ 11- 25 ไมไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล ทําใหรายได
ในชวง 10 ป แรก ประมาณ 137,000,000 - 149,000,000 บาท และในปที่ 11-25 ลดลงอยูในชวง
ประมาณ 64,000,000 - 88,000,000 บาท
5.1.2 ผลการวิเคราะหทางดานการเงิน
- มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) มีมูลคาเทากับ 249,231,629.75 บาท
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แสดงให เห็นวาเมื่อมีการปรับมูลคาใหเปนปจจุบันแลวโครงการนี้ใหผลตอบแทนที่เปนบวกหรือมีความ
คุมคากับเงินทุนที่ลงไปนั่นเอง
- อัตราสวนของผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit - Cost: B/C Ratio) มีคาเทากับ
1.27 แสดงวาผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจากการลงทุนใหผลตอบแทนที่มากกวาหรือใหผลคุมคากับคาใชจาย
ที่เสียไป เพราะวาคา B/C Ratio ที่ไดมีคา มากกวา 1 ดังนั้นโครงการนี้จึงคุมคากับการลงทุน
- อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) มีคา
เทากับรอยละ13.99% ซึ่งมากกวาอัตราสวนลดที่กําหนดไวที่รอยละ 8.85 แสดงวาโครงการนี้ให
ผลตอบแทนคุมคา กับการลงทุน
- ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) มีคาเทากับ 8 ป 1 เดือน 13 วัน ซึ่ง
หมายความวาระยะเวลาการดําเนินงานที่ผลตอบแทนสุทธิจากโครงการสามารถชดเชยเงินลงทุนตอน
เริ่มตนของโครงการได
- การวิเคราะหความออนไหว (Sensitivity Analysis) จากการวิเคราะหความ
ออนไหวเพื่อดูผลตอบแทนวายังคงมีความคุมคาตอการลงทุนหรือไมทั้ง 3 กรณีนั้นพบวา (1) กรณี
ตน ทุน เพิ่ มขึ้ นร อยละ 5
ผลตอบแทนคงที่ จะส ง ผลให โ ครงการมี มูล คา ป จ จุ บั นสุ ท ธิ เทา กั บ
208,659,215.51 บาท มีอัตราผลตอบแทนตอตนทุน เทากับ 1.26 มีอัตราผลตอบแทนภายในของ
โครงการ เทากับรอยละ 12.95 และมีระยะเวลาคืนทุนเทากับ 8 ป 6 เดือน 25 วัน ซึ่งผานเกณฑทาง
การเงินทั้งหมดจึงสรุปไดวาหากโครงการมีตนทุนเพิ่มขึ้นแลวก็จะยังใหผลตอบแทนที่คุมคาอยู (2) เมื่อ
ผลตอบแทนลดลงร อ ยละ 5
ในขณะที่ ต น ทุ น คงที่ จ ะส ง ผลให มี มู ล ค า ป จ จุ บั น สุ ท ธิ เท า กั บ
191,224,985.16 บาท มีอัตราผลตอบแทนตอตนทุน เทากับ 1.20 มีอัตราผลตอบแทนภายในของ
โครงการ เทากับรอยละ 12.82 และมีระยะเวลาคืนทุนเทากับ 8 ป 8 เดือน 4 วัน จะเห็นไดวาหาก
โครงการมีผลตอบแทนลดลงแลวโครงการนี้ก็ยังคงใหผลตอบแทนที่คุมคาอยู (3) กรณีตนทุนเพิ่มขึ้นรอย
ละ 5 ผลตอบแทนลดลงรอยละ5 จะทําใหมีมูลคาปจจุบันสุทธิ เทากับ 150,652,570.92 บาท มีอัตรา
ผลตอบแทนตอตนทุน เทากับ 1.16 มีอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ เทากับรอยละ 11.82 และ
มีระยะเวลาคืนทุนเทากับ 9 ป 1 เดือน 24 วัน ซึ่งผานเกณฑทางการเงินทั้งหมดจึงสรุปไดวา
หากโครงการมีตนทุนเพิ่มขึ้นและรายไดลดลงแลวก็จะยังใหผลตอบแทนที่คุมคาอยู
จึงสามารถสรุปไดวาการลงทุนกิจการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาดวยพลังงานแสงอาทิตย
ในจังหวัดนครราชสีมา นั้นใหผลตอบแทนที่คุมคาตอการลงทุนเนื่องจากผานเกณฑทางการเงินทั้งหมด
และอยูในระดับที่ดี และถึงแมวาในอนาคตอาจจะเกิดเหตุการณตนทุนสูงขึ้นก็ตาม โครงการนี้ก็ยังให
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ผลตอบแทนที่ดีและยังอยูในระดับที่นาพอใจอีกดวย ทั้งนี้ควรมีการเฝาระวังในการดําเนินกิจการให
เปนไปอยางรัดกุมเนื่องจากหากโครงการมีรายรับลดลงและตนทุนเพิ่มสูงขึ้นในขณะเดียวกันแลวอาจทํา
ใหโครงการเกิดการขาดทุนได

5.2 ขอเสนอแนะ
จากการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินของกิจการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟา
ดวยเซลลแสงอาทิตย ทําใหไดขอเสนอแนะซึ่งอาจใชเปนขอมูลสําหรับผูที่สนใจหรือมีสวนเกี่ยวของ และ
เปนแนวทางสําหรับผูที่ตองการศึกษาตอไปดังนี้

ขอเสนอแนะจากผลการศึกษา
1.จากผลการศึ ก ษาจะเห็ น ได ว า การผลิ ต และจํ า หน า ยกระแสไฟฟ า ด ว ยเซลล
แสงอาทิตยขนาดกําลังการผลิต 6 เมกกะวัตต เปนกิจการที่ใหผลตอบแทนที่คุมคาตอการลงทุน และเปน
ผลดีตอสังคมและสิ่งแวดลอม ดังนั้นรัฐบาลควรใหการสนับสนุนและสงเสริมใหนักลงทุนเขามาลงทุนใน
กิจการดังกลาวมากขึ้น โดยจัดหาแหลงเงินกูที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ํา เนื่องจากกิจการตองใชเงินลงทุนสูง
2.ผูที่สนใจจะลงทุนในกิจการผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย
ขนาดกําลังการผลิต 6 เมกกะวัตต สามารถนําผลการศึกษาไปใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจในการ
ลงทุนได

ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป
1.การผลิตกระแสไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยมีขนาดกําลังการผลิตและรูปแบบของแผง
โซลาเซลลหลายชนิดซึ่งการศึกษาครั้งนี้เลือกศึกษาเฉพาะขนาดกําลังการผลิต 6 เมกกะวัตตและแผง
โซลาเซลลชนิด Multi crystalline ดังนั้นผูที่มีความสนใจที่จะศึกษาการผลิตกระแสไฟฟาดวยเซลล
แสงอาทิตยอาจจะศึกษากิจการที่มีขนาดกําลังการผลิตที่แตกตางออกไป และแผงโซลาเซลลชนิดอื่นๆได
อีกเชนชนิด Amorphous หรือชนิด Mono crystalline ซึ่งตนทุนและผลตอบแทนทางการเงินก็จะ
แตกตางกันไป
2.ในการวิเคราะหทางดานการเงินของกิจการ การศึกษาในครั้งนี้ศึกษาเฉพาะรายได
จากการขายกระแสไฟฟาเทานั้น ไมไดนําเอารายไดอื่นๆ เชน รายไดจากการขายคารบอนเครดิต มาใช
ในการวิเคราะห เนื่องจากการขายคารบอนเครดิตยังมีขอมูลไมมากนัก ซึ่งในครั้งตอไปผูที่สนใจศึกษา
วิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของกิจการผลิตกระแสไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย อาจจะนํารายได
ดังกลาวมาวิเคราะหตัวชี้วัดทางดานการเงินของกิจการได
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ธนวดี ศุภตโลวัฒนา (2548) ศึกษาความเปนไปไดในการนําเซลลแสงอาทิตยตดิ ตั้งบนหลังคาบาน
เพื่อผลิต กระแสไฟฟา วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
บรรจบ สุขประภรณ (2549) ศึกษาพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตยและการออกแบบระบบโซลาเซลล
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ,เชียงราย
รัฐวุธ ฤทธิประวัติ (2545) ศึกษาความเปนไปไดทางการเงินในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟาดวยเซลล
แสงอาทิตยของผูผลิตไฟฟารายเล็ก วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วศิน ศุภพิสทุ ธิ์ (2554) ศึกษาความเปนไปไดของโครงการการกอสรางโรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตยขนาด 1 เมกกะวัตต ในจังหวัดหนองคาย วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต,
มหาวิทยาลัยขอนแกน.
อนัน สุวรรณชัยสกุล (2551) ศึกษาความเปนไปไดทางการเงินและเศรษฐศาสตร ในการผลิต
กระแสไฟฟาจากเซลล แสงอาทิตยสําหรับครัวเรือน และหมูบาน
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ฐานขอมูลออนไลน

กองพัฒนาพลังงานทดแทน ฝายพัฒนาและแผนงานโรงไฟฟา การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
(2555) เทคโนโลยี พลังงานแสงอาทิตย สืบคนจาก http://www.2eget.co.th/re
(วันที่ 8 สิงหาคม 2555)
กองอัตราและธุรกิจคาไฟฟา การไฟฟาสวนภูมิภาค สืบคนจาก http://www.pea.co.th
(วันที่ 10 สิงหาคม 2555)
บริษัท SMA สืบคนจาก http://www.sma-thailand.com (วันที่ 29 สิงหาคม 2555)

บริษัทเอสพีซีจี จํากัด (มหาชน) สืบคนจาก http://www.spcg.co.th/ (วันที่ 1 กันยายน 2555)
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ภาคผนวก
ตารางที่ 1 ประมาณการงบกําไรขาดทุนตลอดระยะเวลาโครงการ ณ อัตราคิดลด 8.85%
รายการ
ป1
ป2
ป3
รายไดจากการขายไฟฟา
รายไดอื่น

ป 4

ป 5

ป6

ป7

137,049,382.80

137,049,382.80

137,049,382.80

137,049,382.80

137,049,382.80

137,049,382.80

149,094,382.80

137,049,382.80

137,049,382.80

137,049,382.80

137,049,382.80

137,049,382.80

137,049,382.80

149,094,382.80

คาใชจายในการบริหาร

3,494,000.00

3,656,700.00

3,827,535.00

4,006,911.75

4,195,257.34

4,393,020.20

4,600,671.21

คาซอมบํารุง

250,000.00

262,500.00

275,625.00

289,406.25

303,876.56

319,070.39

335,023.91

คาเสื่อม

24,870,000.00

24,870,000.00

24,870,000.00

24,870,000.00

24,870,000.00

24,870,000.00

24,870,000.00

คาชําระเงินกู

51,999,999.00

51,999,999.00

51,999,999.00

51,999,999.00

51,999,999.00

51,999,999.00

51,999,999.00

คาดอกเบี้ยจาย (8.85%)

43,910,750.00

39,308,750.01

34,706,750.01

30,104,750.01

25,502,750.02

20,900,750.02

16,298,750.02

124,524,749.00

120,097,949.01

115,679,909.01

111,271,067.01

106,871,882.92

102,482,839.61

98,424,059.70

รวมรายได
คาใชจาย:

รวมคาใชจาย

47
ตารางที่ 1 (ตอ) ประมาณการงบกําไรขาดทุนตลอดระยะเวลาโครงการ ณ อัตราคิดลด 8.85%
รายการ
กําไรกอนภาษีเงินได
หัก ภาษีเงินไดนิติ
บุคคล 20 %
กําไรสุทธิ

ป1
12,524,633.80

12,524,633.80

16,951,433.79

21,369,473.79

25,778,315.79

30,177,499.88

กําไรสะสม

21,377,567.00

38,329,000.79

59,698,474.58

85,476,790.37

115,654,290.26

-

ป2
16,951,433.79
-

ป3
21,369,473.79
-

ป 4
25,778,315.79
-

ป 5
30,177,499.88

ป6
34,566,543.19

ป7
50,670,323.10

34,566,543.19

50,670,323.10

150,220,833.44 200,891,156.54

48
ตารางที่ 1 (ตอ) ประมาณการงบกําไรขาดทุนตลอดระยะเวลาโครงการ ณ อัตราคิดลด 8.85%
รายการ

ป8

รายไดจากการขายไฟฟา
รายไดอื่น
รวมรายได

ป9

ป10

ป 11

ป 12

ป13

ป14

149,094,382.80 149,094,382.80 149,094,382.80 64,779,382.80 64,779,382.80 64,779,382.80 64,779,382.80
0
0
0
0
0
0
0
149,094,382.80

149,094,382.80 149,094,382.80 64,779,382.80 64,779,382.80 64,779,382.80 64,779,382.80

คาใชจาย:
คาใชจายในการบริหาร
คาซอมบํารุง

4,818,704.78

5,047,640.01

5,288,022.01

5,540,423.12

5,805,444.27

6,083,716.48

6,375,902.31

351,775.11

369,363.86

387,832.05

407,223.66

427,584.84

448,964.08

471,412.29

24,870,000.00 24,870,000.00 24,870,000.00 24,870,000.00

คาเสื่อม

24,870,000.00

24,870,000.00

24,870,000.00

คาชําระเงินกู

51,999,999.00

51,999,999.00

51,999,999.00

0

0

0

0

คาดอกเบี้ยจาย 8.85%

11,696,750.03

7,094,750.03

2,492,750.03

0

0

0

0

93,737,228.91

89,381,752.90

85,038,603.10

รวมคาใชจาย

30,817,646.77 31,103,029.11 31,402,680.57 31,717,314.59

49
ตารางที่ 1 (ตอ) ประมาณการงบกําไรขาดทุนตลอดระยะเวลาโครงการ ณ อัตราคิดลด 8.85%
รายการ
กําไรกอนภาษีเงินได

ป8
55,357,153.89

หัก ภาษีเงินไดนิติบุคคล 20%
กําไรสุทธิ

55,357,153.89

ป9

ป10

ป 11

ป 12

ป13

ป14

59,712,629.90

64,055,779.70

33,961,736.03

33,676,353.69

33,376,702.23

33,062,068.21

5,971,262.99

6,405,577.97

3,396,173.60

3,367,635.37

3,337,670.22

6,612,413.64

53,741,366.91

57,650,201.73

30,565,562.42

30,308,718.32

30,039,032.01

26,449,654.56

50
ตารางที่ 1 (ตอ) ประมาณการงบกําไรขาดทุนตลอดระยะเวลาโครงการ ณ อัตราคิดลด 8.85%
รายการ

ป15

รายไดจากการขายไฟฟา

ป16

ป17

ป18

ป19

ป20

ป21

64,779,382.80

64,779,382.80

76,824,382.80

76,824,382.80

76,824,382.80

76,824,382.80

76,824,382.80

0

0

0

0

0

0

0

64,779,382.80

64,779,382.80

76,824,382.80

76,824,382.80

76,824,382.80

76,824,382.80

76,824,382.80

6,682,697.42

7,004,832.30

7,343,073.91

7,698,227.61

8,071,138.99

8,462,695.94

8,873,830.73

494,982.90

519,732.04

545,718.65

573,004.58

601,654.81

631,737.55

663,324.43

24,870,000.00

24,870,000.00

24,870,000.00

24,870,000.00

24,870,000.00

24,870,000.00

24,870,000.00

คาชําระเงินกู

0

0

0

0

0

0

0

คาดอกเบี้ยจาย

0

0

0

0

0

0

0

32,047,680.32

32,394,564.34

32,758,792.56

33,141,232.19

33,542,793.79

33,964,433.48

34,407,155.16

32,731,702.48

32,384,818.46

44,065,590.24

43,683,150.61

43,281,589.01

42,859,949.32

42,417,227.64

6,546,340.50

6,476,963.69

8,813,118.05

8,736,630.12

8,656,317.80

8,571,989.86

8,483,445.53

26,185,361.98

25,907,854.77

35,252,472.19

34,946,520.49

34,625,271.20

34,287,959.45

33,933,782.11

รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย:
คาใชจายในการบริหาร
คาซอมบํารุง
คาเสื่อม

รวมคาใชจาย
กําไรกอนภาษีเงินได
หัก ภาษีเงินไดนิติบุคคล 20%
กําไรสุทธิ

51
ตารางที่ 1 (ตอ) ประมาณการงบกําไรขาดทุนตลอดระยะเวลาโครงการ ณ อัตราคิดลด 8.85%
รายได :
รายไดจากการขายไฟฟา
รายไดอื่น
รวมรายได
คาใชจาย:
คาใชจายในการบริหาร
คาซอมบํารุง
คาเสื่อม
คาชําระเงินกู
คาดอกเบี้ยจาย
รวมคาใชจาย
กําไรกอนภาษีเงินได
หัก ภาษีเงินได 20%
กําไรสุทธิ
ที่มา : จากการคํานวณ

ป 22
76,824,382.80

ป 23
88,869,382.80
0

76,824,382.800

0
88,869,382.800

9,305,522.27
696,490.65
24,870,000.00
0.00
0.00
34,872,012.92
41,952,369.88
8,390,473.98
33,561,895.91

ป24
88,869,382.80

9,758,798.38
731,315.18
24,870,000.00
0.00
0.00
35,360,113.56
53,509,269.24
10,701,853.85
42,807,415.39

88,869,382.800
10,234,738.30
767,880.94
24,870,000.00

ป25
88,869,382.80
18,000,000
106,869,382.800
10,734,475.22
806,274.99
24,870,000.00

0.00
0.00
35,872,619.24
52,996,763.56
10,599,352.71
42,397,410.85

0.00
0.00
36,410,750.20
70,458,632.60
14,091,726.52
56,366,906.08

52
ตารางที่ 2 งบกระแสเงินสด ณ อัตราคิดลด 8.85%
รายได/คาใชจาย
รายการ
ป1
ป2
รายไดจากการขาย
ไฟฟา
137,049,382.800 137,049,382.800
รายไดอื่น
รวมรายได

ป3

ป 4

ป 5

ป6

ป7

137,049,382.800

137,049,382.800

137,049,382.800

137,049,382.800

149,094,382.800

137,049,382.800

137,049,382.800

137,049,382.800

137,049,382.800

137,049,382.800

137,049,382.800

149,094,382.800

คาใชจายในการบริหาร

3,494,000.000

3,656,700.000

3,827,535.000

4,006,911.750

4,195,257.338

4,393,020.204

4,600,671.215

คาซอมบํารุง

250,000.000

262,500.000

275,625.000

289,406.250

303,876.563

319,070.391

335,023.910

คาดอกเบี้ยจาย 8.85%

43,910,750.002

39,308,750.005

34,706,750.009

30,104,750.012

25,502,750.016

20,900,750.019

16,298,750.023

-

-

-

-

-

-

คาใชจาย:

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 20% รวมคาใชจาย

47,654,750.002

43,227,950.005

38,809,910.009

34,401,068.012

30,001,883.916

25,612,840.614

21,234,445.148

กําไรสุทธิ

89,394,632.798

93,821,432.795

98,239,472.791

102,648,314.788

107,047,498.884

111,436,542.186

127,859,937.652

53
ตารางที่ 2 (ตอ) งบกระแสเงินสด ณ อัตราคิดลด 8.85%
รายได/คาใชจาย
รายการ

ป8

ป9

ป10

ป 11

ป 12

ป13

ป14

รายไดจากการขายไฟฟา

149,094,382.80

149,094,382.80

149,094,382.80

64,779,382.80

64,779,382.80

64,779,382.80

64,779,382.80

รายไดอื่น

-

-

-

-

-

-

-

149,094,382.80

149,094,382.80

149,094,382.80

64,779,382.80

64,779,382.80

64,779,382.80

64,779,382.80

คาใชจายในการบริหาร

4,818,704.78

5,047,640.01

5,288,022.01

5,540,423.12

5,805,444.27

6,083,716.48

6,375,902.31

คาซอมบํารุง

351,775.11

369,363.86

387,832.05

407,223.66

427,584.84

448,964.08

471,412.29

คาดอกเบี้ยจาย 8.85%

11,696,750.03

7,094,750.03

2,492,750.03

-

-

-

-

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 20%

-

5,971,262.99

6,405,577.97

3,396,173.60

3,367,635.37

3,337,670.22

6,612,413.64

16,867,229.91

18,483,016.89

14,574,182.07

9,343,820.38

9,600,664.48

9,870,350.79

13,459,728.24

132,227,152.89

130,611,365.91

134,520,200.73

55,435,562.42

55,178,718.32

54,909,032.01

51,319,654.56

รวมรายได
คาใชจาย:

รวมคาใชจาย
กําไรสุทธิ

54
ตารางที่ 2 (ตอ)งบกระแสเงินสด ณ อัตราคิดลด 8.85%
รายการ

ป15

ป16

ป17

ป18

ป19

ป20

ป21

รายไดจากการขายไฟฟา

64,779,382.80

64,779,382.80

76,824,382.80

76,824,382.80

76,824,382.80

76,824,382.80

76,824,382.80

รายไดอื่น

-

-

-

-

-

-

-

64,779,382.80

64,779,382.80

76,824,382.80

76,824,382.80

76,824,382.80

76,824,382.80

76,824,382.80

คาใชจายในการบริหาร

6,682,697.42

7,004,832.30

7,343,073.91

7,698,227.61

8,071,138.99

8,462,695.94

8,873,830.73

คาซอมบํารุง

494,982.90

519,732.04

545,718.65

573,004.58

601,654.81

631,737.55

663,324.43

คาดอกเบี้ยจาย

-

-

-

-

-

-

-

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 20%

6,546,340.50

6,476,963.69

8,813,118.05

8,736,630.12

8,656,317.80

8,571,989.86

8,483,445.53

13,724,020.82

14,001,528.03

16,701,910.61

17,007,862.31

17,329,111.60

17,666,423.35

18,020,600.69

51,055,361.98

50,777,854.77

60,122,472.19

59,816,520.49

59,495,271.20

59,157,959.45

58,803,782.11

รวมรายได
คาใชจาย:

รวมคาใชจาย
กําไรสุทธิ

55
ตารางที่ 2 (ตอ) งบกระแสเงินสด ณ อัตราคิดลด 8.85 %
รายได :

ป 22

รายไดจากการขายไฟฟา

ป 23

76,824,382.80

รายไดอื่น

88,869,382.80
-

ป24

ป25

88,869,382.80

88,869,382.80

-

-

18,000,000.00

รวมรายได

76,824,382.80

88,869,382.80

88,869,382.80

106,869,382.80

คาใชจายในการบริหาร

9,305,522.27

9,758,798.38

10,234,738.30

10,734,475.22

696,490.65

731,315.18

767,880.94

806,274.99

คาใชจาย:
คาซอมบํารุง
คาดอกเบี้ยจาย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 20%
รวมคาใชจาย
กําไรสุทธิ
ที่มา:จากการคํานวณ

-

-

-

-

8,390,473.98

10,701,853.85

10,599,352.71

14,091,726.52

18,392,486.89

21,191,967.41

21,601,971.95

25,632,476.72

58,431,895.91

67,677,415.39

67,267,410.85

81,236,906.08

56
ตารางที่ 3 แสดงอัตราผลตอบแทน (NPV) ณ อัตราคิดลด 8.85 %
ปที
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ตนทุน
650,000,000.00
47,654,750.00
43,227,950.01
38,809,910.01
34,401,068.01
30,001,883.92
25,612,840.61
21,234,445.15
16,867,229.91
18,483,016.89
14,574,182.07
9,343,820.38
9,600,664.48
9,870,350.79
13,459,728.24
13,724,020.82
32,394,564.34
16,701,910.61
17,007,862.31
17,329,111.60
17,666,423.35
18,020,600.69
18,392,486.89
21,191,967.41
21,601,971.95
25,632,476.72
1,202,805,237.14

ตนทุนปจจุบัน
650,000,000.00
43,780,202.11
36,484,447.49
30,092,435.31
24,505,196.67
19,633,890.27
15,398,809.51
11,728,484.11
8,558,867.39
8,616,223.59
6,241,656.40
3,676,306.51
3,470,244.64
3,277,652.85
4,106,182.27
3,846,403.73
8,340,982.49
3,950,779.46
3,696,050.79
3,459,681.06
3,240,260.79
3,036,492.15
2,847,179.98
3,013,819.99
2,822,350.83
3,076,661.64
910,901,262.04

ผลตอบแทน
137,049,382.80
137,049,382.80
137,049,382.80
137,049,382.80
137,049,382.80
137,049,382.80
149,094,382.80
149,094,382.80
149,094,382.80
149,094,382.80
64,779,382.80
64,779,382.80
64,779,382.80
64,779,382.80
64,779,382.80
64,779,382.80
76,824,382.80
76,824,382.80
76,824,382.80
76,824,382.80
76,824,382.80
76,824,382.80
88,869,382.80
88,869,382.80
106,869,382.80
2,552,904,570.00

ผลตอบแทนปจจุบัน

NPV
0 -650,000,000.00
125,906,644.74
82,126,442.63
115,669,861.96
79,185,414.47
106,265,376.17
76,172,940.86
97,625,517.84
73,120,321.17
89,688,119.28
70,054,229.01
82,396,067.32
66,997,257.81
82,349,742.95
70,621,258.84
75,654,334.36
67,095,466.97
69,503,292.93
60,887,069.35
63,852,359.15
57,610,702.75
25,487,312.20
21,811,005.68
23,415,077.81
19,944,833.17
21,511,325.50
18,233,672.65
19,762,356.92
15,656,174.64
18,155,587.43
14,309,183.70
16,679,455.61
8,338,473.11
18,172,543.30
14,221,763.84
16,695,032.89
12,998,982.10
15,337,650.80
11,877,969.74
14,090,630.04
10,850,369.25
12,944,997.74
9,908,505.59
11,892,510.56
9,045,330.58
12,638,577.51
9,624,757.52
11,611,003.69
8,788,652.86
12,827,513.10
9,750,851.46
1,160,132,891.79
249,231,629.75
NPV
B/C
IRR
PB

=
=
=
=

249,231,629.75
1.27
13.99%
8 ป 1 เดือน 13 วัน
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ตารางที่ 4 แสดงอัตราผลตอบแทน (NPV) ณ อัตราคิดลด 8.85 % เมื่อตนทุนเพิ่มขึ้น 5% รายไดไมเปลี่ยนแปลง
ปที
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ตนทุน
682,500,000.00
50,037,487.50
45,389,347.51
40,750,405.51
36,121,121.41
31,501,978.11
26,893,482.65
22,296,167.40
17,710,591.40
19,407,167.74
15,302,891.18
9,811,011.39
10,080,697.70
10,363,868.33
14,132,714.65
14,410,221.86
14,701,604.43
17,537,006.14
17,858,255.42
18,195,567.18
18,549,744.52
18,921,630.72
19,312,111.24
22,251,565.78
22,682,070.55
26,914,100.56
1,211,132,810.88

ตนทุนปจจุบัน
682,500,000.00
45,969,212.22
38,308,669.86
31,597,057.07
25,730,456.50
20,615,584.78
16,168,749.99
12,314,908.32
8,986,810.76
9,047,034.76
6,553,739.22
3,860,121.84
3,643,756.87
3,441,535.49
4,311,491.39
4,038,723.92
3,785,382.75
4,148,318.44
3,880,853.33
3,632,665.12
3,402,273.83
3,188,316.76
2,989,538.98
3,164,510.99
2,963,468.37
3,230,494.73
951,473,676.28

ผลตอบแทน
137,049,382.80
137,049,382.80
137,049,382.80
137,049,382.80
137,049,382.80
137,049,382.80
149,094,382.80
149,094,382.80
149,094,382.80
149,094,382.80
64,779,382.80
64,779,382.80
64,779,382.80
64,779,382.80
64,779,382.80
64,779,382.80
76,824,382.80
76,824,382.80
76,824,382.80
76,824,382.80
76,824,382.80
76,824,382.80
88,869,382.80
88,869,382.80
106,869,382.80
2,552,904,570.00

ผลตอบแทนปจจุบัน

NPV
0 -682,500,000.00
125,906,644.74
79,937,432.52
115,669,861.96
77,361,192.10
106,265,376.17
74,668,319.09
97,625,517.84
71,895,061.34
89,688,119.28
69,072,534.50
82,396,067.32
66,227,317.33
82,349,742.95
70,034,834.63
75,654,334.36
66,667,523.60
69,503,292.93
60,456,258.17
63,852,359.15
57,298,619.93
25,487,312.20
21,627,190.36
23,415,077.81
19,771,320.94
21,511,325.50
18,069,790.01
19,762,356.92
15,450,865.53
18,155,587.43
14,116,863.51
16,679,455.61
12,894,072.85
18,172,543.30
14,024,224.87
16,695,032.89
12,814,179.56
15,337,650.80
11,704,985.68
14,090,630.04
10,688,356.21
12,944,997.74
9,756,680.98
11,892,510.56
8,902,971.58
12,638,577.51
9,474,066.52
11,611,003.69
8,647,535.32
12,827,513.10
9,597,018.37
1,160,132,891.79
208,659,215.51
NPV = 208,659,215.51
B/C = 1.26
IRR = 12.95%
PB
= 8 ป 6 เดือน 25 วัน

58
ตารางที่ 5 แสดงอัตราผลตอบแทน (NPV) ณ อัตราคิดลด 8.85 % เมื่อรายไดลดลง 5% ตนทุนไมเปลี่ยนแปลง
ปที
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ตนทุน
650,000,000.00
47,654,750.00
43,227,950.01
38,809,910.01
34,401,068.01
30,001,883.92
25,612,840.61
21,234,445.15
16,867,229.91
18,483,016.89
14,574,182.07
9,343,820.38
9,600,664.48
9,870,350.79
13,459,728.24
13,724,020.82
32,394,564.34
16,701,910.61
17,007,862.31
17,329,111.60
17,666,423.35
18,020,600.69
18,392,486.89
21,191,967.41
21,601,971.95
25,632,476.72
1,202,805,237.14

ตนทุนปจจุบัน
650,000,000.00
43,780,202.11
36,484,447.49
30,092,435.31
24,505,196.67
19,633,890.27
15,398,809.51
11,728,484.11
8,558,867.39
8,616,223.59
6,241,656.40
3,676,306.51
3,470,244.64
3,277,652.85
4,106,182.27
3,846,403.73
8,340,982.49
3,950,779.46
3,696,050.79
3,459,681.06
3,240,260.79
3,036,492.15
2,847,179.98
3,013,819.99
2,822,350.83
3,076,661.64
910,901,262.04

ผลตอบแทน
130,196,913.66
130,196,913.66
130,196,913.66
130,196,913.66
130,196,913.66
130,196,913.66
141,639,663.66
141,639,663.66
141,639,663.66
141,639,663.66
61,540,413.66
61,540,413.66
61,540,413.66
61,540,413.66
61,540,413.66
61,540,413.66
72,983,163.66
72,983,163.66
72,983,163.66
72,983,163.66
72,983,163.66
72,983,163.66
84,425,913.66
84,425,913.66
101,525,913.66
2,425,259,341.50

ผลตอบแทนปจจุบัน

NPV
0 -650,000,000.00
119,611,312.50
75,831,110.39
109,886,368.86
73,401,921.37
100,952,107.36
70,859,672.05
92,744,241.95
68,239,045.28
85,203,713.32
65,569,823.05
78,276,263.96
62,877,454.44
78,232,255.80
66,503,771.69
71,871,617.64
63,312,750.25
66,028,128.29
57,411,904.70
60,659,741.19
54,418,084.80
24,212,946.59
20,536,640.07
22,244,323.92
18,774,079.28
20,435,759.23
17,158,106.38
18,774,239.07
14,668,056.80
17,247,808.06
13,401,404.32
15,845,482.83
7,504,500.33
17,263,916.14
13,313,136.68
15,860,281.25
12,164,230.46
14,570,768.26
11,111,087.20
13,386,098.54
10,145,837.74
12,297,747.85
9,261,255.70
11,297,885.03
8,450,705.05
12,006,648.64
8,992,828.64
11,030,453.50
8,208,102.68
12,186,137.44
9,109,475.80
1,102,126,247.20
191,224,985.16
NPV = 191,224,985.16
B/C = 1.20
IRR = 12.82%
PB = 8 ป 8 เดือน 4 วัน
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ตารางที่ 6 แสดงอัตราผลตอบแทน (NPV) ณ อัตราคิดลด 8.85 % เมื่อตนทุนเพิ่มขึ้น 5% รายไดลดลง 5%
ปที
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ตนทุน
682,500,000.00
50,037,487.50
45,389,347.51
40,750,405.51
36,121,121.41
31,501,978.11
26,893,482.65
22,296,167.40
17,710,591.40
19,407,167.74
15,302,891.18
9,811,011.39
10,080,697.70
10,363,868.33
14,132,714.65
14,410,221.86
14,701,604.43
17,537,006.14
17,858,255.42
18,195,567.18
18,549,744.52
18,921,630.72
19,312,111.24
22,251,565.78
22,682,070.55
26,914,100.56
1,211,132,810.88

ตนทุนปจจุบัน
682,500,000.00
45,969,212.22
38,308,669.86
31,597,057.07
25,730,456.50
20,615,584.78
16,168,749.99
12,314,908.32
8,986,810.76
9,047,034.76
6,553,739.22
3,860,121.84
3,643,756.87
3,441,535.49
4,311,491.39
4,038,723.92
3,785,382.75
4,148,318.44
3,880,853.33
3,632,665.12
3,402,273.83
3,188,316.76
2,989,538.98
3,164,510.99
2,963,468.37
3,230,494.73
951,473,676.28

ผลตอบแทน
130,196,913.66
130,196,913.66
130,196,913.66
130,196,913.66
130,196,913.66
130,196,913.66
141,639,663.66
141,639,663.66
141,639,663.66
141,639,663.66
61,540,413.66
61,540,413.66
61,540,413.66
61,540,413.66
61,540,413.66
61,540,413.66
72,983,163.66
72,983,163.66
72,983,163.66
72,983,163.66
72,983,163.66
72,983,163.66
84,425,913.66
84,425,913.66
101,525,913.66
2,425,259,341.50

ผลตอบแทนปจจุบัน

NPV
0 -682,500,000.00
119,611,312.50
73,642,100.28
109,886,368.86
71,577,699.00
100,952,107.36
69,355,050.28
92,744,241.95
67,013,785.44
85,203,713.32
64,588,128.54
78,276,263.96
62,107,513.97
78,232,255.80
65,917,347.49
71,871,617.64
62,884,806.88
66,028,128.29
56,981,093.52
60,659,741.19
54,106,001.98
24,212,946.59
20,352,824.75
22,244,323.92
18,600,567.05
20,435,759.23
16,994,223.74
18,774,239.07
14,462,747.68
17,247,808.06
13,209,084.14
15,845,482.83
12,060,100.07
17,263,916.14
13,115,597.70
15,860,281.25
11,979,427.92
14,570,768.26
10,938,103.14
13,386,098.54
9,983,824.71
12,297,747.85
9,109,431.10
11,297,885.03
8,308,346.05
12,006,648.64
8,842,137.64
11,030,453.50
8,066,985.13
12,186,137.44
8,955,642.72
1,102,126,247.20
150,652,570.92
NPV = 150,652,570.92
B/C = 1.16
IRR = 11.82 %
PB = 9 ป 1 เดือน 24 วัน
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ประวัติผูเขียน
ชื่อ
วัน เดือน ป เกิด
ประวัติการศึกษา

ประวัติการทํางาน

นางณัฐธิดา เพทางคมงคล
5 มีนาคม 2518
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขา
การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย กรุงเทพ ป
การศึกษา 2540
2546-2548 เจาหนาที่พัสดุ แผนกคลังพัสดุ กองบัญชีและ
การเงิน1 การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต1 ภาคใต จ.เพชรบุรี
2548- ปจจุบัน เศรษฐกร แผนกบริหารการขาย กอง
เศรษฐกิจและสารสนเทศ การไฟฟาสวนภูมิภาค เขต1
ภาคใต จ.เพชรบุรี

