บทที่ 5
ผลการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการศึกษาถึ งความเป็ นไปได้ในการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้ าเซลล์
แสงอาทิตย์ในเขตอาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง โดยทาการศึกษาความเป็ นไปได้ในด้านการตลาดหรื อ
อุปสงค์ของการใช้ไฟฟ้ า ด้านเทคนิคหรื อรู ปแบบเทคโนโลยีที่เหมาะสม ด้านการจัดการองค์การและ
การจัดการ และด้านการเงินโดยศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการลงทุน แล้วทาการประเมินผล
ของโครงการจากข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเพื่อทาการตัดสิ นใจเลือกว่าจะลงทุนหรื อไม่ลงทุน โดยวาง
รู ปแบบโครงการเป็ นโครงการของภาคเอกชนซึ่ งมีจุดแข็งอยูท่ ี่การจัดหาเงิ นลงทุ นง่าย มีการบริ หาร
จัดการที่รวดเร็ ว แต่ในขณะเดียวกันก็มีจุดอ่อนที่การจัดหาแหล่งเงินลงทุนจากสถาบันการเงินมีภาระ
อัต ราดอกเบี้ ย ค่ อ นข้างสู ง จึ งจาเป็ นต้องได้รับ การส่ งเสริ ม จากภาครั ฐผ่า นสถาบัน หรื อโครงการ
สนับสนุ นในด้านต่างๆ ซึ่ งถื อว่าเป็ นโอกาสที่ สาคัญ ในส่ วนของปั ญหาและอุปสรรคของโครงการ
โรงไฟฟ้ าเซลล์แสงอาทิตย์ในปั จจุบนั คือ การนาเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ทาให้การลงทุนยังอยู่
ในระดับสู งเมื่อเทียบกับปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าที่ผลิตได้หรื อเทียบกับผลตอบแทนที่ได้รับ
การศึกษาและวิเคราะห์ ความเป็ นไปได้ ทางด้ านการตลาด
อุปสงค์ ของพลังงานไฟฟ้าภายในประเทศและในพืน้ ทีศ่ ึกษา
อุปสงค์หรื อความต้องการไฟฟ้ าในประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่ อง ตามอัตราการ
เจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมที่มีการเจริ ญเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ ว จากภาพที่
1 ในบทที่ 1 ได้แสดงให้เห็นถึงความต้องการพลังงานไฟฟ้ าของประเทศไทยว่ามีการใช้ไฟฟ้ าเพิ่มขึ้น
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งจนกระทั่ ง เกิ ด ปั ญหาวิ ก ฤติ เศรษฐกิ จ ในปี พ.ศ.2551 ส่ งผลให้ ก ารใช้ ไ ฟฟ้ าใน
ภาคอุ ต สาหกรรมมี ก ารชะลอตัวลง แต่ ห ลัง จากผ่านพ้น วิ ก ฤติ เศรษฐกิ จ ดังกล่ า วในปี พ.ศ. 2553
ภาคอุ ต สาหกรรมต่ า งๆเริ่ ม มี ก ารฟื้ นตัว จนกระทั่ง ความต้อ งการใช้ ไ ฟฟ้ ากลับ มาใกล้เคี ย งกับ
สถานการณ์ ปกติก่อนเกิ ดปั ญหาวิกฤติเศรษฐกิ จและมีแนวโน้มปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าเพิ่มสู งขึ้นอย่าง
ต่อเนื่ อง เพื่อเป็ นการรองรับความต้องการพลังงานไฟฟ้ าในอนาคตที่ มีแนวโน้มเพิ่มสู งขึ้ นดังกล่ าว
กระทรวงพลังงานร่ วมกับการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย (กฟผ.) ได้จดั ทาแผนพัฒนากาลังผลิ ต
ไฟฟ้ าของประเทศไทย (PDF 2010) โดยมีการคาดการณ์วา่ จะมีความต้องการใช้ไฟฟ้ าสู งสุ ดในปี พ.ศ.
2573 ประมาณ 52,890 เมกะวัตต์ และมีกาลังการผลิตรวมประมาณ 65,547 เมกะวัตต์ ดังนั้น
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ในปี พ.ศ. 2545 รัฐบาลจึงมีนโยบายส่ งเสริ มการรับซื้ อไฟฟ้ าจากพลังงานนอกรู ปแบบ
และพลังงานหมุนเวียน ซึ่ งเป็ นโครงการผูผ้ ลิตไฟฟ้ าเอกชนขนาดเล็กมาก (VSPP) โดยการไฟฟ้ าฝ่ าย
จาหน่ายได้ออกระเบียบการรับซื้ อไฟฟ้ าจากผูผ้ ลิตไฟฟ้ าเอกชนขนาดเล็กมาก (VSPP) กาหนดปริ มาณ
พลังงานไฟฟ้ า ที่ รับ ซื้ อเข้าระบบไฟฟ้ าไม่ เกิ น 1 เมกะวัต ต์ ซึ่ งจากการประเมิ น ศัก ยภาพพลังงาน
หมุนเวียนและความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี พบว่าในปั จจุบนั ผูผ้ ลิ ตไฟฟ้ าเอกชนขนาดเล็กมาก
(VSPP) สามารถผลิ ตไฟฟ้ าจากพลังงานหมุ น เวียนเพื่ อขายเข้าระบบได้ม ากกว่า 1 เมกะวัตต์ แต่ มี
ข้อจากัดด้านต้นทุ นการผลิ ต และข้อกาหนดด้านมาตรฐานการเชื่ อมโยงระบบที่ สู งเกิ นไปท าให้มี
ค่าใช้จ่ายสู ง ดังนั้น กระทรวงพลังงานจึงได้เสนอให้มีการปรับปรุ งระเบียบการรับซื้ อไฟฟ้ าจากผูผ้ ลิต
ไฟฟ้ าเอกชนขนาดเล็ก มาก (VSPP) โดยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่ งชาติ (กพช.) ในการ
ประชุ มเมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2549 ได้มีมติให้ขยายปริ มาณการรับซื้ อไฟฟ้ าจากเดิ ม 1 เมกะวัตต์
เป็ น 10 เมกะวัตต์ ซึ่ งครอบคลุ มถึ งการผลิ ตไฟฟ้ าด้วยระบบการผลิ ตพลังงานความร้ อนและไฟฟ้ า
ร่ วมกัน(Cogeneration หรื อ Combined Heat and Power: CHP) ที่ ใช้เชื้ อเพลิ งเชิ งพาณิ ชย์ด้วย และได้
กาหนดแบบมาตรฐานด้านการเชื่ อมโยงระบบที่เหมาะสมสาหรับผูผ้ ลิ ตไฟฟ้ าเอกชนขนาดเล็กมาก
(VSPP) ที่ มีปริ มาณพลังงานไฟฟ้ าเสนอขายที่ แตกต่างกัน ต่อมาในการประชุ มเมื่ อวันที่ 4 ธันวาคม
พ.ศ. 2550 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่ งชาติ (กพช.)ได้กาหนดมาตรการสนับสนุ นการผลิ ต
ไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียนสาหรับผูผ้ ลิตไฟฟ้ าเอกชนขนาดเล็กมาก (VSPP) โดยให้ส่วนเพิ่มราคา
รับซื้ อไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียน ดังแสดงในภาพที่ 20

ภาพที่ 20 การให้การสนับสนุนการผลิตไฟฟ้ าจากผูผ้ ลิตไฟฟ้ าเอกชนขนาดเล็กและขนาดเล็กมาก
ที่มา: สานักนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (2553)
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โดยการไฟฟ้ าฝ่ ายจาหน่ ายจะรับซื้ อไฟฟ้ าจากผูผ้ ลิตไฟฟ้ าเอกชนขนาดเล็กมาก ที่ผลิ ต
ไฟฟ้ าตามลักษณะกระบวนการผลิตดังต่อไปนี้
1. การผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) เช่น พลังงานลม พลังงาน
แสงอาทิ ต ย์ พลั ง งานน้ าขนาดเล็ ก (Mini Hydroelectricity) พลั ง งานน้ าขนาดเล็ ก มาก (Micro
Hydroelectricity) พลังงานคลื่นทะเลหรื อมหาสมุทร พลังงานความร้อนใต้พิภพ และก๊าซชี วภาพ เป็ น
ต้น
2. การผลิตไฟฟ้ าจากเชื้อเพลิง ดังต่อไปนี้
2.1 ก าก ห รื อ เศ ษ วั ส ดุ เห ลื อ ใช้ จ าก ก ารเก ษ ต รห รื อ ก าก จ าก ก ารผ ลิ ต
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรื อเกษตรกรรม
2.2 ผลิตภัณฑ์ที่แปรรู ปมาจากกากหรื อเศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร หรื อจาก
การผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรื อเกษตรกรรม
2.3 ขยะมูลฝอย
2.4 ไม้จากการปลูกป่ าเป็ นเชื้อเพลิง
ผูผ้ ลิ ต ไฟฟ้ าขนาดเล็ ก มากที่ ใ ช้เชื้ อ เพลิ ง ดัง กล่ า วข้างต้น สามารถใช้เชื้ อ เพลิ ง ในเชิ ง
พาณิ ชย์ เช่ น น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิ นเป็ นเชื้ อเพลิงเสริ มได้ แต่ท้ งั นี้ พลังงานความร้อนที่ได้
จากการใช้เชื้ อเพลิงเสริ มในแต่ละรอบปี ไม่เกินร้อยละ 25 ของพลังงานความร้อนทั้งหมดที่ใช้ในการ
ผลิตไฟฟ้ าในรอบปี นั้นๆ
3. การผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานที่ได้มาจากกระบวนการผลิต การใช้ หรื อการขนส่ ง
เชื้อเพลิง ได้แก่
3.1 พลัง งานที่ เหลื อ ทิ้ ง เช่ น ไอน้ าที่ เป็ นส่ ว นเหลื อ ใช้ จ ากกระบวนการผลิ ต
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรื อเกษตรกรรม
3.2 พลังงานสู ญเสี ย เช่น ความร้อนจากไอเสี ยเครื่ องยนต์
3.3 พลังงานที่เป็ นผลพลอยได้ เช่น พลังงานกลซึ่งเป็ นผลพลอยได้จากการปรับลด
ความดันของก๊าซธรรมชาติ
และจากการศึ กษาสถิ ติการจาหน่ ายไฟฟ้ าของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอเกาะคา
จังหวัดลาปาง ซึ่ งเป็ นหน่วยงานการไฟฟ้ าชั้น 2 สังกัดการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ จังหวัด
เชี ยงใหม่ (กฟน.1 เชี ยงใหม่) รับผิดชอบการให้บริ การในพื้นที่ 7 อาเภอ คือ เกาะคา ห้างฉัตร แม่ทะ
เสริ มงาม สบปราบ เถิน และแม่พริ ก พบว่าในปั จจุบนั มีผใู้ ช้ไฟฟ้ าจานวน 18,248 ราย มียอดจาหน่าย
ไฟฟ้ าในปี พ.ศ. 2555 จานวนรวม 971.41 ล้านหน่ วย เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2554 ที่ มียอดจาหน่ ายรวม
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539.99 ล้านหน่ วย หรื อเพิ่ ม ขึ้ น ถึ งร้ อยละ 7.99 และมี ก ารคาดการณ์ ป ริ ม าณการจาหน่ ายไฟฟ้ าใน
ระยะเวลา 10 ปี (2556-2565) จะมียอดจาหน่ายเพิม่ ขึ้นร้อยละ10 ต่อปี ตามการขยายตัวของครัวเรื อน
ประชากรและภาคธุ รกิจ (การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค, 2555) และจากการตรวจสอบข้อมูล
ระบบสายส่ งไฟฟ้ ากับเจ้าหน้าที่วิศวกรของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง พบว่า
สามารถรองรับไฟฟ้ าเข้าสู่ ระบบได้อีกจานวนประมาณ 100 ล้านหน่ วยต่อชัว่ โมง หรื อ 100 เมกะวัตต์
ต่อชัว่ โมง ดังนั้น ในการศึกษาโครงการโรงไฟฟ้ าเซลล์แสงอาทิตย์ในเขตอาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง
ซึ่ งมีกาลังการผลิตไฟฟ้ า 6.0 เมกะวัตต์ต่อชัว่ โมงจึงสามารถตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้ าในพื้นที่
ได้ร้อยละ 6.0 เท่านั้น
และเพื่อให้เห็นถึงความเป็ นไปได้ดา้ นการตลาดที่ชดั เจนขึ้น ผูศ้ ึกษาจึงได้ทาการศึกษาถึง
ผลตอบแทนที่ จ ะได้จากการลงทุ น โดยศึ ก ษานโยบายด้านราคาและการค้า ที่ จะมี ผ ลกระทบต่ อ
เสถี ย รภาพของโครงการ จากการศึ ก ษานโยบายของภาครั ฐ เกี่ ย วกับ โครงการโรงไฟฟ้ าเซลล์
แสงอาทิ ต ย์ พบว่า ภาครั ฐ ได้มี ก ารส่ ง เสริ ม ให้ ภ าคเอกชนเข้า มาลงทุ น ผลิ ต ไฟฟ้ าเพื่ อ ขายให้ ก ับ
หน่ วยงานที่รับผิดชอบด้านการจาหน่ายพลังงานไฟฟ้ าของประเทศ ได้แก่ การไฟฟ้ านครหลวงและ
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค โดยให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ได้รับการสนับสนุ นจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (The Board of Investment
of Thailand: BOI) โดยยกเว้นภาษี เงิ นได้นิติบุ คคลเป็ นระยะเวลา 8 ปี นับจากวันที่ เริ่ มมี รายได้ และ
ได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้ อยละ 50 เป็ นระยะเวลา 5 ปี นับ
จากวันที่พน้ กาหนดระยะเวลาการยกเว้นภาษี เงิ นได้นิติบุคคล หรื อใช้อตั ราภาษีเงินได้นิติบุคคลใน
อัตราภาษี ร้อยะ 15 เช่ นเดี ยวกับ เงื่ อนไขของการลงทุ น ในด้านพลังงานทดแทนอื่ น ๆตามประกาศ
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ที่ 2/2553 เรื่ อ ง การส่ ง เสริ ม การลงทุ น เพื่ อ การพัฒ นาที่ ย งั่ ยื น
ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2553 ทั้งนี้ ภายหลังจากดาเนินการผลิตไฟฟ้ าตั้งแต่ปีที่ 14 จะใช้อตั ราภาษี
เงินได้นิติบุคคลในอัตราภาษีร้อยละ 30 (สานักงานคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน, 2553)
2. ได้รับ การสนับ สนุ น การกู้ยืม เงิ น ลงทุ น จากธนาคารพาณิ ช ย์ภ ายในประเทศตาม
โครงการส่ งเสริ มการผลิ ตพลังงานทดแทนและอนุ รักษ์พลังงานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุ รักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.20 (กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2556)
3. ได้รับ ส่ วนเพิ่ ม ราคารั บ ซื้ อไฟฟ้ า (Adder) ตามประกาศการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคเรื่ อง
การกาหนดส่ วนเพิ่มราคารับซื้ อไฟฟ้ าสาหรับผูผ้ ลิตไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียน ที่ 32/2552 ประกาศ ณ
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วันที่ 9 มีนาคม 2552 โดยอัตราส่ วนเพิ่มที่โครงการโรงไฟฟ้ าเซลล์แสงอาทิตย์ได้รับเท่ากับ 8.00 บาท
ต่อกิโลวัตต์-ชัว่ โมง เป็ นระยะเวลา 10 ปี (การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค, 2552)
4. การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาครับซื้ อไฟฟ้ าที่ผลิตได้ท้ งั หมดจากโครงการ โดยการทาสัญญา
ซื้ อขายไฟฟ้ ามีกาหนดระยะเวลา 5 ปี และต่ออายุสัญญาโดยอัตโนมัติคราวละ 5 ปี จนกว่าจะหมดอายุ
โครงการ เป็ นการทาสัญญาในรู ปแบบ Non Firm กล่าวคือ ไม่มีการปรับเงินในกรณี ที่ไม่สามารถผลิต
ไฟฟ้ านาส่ งจาหน่ายเข้าระบบได้ ตามประกาศการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค เรื่ อง กาหนดแนวทางการกากับ
การรับซื้ อไฟฟ้ าจากผูผ้ ลิตไฟฟ้ าพลังงานหมุนเวียน ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2555 ซึ่งอัตราการ
รับซื้ อไฟฟ้ าแบ่งเป็ นช่วงเวลา On Peak และ Off Peak ตามข้อกาหนดช่วงเวลาการใช้ไฟ (Time of
Use: TOU) รวมกับค่าไฟฟ้ าตามสู ตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้ าโดยอัตโนมัติขายส่ งเฉลี่ย (Fuel
Adjustment Charge: Ft) ตามประกาศของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค เรื่ อง กาหนดอัตราค่าไฟฟ้ าตาม
ช่วงเวลาที่มีการใช้ไฟ ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 4/2548
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2548 ซึ่งในรอบระยะเวลา 1 ปี มีช่วง On Peak เท่ากับ 250 วัน และช่วง Off Peak
เท่ากับ 115 ตามรายละเอียดดังนี้
ช่วงเวลาใช้ไฟเต็มที่ (On Peak) คือ
เวลา 09.00 น. - 22.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์และวันพืชมงคล
นอกเวลาใช้ไฟเต็มที่ (Off Peak) คือ
เวลา 22.00 น. - 09.00 น. วันจันทร์ - ศุกร์และวันพืชมงคล
เวลา 00.00 น. - 24.00 น. วันเสาร์ – อาทิ ตย์และวันแรงงานแห่ งชาติ วนั หยุดราชการ
ตามปกติ(ไม่รวมหยุดชดเชย) และวันพืชมงคลที่ ตรงกับวัน
เสาร์ -อาทิตย์
อัตราค่าพลังงานไฟฟ้ าที่รับซื้ อ
ช่วง On Peak เท่ากับ 2.9278 บาท ต่อกิโลวัตต์-ชัว่ โมง
ช่วง Off Peak เท่ากับ 1.1154 บาท ต่อกิโลวัตต์-ชัว่ โมง
ค่าไฟฟ้ าตามสู ตรการปรั บ อัตราค่ าไฟฟ้ าโดยอัตโนมัติข ายส่ งเฉลี่ ย (Fuel Adjustment
Charge: Ft) เท่ากับ 0.9255 บาท ต่อกิโลวัตต์-ชัว่ โมง
พลังงานไฟฟ้ าที่ จาหน่ ายให้การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค จะถู กหักออกร้ อยละ 2 เพื่อเป็ นค่า
ดาเนิ นการโครงการรับซื้ อไฟฟ้ าจากผูผ้ ลิ ตไฟฟ้ าขนาดเล็กมากตลอดอายุโครงการ (การไฟฟ้ าส่ วน
ภูมิภาค, 2548)
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ในขณะเดี ยวกันผูไ้ ด้รับใบอนุ ญ าตให้ป ระกอบกิ จการไฟฟ้ าจะต้องจ่ายเงิ นสมทบเข้า
กองทุนพัฒนาไฟฟ้ าตามค่าพลังงานไฟฟ้ าที่จาหน่ายได้ หน่วยวัดเป็ นกิโลวัตต์-ชัว่ โมง หน่วยละ 0.01
บาท โดยต้องจ่ายเงิ นสมทบตั้งแต่ ปี แรกที่ เริ่ ม จาหน่ ายไฟฟ้ าจนสิ้ นสุ ดอายุโครงการ ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน เรื่ อง การนาส่ งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้ าสาหรับผูร้ ับใบอนุญาต
ประกอบกิจการไฟฟ้ า ประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟ้ า พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.
2553 (สานักงานคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน, 2553)
ประมาณการรายได้
การจาหน่ ายไฟฟ้ าให้กบั การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคนั้น ต้องขายไฟฟ้ าผ่านสัญญาซื้ อขาย
ไฟฟ้ า (Power Purchase Agreement: PPA) แบบ Non Firm โดยการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคจะจ่ายค่าไฟฟ้ า
ที่ส่งขายเข้าระบบหลังการจดมิเตอร์ แล้ว 1 เดือนหรื อเครดิต 1 เดือน ตลอดอายุโครงการ ซึ่ งแบ่งรายได้
ออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
1. รายได้ จากการจาหน่ ายไฟฟ้า คือ รายได้ที่เกิ ดจากส่ วนของพลังงานไฟฟ้ าที่ผลิ ตได้
รวมทั้งปี คูณกับอัตราค่าพลังงานไฟฟ้ าที่กาหนดตามระเบียบการรับซื้ อไฟฟ้ าจากผูผ้ ลิ ตไฟฟ้ าขนาด
เล็ กมาก และค่ าไฟฟ้ าตามสู ตรการปรั บ อัตราค่ าไฟฟ้ าโดยอัตโนมัติข ายส่ งเฉลี่ ย (Fuel Adjustment
Charge :Ft) ของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคโดยมีข้ นั ตอน ดังนี้
1.1 การคานวณหาพลังงานไฟฟ้ าที่ผลิตได้
ในรอบระยะเวลา 1 ปี มี ช่วง On Peak เท่ากับ 250 วันและช่ วง Off Peak เท่ากับ 115 วัน
ตามประกาศของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ดังนั้น
พลังงานไฟฟ้ าที่ ผ ลิ ตได้ช่วง On Peak ต่อปี เท่ ากับ กาลังการผลิ ตไฟฟ้ าของโครงการ
(กิ โลวัตต์) x จานวนชัว่ โมงที่ เซลล์แสงอาทิ ตย์ผลิ ตไฟฟ้ า (ชั่วโมง) x จานวนวันในช่ วง On Peak ใน
ระยะเวลา 1 ปี (วัน)
= 6,000 กิโลวัตต์ x (4.5 ชัว่ โมง x 250 วัน)
= 6,750,000 กิโลวัตต์-ชัว่ โมง
พลังงานไฟฟ้ าที่ ผลิ ตได้ช่วง Off Peak ต่อปี เท่ากับ กาลังการผลิ ตไฟฟ้ าของโครงการ
(กิโลวัตต์) x จานวนชัว่ โมงที่เซลล์แสงอาทิตย์ผลิ ตไฟฟ้ า (ชัว่ โมง) x จานวนวันในช่ วง Off Peak ใน
ระยะเวลา 1 ปี (วัน)
= 6,000 กิโลวัตต์ x (4.5 ชัว่ โมง x 115 วัน)
= 3,105,000 กิโลวัตต์-ชัว่ โมง
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1.2 การค านวณหาพลังงานไฟฟ้ าที่ จาหน่ ายหัก ออกร้ อยละ 2 เพื่ อเป็ นค่ าดาเนิ น การ
โครงการรับซื้ อไฟฟ้ าจากผูผ้ ลิตไฟฟ้ าขนาดเล็กมากทั้งช่วง On Peak และ Off Peak
พลังงานไฟฟ้ าที่หกั ออกในช่วง On Peak
= 6,750,000 x 0.02
= 135,000 กิโลวัตต์-ชัว่ โมง
พลังงานไฟฟ้ าที่หกั ออกในช่วง Off Peak
= 3,105,000 x 0.02
= 62,100 กิโลวัตต์-ชัว่ โมง
1.3 การคานวณหาพลังงานไฟฟ้ าที่จาหน่ายสุ ทธิ ท้ งั ช่วง On Peak และ Off Peak
พลังงานไฟฟ้ าที่จาหน่ายสุ ทธิ ในช่วง On Peak
= 6,750,000 – 135,000
= 6,615,000 กิโลวัตต์-ชัว่ โมง
พลังงานไฟฟ้ าที่จาหน่ายสุ ทธิ ในช่วง Off Peak
= 3,105,000 – 62,100
= 3,042,900 กิโลวัตต์-ชัว่ โมง
พลังงานไฟฟ้ าที่จาหน่ายสุ ทธิ
= 6,615,000 + 3,042,900
= 9,657,900 กิโลวัตต์-ชัว่ โมง
1.4 การคานวณหารายได้ในแต่ละช่วงเวลา
รายได้จากการจาหน่ายไฟฟ้ าในช่วง On Peak ต่อปี เท่ากับ
= (6,750,000 – 135,000) x 2.9278
= 19,367,397.00 บาทต่อปี
รายได้จากการจาหน่ายไฟฟ้ าในช่วง Off Peak ต่อปี เท่ากับ
= (3,105,000 – 62,100) x 1.1154
= 3,394,050.66 บาทต่อปี
รายได้จากค่าไฟฟ้ าโดยอัตโนมัติขายส่ งเฉลี่ย (Ft)
= ((6,750,000 – 135,000) x 0.9255) + ((3,105,000 – 62,100) x 0.9255)
= 8,938,386.45 8,938,386.45
รายได้จากการจาหน่ายไฟฟ้ าสุ ทธิ
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= 19,367,397 + 3,394,050.66 + 8,938,386.45
= 31,699,834.11 บาทต่อปี
2. รายได้ จากอัตราส่ วนเพิ่มราคารั บซื้อไฟฟ้า (Adder) ตามพลังงานไฟฟ้ าที่ผลิตและ
ขายเข้าระบบสาหรับผูผ้ ลิตไฟฟ้ าขนาดเล็กมาก (VSPP) ที่ใช้พลังงานหมุนเวียน โดยอัตราส่ วนเพิ่มนี้
ได้รับการสนับสนุ นเป็ นระยะเวลา 10 ปี นับจากวันที่ เริ่ มต้นขายไฟฟ้ าเชิ งพาณิ ชย์ในอัตราส่ วนเพิ่ม
8.00 บาทต่อกิโลวัตต์-ชัว่ โมง
รายได้จากอัตราส่ วนเพิ่มราคารับซื้ อไฟฟ้ าต่อปี (บาท)
= (6,615,000 + 3,042,900) x 8.00
= 77,263,200.00 บาทต่อปี
3. รายได้ รวมสุ ทธิ
= 31,699,834.11 + 77,263,200.00 = 108,963,034.11 บาทต่อปี
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ตารางที่ 3 แสดงประมาณการรายได้ตลอดระยะเวลาการดาเนินงานของโครงการ
หน่วย: บาท
ปี ที่

การจาหน่ ายไฟฟ้ า

อัตราส่ วนเพิม่

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
26
รวม

31,699,834.11
31,699,834.11
31,699,834.11
31,699,834.11
31,699,834.11
31,699,834.11
31,699,834.11
31,699,834.11
31,699,834.11
31,699,834.11
31,699,834.11
31,699,834.11
31,699,834.11
31,699,834.11
31,699,834.11
31,699,834.11
31,699,834.11
31,699,834.11
31,699,834.11
31,699,834.11
31,699,834.11
31,699,834.11
31,699,834.11
31,699,834.11
31,699,834.11
792,495,852.75

77,263,200.00
77,263,200.00
77,263,200.00
77,263,200.00
77,263,200.00
77,263,200.00
77,263,200.00
77,263,200.00
77,263,200.00
77,263,200.00
772,632,000.00

ขายที่ดนิ พร้ อมสิ่ งปลูก
สร้ าง
155,740,000.00
155,740,000.00

ที่มา: จากการคานวณ
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รวม
108,963,034.11
108,963,034.11
108,963,034.11
108,963,034.11
108,963,034.11
108,963,034.11
108,963,034.11
108,963,034.11
108,963,034.11
108,963,034.11
31,699,834.11
31,699,834.11
31,699,834.11
31,699,834.11
31,699,834.11
31,699,834.11
31,699,834.11
31,699,834.11
31,699,834.11
31,699,834.11
31,699,834.11
31,699,834.11
31,699,834.11
31,699,834.11
187,439,834.11
1,720,867,852.75

การศึกษาและวิเคราะห์ ความเป็ นไปได้ ทางด้ านเทคนิค
การเลือกสถานทีต่ ้งั โครงการ
จากข้อมูลการสารวจพื้นที่ที่มีศกั ยภาพพลังงานแสงอาทิตย์ในภาคเหนื อของประเทศไทย
ประกอบกับข้อมูลสถิ ติและแนวโน้มความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้ าของผูใ้ ช้ไฟในพื้นที่บริ การของ
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคอาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง ดังได้กล่าวไว้ในบทที่ 1 ผูศ้ ึกษาจึงเลือกสถานที่ต้ งั
โครงการจากที่ดินของบริ ษทั สหโคเจน (ชลบุรี) จากัด (มหาชน) ที่ได้จดั ซื้ อไว้เพื่อการขยายธุ รกิจด้าน
พลังงานในเขตภาคเหนือตอนบน โดยพิจารณาจากปั จจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปั จจัยด้านเทคนิ ค คือ
ขนาดและลัก ษณะของที่ ดิน ราคาที่ ดิน ความพร้ อมด้านสาธารณู ปโภคและสาธารณู ป การ รวมถึ ง
ปั จจัยด้านการตลาดด้วย พบว่า สถานที่ต้ งั โครงการที่เหมาะสมที่สุด (Specific Site) คือ ที่ดินที่ต้ งั อยู่
ตาบลนาแก้ว อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง มีขนาดเนื้ อที่ประมาณ 73 ไร่ บนโฉนดที่ดินเลขที่ 28663,
26715, 26716, 32328 และ 32329 ติดทางหลวงหมายเลข 1002 (ทางหลางชนบทหมายเลข ลป.1274)
บริ เวณด้านหน้า ด้านหลังและด้านข้างทั้ง 2 ด้านติดถนนสาธารณประโยชน์ อยูใ่ นพื้นที่บริ การระบบ
น้ าประปาของเทศบาลตาบลนาแก้ว ใกล้สายส่ งไฟฟ้ าแรงสู ง 22 กิโลโวลท์หรื อระบบไฟฟ้ า 3 เฟสของ
การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ซึ่ งสามารถเชื่ อมต่อเพื่อการจาหน่ ายไฟฟ้ าให้กบั การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคได้ ดัง
แสดงในภาพที่ 21

ที่
ตั้งโครงการ

ภาพที่ 21 แผนที่ที่ต้ งั โครงการโรงไฟฟ้ าเซลล์แสงอาทิตย์
ที่มา: www.google.com (2556)
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และจากการศึ กษาสภาพทัว่ ไปของพื้ นที่ อาเภอเกาะคา จังหวัดล าปาง จากข้อมูลของ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2553) อาเภอเกาะคาตั้งอยู่ทางตอนกลาง ค่อนไปทางทิ ศใต้
ของจังหวัดลาปาง ห่ างจากตัวเมืองลาปางประมาณ 15 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครอง
ข้างเคียง ดังต่อไปนี้
ทิศเหนือ
ติดต่อกับอาเภอห้างฉัตรและอาเภอเมืองลาปาง
ทิศตะวันออก
ติดต่อกับอาเภอแม่ทะ
ทิศใต้
ติดต่อกับอาเภอสบปราบ
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับอาเภอเสริ มงามและอาเภอห้างฉัตร
มี พ้ื น ที่ รวม 551 ตารางกิ โลเมตร แบ่ งเขตการปกครองออกเป็ น 9 ตาบล 78 หมู่ บ ้า น
จานวนครัวเรื อน 14,771 ครัวเรื อน ประชากรรวม 63,543 คน ความหนาแน่ นของประชากร 115.16
คนต่อตารางกิโลเมตร มีโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิกและอุตสาหกรรมในครัวเรื อนประมาณ 50 แห่ ง
เมื่อศึกษาถึงปั จจัยด้านสังคมและการเมือง พบว่า ที่ ต้ งั โครงการบริ เวณดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตเทศบาล
ตาบลนาแก้ว อาเภอเกาะคา จัง หวัดล าปาง อยู่ห่ า งจากชุ ม ชนซึ่ งมี วิถี ชี วิตแบบชนบทประมาณ 5
กิโลเมตร จึงไม่ทาให้เกิดปั ญหาผลกระทบกับวิถีชีวติ ชุมชน
ส าหรั บ การศึ ก ษาระเบี ย บข้อบังคับ กฎหมายท้องถิ่ น รวมถึ งผังเมื อ ง พบว่า ระเบี ย บ
ข้อบังคับ ในการก่ อสร้ างโรงงานต้องยื่นขออนุ ญาตก่ อสร้ างอาคารต่อเทศบาลตามพระราชบัญญัติ
ควบคุ มอาคาร พ.ศ. 2522 และเมื่อตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินจากสานักงานโยธาธิ การและผัง
เมื องจังหวัดล าปาง พบว่า ที่ ต้ งั โครงการอยู่ในบริ เวณหมายเลข 3.20 (สี เขี ยว) ประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม ตามประกาศกฎกระทรวงมหาดไทย เรื่ องให้ใช้บงั คับผังเมืองรวมจังหวัดลาปาง พ.ศ.
2556 ประกาศในราชกิ จจานุ เษกษาเมื่ อวันที่ 12 กันยายน 2556 ระบุ ว่าสามารถใช้ก่อสร้ างโรงไฟฟ้ า
เซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่ งเป็ นโรงงานลาดับที่ 88 จาพวกที่ 3 ประเภทโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้ า ตามบัญชี
ท้ายกฎกระทรวงฉบับนี้ได้
ส่ วนราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง รอบบัญชี ปี พ .ศ.
2555-2558 พบว่า ที่ดินบริ เวณทางหลวงชนบทบ้านศาลาไชย-ม่อนแสนศรี (ทางหลางชนบทหมายเลข
ลป.1274) ซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของโครงการมีราคาประเมิน 1,500 บาทต่อตารางวา เท่ากับราคาที่เจ้าของที่ดิน
และเจ้าหน้าที่ จดั ซื้ อที่ ดินของบริ ษ ทั สหโคเจน (ชลบุ รี) จากัด (มหาชน) ได้ให้ข้อมูล ไว้ โครงการ
โรงไฟฟ้ าเซลล์แสงอาทิตย์น้ ี ใช้พ้ืนที่ประมาณ 73 ไร่ หรื อ 29,200 ตารางวา มีมูลค่าการลงทุ นในการ
ซื้ อที่ดินเท่ากับ 1,500 x 29,200 = 43.80 ล้านบาท และจากการเปรี ยบเทียบสถิ ติการเพิ่มขึ้นของมูลค่า
ที่ดินพร้ อมสิ่ งปลูกสร้ าง ตามรอบบัญชี การประเมินของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ย้อนหลัง 5
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รอบ พบว่า มีอตั ราการเพิ่มขึ้นต่อปี ของมูลค่าที่ดินร้อยละ 0.1367 ดังนั้น ราคาขายที่ดินพร้อมสิ่ งปลูก
สร้างในปี ที่ 26 ซึ่งเป็ นปี สุ ดท้ายของโครงการจึงมีราคาเท่ากับ 1,500 x 0.1367 x 26 = 155.74 ล้านบาท
การเลือกเทคโนโลยีสาหรับการผลิต
จากการศึกษาเทคโนโลยีการผลิ ตพลังงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีอยู่ในปั จจุบนั ดังได้
กล่ าวไว้ในบทที่ 3 และมีตวั แทนนาเข้า -จาหน่ ายพร้ อมทั้งรับจ้างติ ดตั้งอุ ปกรณ์ ต่างๆที่ เกี่ ยวข้องกับ
โครงการภายในประเทศ ประกอบกับข้อมูลจากการสัมภาษณ์ เชิ งลึ กผูจ้ ดั การทัว่ ไปบริ ษทั โซล่าเทค
เอ็นเนอร์ ยี่ จากัด ซึ่ งประกอบกิ จการโรงไฟฟ้ าเซลล์แสงอาทิ ตย์กาลังการผลิ ต 6.0 เมกะวัตต์ที่อาเภอ
พรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชรตั้งแต่ พ.ศ. 2554 โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องกับขนาดการผลิต
และคุณภาพผลผลิตที่ตอ้ งการ เป็ นเทคโนโลยที่ไม่ลา้ สมัย อายุการใช้งานนาน สะดวกและง่ายต่อการ
บ ารุ ง รั ก ษา รวมถึ ง ไม่ ส ร้ า งผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้อ มแล้ว พบว่า เทคโนโลยีก ารผลิ ต ที่
เหมาะสมกับโครงการ คื อ ชุ ดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิ ดฟิ ล์มบางอะมอร์ ฟัส ซิ ลิคอน (Amorphous
Silicon Cells) ซึ่ งให้ประสิ ทธิ ภาพอยูร่ ะหว่างร้อยละ 6-10 เป็ นฟิ ล์มขนาดบาง น้ าหนักเบา ราคาไม่สูง
มาก สามารถสร้ างบนแผ่นฐานรองชนิ ดต่างๆได้ เช่ น กระจก โลหะ เป็ นต้น ประสิ ทธิ ภาพไม่ลดลง
มากที่อุณหภูมิสูงเมื่อเทียบกับรู ปแบบของเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกซิลิคอนและมีอายุการใช้งานนาน
ถึง 25 ปี แผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิ ดดังกล่าวที่มีจาหน่ ายภายในประเทศที่ได้รับความนิ ยมมากที่สุดคือ
ยีห่ อ้ SCHOTT รุ่ น SCHOTT Solar ASITM 100 ขนาดกาลังการผลิตต่อแผง 100 วัตต์ และมีน้ าหนัก 18
กิโลกรัมต่อแผง ประสิ ทธิภาพแผงประมาณร้อยละ 7 ดังแสดงในตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 แสดงรายละเอียดชุ ดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิ ล์มบางอะมอร์ ฟัส ซิ ลิคอน (Amorphous
Silicon Cells)
รายละเอียด
กาลังการผลิตสู งสุ ดรวมทั้งระบบ
กาลังการผลิตสู งสุ ดต่อแผง
จานวนแผงที่ติดตั้ง
แรงดันไฟฟ้ าสู งสุ ด
กระแสไฟฟ้ าสู งสุ ด
อุณหภูมิที่สามารถใช้งาน
น้ าหนักต่อแผง
ขนาดของแผง (กว้าง x ยาว x หนา)
อายุการใช้งาน
ประสิ ทธิภาพของแผง
ประสิ ทธิ ภาพการผลิตของแผงลดลงต่อปี
ราคาต่อแผง

แผงเซลล์แสงอาทิตย์
ยีห่ อ้ SCHOTT รุ่ น SCHOTT Solar ASITM 100
6,000,000 วัตต์ (6.0 เมกกะวัตต์)
100 วัตต์
60,000 แผง
17.5 โวลท์
5.7 แอมป์
-40 ถึง 85 องศา
18 กิโลกรัม
1108x1308x50 มิลลิเมตร
25 ปี
7%
0.10%
7,000 บาท

ที่มา: www.Schott Solar.com (2556)
ทั้งนี้ แผงเซลล์แสงอาทิ ตย์จะถู กจัดชุ ดให้เชื่ อมต่อกันแบบอนุ กรมชุ ดละ 46 แผง ต่อ 1
สตริ ง (String) เพื่อเพิ่มขนาดแรงดันไฟฟ้ าของแผงให้สูงขึ้น และนาแต่ละสตริ งมาต่อขนานชุ ดละ 3
สตริ ง เพื่อเพิ่มกระแสไฟฟ้ าให้สูงขึ้นเช่ นกัน ซึ่ งต้องใช้โครงสร้างเหล็กรองรับจานวน 435 ชุ ด ราคา
ชุดละ 50,000 บาท
ส าหรับ อุ ป กรณ์ ที่ จาเป็ นในกระบวนการผลิ ต ที่ ส าคัญ คื อ เครื่ องแปลงกระแสไฟฟ้ า
(Inverter) ซึ่ งทาหน้าที่เปลี่ยนไฟฟ้ ากระแสตรงจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ให้เป็ นไฟฟ้ ากระแสสลับ ที่
ได้รับ การยอมรั บ ว่ามี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดี ที่ สุ ดในขณะนี้ คื อ ยี่ห้ อ Sharp รุ่ น JH-014KE1 โดยเครื่ อ งจะ
ทางานโดยอัตโนมัติเมื่อมีแสงแดดเพี ยงพอ และเมื่ อไม่มี แสงแดดหรื อมี ไม่เพี ยงต่อการผลิ ตไฟฟ้ า
กระแสตรงเครื่ องจะหยุดการทางานโดยอัตโนมัติเช่นกัน ดังแสดงในตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 แสดงรายละเอียดเครื่ องแปลงกระแสไฟฟ้ า
เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้ า
ยีห่ อ้ Sharp รุ่ น JH-014KE1
6,000,000 วัตต์ (6.0 เมกกะ
วัตต์)
14,000 วัตต์
459 เครื่ อง
420 - 850 โวลท์
360- 460 โวลท์
20 แอมป์
>95%
1,000 x 650 x 500 มิลลิเมตร
330,000 บาท

รายละเอียด
กาลังการผลิตสู งสุ ดรวมทั้งระบบ
กาลังการผลิตสู งสุ ดต่อเครื่ อง
จานวนเครื่ องที่ติดตั้ง
แรงดันไฟฟ้ ากระแสตรงเข้า
แรงดันไฟฟ้ ากระแสสลับออก
ไฟฟ้ ากระแสตรง เข้าไม่เกิน
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
ขนาดของแผง (กว้าง x ยาว x หนา)
ราคาต่อเครื่ อง
ที่มา: www.sharp.com (2556)

ดังนั้น จึงสามารถสรุ ปรายละเอียดเทคโนโลยีและส่ วนประกอบของระบบผลิ ตไฟฟ้ า
ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ของโครงการนี้ ประกอบด้วย
1. ชุ ด แผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ช นิ ด ฟิ ล์ ม บางอะมอร์ ฟั ส ซิ ลิ ค อน (Amorphous Silicon
Cells) ยีห่ อ้ SCHOTT รุ่ น SCHOTT Solar ASITM 100 ราคาแผงละ 7,000 บาท
2. โครงสร้ า งรองรั บ แผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ (Structure Support Modules) แผงเซลล์
แสงอาทิตย์จานวน 60,000 แผงจะติดตั้งเข้ากับโครงเหล็กจานวน435 ชุดๆละ 5,000 บาท ในการติดตั้ง
แผงเซลล์แสงอาทิตย์จะติดตั้งในที่โล่งไม่มีร่มเงามาบังแผงเซลล์แสงอาทิตย์และติดตั้งให้มีความลาด
เอียง 15 องศา หันหน้าไปทางทิศใต้ เพื่อให้สามารถรับแสงแดดได้มากที่ สุดและช่วยระบายน้ าฝนได้
รวดเร็ ว มี การก่ อสร้ างบ่ อน้ าเพื่ อกักเก็บ น้ าไว้ส าหรั บ ล้างท าความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิ ตย์ ดัง
แสดงในภาพที่ 22
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ภาพที่ 22 รู ปแบบการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์
ที่มา: www.Schott Solar.com (2556)
3. ระบบป้ องกัน ความเสี ย หาย หรื อ กล่ อ งรวมสายไฟฟ้ า (Junction Box) เป็ นกล่ อ ง
อุปกรณ์ ที่ใช้เป็ นที่พกั สายไฟจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ และเป็ นที่พกั สายไฟของไฟฟ้ ากระแสสลับ
ก่ อนที่ จะต่ อเข้ากับ เครื่ องแปลงกระแสไฟฟ้ า ภายในกล่ องรวมสายจะมี อุป กรณ์ มิ เตอร์ ส าหรั บ วัด
แรงดันไฟฟ้ าและไฟฟ้ ากระแสตรง ที่ผลิตได้จากชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ รวมทั้งติดตั้งฟิ วส์ และเบรก
เกอร์ ท้ งั ด้านไฟฟ้ ากระแสตรงและไฟฟ้ ากระแสสลับ เพื่อป้ องกันการเกิ ดไฟฟ้ าลัดวงจรและเปิ ด-ปิ ด
ยามฉุ กเฉิ น กล่องรวมสายไฟฟ้ ามี ความแข็งแรง ทนทานต่อการเปลี่ ยนแปลงของสภาพอากาศและ
สภาพแวดล้อมอื่นๆได้ดี สามารถป้ องกันการซึ มเข้าของน้ าได้ มีอายุการใช้งานยาวนานเทียบเท่ากับ
แผงเซลล์แสงอาทิ ตย์ และสายต่อระหว่างแผงจะทนต่อแรงดันไฟฟ้ าสู ง ท าให้มีความปลอดภัยสู ง
กล่ องรวมสายจะติดตั้งบริ เวณด้านหลังของแผงเซลล์แสงอาทิ ตย์และนามาต่อเชื่ อมกับเครื่ องแปลง
กระแสไฟฟ้ า ราคาโดยทัว่ ไปชุดละ 1,000,000 บาท
4. เครื่ อ งแปลงกระแสไฟฟ้ า (Inverter) ยี่ ห้ อ Sharp รุ่ น JH-014KE1 ราคาเครื่ อ งละ
330,000 บาท
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5. อาคารควบคุ ม ระบบไฟฟ้ า (Control Room) จะก่ อ สร้ า งเพื่ อ ติ ด ตั้ง เครื่ องแปลง
กระแสไฟฟ้ า ตูค้ วบคุ มระบบจ่ายไฟฟ้ า (Main Distribution Board: MDB) ระบบอานวยความสะดวก
อื่ นๆ เช่ น ระบบแสดงผลและเก็บ ข้อมู ลผ่านจอมอนิ เตอร์ และระบบโทรคมนาคม เป็ นต้น รวมถึ ง
บริ เวณโดยรอบโรงไฟฟ้ า เช่น กาแพง ประตู บ่อน้ า ระบบแสงสว่างทางเดิน เป็ นต้น และอุปกรณ์การ
ท างาน อาทิ อุ ป กรณ์ ส านัก งาน ยานพาหนะเครื่ อ งมื อ อ านวยความสะดวก เป็ นต้น มี มู ล ค่ ารวม
4,413,000 บาท
6. ระบบแสดงผลและเก็บข้อมูลผ่านจอมอนิ เตอร์ ซึ่ งข้อมูลสาหรับแสดงผลจะถูกส่ งมา
จากอุปกรณ์ เก็บข้อมูลต่างๆและอุปกรณ์ เก็บข้อมูลการผลิตไฟฟ้ า (Multi Channel Data Logger) เป็ น
การบันทึ กข้อมูลอย่างละเอี ยดเพื่อใช้ในการประเมิ นผล โดยจะมี การติ ดตั้งอุ ปกรณ์ วดั ค่าความเข้ม
แสงอาทิตย์ (Irradiation Sensor) เครื่ องวัดอุณหภูมิของอากาศและแผงเซลล์และเครื่ องบันทึกกาลังการ
ผลิ ตไว้บ ริ เวณโครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ดา้ นบน โดยข้อมูลเหล่ านี้ จะถู กบันทึ กลงใน
อุ ปกรณ์ เก็บ บันทึ ก ข้อมูล (Multi Channel Data Logger) และส่ งข้อมู ลไปยังระบบแสดงผลและเก็ บ
ข้อมูลผ่านจอมอนิเตอร์ ราคาชุดละ 2,500,000 บาท
7. ระบบควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้ า ราคาชุดละ 4,355,000 บาท
8. ระบบการเชื่ อมต่ อระบบการผลิ ตไฟฟ้ าของ VSPP เข้ากับ ระบบจาหน่ ายของการ
ไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ราคาชุ ดละ 3,900,000 บาท ประกอบด้วย หม้อแปลงกระแสไฟฟ้ า อุปกรณ์ป้องกัน
แรงสู งและสวิตช์ตดั ตอนแรงสู ง (Load Break Switch) และมิ เตอร์ ซ้ื อขายไฟฟ้ าที่ เชื่ อมต่อกับระบบ
จาหน่ายไฟฟ้ าแรงสู งของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ดังแสดงในภาพที่ 23

ภาพที่ 23 ส่ วนประกอบของระบบผลิตไฟฟ้ าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์
ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน (2553)
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การเลือกขนาดของโครงการ
เมื่อพิจารณาจากปั จจัยต่างๆที่มีผลต่อการเริ่ มดาเนิ นการและปั จจัยทางดเทคโนโลยีและ
อุปกรณ์การผลิตต่างๆแล้ว พบว่า ขนาดกาลังการผลิตไฟฟ้ าที่เหมาะสมสาหรับการติดตั้งของโครงการ
คือ ขนาด 6.0 เมกะวัตต์ หรื อ กาลังการผลิ ตไฟฟ้ าต่อปี เท่ากับ 9,855,000 กิ โลวัตต์-ชัว่ โมง และกาลัง
การผลิตไฟฟ้ าตลอดอายุโครงการ 25 ปี เท่ากับ 245,288,327 กิโลวัตต์-ชัว่ โมง
มูลค่ าการลงทุน
จากรายละเอียดของการเลื อกสถานที่ ต้ งั และเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิ ต สามารถสรุ ป
มูลค่าการลงทุน (Investment Cost) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ค่าที่ดินซึ่ งปรับถมดิ นแล้ว จานวน 29,200 ตารางวาๆละ 1,500 บาท เป็ นจานวนเงิน
รวม 43,800,000 บาท
2. ค่ าก่ อ สร้ า งโรงไฟฟ้ าเซลล์แสงอาทิ ต ย์และการทดลองผลิ ต ใช้วิธี จ้างเหมาแบบ
เบ็ดเสร็ จ (Turn Key) ระยะรั บประกันตลอดอายุโครงการ โดยบริ ษทั ผูน้ าเข้า – จาหน่ ายและรับจ้าง
ติ ด ตั้ ง แผงเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ พ ร้ อ มอุ ป กรณ์ ประกอบ เป็ นจ านวนเงิ น รวม 601,075,000 บาท
ประกอบด้วย
2.1
ค่ าแผงเซลล์แสงอาทิ ต ย์ จานวน 60,000 แผง ราคาแผงละ 7,000
บาท เป็ นจานวนเงินรวม 420,000,000 บาท
2.2
ค่ า เครื่ อ งแปลงกระไฟฟ้ า จ านวน 459 เครื่ อ ง ราคาเครื่ อ งละ
330,000 บาท เป็ นจานวนเงินรวม 151,470,000 บาท
2.3
ค่าโครงสร้ างเหล็กและอุปกรณ์ ประกอบสาหรับรองรับแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ จานวน 435 ชุด ราคาชุดละ 50,000 บาท เป็ นจานวนเงินรวม 21,750,000 บาท
2.4 ระบบแสดงผลและเก็ บ ข้อ มู ล ผ่ า นจอมอนิ เตอร์ เป็ นจ านวนเงิ น รวม
2,500,000 บาท
2.5 ระบบป้ องกันความเสี ยหาย เป็ นจานวนเงินรวม 1,000,000 บาท
2.6 ระบบควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้ า เป็ นจานวนเงินรวม 4,355,000 บาท
3. ค่ า ก่ อ สร้ า งอาคารควบคุ ม และบริ เวณโดยรอบโรงไฟฟ้ า เป็ นจ านวนเงิ น รวม
3,575,000 บาท ประกอบด้วย
3.1 อาคารควบคุมระบบไฟฟ้ า (Control Room) มีลกั ษณะเป็ นอาคารชั้นเดียว
ขนาด 130 ตารางเมตร แบ่งเป็ นห้องควบคุมระบบไฟฟ้ า ห้องสาหรับติดตั้งเครื่ องแปลงกระแสไฟฟ้ า
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ห้องสาหรับติดตั้งตูค้ วบคุมระบบจ่ายไฟฟ้ า (Main Distribution Board: MDB) และห้องน้ า ราคาเฉลี่ย
ตารางเมตรละ 8,000 บาท ซึ่ งค่าใช้จ่ายการก่อสร้ างระบบสาธารณู ปโภค เช่ น ไฟฟ้ าและน้ าประปา
เป็ นต้น ได้เหมารวมกับการก่อสร้างอาคาร เป็ นจานวนเงินรวม 1,040,000 บาท
3.2 ก่อสร้างกาแพงโดยรอบที่ดิน เป็ นจานวนเงินรวม 825,000 บาท
3.3 ติดตั้งประตูตาข่าย เป็ นจานวนเงินรวม 50,000 บาท
3.4 ก่อสร้างบ่อน้ าเพื่อเก็บน้ าสาหรับล้างทาความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์
เป็ นจานวนเงินรวม 890,000 บาท
3.5 ติดตั้งระบบแสงสว่างบนถนนรอบโรงไฟฟ้ า เป็ นจานวนเงินรวม 270,000
บาท
3.6 แบตเตอรี่ สาหรับไฟฟ้ าแสงสว่างและไฟฟ้ าสานักงานในช่วงเวลากลางคืน
เป็ นจานวนเงินรวม 500,000 บาท
4. อุปกรณ์สานักงาน เป็ นจานวนเงินรวม 838,000 บาท ประกอบด้วย
4.1 ชุ ดอุ ป กรณ์ ส านักงาน ได้แก่ โต๊ะ เก้าอี้ ตูเ้ ก็ บเอกสาร จานวน 2 ชุ ด เป็ น
จานวนเงินรวม 29,000 บาท
4.2 เครื่ องคอมพิวเตอร์ จานวน 2 ชุด เป็ นจานวนเงินรวม 60,000 บาท
4.3 ติ ด ตั้ ง ระบบโทรคมนาคมพร้ อ มอุ ป กรณ์ สื่ อสาร เพื่ อ ส่ งสั ญ ญาณ
รายละเอียดการผลิตไฟฟ้ าไปยังการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค เป็ นจานวนเงินรวม
20,000 บาท
4.4 ติ ด ตั้ง เครื่ อ งปรั บ อากาศ จานวน 3 เครื่ อง เป็ นจานวนเงิ น รวม 129,000
บาท
4.5 ยานพาหนะ ได้แ ก่ รถยนต์ แ ละรถจัก รยานยนต์ เป็ นจ านวนเงิ น รวม
600,000 บาท
5. อุปกรณ์ สาหรับการเชื่ อมโยงระบบการผลิตไฟฟ้ าของ VSPP เข้ากับระบบจาหน่ าย
ของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ได้แก่ หม้อแปลงกระแสไฟฟ้ า อุปกรณ์ ป้องกันแรงสู ง สวิตช์ตดั ตอนแรง
สู ง (Load Break Switch) เป็ นจานวนเงินรวม 3,900,000 บาท
6. ค่าติดตั้งและตรวจสอบมิเตอร์ จาหน่ายและอุปกรณ์ประกอบ ตามระเบียบค่าใช้จ่ายใน
การเชื่อมโยงระบบไฟฟ้ าสาหรับผูผ้ ลิตไฟฟ้ าขนาดเล็กมากของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค เป็ นจานวนเงิน
รวม 25,000 บาท
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7. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการขนานเครื่ องและทดสอบอุปกรณ์ป้องกัน ตามระเบียบ
ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้ าสาหรับผูผ้ ลิตไฟฟ้ าขนาดเล็กมากของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค เป็ น
จานวนเงินรวม 35,000 บาท
และจากรายละเอียดมูลค่าการลงทุน (Investment Cost) สามารถแสดงต้นทุนการลงทุน
โครงการในแต่ละปี ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 แสดงต้นทุนการลงทุนโครงการในแต่ละปี
หน่วย: บาท
รายละเอียดการลงทุน

ปี ที่ 0

ค่าที่ดิน
ค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้ าและทดลองผลิต (ขนานเครื่ อง)
ค่าก่อสร้างอาคารควบคุมและบริ เวณโดยรอบ
ค่าอุปกรณ์สานักงาน
ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ในการเชื่อมโยงระบบการผลิต
ไฟฟ้ า
6. ค่าติดตั้งและตรวจสอบมิเตอร์จาหน่ายและอุปกรณ์
ประกอบ
7. ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการขนานเครื่ องและ
ทดสอบอุปกรณ์ป้องกัน

43,800,000
240,430,000

รวม

284,830,000

1.
2.
3.
4.
5.

600,000

360,645,000
3,575,000
238,000

ต้ นทุน
สินทรัพย์
43,800,000
601,075,000
3,575,000
838,000

3,900,000

3,900,000

25,000

25,000

35,000

35,000

368,418,000

653,248,000

ปี ที่ 1

ที่มา: จากการคานวณ
ผลการศึ ก ษาและวิเคราะห์ ความเป็ นไปได้ท างเทคนิ คในภาพรวม พบว่า โครงการมี
ความเป็ นไปได้ในการดาเนิ นโครงการทั้งในส่ วนของอุปกรณ์เพื่อการติดตั้งและเชื่ อมต่อกับระบบสาย
ส่ งเพื่อการจาหน่ายไฟฟ้ า รวมถึงความเหมาะสมของขนาดและตาแหน่งที่ต้ งั โครงการ
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การศึกษาและวิเคราะห์ ความเป็ นไปได้ ทางด้ านการจัดการองค์ การและการจัดการ
ผูศ้ ึกษาได้ทาการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ทางด้านการจัดการองค์การและการ
จัดการที่เหมาะสมสาหรับโครงการโรงไฟฟ้ าเซลล์แสงอาทิตย์ในเขตอาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง โดย
ทาการศึกษาใน 3 หัวข้อหลัก คือ
a. การบริหารจัดการองค์ การ โดยปรับปรุ งจากระเบียบการบริ หารงานบุคคลของบริ ษทั
สหโคเจน (ชลบุ รี) จากัด (มหาชน) และบริ ษ ทั โซลาร์ เทค เอ็นเนอร์ ยี จากัด ซึ่ งมี แนวทางในการ
บริ หารจัดการองค์การที่เน้นการให้อานาจและการตัดสิ นใจในหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบ หรื อที่เรี ยกว่า
Empowerment ซึ่ งเป็ น ก ารบ ริ ห ารงาน คุ ณ ภาพ แบ บ เบ็ ดเส ร็ จห รื อโดยรวม (Total Quality
Management) และการปรั บ ลดขนาดองค์ก ร (Downsizing) ซึ่ งสรุ ป แนวทางในการบริ ห ารจัด การ
องค์การได้ดงั นี้
1.1 มุ่งเน้นการปรั บ ปรุ งการท างานอย่างต่ อเนื่ อง (Continuous Improvement) เพื่ อ
พัฒนาประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผลในการทางาน เพราะในสมัยปัจจุบนั วิวฒั นาการทางเทคโนโลยีมี
การเปลี่ ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว การขาดการปรับปรุ งและพัฒนาอย่างต่อเนื่ องจะทาให้องค์กรล้าหลัง
เนื่องจากการทางานที่ขาดประสิ ทธิ ภาพและเป็ นการเพิ่มต้นทุนการผลิตโดยไม่รู้ตวั
1.2 มุ่ ง เน้ น ตอบสนองความต้อ งการของลู ก ค้า เนื่ อ งจากเป็ นองค์ก รเอกชนที่ มี
ผลผลิ ตหรื อสิ นค้าเป็ นพลังงานไฟฟ้ า จึงต้องมุ่งเน้นไปที่ ความต่อเนื่ องของระบบการผลิ ตและการ
สร้างความเชื่อมัน่ ให้กบั คู่คา้ คือ การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
1.3 มุ่งเน้นการทางานเป็ นทีม (Teamwork) โดยรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากหลายๆฝ่ ายประกอบการตัดสิ นใจในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
1.4 มุ่ ง เน้ น การท างานเชิ ง รุ ก (Proactive) โดยการวางมาตรการในการป้ องกัน
เหตุ ก ารณ์ ที่ ไม่ ค าดฝั นที่ อาจเกิ ดขึ้ น ในกระบวนการผลิ ตโดยไม่ อาจพยากรณ์ ล่ วงหน้าได้ ซึ่ งจะมี
ผลกระทบต่อความเชื่อมัน่ ของคู่คา้ และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
และแบ่ ง การศึ ก ษาออกเป็ น 2 ระยะ คื อ ระยะก่ อ นการด าเนิ น งานและระหว่า งการ
ดาเนินงาน ซึ่ งการศึกษามีรายละเอียดดังนี้
1. การบริ หารจัดการในระยะก่ อนการดาเนิ นงาน (Pre-Operating Period) แบ่งออกได้
เป็ น 2 ระยะย่อย คือ
1.1 ระยะการศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนของโครงการ การติดประกาศรับฟัง
ความคิ ด เห็ น ของประชาชนหรื อ การจัด ท าประชาพิ จ ารณ์ การขออนุ ญ าตต่ า งๆ เช่ น การขอรั บ
ใบอนุ ญาตประกอบกิ จการโรงงาน (รง.4) การขออนุ ญาตประกอบกิจการพลังงาน การจัดทาสัญญา
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ซื้ อขายไฟฟ้ าและการจัดหาแหล่งเงินทุน ซึ่ งมีค่าใช้จ่ายรวมประมาณ 500,000 บาท โดยมีกิจกรรมและ
รายละเอียดค่าใช้จ่าย แสดงดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 แสดงกิจกรรมและค่าใช้จ่ายในระยะก่อนการดาเนินงาน
กิจกรรม

ระยะเวลา
1

2

3

4

5

6

ค่ าใช้ จ่าย
(บาท)

1. เตรี ยมงาน ประชุมและวางแผน

25,000

2. ศึกษานาร่ อง (Pre-survey)

25,000

3. ติดประกาศรับฟังความคิดเห็น

150,000

4. ยืน่ ขอรับการสนับสนุนการลงทุน(BOI)

50,000

5. ยืน่ ขออนุญาตก่อสร้าง

50,000

6. ยืน่ ขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

50,000

7. ยืน่ ขออนุญาตผลิตไฟฟ้ าและจาหน่าย

50,000

8. จัดทาสัญญาซื้อขายไฟฟ้ า

50,000

9. จัดหาแหล่งเงินทุนและกูย้ มื

50,000

1.2 ระยะการก่อสร้างและการทดลองผลิต ในระยะนี้ การบริ หารจัดการจะเน้นไปที่
การจัดหาผูร้ ับเหมา (Supplier) การจัดหาเครื่ องจักรและอุปกรณ์ การจัดซื้ อจัดจ้างและการควบคุมงาน
ด้านเทคนิ คและวิศวกรรมเป็ นหลัก ส่ วนงานอื่นๆเป็ นเพียงงานที่ให้การสนับสนุ นและอานวยความ
สะดวกเท่านั้น ในระยะนี้ ค่าใช้จ่ายจะเหมารวมอยูใ่ นค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้ าและการทดลองผลิ ต ซึ่ งใช้
วิธีจา้ งเหมาแบบเบ็ดเสร็ จ (Turn Key)
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2. การบริ หารจัดการองค์การในระยะระหว่างการดาเนิ นงาน (Operating Period) จะเป็ น
การบริ หารจัดการที่ รับช่ วงต่อหลังจากที่ มีการทดลองเดิ นเครื่ องและเริ่ มจาหน่ ายไฟฟ้ าเชิ งพาณิ ช ย์
(Commercial Operation Date: COD) เข้า ระบบของการไฟฟ้ าส่ ว นภู มิ ภ าคแล้ว การจัด โครงสร้ า ง
องค์กรในระยะนี้ เป็ นการจัดโครงสร้ างองค์กรที่รองรับการบริ หารงานในระยะยาว จึงต้องศึกษาถึ ง
รู ปแบบขององค์กรธุ รกิจและรู ปแบบของการบริ หารจัดการโดยการกาหนดรู ปแบบขององค์กรในการ
ดาเนิ นงาน การกาหนดโครงสร้างการบริ หารงานที่เหมาะสม การกาหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของแต่ละสายงานหรื อแต่ละตาแหน่งงาน การกาหนดคุณสมบัติของบุคคลากรในแต่ละตาแหน่งงาน
และการสรรหาบุคคลากร รวมถึ งการกาหนดอัตราค่าตอบแทนของบุคลากรเพื่อการคานวณต้นทุ น
การดาเนินงานด้วย
ผูศ้ ึ ก ษาจึ ง ได้ก าหนดรู ป แบบขององค์ก ารธุ ร กิ จและรู ป แบบของการบริ ห ารจัด การ
องค์การโรงไฟฟ้ าเซลล์แสงอาทิตย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. รู ปแบบขององค์การธุ รกิ จมีขนาดเล็ก แบ่งสายงานตามหน้าที่และมีความรับผิดชอบ
ตามหน้าที่อย่างชัดเจน สามารถหมุนเวียนการปฏิบตั ิงานกันได้ ทาให้เกิดความคล่องตัวในการทางาน
และเหมาะสมกับสภาพการดาเนินงานของธุ รกิจ
2. การบริ หารงานภายในโรงไฟฟ้ าเซลล์แสงอาทิตย์น้ ี มีผบู ้ ริ หารงานระดับบังคับบัญชา
เพียง 1 ระดับ ซึ่ งมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลผูป้ ฏิบตั ิงานให้ได้ตามมาตรฐานที่องค์การได้กาหนดไว้
ดัง นั้ น จึ ง สามารถจัด โครงสร้ า งองค์ ก ารส าหรั บ การบริ ห ารงานโรงไฟฟ้ าเซลล์
แสงอาทิตย์ในระยะระหว่างการดาเนินงานได้ ดังแสดงในภาพที่ 24
ผู้จดั การทัว่ ไป

แผนกปฏิบัตกิ ารและซ่ อมบารุง

แผนกธุรการและสนับสนุน
รปภ.และผรม.ดูแลสถานที่

ภาพที่ 24 โครงสร้างการบริ หารองค์การระยะระหว่างการดาเนิ นงาน
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การกาหนดคุณสมบัติ หน้าที่หรื อลักษณะงาน การสรรหาบุคคลากรแต่ละตาแหน่งงาน
และจานวนพนัก งาน รวมถึ งอัตราเงิ น เดื อนตามโครงสร้ างการบริ ห ารงานภายในโรงไฟฟ้ าเซลล์
แสงอาทิตย์กาหนดรายละเอียดไว้ ดังแสดงในตารางที่ 8
ตารางที่ 8 แสดงการกาหนดหน้าที่และคุณสมบัติในการสรรหาบุคคลากร
ตาแหน่ง
ผูจ้ ดั การทัว่ ไป

จานวน
(คน)
1

พนักงาน
ปฏิบตั ิการ
และซ่อมบารุ ง

2

พนักงานบัญชี
และธุรการ

2

พนักงาน
รักษาความ
ปลอดภัย

4

หน้าที่หรื อลักษณะ
งาน
เพศชาย อายุ 30-40 ปี
บริ ห ารงาน วิเคราะห์
ปวส.-ปริ ญญาตรี สาขาการไฟฟ้ า และวางแผนงาน
มีประสบการณ์ในการควบคุมการ
ผลิต 3 ปี ขึ้นไป
มี ม นุ ษยสั ม พั น ธ์ ดี มี ค วามคิ ด
สร้างสรรค์และมีความเป็ นผูน้ า
เพศชาย อายุ 25-30 ปี
ควบคุมระบบการผลิต
ปวส. ช่างไฟฟ้ าหรื อเครื่ องกล
ไฟฟ้ า
มีประสบการณ์ 1-3 ปี
บันทึกข้อมูลและจัดทา
มี ม นุ ษ ยสั ม พัน ธ์ ดี แ ละความคิ ด รายงาน
สร้างสรรค์
สามารถทางานเป็ นกะได้
เพศหญิง อายุ 25-30 ปี
บ ารุ งรั ก ษ าอุ ป กรณ์
ปวส. บัญชี
และเครื่ องมื อการผลิ ต
มีประสบการณ์ 1-3 ปี
ไฟฟ้ า
มี ม นุ ษ ยสั ม พัน ธ์ ดี แ ละความคิ ด
สร้างสรรค์
เพศชาย อายุ 30-50 ปี
รักษาความปลอดภัย
ม.3 ขึ้นไป
สามารถทางานเป็ นกะได้
คุณสมบัติ

อัตราเงินเดือน
(บาท)
30,000

15,000

15,000

9,000

b. ค่ าใช้ จ่ ายการด าเนิ น งานและบ ารุ ง รั ก ษา (Operating and Maintenance Cost)
หมายถึ ง ค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้ นตั้งแต่เริ่ มดาเนิ นงานโครงการและต่อเนื่ องตลอดระยะเวลาโครงการ ซึ่ ง
ประกอบด้วย
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2.1 ค่าจ้างผูจ้ ดั การทัว่ ไปจานวน 1 ตาแหน่ ง อัตราเงิ นเดื อนเริ่ มต้น 30,000 บาท เป็ น
จานวนเงิน 360,000 บาทต่อปี โดยกาหนดให้ค่าจ้างเพิม่ ขึ้นจากฐานเดิมร้อยละ 3 ต่อปี
2.2 ค่าจ้างพนักงานปฏิบตั ิการและซ่ อมบารุ งจานวน 2 ตาแหน่ง อัตราเงินเดือนเริ่ มต้น
15,000 บาท เป็ นจานวนเงินรวม 360,000 บาทต่อปี โดยกาหนดให้ค่าจ้างเพิ่มขึ้นจากฐานเดิมร้อยละ 3
ต่อปี
2.3 ค่าจ้างพนักงานบัญชี และธุ รการจานวน 2 ตาแหน่ ง อัตราเงิ นเดื อนเริ่ มต้น 15,000
บาท เป็ นจานวนเงินรวม 360,000 บาทต่อปี โดยกาหนดให้ค่าจ้างเพิ่มขึ้นจากฐานเดิมร้อยละ 3 ต่อปี
2.4 ค่ าจ้า งพนัก งานรั ก ษาความปลอดภัย จานวน 4 ต าแหน่ ง อัต ราเงิ น เดื อนเริ่ ม ต้น
9,000 บาท เป็ นจานวนเงินรวม 432,000 บาทต่อปี โดยกาหนดให้ค่าจ้างเพิ่มขึ้นจากฐานเดิมร้อยละ 3
ต่อปี
2.5 ค่าจ้างพนักงานดู แลสถานที่ โดยท าหน้าที่ทาความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิ ตย์
และตัดหญ้าบริ เวณโดยรอบ โดยจ้างเป็ นครั้ งทุ กๆ 3 เดื อนครั้งละ 50,000 บาท เป็ นจานวนเงิ นรวม
200,000 บาทต่อปี โดยกาหนดให้ค่าจ้างเพิ่มขึ้นจากฐานเดิมร้อยละ 3 ต่อปี
2.6 ค่าบารุ งรักษา กาหนดให้ร้อยละ 0.25 ต่อปี ของมูลค่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ อุปกรณ์
อื่นๆ ที่ใช้เพื่อการผลิตไฟฟ้ า อุปกรณ์เชื่อมโยงระบบไฟฟ้ าภายในโครงการและวัสดุอุปกรณ์ในอาคาร
ควบคุ ม เป็ นจานวนเงินรวม 1,523,470 บาทต่อปี (609,388,000 ) x 0.0025) และเพิ่มขึ้ นจากฐานเดิ ม
ร้อยละ 1 ต่อปี
2.7 ค่ า ใช้จ่ ายประกัน ภัย ความเสี ย หายต่ า งๆ ของโรงไฟฟ้ าเซลล์ แสงอาทิ ต ย์ที่ อ าจ
เกิดขึ้น เป็ นจานวนเงินรวม 1,200,000 บาทต่อปี
2.8 ค่าใช้จ่ายสมทบเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้ าตามหน่ วยกิ โลวัตต์-ชัว่ โมงที่จาหน่าย
หน่ วยละ 0.01 บาท โดยจะถู กหัก ตั้งแต่ปี ที่ เริ่ ม จาหน่ ายไฟฟ้ าจนสิ้ นสุ ดอายุโครงการ ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน เรื่ อง การนาส่ งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้ าสาหรับผูร้ ับใบอนุญาต
ประกอบกิจการไฟฟ้ า ประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟ้ า พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.
2553 เป็ นจานวนเงินรวม 98,550 บาทต่อปี (9,855,000 x 0.01)
2.9 ค่าใช้จ่ายด้านภาษี เงิ นได้นิติบุค คล เนื่ องจากการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้ าเซลล์
แสงอาทิ ตย์เป็ นโครงการที่ ได้รับการสนับสนุ นจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน (The Board of
Investment of Thailand: BOI) ตามที่ได้กล่าวไว้แล้ว
2.10 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่ น ค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้ า ค่าโทรศัพท์ ภาษีบารุ งท้องที่ เป็ นต้น
กาหนดให้ปีละ 70,000 บาท
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2.11 ค่ าเสื่ อมราคา ใช้วิธี คิ ด ค่ าเสื่ อมราคาตามวิธี เส้ น ตรง เฉลี่ ย ตามอายุก ารใช้งาน
โดยประมาณของสิ นทรัพย์ ดังนี้
1.11.1 ค่าเสื่ อมราคาของอาคารควบคุมและสิ่ งก่อสร้างบริ เวณโดยรอบโรงไฟฟ้ า
ร้อยละ 5 ต่อปี ของมูลค่าสิ นทรัพย์เป็ นเวลา 25 ปี
1.11.2 ค่าเสื่ อมราคาของแผงเซลล์แสงอาทิ ตย์และอุ ป กรณ์ ร้อยละ 5 ต่ อปี ของ
มูลค่าสิ นทรัพย์เป็ นเวลา 25 ปี
1.11.3 ค่าเสื่ อมราคาของอุปกรณ์สานักงานร้อยละ 5 ต่อปี ของมูลค่าสิ นทรัพย์เป็ น
เวลา 25 ปี
1.11.4 ค่าเสื่ อมราคาของระบบเชื่ อมโยงไฟฟ้ าร้อยละ 5 ต่อปี ของมูลค่าสิ นทรัพย์
เป็ นเวลา 25 ปี
ดังนั้น ค่าใช้จ่ายการดาเนินงานในปี ที่เริ่ มดาเนินการผลิต (ปี ที่ 2) จึงแสดงดังตารางที่ 9

1.
2.

ตารางที่ 9 แสดงค่าใช้จ่ายการดาเนินงานในปี ที่เริ่ มดาเนินการผลิต (ปี ที่ 2)
หน่วย: บาท
รายละเอียดค่ าใช้ จ่าย
จานวนเงิน
ค่าจ้างผูจ้ ดั การทัว่ ไป
360,000
ค่าจ้างพนักงานปฏิบตั ิการและซ่อมบารุ ง
360,000
3. ค่าจ้างพนักงานบัญชี และธุ รการ
360,000
4. ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย
432,000
5. ค่าจ้างเหมาพนักงานดูแลสถานที่
200,000
6. ค่าบารุ งรักษา
1,523,470
7. ค่าใช้จ่ายประกันภัยความเสี ยหายต่างๆ ของโครงการ
1,200,000
8. ค่าใช้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้ า
98,550
9. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าน้ าประปา ค่าไฟฟ้ า ค่าโทรศัพท์ ภาษีบารุ งท้องที่
70,000
เป็ นต้น
รวม
4,604,020
ที่มา: จากการคานวณ
ค่าใช้จ่ายก่อนการดาเนิ นงานและตลอดระยะเวลาการดาเนิ นงานของโครงการ สามารถ
แสดงได้ดงั ตารางที่ 10
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ตารางที่ 10 แสดงค่าใช้จ่ายก่อนการดาเนินงานและตลอดระยะเวลาการดาเนินงานของโครงการ
หน่วย: บาท
ปี ที่

ค่ าจ้ างพนักงาน

ค่ าบารุ งรักษา

ค่ าใช้ จ่ายอืน่ ๆ

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
26
สิ้ นสุ ดโครงการ
รวม

2,315,470.00
2,354,464.70
2,394,324.55
2,435,072.45
2,476,731.97
2,519,327.35
2,562,883.52
2,607,426.15
2,652,981.61
2,699,577.06
2,747,240.44
2,796,000.48
2,845,886.75
2,896,929.67
2,949,160.54
3,002,611.57
3,057,315.89
3,113,307.60
3,170,621.78
3,229,294.54
3,289,363.02
3,350,865.45
3,413,841.17
3,478,330.66
3,544,375.58
71,903,404.49

1,523,470.00
1,538,704.70
1,554,091.75
1,569,632.66
1,585,328.99
1,601,182.28
1,617,194.10
1,633,366.04
1,649,699.71
1,666,196.70
1,682,858.67
1,699,687.26
1,716,684.13
1,733,850.97
1,751,189.48
1,768,701.37
1,786,388.39
1,804,252.27
1,822,294.79
1,840,517.74
1,858,922.92
1,877,512.15
1,896,287.27
1,915,250.14
1,934,402.64
43,027,667.14

500,000.00
-

1,368,550.00
1,368,550.00
1,368,550.00
1,368,550.00
1,368,550.00
1,368,550.00
1,368,550.00
1,368,550.00
1,368,550.00
1,368,550.00
1,368,550.00
1,368,550.00
1,368,550.00
1,368,550.00
1,368,550.00
1,368,550.00
1,368,550.00
1,368,550.00
1,368,550.00
1,368,550.00
1,368,550.00
1,368,550.00
1,368,550.00
1,368,550.00
1,368,550.00
34,713,750.00

ที่มา: จากการคานวณ
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ค่ าดอกเบีย้ จ่ าย
และภาษีเงินได้
7,534,166.00
30,399,282.00
28,575,325.08
26,143,382.52
23,407,447.14
20,519,515.35
17,631,583.56
14,287,662.54
10,791,745.11
19,162,358.74
15,502,211.16
252,266.05
239,388.23
226,174.56
425,230.94
397,402.22
368,842.67
339,531.41
309,446.93
278,567.09
246,869.12
214,329.54
180,924.21
146,628.26
111,416.08
75,261.30
33,582,000.00
217,766,957.82

รวม
500,000.00
7,534,166.00
4,076,020.00
4,126,774.70
4,178,747.35
4,231,971.43
4,286,481.42
4,342,312.78
4,399,502.02
4,458,086.70
16,532,854.78
16,585,123.55
5,049,199.93
5,104,079.75
5,160,319.88
5,594,771,65
5,643,422.23
5,693,289.59
5,744,407.80
5,796,811.94
5,850,538.11
5,905,623.47
5,962,106.27
6,020,025,88
6,079,422,83
6,140,338.83
6,202,816.84
33,582,000.00
367,411,729.46

การศึกษาและวิเคราะห์ ความเป็ นไปได้ ทางด้ านการเงิน
การศึกษาความเป็ นไปได้ทางด้านการเงิ นสาหรับการลงทุ นโครงการโรงไฟฟ้ าเซลล์
แสงอาทิตย์ในเขตอาเภอเกาะคา จังหวัดลาปางในครั้งนี้ เป็ นการประมาณการต้นทุนค่าเสี ยโอกาสจาก
การใช้ท รั พ ยากร คื อ ต้น ทุ น ในการลงทุ น และต้น ทุ น ในการด าเนิ น การ รวมถึ งการประมาณการ
ผลตอบแทน คานวณหาต้นทุนเงินทุนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักและประเมินค่าโครงการลงทุน โดยจัดทาเป็ น
งบกาไรขาดทุน งบกระแสเงินสดและงบแสดงฐานะการเงิ น ซึ่ งจะทาการวิเคราะห์โดยใช้เกณฑ์การ
ประเมินโครงการ คือ
1. มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (Net Present Value: NPV)
2. อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) โดยหากพบว่ากระแสเงิ น
สดมี ค่ า ไม่ ป กติ (Non Conventional Project) จะใช้ อ ัต ราผลตอบแทนภายในที่ มี ก ารปรั บ ค่ า แล้ ว
(Modified Internal Rate of Return: MIRR) เป็ นเกณฑ์ในการประเมินโครงการแทน
3. อัต ราผลตอบแทนภายในที่ มี ก ารปรั บ ค่ า แล้ว (Modified Internal Rate of Return:
MIRR)
4. อัตราส่ วนระหว่างผลตอบแทนสุ ท ธิ ต่อการลงทุ น (Net Benefit Investment Ratio:
N/K)
และจะท าการวิ เคราะห์ ค วามเสี่ ย งและความไม่ แ น่ น อน คื อ การทดสอบค่ า ความ
แปรเปลี่ยน (Switching Value Test: SVT) ของการลงทุนในครั้งนี้ดว้ ย
ข้ อสมมติในการศึกษา
การศึกษาในครั้งนี้ได้กาหนดข้อสมมติในการศึกษาไว้ ดังนี้
1. อัต ราส่ ว นเงิ น ทุ น ในโครงการได้ จ ากเงิ น ทุ น ส่ ว นเจ้า ของทุ น ร้ อ ยละ 25 อัต รา
ผลตอบแทนเงิ นทุ นส่ วนของเจ้าของทุ นมี อตั ราร้ อยละ12 ต่อปี โดยใช้อตั ราเฉลี่ ยของอัตราดอกเบี้ ย
พันธบัตรรัฐบาล ประเภทอายุ 15 ปี ตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 14
ธันวาคม พ.ศ. 2556 (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2556)
2. เงิ น กู้ยืม ธนาคารพาณิ ช ย์ภ ายในประเทศผ่า นโครงการส่ ง เสริ ม การผลิ ต พลัง งาน
ทดแทนและอนุ รักษ์พลังงานของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุ รักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวง
พลังงานร้อยละ 75 ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.20 ต่อปี โดยเริ่ มจ่ายดอกเบี้ยช่วงก่อสร้างในปี ที่ 1 และ
เริ่ มจ่ายคืนเงินต้นจากการกูย้ มื พร้อมดอกเบี้ยในปี ที่ 2

75

3. ระยะเวลาในการดาเนิ นงานโครงการ 26 ปี และสามารถผลิตไฟฟ้ าได้ 25 ปี ตามอายุ
การใช้งานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
4. สารองเงินสดสาหรับ ค่าใช้จ่ายการดาเนิ นงานในปี ที่ เริ่ มผลิ ตล่ วงหน้า 1 เดือน เป็ น
จานวนเงินรวม 3 เดือน
5. อุ ป กรณ์ ที่ ใช้ในการผลิ ตไฟฟ้ าสามารถใช้ง านได้ต ลอดอายุโครงการและมี มู ล ค่ า
เท่ากับศูนย์ในปี ที่ครบอายุโครงการ
6. การลงทุนโครงการโรงไฟฟ้ าเซลล์แสงอาทิตย์เป็ นโครงการที่ได้รับการสนับสนุ น
จากคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น (The Board of Investment of Thailand: BOI) ซึ่ งได้รั บ การ
ยกเว้นและลดหย่อนภาษี โดยมีหลักเกณฑ์ดงั ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
7. รายได้จากการขายที่ดินพร้ อมสิ่ งปลูกสร้างของโครงการเกิ ดขึ้นในปี ที่ 26 ซึ่ งเป็ นปี
สุ ด ท้า ยของการด าเนิ น งานโครงการมี ค่ า ประมาณ 155.74 ล้านบาท ได้ม าจากการค านวณโดย
เปรี ยบเที ยบสถิ ติการเพิ่ มขึ้ นของมู ลค่าที่ ดินพร้ อมสิ่ งปลู กสร้ างตามการประเมิ นของกรมธนารัก ษ์
กระทรวงการคลัง ย้อ นหลัง 5 รอบการประเมิ น ซึ่ งมี อ ัต ราเพิ่ ม ขึ้ น ต่ อ ปี ประมาณร้ อ ยละ 0.1367
(กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง, 2555)
จากต้นทุนการลงทุนและข้อสมมติในการศึกษา สามารถแสดงงบต้นทุนโครงการได้
ดังตารางที่ 11
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ตารางที่ 11 แสดงงบต้นทุนโครงการ
รายการ
เงินทุนหมุนเวียน
เงินสดสารองดอกเบี้ยจ่าย (ช่วงก่อสร้าง)
เงินสดสารองค่าใช้จ่ายการดาเนิ นงานในปี
ที่เริ่ มผลิต (3 เดือน)
สินทรัพย์ ถาวร
ค่าที่ดิน
ค่ า ก่ อ สร้ า งโรงไฟฟ้ าและทดลองผลิ ต
(ขนานเครื่ อง)
ค่ า ก่ อ สร้ า งอาคารควบคุ ม และบริ เวณ
โดยรอบโรงไฟฟ้ า
อุปกรณ์สานักงาน

จานวนเงิน
7,565,116.00

ปี ที่ 0

หน่วย: บาท
ปี ที่ 1

7,565,116.00

1,151,005.00

1,151,005.00

43,800,000.00

43,800,000.00

601,075,000.00

240,430,000.00

360,645,000.00

600,000.00

3,575,000.00
238,000.00

3,575,000.00
838,000.00

ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ในการเชื่อมโยงระบบการ
ผลิตไฟฟ้ า
ค่าติดตั้งและตรวจสอบมิเตอร์ จาหน่ายและ
อุปกรณ์ประกอบ

3,900,000.00

3,900,000.00
25,000.00

25,000.00
ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบการขนานเครื่ อง
และทดสอบอุปกรณ์ป้องกัน
ค่ าใช้ จ่ายก่ อนการดาเนินงาน
รวม
ทุนส่ วนของเจ้ าของ 25%
เงินกู้ 75%
รวม

35,000.00
35,000.00
500,000.00

500,000.00

662,464,121.00
165,616,030.25
496,848,090.75

292,895,116.00
165,616,030.25
127,279,085.75

369,569,005.00

662,464,121.00

292,895,116.00

369,569,005.00

ที่มา: จากการคานวณ
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369,569,005.00

การคานวณหาต้ นทุนเงินทุนเฉลีย่ ถ่ วงนา้ หนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC)
ต้นทุนเงิ นทุ นเฉลี่ ยถ่วงน้ าหนัก คือ อัตราร้ อยละของค่าเฉลี่ ยของค่าใช้จ่ายที่ ธุรกิ จต้อง
จ่ายไป เพื่อให้ได้เงินทุนจานวนนั้นๆ เข้ามาใช้ลงทุนในกิ จการ จากข้อสมมติในการศึกษาจึงสามารถ
คานวณหาต้นทุนเงินทุนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักได้ ดังนี้
ต้ นทุนเงินทุนเฉลีย่ ถ่ วงนา้ หนักช่ วงทีไ่ ด้ รับการสนับสนุนจาก BOI (WACC 8 ปี แรก)
WACC8 ปี แรก
=
(We x Ke) + (Wd x Kd x (1 – Tax))
=
(0.25 x 0.12) + (0.75 x 0.0620 x (1 – 0))
=
0.0765 หรื อ 7.65 %
ต้ นทุนเงินทุนเฉลีย่ ถ่ วงนา้ หนักช่ วงทีไ่ ด้ รับการสนับสนุนจาก BOI (WACC ปี ที่ 9-13)
WACCปี ที่ 9-13
=
(We x Ke) + (Wd x Kd x (1 – Tax))
=
(0.25 x 0.12) + (0.75 x 0.0620 x (1 – 0.15))
=
0.0695 หรื อ 6.95 %
ต้ นทุนเงินทุนเฉลีย่ ถ่ วงนา้ หนักช่ วงทีไ่ ม่ ได้ รับการสนับสนุนจาก BOI (WACCปี ที่ 14-26)
WACCปี ที่ 14-26 =
(We x Ke) + (Wd x Kd x (1 – Tax))
=
(0.25 x 0.12) + (0.75 x 0.0620 x (1 – 0.30))
=
0.0626 หรื อ 6.26 %
อัตราคิดลดหรื อต้นทุนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของโครงการที่เหมาะสม (WACCProject) คานวณ
ได้โดยวิธีการหาค่าเฉลี่ยเรขาคณิ ต (Geometric Mean: G.M.) ซึ่ งใช้ตน้ ทุนเงินทุนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักช่วง
ที่ได้รับการสนับสนุนจาก BOI ในระยะเวลาเริ่ มดาเนิ นการผลิตไฟฟ้ า 13 ปี แรก และใช้ตน้ ทุนเงินทุน
เฉลี่ ยถ่วงน้ าหนักช่ วงที่ไม่ได้รับการสนับสนุ นจาก BOI เป็ นระยะเวลา 18 ปี โดยสามารถคานวณหา
ได้ดงั นี้
จากสู ตรการหาค่า G.M. = n√x1. x2 . x3 … xn
เมื่อ x1 . x2 . x3 … xn = ค่า WACC ในปี ที่ 1,2,3,…,n ตามลาดับ
n = จานวนปี ทั้งสิ้ นของโครงการ
แทนค่า G.M.
= √0.07658 x0.06955 x 0.0626 13
= 0.0682 หรื อ 6.82 %
ดังนั้น อัตราคิดลดหรื อต้นทุนเฉลี่ ยถ่วงน้ าหนัก (WACC) ของโครงการที่เหมาะสม คือ ร้อย
ละ 6.82
26

78

ประมาณการกระแสเงินสด
จากข้อมูลการลงทุนและข้อสมมติ ในการศึกษาดังกล่าวมาแล้วข้างต้น สามารถจัดทางบ
กาไร – ขาดทุนล่วงหน้า งบกระแสเงินสดและงบแสดงฐานะทางการเงิน สาหรับการลงทุนโครงการ
โรงไฟฟ้ าเซลล์แสงอาทิ ตย์ในครั้งนี้ โดยงบกาไร – ขาดทุ นล่ วงหน้าและงบแสดงฐานะทางการเงิ น
(งบดุล) แสดงไว้ในภาคผนวก ก และมีรายละเอียดของงบกระแสเงินสด ดังแสดงในตารางที่ 12
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ตารางที่ 12 แสดงงบกระแสเงินสด
หน่วย: บาท
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รายละเอียด
เงินลงทุนในสินทรัพย์ ถาวร
ค่ าใช้ จ่ายก่ อนการดาเนินงาน
ดอกเบีย้ จ่ าย (ช่ วงก่ อสร้ าง)
ค่ าใช้ จ่ายการดาเนินงานในปี ที่ 2
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
ขายไฟฟ้า
ต้ นทุนขาย หัก ค่ าเสื่อม
ค่ าใช้ จ่ายบริหาร หัก ค่ าเสื่อม
ภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
ดอกเบีย้ จ่ าย
ชาระคืนเงินต้ น
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
กาไรจากการขายทีด่ นิ
ภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล
สิ้นสุ ดโครงการ
รวม เงินสดรับสุ ทธิต่อปี
เงินสดสะสม

เริ่มต้ นการลงทุน
สิ้นปี ที่ 1
-284,830,000.00 -368,418,000.00
-500,000.00
-7,565,116.00
-1,151,005.00
-292,895,116.00 -369,569,005.00

สิ้นปี ที่ 2

สิ้นปี ที่ 3

สิ้นปี ที่ 4

สิ้นปี ที่ 5

108,963,034.11 108,963,034.11 108,963,034.11 108,963,034.11
-3,742,020.00 -3,784,854.70 -3,828,669.75 -3,873,491.50
-862,000.00
-885,760.00
-910,232.80
-935,439.78
104,359,014.11
-7,565,116.00 -30,804,581.63
-29,810,885.45
-7,565,116.00 -60,615,467.07

-292,895,116.00 -377,134,121.00
-7,565,116.00

43,743,547.04
36,178,431.04
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104,292,419.41
-28,956,306.73
-39,747,847.26
-68,704,153.99

104,224,131.56
-26,491,940.20
-44,716,328.17
-71,208,268.37

สิ้นปี ที่ 6

108,963,034.11
-3,919,347.10
-961,402.98

104,154,102.82
-23,719,527.85
-47,200,568.62
-70,920,096.47

104,082,284.04
-20,793,092.60
-47,200,568.62
-67,993,661.22

35,588,265.42 33,015,863.20 33,234,006.35
71,766,696.46 104,782,559.66 138,016,566.00

36,088,622.82
174,105,188.82

ตารางที่ 12 (ต่อ)
หน่วย: บาท
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รายละเอียด
เงินลงทุนในสินทรัพย์ ถาวร
ค่ าใช้ จ่ายก่ อนการดาเนินงาน
ดอกเบีย้ จ่ าย (ช่ วงก่ อสร้ าง)
ค่ าใช้ จ่ายการดาเนินงานในปี ที่ 2
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
ขายไฟฟ้า
ต้ นทุนขาย หัก ค่ าเสื่อม
ค่ าใช้ จ่ายบริหาร หัก ค่ าเสื่อม
ภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
ดอกเบีย้ จ่ าย
ชาระคืนเงินต้ น
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
กาไรจากการขายทีด่ นิ
ภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล
สิ้นสุ ดโครงการ
รวม เงินสดรับสุ ทธิต่อปี
เงินสดสะสม

สิ้นปี ที่ 7

สิ้นปี ที่ 8

สิ้นปี ที่ 9

สิ้นปี ที่ 10

สิ้นปี ที่ 11

สิ้นปี ที่ 12

108,963,034.11
-4,165,138.03
-1,103,380.36
-11,902,517.36
91,791,998.36
-3,696,549.80
-59,621,770.89
-63,318,320.69

31,699,834.11
-4,217,811.74
-1,134,381.77
-300,486.09
26,047,154.51

31,699,834.11
-4,271,732.42
-1,166,313.23
-287,608.27
25,974,180.20

31,488,677.29 32,317,388.67 35,782,417.09 24,846,452.44 28,473,677.67 26,047,154.51
205,593,866.11 237,911,254.78 273,693,671.88 298,540,124.32 327,013,801.99 353,060,956.50

25,974,180.20
379,035,136.70

108,963,034.11 108,963,034.11 108,963,034.11 108,963,034.11
-3,966,264.43 -4,014,272.22 -4,063,400.00 -4,113,678.18
-988,145.07 -1,015,689.42 -1,044,060.10 -1,073,281.90
-11,914,751.10
104,008,624.61 103,933,072.47 103,855,574.01 91,861,322.92
-17,866,657.34 -14,478,153.36 -10,935,626.48 -7,393,099.59
-54,653,289.98 -57,137,530.44 -57,137,530.44 -59,621,770.89
-72,519,947.33 -71,615,683.80 -68,073,156.91 -67,014,870.48

81

สิ้นปี ที่ 13

ตารางที่ 12 (ต่อ)
หน่วย: บาท
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รายละเอียด
เงินลงทุนในสินทรัพย์ ถาวร
ค่ าใช้ จ่ายก่ อนการดาเนินงาน
ดอกเบีย้ จ่ าย (ช่ วงก่ อสร้ าง)
ค่ าใช้ จ่ายการดาเนินงานในปี ที่ 2
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
ขายไฟฟ้า
ต้ นทุนขาย หัก ค่ าเสื่อม
ค่ าใช้ จ่ายบริหาร หัก ค่ าเสื่อม
ภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
ดอกเบีย้ จ่ าย
ชาระคืนเงินต้ น
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
กาไรจากการขายทีด่ นิ
ภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล
สิ้นสุ ดโครงการ
รวม เงินสดรับสุ ทธิต่อปี
เงินสดสะสม

สิ้นปี ที่ 14

สิ้นปี ที่ 15

สิ้นปี ที่ 16

สิ้นปี ที่ 17

สิ้นปี ที่ 18

สิ้นปี ที่ 19

31,699,834.11
-4,383,451.99
-1,233,078.70
-521,671.03
25,561,632.40

31,699,834.11
-4,441,322.03
-1,267,971.06
-493,842.31
25,496,698.71

31,699,834.11
-4,500,581.40
-1,303,910.19
-465,282.76
25,430,059.76

31,699,834.11
-4,561,268.31
-1,340,927.50
-435,971.49
25,361,666.81

31,699,834.11
-4,623,422.09
-1,379,055.32
-405,887.01
25,291,469.68

31,699,834.11
-4,687,083.21
-1,418,326.98
-375,007.17
25,219,416.74

25,899,302.74 25,561,632.40 25,496,698.71 25,430,059.76 25,361,666.81 25,291,469.68
404,934,439.44 430,496,071.84 455,992,770.55 481,422,830.31 506,784,497.12 532,075,966.81

25,219,416.74
557,295,383.55

31,699,834.11
-4,326,934.14
-1,199,202.62
-274,394.60
25,899,302.74
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สิ้นปี ที่ 20

ตารางที่ 12 (ต่อ)
หน่วย: บาท
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รายละเอียด
สิ้นปี ที่ 21
สิ้นปี ที่ 22
สิ้นปี ที่ 23
สิ้นปี ที่ 24
สิ้นปี ที่ 25
สิ้นปี ที่ 26
เงินลงทุนในสินทรัพย์ ถาวร
ค่ าใช้ จ่ายก่ อนการดาเนินงาน
ดอกเบีย้ จ่ าย (ช่ วงก่ อสร้ าง)
ค่ าใช้ จ่ายการดาเนินงานในปี ที่ 2
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
ขายไฟฟ้า
31,699,834.11 31,699,834.11 31,699,834.11 31,699,834.11 31,699,834.11 31,699,834.11
ต้ นทุนขาย หัก ค่ าเสื่อม
-4,752,293.31 -4,819,095.26 -4,887,533.16 -4,957,652.41 -5,029,499.73 -5,103,123.22
ค่ าใช้ จ่ายบริหาร หัก ค่ าเสื่อม
-1,458,776.79 -1,500,440.10 -1,543,353.30 -1,587,553.90 -1,633,080.52 -1,679,972.93
ภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล
-343,309.20
-310,769.63
-277,364.30
-243,068.34
-207,856.16
-171,701.39
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
25,145,454.80 25,069,529.13 24,991,583.36 24,911,559.46 24,829,397.70 24,745,036.57
ดอกเบีย้ จ่ าย
ชาระคืนเงินต้ น
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
กาไรจากการขายทีด่ นิ
111,940,000.00
ภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคล
-33,582,000.00
สิ้นสุ ดโครงการ
78,358,000.00
รวม เงินสดรับสุ ทธิต่อปี
25,145,454.80 25,069,529.13 24,991,583.36 24,911,559.46 24,829,397.70 103,103,036.57
เงินสดสะสม
582,440,838.35 607,510,367.48 632,501,950.84 657,413,510.30 682,242,908.00 785,345,944.57
NPV = 1,396,536,686 – 653,248,000 = 743,288,686 MIRR = 15.62 N/K = 1,396,536,686.89 / 653,248,000 = 2.14 WACC = 6.82
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รวม
-653,248,000.00
-500,000.00
-7,565,116.00
-1,151,005.00
-662,464,121.00
1,565,127,852.75
-109,033,940.32
-30,625,737.34
-28,931,488.19
1,396,536,686.89
192,700,651.58
496,848,090.75
689,548,742.33
111,940,000.00
-33,582,000.00
78,358,000.00

การวิเคราะห์ ด้านการเงิน
จากประมาณการต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการ สามารถประเมินความคุ ม้ ค่าใน
การลงทุนของโครงการ โดยทุกหลักเกณฑ์ได้คิดลดให้กระแสเงินสด (Cash Flow) เป็ นมูลค่าปั จจุบนั
โดยแต่ละเกณฑ์ได้ผลดังนี้
1. การหามู ล ค่ าปั จจุ บ นั สุ ท ธิ ข องผลตอบแทน (Net Present Value: NPV) คื อ จานวน
ผลตอบแทนสุ ท ธิ หรื อกระแสเงิ นสดที่ ได้รับ ตลอดระยะเวลาของโครงการ โดยคานวณจากมูล ค่ า
ปั จจุบนั ของผลตอบแทนสุ ทธิ จากการดาเนิ นงานหักออกด้วยมูลค่าปั จจุบนั ของต้นทุ นในการลงทุ น
ของโครงการ ซึ่ งปรับค่าจากเงินลงทุนทั้งหมด 662,464,121 บาท ด้วยอัตรามูลค่าร้อยละ 6.82 เท่ากับ
653,248,000 บาท
NPV =
PVNB - PVIC
โดยที่

PVNB =
PVIC =

มูลค่าปั จจุบนั ของผลตอบแทนสุ ทธิ จากการดาเนินงาน
มูลค่าปั จจุบนั ของต้นทุนในการลงทุน

จากตารางที่ 12 สามารถแทนค่าและคานวณหา NPV ได้ ดังนี้
NPV

=
=

1,396,536,686 – 653,248,000
743,288,686

มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของผลตอบแทนมี ค่ามากกว่าศูนย์ หมายความว่าผลประโยชน์ที่ได้
จากการลงทุ นในโครงการนี้ คุม้ ค่าแก่ ก ารลงทุ นตามเกณฑ์ การตัดสิ นใจของมู ลค่าปั จจุ บนั สุ ทธิ จึง
ตัดสิ นใจรับโครงการตามเกณฑ์การตัดสิ นใจของมูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ ของผลตอบแทน (NPV≥0)
2. อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการที่มีการปรับแล้ว (Modified Internal Rate of
Return: MIRR) วิธีน้ ี มีขอ้ สมมติวา่ เงินลงทุนที่ได้ลงทุนเมื่อเริ่ มโครงการหรื อระหว่างดาเนิ นโครงการ
นั้น จะนามารวมเป็ นเงินลงทุนในครั้งแรกโดยคิดต้นทุนค่าเสี ยโอกาส เท่ากับต้นทุนของเงินทุนส่ วน
ผลตอบแทนสุ ทธิ จากการดาเนิ นงานที่ได้รับมาระหว่างดาเนิ นโครงการนั้น จะนาไปลงทุนต่อจนถึงปี
สุ ดท้ายของโครงการโดยได้รับอัตราผลตอบแทนเท่ากับต้นทุนของเงินทุนเช่นเดียวกัน หลังจากนั้นจะ
นามูลค่าของเงิ นที่ ได้ในปี สุ ดท้ายมารวมกันเป็ นมู ลค่า ณ ปี สุ ดท้ายของโครงการ (Terminal Value:
TV) และจะหาอัตราคิ ดลดที่ ทาให้มูลค่า ณ ปี สุ ดท้ายของโครงการนี้ เท่ ากับเงิ นลงทุ นครั้งแรกพอดี
และอัตราคิดลดนั้นก็คืออัตราผลตอบแทนภายในของโครงการที่มีการปรับแล้ว หรื อ MIRR
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จากงบกระแสเงินสดในช่วงการดาเนิ นงานพบว่า มีกระแสเงินสดที่ไม่ปกติเกิดขึ้น (Non
Conventional Project) ทาให้ไม่สามารถตัดสิ นใจตามเกณฑ์การตัดสิ นใจของอัตราผลตอบแทนภายใน
ของโครงการหรื อ IRR ได้ ดังนั้นค่า IRR ที่ คานวณได้จากการศึ กษาในครั้ งนี้ จึ งไม่เหมาะสมที่ จะ
นามาใช้เป็ นเกณฑ์ในการตัดสิ นใจ จึงใช้อตั ราผลตอบแทนภายในของโครงการที่ มี การปรับแล้ว
(MIRR) แทน ซึ่ งมี ค่ าเท่ า กับ ร้ อยละ 15.62 มากกว่าต้น ทุ น เฉลี่ ย ถ่ ว งน้ าหนัก ที่ มี ค่ า เท่ ากับ 6.82 จึ ง
ตัดสิ นใจรับโครงการตามเกณฑ์การตัดสิ นใจของอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการที่มีการปรับ
แล้ว (MIRR ≥ WACC)
3. อัตราส่ วนผลตอบแทนสุ ทธิ ต่อต้นทุนในการลงทุ น (Net Benefit Investment Ratio:
N/K) คื อ อัตราส่ วนของมูลค่าปั จจุบนั ของผลตอบแทนสุ ทธิ รวมต่อมูลค่าปั จจุบนั ของต้นทุนในการ
ลงทุนรวมของโครงการ
N / K = PVNB / PVIC
ในที่น้ ี

PVNB
PVIC

=
=

มูลค่าปั จจุบนั ของผลตอบแทนสุ ทธิ รวมของโครงการ
มูลค่าปั จจุบนั ของต้นทุนในการลงทุน

จากตารางที่ 12 สามารถคานวณหาอัตราส่ วนผลตอบแทนสุ ทธิ ต่อต้นทุนในการลงทุ น
โดยการแทนค่า ได้ดงั นี้
N / K = 1,396,536,686 / 653,248,000
= 2.14
N / K มีค่าเท่ากับ 2.14 ซึ่ งมากกว่าหนึ่ ง จึงตัดสิ นใจรับโครงการตามเกณฑ์การตัดสิ นใจ
ของอัตราส่ วนผลตอบแทนสุ ทธิ ต่อต้นทุนในการลงทุน (N/K ≥ 1)
จากผลการวิเคราะห์ความเป็ นไปได้ดา้ นการเงิน สามารถสรุ ปได้วา่ การลงทุนโครงการ
โรงไฟฟ้ าเซลล์แสงอาทิตย์ในเขตอาเภอเกาะคา จังหวัดลาปางที่ทาการศึกษาในครั้งนี้ มีความคุม้ ค่าแก่
การลงทุน เนื่องจากผลตอบแทนที่ได้รับของโครงการมีมากกว่าต้นทุนของโครงการ
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การวิเคราะห์ ความเสี่ ยงและความไม่ แน่ นอน
การวิ เคราะห์ ค วามเสี่ ยงและความไม่ แ น่ น อน เป็ นการวิ เคราะห์ โ ครงการเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริ งที่ มีความความเสี่ ยง (Risk) และไม่แน่ นอน (Uncertainty) อันอาจ
ก่ อ ให้ เกิ ด ผลกระทบต่ อ การลงทุ น ในโครงการได้ โดยการศึ ก ษานี้ จะใช้วิ ธี ก ารทดสอบค่ า ความ
แปรเปลี่ยน (Switching Value Test: SVT) เป็ นการพิจารณาว่าตัวแปรใดจะสามารถเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางตรงข้ามได้มากที่สุดเมื่อตัวแปรอื่นมีค่าคงที่ จึงจะทาให้โครงการนี้ ไม่คุม้ ค่าในการลงทุ น ซึ่ ง
โดยทัว่ ไปจะใช้สาหรับการตรวจสอบในกรณี ของการเปลี่ ยนแปลงปั จจัยต่างๆของโครงการไปใน
ทิ ศ ทางอัน ไม่ พึ ง ประสงค์ จ ะมี ผ ลต่ อ เกณฑ์ ก ารตัด สิ น ใจอย่า งไร ซึ่ งจะท าการทดสอบค่ า ความ
แปรเปลี่ยน (Switching Value Test: SVT) จานวน 4 กรณี ดังนี้
1. ค่ า ความแปรเปลี่ ย นด้า นผลตอบแทน (Switching Value Test of Benefits: SVTB)
เป็ นการวัดว่าผลตอบแทนของโครงการสามารถลดลงได้มากที่สุดร้อยละเท่าไหร่ เพื่อที่จะทาให้ NPV
มีค่าเท่ากับศูนย์ โดยให้ตน้ ทุนของโครงการมีค่าคงที่
SVTB = (NPV / PVB)
= (743,288,686 / 1,396,536,686)
= 53.22 %
จากค่าที่ได้ พบว่า ผลตอบแทนของโครงการสามารถลดลงได้มากที่สุดเท่ากับร้อยละ
53.22 ซึ่ งหมายความว่า ถึ ง แม้ผ ลตอบแทนของโครงการจะลดลงอี ก ร้ อ ยละ 53.22 หรื อลดลงอี ก
743,336,824 บาท คงเหลือผลตอบแทนเพียง 653,119,862 บาท โครงการก็ยงั มีความเป็ นไปได้
2. ค่าความแปรเปลี่ยนด้านต้นทุน (Switching value Test of Cost: SCTC) หมายความว่า
ต้นทุนของโครงการสามารถเพิ่มขึ้นได้มากที่สุดร้อยละเท่าไหร่ เพื่อที่จะทาให้ NPV มีค่าเท่ากับศูนย์
โดยให้ผลตอบแทนของโครงการมีค่าคงที่ มีสูตรดังนี้
SVTC =
=
=

(NPV / PVC)
(743,288,686 / 1,013,125,614)
73.36 %
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จากค่ าที่ ได้ พบว่า ต้น ทุ น ของโครงการสามารถเพิ่ ม ขึ้ น ได้มากที่ สุ ด ได้ร้อยละ 73.36
หมายความว่า ถึ งแม้ต้น ทุ น ของโครงการจะเพิ่ ม ขึ้ น อี ก ร้ อ ยละ 73.36 หรื อ 743,228,950 บาท เป็ น
1,756,354,565 บาท โครงการก็ยงั มีความเป็ นไปได้
3. ค่ า ความแปรเปลี่ ย นด้ า นต้ น ทุ น การลงทุ น (Switching Value Test of Investment
Cost: SVTIC) หมายความว่า ต้น ทุ น การลงทุ น ของโครงการสามารถเพิ่ ม ขึ้ น ได้ม ากที่ สุ ด ร้ อ ยละ
เท่าไหร่ เพื่อที่จะทาให้ NPV มีค่าเท่ากับศูนย์ โดยให้ผลตอบแทนของโครงการมีค่าคงที่ มีสูตรดังนี้
SVTIC = (NPV / PVIC)
= (743,288,686 / 653,248,000)
= 113.78 %
จากค่ า ที่ ได้ พบว่า ต้น ทุ น การลงทุ น ของโครงการสามารถเพิ่ ม ขึ้ น ได้ม ากสุ ดร้ อยละ
113.78 หมายความว่า ถึ งแม้ตน้ ทุนการลงทุนของโครงการจะเพิ่มขึ้ นอี กร้ อยละ 113.78 หรื อเพิ่มขึ้ น
743,265,574 บาท เป็ น 1,396,513,574 บาท โครงการก็ยงั มีความเป็ นไปได้
4. ค่ า ความแปรเปลี่ ย นด้ า นต้ น ทุ น ด้ า นการด าเนิ น งาน (Switching Value Test of
Operation Cost: SVTOC) หมายความว่า ต้นทุ นการดาเนิ นงานของโครงการสามารถเพิ่มขึ้ นได้มาก
ที่สุดร้อยละเท่าไหร่ เพื่อที่จะทาให้ NPV มีค่าเท่ากับศูนย์ โดยให้ผลตอบแทนของโครงการมีค่าคงที่ มี
สู ตรดังนี้
SVTOC
=
=

= (NPV / PVOC)
(743,288,686 / 359,877,614)
206.54 %

จากค่าที่ได้ พบว่า ต้นทุนการดาเนิ นงานของโครงการสามารถเพิ่มขึ้นได้มากที่สุดร้อยละ
206.54 หมายความว่า ถึ งแม้ต้น ทุ น การดาเนิ น งานของโครงการจะเพิ่ ม ขึ้ นอี ก ร้ อยละ 206.54 หรื อ
743,291,223 บาท เพิ่มขึ้นเป็ น 1,103,168,837 บาท โครงการก็ยงั มีความเป็ นไปได้
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ตารางที่ 13 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรเปลี่ยน (Switching Value Test: SVT)
รายการ
ผลตอบแทนของโครงการสามารถลดลงได้มากที่สุด
ต้นทุนของโครงการสามารถเพิ่มขึ้นได้มากที่สุด
ต้นทุนการลงทุนของโครงการสามารถเพิ่มขึ้นได้มากที่สุด
ต้นทุนการดาเนินงานของโครงการสามารถเพิ่มขึ้นได้มากที่สุด
ที่มา: จากการคานวณ
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NPV/PVB
NPV/PVC
NPV/PVIC
NPV/PVOC

ร้ อยละ
53.22
73.36
113.78
206.54

