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บทคดัย่อ 
 

 การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้า
เซลล์แสงอาทิตย์ในเขตอ าเภอเกาะคา จังหวดัล าปาง  โดยท าการศึกษาทั้ งหมด 4 ด้าน คือ ด้าน
การตลาด ดา้นเทคนิค ด้านการจดัการองค์การและการจดัการและด้านการเงิน โดยศึกษาถึงอุปสงค์
ของการใชไ้ฟฟ้า รูปแบบเทคโนโลยีและท่ีตั้งโครงการ การจดัการองคก์ารและการจดัการท่ีเหมาะสม 
และตน้ทุน-ผลตอบแทนของการลงทุนโดยใชเ้กณฑ์การประเมินจากการหามูลค่าปัจจุบนัสุทธิ อตัรา
ผลตอบแทนภายในท่ีมีการปรับแลว้และอตัราส่วนผลตอบแทนสุทธิต่อการลงทุน รวมถึงวิเคราะห์
ความเส่ียงและความไม่แน่นอนโดยวธีิการทดสอบค่าความแปรเปล่ียน  

 ผลการศึกษาความเป็นไปไดด้า้นการตลาด พบวา่ ความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในประเทศและ 
ในพื้นท่ีศึกษาเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองตามอตัราการเติบโตของเศรษฐกิจและครัวเรือน ซ่ึงโครงการน้ี
สามารถตอบสนองความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในพื้นท่ีไดร้้อยละ 6.0 ดา้นเทคนิค พบวา่ มีความเป็นไปได้
ทั้งเทคโนโลยีท่ีเลือกใช้ คือ เซลล์แสงอาทิตยช์นิดฟิล์มบางอะมอร์ฟัส ซิลิคอน (Amorphous Silicon 
Cells) แบบต่อกับระบบจ าหน่าย (Photovoltaic Grid Connected System) และความเหมาะสมของ
ขนาดและท่ีตั้งโครงการ ดา้นการจดัการองค์การและการจดัการ พบว่า การจดัการองค์การและการ
จดัการท่ีเหมาะสมแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ก่อนการด าเนินงานและระหว่างการด าเนินงาน โดยการ
จดัการองคก์ารและการจดัการในช่วงก่อสร้างท่ีเหมาะสม คือ การจา้งเหมาแบบเบ็ดเสร็จ (Turn Key) 
การจดัการองค์การและการจดัการในช่วงการด าเนินงานท่ีเหมาะสม คือ รูปแบบองคก์ารธุรกิจขนาด
เล็กมีผูบ้ริหารระดบับงัคบับญัชาเพียง 1 ระดบั ผลการศึกษาความเป็นไปด้านการเงิน พบว่า ตลอด
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ระยะเวลาของโครงการ 26 ปี เงินลงทุนทั้งส้ิน 662 ลา้นบาท แบ่งเป็นค่าใชจ่้ายก่อนการด าเนินงาน 0.5 
ลา้นบาท เงินลงทุนในสินทรัพยถ์าวร 653 ลา้นบาท เงินทุนหมุนเวียน 8.5 ลา้นบาท โดยจดัหาเงินทุน
จากส่วนของเจา้ของทุนร้อยละ 25 และกูย้ืมธนาคารพาณิชยภ์ายในประเทศร้อยละ 75 ตน้ทุนเงินทุน
เฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก (WACC) เท่ากับร้อยละ 6.82 มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของผลตอบแทน (NPV) เท่ากับ 
743,288,686 บาท อตัราผลตอบแทนภายในท่ีมีการปรับแลว้ (MIRR) เท่ากบัร้อยละ15.62 ต่อปี และ
อตัราส่วนผลตอบแทนสุทธิต่อการลงทุน (N/K) เท่ากบั 2.14 สรุปไดว้่าโครงการน้ีมีความเป็นไปได้
ในการลงทุน เน่ืองจากผลตอบแทนท่ีไดรั้บมากกวา่ตน้ทุนของโครงการ และเม่ือวิเคราะห์ความเส่ียง
และความไม่แน่นอนโดยวิธีทดสอบค่าความแปรเปล่ียน พบวา่ โครงการสามารถมีรายรับท่ีลดลงได้
ร้อยละ 53.22 มีตน้ทุนของโครงการท่ีเพิ่มข้ึนไดร้้อยละ 73.36 มีตน้ทุนการลงทุนท่ีเพิ่มข้ึนไดร้้อยละ 
113.78 และมีตน้ทุนการด าเนินงานท่ีเพิ่มข้ึนไดร้้อยละ 206.54 ซ่ึงหมายความวา่ โครงการยงัคงมีความ
เป็นไปได้แม้ว่าจะมีรายรับลดลงหรือมีต้นทุนของโครงการ ต้นทุนการลงทุนและต้นทุนการ
ด าเนินงานเพิ่มข้ึนก็ตาม 
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ABSTRACT 
 

 This study aimed at conducting the feasibility study on the investment of solar power 
plants in Koh Kha district, Lampang province consisting of 4 business functions: marketing, 
operation, management and finance. The exploration on electricity demand, types of technology and 
project location, appropriate operation and management, and initial capital fund and investment 
return were conducted according to the assessment on Net Present Value (NPV), Multiple Internal 
Rate of Return (MIRR) and Benefit Cost Ratio (B/C Ratio). Risk and Uncertainty analyses were 
also applied by the use of Switching Value Test (SVT).  
 According to the study on marketing, the result showed that the electricity demand of 
people in the whole country and in the studied area was increased continuously according to the 
growth of economic and household.  This project could respond to the electricity demand for those 
in the studied area at 6.0%.  For operation, the result showed that the feasibility was done for 
Amorphous Silicon Cells with Photovoltaic Grid Connected System and appropriate size and 
location of the project. For management, the appropriate operation and management were divided 
into 2 stages: Pre-operation and In-between operation stages. For the pre-operation or constructing 
stage, the appropriate operation and management was in the form of Turn Key project. For the in-
between operation stage, the appropriate operation and management was in small business scale 
with a single line of manager. For finance, the results showed that for 26 years of entire project 
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period, the total amount of initial capital fund was 662 million Baht; of which 0.5 million Baht 
should be for expenses on pre-operation stage, 653 million Baht should be for fixed asset 
investment fund, and 8.5 million Baht should be for working capited. The initial investment should 
come from owner at 25% and from banking loan at 75%. The WACC was equal to 6.82% and the 
NPV was at 743,288,686 Baht. The findings also revealed that the MIRR was at 15.62% per year 
and the N/K was at 2.14%. In summary, the investment of this project was feasible because the 
investment return was found greater than WACC. Based upon the risk and uncertainty analyses as 
done by the use of Switching Value Test (SVT), the findings presented that it was possible for the 
project to have the decreasing income at 53.22%, the increasing project cost at 73.36%, the 
increasing initial investment at 113.78% and the increasing operating cost at 206.54%. 
Consequently, the project was feasible although the decrease in income or the increases in project 
cost and operation cost occurred.  


