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บทที ่5 
ผลการศึกษา 

 
การศึกษาคร้ังน้ี เป็นการศึกษาถึงความเป็นไปไดใ้นการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าเซลล์

แสงอาทิตยใ์นเขตอ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง โดยท าการศึกษาความเป็นไปไดใ้นดา้นการตลาดหรือ
อุปสงคข์องการใชไ้ฟฟ้า ดา้นเทคนิคหรือรูปแบบเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม ดา้นการจดัการองคก์ารและ
การจดัการ และดา้นการเงินโดยศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนของการลงทุน แลว้ท าการประเมินผล
ของโครงการจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาเพื่อท าการตดัสินใจเลือกวา่จะลงทุนหรือไม่ลงทุน โดยวาง
รูปแบบโครงการเป็นโครงการของภาคเอกชนซ่ึงมีจุดแข็งอยูท่ี่การจดัหาเงินลงทุนง่าย มีการบริหาร
จดัการท่ีรวดเร็ว แต่ในขณะเดียวกนัก็มีจุดอ่อนท่ีการจดัหาแหล่งเงินลงทุนจากสถาบนัการเงินมีภาระ
อตัราดอกเบ้ียค่อนข้างสูง จึงจ าเป็นต้องได้รับการส่งเสริมจากภาครัฐผ่านสถาบันหรือโครงการ
สนับสนุนในด้านต่างๆ ซ่ึงถือว่าเป็นโอกาสท่ีส าคญั ในส่วนของปัญหาและอุปสรรคของโครงการ
โรงไฟฟ้าเซลลแ์สงอาทิตยใ์นปัจจุบนั คือ การน าเขา้เทคโนโลยจีากต่างประเทศ ท าให้การลงทุนยงัอยู่
ในระดบัสูงเม่ือเทียบกบัปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตไดห้รือเทียบกบัผลตอบแทนท่ีไดรั้บ 
 
การศึกษาและวเิคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการตลาด 
อุปสงค์ของพลงังานไฟฟ้าภายในประเทศและในพืน้ทีศึ่กษา 

อุปสงค์หรือความตอ้งการไฟฟ้าในประเทศไทยเติบโตข้ึนอย่างต่อเน่ือง ตามอตัราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมท่ีมีการเจริญเติบโตข้ึนอยา่งรวดเร็ว จากภาพท่ี 
1 ในบทท่ี 1 ไดแ้สดงให้เห็นถึงความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าของประเทศไทยวา่มีการใชไ้ฟฟ้าเพิ่มข้ึน
อย่างต่อเน่ืองจนกระทั่งเกิดปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจในปีพ .ศ.2551 ส่งผลให้การใช้ไฟฟ้าใน
ภาคอุตสาหกรรมมีการชะลอตัวลง แต่หลังจากผ่านพ้นวิกฤติเศรษฐกิจดังกล่าวในปี พ.ศ. 2553 
ภาคอุตสาหกรรมต่างๆเร่ิมมีการฟ้ืนตัว จนกระทั่งความต้องการใช้ไฟฟ้ากลับมาใกล้เคียงกับ
สถานการณ์ปกติก่อนเกิดปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจและมีแนวโน้มปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อเป็นการรองรับความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าในอนาคตท่ีมีแนวโน้มเพิ่มสูงข้ึนดงักล่าว 
กระทรวงพลงังานร่วมกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ไดจ้ดัท าแผนพฒันาก าลงัผลิต
ไฟฟ้าของประเทศไทย (PDF 2010) โดยมีการคาดการณ์วา่จะมีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสูงสุดในปี พ.ศ. 
2573 ประมาณ 52,890 เมกะวตัต ์และมีก าลงัการผลิตรวมประมาณ 65,547 เมกะวตัต ์ดงันั้น 
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ในปี พ.ศ. 2545 รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมการรับซ้ือไฟฟ้าจากพลงังานนอกรูปแบบ
และพลงังานหมุนเวียน ซ่ึงเป็นโครงการผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็กมาก (VSPP) โดยการไฟฟ้าฝ่าย
จ าหน่ายไดอ้อกระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็กมาก (VSPP) ก าหนดปริมาณ
พลังงานไฟฟ้า ท่ีรับซ้ือเข้าระบบไฟฟ้าไม่เกิน 1 เมกะวตัต์ ซ่ึงจากการประเมินศกัยภาพพลังงาน
หมุนเวียนและความกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลยี พบว่าในปัจจุบนัผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็กมาก 
(VSPP) สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อขายเข้าระบบได้มากกว่า 1 เมกะวตัต์ แต่มี
ขอ้จ ากัดด้านตน้ทุนการผลิต และขอ้ก าหนดด้านมาตรฐานการเช่ือมโยงระบบท่ีสูงเกินไปท าให้มี
ค่าใชจ่้ายสูง ดงันั้น กระทรวงพลงังานจึงไดเ้สนอให้มีการปรับปรุงระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิต
ไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็กมาก  (VSPP) โดยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ในการ
ประชุมเม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน พ.ศ. 2549 ไดมี้มติให้ขยายปริมาณการรับซ้ือไฟฟ้าจากเดิม 1 เมกะวตัต ์
เป็น 10 เมกะวตัต์ ซ่ึงครอบคลุมถึงการผลิตไฟฟ้าด้วยระบบการผลิตพลงังานความร้อนและไฟฟ้า
ร่วมกนั(Cogeneration หรือ Combined Heat and Power: CHP) ท่ีใช้เช้ือเพลิงเชิงพาณิชยด์้วย และได้
ก าหนดแบบมาตรฐานดา้นการเช่ือมโยงระบบท่ีเหมาะสมส าหรับผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็กมาก 
(VSPP) ท่ีมีปริมาณพลงังานไฟฟ้าเสนอขายท่ีแตกต่างกนั ต่อมาในการประชุมเม่ือวนัท่ี 4 ธันวาคม  
พ.ศ. 2550 คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.)ได้ก าหนดมาตรการสนับสนุนการผลิต
ไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนส าหรับผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็กมาก (VSPP) โดยให้ส่วนเพิ่มราคา
รับซ้ือไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีน ดงัแสดงในภาพท่ี 20 
 

 
 

ภาพที ่20 การใหก้ารสนบัสนุนการผลิตไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็กและขนาดเล็กมาก 
ท่ีมา: ส านกันโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน (2553) 
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โดยการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายจะรับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็กมาก ท่ีผลิต
ไฟฟ้าตามลกัษณะกระบวนการผลิตดงัต่อไปน้ี 

1.  การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียน (Renewable Energy) เช่น พลงังานลม พลงังาน
แสงอาทิตย์ พลังงานน ้ าขนาดเล็ก  (Mini Hydroelectricity) พลังงานน ้ าขนาดเล็กมาก  (Micro 
Hydroelectricity) พลงังานคล่ืนทะเลหรือมหาสมุทร พลงังานความร้อนใตพ้ิภพ และก๊าซชีวภาพ เป็น
ตน้ 

2.  การผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิง ดงัต่อไปน้ี 
2.1 ก ากห รือ เศษ วัส ดุ เห ลื อ ใช้ จ าก ก าร เกษ ต รห รือก าก จ าก ก ารผ ลิ ต

ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมหรือเกษตรกรรม 
2.2 ผลิตภณัฑ์ท่ีแปรรูปมาจากกากหรือเศษวสัดุเหลือใช้จากการเกษตร  หรือจาก

การผลิตผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมหรือเกษตรกรรม 
2.3 ขยะมูลฝอย 
2.4 ไมจ้ากการปลูกป่าเป็นเช้ือเพลิง 

ผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากท่ีใช้เช้ือเพลิงดังกล่าวข้างต้น สามารถใช้เช้ือเพลิงในเชิง
พาณิชย ์เช่น น ้ ามนั ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหินเป็นเช้ือเพลิงเสริมได ้แต่ทั้งน้ีพลงังานความร้อนท่ีได้
จากการใชเ้ช้ือเพลิงเสริมในแต่ละรอบปี ไม่เกินร้อยละ 25 ของพลงังานความร้อนทั้งหมดท่ีใชใ้นการ
ผลิตไฟฟ้าในรอบปีนั้นๆ 

3. การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานท่ีไดม้าจากกระบวนการผลิต การใช ้หรือการขนส่ง

เช้ือเพลิง ไดแ้ก่ 

3.1 พลังงานท่ีเหลือทิ้ง เช่น ไอน ้ าท่ี เป็นส่วนเหลือใช้จากกระบวนการผลิต
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมหรือเกษตรกรรม 

3.2 พลงังานสูญเสีย เช่น ความร้อนจากไอเสียเคร่ืองยนต ์
3.3 พลงังานท่ีเป็นผลพลอยได ้เช่น พลงังานกลซ่ึงเป็นผลพลอยไดจ้ากการปรับลด

ความดนัของก๊าซธรรมชาติ 
  และจากการศึกษาสถิติการจ าหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะคา 
จงัหวดัล าปาง ซ่ึงเป็นหน่วยงานการไฟฟ้าชั้น 2 สังกดัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคเหนือ จงัหวดั
เชียงใหม่ (กฟน.1 เชียงใหม่) รับผิดชอบการให้บริการในพื้นท่ี 7 อ  าเภอ คือ เกาะคา ห้างฉัตร แม่ทะ 
เสริมงาม สบปราบ เถิน และแม่พริก พบวา่ในปัจจุบนัมีผูใ้ชไ้ฟฟ้าจ านวน 18,248 ราย  มียอดจ าหน่าย
ไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2555 จ านวนรวม 971.41 ล้านหน่วย เพิ่มข้ึนจากปี พ.ศ. 2554 ท่ีมียอดจ าหน่ายรวม 
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539.99 ล้านหน่วย หรือเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 7.99 และมีการคาดการณ์ปริมาณการจ าหน่ายไฟฟ้าใน
ระยะเวลา 10 ปี (2556-2565) จะมียอดจ าหน่ายเพิ่มข้ึนร้อยละ10 ต่อปี ตามการขยายตวัของครัวเรือน 

ประชากรและภาคธุรกิจ (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, 2555) และจากการตรวจสอบขอ้มูล 
ระบบสายส่งไฟฟ้ากบัเจา้หน้าท่ีวิศวกรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง พบว่า
สามารถรองรับไฟฟ้าเขา้สู่ระบบไดอี้กจ านวนประมาณ 100 ลา้นหน่วยต่อชัว่โมง หรือ 100 เมกะวตัต์
ต่อชัว่โมง ดงันั้น ในการศึกษาโครงการโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตยใ์นเขตอ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง 
ซ่ึงมีก าลงัการผลิตไฟฟ้า 6.0 เมกะวตัตต่์อชัว่โมงจึงสามารถตอบสนองความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าในพื้นท่ี
ไดร้้อยละ 6.0 เท่านั้น 

และเพื่อให้เห็นถึงความเป็นไปไดด้า้นการตลาดท่ีชดัเจนข้ึน ผูศึ้กษาจึงไดท้  าการศึกษาถึง
ผลตอบแทนท่ีจะได้จากการลงทุน โดยศึกษานโยบายด้านราคาและการค้าท่ีจะมีผลกระทบต่อ
เสถียรภาพของโครงการ   จากการศึกษานโยบายของภาครัฐเก่ียวกับโครงการโรงไฟฟ้าเซลล์
แสงอาทิตย์ พบว่า ภาครัฐได้มีการส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนผลิตไฟฟ้าเพื่อขายให้กับ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบดา้นการจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้าของประเทศ ไดแ้ก่  การไฟฟ้านครหลวงและ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยใหก้ารสนบัสนุนในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

1. ไดรั้บการสนบัสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (The Board of Investment 

of Thailand: BOI) โดยยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปีนับจากวนัท่ีเร่ิมมีรายได้ และ

ไดรั้บการลดหยอ่นภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลท่ีไดจ้ากการลงทุนในอตัราร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 5 ปีนบั

จากวนัท่ีพน้ก าหนดระยะเวลาการยกเวน้ภาษีเงินได้นิติบุคคล หรือใช้อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลใน

อตัราภาษีร้อยะ 15 เช่นเดียวกับเง่ือนไขของการลงทุนในด้านพลังงานทดแทนอ่ืนๆตามประกาศ

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ท่ี 2/2553 เร่ือง การส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาท่ีย ัง่ยืน 

ประกาศ ณ วนัท่ี 23 เมษายน 2553 ทั้งน้ีภายหลงัจากด าเนินการผลิตไฟฟ้าตั้งแต่ปีท่ี 14 จะใชอ้ตัราภาษี

เงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราภาษีร้อยละ 30 (ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, 2553) 

2. ได้รับการสนับสนุนการกู้ยืมเงินลงทุนจากธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศตาม
โครงการส่งเสริมการผลิตพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังานของกรมพฒันาพลงังานทดแทนและ
อนุรักษพ์ลงังาน (พพ.) กระทรวงพลงังาน ในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.20 (กรมพฒันาพลงังานทดแทน
และอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวงพลงังาน, 2556) 

3. ได้รับส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) ตามประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเร่ือง 
การก าหนดส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าส าหรับผูผ้ลิตไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียน ท่ี 32/2552 ประกาศ ณ 
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วนัท่ี 9 มีนาคม 2552 โดยอตัราส่วนเพิ่มท่ีโครงการโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตยไ์ดรั้บเท่ากบั 8.00 บาท 
ต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง เป็นระยะเวลา 10 ปี (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, 2552) 

4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับซ้ือไฟฟ้าท่ีผลิตไดท้ั้งหมดจากโครงการ โดยการท าสัญญา
ซ้ือขายไฟฟ้ามีก าหนดระยะเวลา 5 ปีและต่ออายสุัญญาโดยอตัโนมติัคราวละ 5 ปีจนกวา่จะหมดอายุ
โครงการ เป็นการท าสัญญาในรูปแบบ Non Firm กล่าวคือ ไม่มีการปรับเงินในกรณีท่ีไม่สามารถผลิต
ไฟฟ้าน าส่งจ าหน่ายเขา้ระบบได ้ ตามประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เร่ือง ก าหนดแนวทางการก ากบั
การรับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีน ประกาศ ณ วนัท่ี 22 พฤษภาคม 2555 ซ่ึงอตัราการ
รับซ้ือไฟฟ้าแบ่งเป็นช่วงเวลา On Peak และ Off Peak ตามขอ้ก าหนดช่วงเวลาการใชไ้ฟ (Time of 
Use: TOU) รวมกบัค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมติัขายส่งเฉล่ีย (Fuel 
Adjustment Charge: Ft) ตามประกาศของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เร่ือง ก าหนดอตัราค่าไฟฟ้าตาม
ช่วงเวลาท่ีมีการใชไ้ฟ ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ ในการประชุมคร้ังท่ี 4/2548 
เม่ือวนัท่ี 17 ตุลาคม 2548 ซ่ึงในรอบระยะเวลา 1 ปีมีช่วง On Peak เท่ากบั 250 วนั และช่วง Off Peak 
เท่ากบั 115 ตามรายละเอียดดงัน้ี 

ช่วงเวลาใชไ้ฟเตม็ท่ี (On Peak) คือ 
เวลา 09.00 น. - 22.00 น.   วนัจนัทร์ - ศุกร์และวนัพืชมงคล 
นอกเวลาใชไ้ฟเตม็ท่ี (Off Peak) คือ 
เวลา 22.00 น. - 09.00 น.   วนัจนัทร์ - ศุกร์และวนัพืชมงคล 
เวลา 00.00 น. - 24.00 น.   วนัเสาร์ – อาทิตยแ์ละวนัแรงงานแห่งชาติวนัหยุดราชการ   

ตามปกติ(ไม่รวมหยุดชดเชย) และวนัพืชมงคลท่ีตรงกบัวนั
เสาร์-อาทิตย ์

อตัราค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีรับซ้ือ 
ช่วง On Peak เท่ากบั 2.9278 บาท ต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง 
ช่วง Off Peak เท่ากบั 1.1154 บาท ต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง 
ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมติัขายส่งเฉล่ีย (Fuel Adjustment 

Charge: Ft) เท่ากบั 0.9255 บาท ต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง 
พลงังานไฟฟ้าท่ีจ าหน่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะถูกหักออกร้อยละ 2 เพื่อเป็นค่า

ด าเนินการโครงการรับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากตลอดอายุโครงการ (การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค, 2548) 



 

54 
 

ในขณะเดียวกนัผูไ้ด้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการไฟฟ้าจะตอ้งจ่ายเงินสมทบเข้า
กองทุนพฒันาไฟฟ้าตามค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีจ าหน่ายได ้หน่วยวดัเป็นกิโลวตัต-์ชัว่โมง หน่วยละ 0.01 
บาท โดยต้องจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ปีแรกท่ีเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าจนส้ินสุดอายุโครงการ ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน เร่ือง การน าส่งเงินเขา้กองทุนพฒันาไฟฟ้าส าหรับผูรั้บใบอนุญาต
ประกอบกิจการไฟฟ้า ประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2553 (ส านกังานคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน, 2553) 
 
ประมาณการรายได้ 

การจ าหน่ายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนั้น ตอ้งขายไฟฟ้าผ่านสัญญาซ้ือขาย
ไฟฟ้า (Power Purchase Agreement: PPA) แบบ Non Firm โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะจ่ายค่าไฟฟ้า
ท่ีส่งขายเขา้ระบบหลงัการจดมิเตอร์แลว้ 1 เดือนหรือเครดิต 1 เดือน ตลอดอายโุครงการ ซ่ึงแบ่งรายได้
ออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 

1. รายได้จากการจ าหน่ายไฟฟ้า คือ รายไดท่ี้เกิดจากส่วนของพลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตได้
รวมทั้งปี คูณกบัอตัราค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีก าหนดตามระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาด
เล็กมาก และค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมติัขายส่งเฉล่ีย (Fuel Adjustment 
Charge :Ft) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 

1.1 การค านวณหาพลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตได ้
ในรอบระยะเวลา 1 ปีมีช่วง On Peak เท่ากบั 250 วนัและช่วง Off Peak เท่ากบั 115 วนั

ตามประกาศของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ ดงันั้น 
พลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้ช่วง On Peak ต่อปี เท่ากับ ก าลงัการผลิตไฟฟ้าของโครงการ 

(กิโลวตัต์) x จ านวนชัว่โมงท่ีเซลล์แสงอาทิตยผ์ลิตไฟฟ้า (ชั่วโมง) x จ านวนวนัในช่วง On Peak ใน
ระยะเวลา 1 ปี (วนั) 

= 6,000 กิโลวตัต ์x (4.5 ชัว่โมง x 250 วนั) 
= 6,750,000 กิโลวตัต-์ชัว่โมง 
พลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตได้ช่วง Off Peak ต่อปี เท่ากบั ก าลงัการผลิตไฟฟ้าของโครงการ 

(กิโลวตัต)์ x จ านวนชัว่โมงท่ีเซลล์แสงอาทิตยผ์ลิตไฟฟ้า (ชัว่โมง) x จ านวนวนัในช่วง Off Peak ใน
ระยะเวลา 1 ปี (วนั) 

= 6,000 กิโลวตัต ์x (4.5 ชัว่โมง x 115 วนั) 
= 3,105,000 กิโลวตัต-์ชัว่โมง 
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1.2 การค านวณหาพลังงานไฟฟ้าท่ีจ าหน่ายหักออกร้อยละ 2 เพื่อเป็นค่าด าเนินการ
โครงการรับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากทั้งช่วง On Peak และ Off Peak 

พลงังานไฟฟ้าท่ีหกัออกในช่วง On Peak 
= 6,750,000 x 0.02 
= 135,000 กิโลวตัต-์ชัว่โมง 
พลงังานไฟฟ้าท่ีหกัออกในช่วง Off Peak 
= 3,105,000 x 0.02 
= 62,100 กิโลวตัต-์ชัว่โมง 
1.3 การค านวณหาพลงังานไฟฟ้าท่ีจ าหน่ายสุทธิทั้งช่วง On Peak และ Off Peak 

พลงังานไฟฟ้าท่ีจ าหน่ายสุทธิในช่วง On Peak 
= 6,750,000 – 135,000 
= 6,615,000 กิโลวตัต-์ชัว่โมง 
พลงังานไฟฟ้าท่ีจ าหน่ายสุทธิในช่วง Off Peak 
= 3,105,000 – 62,100 
= 3,042,900 กิโลวตัต-์ชัว่โมง 

พลงังานไฟฟ้าท่ีจ าหน่ายสุทธิ 
= 6,615,000 + 3,042,900 
= 9,657,900 กิโลวตัต-์ชัว่โมง 

1.4 การค านวณหารายไดใ้นแต่ละช่วงเวลา 

รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าในช่วง On Peak ต่อปี เท่ากบั 
= (6,750,000 – 135,000) x 2.9278 
= 19,367,397.00 บาทต่อปี 
รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าในช่วง Off Peak ต่อปี เท่ากบั 
= (3,105,000 – 62,100) x 1.1154  
= 3,394,050.66 บาทต่อปี 
รายไดจ้ากค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมติัขายส่งเฉล่ีย (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 
รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าสุทธิ 
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= 19,367,397 + 3,394,050.66 + 8,938,386.45 
= 31,699,834.11 บาทต่อปี 
2. รายได้จากอัตราส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า  (Adder) ตามพลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตและ

ขายเขา้ระบบส าหรับผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP) ท่ีใชพ้ลงังานหมุนเวียน โดยอตัราส่วนเพิ่มน้ี
ไดรั้บการสนับสนุนเป็นระยะเวลา 10 ปี นบัจากวนัท่ีเร่ิมตน้ขายไฟฟ้าเชิงพาณิชยใ์นอตัราส่วนเพิ่ม 
8.00 บาทต่อกิโลวตัต-์ชัว่โมง 

รายไดจ้ากอตัราส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าต่อปี (บาท)  
= (6,615,000 + 3,042,900) x 8.00  
= 77,263,200.00 บาทต่อปี 
3.  รายได้รวมสุทธิ 
= 31,699,834.11 + 77,263,200.00  = 108,963,034.11 บาทต่อปี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

57 
 

ตารางที ่3 แสดงประมาณการรายไดต้ลอดระยะเวลาการด าเนินงานของโครงการ 
                หน่วย: บาท 

ปีที่ การจ าหน่ายไฟฟ้า อตัราส่วนเพิม่ 
ขายท่ีดนิพร้อมส่ิงปลูก

สร้าง 
รวม 

0 - - - - 
1 - - - - 
2 31,699,834.11 77,263,200.00 - 108,963,034.11 
3 31,699,834.11 77,263,200.00 - 108,963,034.11 
4 31,699,834.11 77,263,200.00 - 108,963,034.11 
5 31,699,834.11 77,263,200.00 - 108,963,034.11 
6 31,699,834.11 77,263,200.00 - 108,963,034.11 
7 31,699,834.11 77,263,200.00 - 108,963,034.11 
8 31,699,834.11 77,263,200.00 - 108,963,034.11 
9 31,699,834.11 77,263,200.00 - 108,963,034.11 

10 31,699,834.11 77,263,200.00 - 108,963,034.11 
11 31,699,834.11 77,263,200.00 - 108,963,034.11 
12 31,699,834.11 - - 31,699,834.11 
13 31,699,834.11 - - 31,699,834.11 
14 31,699,834.11 - - 31,699,834.11 
15 31,699,834.11 - - 31,699,834.11 
16 31,699,834.11 - - 31,699,834.11 
17 31,699,834.11 - - 31,699,834.11 
18 31,699,834.11 - - 31,699,834.11 
19 31,699,834.11 - - 31,699,834.11 
20 31,699,834.11 - - 31,699,834.11 
21 31,699,834.11 - - 31,699,834.11 
22 31,699,834.11 - - 31,699,834.11 
23 31,699,834.11 - - 31,699,834.11 
24 31,699,834.11 - - 31,699,834.11 
25 31,699,834.11 - - 31,699,834.11 
26 31,699,834.11 - 155,740,000.00 187,439,834.11 
รวม 792,495,852.75 772,632,000.00 155,740,000.00 1,720,867,852.75 

 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
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การศึกษาและวเิคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิค 
การเลอืกสถานทีต่ั้งโครงการ 

จากขอ้มูลการส ารวจพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพพลงังานแสงอาทิตยใ์นภาคเหนือของประเทศไทย 
ประกอบกบัขอ้มูลสถิติและแนวโน้มความตอ้งการใช้พลงังานไฟฟ้าของผูใ้ช้ไฟในพื้นท่ีบริการของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง ดงัไดก้ล่าวไวใ้นบทท่ี 1 ผูศึ้กษาจึงเลือกสถานท่ีตั้ง
โครงการจากท่ีดินของบริษทั สหโคเจน (ชลบุรี) จ  ากดั (มหาชน) ท่ีไดจ้ดัซ้ือไวเ้พื่อการขยายธุรกิจดา้น
พลงังานในเขตภาคเหนือตอนบน โดยพิจารณาจากปัจจยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นเทคนิค คือ 
ขนาดและลกัษณะของท่ีดิน ราคาท่ีดิน ความพร้อมด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ รวมถึง
ปัจจยัดา้นการตลาดดว้ย พบว่า สถานท่ีตั้งโครงการท่ีเหมาะสมท่ีสุด (Specific Site) คือ ท่ีดินท่ีตั้งอยู่
ต  าบลนาแกว้ อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง มีขนาดเน้ือท่ีประมาณ 73 ไร่ บนโฉนดท่ีดินเลขท่ี 28663, 
26715, 26716, 32328 และ 32329 ติดทางหลวงหมายเลข 1002 (ทางหลางชนบทหมายเลข ลป.1274) 
บริเวณดา้นหนา้ ดา้นหลงัและดา้นขา้งทั้ง 2 ดา้นติดถนนสาธารณประโยชน์ อยูใ่นพื้นท่ีบริการระบบ
น ้าประปาของเทศบาลต าบลนาแกว้ ใกลส้ายส่งไฟฟ้าแรงสูง 22 กิโลโวลทห์รือระบบไฟฟ้า 3 เฟสของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซ่ึงสามารถเช่ือมต่อเพื่อการจ าหน่ายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได ้ดงั
แสดงในภาพท่ี 21 

 

 
 

ภาพที ่21 แผนท่ีท่ีตั้งโครงการโรงไฟฟ้าเซลลแ์สงอาทิตย ์
ท่ีมา:  www.google.com (2556) 

ท่ี
ตั้งโครงการ 
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และจากการศึกษาสภาพทัว่ไปของพื้นท่ีอ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง จากข้อมูลของ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (2553) อ าเภอเกาะคาตั้งอยู่ทางตอนกลาง ค่อนไปทางทิศใต้
ของจงัหวดัล าปาง ห่างจากตวัเมืองล าปางประมาณ 15 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกบัเขตการปกครอง
ขา้งเคียง ดงัต่อไปน้ี 

ทิศเหนือ   ติดต่อกบัอ าเภอหา้งฉตัรและอ าเภอเมืองล าปาง 
ทิศตะวนัออก    ติดต่อกบัอ าเภอแม่ทะ  
ทิศใต ้  ติดต่อกบัอ าเภอสบปราบ 
ทิศตะวนัตก         ติดต่อกบัอ าเภอเสริมงามและอ าเภอหา้งฉตัร  
มีพื้นท่ีรวม 551 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 ต าบล 78 หมู่บ้าน 

จ านวนครัวเรือน 14,771 ครัวเรือน ประชากรรวม 63,543 คน ความหนาแน่นของประชากร 115.16 
คนต่อตารางกิโลเมตร มีโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิกและอุตสาหกรรมในครัวเรือนประมาณ 50 แห่ง 
เม่ือศึกษาถึงปัจจยัดา้นสังคมและการเมือง พบว่า ท่ีตั้งโครงการบริเวณดงักล่าวตั้งอยู่ในเขตเทศบาล
ต าบลนาแก้ว อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง อยู่ห่างจากชุมชนซ่ึงมีวิถีชีวิตแบบชนบทประมาณ 5 

กิโลเมตร จึงไม่ท าใหเ้กิดปัญหาผลกระทบกบัวถีิชีวติชุมชน 
ส าหรับการศึกษาระเบียบข้อบังคับ กฎหมายท้องถ่ินรวมถึงผงัเมือง พบว่า ระเบียบ

ขอ้บงัคบัในการก่อสร้างโรงงานต้องยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารต่อเทศบาลตามพระราชบญัญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และเม่ือตรวจสอบการใช้ประโยชน์ท่ีดินจากส านกังานโยธาธิการและผงั
เมืองจงัหวดัล าปาง พบว่า ท่ีตั้ งโครงการอยู่ในบริเวณหมายเลข 3.20 (สีเขียว) ประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม ตามประกาศกฎกระทรวงมหาดไทย เร่ืองให้ใช้บงัคบัผงัเมืองรวมจงัหวดัล าปาง พ.ศ. 
2556 ประกาศในราชกิจจานุเษกษาเม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2556 ระบุว่าสามารถใช้ก่อสร้างโรงไฟฟ้า
เซลล์แสงอาทิตย ์ซ่ึงเป็นโรงงานล าดบัท่ี 88 จ าพวกท่ี 3 ประเภทโรงงานผลิตพลงังานไฟฟ้า ตามบญัชี
ทา้ยกฎกระทรวงฉบบัน้ีได ้

ส่วนราคาประเมินทุนทรัพยท่ี์ดินของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลงั รอบบญัชีปี พ .ศ. 

2555-2558 พบวา่ ท่ีดินบริเวณทางหลวงชนบทบา้นศาลาไชย-ม่อนแสนศรี (ทางหลางชนบทหมายเลข 
ลป.1274) ซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโครงการมีราคาประเมิน 1,500 บาทต่อตารางวา เท่ากบัราคาท่ีเจา้ของท่ีดิน
และเจา้หน้าท่ีจดัซ้ือท่ีดินของบริษทั สหโคเจน (ชลบุรี) จ  ากัด (มหาชน) ได้ให้ข้อมูลไว ้โครงการ
โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตยน้ี์ใช้พื้นท่ีประมาณ 73 ไร่ หรือ 29,200 ตารางวา มีมูลค่าการลงทุนในการ
ซ้ือท่ีดินเท่ากบั 1,500 x 29,200 = 43.80 ลา้นบาท และจากการเปรียบเทียบสถิติการเพิ่มข้ึนของมูลค่า
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ตามรอบบญัชีการประเมินของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลงั ยอ้นหลงั 5 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B0
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%89%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3
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รอบ พบว่า มีอตัราการเพิ่มข้ึนต่อปีของมูลค่าท่ีดินร้อยละ 0.1367 ดงันั้น ราคาขายท่ีดินพร้อมส่ิงปลูก
สร้างในปีท่ี 26 ซ่ึงเป็นปีสุดทา้ยของโครงการจึงมีราคาเท่ากบั 1,500 x 0.1367 x 26 = 155.74 ลา้นบาท 

 
การเลอืกเทคโนโลยสี าหรับการผลติ 
จากการศึกษาเทคโนโลยีการผลิตพลงังานจากเซลล์แสงอาทิตยท่ี์มีอยู่ในปัจจุบนัดงัได้

กล่าวไวใ้นบทท่ี 3 และมีตวัแทนน าเขา้-จ าหน่ายพร้อมทั้งรับจา้งติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบั
โครงการภายในประเทศ ประกอบกบัขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูจ้ดัการทัว่ไปบริษทั โซล่าเทค 
เอ็นเนอร์ยี่ จ  ากดั ซ่ึงประกอบกิจการโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตยก์ าลงัการผลิต 6.0 เมกะวตัต์ท่ีอ าเภอ
พรานกระต่าย จงัหวดัก าแพงเพชรตั้งแต่ พ.ศ. 2554 โดยพิจารณาถึงความสอดคลอ้งกบัขนาดการผลิต
และคุณภาพผลผลิตท่ีตอ้งการ เป็นเทคโนโลยท่ีไม่ลา้สมยั อายกุารใชง้านนาน สะดวกและง่ายต่อการ
บ ารุงรักษา รวมถึงไม่สร้างผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมแล้ว พบว่า เทคโนโลยีการผลิตท่ี
เหมาะสมกบัโครงการ คือ ชุดแผงเซลล์แสงอาทิตยช์นิดฟิล์มบางอะมอร์ฟัส ซิลิคอน (Amorphous 
Silicon Cells) ซ่ึงให้ประสิทธิภาพอยูร่ะหวา่งร้อยละ 6-10 เป็นฟิล์มขนาดบาง น ้ าหนกัเบา ราคาไม่สูง
มาก สามารถสร้างบนแผ่นฐานรองชนิดต่างๆได ้เช่น กระจก โลหะ เป็นตน้ ประสิทธิภาพไม่ลดลง
มากท่ีอุณหภูมิสูงเม่ือเทียบกบัรูปแบบของเซลลแ์สงอาทิตยช์นิดผลึกซิลิคอนและมีอายุการใชง้านนาน
ถึง 25 ปี แผงเซลล์แสงอาทิตยช์นิดดงักล่าวท่ีมีจ  าหน่ายภายในประเทศท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดคือ 

ยีห่อ้ SCHOTT รุ่น SCHOTT Solar ASITM 100 ขนาดก าลงัการผลิตต่อแผง 100 วตัต ์และมีน ้าหนกั 18 

กิโลกรัมต่อแผง ประสิทธิภาพแผงประมาณร้อยละ 7 ดงัแสดงในตารางท่ี 4 
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ตารางที่ 4  แสดงรายละเอียดชุดแผงเซลล์แสงอาทิตยช์นิดฟิล์มบางอะมอร์ฟัส ซิลิคอน (Amorphous    
Silicon Cells) 

 

รายละเอยีด 
แผงเซลล์แสงอาทติย์  

ยีห่อ้ SCHOTT รุ่น SCHOTT Solar ASITM 100 

ก าลงัการผลิตสูงสุดรวมทั้งระบบ  6,000,000 วตัต ์(6.0 เมกกะวตัต)์ 
ก าลงัการผลิตสูงสุดต่อแผง  100 วตัต ์ 
จ านวนแผงท่ีติดตั้ง  60,000 แผง 
แรงดนัไฟฟ้าสูงสุด 17.5 โวลท ์
กระแสไฟฟ้าสูงสุด 5.7 แอมป์ 
อุณหภูมิท่ีสามารถใชง้าน -40 ถึง 85 องศา 
น ้าหนกัต่อแผง  18 กิโลกรัม 
ขนาดของแผง (กวา้ง x ยาว x หนา)  1108x1308x50 มิลลิเมตร 
อายกุารใชง้าน 25 ปี 
ประสิทธิภาพของแผง 7% 
ประสิทธิภาพการผลิตของแผงลดลงต่อปี 0.10% 
ราคาต่อแผง  7,000 บาท 

 
ท่ีมา: www.Schott Solar.com (2556) 
 

ทั้งน้ี แผงเซลล์แสงอาทิตยจ์ะถูกจดัชุดให้เช่ือมต่อกนัแบบอนุกรมชุดละ 46 แผง ต่อ 1 

สตริง (String) เพื่อเพิ่มขนาดแรงดนัไฟฟ้าของแผงให้สูงข้ึน และน าแต่ละสตริงมาต่อขนานชุดละ 3 
สตริง เพื่อเพิ่มกระแสไฟฟ้าให้สูงข้ึนเช่นกนั ซ่ึงตอ้งใช้โครงสร้างเหล็กรองรับจ านวน 435 ชุด ราคา
ชุดละ 50,000 บาท  

ส าหรับอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในกระบวนการผลิตท่ีส าคญั คือ เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า 
(Inverter) ซ่ึงท าหนา้ท่ีเปล่ียนไฟฟ้ากระแสตรงจากแผงเซลล์แสงอาทิตยใ์ห้เป็นไฟฟ้ากระแสสลบั ท่ี
ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพดีท่ีสุดในขณะน้ีคือ ยี่ห้อ Sharp รุ่น JH-014KE1 โดยเคร่ืองจะ
ท างานโดยอตัโนมติัเม่ือมีแสงแดดเพียงพอ  และเม่ือไม่มีแสงแดดหรือมีไม่เพียงต่อการผลิตไฟฟ้า
กระแสตรงเคร่ืองจะหยดุการท างานโดยอตัโนมติัเช่นกนั ดงัแสดงในตารางท่ี 5 
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ตารางที ่5 แสดงรายละเอียดเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า 
 

รายละเอยีด 
เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า 

ยีห่อ้ Sharp รุ่น JH-014KE1 
ก าลงัการผลิตสูงสุดรวมทั้งระบบ 6,000,000 วตัต ์(6.0 เมกกะ

วตัต)์ 
ก าลงัการผลิตสูงสุดต่อเคร่ือง 14,000 วตัต ์
จ านวนเคร่ืองท่ีติดตั้ง 459 เคร่ือง 
แรงดนัไฟฟ้ากระแสตรงเขา้ 420 - 850 โวลท ์
แรงดนัไฟฟ้ากระแสสลบัออก 360- 460 โวลท ์
ไฟฟ้ากระแสตรง เขา้ไม่เกิน 20 แอมป์ 
ประสิทธิภาพสูงสุด >95% 
ขนาดของแผง (กวา้ง x ยาว x หนา) 1,000 x 650 x 500 มิลลิเมตร 
ราคาต่อเคร่ือง 330,000 บาท 

 
ท่ีมา: www.sharp.com (2556) 
 

ดงันั้น จึงสามารถสรุปรายละเอียดเทคโนโลยีและส่วนประกอบของระบบผลิตไฟฟ้า
ดว้ยเซลลแ์สงอาทิตยข์องโครงการน้ี ประกอบดว้ย 

1. ชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางอะมอร์ฟัส ซิลิคอน (Amorphous Silicon 
Cells) ยีห่อ้ SCHOTT รุ่น SCHOTT Solar ASITM 100 ราคาแผงละ 7,000 บาท 

2. โครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Structure Support Modules) แผงเซลล์
แสงอาทิตยจ์  านวน 60,000 แผงจะติดตั้งเขา้กบัโครงเหล็กจ านวน435 ชุดๆละ 5,000 บาท ในการติดตั้ง
แผงเซลล์แสงอาทิตยจ์ะติดตั้งในท่ีโล่งไม่มีร่มเงามาบงัแผงเซลล์แสงอาทิตยแ์ละติดตั้งให้มีความลาด
เอียง 15 องศา หนัหน้าไปทางทิศใต ้เพื่อให้สามารถรับแสงแดดไดม้ากท่ีสุดและช่วยระบายน ้ าฝนได้
รวดเร็ว มีการก่อสร้างบ่อน ้ าเพื่อกกัเก็บน ้ าไวส้ าหรับล้างท าความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย  ์ ดัง
แสดงในภาพท่ี 22  
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ภาพที ่22 รูปแบบการติดตั้งแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์
ท่ีมา: www.Schott Solar.com (2556) 
 

3. ระบบป้องกันความเสียหาย หรือ กล่องรวมสายไฟฟ้า (Junction Box) เป็นกล่อง
อุปกรณ์ท่ีใช้เป็นท่ีพกัสายไฟจากแผงเซลล์แสงอาทิตย ์และเป็นท่ีพกัสายไฟของไฟฟ้ากระแสสลบั
ก่อนท่ีจะต่อเข้ากับเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า ภายในกล่องรวมสายจะมีอุปกรณ์มิเตอร์ส าหรับวดั
แรงดนัไฟฟ้าและไฟฟ้ากระแสตรง ท่ีผลิตไดจ้ากชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย ์รวมทั้งติดตั้งฟิวส์และเบรก
เกอร์ทั้งดา้นไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลบั เพื่อป้องกนัการเกิดไฟฟ้าลดัวงจรและเปิด-ปิด
ยามฉุกเฉิน กล่องรวมสายไฟฟ้ามีความแข็งแรง ทนทานต่อการเปล่ียนแปลงของสภาพอากาศและ
สภาพแวดลอ้มอ่ืนๆไดดี้ สามารถป้องกนัการซึมเขา้ของน ้ าได ้มีอายุการใชง้านยาวนานเทียบเท่ากบั
แผงเซลล์แสงอาทิตย ์และสายต่อระหว่างแผงจะทนต่อแรงดนัไฟฟ้าสูง ท าให้มีความปลอดภยัสูง 
กล่องรวมสายจะติดตั้งบริเวณดา้นหลงัของแผงเซลล์แสงอาทิตยแ์ละน ามาต่อเช่ือมกบัเคร่ืองแปลง
กระแสไฟฟ้า ราคาโดยทัว่ไปชุดละ 1,000,000 บาท 

4. เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) ยี่ห้อ Sharp รุ่น JH-014KE1 ราคาเคร่ืองละ 
330,000 บาท 
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5. อาคารควบคุมระบบไฟฟ้า  (Control Room) จะก่อสร้างเพื่อติดตั้ งเคร่ืองแปลง
กระแสไฟฟ้า ตูค้วบคุมระบบจ่ายไฟฟ้า (Main Distribution Board: MDB) ระบบอ านวยความสะดวก
อ่ืนๆ เช่น ระบบแสดงผลและเก็บขอ้มูลผ่านจอมอนิเตอร์และระบบโทรคมนาคม เป็นตน้ รวมถึง
บริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้า เช่น ก าแพง ประตู บ่อน ้ า ระบบแสงสวา่งทางเดิน เป็นตน้ และอุปกรณ์การ
ท างาน อาทิ อุปกรณ์ส านักงาน ยานพาหนะเคร่ืองมืออ านวยความสะดวก เป็นต้น มีมูลค่ารวม 
4,413,000 บาท 

6. ระบบแสดงผลและเก็บขอ้มูลผา่นจอมอนิเตอร์ ซ่ึงขอ้มูลส าหรับแสดงผลจะถูกส่งมา
จากอุปกรณ์เก็บขอ้มูลต่างๆและอุปกรณ์เก็บขอ้มูลการผลิตไฟฟ้า (Multi Channel Data Logger) เป็น
การบนัทึกขอ้มูลอย่างละเอียดเพื่อใช้ในการประเมินผล โดยจะมีการติดตั้งอุปกรณ์วดัค่าความเข้ม
แสงอาทิตย ์(Irradiation Sensor) เคร่ืองวดัอุณหภูมิของอากาศและแผงเซลลแ์ละเคร่ืองบนัทึกก าลงัการ
ผลิตไวบ้ริเวณโครงสร้างรองรับแผงเซลล์แสงอาทิตยด์า้นบน โดยขอ้มูลเหล่าน้ีจะถูกบนัทึกลงใน
อุปกรณ์เก็บบนัทึกขอ้มูล (Multi Channel Data Logger) และส่งขอ้มูลไปยงัระบบแสดงผลและเก็บ
ขอ้มูลผา่นจอมอนิเตอร์ ราคาชุดละ 2,500,000 บาท 

7. ระบบควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า ราคาชุดละ 4,355,000 บาท 

8. ระบบการเช่ือมต่อระบบการผลิตไฟฟ้าของ VSPP เข้ากับระบบจ าหน่ายของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ราคาชุดละ 3,900,000 บาท ประกอบดว้ย หมอ้แปลงกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกนั
แรงสูงและสวิตช์ตดัตอนแรงสูง (Load Break Switch) และมิเตอร์ซ้ือขายไฟฟ้าท่ีเช่ือมต่อกบัระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดงัแสดงในภาพท่ี 23 

 
 

   ภาพที ่23 ส่วนประกอบของระบบผลิตไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทิตย ์
   ท่ีมา: กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน (พพ.) กระทรวงพลงังาน (2553) 
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การเลอืกขนาดของโครงการ 
เม่ือพิจารณาจากปัจจยัต่างๆท่ีมีผลต่อการเร่ิมด าเนินการและปัจจยัทางดเทคโนโลยีและ

อุปกรณ์การผลิตต่างๆแลว้ พบวา่ ขนาดก าลงัการผลิตไฟฟ้าท่ีเหมาะสมส าหรับการติดตั้งของโครงการ
คือ ขนาด 6.0 เมกะวตัต์ หรือ ก าลงัการผลิตไฟฟ้าต่อปีเท่ากบั 9,855,000 กิโลวตัต-์ชัว่โมง และก าลงั
การผลิตไฟฟ้าตลอดอายโุครงการ 25 ปี เท่ากบั 245,288,327 กิโลวตัต-์ชัว่โมง 
 
มูลค่าการลงทุน 

จากรายละเอียดของการเลือกสถานท่ีตั้งและเทคโนโลยีท่ีใช้ในการผลิต สามารถสรุป
มูลค่าการลงทุน (Investment Cost) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ค่าท่ีดินซ่ึงปรับถมดินแลว้ จ านวน 29,200 ตารางวาๆละ 1,500 บาท เป็นจ านวนเงิน
รวม 43,800,000 บาท  

2. ค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์และการทดลองผลิต ใช้วิธีจ้างเหมาแบบ
เบ็ดเสร็จ (Turn Key) ระยะรับประกนัตลอดอายุโครงการ โดยบริษทัผูน้ าเขา้ – จ  าหน่ายและรับจา้ง
ติดตั้ งแผงเซลล์แสงอาทิตย์พ ร้อมอุปกรณ์ประกอบ  เป็นจ านวนเงินรวม  601,075,000 บาท 
ประกอบดว้ย  

2.1  ค่าแผงเซลล์แสงอาทิตย  ์จ านวน 60,000 แผง ราคาแผงละ 7,000 
บาท เป็นจ านวนเงินรวม 420,000,000 บาท 

2.2  ค่าเคร่ืองแปลงกระไฟฟ้า จ านวน  459 เค ร่ือง  ราคาเคร่ืองละ 
330,000 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 151,470,000 บาท 

2.3  ค่าโครงสร้างเหล็กและอุปกรณ์ประกอบส าหรับรองรับแผงเซลล์
แสงอาทิตย ์จ านวน 435 ชุด ราคาชุดละ 50,000 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 21,750,000 บาท  

2.4   ระบบแสดงผลและเก็บข้อมูลผ่านจอมอนิเตอร์ เป็นจ านวนเงินรวม 
2,500,000 บาท 

2.5   ระบบป้องกนัความเสียหาย เป็นจ านวนเงินรวม 1,000,000 บาท 
2.6   ระบบควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า เป็นจ านวนเงินรวม 4,355,000 บาท 

3. ค่าก่อสร้างอาคารควบคุมและบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้า เป็นจ านวนเงินรวม 
3,575,000 บาท ประกอบดว้ย  

3.1   อาคารควบคุมระบบไฟฟ้า (Control Room) มีลกัษณะเป็นอาคารชั้นเดียว 
ขนาด 130 ตารางเมตร แบ่งเป็นห้องควบคุมระบบไฟฟ้า ห้องส าหรับติดตั้งเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า 
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ห้องส าหรับติดตั้งตูค้วบคุมระบบจ่ายไฟฟ้า (Main Distribution Board: MDB) และห้องน ้ า ราคาเฉล่ีย
ตารางเมตรละ 8,000 บาท ซ่ึงค่าใช้จ่ายการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้าและน ้ าประปา 
เป็นตน้ ไดเ้หมารวมกบัการก่อสร้างอาคาร เป็นจ านวนเงินรวม 1,040,000 บาท  

3.2   ก่อสร้างก าแพงโดยรอบท่ีดิน เป็นจ านวนเงินรวม 825,000 บาท  
3.3   ติดตั้งประตูตาข่าย เป็นจ านวนเงินรวม 50,000 บาท 
3.4   ก่อสร้างบ่อน ้ าเพื่อเก็บน ้ าส าหรับลา้งท าความสะอาดแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์

เป็นจ านวนเงินรวม 890,000 บาท 
3.5   ติดตั้งระบบแสงสวา่งบนถนนรอบโรงไฟฟ้า เป็นจ านวนเงินรวม 270,000 

บาท 
3.6   แบตเตอร่ีส าหรับไฟฟ้าแสงสวา่งและไฟฟ้าส านกังานในช่วงเวลากลางคืน 

เป็นจ านวนเงินรวม 500,000 บาท 
4. อุปกรณ์ส านกังาน เป็นจ านวนเงินรวม 838,000 บาท ประกอบดว้ย 

4.1  ชุดอุปกรณ์ส านักงาน ได้แก่ โต๊ะ เก้าอ้ี ตูเ้ก็บเอกสาร จ านวน 2 ชุด เป็น
จ านวนเงินรวม 29,000 บาท 

4.2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 ชุด เป็นจ านวนเงินรวม 60,000 บาท 
4.3 ติดตั้ งระบบโทรคมนาคมพร้อมอุปกรณ์ ส่ือสาร เพื่ อส่ งสัญญาณ

รายละเอียดการผลิตไฟฟ้าไปยงัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นจ านวนเงินรวม 
20,000 บาท 

4.4 ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ จ านวน  3 เคร่ือง เป็นจ านวนเงินรวม  129,000 
บาท 

4.5 ยานพาหนะ ได้แก่ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็นจ านวนเงินรวม 
600,000 บาท 

5. อุปกรณ์ส าหรับการเช่ือมโยงระบบการผลิตไฟฟ้าของ  VSPP เขา้กบัระบบจ าหน่าย
ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไดแ้ก่ หมอ้แปลงกระแสไฟฟ้า อุปกรณ์ป้องกนัแรงสูง สวิตช์ตดัตอนแรง
สูง (Load Break Switch) เป็นจ านวนเงินรวม 3,900,000 บาท  

6. ค่าติดตั้งและตรวจสอบมิเตอร์จ าหน่ายและอุปกรณ์ประกอบ ตามระเบียบค่าใชจ่้ายใน
การเช่ือมโยงระบบไฟฟ้าส าหรับผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นจ านวนเงิน
รวม 25,000 บาท  
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7. ค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบการขนานเคร่ืองและทดสอบอุปกรณ์ป้องกนั ตามระเบียบ
ค่าใชจ่้ายในการเช่ือมโยงระบบไฟฟ้าส าหรับผูผ้ลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมากของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็น
จ านวนเงินรวม 35,000 บาท  

และจากรายละเอียดมูลค่าการลงทุน (Investment Cost) สามารถแสดงตน้ทุนการลงทุน
โครงการในแต่ละปี ดงัตารางท่ี 6 
 
ตารางที ่6 แสดงตน้ทุนการลงทุนโครงการในแต่ละปี 

 
หน่วย: บาท 

รายละเอยีดการลงทุน ปีที ่0 ปีที ่1 
ต้นทุน

สินทรัพย์ 

1. ค่าท่ีดิน  43,800,000  43,800,000 

2. ค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าและทดลองผลิต (ขนานเคร่ือง)  240,430,000 360,645,000 601,075,000 

3. ค่าก่อสร้างอาคารควบคุมและบริเวณโดยรอบ  3,575,000 3,575,000 

4. ค่าอุปกรณ์ส านกังาน 600,000 238,000 838,000 

5. ค่าใชจ่้ายอุปกรณ์ในการเช่ือมโยงระบบการผลิต
ไฟฟ้า 

 3,900,000 3,900,000 

6. ค่าติดตั้งและตรวจสอบมิเตอร์จ าหน่ายและอุปกรณ์
ประกอบ 

 25,000 25,000 

7. ค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบการขนานเคร่ืองและ
ทดสอบอุปกรณ์ป้องกนั 

 35,000 35,000 

รวม 284,830,000 368,418,000 653,248,000 

 
ท่ีมา: จากการค านวณ  
 

ผลการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเทคนิคในภาพรวม พบว่า โครงการมี
ความเป็นไปไดใ้นการด าเนินโครงการทั้งในส่วนของอุปกรณ์เพื่อการติดตั้งและเช่ือมต่อกบัระบบสาย
ส่งเพื่อการจ าหน่ายไฟฟ้า รวมถึงความเหมาะสมของขนาดและต าแหน่งท่ีตั้งโครงการ 
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การศึกษาและวเิคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการจัดการองค์การและการจัดการ 
ผูศึ้กษาไดท้  าการศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปไดท้างดา้นการจดัการองคก์ารและการ

จดัการท่ีเหมาะสมส าหรับโครงการโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตยใ์นเขตอ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง  โดย
ท าการศึกษาใน 3 หวัขอ้หลกั คือ 

a. การบริหารจัดการองค์การ โดยปรับปรุงจากระเบียบการบริหารงานบุคคลของบริษทั 
สหโคเจน (ชลบุรี) จ  ากัด (มหาชน) และบริษทั โซลาร์เทค เอ็นเนอร์ยี จ  ากัด ซ่ึงมีแนวทางในการ
บริหารจดัการองคก์ารท่ีเนน้การใหอ้ านาจและการตดัสินใจในหนา้ท่ีท่ีตนเองรับผดิชอบ หรือท่ีเรียกวา่ 
Empowerment ซ่ึ ง เป็ น ก ารบ ริห ารงาน คุณ ภาพแบบ เบ็ ด เส ร็จห รือโดยรวม  (Total Quality 
Management) และการปรับลดขนาดองค์กร (Downsizing) ซ่ึงสรุปแนวทางในการบริหารจดัการ
องคก์ารไดด้งัน้ี 

1.1 มุ่งเน้นการปรับปรุงการท างานอย่างต่อเน่ือง (Continuous Improvement) เพื่อ
พฒันาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน เพราะในสมยัปัจจุบนัววิฒันาการทางเทคโนโลยีมี
การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว การขาดการปรับปรุงและพฒันาอย่างต่อเน่ืองจะท าให้องค์กรลา้หลงั
เน่ืองจากการท างานท่ีขาดประสิทธิภาพและเป็นการเพิ่มตน้ทุนการผลิตโดยไม่รู้ตวั 

1.2    มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของลูกค้า เน่ืองจากเป็นองค์กรเอกชนท่ีมี
ผลผลิตหรือสินคา้เป็นพลงังานไฟฟ้า จึงตอ้งมุ่งเน้นไปท่ีความต่อเน่ืองของระบบการผลิตและการ
สร้างความเช่ือมัน่ใหก้บัคู่คา้ คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

1.3 มุ่งเนน้การท างานเป็นทีม (Teamwork) โดยรับฟังความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะ
จากหลายๆฝ่ายประกอบการตดัสินใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 

1.4 มุ่งเน้นการท างานเชิงรุก (Proactive) โดยการวางมาตรการในการป้องกัน
เหตุการณ์ท่ีไม่คาดฝันท่ีอาจเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตโดยไม่อาจพยากรณ์ล่วงหน้าได้ ซ่ึงจะมี
ผลกระทบต่อความเช่ือมัน่ของคู่คา้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

และแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะก่อนการด าเนินงานและระหว่างการ
ด าเนินงาน ซ่ึงการศึกษามีรายละเอียดดงัน้ี 

1. การบริหารจดัการในระยะก่อนการด าเนินงาน (Pre-Operating Period) แบ่งออกได้
เป็น 2 ระยะยอ่ย คือ 

1.1 ระยะการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนของโครงการ การติดประกาศรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนหรือการจัดท าประชาพิจารณ์ การขออนุญาตต่างๆ เช่น การขอรับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)  การขออนุญาตประกอบกิจการพลงังาน  การจดัท าสัญญา
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ซ้ือขายไฟฟ้าและการจดัหาแหล่งเงินทุน ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายรวมประมาณ 500,000 บาท โดยมีกิจกรรมและ
รายละเอียดคา่ใชจ่้าย แสดงดงัตารางท่ี 7 

 

ตารางที ่7 แสดงกิจกรรมและค่าใชจ่้ายในระยะก่อนการด าเนินงาน 
 

กจิกรรม 
ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย

(บาท) 1 2 3 4 5 6 

1. เตรียมงาน ประชุมและวางแผน 
 

     25,000 
 

2. ศึกษาน าร่อง (Pre-survey)   
 

    25,000 
 

3. ติดประกาศรับฟังความคิดเห็น  
  

   150,000 
  

4. ยืน่ขอรับการสนบัสนุนการลงทุน(BOI)  
    

 50,000 
    

5. ยืน่ขออนุญาตก่อสร้าง    
  

 50,000 
  

6. ยืน่ขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน     
  

50,000 
  

7. ยืน่ขออนุญาตผลิตไฟฟ้าและจ าหน่าย      
 

50,000 
 

8. จดัท าสญัญาซ้ือขายไฟฟ้า      
 

50,000 
 

9. จดัหาแหล่งเงินทุนและกูย้มื  
     

50,000 
     

 
1.2 ระยะการก่อสร้างและการทดลองผลิต ในระยะน้ีการบริหารจดัการจะเน้นไปท่ี

การจดัหาผูรั้บเหมา (Supplier) การจดัหาเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ การจดัซ้ือจดัจา้งและการควบคุมงาน
ดา้นเทคนิคและวิศวกรรมเป็นหลกั ส่วนงานอ่ืนๆเป็นเพียงงานท่ีให้การสนบัสนุนและอ านวยความ
สะดวกเท่านั้น ในระยะน้ีค่าใชจ่้ายจะเหมารวมอยูใ่นค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าและการทดลองผลิต ซ่ึงใช้
วธีิจา้งเหมาแบบเบด็เสร็จ (Turn Key) 
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2. การบริหารจดัการองคก์ารในระยะระหวา่งการด าเนินงาน (Operating Period) จะเป็น
การบริหารจดัการท่ีรับช่วงต่อหลงัจากท่ีมีการทดลองเดินเคร่ืองและเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์
(Commercial Operation Date: COD) เข้าระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแล้ว การจัดโครงสร้าง
องค์กรในระยะน้ีเป็นการจดัโครงสร้างองค์กรท่ีรองรับการบริหารงานในระยะยาว จึงตอ้งศึกษาถึง
รูปแบบขององคก์รธุรกิจและรูปแบบของการบริหารจดัการโดยการก าหนดรูปแบบขององคก์รในการ
ด าเนินงาน การก าหนดโครงสร้างการบริหารงานท่ีเหมาะสม การก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบ
ของแต่ละสายงานหรือแต่ละต าแหน่งงาน การก าหนดคุณสมบติัของบุคคลากรในแต่ละต าแหน่งงาน
และการสรรหาบุคคลากร รวมถึงการก าหนดอตัราค่าตอบแทนของบุคลากรเพื่อการค านวณตน้ทุน
การด าเนินงานดว้ย 

ผูศึ้กษาจึงได้ก าหนดรูปแบบขององค์การธุรกิจและรูปแบบของการบริหารจัดการ
องคก์ารโรงไฟฟ้าเซลลแ์สงอาทิตย ์โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. รูปแบบขององค์การธุรกิจมีขนาดเล็ก แบ่งสายงานตามหนา้ท่ีและมีความรับผิดชอบ
ตามหนา้ท่ีอยา่งชดัเจน สามารถหมุนเวยีนการปฏิบติังานกนัได ้ท าใหเ้กิดความคล่องตวัในการท างาน
และเหมาะสมกบัสภาพการด าเนินงานของธุรกิจ 

2. การบริหารงานภายในโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตยน้ี์มีผูบ้ริหารงานระดบับงัคบับญัชา
เพียง 1 ระดบั ซ่ึงมีหนา้ท่ีในการควบคุมดูแลผูป้ฏิบติังานใหไ้ดต้ามมาตรฐานท่ีองคก์ารไดก้ าหนดไว ้

ดังนั้ น  จึงสามารถจัดโครงสร้างองค์การส าหรับการบริหารงานโรงไฟฟ้าเซลล์
แสงอาทิตยใ์นระยะระหวา่งการด าเนินงานได ้ดงัแสดงในภาพท่ี 24 

 
 
     ภาพที ่24 โครงสร้างการบริหารองคก์ารระยะระหวา่งการด าเนินงาน 

ผู้จดัการทัว่ไป

แผนกปฏิบัตกิารและซ่อมบ ารุง

รปภ.และผรม.ดูแลสถานที่

แผนกธุรการและสนับสนุน
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การก าหนดคุณสมบติั หนา้ท่ีหรือลกัษณะงาน การสรรหาบุคคลากรแต่ละต าแหน่งงาน
และจ านวนพนักงาน รวมถึงอตัราเงินเดือนตามโครงสร้างการบริหารงานภายในโรงไฟฟ้าเซลล์
แสงอาทิตยก์ าหนดรายละเอียดไว ้ดงัแสดงในตารางท่ี 8 
 
ตารางที ่8 แสดงการก าหนดหนา้ท่ีและคุณสมบติัในการสรรหาบุคคลากร 
 

ต าแหน่ง 
จ านวน 
(คน) 

คุณสมบติั 
หนา้ท่ีหรือลกัษณะ

งาน 
อตัราเงินเดือน 

(บาท) 
ผูจ้ดัการทัว่ไป 1 เพศชาย อาย ุ30-40 ปี 

ปวส.-ปริญญาตรี สาขาการไฟฟ้า 
มีประสบการณ์ในการควบคุมการ
ผลิต 3 ปีข้ึนไป 
มีมนุษยสัมพัน ธ์ ดี  มีความคิด
สร้างสรรคแ์ละมีความเป็นผูน้ า 

บริหารงาน วิเคราะห์
และวางแผนงาน 
 

30,000 
  

พนกังาน
ปฏิบติัการ
และซ่อมบ ารุง 

2 เพศชาย อาย ุ25-30 ปี 
ปวส. ช่างไฟฟ้าหรือเคร่ืองกล 
มีประสบการณ์ 1-3 ปี 
มีมนุษยสัมพันธ์ดีและความคิด
สร้างสรรค ์
สามารถท างานเป็นกะได ้

ควบคุมระบบการผลิต
ไฟฟ้า 
บนัทึกขอ้มูลและจดัท า
รายงาน 

15,000 

พนกังานบญัชี
และธุรการ 

2 เพศหญิง อาย ุ25-30 ปี 
ปวส. บญัชี 
มีประสบการณ์ 1-3 ปี 
มีมนุษยสัมพันธ์ดีและความคิด
สร้างสรรค ์

บ า รุง รักษ าอุปกรณ์
และเคร่ืองมือการผลิต
ไฟฟ้า 

15,000 

พนกังาน
รักษาความ
ปลอดภยั 

4 เพศชาย อาย ุ30-50 ปี 
ม.3 ข้ึนไป 
สามารถท างานเป็นกะได ้

รักษาความปลอดภยั 9,000 

 
b. ค่าใช้ จ่ ายการด าเนินงานและบ ารุงรักษา  (Operating and Maintenance Cost) 

หมายถึง ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนตั้งแต่เร่ิมด าเนินงานโครงการและต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาโครงการ ซ่ึง
ประกอบดว้ย  
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2.1 ค่าจา้งผูจ้ดัการทัว่ไปจ านวน 1 ต าแหน่ง อตัราเงินเดือนเร่ิมตน้ 30,000 บาท เป็น
จ านวนเงิน 360,000 บาทต่อปี โดยก าหนดใหค้่าจา้งเพิ่มข้ึนจากฐานเดิมร้อยละ 3 ต่อปี 

2.2 ค่าจา้งพนกังานปฏิบติัการและซ่อมบ ารุงจ านวน 2 ต าแหน่ง อตัราเงินเดือนเร่ิมตน้ 
15,000 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 360,000 บาทต่อปี โดยก าหนดให้ค่าจา้งเพิ่มข้ึนจากฐานเดิมร้อยละ 3 
ต่อปี 

2.3 ค่าจา้งพนักงานบญัชีและธุรการจ านวน 2 ต าแหน่ง อตัราเงินเดือนเร่ิมตน้ 15,000 
บาท เป็นจ านวนเงินรวม 360,000 บาทต่อปี โดยก าหนดใหค้่าจา้งเพิ่มข้ึนจากฐานเดิมร้อยละ 3 ต่อปี 

2.4 ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยจ านวน 4 ต าแหน่ง อตัราเงินเดือนเร่ิมต้น 
9,000 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 432,000 บาทต่อปี โดยก าหนดให้ค่าจา้งเพิ่มข้ึนจากฐานเดิมร้อยละ 3 
ต่อปี  

2.5 ค่าจา้งพนักงานดูแลสถานท่ี โดยท าหน้าท่ีท าความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 
และตดัหญ้าบริเวณโดยรอบ โดยจา้งเป็นคร้ังทุกๆ 3 เดือนคร้ังละ 50,000 บาท เป็นจ านวนเงินรวม 
200,000 บาทต่อปี โดยก าหนดใหค้่าจา้งเพิ่มข้ึนจากฐานเดิมร้อยละ 3 ต่อปี 

2.6 ค่าบ ารุงรักษา ก าหนดใหร้้อยละ 0.25 ต่อปีของมูลค่าแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์อุปกรณ์
อ่ืนๆ ท่ีใชเ้พื่อการผลิตไฟฟ้า อุปกรณ์เช่ือมโยงระบบไฟฟ้าภายในโครงการและวสัดุอุปกรณ์ในอาคาร
ควบคุม เป็นจ านวนเงินรวม 1,523,470 บาทต่อปี (609,388,000 ) x 0.0025) และเพิ่มข้ึนจากฐานเดิม
ร้อยละ 1 ต่อปี 

2.7 ค่าใช้จ่ายประกันภัยความเสียหายต่างๆ ของโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ท่ีอาจ
เกิดข้ึน เป็นจ านวนเงินรวม 1,200,000 บาทต่อปี 

2.8 ค่าใช้จ่ายสมทบเงินเขา้กองทุนพฒันาไฟฟ้าตามหน่วยกิโลวตัต-์ชัว่โมงท่ีจ าหน่าย 
หน่วยละ 0.01 บาท โดยจะถูกหักตั้งแต่ปีท่ีเร่ิมจ าหน่ายไฟฟ้าจนส้ินสุดอายุโครงการ ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน เร่ือง การน าส่งเงินเขา้กองทุนพฒันาไฟฟ้าส าหรับผูรั้บใบอนุญาต
ประกอบกิจการไฟฟ้า ประเภทใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2553 เป็นจ านวนเงินรวม 98,550 บาทต่อปี (9,855,000 x 0.01) 

2.9 ค่าใช้จ่ายด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล เน่ืองจากการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าเซลล์
แสงอาทิตยเ์ป็นโครงการท่ีไดรั้บการสนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (The Board of 
Investment of Thailand: BOI) ตามท่ีไดก้ล่าวไวแ้ลว้ 

2.10   ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ เช่น ค่าน ้ าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศพัท์ ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี เป็นตน้ 
ก าหนดใหปี้ละ 70,000 บาท  
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2.11   ค่าเส่ือมราคา ใช้วิธีคิดค่าเส่ือมราคาตามวิธีเส้นตรง เฉล่ียตามอายุการใช้งาน
โดยประมาณของสินทรัพย ์ดงัน้ี  

1.11.1  ค่าเส่ือมราคาของอาคารควบคุมและส่ิงก่อสร้างบริเวณโดยรอบโรงไฟฟ้า
ร้อยละ 5 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยเ์ป็นเวลา 25 ปี 

1.11.2  ค่าเส่ือมราคาของแผงเซลล์แสงอาทิตยแ์ละอุปกรณ์ร้อยละ 5 ต่อปี ของ
มูลค่าสินทรัพยเ์ป็นเวลา 25 ปี  

1.11.3  ค่าเส่ือมราคาของอุปกรณ์ส านกังานร้อยละ 5 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพยเ์ป็น
เวลา 25 ปี 

1.11.4  ค่าเส่ือมราคาของระบบเช่ือมโยงไฟฟ้าร้อยละ 5 ต่อปี ของมูลค่าสินทรัพย์
เป็นเวลา 25 ปี  

 

 ดงันั้น ค่าใชจ่้ายการด าเนินงานในปีท่ีเร่ิมด าเนินการผลิต (ปีท่ี 2) จึงแสดงดงัตารางท่ี 9 
 

ตารางที ่9 แสดงค่าใชจ่้ายการด าเนินงานในปีท่ีเร่ิมด าเนินการผลิต (ปีท่ี 2) 
      หน่วย: บาท 

รายละเอยีดค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน 
1. ค่าจา้งผูจ้ดัการทัว่ไป 
2. ค่าจา้งพนกังานปฏิบติัการและซ่อมบ ารุง 

   360,000 
   360,000 

3. ค่าจา้งพนกังานบญัชีและธุรการ 
4. ค่าจา้งพนกังานรักษาความปลอดภยั 

   360,000 
   432,000 

5. ค่าจา้งเหมาพนกังานดูแลสถานท่ี    200,000 
6. ค่าบ ารุงรักษา 1,523,470 
7. ค่าใชจ่้ายประกนัภยัความเสียหายต่างๆ ของโครงการ 1,200,000 
8. ค่าใชจ่้ายเงินสมทบเขา้กองทุนพฒันาไฟฟ้า      98,550 
9. ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ เช่น ค่าน ้าประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศพัท ์ภาษีบ ารุงทอ้งท่ี 

เป็นตน้ 
     70,000 

รวม 4,604,020 
 

  ท่ีมา: จากการค านวณ 
ค่าใชจ่้ายก่อนการด าเนินงานและตลอดระยะเวลาการด าเนินงานของโครงการ สามารถ

แสดงไดด้งัตารางท่ี 10 



 

74 
 

ตารางที ่10 แสดงค่าใชจ่้ายก่อนการด าเนินงานและตลอดระยะเวลาการด าเนินงานของโครงการ 
                                                                                                                                                                           หน่วย: บาท 

ปีที่ ค่าจ้างพนักงาน ค่าบ ารุงรักษา ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ 
ค่าดอกเบีย้จ่าย
และภาษีเงินได้ 

รวม 

0  - - 500,000.00 - 500,000.00 
1  - - - 7,534,166.00 7,534,166.00 

2  2,315,470.00 1,523,470.00 1,368,550.00 30,399,282.00 4,076,020.00 
3  2,354,464.70 1,538,704.70 1,368,550.00 28,575,325.08 4,126,774.70 
4  2,394,324.55 1,554,091.75 1,368,550.00 26,143,382.52 4,178,747.35 
5  2,435,072.45 1,569,632.66 1,368,550.00 23,407,447.14 4,231,971.43 
6  2,476,731.97 1,585,328.99 1,368,550.00 20,519,515.35 4,286,481.42 
7  2,519,327.35 1,601,182.28 1,368,550.00 17,631,583.56 4,342,312.78 
8  2,562,883.52 1,617,194.10 1,368,550.00 14,287,662.54 4,399,502.02 
9  2,607,426.15 1,633,366.04 1,368,550.00 10,791,745.11 4,458,086.70 
10  2,652,981.61 1,649,699.71 1,368,550.00 19,162,358.74 16,532,854.78 
11  2,699,577.06 1,666,196.70 1,368,550.00 15,502,211.16 16,585,123.55 
12  2,747,240.44 1,682,858.67 1,368,550.00 252,266.05 5,049,199.93 
13  2,796,000.48 1,699,687.26 1,368,550.00 239,388.23 5,104,079.75 
14  2,845,886.75 1,716,684.13 1,368,550.00 226,174.56 5,160,319.88 
15  2,896,929.67 1,733,850.97 1,368,550.00 425,230.94 5,594,771,65 
16  2,949,160.54 1,751,189.48 1,368,550.00 397,402.22 5,643,422.23 
17  3,002,611.57 1,768,701.37 1,368,550.00 368,842.67 5,693,289.59 
18  3,057,315.89 1,786,388.39 1,368,550.00 339,531.41 5,744,407.80 
19  3,113,307.60 1,804,252.27 1,368,550.00 309,446.93 5,796,811.94 
20  3,170,621.78 1,822,294.79 1,368,550.00 278,567.09 5,850,538.11 
21  3,229,294.54 1,840,517.74 1,368,550.00 246,869.12 5,905,623.47 
22  3,289,363.02 1,858,922.92 1,368,550.00 214,329.54 5,962,106.27 
23  3,350,865.45 1,877,512.15 1,368,550.00 180,924.21 6,020,025,88 
24  3,413,841.17 1,896,287.27 1,368,550.00 146,628.26 6,079,422,83 
25  3,478,330.66 1,915,250.14 1,368,550.00 111,416.08 6,140,338.83 
26  3,544,375.58 1,934,402.64 1,368,550.00 75,261.30 6,202,816.84 

ส้ินสุดโครงการ - - - 33,582,000.00 33,582,000.00 
รวม 71,903,404.49 43,027,667.14 34,713,750.00 217,766,957.82 367,411,729.46 

 
ท่ีมา: จากการค านวณ 
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การศึกษาและวเิคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน 
การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการเงินส าหรับการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าเซลล์

แสงอาทิตยใ์นเขตอ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปางในคร้ังน้ี เป็นการประมาณการตน้ทุนค่าเสียโอกาสจาก
การใช้ทรัพยากร คือ ต้นทุนในการลงทุนและต้นทุนในการด าเนินการ  รวมถึงการประมาณการ
ผลตอบแทน ค านวณหาตน้ทุนเงินทุนเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัและประเมินค่าโครงการลงทุน โดยจดัท าเป็น
งบก าไรขาดทุน งบกระแสเงินสดและงบแสดงฐานะการเงิน ซ่ึงจะท าการวิเคราะห์โดยใช้เกณฑ์การ
ประเมินโครงการ คือ 

1. มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value: NPV) 
2. อตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) โดยหากพบว่ากระแสเงิน

สดมีค่าไม่ปกติ (Non Conventional Project) จะใช้อัตราผลตอบแทนภายในท่ีมีการปรับค่าแล้ว 
(Modified Internal Rate of Return: MIRR) เป็นเกณฑใ์นการประเมินโครงการแทน 

3. อัตราผลตอบแทนภายในท่ีมีการปรับค่าแล้ว (Modified Internal Rate of Return: 
MIRR)  

4. อตัราส่วนระหว่างผลตอบแทนสุทธิต่อการลงทุน (Net Benefit Investment Ratio: 
N/K) 

และจะท าการวิเคราะห์ความเส่ียงและความไม่แน่นอน คือ การทดสอบค่าความ
แปรเปล่ียน (Switching Value Test: SVT) ของการลงทุนในคร้ังน้ีดว้ย 
 
ข้อสมมติในการศึกษา 
  การศึกษาในคร้ังน้ีไดก้ าหนดขอ้สมมติในการศึกษาไว ้ดงัน้ี 

1. อัตราส่วนเงินทุนในโครงการได้จากเงินทุนส่วนเจ้าของทุนร้อยละ 25 อัตรา
ผลตอบแทนเงินทุนส่วนของเจา้ของทุนมีอตัราร้อยละ12 ต่อปี โดยใช้อตัราเฉล่ียของอตัราดอกเบ้ีย
พนัธบตัรรัฐบาล ประเภทอายุ 15 ปี ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ขอ้มูล ณ วนัท่ี 14 
ธนัวาคม พ.ศ. 2556 (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2556) 

2. เงินกู้ยืมธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศผ่านโครงการส่งเสริมการผลิตพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลงังานของกรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์พลงังาน (พพ.) กระทรวง
พลงังานร้อยละ 75 ในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 6.20 ต่อปี โดยเร่ิมจ่ายดอกเบ้ียช่วงก่อสร้างในปีท่ี 1 และ
เร่ิมจ่ายคืนเงินตน้จากการกูย้มืพร้อมดอกเบ้ียในปีท่ี 2       
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3. ระยะเวลาในการด าเนินงานโครงการ 26 ปี และสามารถผลิตไฟฟ้าได ้25 ปีตามอายุ
การใชง้านของแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์

4. ส ารองเงินสดส าหรับค่าใช้จ่ายการด าเนินงานในปีท่ีเร่ิมผลิตล่วงหน้า 1 เดือน เป็น
จ านวนเงินรวม 3 เดือน 

5. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการผลิตไฟฟ้าสามารถใช้งานได้ตลอดอายุโครงการและมีมูลค่า
เท่ากบัศูนยใ์นปีท่ีครบอายโุครงการ  

6. การลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตยเ์ป็นโครงการท่ีไดรั้บการสนับสนุน
จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  (The Board of Investment of Thailand: BOI) ซ่ึงได้รับการ
ยกเวน้และลดหยอ่นภาษี โดยมีหลกัเกณฑด์งัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

7. รายไดจ้ากการขายท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของโครงการเกิดข้ึนในปีท่ี 26 ซ่ึงเป็นปี
สุดท้ายของการด าเนินงานโครงการมีค่าประมาณ  155.74 ล้านบาท ได้มาจากการค านวณโดย
เปรียบเทียบสถิติการเพิ่มข้ึนของมูลค่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างตามการประเมินของกรมธนารักษ ์
กระทรวงการคลัง ยอ้นหลัง 5 รอบการประเมิน ซ่ึงมีอัตราเพิ่มข้ึนต่อปีประมาณร้อยละ 0.1367 
(กรมธนารักษ ์กระทรวงการคลงั, 2555) 

 จากตน้ทุนการลงทุนและขอ้สมมติในการศึกษา สามารถแสดงงบตน้ทุนโครงการได้
ดงัตารางท่ี 11 
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ตารางที ่11 แสดงงบตน้ทุนโครงการ 
หน่วย: บาท 

รายการ จ านวนเงนิ ปีที ่0 ปีที ่1 

เงนิทุนหมุนเวยีน       
    เงินสดส ารองดอกเบ้ียจ่าย (ช่วงก่อสร้าง) 7,565,116.00  7,565,116.00  

  เงินสดส ารองค่าใชจ่้ายการด าเนินงานในปี
ท่ีเร่ิมผลิต (3 เดือน) 

 
1,151,005.00  

            
1,151,005.00  

สินทรัพย์ถาวร    
 ค่าท่ีดิน 43,800,000.00  43,800,000.00    
 ค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้าและทดลองผลิต 

(ขนานเคร่ือง) 
 

601,075,000.00  
 

240,430,000.00  
 

360,645,000.00  
 ค่าก่อสร้างอาคารควบคุมและบ ริเวณ

โดยรอบโรงไฟฟ้า 
 

3,575,000.00  
  

3,575,000.00  
 อุปกรณ์ส านกังาน    

838,000.00  
600,000.00  238,000.00  

 ค่าใชจ่้ายอุปกรณ์ในการเช่ือมโยงระบบการ
ผลิตไฟฟ้า 

            
3,900,000.00  

            
3,900,000.00  

 ค่าติดตั้งและตรวจสอบมิเตอร์จ าหน่ายและ
อุปกรณ์ประกอบ 

                
 

25,000.00  

                
25,000.00  

 ค่าใชจ่้ายในการตรวจสอบการขนานเคร่ือง
และทดสอบอุปกรณ์ป้องกนั 

                
 

35,000.00  

                
35,000.00  

ค่าใช้จ่ายก่อนการด าเนินงาน  500,000.00  500,000.00    

รวม 662,464,121.00  292,895,116.00  369,569,005.00  

 ทุนส่วนของเจ้าของ 25% 165,616,030.25  165,616,030.25   
 เงนิกู้ 75% 496,848,090.75  127,279,085.75  369,569,005.00  

 รวม 662,464,121.00   292,895,116.00    369,569,005.00 

       

ท่ีมา: จากการค านวณ 
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การค านวณหาต้นทุนเงินทุนเฉลีย่ถ่วงน า้หนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) 
ตน้ทุนเงินทุนเฉล่ียถ่วงน ้ าหนัก คือ อตัราร้อยละของค่าเฉล่ียของค่าใช้จ่ายท่ีธุรกิจตอ้ง

จ่ายไป เพื่อให้ไดเ้งินทุนจ านวนนั้นๆ เขา้มาใชล้งทุนในกิจการ จากขอ้สมมติในการศึกษาจึงสามารถ
ค านวณหาตน้ทุนเงินทุนเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัได ้ดงัน้ี 
ต้นทุนเงินทุนเฉลีย่ถ่วงน า้หนักช่วงทีไ่ด้รับการสนับสนุนจาก BOI (WACC 8 ปีแรก) 

WACC8 ปีแรก  =          (We x Ke) + (Wd x Kd x (1 – Tax)) 
=          (0.25 x 0.12) + (0.75 x 0.0620 x (1 – 0))  
=          0.0765 หรือ 7.65 % 

ต้นทุนเงินทุนเฉลีย่ถ่วงน า้หนักช่วงทีไ่ด้รับการสนับสนุนจาก BOI (WACC ปีท่ี 9-13) 
WACCปีท่ี 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 หรือ 6.95 % 

ต้นทุนเงินทุนเฉลีย่ถ่วงน า้หนักช่วงทีไ่ม่ได้รับการสนับสนุนจาก BOI (WACCปีท่ี 14-26) 
WACCปีท่ี 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 หรือ 6.26 % 

 อตัราคิดลดหรือตน้ทุนเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของโครงการท่ีเหมาะสม (WACCProject) ค  านวณ
ไดโ้ดยวธีิการหาค่าเฉล่ียเรขาคณิต (Geometric Mean: G.M.) ซ่ึงใชต้น้ทุนเงินทุนเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัช่วง
ท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจาก BOI ในระยะเวลาเร่ิมด าเนินการผลิตไฟฟ้า 13 ปีแรก และใชต้น้ทุนเงินทุน
เฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัช่วงท่ีไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจาก BOI เป็นระยะเวลา 18 ปี โดยสามารถค านวณหา
ไดด้งัน้ี 

จากสูตรการหาค่า G.M.      =    √x1. x2. x3 … xn
n  

 เม่ือ  x1. x2. x3 … xn     =    ค่า WACC ในปีท่ี 1,2,3,…,n ตามล าดบั 
                            n      =    จ  านวนปีทั้งส้ินของโครงการ 

แทนค่า G.M.  =       √0.07658x0.06955x 0.0626 1326   
   =     0.0682 หรือ 6.82 % 
 ดงันั้น อตัราคิดลดหรือตน้ทุนเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (WACC) ของโครงการท่ีเหมาะสม คือ ร้อย
ละ 6.82 
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ประมาณการกระแสเงินสด 
จากขอ้มูลการลงทุนและขอ้สมมติในการศึกษาดงักล่าวมาแลว้ขา้งตน้ สามารถจดัท างบ

ก าไร – ขาดทุนล่วงหน้า งบกระแสเงินสดและงบแสดงฐานะทางการเงิน ส าหรับการลงทุนโครงการ
โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตยใ์นคร้ังน้ี โดยงบก าไร – ขาดทุนล่วงหน้าและงบแสดงฐานะทางการเงิน 
(งบดุล) แสดงไวใ้นภาคผนวก ก และมีรายละเอียดของงบกระแสเงินสด ดงัแสดงในตารางท่ี 12 
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ตารางที ่12  แสดงงบกระแสเงินสด       
   หน่วย: บาท 

รายละเอยีด เร่ิมต้นการลงทุน ส้ินปีที ่1 ส้ินปีที ่2 ส้ินปีที ่3 ส้ินปีที ่4 ส้ินปีที ่5 ส้ินปีที ่6 

เงนิลงทุนในสินทรัพย์ถาวร 
ค่าใช้จ่ายก่อนการด าเนินงาน 

-284,830,000.00 -368,418,000.00      
-500,000.00        

ดอกเบีย้จ่าย (ช่วงก่อสร้าง) -7,565,116.00            
ค่าใช้จ่ายการด าเนินงานในปีที่ 2   -1,151,005.00           

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการลงทุน -292,895,116.00 -369,569,005.00      
ขายไฟฟ้า     108,963,034.11  108,963,034.11  108,963,034.11  108,963,034.11  108,963,034.11  
ต้นทุนขาย หัก ค่าเส่ือม     -3,742,020.00  -3,784,854.70  -3,828,669.75  -3,873,491.50  -3,919,347.10  
ค่าใช้จ่ายบริหาร หัก ค่าเส่ือม     -862,000.00  -885,760.00  -910,232.80  -935,439.78  -961,402.98  
ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล          

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน   104,359,014.11 104,292,419.41 104,224,131.56 104,154,102.82 104,082,284.04 

ดอกเบีย้จ่าย   -7,565,116.00 -30,804,581.63  -28,956,306.73  -26,491,940.20  -23,719,527.85  -20,793,092.60  
ช าระคนืเงนิต้น     -29,810,885.45  -39,747,847.26  -44,716,328.17  -47,200,568.62  -47,200,568.62  

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ  -7,565,116.00 -60,615,467.07 -68,704,153.99 -71,208,268.37 -70,920,096.47 -67,993,661.22 

ก าไรจากการขายทีด่นิ               
ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล               

ส้ินสุดโครงการ        
รวม เงนิสดรับสุทธิต่อปี -292,895,116.00 -377,134,121.00 43,743,547.04 35,588,265.42 33,015,863.20 33,234,006.35 36,088,622.82 

เงนิสดสะสม  -7,565,116.00 36,178,431.04  71,766,696.46  104,782,559.66  138,016,566.00  174,105,188.82  
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ตารางที ่12 (ต่อ)        

      หน่วย: บาท 
รายละเอยีด ส้ินปีที ่7 ส้ินปีที ่8 ส้ินปีที ่9 ส้ินปีที ่10 ส้ินปีที ่11 ส้ินปีที ่12 ส้ินปีที ่13 

เงนิลงทุนในสินทรัพย์ถาวร 
ค่าใช้จ่ายก่อนการด าเนินงาน 

       
              

ดอกเบีย้จ่าย (ช่วงก่อสร้าง)             
ค่าใช้จ่ายการด าเนินงานในปีที่ 2               

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการลงทุน        

ขายไฟฟ้า 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  
ต้นทุนขาย หัก ค่าเส่ือม -3,966,264.43  -4,014,272.22  -4,063,400.00  -4,113,678.18  -4,165,138.03  -4,217,811.74  -4,271,732.42  
ค่าใช้จ่ายบริหาร หัก ค่าเส่ือม -988,145.07  -1,015,689.42  -1,044,060.10  -1,073,281.90  -1,103,380.36  -1,134,381.77  -1,166,313.23  
ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล    -11,914,751.10  -11,902,517.36  -300,486.09  -287,608.27  

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 104,008,624.61 103,933,072.47 103,855,574.01 91,861,322.92 91,791,998.36 26,047,154.51 25,974,180.20 

ดอกเบีย้จ่าย -17,866,657.34  -14,478,153.36  -10,935,626.48  -7,393,099.59  -3,696,549.80    
ช าระคนืเงนิต้น -54,653,289.98  -57,137,530.44  -57,137,530.44  -59,621,770.89  -59,621,770.89    

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ -72,519,947.33 -71,615,683.80 -68,073,156.91 -67,014,870.48 -63,318,320.69   

ก าไรจากการขายทีด่นิ               
ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล               

ส้ินสุดโครงการ        

รวม เงนิสดรับสุทธิต่อปี 31,488,677.29 32,317,388.67 35,782,417.09 24,846,452.44 28,473,677.67 26,047,154.51 25,974,180.20 

เงนิสดสะสม 205,593,866.11  237,911,254.78  273,693,671.88  298,540,124.32  327,013,801.99  353,060,956.50  379,035,136.70  
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ตารางที ่12  (ต่อ)   
      หน่วย: บาท 
รายละเอยีด ส้ินปีที ่14 ส้ินปีที ่15 ส้ินปีที ่16 ส้ินปีที ่17 ส้ินปีที ่18 ส้ินปีที ่19 ส้ินปีที ่20 

เงนิลงทุนในสินทรัพย์ถาวร 
ค่าใช้จ่ายก่อนการด าเนินงาน 

       
              

ดอกเบีย้จ่าย (ช่วงก่อสร้าง)             
ค่าใช้จ่ายการด าเนินงานในปีที่ 2               

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการลงทุน        

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  31,699,834.11  
ต้นทุนขาย หัก ค่าเส่ือม -4,326,934.14  -4,383,451.99  -4,441,322.03  -4,500,581.40  -4,561,268.31  -4,623,422.09  -4,687,083.21  
ค่าใช้จ่ายบริหาร หัก ค่าเส่ือม -1,199,202.62  -1,233,078.70  -1,267,971.06  -1,303,910.19  -1,340,927.50  -1,379,055.32  -1,418,326.98  
ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล -274,394.60  -521,671.03  -493,842.31  -465,282.76  -435,971.49  -405,887.01  -375,007.17  

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 25,899,302.74 25,561,632.40 25,496,698.71 25,430,059.76 25,361,666.81 25,291,469.68 25,219,416.74 

ดอกเบีย้จ่าย        
ช าระคนืเงนิต้น        

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ        

ก าไรจากการขายทีด่นิ               
ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล               

ส้ินสุดโครงการ        
รวม เงนิสดรับสุทธิต่อปี 25,899,302.74 25,561,632.40 25,496,698.71 25,430,059.76 25,361,666.81 25,291,469.68 25,219,416.74 

เงนิสดสะสม 404,934,439.44  430,496,071.84  455,992,770.55  481,422,830.31  506,784,497.12  532,075,966.81  557,295,383.55  
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ตารางที ่12  (ต่อ) 

      หน่วย: บาท 
รายละเอยีด ส้ินปีที ่21 ส้ินปีที ่22 ส้ินปีที ่23 ส้ินปีที ่24 ส้ินปีที ่25 ส้ินปีที ่26 รวม 

เงนิลงทุนในสินทรัพย์ถาวร 
ค่าใช้จ่ายก่อนการด าเนินงาน 

      -653,248,000.00 
                   -500,000.00 

ดอกเบีย้จ่าย (ช่วงก่อสร้าง)               -7,565,116.00 
ค่าใช้จ่ายการด าเนินงานในปีที่ 2                 -1,151,005.00 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมการลงทุน       -662,464,121.00 

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  1,565,127,852.75 
ต้นทุนขาย หัก ค่าเส่ือม -4,752,293.31  -4,819,095.26  -4,887,533.16  -4,957,652.41  -5,029,499.73  -5,103,123.22   -109,033,940.32 
ค่าใช้จ่ายบริหาร หัก ค่าเส่ือม -1,458,776.79  -1,500,440.10  -1,543,353.30  -1,587,553.90  -1,633,080.52  -1,679,972.93     -30,625,737.34 
ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล -343,309.20  -310,769.63  -277,364.30  -243,068.34  -207,856.16  -171,701.39     -28,931,488.19 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 25,145,454.80 25,069,529.13 24,991,583.36 24,911,559.46 24,829,397.70 24,745,036.57 1,396,536,686.89 

ดอกเบีย้จ่าย       192,700,651.58 
ช าระคนืเงนิต้น       496,848,090.75 

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ       689,548,742.33 

ก าไรจากการขายทีด่นิ           111,940,000.00  111,940,000.00 
ภาษีเงนิได้นิตบุิคคล           -33,582,000.00  -33,582,000.00 

ส้ินสุดโครงการ      78,358,000.00 78,358,000.00 

รวม เงนิสดรับสุทธิต่อปี 25,145,454.80 25,069,529.13 24,991,583.36 24,911,559.46 24,829,397.70 103,103,036.57  

เงนิสดสะสม 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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การวเิคราะห์ด้านการเงิน 
จากประมาณการตน้ทุนและผลตอบแทนของโครงการ สามารถประเมินความคุม้ค่าใน

การลงทุนของโครงการ โดยทุกหลกัเกณฑ์ไดคิ้ดลดให้กระแสเงินสด  (Cash Flow) เป็นมูลค่าปัจจุบนั 
โดยแต่ละเกณฑไ์ดผ้ลดงัน้ี  

1. การหามูลค่าปัจจุบนัสุทธิของผลตอบแทน (Net Present Value: NPV) คือ จ านวน
ผลตอบแทนสุทธิหรือกระแสเงินสดท่ีได้รับตลอดระยะเวลาของโครงการ โดยค านวณจากมูลค่า
ปัจจุบนัของผลตอบแทนสุทธิจากการด าเนินงานหักออกดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนในการลงทุน
ของโครงการ ซ่ึงปรับค่าจากเงินลงทุนทั้งหมด 662,464,121 บาท ดว้ยอตัรามูลค่าร้อยละ 6.82 เท่ากบั 
653,248,000 บาท 

       NPV     =  PVNB - PVIC 
 

โดยท่ี PVNB     = มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนสุทธิจากการด าเนินงาน 
                       PVIC     = มูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนในการลงทุน 
 
จากตารางท่ี 12 สามารถแทนค่าและค านวณหา NPV ได ้ดงัน้ี 
 

  NPV        = 1,396,536,686 – 653,248,000 
                  = 743,288,686 
 
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของผลตอบแทนมีค่ามากกว่าศูนย ์หมายความว่าผลประโยชน์ท่ีได้

จากการลงทุนในโครงการน้ีคุม้ค่าแก่การลงทุนตามเกณฑ์การตดัสินใจของมูลค่าปัจจุบนัสุทธิ จึง
ตดัสินใจรับโครงการตามเกณฑก์ารตดัสินใจของมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของผลตอบแทน (NPV≥0) 

2. อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการท่ีมีการปรับแล้ว (Modified Internal Rate of 
Return: MIRR) วิธีน้ีมีขอ้สมมติวา่เงินลงทุนท่ีไดล้งทุนเม่ือเร่ิมโครงการหรือระหวา่งด าเนินโครงการ
นั้น จะน ามารวมเป็นเงินลงทุนในคร้ังแรกโดยคิดตน้ทุนค่าเสียโอกาส เท่ากบัตน้ทุนของเงินทุนส่วน
ผลตอบแทนสุทธิจากการด าเนินงานท่ีไดรั้บมาระหวา่งด าเนินโครงการนั้น จะน าไปลงทุนต่อจนถึงปี
สุดทา้ยของโครงการโดยไดรั้บอตัราผลตอบแทนเท่ากบัตน้ทุนของเงินทุนเช่นเดียวกนั หลงัจากนั้นจะ
น ามูลค่าของเงินท่ีได้ในปีสุดท้ายมารวมกนัเป็นมูลค่า ณ ปีสุดท้ายของโครงการ (Terminal Value: 
TV) และจะหาอตัราคิดลดท่ีท าให้มูลค่า ณ ปีสุดทา้ยของโครงการน้ีเท่ากบัเงินลงทุนคร้ังแรกพอดี 
และอตัราคิดลดนั้นก็คืออตัราผลตอบแทนภายในของโครงการท่ีมีการปรับแลว้ หรือ MIRR  
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จากงบกระแสเงินสดในช่วงการด าเนินงานพบวา่ มีกระแสเงินสดท่ีไม่ปกติเกิดข้ึน (Non 
Conventional Project) ท าให้ไม่สามารถตดัสินใจตามเกณฑก์ารตดัสินใจของอตัราผลตอบแทนภายใน
ของโครงการหรือ IRR ได้ ดังนั้นค่า IRR ท่ีค  านวณได้จากการศึกษาในคร้ังน้ี จึงไม่เหมาะสมท่ีจะ
น ามาใช้เป็นเกณฑ์ในการตดัสินใจ จึงใช้อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการท่ีมีการปรับแล้ว 
(MIRR) แทน ซ่ึงมีค่าเท่ากับร้อยละ 15.62 มากกว่าต้นทุนเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักท่ีมีค่าเท่ากับ 6.82 จึง
ตดัสินใจรับโครงการตามเกณฑ์การตดัสินใจของอตัราผลตอบแทนภายในของโครงการท่ีมีการปรับ
แลว้ (MIRR ≥ WACC) 

3. อตัราส่วนผลตอบแทนสุทธิต่อตน้ทุนในการลงทุน (Net Benefit Investment Ratio: 
N/K) คือ อตัราส่วนของมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนสุทธิรวมต่อมูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนในการ
ลงทุนรวมของโครงการ  
 

     N / K      =      PVNB / PVIC 
 

      ในท่ีน้ี        PVNB       =       มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนสุทธิรวมของโครงการ 
                         PVIC       =       มูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนในการลงทุน 

 
จากตารางท่ี 12 สามารถค านวณหาอตัราส่วนผลตอบแทนสุทธิต่อตน้ทุนในการลงทุน

โดยการแทนค่า ไดด้งัน้ี  
                            N / K      =     1,396,536,686 / 653,248,000 

                                    =      2.14  
 

N / K มีค่าเท่ากบั 2.14 ซ่ึงมากกวา่หน่ึง จึงตดัสินใจรับโครงการตามเกณฑ์การตดัสินใจ
ของอตัราส่วนผลตอบแทนสุทธิต่อตน้ทุนในการลงทุน (N/K ≥ 1) 

จากผลการวิเคราะห์ความเป็นไปไดด้า้นการเงิน สามารถสรุปไดว้า่การลงทุนโครงการ
โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตยใ์นเขตอ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปางท่ีท าการศึกษาในคร้ังน้ีมีความคุม้ค่าแก่
การลงทุน เน่ืองจากผลตอบแทนท่ีไดรั้บของโครงการมีมากกวา่ตน้ทุนของโครงการ 
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การวเิคราะห์ความเส่ียงและความไม่แน่นอน 
การวิเคราะห์ความเส่ียงและความไม่แน่นอน  เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อให้

สอดคล้องกบัสภาพความเป็นจริงท่ีมีความความเส่ียง (Risk) และไม่แน่นอน (Uncertainty) อนัอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการลงทุนในโครงการได้ โดยการศึกษาน้ีจะใช้วิธีการทดสอบค่าความ
แปรเปล่ียน (Switching Value Test: SVT) เป็นการพิจารณาวา่ตวัแปรใดจะสามารถเปล่ียนแปลงไปใน
ทิศทางตรงขา้มไดม้ากท่ีสุดเม่ือตวัแปรอ่ืนมีค่าคงท่ี จึงจะท าให้โครงการน้ีไม่คุม้ค่าในการลงทุน ซ่ึง
โดยทัว่ไปจะใช้ส าหรับการตรวจสอบในกรณีของการเปล่ียนแปลงปัจจยัต่างๆของโครงการไปใน
ทิศทางอันไม่พึงประสงค์จะมีผลต่อเกณฑ์การตัดสินใจอย่างไร ซ่ึงจะท าการทดสอบค่าความ
แปรเปล่ียน (Switching Value Test: SVT) จ านวน 4 กรณี ดงัน้ี 

1. ค่าความแปรเปล่ียนด้านผลตอบแทน (Switching Value Test of Benefits: SVTB) 

เป็นการวดัวา่ผลตอบแทนของโครงการสามารถลดลงไดม้ากท่ีสุดร้อยละเท่าไหร่ เพื่อท่ีจะท าให ้NPV 

มีค่าเท่ากบัศูนย ์โดยใหต้น้ทุนของโครงการมีค่าคงท่ี  
 
  SVTB =         (NPV / PVB)  
   =         (743,288,686 / 1,396,536,686)  
   =         53.22 % 

จากค่าท่ีได ้พบว่า ผลตอบแทนของโครงการสามารถลดลงไดม้ากท่ีสุดเท่ากบัร้อยละ 
53.22 ซ่ึงหมายความว่า ถึงแม้ผลตอบแทนของโครงการจะลดลงอีกร้อยละ 53.22 หรือลดลงอีก 
743,336,824 บาท คงเหลือผลตอบแทนเพียง 653,119,862 บาท โครงการก็ยงัมีความเป็นไปได ้

2. ค่าความแปรเปล่ียนดา้นตน้ทุน (Switching value Test of Cost: SCTC) หมายความวา่
ตน้ทุนของโครงการสามารถเพิ่มข้ึนไดม้ากท่ีสุดร้อยละเท่าไหร่เพื่อท่ีจะท าให้ NPV มีค่าเท่ากบัศูนย ์
โดยใหผ้ลตอบแทนของโครงการมีค่าคงท่ี มีสูตรดงัน้ี 

 
  SVTC   =         (NPV / PVC)  
   =         (743,288,686 / 1,013,125,614)  
   =         73.36 % 
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จากค่าท่ีได้ พบว่า ต้นทุนของโครงการสามารถเพิ่มข้ึนได้มากท่ีสุดได้ร้อยละ 73.36
หมายความว่า ถึงแม้ต้นทุนของโครงการจะเพิ่มข้ึนอีกร้อยละ 73.36 หรือ 743,228,950 บาท เป็น 
1,756,354,565 บาท โครงการก็ยงัมีความเป็นไปได ้

3. ค่าความแปรเปล่ียนด้านต้นทุนการลงทุน (Switching Value Test of Investment 
Cost: SVTIC) หมายความว่า ต้นทุนการลงทุนของโครงการสามารถเพิ่มข้ึนได้มากท่ีสุดร้อยละ
เท่าไหร่ เพื่อท่ีจะท าให ้NPV มีค่าเท่ากบัศูนย ์โดยใหผ้ลตอบแทนของโครงการมีค่าคงท่ี มีสูตรดงัน้ี 

 
  SVTIC  =        (NPV / PVIC)  
   =        (743,288,686 / 653,248,000)  
   =        113.78 % 

จากค่าท่ีได้ พบว่า ต้นทุนการลงทุนของโครงการสามารถเพิ่มข้ึนได้มากสุดร้อยละ 
113.78 หมายความว่า ถึงแมต้น้ทุนการลงทุนของโครงการจะเพิ่มข้ึนอีกร้อยละ 113.78 หรือเพิ่มข้ึน 
743,265,574 บาท เป็น 1,396,513,574 บาท โครงการก็ยงัมีความเป็นไปได ้

4. ค่าความแปรเป ล่ียนด้านต้นทุนด้านการด าเนินงาน (Switching Value Test of 
Operation Cost: SVTOC) หมายความว่า ตน้ทุนการด าเนินงานของโครงการสามารถเพิ่มข้ึนไดม้าก
ท่ีสุดร้อยละเท่าไหร่ เพื่อท่ีจะท าให ้NPV มีค่าเท่ากบัศูนย ์โดยใหผ้ลตอบแทนของโครงการมีค่าคงท่ี มี
สูตรดงัน้ี 

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

จากค่าท่ีได ้พบวา่ ตน้ทุนการด าเนินงานของโครงการสามารถเพิ่มข้ึนไดม้ากท่ีสุดร้อยละ 
206.54 หมายความว่า ถึงแม้ต้นทุนการด าเนินงานของโครงการจะเพิ่มข้ึนอีกร้อยละ 206.54 หรือ 
743,291,223 บาท เพิ่มข้ึนเป็น 1,103,168,837 บาท โครงการก็ยงัมีความเป็นไปได ้
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ตารางที ่13 แสดงผลการทดสอบค่าความแปรเปล่ียน (Switching Value Test: SVT) 
 

รายการ  ร้อยละ 
ผลตอบแทนของโครงการสามารถลดลงไดม้ากท่ีสุด NPV/PVB 53.22 

ตน้ทุนของโครงการสามารถเพิ่มข้ึนไดม้ากท่ีสุด NPV/PVC 73.36 

ตน้ทุนการลงทุนของโครงการสามารถเพิ่มข้ึนไดม้ากท่ีสุด  NPV/PVIC 113.78 

ตน้ทุนการด าเนินงานของโครงการสามารถเพิ่มข้ึนไดม้ากท่ีสุด NPV/PVOC 206.54 
 
ท่ีมา: จากการค านวณ 


