บทที่ 6
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้ อค้ นพบและข้ อเสนอแนะ
6.1 สรุ ปผลการศึกษา
การศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้ าเซลล์แสงอาทิตย์ในเขตอาเภอ
เกาะคา จังหวัดลาปาง ได้วางรู ปแบบเป็ นโครงการของภาคเอกชน จึงทาการศึกษาความเป็ นไปได้ใน
การลงทุนทั้งหมด 4 ด้าน คือ ด้านการตลาด ด้านเทคนิค ด้านสถาบันหรื อการจัดการองค์การ และด้าน
การเงิน ซึ่ งผลการศึกษาความเป็ นไปได้ของโครงการในแต่ละด้านสามารถสรุ ปได้ ดังนี้
ความเป็ นไปได้ ด้านการตลาด
การศึ ก ษาความเป็ นไปได้ด้านการตลาด พบว่า อุ ป สงค์ห รื อความต้อ งการไฟฟ้ าใน
ประเทศไทยเติ บ โตขึ้ นอย่ า งต่ อ เนื่ องตามอั ต ราการเจริ ญเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ โดยเฉพาะ
ภาคอุ ตสาหกรรมที่ มี การเจริ ญเติ บโตเพิ่ม ขึ้ นอย่างรวดเร็ วและมี แนวโน้มปริ มาณการใช้ไฟฟ้ าเพิ่ ม
สู งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง โดยมีการคาดการณ์วา่ จะมีความต้องการใช้ไฟฟ้ าสู งสุ ดในปี พ.ศ. 2573 ประมาณ
52,890 เมกะวัตต์ ท าให้ รัฐบาลมี น โยบายส่ งเสริ ม การรั บ ซื้ อไฟฟ้ าจากพลัง งานนอกรู ป แบบและ
พลังงานหมุนเวียน โดยการไฟฟ้ าฝ่ ายจาหน่ายได้ออกระเบียบการรับซื้ อไฟฟ้ าจากผูผ้ ลิตไฟฟ้ าเอกชน
ขนาดเล็ก มาก (VSPP) ปริ ม าณการผลิ ตไม่ เกิ น 10 เมกะวัตต์และคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่ งชาติ (กพช.) ได้กาหนดมาตรการสนับสนุ นการผลิตไฟฟ้ าจากพลังงานหมุนเวียนสาหรับผูผ้ ลิ ต
ไฟฟ้ าเอกชนขนาดเล็กมาก (VSPP) โดยให้ส่วนเพิ่มราคารับซื้ อไฟฟ้ าที่ผลิ ตจากพลังงานแสงอาทิตย์
หน่ วยละ 8.00 บาท นอกจากนี้ ยงั ได้รับการส่ งเสริ มจากภาครัฐในด้านอื่นๆอีก อาทิ การส่ งเสริ มการ
ลงทุ น จากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุ น (The Board of Investment of Thailand: BOI) การ
สนับสนุนการกูย้ ืมเงินลงทุนจากธนาคารพาณิ ชย์ภายในประเทศของกระทรวงพลังงาน และการได้รับ
ส่ วนเพิ่มราคารับซื้ อไฟฟ้ า (Adder) จากการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคตลอดอายุโครงการ เป็ นต้น
และจากการศึกษาความต้องการใช้ไฟฟ้ าในพื้นที่ ศึกษา พบว่า ในปี 2555 มีอตั ราความ
ต้องการเพิ่ ม ขึ้ นจากปี 2554 ถึ งร้ อยละ 7.99 และมี ก ารคาดการณ์ ปริ มาณความต้องการใช้ไฟฟ้ าใน
ระยะเวลา 10 ปี (2556-2565) จะเพิ่มขึ้นร้ อยละ10 ต่อปี ตามการขยายตัวของครัวเรื อนประชากรและ
ภาคธุ รกิ จ ซึ่ งระบบสายส่ งของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคสามารถรองรับไฟฟ้ าเข้าสู่ ระบบได้อีกจานวน
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ประมาณ 100 ล้านหน่วยต่อชัว่ โมง หรื อ 100 เมกะวัตต์ต่อชัว่ โมง ดังนั้น จึงเป็ นโอกาสของภาคเอกชน
ที่มีความพร้อมในการลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนโครงการโรงไฟฟ้ าเซลล์แสงอาทิตย์ในพื้นที่ ซึ่ งผลจาก
การศึกษาในครั้งนี้ พบว่า ยังสามารถตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้ าในพื้นที่ได้ร้อยละ 6.0 เท่านั้น
โดยมีรายได้ตลอดอายุโครงการ 25 ปี ประมาณ 1,721 ล้านบาท
ความเป็ นไปได้ ทางด้ านเทคนิค
การศึ ก ษาความเป็ นไปได้ด้านเทคนิ ค ของโครงการ พบว่า มี ค วามเป็ นไปได้ใ นการ
ดาเนิ นงานทั้งในส่ วนของอุปกรณ์ เพื่อการติดตั้งและเชื่ อมต่อกับระบบสายส่ งเพื่อการจาหน่ ายไฟฟ้ า
รวมถึงความเหมาะสมของตาแหน่งที่ต้ งั โครงการ โดยแยกรายละเอียดของผลการศึกษา ดังนี้
การเลือกสถานที่ต้ งั โครงการ พบว่า สถานที่ต้ งั โครงการที่เหมาะสมที่สุด (Specific Site)
ตั้งอยูท่ ี่ตาบลนาแก้ว อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง มีขนาดเนื้ อที่ประมาณ 73 ไร่ ติดทางหลวงหมายเลข
1002 (ทางหลางชนบทหมายเลข ลป.1274) ใกล้สายส่ งไฟฟ้ าแรงสู ง 22 กิโลโวลท์หรื อระบบไฟฟ้ า 3
เฟสของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค ซึ่ งสามารถเชื่อมต่อเพื่อการจาหน่ายไฟฟ้ าให้กบั การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค
ได้ และอยู่ห่ า งจากชุ ม ชนซึ่ งมี วิ ถี ชี วิ ต แบบชนบทประมาณ 5 กิ โ ลเมตร จึ ง ไม่ ท าให้ เกิ ด ปั ญ หา
ผลกระทบกับวิถีชีวติ ชุมชน สาหรับการศึกษาระเบียบข้อบังคับ กฎหมายท้องถิ่นรวมถึงผังเมือง พบว่า
การก่อสร้างโรงไฟฟ้ าต้องยื่นขออนุญาตต่อเทศบาลตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ
สามารถใช้ก่ อสร้ างโรงไฟฟ้ าเซลล์แสงอาทิ ตย์ได้ ตามประกาศกฎกระทรวงมหาดไทย เรื่ องให้ใช้
บังคับผังเมืองรวมจังหวัดลาปาง พ.ศ. 2556
การเลื อ กเทคโนโลยีส าหรั บ การผลิ ต เซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้เลื อ ก
เทคโนโลยีแบบต่ อกับ ระบบจาหน่ าย (Photovoltaic Grid Connected System) ซึ่ งเป็ นระบบส าหรั บ
การผลิ ตไฟฟ้ าผ่านอุปกรณ์ เปลี่ ยนไฟฟ้ ากระแสตรงเป็ นไฟฟ้ ากระแสสลับเข้าสู่ ระบบจาหน่ ายไฟฟ้ า
(National Grid) ของการไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคโดยตรง โดยพบว่าสามารถหาตัวแทนผูน้ าเข้า-จาหน่ายและ
รั บ จ้า งติ ดตั้ง อุ ป กรณ์ ต่ างๆที่ เกี่ ย วข้อ งกับ โครงการได้ภ ายในประเทศ และเทคโนโลยีก ารผลิ ต ที่
เหมาะสมกับ โครงการ คือ ชุ ดแผงเซลล์แสงอาทิ ตย์ชนิ ดฟิ ล์มบางอะมอร์ ฟั ส ซิ ลิคอน (Amorphous
Silicon Cells) ซึ่ งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิ ดดังกล่าวที่มีจาหน่ายภายในประเทศที่ได้รับความนิยมมาก
ที่สุด คือ ยี่ห้อ SCHOTT รุ่ น SCHOTT Solar ASITM 100 ขนาดกาลังการผลิ ตต่อแผง 100 วัตต์ และมี
น้ า หนั ก 18 กิ โ ลกรั ม ต่ อ แผง ประสิ ท ธิ ภ าพแผงประมาณร้ อ ยละ 7 ส าหรั บ อุ ป กรณ์ ที่ จ าเป็ นใน
กระบวนการผลิ ต ที่ ส าคัญ คื อ เครื่ องแปลงกระแสไฟฟ้ า (Inverter) ที่ ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ว่ า มี
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ประสิ ทธิ ภาพดีที่สุดในขณะนี้ คือ ยี่หอ้ Sharp รุ่ น JH-014KE1 โดยเครื่ องจะทางานโดยอัตโนมัติเมื่อมี
แสงแดดเพียงพอ
การเลือกขนาดของโครงการ พบว่า ขนาดกาลังการผลิตไฟฟ้ าที่เหมาะสม คือ ขนาด 6.0
เมกะวัตต์ หรื อ กาลังการผลิตไฟฟ้ าต่อปี เท่ากับ 9,855,000 กิโลวัตต์-ชัว่ โมง และกาลังการผลิ ตไฟฟ้ า
ตลอดอายุโครงการ 25 ปี เท่ ากับ 245,288,327 กิ โลวัตต์-ชั่วโมง โดยต้องใช้เงิ นลงทุ นในส่ วนของ
ต้นทุนการลงทุนประมาณ 653 ล้านบาท
ความเป็ นไปได้ ทางด้ านการจัดการองค์ การและการจัดการ
มีแนวทางในการบริ หารจัดการองค์กรที่เน้นการให้ อานาจและการตัดสิ นใจในหน้าที่ที่
ตนเองรั บ ผิดชอบ หรื อที่ เรี ยกว่า Empowerment ซึ่ งเป็ นการบริ ห ารงานคุ ณ ภาพแบบเบ็ดเสร็ จหรื อ
โดยรวม (Total Quality Management) และการปรับลดขนาดองค์กร (Downsizing) ซึ่ งสรุ ปแนวทาง
ในการบริ หารจัดการองค์กรได้ดงั นี้
1. มุ่งเน้นการปรับปรุ งการทางานอย่างต่อเนื่ อง (Continuous Improvement)
2. มุ่งเน้นตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Customer Service)
3. มุ่งเน้นการทางานเป็ นทีม (Teamwork)
4. มุ่งเน้นการทางานเชิงรุ ก (Proactive)
และแบ่งการศึกษาออกเป็ น 2 ระยะ คือ ระยะก่อนการดาเนิ นงาน(Pre-Operating Period)
การจัดการที่ เหมาะสม คื อ การจ้างเหมาแบบเบ็ดเสร็ จ หรื อ Turn Key และระหว่างการดาเนิ นงาน
(Operating Period) ได้วางโครงสร้างองค์กรเป็ นองค์กรขนาดเล็ก มีสายการบังคับบัญชาเพียง 1 ระดับ
เพื่อให้เหมาะสมกับขนาดและลักษณะของธุ รกิ จ โดยมีการจ้างงานในช่ วงการดาเนิ นงาน (Operating
Period) จ านวน 9 คน และมี ค่ า ใช้ จ่ า ยในการด าเนิ นงานและการบ ารุ งรั ก ษา (Operating and
Maintenance Cost) ตลอดระยะเวลาการดาเนินงานของโครงการประมาณ 360 ล้านบาท
ความเป็ นไปได้ ทางด้ านการเงิน
การศึกษาความเป็ นได้ทางด้านการเงินภายใต้เงื่ อนไขต่างๆ ตามที่กาหนด ใช้เงิ นลงทุน
ประมาณ 653 ล้านบาท แยกตามรายละเอียดที่ได้นาเสนอไว้ในบทที่ 5 โดยมีตน้ ทุนเงิ นทุนเฉลี่ ยถ่วง
น้ าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) เท่ากับร้ อยละ 6.82 การวิเคราะห์ความเป็ นไป
ได้ทางการเงินสามารถสรุ ปผลได้ดงั นี้
1. มูลค่าปั จจุบนั สุ ทธิ (NPV) เท่ากับ 743,288,686 บาท
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2. อัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ของโครงการที่คานวณได้จากการศึกษาในครั้งนี้ ไม่
เหมาะสมในการนามาใช้ในเกณฑ์ในการตัดสิ นใจ เนื่ องจากพบว่าค่ ากระแสเงิ นสดไม่ ป กติ (Non
Conventional Project) จึงใช้อตั ราผลตอบแทนภายในที่ มีการปรับค่าแล้ว (MIRR) เป็ นเกณฑ์ในการ
ตัดสิ นใจแทน
3. อัตราผลตอบแทนภายในที่มีการปรับค่าแล้ว (MIRR) เท่ากับร้อยละ 15.62 ต่อปี
4. อัตราส่ วนระหว่างผลตอบแทนสุ ทธิ ต่อการลงทุน (N/K) เท่ากับ 2.14
สรุ ปได้วา่ การลงทุนโครงการนี้มีความคุม้ ค่าแก่การลงทุน เนื่องจากผลตอบแทนที่ได้รับ
ของโครงการมีมากกว่าต้นทุนของโครงการ
ส าหรั บ การวิ เคราะห์ ค วามเสี่ ย งและความไม่ แ น่ น อน โดยวิ ธี ก ารทดสอบค่ า ความ
แปรเปลี่ ยน พบว่า โครงการสามารถมี รายรับที่ ลดลงได้เท่ากับ ร้ อยละ 53.22 สามารถมีตน้ ทุ นของ
โครงการที่ เพิ่ ม ขึ้ น ได้เท่ ากับ ร้ อ ยละ 73.36 สามารถมี ต้น ทุ น การลงทุ น ที่ เพิ่ ม ขึ้ น ได้เท่ ากับ ร้ อ ยละ
113.78 และสามารถมี ต้น ทุ น การด าเนิ น งานที่ เพิ่ ม ขึ้ น ได้เท่ ากับ ร้ อ ยละ 206.54 ซึ่ งจะยังคงท าให้
โครงการมี ความคุ ม้ ค่าในการลงทุ นหรื อยังคงเป็ นที่ ยอมรับได้แม้ว่ารายรับจะลดลงหรื อต้นทุนรวม
ต้นทุนการลงทุนและต้นทุนการดาเนินงานจะเพิ่มขึ้นจากการศึกษาในครั้งนี้ก็ตาม
6.2 อภิปรายผลการศึกษา
การศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้ าเซลล์แสงอาทิตย์ในเขตอาเภอ
เกาะคา จังหวัดลาปาง นาทฤษฎี การวางแผนและวิเคราะห์ โครงการ (อ้างอิงจากประสิ ทธิ์ ตงยิ่งศิริ,
2545) มาใช้ในการศึ ก ษา โดยการศึ ก ษาความเป็ นไปได้ (Feasibility Analysis) ของโครงการ เป็ น
การศึกษาและการจัดทาเอกสารที่ ประกอบไปด้วยข้อมูลต่างๆที่ จาเป็ นที่ แสดงถึ งเหตุ ผลสนับสนุ น
(Justification)และความถู ก ต้อ งสมบู ร ณ์ (Soundness) ของโครงการ เพื่ อ ให้ ไ ด้ม าซึ่ งโครงการที่ ดี
สามารถนาไปปฏิ บตั ิได้จริ ง และเมื่ อปฏิ บตั ิแล้วจะให้ผลประโยชน์ตอบแทนคุ ม้ ค่าต่อการลงทุน ซึ่ ง
โครงการจะมี ความคุ ม้ ค่าก็ต่อเมื่ อผลตอบแทนมี ค่าสู งกว่าต้นทุ น การศึกษาในครั้งนี้ กาหนดให้เป็ น
โครงการของภาคเอกชน จึงทาการศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนทั้งหมด 4 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย
การศึกษาความเป็ นไปได้ดา้ นการตลาด ด้านเทคนิ ค ด้านการจัดการองค์การและการจัดการ และด้าน
การเงิน

92

การศึกษาความเป็ นไปได้ ด้านการตลาด
พบว่ า ต้อ งการใช้ ไ ฟฟ้ าในประเทศเพิ่ ม ขึ้ น อย่า งต่ อ เนื่ อ งตามอัต ราการเติ บ โตทาง
เศรษฐกิจและครัวเรื อนทั้งในระดับประเทศและในพื้นที่ศึกษา สอดคล้องกับผลการศึกษาของนิ ตินยั
นัคเรศ (2552) ทาการศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนผลิตไฟฟ้ าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ในเขตอาเภอ
ศรี ราชา จังหวัดชลบุรี และยศนันท์ กลัดเกษา (2551) ทาการศึกษาความเป็ นไปได้โครงการโรงไฟฟ้ า
พลังน้ าขนาดเล็กแม่ลาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่ งผลการศึ กษาพบว่า ความต้องการใช้ไฟฟ้ าในพื้นที่
ศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจและครัวเรื อนของจังหวัดที่ทาการศึกษา
การศึกษาความเป็ นไปได้ ด้านเทคนิค
การศึ ก ษาในครั้ งนี้ เป็ นการศึ ก ษาเซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ แ บบต่ อ กั บ ระบบจ าหน่ าย
(Photovoltaic Grid Connected System) ซึ่ งเป็ นระบบสาหรับการผลิตไฟฟ้ าผ่านอุปกรณ์ เปลี่ ยนไฟฟ้ า
กระแสตรงเป็ นไฟฟ้ ากระแสสลับ เข้าสู่ ระบบจาหน่ ายไฟฟ้ า (National Grid) ของการไฟฟ้ าส่ ว น
ภูมิภาคโดยตรง พบว่า เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมกับโครงการ คือ เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิ ล์มบาง
อะมอร์ ฟั ส ซิ ลิ ค อน (Amorphous Silicon Cells) ซึ่ งไม่ ส อดคล้อ งกับ การศึ ก ษาของนิ ติ นัย นัค เรศ
(2552) ที่ทาการศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนผลิ ตไฟฟ้ าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ในเขตอาเภอศรี
ราชา จังหวัดชลบุ รี โดยเลื อกใช้เทคโนโลยีส าหรับการผลิ ตไฟฟ้ าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ชนิ ดมัล ติ
คริ สตัลไลน์ ซิลิคอน (Multi Crystalline Silicon Cells) ซึ่ งมีตน้ ทุนการลงทุนสู งกว่า
การศึกษาความเป็ นไปได้ ด้านการจัดการองค์ การและการจัดการ
พบว่ า การบริ ห ารจัด การองค์ ก ารที่ เหมาะสมแบ่ ง ออกเป็ น 2 ระยะ คื อ ก่ อ นการ
ดาเนิ นงานและระหว่างการดาเนิ นงาน และการบริ หารจัดการในช่วงก่อสร้างที่เหมาะสม คือ การจ้าง
เหมาเบ็ดเสร็ จ หรื อ Turn Key สอดคล้องกับผลการศึกษาของยศนันท์ กลัดเกษา (2551) ทาการศึกษา
ความเป็ นไปได้โครงการโรงไฟฟ้ าพลังน้ าขนาดเล็กแม่ลาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผลการศึกษา พบว่า
การบริ หารจัดการที่เหมาะสม คือ การจ้างเหมาเบ็ดเสร็ จ หรื อ Turn Key โดยการบริ หารงานแบ่งเป็ น 2
ระยะ คือ ก่อนการดาเนินงานและระหว่างการดาเนินงาน
การศึกษาความเป็ นไปได้ ด้านการเงิน
พบว่า โครงการมี ค วามคุ ้ม ค่ าแก่ ก ารลงทุ น เนื่ องจากมี ผ ลตอบแทนสู งกว่าต้น ทุ น ไม่
สอดคล้องกับผลการศึกษาของนิ ตินยั นัคเรศ (2552) ซึ่ งทาการศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนผลิต
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ไฟฟ้ าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ในเขตอาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี พบว่า โครงการไม่คุม้ ค่าแก่การลงทุน
เนื่ องจากต้นทุนของโครงการสู งกว่าผลประโยชน์ที่ผผู ้ ลิตไฟฟ้ ารายเล็กมากได้รับตลอดอายุโครงการ
ซึ่ งเกิ ดจากการลงทุ นในส่ วนของค่าที่ ดินและเทคโนโลยีที่เลื อกใช้มีราคาแพง แต่ส อดคล้องกับ ผล
การศึกษาของสมบัติ จันทร์ กระจ่าง (2548) ทาการศึกษาความเป็ นไปได้ทางการเงิน ในการนาเซลล์
แสงอาทิ ตย์มาใช้ในโครงการผลิ ตไฟฟ้ าพลังงานหมุ นเวียนขนาดเล็กมาก พบว่า การลงทุนเองโดย
ไม่ได้รับการสนับสนุ นเงินลงทุนจะให้ผลตอบแทนติดลบไม่คุม้ ค่าการลงทุน ในขณะที่ยศนันท์ กลัด
เกษา (2551) ท าการศึ ก ษาความเป็ นไปได้โ ครงการโรงไฟฟ้ าพลัง น้ าขนาดเล็ ก แม่ ล าง จัง หวัด
แม่ ฮ่องสอน พบว่า โครงการมี ค วามเหมาะสมในการลงทุ น แต่ เนื่ องจากระยะเวลาในการคื น ทุ น
ค่อนข้างช้า จึ งเหมาะสาหรับ การลงทุ นของภาครั ฐเท่ านั้น แต่หากภาคเอกชนมี ความสนใจในการ
ลงทุนอาจต้องหาแหล่งเงินกูผ้ า่ นโครงการที่ได้รับการส่ งเสริ มจากภาครัฐ และรุ่ งรัตน์ เรื องสังข์ (2549)
ทาการวิเคราะห์ ผลตอบแทนทางการเงินในการลงทุนผลิ ตไฟฟ้ าของโรงไฟฟ้ าชี วมวล : กรณี ของ
บริ ษทั ด่านช้าง ไบโอ-เอ็นเนอร์ ยี จากัด พบว่า โครงการมีกาไรคุม้ ค่าการลงทุนเช่นกัน
6.3 ข้ อค้ นพบ
การศึกษาความเป็ นไปได้ในการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้ าเซลล์แสงอาทิตย์ในเขตอาเภอ
เกาะคา จังหวัดลาปาง มีขอ้ ค้นพบจากการศึกษา ดังนี้
ด้ า นการตลาด ในปั จ จุ บ ัน ประเทศไทยผลิ ต พลัง งานไฟฟ้ าใช้ภ ายในประเทศจาก
เชื้ อเพลิงประเภทฟอสซิ ลมากถึงร้อยละ 94.40 ในขณะที่ใช้เชื้ อเพลิงจากพลังงานทดแทนเพียงร้อยละ
1.83 ส่ วนที่ เหลื อเป็ นการนาเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ทาให้ประเทศขาดความมัน่ คงด้านพลังงาน
และในพื้นที่ศึกษายังสามารถรองรับไฟฟ้ าเข้าสู่ ระบบสายส่ งได้อีก 94 เมกะวัตต์
ด้ านเทคนิ ค มี ผูน้ าเข้า จาหน่ ายและรั บ ติ ดตั้งเซลล์ แสงอาทิ ตย์ภายในประเทศหลาย
บริ ษทั แต่ยงั ไม่มีการลงทุ นผลิตภายในประเทศทาให้ชุดเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์ ประกอบการ
ติดตั้งมีราคาสู ง ทั้งๆที่เทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์มีการพัฒนาก้าวหน้าไปมาก
ด้ านการจัดการองค์ การและการจัดการ มีบุคคลากรและวิศวกรที่มีความเชี่ ยวชาญด้าน
การติดตั้งและการผลิตไฟฟ้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์ภายในประเทศทั้งในองค์กรภาครัฐและเอกชน แต่
บุคลากรเหล่านี้กลับไม่มีความเชี่ยวชาญในการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์ประกอบ
ด้ านการเงิน มีตน้ ทุนการลงทุนโครงการสู งในปี แรก เนื่องจากชุดเซลล์แสงอาทิตย์และ
อุ ปกรณ์ ประกอบการติ ดตั้งมี ราคาสู ง โดยต้นทุ นการลงทุ นต่อหน่ วยผลิ ตเท่ากับ 108,833 บาทต่อ
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กิโลวัตต์ หรื อประมาณ 106 ล้านบาทต่อเมกะวัตต์ ในขณะที่ใช้เงินทุนหมุนเวียนต่า เนื่องจากการขาย
ไฟฟ้ าให้กบั การไฟฟ้ าฝ่ ายจาหน่ ายของรัฐบาลมี เครดิ ตระยะสั้นแค่ 1 เดื อนและมีสัญญาการซื้ อขาย
ไฟฟ้ าเป็ นหลักประกันความมัน่ คง และหากเปรี ยบเทียบรายได้จากการจาหน่ ายไฟฟ้ าในปี เดี ยวกัน
รายได้จากขายไฟฟ้ าในอัตราที่ ได้รับส่ วนเพิ่มราคา (Adder) จะมากกว่ารายได้จากการขายไฟฟ้ าใน
ราคาปกติร้อยละ 41.03
6.4 ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะจากการศึกษา
1. จากผลการศึกษาความเป็ นไปได้และข้อค้นพบด้านการตลาดและด้านการเงิน ภาครัฐ
ควรมีนโยบายส่ งเสริ มให้ผปู ้ ระกอบการดาเนิ นโครงการโรงไฟฟ้ าเซลล์แสงอาทิตย์เพิ่มมากขึ้น โดย
อาจมีนโยบายหรื อมาตรการสร้างแรงจูงใจในด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้นกว่าที่เป็ นอยูใ่ นปั จจุบนั อาทิเช่ น
การต่ออายุหรื อการขยายระยะเวลาในการกาหนดอัตราส่ วนเพิ่มราคารับซื้ อไฟฟ้ า (Adder) หรื อการ
พิจารณากาหนดอัตราส่ วนเพิ่มราคารับซื้ อไฟฟ้ าให้สอดคล้องกับต้นทุนและเชื้ อเพลิงที่ใช้ในการผลิต
นอกจากนี้ ยงั ควรขยายระยะเวลาการส่ งเสริ มการลงทุนด้านมาตรการทางภาษีเงินได้นิติบุคคลรวมถึ ง
อาจจัดหาแหล่งเงินทุนที่มีอตั ราดอกเบี้ยต่าหรื อปลอดดอกเบี้ยให้แก่ผปู ้ ระกอบการด้วย เพราะการผลิต
ไฟฟ้ าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เป็ นการใช้พลังงานหมุนเวียนที่มีอยูป่ ริ มาณมากและใช้ไม่มีวนั หมดไป
รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมทดแทนพลังงานจากเชื้ อเพลิงฟอสซิ ล นอกจากนี้ การ
ไฟฟ้ าฝ่ ายจาหน่ายในฐานะผูร้ ับซื้ อไฟฟ้ าจากผูผ้ ลิตไฟฟ้ าเอกชน ควรยกเว้นการหักค่าพลังงานไฟฟ้ าที่
ผูผ้ ลิตไฟฟ้ าเอกชนจาหน่ายให้เพื่อเป็ นค่าดาเนินการ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ผปู ้ ระกอบการอีกทางหนึ่ง
2. จากผลการศึ ก ษาความเป็ นไปได้ แ ละข้อ ค้น พบด้านเทคนิ ค และด้านการจัด การ
องค์ก ารและการจัด การ ภาครั ฐ ควรมี ก ารส่ ง เสริ ม การวิ จ ัย และพัฒ นาเทคโนโลยี ก ารผลิ ต เซลล์
แสงอาทิ ตย์ท้ งั ในสถาบันการศึ กษาและหน่ วยงานภาครั ฐที่ เกี่ ยวข้อง เพื่ อให้สามารถผลิ ต ชุ ดเซลล์
แสงอาทิตย์และอุปกรณ์ ประกอบให้มีราคาที่ต่าลงและสามารถผลิตได้ภายในประเทศ ซึ่ งข้อค้นพบ
จากการศึกษาความเป็ นไปได้ดา้ นการเงิน ก็พบว่าต้นทุนการลงทุนของโครงการมีการลงทุนสู งในปี
แรก เนื่องจากราคาชุดเซลล์แสงอาทิตย์และอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งมีราคาสู ง
3. ในส่ วนของผูป้ ระกอบการภาคเอกชนควรมีการสารวจและเปรี ยบเทียบราคา คุณภาพ
การใช้งานของชุ ดอุปกรณ์แผงเซลล์แสงอาทิตย์และบริ การหลังการขายจากผูผ้ ลิตและจาหน่ายหลายๆ
แหล่ง เพื่อลดต้นทุนในการลงทุนเริ่ มต้นและสะท้อนถึงต้นทุนในการลงทุนที่แท้จริ งมากยิ่งขึ้น และ
หากเป็ นไปได้ควรลดสัดส่ วนการลงทุนในส่ วนของเงิ นกูย้ ืมจากธนาคารพาณิ ชย์ลงแล้วเพิ่มในส่ วน
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ของเจ้าของทุ น เพื่อลดภาระดอกเบี้ ยที่ จะทาให้ผลประกอบการลดลง และนอกจากเรื่ องต้นทุนการ
ลงทุนแล้วผูป้ ระกอบการควรระมัดระวังหรื อให้ความสนใจต่อผลกระทบจากปั จจัยภายนอกอื่นๆที่
อาจเกิดขึ้นจากการเลือกสถานที่ต้ งั โครงการ นอกเหนื อจากปั จจัยด้านสาธารณู ปโภคและการเชื่ อมโยง
ระบบสายส่ งไฟฟ้ า โดยปั จจัยเสี่ ยงภายนอกที่อาจส่ งผลกระทบด้านลบต่อการดาเนินงานของโครงการ
อาทิ เช่ น ปั ญ หาน้ า ท่ วม การไม่ ย อมรั บ โครงการของคนในชุ ม ชนและความไม่ เสถี ย รหรื อ ไม่ มี
ประสิ ทธิ ภาพของระบบสายส่ งไฟฟ้ า เป็ นต้น ซึ่ งผูป้ ระกอบการควรหาแนวทางหรื อกาหนดมาตราการ
ป้ องกันและแก้ไขที่เหมาะสมตั้งแต่ระยะก่อนการดาเนิ นงาน เพื่อลดผลกระทบต่างๆดังกล่าวต่อการ
ดาเนิ นงานของโครงการในระยะยาว นอกจากนี้ ผปู ้ ระกอบการภาคเอกชนควรหาวิธีการเพิ่มผลผลิ ต
โดยอาจหาเทคโนโลยีหรื ออุปกรณ์การติดตั้งที่ทาให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์หนั เข้าหาดวงอาทิตย์ให้มาก
ที่สุด เช่ น เทคโนโลยีที่ทาให้แผงเซลล์แสงอาทิ ตย์หมุ นตามการส่ องแสงของดวงอาทิ ตย์ตลอดเวลา
เป็ นต้น นอกจากนี้ ในการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์และเครื่ องแปลงกระแสไฟฟ้ า รวมถึ งอุปกรณ์
ประกอบการติดตั้งอื่นๆ ควรแบ่งการติดตั้งออกเป็ นชุดๆ หากชุดใดชุดหนึ่งเกิดข้อขัดข้องชุดที่เหลือจะ
ยังคงสามารถผลิตไฟฟ้ าได้ ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการอยูไ่ ด้อย่างยัง่ ยืน มัน่ คง มีรายได้จากผลประกอบการ
อย่างต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้น
ข้ อเสนอแนะสาหรับผู้ทจี่ ะทาการศึกษาต่ อไป
1. ควรมีการศึกษาเปรี ยบเทียบโครงการโรงไฟฟ้ าเซลล์แสงอาทิตย์ ที่เชื่อมต่อกับระบบ
จาหน่ ายหลายๆขนาดหรื อเทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อใช้เป็ นข้อมูลทางเลื อกในการผลิ ตพลังงานไฟฟ้ าจาก
เซลล์แสงอาทิตย์
2. การศึ ก ษาในครั้ งนี้ ได้ก าหนดขอบเขตการศึ ก ษาไว้เป็ นการศึ ก ษาความเป็ นไปได้
ประเภทโครงการของเอกชน จึงศึกษาความเป็ นไปได้เพียง 4 ด้าน คือ ด้านการตลาด ด้านเทคนิค ด้าน
การจัดการองค์การและการจัดการ และด้านการเงิ นเท่านั้น หากเป็ นการศึกษาประเภทโครงการของ
ภาครั ฐ ควรท าการศึ ก ษาความเป็ นไปได้ใ ห้ ค รอบคลุ ม ทั้ง ด้า นเศรษฐกิ จ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้อ ม
ประกอบด้วย
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