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บทที ่6 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 

 
6.1 สรุปผลการศึกษา 

 
การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตยใ์นเขตอ าเภอ

เกาะคา จงัหวดัล าปาง ไดว้างรูปแบบเป็นโครงการของภาคเอกชน จึงท าการศึกษาความเป็นไปไดใ้น
การลงทุนทั้งหมด 4 ดา้น คือ ดา้นการตลาด ดา้นเทคนิค ดา้นสถาบนัหรือการจดัการองคก์าร และดา้น
การเงิน ซ่ึงผลการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการในแต่ละดา้นสามารถสรุปได ้ดงัน้ี 

 
ความเป็นไปได้ด้านการตลาด 

การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาด พบว่า อุปสงค์หรือความต้องการไฟฟ้าใน
ประเทศไทยเติบโตข้ึนอย่างต่อ เน่ื องตามอัตราการเจริญ เติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะ
ภาคอุตสาหกรรมท่ีมีการเจริญเติบโตเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพิ่ม
สูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยมีการคาดการณ์วา่จะมีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสูงสุดในปี พ.ศ. 2573 ประมาณ 
52,890 เมกะวตัต์ ท าให้รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการรับซ้ือไฟฟ้าจากพลังงานนอกรูปแบบและ
พลงังานหมุนเวียน โดยการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายไดอ้อกระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชน
ขนาดเล็กมาก (VSPP) ปริมาณการผลิตไม่เกิน 10 เมกะวตัต์และคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ (กพช.) ไดก้  าหนดมาตรการสนบัสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวียนส าหรับผูผ้ลิต
ไฟฟ้าเอกชนขนาดเล็กมาก (VSPP) โดยให้ส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าท่ีผลิตจากพลงังานแสงอาทิตย์
หน่วยละ 8.00 บาท นอกจากน้ียงัไดรั้บการส่งเสริมจากภาครัฐในดา้นอ่ืนๆอีก อาทิ การส่งเสริมการ
ลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  (The Board of Investment of Thailand: BOI)  การ
สนบัสนุนการกูย้ืมเงินลงทุนจากธนาคารพาณิชยภ์ายในประเทศของกระทรวงพลงังาน และการไดรั้บ
ส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตลอดอายโุครงการ เป็นตน้  

และจากการศึกษาความตอ้งการใช้ไฟฟ้าในพื้นท่ีศึกษา พบว่า ในปี 2555 มีอตัราความ
ตอ้งการเพิ่มข้ึนจากปี 2554 ถึงร้อยละ 7.99 และมีการคาดการณ์ปริมาณความตอ้งการใช้ไฟฟ้าใน
ระยะเวลา 10 ปี (2556-2565) จะเพิ่มข้ึนร้อยละ10 ต่อปีตามการขยายตวัของครัวเรือนประชากรและ
ภาคธุรกิจ ซ่ึงระบบสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถรองรับไฟฟ้าเขา้สู่ระบบไดอี้กจ านวน
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ประมาณ 100 ลา้นหน่วยต่อชัว่โมง หรือ 100 เมกะวตัตต่์อชัว่โมง ดงันั้น จึงเป็นโอกาสของภาคเอกชน
ท่ีมีความพร้อมในการลงทุนท่ีจะเขา้มาลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตยใ์นพื้นท่ี ซ่ึงผลจาก
การศึกษาในคร้ังน้ี พบวา่ ยงัสามารถตอบสนองความตอ้งการใช้ไฟฟ้าในพื้นท่ีไดร้้อยละ 6.0 เท่านั้น 
โดยมีรายไดต้ลอดอายโุครงการ 25 ปีประมาณ 1,721 ลา้นบาท 
 
ความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิค 

การศึกษาความเป็นไปได้ด้านเทคนิคของโครงการ  พบว่า มีความเป็นไปได้ในการ
ด าเนินงานทั้งในส่วนของอุปกรณ์เพื่อการติดตั้งและเช่ือมต่อกบัระบบสายส่งเพื่อการจ าหน่ายไฟฟ้า 
รวมถึงความเหมาะสมของต าแหน่งท่ีตั้งโครงการ โดยแยกรายละเอียดของผลการศึกษา ดงัน้ี 

การเลือกสถานท่ีตั้งโครงการ พบวา่ สถานท่ีตั้งโครงการท่ีเหมาะสมท่ีสุด (Specific Site) 
ตั้งอยูท่ี่ต  าบลนาแกว้ อ าเภอเกาะคา จงัหวดัล าปาง มีขนาดเน้ือท่ีประมาณ 73 ไร่ ติดทางหลวงหมายเลข 
1002 (ทางหลางชนบทหมายเลข ลป.1274) ใกลส้ายส่งไฟฟ้าแรงสูง 22 กิโลโวลทห์รือระบบไฟฟ้า 3 
เฟสของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซ่ึงสามารถเช่ือมต่อเพื่อการจ าหน่ายไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ได้ และอยู่ห่างจากชุมชนซ่ึงมีวิถีชีวิตแบบชนบทประมาณ 5 กิโลเมตร จึงไม่ท าให้เกิดปัญหา
ผลกระทบกบัวถีิชีวติชุมชน ส าหรับการศึกษาระเบียบขอ้บงัคบั กฎหมายทอ้งถ่ินรวมถึงผงัเมือง พบวา่ 
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าตอ้งยื่นขออนุญาตต่อเทศบาลตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และ
สามารถใช้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตยไ์ด้ ตามประกาศกฎกระทรวงมหาดไทย เร่ืองให้ใช้
บงัคบัผงัเมืองรวมจงัหวดัล าปาง พ.ศ. 2556 

การเลือกเทคโนโลยีส าหรับการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ ในการศึกษาคร้ังน้ีได้เลือก
เทคโนโลยีแบบต่อกบัระบบจ าหน่าย (Photovoltaic Grid Connected System) ซ่ึงเป็นระบบส าหรับ
การผลิตไฟฟ้าผา่นอุปกรณ์เปล่ียนไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบัเขา้สู่ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
(National Grid) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโดยตรง โดยพบวา่สามารถหาตวัแทนผูน้ าเขา้-จ าหน่ายและ
รับจ้างติดตั้ งอุปกรณ์ต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับโครงการได้ภายในประเทศ และเทคโนโลยีการผลิตท่ี
เหมาะสมกบัโครงการ คือ ชุดแผงเซลล์แสงอาทิตยช์นิดฟิล์มบางอะมอร์ฟัส ซิลิคอน (Amorphous 
Silicon Cells) ซ่ึงแผงเซลล์แสงอาทิตยช์นิดดงักล่าวท่ีมีจ  าหน่ายภายในประเทศท่ีไดรั้บความนิยมมาก
ท่ีสุด คือ ยี่ห้อ SCHOTT รุ่น SCHOTT Solar ASITM 100 ขนาดก าลงัการผลิตต่อแผง 100 วตัต์ และมี

น ้ าหนัก 18 กิโลกรัมต่อแผง ประสิทธิภาพแผงประมาณร้อยละ 7 ส าหรับอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นใน
กระบวนการผลิตท่ีส าคัญ  คือ เค ร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter) ท่ี ได้รับการยอมรับว่ามี
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ประสิทธิภาพดีท่ีสุดในขณะน้ี คือ ยี่หอ้ Sharp รุ่น JH-014KE1 โดยเคร่ืองจะท างานโดยอตัโนมติัเม่ือมี
แสงแดดเพียงพอ 

การเลือกขนาดของโครงการ พบวา่ ขนาดก าลงัการผลิตไฟฟ้าท่ีเหมาะสม คือ ขนาด 6.0 
เมกะวตัต ์หรือ ก าลงัการผลิตไฟฟ้าต่อปีเท่ากบั 9,855,000 กิโลวตัต-์ชัว่โมง และก าลงัการผลิตไฟฟ้า
ตลอดอายุโครงการ 25 ปี เท่ากับ 245,288,327 กิโลวตัต์-ชั่วโมง โดยตอ้งใช้เงินลงทุนในส่วนของ
ตน้ทุนการลงทุนประมาณ 653 ลา้นบาท 
 
ความเป็นไปได้ทางด้านการจัดการองค์การและการจัดการ 

มีแนวทางในการบริหารจดัการองค์กรท่ีเน้นการให้อ านาจและการตดัสินใจในหน้าท่ีท่ี
ตนเองรับผิดชอบ หรือท่ีเรียกว่า Empowerment ซ่ึงเป็นการบริหารงานคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จหรือ
โดยรวม (Total Quality Management) และการปรับลดขนาดองค์กร (Downsizing) ซ่ึงสรุปแนวทาง
ในการบริหารจดัการองคก์รไดด้งัน้ี 

1. มุ่งเนน้การปรับปรุงการท างานอยา่งต่อเน่ือง (Continuous Improvement)  

2. มุ่งเนน้ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ (Customer Service) 

3. มุ่งเนน้การท างานเป็นทีม (Teamwork)  

4. มุ่งเนน้การท างานเชิงรุก (Proactive)  

และแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะก่อนการด าเนินงาน(Pre-Operating Period) 
การจดัการท่ีเหมาะสม คือ การจา้งเหมาแบบเบ็ดเสร็จ หรือ Turn Key และระหว่างการด าเนินงาน 
(Operating Period) ไดว้างโครงสร้างองคก์รเป็นองคก์รขนาดเล็ก มีสายการบงัคบับญัชาเพียง 1 ระดบั
เพื่อให้เหมาะสมกบัขนาดและลกัษณะของธุรกิจ โดยมีการจา้งงานในช่วงการด าเนินงาน (Operating 
Period) จ  านวน 9 คน และมีค่ าใช้ จ่ายในการด าเนินงานและการบ ารุงรักษา (Operating and 
Maintenance Cost) ตลอดระยะเวลาการด าเนินงานของโครงการประมาณ 360 ลา้นบาท  
 
ความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน 

การศึกษาความเป็นไดท้างดา้นการเงินภายใตเ้ง่ือนไขต่างๆ ตามท่ีก าหนด ใช้เงินลงทุน
ประมาณ 653 ลา้นบาท แยกตามรายละเอียดท่ีไดน้ าเสนอไวใ้นบทท่ี 5 โดยมีตน้ทุนเงินทุนเฉล่ียถ่วง
น ้ าหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) เท่ากบัร้อยละ 6.82 การวิเคราะห์ความเป็นไป
ไดท้างการเงินสามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 

1. มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) เท่ากบั 743,288,686 บาท 
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2. อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) ของโครงการท่ีค านวณไดจ้ากการศึกษาในคร้ังน้ี ไม่
เหมาะสมในการน ามาใช้ในเกณฑ์ในการตดัสินใจ เน่ืองจากพบว่าค่ากระแสเงินสดไม่ปกติ (Non 
Conventional Project) จึงใช้อตัราผลตอบแทนภายในท่ีมีการปรับค่าแลว้ (MIRR) เป็นเกณฑ์ในการ
ตดัสินใจแทน 

3. อตัราผลตอบแทนภายในท่ีมีการปรับค่าแลว้ (MIRR) เท่ากบัร้อยละ 15.62 ต่อปี 
4. อตัราส่วนระหวา่งผลตอบแทนสุทธิต่อการลงทุน (N/K) เท่ากบั 2.14 
สรุปไดว้า่ การลงทุนโครงการน้ีมีความคุม้ค่าแก่การลงทุน เน่ืองจากผลตอบแทนท่ีไดรั้บ

ของโครงการมีมากกวา่ตน้ทุนของโครงการ 
ส าหรับการวิเคราะห์ความเส่ียงและความไม่แน่นอน โดยวิธีการทดสอบค่าความ

แปรเปล่ียน พบว่า โครงการสามารถมีรายรับท่ีลดลงได้เท่ากบั ร้อยละ 53.22 สามารถมีตน้ทุนของ
โครงการท่ีเพิ่มข้ึนได้เท่ากับร้อยละ 73.36 สามารถมีต้นทุนการลงทุนท่ีเพิ่มข้ึนได้เท่ากับร้อยละ 
113.78 และสามารถมีต้นทุนการด าเนินงานท่ีเพิ่มข้ึนได้เท่ากับร้อยละ 206.54 ซ่ึงจะยงัคงท าให้
โครงการมีความคุม้ค่าในการลงทุนหรือยงัคงเป็นท่ียอมรับไดแ้มว้่ารายรับจะลดลงหรือตน้ทุนรวม 
ตน้ทุนการลงทุนและตน้ทุนการด าเนินงานจะเพิ่มข้ึนจากการศึกษาในคร้ังน้ีก็ตาม 
 
6.2 อภิปรายผลการศึกษา 

การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตยใ์นเขตอ าเภอ
เกาะคา จงัหวดัล าปาง น าทฤษฎีการวางแผนและวิเคราะห์โครงการ (อา้งอิงจากประสิทธ์ิ ตงยิ่งศิริ, 
2545) มาใช้ในการศึกษา โดยการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Analysis) ของโครงการ เป็น
การศึกษาและการจดัท าเอกสารท่ีประกอบไปด้วยขอ้มูลต่างๆท่ีจ าเป็นท่ีแสดงถึงเหตุผลสนับสนุน 
(Justification)และความถูกต้องสมบูรณ์ (Soundness) ของโครงการ เพื่อให้ได้มาซ่ึงโครงการท่ีดี 
สามารถน าไปปฏิบติัไดจ้ริง และเม่ือปฏิบติัแลว้จะให้ผลประโยชน์ตอบแทนคุม้ค่าต่อการลงทุน ซ่ึง
โครงการจะมีความคุม้ค่าก็ต่อเม่ือผลตอบแทนมีค่าสูงกว่าตน้ทุน การศึกษาในคร้ังน้ีก าหนดให้เป็น
โครงการของภาคเอกชน จึงท าการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนทั้งหมด 4  ดา้น ซ่ึงประกอบดว้ย 
การศึกษาความเป็นไปไดด้า้นการตลาด ดา้นเทคนิค ดา้นการจดัการองคก์ารและการจดัการ และดา้น
การเงิน 
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การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการตลาด  
พบว่า ต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ืองตามอัตราการเติบโตทาง

เศรษฐกิจและครัวเรือนทั้งในระดบัประเทศและในพื้นท่ีศึกษา สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนิตินยั 
นคัเรศ (2552) ท าการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนผลิตไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทิตยใ์นเขตอ าเภอ
ศรีราชา จงัหวดัชลบุรี และยศนนัท ์กลดัเกษา (2551) ท าการศึกษาความเป็นไปไดโ้ครงการโรงไฟฟ้า
พลงัน ้ าขนาดเล็กแม่ลาง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ซ่ึงผลการศึกษาพบว่า ความตอ้งการใช้ไฟฟ้าในพื้นท่ี
ศึกษาเพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองตามอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจและครัวเรือนของจงัหวดัท่ีท าการศึกษา 
 
การศึกษาความเป็นไปได้ด้านเทคนิค 

การศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาเซลล์แสงอาทิตย์แบบต่อกับระบบจ าหน่ าย 
(Photovoltaic Grid Connected System) ซ่ึงเป็นระบบส าหรับการผลิตไฟฟ้าผา่นอุปกรณ์เปล่ียนไฟฟ้า
กระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเข้าสู่ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า (National Grid) ของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคโดยตรง พบวา่ เทคโนโลยีการผลิตท่ีเหมาะสมกบัโครงการ คือ เซลล์แสงอาทิตยช์นิดฟิลม์บาง
อะมอร์ฟัส ซิลิคอน (Amorphous Silicon Cells) ซ่ึงไม่สอดคล้องกับการศึกษาของนิตินัย นัคเรศ 
(2552) ท่ีท าการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตยใ์นเขตอ าเภอศรี
ราชา จงัหวดัชลบุรี โดยเลือกใช้เทคโนโลยีส าหรับการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย ์ชนิดมลัติ
คริสตลัไลน์ ซิลิคอน (Multi Crystalline Silicon Cells) ซ่ึงมีตน้ทุนการลงทุนสูงกวา่  
 
การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการจัดการองค์การและการจัดการ 

 พบว่า การบริหารจัดการองค์การท่ี เหมาะสมแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ก่อนการ
ด าเนินงานและระหวา่งการด าเนินงาน และการบริหารจดัการในช่วงก่อสร้างท่ีเหมาะสม คือ การจา้ง
เหมาเบ็ดเสร็จ หรือ Turn Key สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของยศนนัท์ กลดัเกษา (2551) ท าการศึกษา
ความเป็นไปไดโ้ครงการโรงไฟฟ้าพลงัน ้ าขนาดเล็กแม่ลาง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ผลการศึกษา พบว่า 
การบริหารจดัการท่ีเหมาะสม คือ การจา้งเหมาเบ็ดเสร็จ หรือ Turn Key โดยการบริหารงานแบ่งเป็น 2 
ระยะ คือ ก่อนการด าเนินงานและระหวา่งการด าเนินงาน  
 
การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงิน 

พบว่า โครงการมีความคุ้มค่าแก่การลงทุนเน่ืองจากมีผลตอบแทนสูงกว่าต้นทุน ไม่
สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนิตินยั นคัเรศ (2552) ซ่ึงท าการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนผลิต
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ไฟฟ้าดว้ยเซลล์แสงอาทิตยใ์นเขตอ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี พบวา่ โครงการไม่คุม้ค่าแก่การลงทุน 
เน่ืองจากตน้ทุนของโครงการสูงกวา่ผลประโยชน์ท่ีผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็กมากไดรั้บตลอดอายุโครงการ 
ซ่ึงเกิดจากการลงทุนในส่วนของค่าท่ีดินและเทคโนโลยีท่ีเลือกใช้มีราคาแพง แต่สอดคล้องกบัผล
การศึกษาของสมบติั จนัทร์กระจ่าง (2548) ท าการศึกษาความเป็นไปไดท้างการเงิน ในการน าเซลล์
แสงอาทิตยม์าใช้ในโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนขนาดเล็กมาก พบว่า การลงทุนเองโดย
ไม่ไดรั้บการสนบัสนุนเงินลงทุนจะให้ผลตอบแทนติดลบไม่คุม้ค่าการลงทุน ในขณะท่ียศนนัท ์กลดั
เกษา (2551) ท าการศึกษาความเป็นไปได้โครงการโรงไฟฟ้าพลังน ้ าขนาดเล็กแม่ลาง จังหวดั
แม่ฮ่องสอน พบว่า โครงการมีความเหมาะสมในการลงทุน แต่เน่ืองจากระยะเวลาในการคืนทุน
ค่อนขา้งช้า จึงเหมาะส าหรับการลงทุนของภาครัฐเท่านั้น แต่หากภาคเอกชนมีความสนใจในการ
ลงทุนอาจตอ้งหาแหล่งเงินกูผ้า่นโครงการท่ีไดรั้บการส่งเสริมจากภาครัฐ และรุ่งรัตน์ เรืองสังข ์(2549) 
ท าการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินในการลงทุนผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าชีวมวล : กรณีของ 
บริษทั ด่านชา้ง ไบโอ-เอน็เนอร์ย ีจ  ากดั พบวา่ โครงการมีก าไรคุม้ค่าการลงทุนเช่นกนั 

 
6.3 ข้อค้นพบ 

การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตยใ์นเขตอ าเภอ
เกาะคา จงัหวดัล าปาง มีขอ้คน้พบจากการศึกษา ดงัน้ี  

ด้านการตลาด  ในปัจจุบันประเทศไทยผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้ภายในประเทศจาก
เช้ือเพลิงประเภทฟอสซิลมากถึงร้อยละ 94.40 ในขณะท่ีใชเ้ช้ือเพลิงจากพลงังานทดแทนเพียงร้อยละ 
1.83 ส่วนท่ีเหลือเป็นการน าเขา้จากประเทศเพื่อนบา้น ท าให้ประเทศขาดความมัน่คงดา้นพลงังาน 
และในพื้นท่ีศึกษายงัสามารถรองรับไฟฟ้าเขา้สู่ระบบสายส่งไดอี้ก 94 เมกะวตัต ์

ด้านเทคนิค  มีผูน้  าเข้า จ  าหน่ายและรับติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ภายในประเทศหลาย
บริษทั แต่ยงัไม่มีการลงทุนผลิตภายในประเทศท าให้ชุดเซลล์แสงอาทิตยแ์ละอุปกรณ์ประกอบการ
ติดตั้งมีราคาสูง ทั้งๆท่ีเทคโนโลยเีซลลแ์สงอาทิตยมี์การพฒันากา้วหนา้ไปมาก 

ด้านการจัดการองค์การและการจัดการ  มีบุคคลากรและวิศวกรท่ีมีความเช่ียวชาญดา้น
การติดตั้งและการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตยภ์ายในประเทศทั้งในองคก์รภาครัฐและเอกชน แต่
บุคลากรเหล่าน้ีกลบัไม่มีความเช่ียวชาญในการผลิตเซลลแ์สงอาทิตยแ์ละอุปกรณ์ประกอบ 

ด้านการเงิน  มีตน้ทุนการลงทุนโครงการสูงในปีแรก เน่ืองจากชุดเซลล์แสงอาทิตยแ์ละ
อุปกรณ์ประกอบการติดตั้งมีราคาสูง โดยตน้ทุนการลงทุนต่อหน่วยผลิตเท่ากบั 108,833  บาทต่อ 
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กิโลวตัต ์หรือประมาณ 106 ลา้นบาทต่อเมกะวตัต ์ในขณะท่ีใชเ้งินทุนหมุนเวยีนต ่า เน่ืองจากการขาย
ไฟฟ้าให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายของรัฐบาลมีเครดิตระยะสั้ นแค่ 1 เดือนและมีสัญญาการซ้ือขาย
ไฟฟ้าเป็นหลกัประกนัความมัน่คง และหากเปรียบเทียบรายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้าในปีเดียวกนั 
รายไดจ้ากขายไฟฟ้าในอตัราท่ีไดรั้บส่วนเพิ่มราคา (Adder) จะมากกว่ารายได้จากการขายไฟฟ้าใน
ราคาปกติร้อยละ 41.03  
 
6.4 ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

1. จากผลการศึกษาความเป็นไปไดแ้ละขอ้คน้พบดา้นการตลาดและดา้นการเงิน ภาครัฐ
ควรมีนโยบายส่งเสริมให้ผูป้ระกอบการด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตยเ์พิ่มมากข้ึน โดย
อาจมีนโยบายหรือมาตรการสร้างแรงจูงใจในดา้นต่างๆ เพิ่มมากข้ึนกวา่ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั อาทิเช่น 
การต่ออายุหรือการขยายระยะเวลาในการก าหนดอตัราส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) หรือการ
พิจารณาก าหนดอตัราส่วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้าให้สอดคลอ้งกบัตน้ทุนและเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นการผลิต 
นอกจากน้ียงัควรขยายระยะเวลาการส่งเสริมการลงทุนดา้นมาตรการทางภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลรวมถึง
อาจจดัหาแหล่งเงินทุนท่ีมีอตัราดอกเบ้ียต ่าหรือปลอดดอกเบ้ียใหแ้ก่ผูป้ระกอบการดว้ย เพราะการผลิต
ไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นการใช้พลงังานหมุนเวยีนท่ีมีอยูป่ริมาณมากและใชไ้ม่มีวนัหมดไป 
รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทดแทนพลงังานจากเช้ือเพลิงฟอสซิล  นอกจากน้ีการ
ไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายในฐานะผูรั้บซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชน ควรยกเวน้การหกัค่าพลงังานไฟฟ้าท่ี
ผูผ้ลิตไฟฟ้าเอกชนจ าหน่ายใหเ้พื่อเป็นค่าด าเนินการ เพื่อสร้างแรงจูงใจใหผู้ป้ระกอบการอีกทางหน่ึง  

2. จากผลการศึกษาความเป็นไปได้และข้อค้นพบด้านเทคนิคและด้านการจดัการ
องค์การและการจัดการ ภาครัฐควรมีการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเซลล์
แสงอาทิตยท์ั้ งในสถาบนัการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้สามารถผลิตชุดเซลล์
แสงอาทิตยแ์ละอุปกรณ์ประกอบให้มีราคาท่ีต ่าลงและสามารถผลิตไดภ้ายในประเทศ  ซ่ึงขอ้คน้พบ
จากการศึกษาความเป็นไปได้ดา้นการเงิน ก็พบว่าตน้ทุนการลงทุนของโครงการมีการลงทุนสูงในปี
แรก เน่ืองจากราคาชุดเซลลแ์สงอาทิตยแ์ละอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งมีราคาสูง  

3. ในส่วนของผูป้ระกอบการภาคเอกชนควรมีการส ารวจและเปรียบเทียบราคา คุณภาพ
การใชง้านของชุดอุปกรณ์แผงเซลล์แสงอาทิตยแ์ละบริการหลงัการขายจากผูผ้ลิตและจ าหน่ายหลายๆ
แหล่ง เพื่อลดตน้ทุนในการลงทุนเร่ิมตน้และสะทอ้นถึงตน้ทุนในการลงทุนท่ีแทจ้ริงมากยิ่งข้ึน และ
หากเป็นไปไดค้วรลดสัดส่วนการลงทุนในส่วนของเงินกูย้ืมจากธนาคารพาณิชยล์งแลว้เพิ่มในส่วน
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ของเจา้ของทุน เพื่อลดภาระดอกเบ้ียท่ีจะท าให้ผลประกอบการลดลง และนอกจากเร่ืองตน้ทุนการ
ลงทุนแลว้ผูป้ระกอบการควรระมดัระวงัหรือให้ความสนใจต่อผลกระทบจากปัจจยัภายนอกอ่ืนๆท่ี
อาจเกิดข้ึนจากการเลือกสถานท่ีตั้งโครงการ นอกเหนือจากปัจจยัดา้นสาธารณูปโภคและการเช่ือมโยง
ระบบสายส่งไฟฟ้า โดยปัจจยัเส่ียงภายนอกท่ีอาจส่งผลกระทบดา้นลบต่อการด าเนินงานของโครงการ 
อาทิเช่น ปัญหาน ้ าท่วม การไม่ยอมรับโครงการของคนในชุมชนและความไม่เสถียรหรือไม่มี
ประสิทธิภาพของระบบสายส่งไฟฟ้า เป็นตน้ ซ่ึงผูป้ระกอบการควรหาแนวทางหรือก าหนดมาตราการ
ป้องกนัและแกไ้ขท่ีเหมาะสมตั้งแต่ระยะก่อนการด าเนินงาน เพื่อลดผลกระทบต่างๆดงักล่าวต่อการ
ด าเนินงานของโครงการในระยะยาว นอกจากน้ีผูป้ระกอบการภาคเอกชนควรหาวิธีการเพิ่มผลผลิต 
โดยอาจหาเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์การติดตั้งท่ีท าใหแ้ผงเซลลแ์สงอาทิตยห์นัเขา้หาดวงอาทิตยใ์ห้มาก
ท่ีสุด เช่น เทคโนโลยีท่ีท  าให้แผงเซลล์แสงอาทิตยห์มุนตามการส่องแสงของดวงอาทิตยต์ลอดเวลา 
เป็นตน้ นอกจากน้ีในการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตยแ์ละเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า รวมถึงอุปกรณ์
ประกอบการติดตั้งอ่ืนๆ ควรแบ่งการติดตั้งออกเป็นชุดๆ หากชุดใดชุดหน่ึงเกิดขอ้ขดัขอ้งชุดท่ีเหลือจะ
ยงัคงสามารถผลิตไฟฟ้าได ้ทั้งน้ีเพื่อให้โครงการอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนื มัน่คง มีรายไดจ้ากผลประกอบการ
อยา่งต่อเน่ืองและเพิ่มมากข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ทีจ่ะท าการศึกษาต่อไป 

1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบโครงการโรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย ์ท่ีเช่ือมต่อกบัระบบ
จ าหน่ายหลายๆขนาดหรือเทคโนโลยีอ่ืนๆ เพื่อใช้เป็นขอ้มูลทางเลือกในการผลิตพลงังานไฟฟ้าจาก
เซลลแ์สงอาทิตย ์ 

2. การศึกษาในคร้ังน้ีได้ก าหนดขอบเขตการศึกษาไวเ้ป็นการศึกษาความเป็นไปได้
ประเภทโครงการของเอกชน จึงศึกษาความเป็นไปไดเ้พียง 4 ดา้น คือ ดา้นการตลาด ดา้นเทคนิค ดา้น
การจดัการองค์การและการจดัการ และดา้นการเงินเท่านั้น หากเป็นการศึกษาประเภทโครงการของ
ภาครัฐควรท าการศึกษาความเป็นไปได้ให้ครอบคลุมทั้ งด้านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม
ประกอบดว้ย 
 


