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วตัถุประสงค์ของการศึกษาคร้ังน้ีเพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของการผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา (Solar PV Rooftop) และเพื่อศึกษาความเป็นไปไดท้างการเงินของ
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์ท่ีติดตั้งบนหลงัคา (Solar PV Rooftop) ณ อ าเภอแม่สะ
เรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  การศึกษาใชข้อ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลจากการสอบถาม
บุคลากรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ข้อมูลจากบริษัทเอกชน และข้อมูลจากคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) รวบรวมจากบทความ เอกสารวิชาการ 
รายงานประจ าปี วารสาร และเว็บไซต์ของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง  การวิเคราะห์เป็นการ
วเิคราะห์เชิงพรรณนาและเชิงปริมาณ  

 
ในกรณีระยะเวลาของโครงการ 26 ปี โดยสามารถผลิตไฟฟ้าได ้25 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 ถึง 

พ.ศ. 2581 ผลการศึกษาพบว่า โครงการคุม้ค่าน่าลงทุน ณ ระดบัอตัราคิดลดร้อยละ 9.303  มูลค่า
ปัจจุบนัสุทธิ 260,637.15 บาท อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการเท่ากบัร้อยละ 13.93 ต่อปี 
อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการท่ีมีการปรับแล้วเท่ากับร้อยละ 10.69 ต่อปี อัตราส่วน
ผลประโยชน์ต่อตน้ทุนเท่ากบั 1.25 อตัราส่วนระหวา่งผลตอบแทนสุทธิต่อการลงทุนเท่ากบั 1.37 มี
ระยะเวลาคืนทุนของโครงการเท่ากบั 12 ปี ส่วนการทดสอบค่าความแปรเปล่ียนของการลงทุนพบวา่
ผลตอบแทนของโครงการสามารถลดลงไดม้ากท่ีสุดร้อยละ 20.16 ตน้ทุนเงินรวมสามารถเพิ่มข้ึนได้
มากท่ีสุดร้อยละ 25.25 ตน้ทุนการลงทุนของโครงการสามารถเพิ่มข้ึนไดม้ากท่ีสุด ร้อยละ 36.95 
ตน้ทุนการด าเนินงานของโครงการสามารถเพิ่มข้ึนได้มากท่ีสุดร้อยละ 79.76 แสดงให้เห็นว่า
โครงการมีความเป็นไปไดใ้นการลงทุน ภายใตปั้จจยัเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน 
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The purposes of this study are twofold: provide the overview of Solar PV Rooftop 
process and conduct financial feasibility study.  The case study of Mae Sariang District, Mae 
Hongson Province was chosen.  This study used Primary and Secondary data as descriptive and 
qualitative analysis. For Primary data, which was mainly enquired from Provincial Electricity 
Authority, it was comprised of interviews with experts, requested information from several private 
companies and requested data from Science Faculty, Silpakon University. The secondary data 
were collected from journal and academic papers, annual reports and website of related 
organization. 
 

With the analysis period of 26 years from 2557-2581 (Solar PV Rooftop construction 
during the first year and solar power generation for subsequent 25 years) and the discount rate for 
this project is 9.303 percent, there are several key results: The net present value is 260,637.15 
baht, the internal rate of return is 13.93 percent per year, the modified internal rate of return is 
10.69 percent per year, the benefit cost ratio is 1.25, the net benefit investment ratio is 1.37, and 
the payback period is 12 years. The switching value tests indicate that the present value of benefits 
can decrease by 20.16 percent, the present value of costs can increase by 25.25 percent, the 
present value of investment costs can increase by 36.95 percent, and the present value of operating 
costs can increase by 79.76 percent. Therefore, these indicate that the investment project is 
financially feasible. 
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บทที ่1 

 

บทน า 
 

ความส าคัญของปัญหา 
 
ในปัจจุบนัปัญหาวกิฤติการณ์ดา้นพลงังาน (Energy Crisis) ของประเทศไทยส่งผลกระทบต่อ

เศรษฐกิจและการพฒันาของประเทศเป็นอยา่งมาก   เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภค
ของภาคประชาชนและการขยายตวัของภาคอุตสาหกรรม  ท าใหค้วามตอ้งการใชพ้ลงังานไฟฟ้าใน
ปัจจุบนัเพิ่มมากข้ึน  ดงัแสดงไดโ้ดยตารางท่ี 1 
 
ตารางที ่1  สถิติและพยากรณ์ความตอ้งการไฟฟ้าส าหรับจดัท าแผน PDP ปี พ.ศ. 2555-2560  

ปี พลงัไฟฟ้าสูงสุด (เมกะวตัต์) พลงังานไฟฟ้า(ล้านหน่วย) 

2555 26,355 175,089 
2556 27,443 183,283 

2557 28,790 191,630 

2558 30,231 200,726 

2559 31,809 210,619 

2560 33,264 219,616 

ท่ีมา: ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน กระทรวงพลงังาน(2555) 
 

จากตารางท่ี 1  แสดงถึงการประมาณการใชไ้ฟฟ้าตามแผนพฒันาก าลงัผลิตไฟฟ้า (Power 
Development Plan:PDP) ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2555-2560  จะเห็นไดว้า่ค่าพยากรณ์ความตอ้งการ
ใชพ้ลงังานไฟฟ้าสูงสุด (Peak) มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง  เพิ่มข้ึนจาก 26,355 เมกะวตัต ์ในปี 
พ.ศ. 2555  เป็น 33,264 เมกะวตัต ์ ในปี พ.ศ. 2560   และค่าพยากรณ์ความตอ้งการพลงังานไฟฟ้าของ
ระบบก็เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเช่นเดียวกนั  เพิ่มข้ึนจาก 175,089 ลา้นหน่วย ในปี พ.ศ. 2555  เป็น 219,616  
ลา้นหน่วย ในปี พ.ศ. 2560     ดงันั้น รัฐบาลตอ้งรับภาระดา้นการจดัหาแหล่งเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า
เพื่อใหเ้พียงพอกบัความตอ้งการ   
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ตารางที ่2  สัดส่วนการใชเ้ช้ือเพลิงผลิตพลงังานไฟฟ้าของประเทศไทยปี พ.ศ. 2556 

ประเภทเช้ือเพลงิ ร้อยละ 

ก๊าซธรรมชาติ 67.42 
ลิกไนต ์ 19.21 
พลงัน ้า 10.29 
น ้ามนัเตา 0.82 
น ้ามนัดีเซล 0.21 
พลงังานทดแทน 1.97 
ซ้ือต่างประเทศ 0.08 

รวม 100 
ท่ีมา: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(2556) 

เม่ือแยกตามประเภทเช้ือเพลิงท่ีใชใ้นการผลิตพลงังานไฟฟ้าของประเทศไทยปี พ.ศ. 2556  ดงั
แสดงไดด้งัตารางท่ี 2  พบวา่ประเทศไทยใชก้๊าซธรรมชาติเป็นเช้ือเพลิงหลกัส าหรับผลิตไฟฟ้าคิดเป็น
ร้อยละ 67.42  ของแหล่งเช้ือเพลิงทั้งหมด รองลงมาใชลิ้กไนตเ์ป็นเช้ือเพลิงคิดเป็นร้อยละ 19.21          
ใชพ้ลงัน ้าเป็นเช้ือเพลิงคิดเป็นร้อยละ 10.29 ใชพ้ลงังานทดแทนในการผลิตไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 1.97  
ใชน้ ้ามนัเตาเป็นเช้ือเพลิงคิดเป็นร้อยละ 0.82  ใชน้ ้ามนัดีเซลเป็นเช้ือเพลิงคิดเป็นร้อยละ 0.21  และซ้ือ
เช้ือเพลิงจากต่างประเทศคิดเป็นร้อยละ 0.08 จะเห็นไดว้า่ประเทศไทยพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิต
ไฟฟ้าสูงมาก  ซ่ึงนบัเป็นความเส่ียงดา้นความมัน่คงในการจดัหาพลงังาน 

 
รัฐบาลจึงไดมี้นโยบายท่ีจะพฒันาแหล่งพลงังานทดแทน (Renewable Energy) เพื่อเป็นการ

สร้างความมัน่คงทางดา้นเศรษฐกิจและพลงังานใหก้บัประเทศ  โดยเฉพาะการพฒันาพลงังานทดแทน
ในการผลิตไฟฟ้า  ซ่ึงประเทศไทยมีศกัยภาพของพลงังานทดแทนในการผลิตไฟฟ้าหลายประเภท เช่น 
พลงังานลม พลงังานน ้า พลงังานแสงอาทิตย ์ชีวมวล ชีวภาพ และขยะ โดยแนวทางในการพฒันา
พลงังานทดแทนในการผลิตไฟฟ้าของประเทศตอ้งมีการค านึงถึงการใชท้รัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั 
(Scared Resources) และสามารถใชป้ระโยชน์อยา่งมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงหากสามารถน าพลงังานเหล่าน้ี
มาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ก็จะเป็นแหล่งพลงังานท่ีย ัง่ยนืของประเทศได ้ ดงันั้น เพื่อเป็นการผลกัดนัให้
ประเทศหนัมาใชพ้ลงังานทดแทนในการผลิตไฟฟ้า   ผูว้จิยัจึงสนใจศึกษาโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา (Solar PV Rooftop) ส าหรับบา้นพกัอาศยัทัว่ไป  โดยเลือกท าการศึกษา
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ในพื้นท่ีอ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  เน่ืองจากในพื้นท่ีจงัหวดัแม่ฮ่องสอนนั้นมีศกัยภาพเชิง
พลงังานทดแทนมากท่ีสุดคือ แสงอาทิตย ์ดงัแสดงไดโ้ดยตารางท่ี 3 
 
ตารางที ่3  ภาพรวมของศกัยภาพเชิงพลงังานของพลงังานทดแทนในหน่วยพนัตนัเทียบเท่าน ้ามนัดิบ 

(ktoe) 

ปี พ.ศ. 

ศกัยภาพเชิงพลงังานในหน่วยพนัตนัเทียบเท่าน ้ามนัดิบ (ktoe) 

ชีวมวลแขง็ 
ก๊าซชีวภาพ ขยะ 

ลม แสงอาทิตย ์
มูลสัตว ์ ขยะเผาไหม ้

2551 36.25 2.55 13.71 1.03 2,144.66 
2552 35.79 2.91 13.71 1.05 2,144.66 
2553 36.26 2.31 13.81 1.12 2,208.85 
2554 35.63 2.58 14.56 1.06 2,208.85 
2555 38.56 2.71 24.78 - 2,145.32 

ท่ีมา: คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่(ม.ป.ป.) 

จากตารางท่ี 3 เม่ือพิจารณาในปี พ.ศ. 2555 พบวา่จงัหวดัแม่ฮ่องสอนมีศกัยภาพพลงังาน
ทดแทนมากท่ีสุด คือ แสงอาทิตยมี์ค่า 2,145.32 ktoe คิดเป็นร้อยละ 97.01 รองลงมาคือ ชีวมวลแขง็มีค่า 
38.56 ktoe คิดเป็นร้อยละ 1.74  

 
อ าเภอแม่สะเรียง  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  เป็นหน่ึงในเขตพื้นท่ีท่ีมีการพฒันาพลงังานทดแทนจาก

แสงอาทิตยใ์นรูปแบบทุ่งพลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Farm)  ผลิตไฟฟ้าในเชิงพาณิชยท่ี์สามารถรองรับ
ความตอ้งการใชพ้ลงังานในภาคอุตสาหกรรมซ่ึงเติบโตและประสบความส าเร็จในระดบัหน่ึง  ดงันั้น 
ผูว้จิยัเห็นวา่ สามารถน ามาเป็นตน้แบบในการศึกษาเพื่อใหค้รอบคลุมในส่วนของการผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตยใ์นภาคครัวเรือนเพิ่มเติมไดเ้ป็นอยา่งดี  โดยเทคโนโลยพีลงังานแสงอาทิตยเ์พื่อผลิต
กระแสไฟฟ้าท่ีน ามาพิจารณาประกอบการศึกษาคร้ังน้ีคือ  ระบบผลิตไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบ
ต่อกบัระบบจ าหน่าย (PV Grid connected system) ดงัแสดงไดด้งัภาพท่ี 1 
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ภาพที ่1  ระบบผลิตไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบต่อกบัระบบจ าหน่าย 
ท่ีมา: กระทรวงพลงังาน(2555) 
 
จากภาพท่ี 1  แสดงเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบต่อกบัระบบจ าหน่าย (PV Grid connected system) 

เป็นระบบผลิตท่ีถูกออกแบบส าหรับผลิตไฟฟ้าผา่นอุปกรณ์เปล่ียนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้า
กระแสสลบัเขา้สู่ระบบสายส่งไฟฟ้าโดยตรง   เซลลแ์สงอาทิตยแ์บบต่อกบัระบบจ าหน่าย จะใชผ้ลิต
ไฟฟ้าในเขตเมือง หรือพื้นท่ีท่ีมีระบบจ าหน่ายไฟฟ้าเขา้ถึง   อุปกรณ์ระบบท่ีส าคญัประกอบดว้ยแผง
เซลลแ์สงอาทิตย ์อุปกรณ์เปล่ียนระบบไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบัชนิดต่อกบัระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้า (Inverter) 

 
ปัจจยัท่ีส าคญัอีกประการคือ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน จดัเป็นพื้นท่ีท่ีมีศกัยภาพ

ความเขม้รังสีดวงอาทิตย ์(Solar Radiation)  แห่งหน่ึง ถือเป็นปัจจยัหลกัในการก าหนดปริมาณพลงังาน
ไฟฟ้าท่ีผลิตจากแผงพลงังานแสงอาทิตย ์(Solar Cell) ดงัแสดงไดด้งัตารางท่ี 4 

 
ตารางที ่4  ค่าความเขม้รังสีดวงอาทิตยร์ายวนัเฉล่ียต่อเดือน จากสถานีวดัความเขม้ของรังสีดวงอาทิตย์

ของสถานีแม่สะเรียง ปี 2550-2553 

       (MJ/m²-day) 

ท่ีมา: มหาวทิยาลยัศิลปากร  คณะวทิยาศาสตร์ (2557)  

 

ปี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค พ.ย. ธ.ค. เฉล่ีย
ต่อปี 

2550 
2551 
2552 
2553 
 

17.09 
15.33 
15.59 
15.54 

18.34 
19.22 
17.98 
20.20 

17.77 
20.03 
18.37 
17.30 

19.90 
19.05 
18.92 
21.76 

16.17 
17.57 
21.03 
20.20 

16.47 
15.87 
14.74 
17.60 

15.01 
14.26 
18.86 
18.44 

14.33 
15.21 
15.77 
14.88 

17.08 
16.43 
17.49 
18.81 

16.05 
16.28 
17.35 
14.48 

14.75 
16.81 
16.21 
16.90 

15.60 
14.78 
14.51 
13.85 
 

16.55 
16.74 
17.24 
17.50 
 



5 

ขอ้มูลของสถานีวดัความเขม้ของรังสีดวงอาทิตยข์องสถานีแม่สะเรียงระหวา่งปี 2550-2553
พบวา่ พื้นท่ีอ าเภอแมส่ะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  มีค่าความเขม้รังสีแสงอาทิตยเ์ฉล่ียต่อปีมีค่าอยูใ่นช่วง 
16.55 ‟17.50 MJ/m²-day    และแผนท่ีศกัยภาพพลงังานแสงอาทิตยข์องประเทศไทยพบวา่ ร้อยละ 80 
ของพื้นท่ีประเทศไทยมีความเขม้แสงอาทิตยเ์ฉล่ียตั้งแต่  17-20 MJ/m²-day (ปิติพีร์ รวมเมฆ, 2557)  
จากผลท่ีไดน้ี้แสดงใหเ้ห็นวา่พื้นท่ีอ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ถือไดว้า่มีความเขม้แสงอาทิตย์
ท่ีมีศกัยภาพส าหรับการผลิตไฟฟ้าพลงังานจากแสงอาทิตย ์

 
อีกทั้ง จงัหวดัแม่ฮ่องสอนเป็นจงัหวดัเดียวของประเทศไทยท่ีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทย (กฟผ.) ยงัไม่สามารถสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูงขนาด 115 kV. กฟผ. จึงตอ้งจ่ายไฟฟ้าผา่นสายส่ง
ไฟฟ้าขนาด 22 kV. ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นระยะทางกวา่ 200 กิโลเมตร ประกอบกบั 
โรงไฟฟ้าพลงัน ้าขนาด 4.7 MW และโรงไฟฟ้าดีเซลแม่ฮ่องสอน ขนาด 5.4 MW ท่ีมีอยูน่ั้น เป็น
โรงไฟฟ้าขนาดเล็ก  ไม่อาจขยายก าลงัผลิตเพิ่มข้ึนใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของประชาชนซ่ึงเพิ่มข้ึน
ทุกปี  ดงันั้นโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา  (Solar PV Rooftop) ส าหรับ
บา้นพกัอาศยัทัว่ไป จึงเป็นอีกหน่ึงทางเลือกท่ีน่าสนใจ  ผูผ้ลิตสามารถขายไฟกลบัเขา้ระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าไดแ้ละเป็นพลงังานส ารองใหก้บัระบบไฟฟ้าของ กฟภ. ในช่วง Peak Time ได ้ รวมทั้งยงัช่วย
ชะลอการสร้างโรงไฟฟ้าในอนาคต (วงกต วงศอ์ภยั, 2547)    และในปัจจุบนัรัฐบาลไดมี้การส่งเสริม
การใชพ้ลงังานทดแทนจากแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือกร้อยละ 25 ใน 10 ปี พ.ศ.
2555-2564 (Alternative Energy Development Plan: AEDP 2012-2021) โดยส่งเสริมโครงการระบบ
ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กท่ีสามารถติดตั้งในระดบัชุมชนและครัวเรือน  รวมทั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยบ์นหลงัคา (Solar PV Rooftop) ใหไ้ด ้1,000 MW ภายใน 10 ปี   แบ่งเป็นบา้นอยูอ่าศยั 100 
MW และอาคารธุรกิจขนาดเล็ก กลาง และใหญ่อีก 100 MW และโครงการโรงไฟฟ้าพลงังาน
แสงอาทิตยชุ์มชนอีก 800 MW 

 
อยา่งไรก็ตาม ถึงแมว้า่การผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา (Solar PV 

Rooftop) นั้นจะเป็นการส่งเสริมการใชพ้ลงังานทดแทน  แต่การผลิตไฟฟ้าโดยอาศยัพลงังาน
แสงอาทิตยน์ั้น ก็อาจจะมีความเส่ียงและความไม่แน่นอนท่ีเกิดข้ึน เช่น   ความเส่ียงภยัจากภยัธรรมชาติ 
(Natural Disaster Risks) ท าใหป้ริมาณแสงอาทิตยท่ี์ไม่เพียงพอต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า  ความเส่ียง
ทางดา้นการเงิน (Financial Risk) ทั้งในส่วนของอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียน   และความเส่ียง
จากการด าเนินการ (Operation Risks) เน่ืองจากในการด าเนินการอาจเกิดความผดิพลาดข้ึนได ้      
ดงันั้นผูว้ิจยัจึงตอ้งท าการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการดา้นการเงินก่อนการตดัสินใจลงทุนวา่จะ
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เลือกลงทุนหรือไม่    เพื่อเป็นแนวทางส าหรับการตดัสินใจลงทุนในโครงการ  โดยวเิคราะห์ถึงการ
ลงทุนท่ีใหป้ระโยชน์สูงสุดและพิจารณาผลตอบแทนของโครงการในแง่ผลก าไรทางการเงิน ซ่ึงผูว้ิจยั
หวงัวา่ผลท่ีไดจ้ากการศึกษาจะสามารถน ามาใชเ้ป็นประโยชน์ในการวางแผนหรือก าหนดแนวทางการ
ลงทุนใหมี้ความเหมาะสมต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 
1. เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา (Solar 

PVRooftop) ณ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
 

 2. เพื่อศึกษาความเป็นไปไดท้างการเงินของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์
ติดตั้งบนหลงัคา (Solar PV Rooftop) ณ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

 
ผลการศึกษาสามารถน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ใหก้บัผูท่ี้สนใจลงทุนในเร่ืองของการผลิต

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา (Solar PV Rooftop) ซ่ึงถือวา่เป็นการส่งเสริมนโยบาย
การผลิตไฟฟ้าจากพลงังานทดแทน  ลดการใชพ้ลงังานจากก๊าซธรรมชาติ  น ้ามนั และถ่านหิน (Fossil 
Fuel) และเพื่อเพิ่มความมัน่คงและย ัง่ยนืทางดา้นการใชพ้ลงังาน (Energy Security) ใหก้บัประเทศไทย
ต่อไป    

      
ขอบเขตการวจัิย 

 
1. การศึกษาตน้ทุนและผลตอบแทนของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้ง

บนหลงัคา (Solar PV Rooftop) จะท าการศึกษาเฉพาะในพื้นท่ีอ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน    
จะใชค้่าความเขม้รังสีแสงอาทิตยเ์ฉล่ียต่อปีจากสถานีวดัความเขม้ของแสงอาทิตยข์องสถานีแม่สะเรียง 
ปี 2553 มีค่า 17.50 MJ/m²-day  ในการค านวณ ซ่ึงเป็นขอ้มูลปีล่าสุดท่ีผูว้จิยัสามารถรวบรวมขอ้มูลได ้

 
2. เทคโนโลยท่ีีน ามาประกอบการศึกษาคร้ังน้ีคือ ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทิตย์

แบบต่อกบัระบบจ าหน่าย (PV Grid Connected Systems) ท่ีใชแ้ผงโซล่าร์ชนิด Polycrystalline  Silicon  
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เน่ืองจากเป็นแผงโซลาเซลลท่ี์นิยมใชง้านมากท่ีสุดหาอุปกรณ์ต่อพว่งไดง่้าย    มีราคาถูก อายกุารใชง้าน
ยาวนานกวา่ 20 ปี ทนทาน ใชพ้ื้นท่ีนอ้ยกวา่ มีน ้าหนกัเบา 

 
วธีิการศึกษา 

 

  วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data)  เป็นขอ้มูลจากการสอบถามบุคลากรของการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค ในดา้นเทคนิค  กระบวนการผลิต  ปัญหาและอุปสรรคในการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์
ติดตั้งบนหลงัคา (Solar PV Rooftop) ขอ้มูลจากบริษทัเอกชนในธุรกิจเดียวกนั 3  บริษทั เป็นขอ้มูล
เก่ียวกบัราคาและค่าใชจ่้ายของอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทิตย ์และขอ
ขอ้มูลจากคณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร ในเร่ืองความเขม้ของรังสีดวงอาทิตยข์องสถานีแม่
สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 
2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัสภาพทัว่ไปของระบบการผลิตไฟฟ้า

และการใชง้านเซลลแ์สงอาทิตย ์ ท่ีรวบรวมจากบทความ เอกสารวชิาการ รายงานประจ าปี วารสาร และ
เวบ็ไซตข์องหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ส านกังานนโยบายและแผนพลงังาน กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน กระทรวง
พลงังาน   

 
วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การศึกษาในคร้ังน้ีจะท าการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) และท าการ

วเิคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) เพื่อน าผลลพัธ์มาใชป้ระกอบการตดัสินใจ เพื่อพิจารณา
ดงัน้ี 

 
1. การวเิคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis)  อธิบายถึงสภาพทัว่ไปของการลงทุน   

กระบวนการผลิตไฟฟ้า  รวมไปถึงปัญหาและอุปสรรคในการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบน
หลงัคา (Solar PV Rooftop) ส าหรับบา้นพกัอาศยัทัว่ไป 
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2. การวเิคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Method)  เพื่อศึกษาความเป็นไปไดท้างการเงินของ
โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา (Solar PV Rooftop) ส าหรับบา้นพกัอาศยั
ทัว่ไป โดยจะท าการหามูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value :NPV) โดยรวมผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนใน
แต่ละปี , อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ(Internal Rate of Return : IRR), อตัราผลตอบแทน
ภายในท่ีมีการปรับค่าแลว้ (Modified Internal Rate of Return : MIRR), อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อ
ตน้ทุน (Benefit Cost Ratio: BCR), อตัราส่วนระหวา่งผลตอบแทนสุทธิต่อการลงทุน (Net Benefit 
Investment Ratio : N/K) และระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 

 
 2.1 ค านวณหาผลประโยชน์ของโครงการ (Benefit) จากการจ าหน่ายไฟฟ้า ตามอตัรา

รับซ้ืออตัรา 6.85 บาท/หน่วย  
 
 2.2 ค านวณหาตน้ทุนของโครงการ (Cost) จากงบประมาณการลงทุน และค่าใชจ่้ายใน

การด าเนินงานตลอดอายโุครงการ 
 
 2.3 อตัราผลตอบแทนเงินทุนส่วนของเจา้ของ มีอตัราร้อยละ 12 ต่อปี เป็นค่าตามมติ

คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ พ.ศ. 2556  
 

 2.4 อตัราดอกเบ้ียกูย้มื (ตน้ทุนเงินทุน) ค านวณจาก ค่าเฉล่ียของอตัรากูย้มื MLR 
เท่ากบัร้อยละ 7.34 ต่อปี โดยใชค้่าเฉล่ียของอตัราดอกเบ้ีย MLR ตามประกาศของธนาคารพาณิชยท่ี์จด
ทะเบียนในประเทศไทย ปี 2557 

 
 2.5 อตัราส่วนเงินลงทุนในโครงการไดจ้ากเงินลงทุนส่วนของเจา้ของร้อยละ 50 และ

อีกร้อยละ 50 ไดจ้ากการกูย้มืสถาบนัการเงิน 
 
3. การวเิคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Method) โดยใชก้ารทดสอบค่าความแปรเปล่ียน 

(Switching Value Test) เพื่อศึกษาปัจจยัเส่ียงและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการลงทุนในโครงการ 
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นิยามศัพท์ 

ในการศึกษาคร้ังน้ีไดใ้หนิ้ยามศพัทท์างเทคนิคเพื่อก่อใหเ้กิดความเขา้ใจตรงกนั ดงัน้ี 
 
1. พลงังานทดแทน (Renewable Energy)  หมายถึง พลงังานใดๆ ท่ีจะสามารถน ามาใช้

ประโยชน์ทดแทนแหล่งพลงังาน ซ่ึงมีการสะสมตามธรรมชาติและใชห้มดไป เช่น น ้ามนั ถ่านหิน ก๊าซ
ธรรมชาติฯพลงังานทดแทนภายในประเทศ ซ่ึงมีความเป็นไปไดใ้นการน ามาใชผ้ลิตไฟฟ้า มีอาทิเช่น 
พลงังานจากแสงอาทิตย ์ลม ความร้อนใตพ้ิภพ น ้า พืช วสัดุเหลือใชจ้ากการเกษตร ขยะฯ เน่ืองจาก
พลงังานทดแทนดงักล่าวมีกระจายอยูต่ามธรรมชาติและไม่มีความสม ่าเสมอ การลงทุนเพื่อน ามาใช้
ประโยชน์ผลิตไฟฟ้าจึงสูงกวา่การน าแหล่งพลงังานประเภท น ้ามนั ถ่านหินฯ มาใช ้(การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย, ม.ป.ป.) 

 
2. แผนพฒันาก าลงัการผลติไฟฟ้า (Power Development Plan : PDP) แผนพฒันาก าลงัผลิต

ไฟฟ้า แผนการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชนิดต่างๆ เพื่อใหมี้ก าลงัผลิตของระบบไฟฟ้าเพิ่มข้ึนในช่วงเวลาท่ี
เหมาะสม เพื่อตอบสนองความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าท่ีเพิ่มข้ึนใหเ้พียงพอ ส าหรับอนาคต 15-20 ปี ขา้งหนา้ 
โดยจะมีการปรับปรุงทุกปี เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์จริง(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 
ม.ป.ป.) 

 
3. Peak   คือ ความตอ้งการใชพ้ลงัไฟฟ้าสูงสุด ณ ช่วงเวลาหน่ึง (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง

ประเทศไทย, ม.ป.ป.) 
 
4. kW(Kilo Watt)  คือ หน่วยวดัก าลงัไฟฟ้า หน่ึงกิโลวตัตมี์ค่าเท่ากบัหน่ึงพนัวตัต,์                
(1 กิโลวตัต ์ = 1,000 วตัต ์) (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ม.ป.ป.) 
 
5. kWh (Kilo Watt Hour)  คือ  หน่วยวดัความส้ินเปลืองพลงังานไฟฟ้า หน่ึงกิโลวตัต-์ชัว่โมง 

เป็นปริมาณพลงังานท่ีถูกใชใ้นอตัรา 1,000 วตัตเ์ป็นเวลาหน่ึงชัว่โมง ตวัอยา่ง : หลอดไฟหลอดละ 100
วตัต ์จ  านวน 10 หลอด  รวม 100 x 10 = 1,000 วตัต ์, 1 กิโลวตัต ์× 1 ชัว่โมง = 1000 วตัต ์× 3,600 วนิาที 
= 3.6 ลา้นจลู หรือท่ีเรียกทัว่ไปวา่ ใชไ้ฟ 1 หน่วย (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ม.ป.ป.) 
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6. MW(Mega Watt)  คือ หน่วยวดัก าลงัไฟฟ้า หน่ึงเมกะวตัตมี์ค่าเท่ากบัหน่ึงลา้นวตัต ์(1  เม
กะวตัต ์ =  1,000,000 วตัต ์) (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ม.ป.ป.) 

 
7. kV  เคว ีหรือ กโิลโวลต์  คือ หน่วยท่ีใชเ้รียกขนาดของแรงดนัไฟฟ้าเป็นพนัโวลต ์เช่น 1 kV 

หมายถึงขนาดของแรงดนัไฟฟ้า 1 กิโลโวลต ์หรือ 1,000 โวลต ์ 
 
8.  V (Volt) โวลต์  คือ หน่วยท่ีใชเ้รียกขนาดของแรงดนัไฟฟ้า เช่น 220V หมายถึงขนาดของ

แรงดนัไฟฟ้า 220 โวลต ์
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บทที ่2 

 

การตรวจเอกสาร 

แนวคิด ทฤษฎี ทีใ่ช้ในการศึกษา 

 ในการศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจะศึกษาความเป็นไปไดท้างการเงินจากการลงทุนของโครงการผลิต
ไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา  (Solar PV Rooftop) ส าหรับบา้นพกัอาศยัทัว่ไป ในพื้นท่ี
อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน   ผูว้ิจยัขอกล่าวถึงทฤษฎี แนวคิดท่ีใชใ้นการศึกษา   และงานวจิยั
ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาใชเ้ป็นเกณฑใ์นการน าไปวเิคราะห์ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  
 

2.1 แนวคิด ทฤษฎกีารวเิคราะห์และประเมินโครงการ (ประสิทธ์ิ ตงยิง่ศิริ, 2542) 
 

ความหมายของการศึกษาความเป็นไปได ้(Feasibility Study) ของโครงการ คือ การศึกษาและ
จดัท าเอกสารประกอบไปดว้ยขอ้มูลต่างๆ ท่ีจ  าเป็นแสดงถึงเหตุผลสนบัสนุน (Justification) ความ
ถูกตอ้งสมบูรณ์ (Soundness)  ของโครงการใหไ้ดม้าซ่ึงโครงการท่ีดีสามารถน ามาปฏิบติัไดจ้ริง และเม่ือ
ปฏิบติัแลว้ใหผ้ลตอบแทนคุม้ค่าต่อการลงทุน   เช่นเดียวกบัการวเิคราะห์โครงการ (Project Analysis) 
คือ การประเมินขอ้ดี (Advantage) และขอ้เสีย (Disadvantage) หรือผลตอบแทนและตน้ทุน (Benefit 
and Cost) ของโครงการ   การศึกษาความเป็นไปไดจ้ะมุ่งเนน้ท่ีการประเมินความคุม้ค่าของโครงการ 
(The Evaluation of Project Worth)  จะมีความคุม้ค่าก็ต่อเม่ือผลตอบแทนสูงกวา่ตน้ทุน 

 
วตัถุประสงคข์องการวเิคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการ ช่วยใหผู้ต้ดัสินใจลงทุนมีขอ้มูล

พื้นฐานเพียงพอต่อการตดัสินใจ วา่จะลงทุนหรือด าเนินงานตามโครงการท่ีก าลงัศึกษานั้นหรือไม่    
ทั้งน้ี เน่ืองจากการลงทุนหรือด าเนินงานในแต่ละโครงการจะตอ้งใชเ้งินทุนหรือทรัพยากรซ่ึงในทาง
เศรษฐศาสตร์ถือวา่เป็นปัจจยัท่ีขาดแคลนและหามาไดย้าก (Scarcity) จึงตอ้งน าไปใชอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพ ดว้ยเหตุน้ีก่อนการตดัสินใจลงทุนหรือด าเนินโครงการใดๆ ก็ตามจึงจ าเป็นตอ้งศึกษาการ
วเิคราะห์ความเป็นไปไดใ้นดา้นต่างๆ ของโครงการเสียก่อนโดยการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการ
ประกอบไปดว้ยการศึกษาในดา้นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

 



12 

1. ความเป็นไปไดท้างดา้นตลาดหรืออุปสงค ์(Market or Demand Feasibility) เป็นการ
วเิคราะห์และคาดคะเนอุปสงค ์ในผลผลิตของโครงการ ซ่ึงเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการวางแผนและการ
วเิคราะห์โครงการ เพราะหากผลิตสินคา้ชนิดใดออกมาแลว้ไม่มีตลาดรองรับ หรือมีเป็นส่วนนอ้ย         
ก็ไม่ควรท่ีจะท าการผลิต นอกจากนั้นขนาดอุปสงคย์งัช้ีถึงขนาดก าลงัการผลิต หรือขนาดการลงทุน  
ของโครงการ 

  
2. ความเป็นไปไดท้างดา้นเทคนิค (Technical Feasibility) เป็นการคดัเลือกเทคนิคการผลิตท่ี

เหมาะสมท่ีสุดแก่โครงการจากทางเลือกต่างๆท่ีมีอยู ่โดยเป็นการพิจารณาทั้งดา้นขอ้ดีและขอ้เสียต่างๆ
ของวธีิการผลิต อุปกรณ์เคร่ืองจกัร ท่ีสามารถใชเ้พื่อการผลิตได ้ทั้งน้ีเทคนิคการผลิตท่ีมีตน้ทุนต ่าท่ีสุด 
มิไดห้มายความวา่จะเป็นเทคนิคท่ีใหป้ระสิทธิภาพสูงสุด ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งใชเ้ทคนิคท่ีเหมาะสม
ท่ีสุด อีกทั้งการวเิคราะห์ทางดา้นเทคนิค สามารถก าหนดกรอบการลงทุนของโครงการไดด้ว้ย 

 
3. ความเป็นไปไดท้างดา้นส่ิงแวดลอ้มโครงการ (Environmental Feasibility) เป็นการวิเคราะห์

ถึงผลกระทบท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้ม อนัเกิดจากการด าเนินโครงการ โดยวตัถุประสงคเ์พื่อใหเ้กิดความ
สมดุลระหวา่งความตอ้งการของมนุษยต่์อทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู ่และน าไปสู่การพิจารณาออกแบบ
องคป์ระกอบต่างๆ ของโครงการใหส่้งผลกระทบนอ้ยท่ีสุด 

 
4. ความเป็นไปไดท้างดา้นการเงิน (Financial Feasibility)  เป็นการวิเคราะห์การลงทุนและ

ผลตอบแทนของโครงการในแง่เอกสารหรือผลก าไรทางการเงินเป็นส าคญั โดยรวมถึงการวางแผนทาง
การเงินท่ีเหมาะสมใหแ้ก่โครงการ เพื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่จะไม่ประสบปัญหาทางการเงินในระหวา่ง
การด าเนินโครงการรวมถึงการวเิคราะห์ดา้นผลตอบแทนของโครงการวา่ จูงใจใหเ้กิดการลงทุนมาก
นอ้ยเพียงใด 

 
5. ความเป็นไปไดท้างดา้นเศรษฐกิจ (Economic Feasibility) เป็นการพิจารณาวา่โครงการท่ีจะ

ด าเนินงานนั้นมีผลต่อการพฒันาระบบเศรษฐกิจหรือไม่ มากนอ้ยเพียงใด และถา้มีผล ผลท่ีเกิดข้ึนมีมาก
เพียงพอต่อการตดัสินใจใหมี้การใชท้รัพยากรท่ีมีจ ากดัต่างๆหรือไม่ อีกทั้งจะช่วยก าหนดไดว้า่จะด าเนิน
โครงการอยา่งไรเพื่อสวสัดิการทางเศรษฐกิจไดดี้ท่ีสุด 

 
6. ความเป็นไปไดท้างดา้นสถาบนั (Institutional Feasibility) เป็นการวิเคราะห์โดยประเมินจุด

แขง็ จุดอ่อนขององคก์ารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัและด าเนินโครงการ เช่น บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ขอ้มูล ระเบียบการด าเนินงาน ขั้นตอนการบงัคบับญัชา ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดความมัน่ใจวา่จะไม่มีปัญหา
ระหวา่งการด าเนินโครงการ 

 
การศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษาความเป็นไปไดท้างการเงินเท่านั้น เพื่อประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจลงทุนใน

โครงการใหท้ราบถึงความเป็นไปไดข้องการลงทุนวา่มีความคุม้ค่าในการลงทุนหรือไม่ การศึกษาใน
ดา้นอ่ืนๆ ผูว้จิยัจะไดใ้ชข้อ้มูลหรือขอ้สมมติท่ีผูอ่ื้นไดท้  าการศึกษาและวจิยัไว ้ดงัน้ี   

  
ความเป็นไปไดท้างดา้นตลาดหรืออุปสงค ์(Market or Demand Feasibility) เน่ืองจากปัจจุบนั

การรับซ้ือไฟฟ้าส าหรับโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา (Solar PV Rooftop) 
นั้น การไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายเป็นผูรั้บซ้ือในรูปแบบ Feed-in Tariff ( FiT) เป็นไปตามนโยบายท่ีภาครัฐ
ก าหนด  จึงไม่ไดศึ้กษาความเป็นไปไดท้างดา้นตลาดหรืออุปสงค ์(ระเบียบคณะกรรมการก ากบักิจการ
พลงังาน, 2556) 

 
ความเป็นไปไดท้างดา้นเทคนิค (Technical Feasibility) เน่ืองจากมีการศึกษาทางดา้นวศิวกรรม

แลว้วา่ เทคโนโลยกีารผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา (Solar PV Rooftop)  
สามารถผลิตไฟฟ้าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ (ดิเรก นวลสิงห์, 2554) 

 
ความเป็นไปไดท้างดา้นส่ิงแวดลอ้มโครงการ (Environmental Feasibility)  เน่ืองจากการผลิต

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นพลงังานสะอาด  ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดลอ้ม  และถือเป็น
ทางเลือกหน่ึงในการส่งเสริมและอนุรักษพ์ลงังาน  ใหห้นัมาใชพ้ลงังานทดแทนในการผลิตไฟฟ้ามาก
ข้ึน  

 
ความเป็นไปไดท้างดา้นเศรษฐกิจ (Economic Feasibility) เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ี ผูว้จิยั

ศึกษาสนใจเฉพาะดา้นการลงทุนของภาคเอกชน และการศึกษาทางดา้นเศรษฐกิจมีความจ ากดัดา้น
ขอ้มูล เช่น การหามูลค่าทางเศรษฐศาสตร์  

 
ความเป็นไปไดท้างดา้นสถาบนั (Institutional Feasibility) เน่ืองจากการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการ

ลงทุนของภาคครัวเรือน จึงไม่มีองคก์ารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัและด าเนินโครงการ ผูว้จิยัจึง
ไม่ไดท้  าการศึกษา 
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2.2 การวเิคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงิน (Financial Feasibility) 
 

การวเิคราะห์โครงการทางดา้นการเงินเป็นการวเิคราะห์ผลตอบแทนและตน้ทุนของโครงการ 
หรือผลก าไรทางการเงินเป็นส าคญั โดยค านึงถึงการวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมกบัโครงการเพื่อให้
เกิดความมัน่ใจวา่เม่ือด าเนินการลงทุนแลว้ โครงการสามารถก่อใหเ้กิดรายไดคุ้ม้ค่าแก่การลงทุน  
สามารถช าระคืนเงินตน้ ดอกเบ้ียรวมทั้งมีก าไรจากการด าเนินงาน 

 
ขั้นตอนในการวเิคราะห์ทางการเงินของโครงการ  
  
แนวคิดเบ้ืองตน้ในการวเิคราะห์ทางการเงินของโครงการใดๆ ก็คือ เป็นการเปรียบเทียบการ

ลงทุนหรือตน้ทุน (Cost) กบัผลตอบแทน (Benefits) เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความสามารถของโครงการท่ี
จะก่อใหเ้กิดประโยชน์จากการลงทุนท่ีเกิดข้ึนตลอดช่วงอายขุองโครงการ มีขั้นตอนท่ีส าคญัดงัน้ี 

 
1. ขั้นการจดัเตรียมงบประมาณกระแสเงินสดเขา้ (Inflows) กระแสเงินออก (Outflows) ของ

การลงทุนตลอดอายโุครงการ 
 
2. ขั้นตอนการค านวณผลตอบแทนสุทธิของการลงทุน โดยน ากระแสเงินออกหรือกระแส

ค่าใชจ่้ายท่ีคิดจากโครงการลงทุนลบดว้ยกระแสเงินเขา้หรือกระแสรายไดจ้ากโครงการลงทุน 
 
3. ขั้นการค านวณหามูลค่าปัจจุบนัสุทธิ อตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน และอตัราส่วน

ผลตอบแทนภายในของโครงการ 
 
องค์ประกอบของกระแสเงินสด 

 
กระแสเงินสดของโครงการก็คือ รายจ่ายและรายรับท่ีเกิดข้ึนในแต่ละปีตลอดชัว่อายขุอง

โครงการโดยทัว่ไปกระแสเงินสดของโครงการสามารถจดักลุ่มได ้4 ประเภท ดงัน้ี 
 
 1. กระแสเงินสดในช่วงเร่ิมแรก กระแสเงินสดในระยะเร่ิมแรกมีแต่เฉพาะค่าลงทุนเท่านั้น  ค่า

ลงทุนของโครงการประกอบดว้ยค่าลงทุนในทรัพยสิ์นคงท่ี  เช่น ท่ีดิน โรงงาน ส่ิงก่อสร้าง งานโยธา 
ยานพาหนะ เคร่ืองจกัรกล และอุปกรณ์  และค่าใชจ่้ายก่อนด าเนินงาน ไดแ้ก่ ค่าฝึกอบรม ค่าวสัดุ
ส้ินเปลือง ซ่ึงกระแสเงินสดในช่วงเร่ิมแรกมกัติดลบ 
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2. กระแสเงินสดในช่วงด าเนินงาน โดยกระแสเงินสดในช่วงน้ีจะมีทั้งกระแสเงินสดรับและ
กระแสเงินสดจ่าย กระแสเงินสดรับ ไดแ้ก่ รายได ้และรายรับอ่ืน (ถา้มี) ส่วนกระแสเงินสดจ่าย ไดแ้ก่ 
รายจ่ายในการด าเนินงานของโครงการ ซ่ึงเป็นรายจ่ายท่ีเกิดจากการจา้งงาน วสัดุอุปกรณ์ ประกนัวินาศ
ภยั สาธารณูปโภค การประกนัวนิาศภยั ค่าเส่ือมราคาของสินทรัพยแ์ละค่าภาษี ซ่ึงคิดตลอดชัว่อายุ
โครงการ 

 
3. กระแสเงินสดเม่ือส้ินสุดโครงการ เป็นกระแสเงินสดท่ีเกิดข้ึนในปีสุดทา้ยของการวเิคราะห์

โครงการ ซ่ึงประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ มูลค่าซาก (Salvage Value) ของสินทรัพย ์และรายรับจากการขาย
ท่ีดิน  

 
4. กระแสเงินสดสุทธิ และกระแสผลตอบแทนสุทธิ คือ ความแตกต่างระหวา่งกระแสรายรับ

ทั้งหมด (ผลตอบแทน) และกระแสรายจ่าย (ตน้ทุน) ท่ีเกิดจริงในแต่ละปีของโครงการ 
  
เม่ือทราบกระแสรายรับและรายจ่ายทั้งหมดของโครงการแลว้ ก็น ามาจดัใหอ้ยูใ่นรูปของตาราง

กระแสเงินสด และสามารถวดัความคุม้ค่าหรือประเมินความเป็นไปไดท้างการเงินของโครงการ โดย
อาศยัเกณฑก์ารประเมินแบบปรับค่าของเวลา 

 
อตัราคิดลด  
 
การเลือกอตัราคิดลด (Choosing the Discount Rate) เพื่อใชใ้นการค านวณหามูลค่าปัจจุบนั 

(Present Worth) สามารถแยกออกไดเ้ป็น 4 อตัรา ไดแ้ก่ 
1. อตัราตดัขาด (Cut-off Rate) 
2. อตัรากูย้มื (Borrowing Rate) 
3. อตัราความชอบตามเวลาทางสังคม (Social Time Preference Rate) 
4. อตัราตน้ทุนเฉล่ียเงินทุนเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (Weighted Average Cost of Capital: WACC) 
  
อตัราคิดลดแบบ Cut-off Rate ใชส้ าหรับค านวณหาค่ามูลค่าปัจจุบนัสุทธิ อตัราส่วน

ผลประโยชน์ต่อตน้ทุน หรืออตัราท่ีต ่ากวา่น้ีจะไม่เป็นท่ียอมรับส าหรับอตัราผลตอบแทนภายในลดลง 
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ส าหรับการวิเคราะห์ทางการเงิน Cut-off Rate โดยปกติคือหน่วยตน้ทุนหน่วยสุดทา้ยของ
เงินตรา (Marginal Cost of Money) ท่ีมีต่อกิจการ หรืออตัราท่ีวสิาหกิจจะสามารถกูย้มืเงินได ้ส่วนการ
วเิคราะห์ทางดา้นเศรษฐกิจ Cut-off Rate ท่ีใชคื้อ ค่าเสียโอกาสของทุน (Opportunity Cost of Capital) 
ซ่ึงเป็นอตัราท่ีสะทอ้นถึงการเลือกของสังคมโดยส่วนรวมระหวา่งผลตอบแทนในปัจจุบนัและอนาคต 
ไม่มีใครเลยท่ีจะทราบวา่ค่าเสียโอกาสของทุนท่ีแทจ้ริงเป็นเท่าใด ค่าเสียโอกาสของทุนในประเทศก าลงั
พฒันาส่วนใหญ่จะมีค่าในรูปท่ีแทจ้ริง (in Real Terms) อยูร่ะหวา่งร้อยละ 8 ถึง 15 ต่อปี ดงันั้น อตัราท่ี
เลือกใชก้นัโดยทัว่ไปตาม the Rule of Thumb คือร้อยละ 12 ต่อปี 

 
อตัราคิดลดท่ีเลือกใชส้ าหรับการวเิคราะห์ทางดา้นเศรษฐกิจแบบท่ีสอง คือ อตัรากูย้มื 

(Borrowing Rate) ท่ีประเทศตอ้งจ่าย  เม่ือประเทศคาดวา่จะตอ้งมีการกูย้มืเงินจากต่างประเทศมาเพื่อ
การลงทุนโครงการ 

 
อตัราคิดลดแบบท่ีสาม คือ อตัราความชอบตามเวลาทางสังคม (Social Time Preference Rate) 

โดยทัว่ไปอตัราคิดลดท่ีใชก้บัผลตอบแทนอนาคตต่อสังคมโดยส่วนรวมจะมีค่าต ่ากวา่อตัราคิดลดต่อ
บุคคล เพราะสังคมมีช่วงเวลา (Time Horizon) ท่ียาวนานกวา่ของบุคคลนัน่เอง ซ่ึงหมายความวา่อตัรา
คิดลดท่ีใชก้บัโครงการสาธารณะ (Public Projects) จะต ่ากวา่ท่ีใชก้บัโครงการเอกชน (Private Projects) 
อตัราความชอบตามเวลาทางสังคมน้ีจะแตกต่างไปจากค่าเสียโอกาสของทุนตรงท่ีวา่ค่าเสียโอกาสของ
ทุนหามาจากกิจกรรมการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน และยงัใหน้ ้าหนกัท่ีเหมือนกนัต่อผลตอบแทน
อนาคตจากกิจกรรมทั้ง 2 ชนิด (ชูชีพ พิพฒัน์ศิถี, 2544) 

 
อตัราคิดลดแบบท่ีส่ี คือ อตัราตน้ทุนเฉล่ียเงินทุนเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (Weighted Average Cost of 

Capital: WACC) เป็นอตัราส่วนลดท่ีเหมาะสมในการศึกษาคร้ังน้ี เน่ืองจากการจดัหาเงินทุนจากหลาย
แหล่ง (เช่น การกูย้มืจากธนาคาร การออกหุ้นกู ้หุน้สามญั) ซ่ึงตน้ทุนของเงินทุนแต่ละแหล่ง จะมีตน้ทุน
ท่ีไม่เท่ากนั ดงันั้นก็ตอ้งมีการเฉล่ียตน้ทุนของเงินทุนทั้งหมด โดยการค านวณหาตน้ทุนเฉล่ียของเงินทุน 
(Weighted Average Cost of Capital: WACC) ไม่ใช่ตน้ทุนเฉพาะในส่วนของเจา้ของ (Cost of equity) 
เพียงอยา่งเดียว (เริงรัก จ าปาเงิน, 2544) 

 
การค านวณหาตน้ทุนเฉล่ียเงินทุนเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (Weighted Average Cost of Capital: 

WACC) เพื่อใหท้ราบถึงตน้ทุนเงินทุนเฉล่ียของโครงการ  เพื่อใชเ้ป็นอตัราส่วนลดของโครงการตาม
หลกัเกณฑก์ารประเมินโครงการแบบปรับค่าของเวลา ซ่ึงสามารถหาไดด้งัสมการ 
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)1( TaxKWKWWACC ddee   
 

 โดยท่ี  eW   = สัดส่วนเงินลงทุนจากผูป้ระกอบการ 
  eK   = ตน้ทุนเงินทุนของผูป้ระกอบการ 
  dW   = สัดส่วนเงินลงทุนจากการกูย้มื 
  dK   = ตน้ทุนเงินทุนจากการกูย้มื 

  Tax  = อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 

อายุโครงการ 

 
 โดยหลกัการแลว้ อายโุครงการคิดตามอายทุางเทคนิคของเคร่ืองจกัรกล หรือขององคป์ระกอบ
การลงทุนท่ีส าคญัของโครงการ อยา่งไรก็ตามการก าหนดอายขุองโครงการก็ตอ้งพิจารณาปัจจยัอ่ืน
ประกอบดว้ย เช่น ความลา้สมยัของเทคโนโลย ีนอกจากนั้นในการท าส่วนลดในการปรับกระแสตน้ทุน
และผลตอบแทนให้เป็นมูลค่าปัจจุบนั จะปรากฏวา่ Discount factor ท่ีมีระยะเวลาเกินกวา่ 25 ปีไปแลว้ 
ค่าจะต ่ามากจนไม่มีผลกระทบอยา่งส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดของโครงการ ดงันั้น
กระแสเงินสดของโครงการควรจดัใหอ้ยูบ่นฐานของเวลาท่ีไม่เกิน 25 ปี และเม่ือส้ินสุดโครงการแลว้ 
หากยงัมีมูลค่าของทรัพยสิ์นคงเหลือ ก็สามารถน ามาใส่ไวใ้นปีสุดทา้ยของโครงการ 
 

การคิดลดกระแสเงินสดเป็นมูลค่าปัจจุบัน   
 
 ในการค านวณเพื่อวิเคราะห์ผลนั้น จะตอ้งคิดลดกระแสเงินสด (Cash Flow) ต่างๆเป็นมูลค่า
ปัจจุบนัโดยอาศยัตวัเลขผลตอบแทนท่ีไดรั้บจากโครงการและตน้ทุนของโครงการ (เงินลงทุนและ
เงินทุนด าเนินงาน) มาค านวณเพื่อใหท้ราบมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนสุทธิจากการด าเนินงานของ
โครงการ (PVNB)  มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนโครงการ(PVB) มูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนการ
ด าเนินงานของโครงการ (PVOC) มูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนการลงทุนของโครงการ (PVIC) และมูลค่า
ปัจจุบนัของตน้ทุนรวมของโครงการ (PVC) จากนั้นจึงน าค่าท่ีไดเ้หล่าน้ีไปใชเ้พื่อการค านวณ ใน
ขั้นตอนต่างๆซ่ึงตวัแปรแต่ละตวัมีความหมายดงัต่อไปน้ี 
 
 1. มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนสุทธิจากการด าเนินงานของโครงการ (Present Value of Net 
Benefit: PVNB)  คือ ค่าความแตกต่างระหวา่งมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนกบัมูลค่าปัจจุบนัของ
ตน้ทุนการด าเนินงานของโครงการซ่ึงมีสูตรดงัน้ี 
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 โดยท่ี tB = ผลตอบแทนของโครงการในปี t 
  tOC  = ตน้ทุนในการด าเนินงานของโครงการในปี t 
  r = อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ 
  t  = ระยะเวลาโครงการ (0,1,…,n) 
  n = อายขุองโครงการทั้งหมด (ปี) 
  
 2. มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนของโครงการ (Present Value of Benefit: PVB) คือ รายรับ
หรือผลตอบแทนตลอดอายุโครงการท่ีมีการคิดลดใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนัสามารถค านวณได ้ดงัน้ี 
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 โดยท่ี  
  tB = ผลตอบแทนของโครงการในปี t 
  r = อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ 
  t  = ระยะเวลาโครงการ (0,1,…,n) 
  n = อายขุองโครงการทั้งหมด (ปี) 
 
 3. มูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนการด าเนินงานของโครงการ (Present Value of Operation Capital: 
PVOC) คือตน้ทุนการด าเนินงานของโครงการท่ีมีการคิดลดใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั  สามารถค านวณได้
ดงัน้ี 
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 โดยท่ี 

  tOC = ตน้ทุนการด าเนินงานของโครงการในปี  t 
  r = อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ 
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  t  = ระยะเวลาโครงการ (0,1,…,n) 
  n = อายขุองโครงการทั้งหมด (ปี) 
 
 4. มูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนการลงทุนของโครงการ (Present Value of Investment Capital: 
PVIC)  คือตน้ทุนการลงทุนของโครงการในปีท่ีเร่ิมลงทุนรวมกบัปีใดๆท่ีมีการลงทุนซ ้ า และท าการคิด
ลดใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั สามารถค านวณไดด้งัน้ี 
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 โดยท่ี 

  tIC = ตน้ทุนการลงทุนของโครงการในปี  t 
  r = อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ 
  t  = ระยะเวลาโครงการ (0,1,…,n) 
  n = อายขุองโครงการทั้งหมด (ปี) 
 
  5. มูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนรวมโครงการ (Present Value of Total Capital: PVC) คือ ผลรวม
ของตน้ทุนการด าเนินงานของโครงการและตน้ทุนของการลงทุนของโครงการท่ีท าการคิดลดใหเ้ป็น
มูลค่าปัจจุบนั สามารถค านวณไดด้งัน้ี 
           
     PVC = PVOC+PVIC 

 

         หรือ       
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 โดยท่ี 
    tOC  = ตน้ทุนการด าเนินงานของโครงการในปี t 
                tIC    = ตน้ทุนการลงทุนของโครงการในปี 
                   r = อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ 
                   t = ระยะเวลาโครงการ (0,1,2,3,…,n) 
                   n = จ านวนปีทั้งส้ินของโครงการ 
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หลกัเกณฑ์ในการวดัผลการลงทุน   
 
ในการวเิคราะห์จะใชห้ลกัเกณฑก์ารตดัสินใจ 6 หลกัเกณฑ ์ประกอบดว้ย 

 
 1. มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value: NPV) 
 
 2. อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) 
 
 3. อตัราผลตอบแทนภายในท่ีมีการปรับค่าแลว้ (Modified Internal Rate of Return: MIRR)  
 
 4. อตัราส่วนระหวา่งผลตอบแทนสุทธิต่อการลงทุน (Net Benefit Investment Ratio: N/K) 
 
 5. อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (Benefit Cost Ratio: BCR) 
 
 6. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 
       
 โดยในแต่ละหลกัเกณฑมี์รายละเอียดดงัน้ี 
 

1. มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value: NPV)  ของโครงการ ก็คือ มูลค่าปัจจุบนัของกระแส
ผลตอบแทนสุทธิหรือกระแสเงินสดของโครงการ ซ่ึงค านวณไดด้ว้ยการท าส่วนลดกระแสผลตอบแทน
สุทธิตลอดชัว่อายโุครงการใหเ้ป็นมูลค่าปัจจุบนั  หรืออาจค านวณหา NPV จากความแตกต่างระหวา่ง
มูลค่าปัจจุบนัของกระแสผลตอบแทนรวม  และมูลค่าปัจจุบนัของกระแสตน้ทุนรวม  ซ่ึงเขียนเป็นสูตร
การค านวณไดด้งัน้ี 
 
    NPV = PVNB ‟ PVIC 
 
 โดยท่ี NPV คือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของกระแสรายไดท่ี้เกิดจากการลงทุน  ดงันั้นเกณฑก์าร
ตดัสินใจก็คือ  ควรรับหรืออนุมติัโครงการ เม่ือ NPV มากกวา่หรือเท่ากบัศูนย ์ แต่ถา้ NPV ของ
โครงการติดลบหรือมีค่าต ่ากวา่ศูนย ์ก็ไม่ควรรับหรืออนุมติัโครงการ  เพราะในกรณีเช่นน้ี  รายไดท่ี้
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ไดรั้บจะไม่คุม้กบัการลงทุน ควรน าเงินท่ีลงทุนไปฝากธนาคารกินดอกเบ้ีย หรือน าเงินไปลงทุนใน
โครงการอ่ืนท่ีใหผ้ลตอบแทนคุม้กบัการลงทุนมากกวา่ 
 
ขอ้ดี      1. ค  านึงถึงมูลค่าของเงินตามระยะเวลา 
 2. ค านึงถึงกระแสเงินสดตลอดโครงการ 
           
ขอ้เสีย      หากเปรียบเทียบกบัโครงการอ่ืนอาจตดัสินใจผิด ถา้หากขนาดโครงการต่างกนัแต่ให ้NPV 
เป็นบวกเหมือนกนั จ าเป็นตอ้งน าเคร่ืองมืออ่ืนมาพิจารณาควบคู่ 
 
 2. อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) คือหลกัเกณฑ์การ
ประเมินความคุม้ค่าของโครงการท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด ทั้งน้ีเน่ืองจากแนวคิดของ IRR มีความ
สอดคลอ้งกบัอตัราก าไรของโครงการ  ดงันั้นจึงท าใหเ้ขา้ใจง่าย อีกทั้งไม่ตอ้งมีการก าหนดอตัราส่วนไว้
ก่อนดงัเช่น NPV และ N/K อตัราผลตอบแทนของโครงการอาจนิยามไดว้า่ คืออตัราส่วนท่ีท าให ้NPV  
มีค่าเท่ากบัศูนย ์โดยมีขอ้สมมุติวา่ เงินลงทุนท่ีไดล้งทุนเม่ือเร่ิมโครงการหรือระหวา่งด าเนินโครงการ
นั้น จะน ามารวมเป็นเงินลงทุนในคร้ังแรกโดยคิดตน้ทุนค่าเสียโอกาสเท่ากบัตน้ทุนของเงินทุน ส่วน
ผลตอบแทนสุทธิจากการด าเนินงานท่ีไดรั้บมาระหวา่งด าเนินโครงการนั้น จะน าไปลงทุนต่อจนปี
สุดทา้ยของโครงการโดยไดรั้บอตัราผลตอบแทนเท่ากบัตน้ทุนของเงินทุนเช่นเดียวกนั ดงันั้น IRR จึง
ไดแ้ก่อตัราส่วนลดหรือ r ท่ีท าให ้
 
    NPV = PVNB ‟ PVIC = 0 
 
 เกณฑก์ารตดัสินใจวา่โครงการมีความคุม้ค่าน่าลงทุนหรือไม่ คือ น าค่า IRR ท่ีไดไ้ป
เปรียบเทียบกบัค่าเสียโอกาสของเงินทุนหรืออตัราคิดลด  ถา้ค่า IRR ท่ีค  านวณได ้มีค่ามากกวา่หรือ
เท่ากบัค่าเสียโอกาสของเงินทุนหรืออตัราคิดลด แสดงวา่การลงทุนในโครงการน้ีจะใหผ้ลคุม้ค่ากบัการ
ลงทุน 
 
ขอ้ดี     1. ค านึงถึงมูลค่าของเงินตามระยะเวลา 
             2. ค านึงถึงกระแสเงินสดตลอดทั้งโครงการ 
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ขอ้เสีย    1. อาจตดัสินใจผิด เน่ืองจากอาจมี IRR หลายค่า 
  2. มีปัญหาในการจดัอนัดบัโครงการ 
 
 3. อตัราผลตอบแทนภายในท่ีมีการปรับแลว้ (Modified Internal Rate of Return: MIRR) คือ 
อตัราส่วนลดท่ีท าใหมู้ลค่า ณ ปีสุดทา้ยของโครงการเท่ากบัเงินลงทุนคร้ังแรกพอดี โดยมีขอ้สมมุตวา่
เงินลงทุนท่ีไดล้งทุนเม่ือเร่ิมโครงการหรือระหวา่งด าเนินโครงการนั้น จะน ามารวมเป็นเงินลงทุนใน
คร้ังแรกโดยคิดตน้ทุนค่าเสียโอกาสเท่ากบัตน้ทุนของเงินทุน ส่วนผลตอบแทนสุทธิจากการด าเงินงานท่ี
ไดรั้บมาระหวา่งด าเนินโครงการนั้น จะน าไปลงทุนต่อจนถึงปีสุดทา้ยของโครงการโดยไดรั้บอตัรา
ผลตอบแทนเท่ากบัตน้ทุนของเงินทุนเช่นเดียวกนั 
 
 เกณฑก์ารตดัสินใจวา่โครงการมีความคุม้ค่าน่าลงทุนหรือไม่ คือ น าค่า MIRR ท่ีไดไ้ป
เปรียบเทียบกบัค่าเสียโอกาสของเงินทุนหรืออตัราคิดลด ถา้ค่า MIRR ท่ีค  านวณไดมี้ค่ามากกวา่หรือ
เท่ากบัค่าเสียโอกาสของเงินทุนหรืออตัราคิดลด  แสดงวา่การลงทุนในโครงการน้ีจะใหผ้ลคุม้ค่ากบัการ
ลงทุน 
 
ขอ้ดี     1. ค านึงถึงมูลค่าของเงินตามระยะเวลา 
             2. ค  านึงถึงกระแสเงินสดตลอดโครงการ  
           
  ขอ้เสีย    การวเิคราะห์อาจมีปัญหาในการจดัอนัดบัโครงการ 
 
 4. อตัราส่วนระหวา่งผลตอบแทนสุทธิต่อการลงทุน (Net Benefit Investment Ratio: N/K) คือ 
อตัราส่วนระหวา่งมูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนสุทธิจากการด าเนินงาน(ผลตอบแทนลบค่าใชจ่้ายใน
การด าเนินงาน) ต่อมูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุน ในการลงทุนรวมของโครงการมีสูตรดงัน้ี 
 

N/K = PVNB / PVIC 
 

 หลกัเกณฑใ์นการตดัสินใจจะพิจารณาจากอตัราส่วนท่ีได ้คือ จะพิจารณาเลือกลงทุนใน
โครงการท่ีมีค่าอตัราส่วนระหวา่งผลตอบแทนสุทธิต่อการลงทุนมากกวา่หรือเท่ากบั 1 แสดงวา่
โครงการมีความเหมาะสมและคุม้ค่ากบัการลงทุน 
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ขอ้ดี     1. ค  านึงถึงมูลค่าของเงินตามระยะเวลา 
            2. ผูว้เิคราะห์สามารถเขา้ใจไดง่้ายวา่การลงทุนในโครงการนั้นๆ ใหผ้ลก าไรเป็นก่ีเท่าของเงิน
ลงทุน 
            
 ขอ้เสีย    การวเิคราะห์มีความยุง่ยาก และซบัซอ้น 
 
 5. อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (Benefit Cost Ratio: BCR) มีความหมายต่างจาก
อตัราส่วนระหวา่งผลตอบแทนสุทธิต่อการลงทุน เน่ืองจาก BCR คือ อตัราส่วนของมูลค่าปัจจุบนัของ
ผลตอบแทนทั้งหมด (ผลตอบแทนท่ียงัไม่ไดห้กัลบดว้ยค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน) ต่อมูลค่าปัจจุบนั
ของตน้ทุนทั้งหมด (ค่าลงทุนรวมกบัค่าใชจ่้ายในการด าเนินงาน) โดย BCR ค านวณไดจ้ากสูตรดงัน้ี  
 

PVCPVBBCR /  
 

 BCR ไม่ค  านึงถึงความเป็นจริงท่ีมาและท่ีใชไ้ปของเงินในโครงการ นัน่คือ ระยะแรกค่าใชจ่้าย
การลงทุนโครงการจะตอ้งใชเ้งินลงทุน ต่อมาถา้อยูใ่นช่วงการด าเนินงาน ค่าใชจ่้ายของโครงการจะใช้
เงินจากผลตอบแทนโครงการ ดงันั้นท่ีเหลือจึงเป็นผลตอบแทนสุทธิ แต่ BCR พิจารณาวา่ผลตอบแทน
ทั้งหมดของโครงการไปจ่ายตน้ทุนทั้งหมดของโครงการ เม่ือมีการใชจ่้ายเงินแต่ละคร้ังจะไม่บอกถึง
จ านวนท่ีเหลือของโครงการ เพื่อทดแทนขอ้ดอ้ยของ BCR จึงไดมี้การพฒันา N/K   
 
 
ขอ้ดี     1. เขา้ใจง่าย 

2. ค  านึงถึงมูลค่าของเงินตามเวลา 
 3. บอกใหท้ราบวา่การลงทุนในโครงการนั้นๆใหผ้ลก าไรเป็นก่ีเท่าของเงินลงทุน 
 
ขอ้เสีย    มีความยุง่ยากซบัซอ้น 
 
 6. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) ระยะคืนทุนไดแ้ก่ ระยะเวลาท่ีผลตอบแทนสุทธิจากการ
ด าเนินงานมีค่าเท่ากบัค่าลงทุนของโครงการ หลกัเกณฑน้ี์พิจารณาจ านวนปีท่ีจะไดรั้บผลตอบแทนคุม้
กบัเงินลงทุนและใชก้นัมากในวงธุรกิจ โดยเฉพาะในกรณีท่ีการลงทุนมีความเส่ียงสูง 
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  ระยะคืนทุน = ค่าใชจ่้ายในการลงทุน/ผลตอบแทนสุทธิเฉล่ียต่อปี 
 
 หลกัการตดัสินใจวา่ โครงการจะมีความเหมาะสมทางดา้นการเงินและเศรษฐกิจหรือไม่นั้นดูท่ี
ค่าระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)  ท่ีสั้นท่ีสุด 
 
ขอ้ดี      1. ค  านวณและเขา้ใจง่าย 
 2. สามารถใชเ้ป็นเคร่ืองมือวดัสภาพคล่อง     
        
 ขอ้เสีย   1. ไม่ไดค้  านึงถึงมูลค่าของเงินตามระยะเวลา 
  2. ไม่ไดค้  านึงกระแสเงินสดภายหลงัระยะเวลาคืนทุน 
 
2.3 การทดสอบค่าความแปรเปลีย่น (Switching Value Test) 
 

 เพื่อใหก้ารวเิคราะห์ทางการเงินมีความละเอียดสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน ผูศึ้กษาจึงไดท้  าการวเิคราะห์
ความเส่ียงและความไม่แน่นอนเน่ืองจากการวเิคราะห์ความเป็นไปไดท้างดา้นการเงิน  จะข้ึนอยูก่บัการ
ก าหนดกระแสเงินสดเป็นส าคญั โดยท่ีการก าหนดกระแสเงินสดก็ข้ึนอยูก่บัการประมาณการตน้ทุน
และผลตอบแทน ดงันั้นโอกาสท่ีโครงการจะไดรั้บผลตอบแทนตรงตามท่ีก าหนดไวจึ้งเป็นไปไดน้อ้ย 
ไม่วา่โครงการจะไดรั้บการออกแบบและมีการประมาณการตน้ทุนและผลตอบแทนมาดีเพียงใดก็ตาม 
โดยไดท้  าการทดสอบค่าความแปรเปล่ียน (Switching Value Test)   เป็นการหาวา่ตวัแปรส าคญัจะ
เปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีไม่พึงประสงคไ์ดม้ากนอ้ยเพียงใด โดยท่ีโครงการยงัพอรับไดใ้นระดบัต ่าสุด 
ซ่ึงช้ีวดัจากเกณฑว์ดัค่าโครงการเกณฑห์น่ึง ดงัน้ี 
 
 1. ค่าความแปรเปล่ียนดา้นผลตอบแทน (Switching Value Test of Benefits: SVTB) เป็นการวดั
ค่าผลตอบแทนของโครงการสามารถลดลงไดร้้อยละเท่าไหร่ก่อนท่ีจะท าให ้NPV มีค่าเท่ากบัศูนย ์โดย
ใหต้น้ทุนโครงการมีค่าคงท่ี มีสูตรดงัน้ี 
 

SVTB = (NPV / PVB) x 100 
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 2. ค่าความแปรเปล่ียนดา้นตน้ทุน (Switching Value Test of Cost: SVTC) หมายความวา่ตน้ทุน
ของโครงการสามารถเพิ่มข้ึนไดร้้อยละเท่าไรก่อนท่ีจะท าให ้NPV มีค่าเท่ากบัศูนย ์โดยใหผ้ลตอบแทน
ของโครงการมีค่าคงท่ี มีสูตรดงัน้ี 
 

SVTC = (NPV / PVC) x 100 
 

 3. ค่าความแปรเปล่ียนดา้นตน้ทุนการลงทุน (Switching Value Test of Investment Cost: 
SVTIC) หมายความวา่ ตน้ทุนการลงทุนของโครงการสามารถเพิ่มข้ึนไดร้้อยละเท่าไรก่อนท่ีจะท าให ้
NPV มีค่าเท่ากบัศูนย ์โดยให้ผลตอบแทนของโครงการมีค่าคงท่ี มีสูตรดงัน้ี 
 

SVTIC = (NPV / PVIC) x 100 
 

 4. ค่าความแปรเปล่ียนดา้นตน้ทุนดา้นการด าเนินงาน (Switching Value Test of Operation 
Cost: SVTOC) หมายความวา่ ตน้ทุนการด าเนินงานของโครงการสามารถเพิ่มข้ึนไดร้้อยละเท่าไหร่
ก่อนท่ีจะท าให ้NPV มีค่าเท่ากบัศูนย ์โดยใหผ้ลตอบแทนของโครงการมีค่าคงท่ี มีสูตรดงัน้ี 

 
SVTOC = (NPV / PVOC) x 100 

 
 ค่าความแปรเปล่ียนท่ีค านวณไดน้ั้นมีค่าสูง  หมายความวา่ความเส่ียงของโครงการอยูใ่นระดบั
ต ่าในทางตรงกนัขา้มถา้ค่าท่ีค  านวณไดมี้ค่าต ่า หมายความวา่เส่ียงของโครงการอยูใ่นระดบัท่ีสูง 
 

2.4 ผลงานวจัิยที่เกีย่วข้อง 

 

ปฐพี  ปิติทรัพยส์กุล (2556) การวเิคราะห์ความเป็นไปไดท้างการเงินในการลงทุนโครงการ
โรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล ์   วตัถุประสงคข์องการศึกษาคร้ังน้ี  เพื่อวเิคราะห์ความคุม้ค่าทางการเงินท่ีคาดวา่
จะเกิดข้ึน ของโครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล ์ขนาดการผลิตเพื่อจ าหน่าย 1.00 เมกะวตัต ์ท่ีอ าเภอห้วย
กระเจา จงัหวดักาญจนบุรี  การศึกษาน้ีผูศึ้กษาไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชข้อ้มูลปฐมภูมิจากการ
สัมภาษณ์ผูป้ระกอบการโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล ์และขอ้มูลทุติยภูมิจากองคก์รและหน่วยงานต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้งในการค านวณ  โดยมีเกณฑก์ารตดัสินใจ คือ  ระยะเวลาการคืนทุน (Payback  Period), มูลค่า
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ปัจจุบนัสุทธิ (NPV) อตัราส่วนผลตอบแทนต่อตน้ทุน (BCR)  และ อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ 
(IRR)  โดยก าหนดอตัราคิดลดของโครงการไวท่ี้ร้อยละ 8.565   ผลของการศึกษาความเป็นไปไดท้าง
การเงินในการลงทุนโครงการ  พบวา่ระยะเวลาการคืนทุน (Payback  Period) เท่ากบั 5 ปี 2 เดือน    
NPV เท่ากบั 19.28 ลา้นบาท ซ่ึงมีค่ามากกวา่  0    BCR  เท่ากบั 1.13 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 1.00 และ IRR  
เท่ากบัร้อยละ 14.31 ซ่ึงมีค่ามากกวา่อตัราคิดลดของโครงการ ท่ีก าหนดไวท่ี้ร้อยละ 8.565  จึงสามารถ
สรุปไดว้า่โครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลลน์ั้นมีความเหมาะสมดา้นการเงินในการลงทุน และจากผลการ
วเิคราะห์ค่าความแปรเปล่ียน (Switching Value Test)  พบวา่โครงการสามารถรองรับการลดลงของ
ผลตอบแทนไดม้ากถึงร้อยละ 11.45 และโครงการสามารถรองรับการเพิ่มข้ึนของตน้ทุนไดถึ้งร้อยละ 
12.93  ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่โครงการโรงไฟฟ้าโซลาร์เซลล ์มีความเส่ียงในการลงทุนค่อนขา้งต ่า   

  
จากการศึกษางานวจิยัน้ีสามารถน าทฤษฎีและแนวคิด เช่น การวเิคราะห์โครงการดา้น

การเงิน  ไดแ้ก่ ระยะเวลาการคืนทุน (Payback  Period)   มูลค่าปัจจุบนัของผลประโยชน์สุทธิ (NPV)   
อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR)   การวเิคราะห์ค่าความแปรเปล่ียน (Switching Value Test)   
รวมทั้งทราบการระบุรายการและประเมินมูลค่าทางดา้นตน้ทุนและผลประโยชน์ของโครงการทั้งใน
ดา้นการเงิน  ซ่ึงสามารถน ามาใชเ้ป็นแนวทางระบุรายการและประเมินมูลค่าทางดา้นตน้ทุนและ
ผลประโยชน์  และยงัน าความรู้ดา้นเทคโนโลยกีารผลิตพลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตยน์ ามาประยกุตใ์ช้
ในงานของผูว้ิจยั 

 
นายกฤษณ์   คงเจริญ (2548)  ศึกษาการวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของการลงทุนโครงการ

ผลิตน ้าร้อนดว้ยระบบผสมผสานพลงังานแสงอาทิตย ์: กรณีศึกษาโรงพยาบาลแกลง จงัหวดัระยอง 
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระบบโครงสร้างการผลิตน ้าร้อนดว้ยระบบผสมผสานพลงังานแสงอาทิตย ์
วเิคราะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ของการลงทุน รวมถึงเสนอแนะทางมาตรการต่างๆ
ท่ีช่วยส่งเสริมใหมี้การลงทุนในการใชเ้ทคโนโลยกีารผลิตน ้าร้อนดว้ยระบบผสมผสานพลงังาน
แสงอาทิตยใ์นกิจการต่างๆอยา่งแพร่หลาย    การศึกษาน้ีผูศึ้กษาไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิ ซ่ึง
ประกอบดว้ยขอ้มูลวธีิการด าเนินการผลิตน ้าร้อนของระบบผสมผสานพลงังานแสงอาทิตย ์รายละเอียด
ความเป็นมา ตน้ทุนและผลประโยชน์ของโครงการ จากหนงัสือ เอกสาร วารสาร และหน่วยงาน
ราชการ เช่น ศูนยป์ฏิบติัการวศิวกรรมพลงังานและส่ิงแวดลอ้ม คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กรมพฒันาและส่งเสริมพลงังาน กระทรวงพลงังาน และใชว้ธีิการวเิคราะห์
ขอ้มูลเชิงพรรณนา เพื่อทราบถึงความเป็นมาของโครงการ ลกัษณะขั้นตอนการผลิต รายละเอียดของ
ระบบโครงสร้างของโครงการ ใชว้ธีิการวเิคราะห์ตน้ทุนและผลประโยชน์ ซ่ึงใชเ้กณฑใ์นการตดัสินใจ



27 

แบบปรับค่าของเวลาโดยการระบุรายการตน้ทุนและผลประโยชน์ทั้งส้ินท่ีเกิดจากการมีโครงการและ
หาตน้ทุน-ผลประโยชน์ทั้งทางตรงและทางออ้ม เพื่อใหท้ราบมูลค่าทรัพยากรท่ีใชใ้นโครงการทั้งหมด 
รวมถึงมูลค่าของผลประโยชน์ท่ีเกิดจากโครงการในแต่ละปี ใชว้ธีิการวเิคราะห์ความคุม้ค่าของ
โครงการ โดยการน าตน้ทุนและผลประโยชน์มาเปรียบเทียบกนัซ่ึงใชเ้กณฑก์ารประเมินความคุม้ค่าของ
โครงการดงัน้ี คือ มูลค่าปัจจุบนัของผลประโยชน์สุทธิ (NPV) อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (BCR) 
อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) ใชว้ธีิการวเิคราะห์ความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงเพื่อ
ทดสอบวา่หากสถานการณ์เปล่ียนแปลงไป จากการท่ีปัจจยัทุนผลตอบแทนเปล่ียนไป จากการศึกษา 
การวเิคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์โครงการผลิตน ้าร้อนดว้ยระบบผสมผสานพลงังานแสงอาทิตย ์โดยใช้
ขอ้มูลจากการตรวจวดัการท างานจริงของระบบในช่วงระยะเวลา 6 เดือน นบัตั้งแต่ติดตั้งระบบ ก าหนด
อายโุครงการเท่ากบั 16 ปี ตามอายกุารใชง้านของระบบ และใชอ้ตัราคิดลดร้อยละ 8 พบวา่ โครงการมี
มูลค่าปัจจุบนัของผลประโยชน์สุทธิ (NPV) เท่ากบั 1,071,359.57 บาท อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อ
ตน้ทุน (BCR) เท่ากบั 2.34  และอตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) เท่ากบั 31.15 และผล การ
วเิคราะห์ความอ่อนไหวท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงตน้ทุนและผลประโยชน์ของโครงการเน่ืองจากปัจจยั
ต่างๆ พบวา่ โครงการยงัคงมีความเป็นไปไดท้างเศรษฐศาสตร์ในการลงทุนและการทดสอบค่าความ
แปรเปล่ียนของตน้ทุนและผลประโยชน์ของโครงการ พบวา่ ตน้ทุนของโครงการสามารถเพิ่มข้ึนไดถึ้ง
ร้อยละ 134.33 และผลประโยชน์ของโครงการสามารถลดลงไดถึ้งร้อยละ 57.33 จึงจะท าใหโ้ครงการไม่
มีความคุม้ค่าในการลงทุน 

  
จากการศึกษางานวจิยัน้ีสามารถน าทฤษฎีและแนวคิด เช่น การวเิคราะห์โครงการดา้น

การเงิน  ไดแ้ก่ มูลค่าปัจจุบนัของผลประโยชน์สุทธิ (NPV)  อตัราผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) 
รวมทั้งทราบการระบุรายการและประเมินมูลค่าทางดา้นตน้ทุนและผลประโยชน์ของโครงการทั้งใน
ดา้นการเงิน  ซ่ึงสามารถน ามาใชเ้ป็นแนวทางระบุรายการและประเมินมูลค่าทางดา้นตน้ทุนและ
ผลประโยชน์  และยงัน าความรู้ดา้นเทคโนโลยกีารผลิตพลงังานไฟฟ้าจากแสงอาทิตยน์ ามาประยกุตใ์ช้
ในงานของผูว้ิจยั   

 
นางสาวศสิรส  พิทกัษรั์ตนโชติ (2548) การศึกษาความเป็นไปไดท้างเศรษฐศาสตร์ของ

โรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลท่ีใชแ้กลบเป็นเช้ือเพลิง วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของการผลิตและ
การใชป้ระโยชน์จากแกลบ ศึกษาเทคโนโลยกีารผลิตพลงังานไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงแกลบ วเิคราะห์ความ
เป็นไปไดท้างการเงินและเศรษฐศาสตร์ในการผลิตไฟฟ้าท่ีใชแ้กลบเป็นเช้ือเพลิง  โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิ
ท่ีรวบรวมไดจ้ากหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อศึกษาสภาพทัว่ไปของการผลิต และการใชป้ระโยชน์
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จากแกลบ และการศึกษาเทคโนโลยกีารผลิตพลงังานไฟฟ้า โดยใชแ้กลบเป็นเช้ือเพลิง จากนั้น
ท าการศึกษาความเป็นไปไดท้างการเงินและทางเศรษฐศาสตร์ของโรงไฟฟ้าพลงังานชีวมวลท่ีใชแ้กลบ
เป็นเช้ือเพลิงขนาด 22 เมกกะวตัต ์โดยก าหนดใหพ้ื้นท่ีศึกษาอยูใ่นจงัหวดัร้อยเอด็ ดว้ยวธีีวเิคราะห์โดย
เกณฑก์ารตดัสินใจ คือ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ  อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุนและอตัราผลตอบแทน
ภายใน เป็นดชันีช้ีวดัความเป็นไปไดใ้นการลงทุน จากผลการศึกษาพบวา่ แกลบเป็นผลพลอยไดจ้าก
กระบวนการสีขา้ว ซ่ึงปริมาณแกลบจะเปล่ียนแปลงตามอุปทานการผลิตขา้วและประเภทของโรงสี ซ่ึง
แกลบนอกจากจะถูกน ามาใชเ้ป็นเช้ือเพลิงแลว้ ยงัมีประโยชน์อ่ืนๆ เช่น ใชท้  าปุ๋ยและวสัดุปรับปรุงบ ารุง
ดิน และการศึกษาเทคโนโลยีในการผลิตพลงังานไฟฟ้า โดยใชแ้กลบเป็นเช้ือเพลิง พบวา่ใช้
กระบวนการทางเคมีความร้อน เพื่อเปล่ียนแปลงเช้ือเพลิงแกลบใหเ้ป็นพลงังานไฟฟ้า โดยเทคโนโลยี
การเผาไหมแบบลอยตวัมีความเหมาะสมท่ีสุด เน่ืองจากมีอตัราการใชเ้ช้ือเพลิงต ่าและเถา้ท่ีไดมี้
คุณภาพสูง  ส่วนผลการศึกษาความเป็นไปไดท้างการเงินและทางเศรษฐศาสตร์  พบวา่มีความคุม้ค่าต่อ
การลงทุนทั้งการวเิคราะห์ทางการเงินและทางเศรษฐศาสตร์  และจาการวเิคราะห์ความอ่อนไหว พบวา่
ผลการวเิคราะห์ยงัอยูใ่นเกณฑท่ี์คุม้ค่าต่อการลงทุน  

 
จากการศึกษางานวจิยัน้ีสามารถน าทฤษฎีและแนวคิด เช่น การศึกษาความเป็นไปไดท้าง

การเงิน ซ่ึงเป็นขั้นตอนส าคญัก่อนการตดัสินใจคดัเลือกและด าเนินโครงการ การวิเคราะห์ทางการเงิน 
เพื่อท าใหท้ราบวา่ถา้มีการด าเนินโครงการแลว้ จะไม่มีปัญหาทางการเงินเกิดข้ึนในทุกขั้นตอนตลอด
อายโุครงการ  

  
ดิเรก นวลสิงห์ (2554)  ศึกษาระบบการผลิตไฟฟ้าดว้ยหลงัคาเซลลแ์สงอาทิตยข์นาด 11 kW 

แบบเช่ือมต่อเขา้ระบบจ าหน่าย   มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระบบการผลิตไฟฟ้าดว้ยหลงัคาเซลล์
แสงอาทิตยข์นาด 11 kW แบบเช่ือมต่อเขา้ระบบจ าหน่าย โดยใชชุ้ดแผงเซลลแ์สงอาทิตยช์นิด 
Polycrystalline silicon  ขนาดก าลงัไฟฟ้ารวม 11 kW ติดตั้งระบบแทนวสัดุหลงัคาบา้น เพื่อผลิต
กระแสไฟฟ้าและเช่ือมต่อเขา้ระบบจ าหน่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภายใตโ้ครงการ VSPP 
รวมถึงประเมินรายรับท่ีไดใ้นแต่ละเดือนจากการจ าหน่ายไฟฟ้าตามโครงการ VSPP  และตน้ทุนการ
ผลิต  น ามาค านวณหาระยะเวลาความคุม้ทุนของระบบได ้    การเก็บขอ้มูลเก็บจากอินเวอร์เตอร์ (data 
logger) และวเิคราะห์ขอ้มูลเวลาท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล 6 เดือน  จากการศึกษาพบวา่ ระบบการผลิต
ไฟฟ้าดว้ยหลงัคาเซลลแ์สงอาทิตยข์นาด 11 kW แบบเช่ือมต่อเขา้ระบบจ าหน่าย   สามารถผลิตไฟฟ้าได้
รวมทั้งส้ิน 9,321.98 kWh เฉล่ียต่อเดือนเท่ากบั 1,553.66 kWh ปริมาณค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตไดเ้ฉล่ีย
เท่ากบั 0.26 kWh ต่อตารางเมตรต่อวนั คิดเป็นรายรับเฉล่ียเดือนละ 18,084.66 บาท เป็นระยะเวลาไม่
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นอ้ยกวา่ 10 ปี หรือประมาณ 2,170,159.2 บาท ตามเง่ือนไขของโครงการ  ประสิทธิภาพของระบบผลิต
ไฟฟ้าดว้ยหลงัคาเซลลแ์สงอาทิตยท่ี์ใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เฉล่ียเท่ากบัร้อยละ 52.01 เม่ือเทียบกบัค่า
กิโลวตัตสู์งสุดจากการค านวณของระบบการผลิตไฟฟ้าดว้ยหลงัคาเซลลแ์สงอาทิตย ์และมีระยะเวลาคืน
ทุนอยท่ีู 9.29 ปี   

 
จากการศึกษางานวจิยัน้ีสามารถน าความรู้ดา้นเทคโนโลยีท่ีใชใ้นการศึกษา คือ เทคโนโลยี

พลงังานแสงอาทิตยเ์พื่อผลิตกระแสไฟฟ้าแบบระบบเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบต่อกบัระบบจ าหน่าย (PV 
Grid connected system)  ชนิด Polycrystalline silicon  และการคิดระยะเวลาคืนทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



30 

บทที ่ 3 

        ลกัษณะทัว่ไปของโครงการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ทีต่ิดตั้งบนหลงัคา   
(SolarPV Rooftop) 

 การศึกษาน้ีจะทบทวนประเด็นส าคญัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
ไดแ้ก่ เทคโนโลยพีลงังานแสงอาทิตย ์ หลกัการพื้นฐานของเทคโนโลยผีลิตกระแสไฟฟ้าดว้ยเซลล์
แสงอาทิตย ์ ประโยชน์การน าพลงังานแสงอาทิตยม์าใช ้   การผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบน
หลงัคา (Solar PV Rooftop)   กระบวนการผลิต พร้อมทั้งปัญหาและอุปสรรคของโครงการผลิตไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา (Solar PV Rooftop)  รวมไปถึงมาตรการส่งเสริมต่างๆ 
 
3.1 เทคโนโลยกีารผลติไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทติย์ (Photovoltaic) 

 
3.1.1 การผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทิตย ์ 
 
การผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทิตย ์แบ่งออกเป็น 3 ระบบ คือ  
 
1. ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบอิสระ (PV Stand Alone Systems) เป็น

ระบบผลิตไฟฟ้าท่ีไดรั้บการออกแบบส าหรับใชง้านในพื้นท่ีชนบทท่ีไม่มีระบบสายส่งไฟฟ้า อุปกรณ์
ของระบบท่ีส าคญัประกอบดว้ยแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์เคร่ืองควบคุมการประจุแบตเตอร่ี แบตเตอร่ี และ
เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้าจากกระแสตรงเป็นกระแสสลบัแบบอิสระ ดงัแสดงไดด้งัภาพท่ี 2 

 

 

 

 

 
ภาพที ่2  ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบอิสระ 
ท่ีมา: กระทรวงพลงังาน(ม.ป.ป.) 
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2. ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบต่อกบัระบบจ าหน่าย (PV Grid Connected 
Systems) เป็นระบบผลิตไฟฟ้าท่ีถูกออกแบบส าหรับผลิตไฟฟ้าผา่นเคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้าจาก
กระแสตรงเป็นกระแสสลบั เขา้สู่ระบบสายส่งไฟฟ้าโดยตรงใชผ้ลิตไฟฟ้าในเขตเมือง หรือพื้นท่ีท่ีมีระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าเขา้ถึง อุปกรณ์ของระบบท่ีส าคญัประกอบดว้ย แผงเซลลแ์สงอาทิตย ์เคร่ืองแปลง
กระแสไฟฟ้าจากกระแสตรงเป็นกระแสสลบัแบบต่อกบัระบบจ าหน่ายไฟฟ้า  ดงัแสดงไดด้งัภาพท่ี 3 

 
 

 

 

 

 

 ภาพที ่3  ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบต่อกบัระบบจ าหน่าย 
 ท่ีมา: กระทรวงพลงังาน(ม.ป.ป.) 

 
3. ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบผสมผสาน (PV Hybrid Systems) เป็น

ระบบผลิตไฟฟ้าท่ีถูกออกแบบส าหรับท างานร่วมกบัอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าอ่ืนๆ เช่น ระบบเซลล์
แสงอาทิตยก์บัพลงังานลม และเคร่ืองยนตดี์เซล ระบบเซลลแ์สงอาทิตยก์บัพลงังานลม และไฟฟ้าพลงั
น ้า เป็นตน้ โดยรูปแบบระบบจะข้ึนอยูก่บัการออกแบบตามวตัถุประสงคโ์ครงการเป็นกรณีเฉพาะ      
ดงัแสดงไดด้งัภาพท่ี 4 

 
 

 

 

 

 

 
ภาพที ่4  ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบผสมผสาน 
ท่ีมา: กระทรวงพลงังาน(ม.ป.ป.) 
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3.1.2 เทคโนโลยเีซลลแ์สงอาทิตยใ์นปัจจุบนั 
 

   พลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นพลงังานจากธรรมชาติท่ีมีความสะอาดปราศจากมลพิษถูกน ามาใช้
อยา่งแพร่หลายทัว่โลก เป็นพลงังานทดแทนท่ีมีศกัยภาพสูงสามารถน ามาใชอ้ยา่งไม่หมดส้ินโดยเฉพาะ
การน าพลงังานแสงอาทิตยม์าผลิตไฟฟ้า  ซ่ึงจะเขา้มาช่วยเสริมความมัน่คงให้ระบบไฟฟ้าของประเทศ
ไทยและยงัช่วยลดปัญหาโลกร้อนไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 
 

ปัจจุบนัการน าพลงังานแสงอาทิตยม์าใชป้ระโยชน์ อาจจ าแนกได ้2 ประเภทหลกัๆ ไดแ้ก่ การ
ผลิตไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทิตย ์และการผลิตไฟฟ้าดว้ยความร้อนจากแสงอาทิตย ์ซ่ึงการผลิตไฟฟ้าดว้ย
แสงอาทิตยท่ี์สามารถน ามาใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกบัประเทศไทย คือ การใชเ้ซลล์
อาทิตย ์(Solar Cell) ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ส าหรับเปล่ียนพลงังานแสงอาทิตยใ์หเ้ป็นพลงังานไฟฟ้า โดยการน า
สารก่ึงตวัน า เช่น ซิลิคอน ผา่นกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ เพื่อผลิตให้เป็นแผน่บางบริสุทธ์ิ ซ่ึง
ดูดกลืนพลงังานแสงอาทิตยแ์ลว้เปล่ียนเป็นพาหะน าไฟฟ้า ทนัทีท่ีแสงตกกระทบบนแผน่เซลล ์จะเกิด
การถ่ายทอดพลงังานระหวา่งกนั พลงังานจากแสงอาทิตยจ์ะท าใหเ้กิดการเคล่ือนท่ีของกระแสไฟฟ้า
(อิเลคตรอน) ข้ึนในสารก่ึงตวัน า สามารถต่อกระแสไฟฟ้าดงักล่าวไปใชง้านได ้

 
จากหลกัการท างานดงักล่าว ท าใหเ้กิดการสร้างโรงไฟฟ้าพลงังานจากเซลลแ์สงอาทิตยข้ึ์นกนั

เป็นจ านวนมาก โดยใชเ้ทคโนโลยท่ีีแตกต่างกนัออกไป ตามชนิดของสารหลกัท่ีใชใ้นการผลิตเซลล์
แสงอาทิตย ์ซ่ึงปัจจุบนันิยมใชก้นัอยู ่2 กลุ่มใหญ่ 

 
กลุ่มแรกเป็นเซลลแ์สงอาทิตยท่ี์ท าจากสารก่ึงตวัน าประเภทซิลิคอน จะแบ่งตามลกัษณะของ

ผลึกท่ีเกิดข้ึน  ไดแ้ก่ เซลลแ์สงอาทิตยแ์บบท่ีเป็นรูปผลึก (Crystalline) และเซลลแ์สงอาทิตยแ์บบท่ีไม่
เป็นรูปผลึก (Amorphous)  เซลลแ์สงอาทิตยแ์บบท่ีเป็นรูปผลึก จะแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

 
1. เซลลแ์สงอาทิตยแ์บบผลึกเด่ียว (Mono Crystalline) เป็นเซลลแ์สงอาทิตยช์นิดแรกๆ ท่ีไดรั้บ

การผลิต และจ าหน่ายในเชิงพาณิชย ์มีลกัษณะเป็นแผน่ซิลิคอนหนาประมาณ 300 ไมครอน หรือท่ี
เรียกวา่เวเฟอร์ ดงัแสดงไดด้งัภาพท่ี 5 
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ภาพที ่5  เซลลแ์สงอาทิตยแ์บบผลึกเด่ียว 
ท่ีมา: บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) (ม.ป.ป.) 
 

2. เซลลแ์สงอาทิตยแ์บบผลึกรวม (Poly Crystalline) เป็นเซลลแ์สงอาทิตยท่ี์ไดรั้บการ
พฒันาข้ึน เพื่อลดตน้ทุนของโซลาร์เซลลแ์บบผลึกเด่ียว โดยยงัคงคุณสมบติัและประสิทธิภาพการใช้
งานใกลเ้คียงกบัแบบผลึกเด่ียวมากท่ีสุด  ซ่ึงโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยส่์วนใหญ่ในประเทศไทยจะ
นิยมใชเ้ซลลแ์สงอาทิตยป์ระเภทน้ี ดงัแสดงไดด้งัภาพท่ี 6 

 
 
 
 
 
 

ภาพที ่6  เซลลแ์สงอาทิตยแ์บบผลึกรวม  
ท่ีมา: บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) (ม.ป.ป.) 
 

เซลลแ์สงอาทิตยแ์บบท่ีไม่เป็นรูปผลึก ไดแ้ก่ ชนิดฟิลม์บางอะมอร์ฟัสซิลิคอน ( Amorphous 
หรือ Thin Film) เป็นเทคโนโลยใีหม่ท่ีไดรั้บการคิดคน้และพฒันาข้ึน เพื่อประหยดัตน้ทุนและเวลาใน
การผลิต เน่ืองจากเป็นฟิลมบ์างเพียง 0.5 ไมครอน น ้าหนกัเบาและมีความยดืหยุน่กวา่แบบผลึก  เหมาะ
กบัการใชใ้นโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่  ดงัแสดงไดด้งัภาพท่ี 7 
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ภาพที ่7  เซลลแ์สงอาทิตยแ์บบท่ีไม่เป็นรูปผลึก 
ท่ีมา: บริษทั ผลิตไฟฟ้า จ ากดั (มหาชน) (ม.ป.ป.) 

 
อีกกลุ่มหน่ึงเป็นเซลลแ์สงอาทิตยท่ี์ท าจากสารประกอบท่ีไม่ใช่ซิลิคอน เป็นเซลลแ์สงอาทิตยท่ี์

มีประสิทธิภาพสูงถึงร้อยละ 25 ข้ึนไป มีราคาสูงมาก จึงไม่นิยมน ามาใชบ้นพื้นโลก  เหมาะน าไปใชง้าน
ส าหรับดาวเทียมและระบบรวมแสงเป็นส่วนใหญ่ อยา่งไรก็ตาม การพฒันากระบวนการผลิตสมยัใหม่
จะท าใหเ้ซลลแ์สงอาทิตยป์ระเภทน้ีมีราคาถูกลง และสามารถน ามาใชม้ากข้ึนในอนาคต โดยปัจจุบนั
น ามาใชเ้พียงร้อยละ 7  ของปริมาณท่ีมีใชท้ั้งหมด 

 
3.2 หลกัการพืน้ฐานของเทคโนโลยผีลติกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทติย์ 

 
   เซลลแ์สงอาทิตย ์หรือโซลาร์ เซลล ์(Solar Cell) เป็นส่ิงประดิษฐอิ์เล็กทรอนิกส์ท่ีเปล่ียน
พลงังานแสงอาทิตยเ์ป็นพลงังานไฟฟ้าไดโ้ดยตรง เซลลแ์สงอาทิตยท์  ามาจากสารก่ึงตวัน า ซ่ึงดูดกลืน
พลงังานแสงอาทิตยแ์ลว้เปล่ียนเป็นพลงังานไฟฟ้า โดยไฟฟ้าท่ีไดจ้ะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง 
 

เซลลแ์สงอาทิตย ์เป็นอุปกรณ์ผลิตพลงังานไฟฟ้าท่ีไม่ตอ้งใชเ้ช้ือเพลิงอ่ืนใดนอกจาก
แสงอาทิตย ์ซ่ึงเป็นพลงังานท่ีไดเ้ปล่า  ไม่มีของเสียท่ีจะท าใหเ้กิดมลพิษขณะใชง้าน เป็นอุปกรณ์ท่ีติด
ตั้งอยูก่บัท่ีไม่มีการเคล่ือนไหวใด ๆ ขณะท างาน จึงไม่มีปัญหาดา้นความสึกหรอ หรือตอ้งการการ
บ ารุงรักษาเหมือนอุปกรณ์ผลิตพลงังานไฟฟ้าแบบอ่ืนๆ เช่น เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ดว้ยน ้ามนัดีเซล 
นอกจากนั้นเซลลแ์สงอาทิตยย์งัมีน ้าหนกัเบา จึงท าใหไ้ดอ้ตัราส่วนระหวา่งก าลงัไฟฟ้าต่อน ้าหนกัไดดี้
ท่ีสุด  

 
3.2.1 หลกัการท างานของระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตยบ์นหลงัคาบา้น 
 

      ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทิตยบ์นหลงัคาบา้น ประกอบดว้ย แผงเซลลแ์สงอาทิตยติ์ดตั้ง
บนหลงัคา ภายในจะมีชุดแปรงกระแสไฟฟ้า (อินเวอร์เตอร์) โดยมีหลกัการท างานของระบบดงัน้ี 
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      1. เม่ือมีแสงอาทิตยต์กกระทบแผงเซลลแ์สงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคาเซลลแ์สงอาทิตยท์ั้งหมด
จะผลิตกระแสไฟฟ้าตรง ผา่นระบบควบคุมเขา้อินเวอร์เตอร์ 
 
      2. อินเวอร์เตอร์จะเปล่ียนไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลบัจ่ายเขา้ระบบไฟฟ้าภายใน
บา้น 
 
      3. ในช่วงท่ีความเขม้ของแสงอาทิตยไ์ม่เพียงพอ หรือมีการใชอุ้ปกรณ์ท่ีใชก้ าลงัไฟฟ้าสูงกวา่
ก าลงัไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ากเซลลแ์สงอาทิตยแ์ลว้ ระบบก็จะน าก าลงัไฟฟ้าส่วนขาดจากระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าแบบปกติของการไฟฟ้า มาใชเ้พื่อใหอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าสามารถท างานได ้
 
 3.2.2 คุณสมบติัและตวัแปรท่ีส าคญัของเซลลแ์สงอาทิตย  ์
 
 ตวัแปรท่ีส าคญัท่ีมีส่วนท าให้เซลลแ์สงอาทิตยมี์ประสิทธิภาพการท างานในแต่ละพื้นท่ีต่างกนั 
และมีความส าคญัในการพิจารณาน าไปใชใ้นแต่ละพื้นท่ี ตลอดจนการน าไปค านวณระบบหรือค านวณ
จ านวนแผงแสงอาทิตยท่ี์ตอ้งใชใ้นแต่ละพื้นท่ี มีดงัน้ี 
 
 1. ความเขม้ของแสงอาทิตย ์  กระแสไฟ (Current) จะเป็นสัดส่วนโดยตรงกบัความเขม้ของ
แสง  หมายความวา่เม่ือความเขม้ของแสงสูง กระแสท่ีไดจ้ากเซลลแ์สงอาทิตยก์็จะสูงข้ึน ในขณะท่ี
แรงดนัไฟฟ้าหรือโวลตแ์ทบจะไม่แปรไปตามความเขม้ของแสงมากนกั ความเขม้ของแสงท่ีใชว้ดัเป็น
มาตรฐานคือ ความเขม้ของแสงท่ีวดับนพื้นโลกในสภาพอากาศปลอดโปร่ง ปราศจากเมฆหมอกและวดั
ท่ีระดบัน ้าทะเลในสภาพท่ีแสงอาทิตยต์ั้งฉากกบัพื้นโลก ซ่ึงความเขม้ของแสงจะมีค่าเท่ากบั 100 
mW/m² หรือ 1,000 W/m²  ซ่ึงมีค่าเท่ากบั AM 1.5 (Air Mass 1.5) และถา้แสงอาทิตยท์  ามุม 60 องศากบั
พื้นโลกความเขม้ของแสง จะมีค่าเท่ากบัประมาณ 75 mW/m²   หรือ 750 W/m² ซ่ึงมีค่าเท่ากบั AM2 
กรณีของแผงเซลลแ์สงอาทิตยน์ั้นจะใชค้่า AM 1.5 เป็นมาตรฐานในการวดัประสิทธิภาพของแผง 
 
 2. อุณหภูมิ  กระแสไฟ (Current) จะไม่แปรตามอุณหภูมิท่ีเปล่ียนแปลงไป ในขณะท่ี
แรงดนัไฟฟ้า (โวลท)์ จะลดลงเม่ืออุณหภูมิสูงข้ึน ซ่ึงโดยเฉล่ียแลว้ทุกๆ 1 องศาท่ีเพิ่มข้ึน จะท าให้
แรงดนัไฟฟ้าลดลงร้อยละ 0.5  และในกรณีของแผงเซลลแ์สงอาทิตยม์าตรฐานท่ีใชก้ าหนด
ประสิทธิภาพของแผงแสงอาทิตยคื์อ ณ อุณหภูมิ 25 องศา C เช่น ก าหนดไวว้า่แผงแสงอาทิตยมี์
แรงดนัไฟฟ้าท่ีวงจรเปิด (Open Circuit Voltage หรือ V oc) ท่ี 21 V ณ อุณหภูมิ 25 องศา C ก็จะ
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หมายความวา่ แรงดนัไฟฟ้าท่ีจะไดจ้ากแผงแสงอาทิตย ์เม่ือยงัไม่ไดต่้อกบัอุปกรณ์ไฟฟ้า ณ อุณหภูมิ 25 
องศา C จะเท่ากบั 21 V   ถา้อุณหภูมิสูงกวา่ 25 องศา C เช่น อุณหภูมิ 30 องศา C จะท าใหแ้รงดนัไฟฟ้า
ของแผงแสงอาทิตยล์ดลงร้อยละ 2.5 (ร้อยละ 0.5 x 5 องศา C) นัน่คือ แรงดนัของแผงแสงอาทิตยท่ี์ V 
oc จะลดลง 0.525 V (21 V x ร้อยละ 2.5) เหลือเพียง 20.475 V (21V ‟ 0.525V)   สรุปไดว้า่ เม่ือ
อุณหภูมิสูงข้ึน แรงดนัไฟฟ้าก็จะลดลง ซ่ึงมีผลท าใหก้ าลงัไฟฟ้าสูงสุดของแผงแสงอาทิตยล์ดลงดว้ย  
 
 จากขอ้ก าหนดดงักล่าวขา้งตน้ ก่อนท่ีผูใ้ชจ้ะเลือกใชแ้ผงแสงอาทิตย ์จะตอ้งค านึงถึงคุณสมบติั
ของแผงท่ีระบุไวใ้นแผงแต่ละชนิดดว้ยวา่ ใชม้าตรฐานอะไร หรือมาตรฐานท่ีใชว้ดัแตกต่างกนัหรือไม่ 
เช่นแผงชนิดหน่ึงระบุวา่ ให้ก าลงัไฟฟ้าสูงสุดได ้80 วตัต ์ท่ีความเขม้แสง 1,200 วตัต/์m² ณ อุณหภูมิ 20 
องศา C ขณะท่ีอีกชนิดหน่ึงระบุวา่ ใหก้ าลงัไฟฟ้าสูงสุดได ้75 วตัต ์ท่ีความเขม้แสง 1,000 วตัต/์m²  และ
อุณหภูมิมาตรฐาน 25 องศา C แลว้ จะพบวา่แผงท่ีระบุวา่ใหก้ าลงัไฟฟ้า 80 วตัต ์จะใหก้ าลงัไฟฟ้าต ่า
กวา่ จากสาเหตุดงักล่าว ผูท่ี้จะใชแ้ผงจึงตอ้งค านึงถึงขอ้ก าหนดเหล่าน้ีในการเลือกใชแ้ผงแต่ละชนิด
ดว้ย 
 

3.3 ประโยชน์จากระบบผลติไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์บนหลงัคา 
 
 1. ระบบผลิตไฟฟ้าดว้ยแสงอาทิตยส์ามารถผลิตไฟฟ้าขายกลบัเขา้ระบบจ าหน่ายของการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค และช่วยเสริมสร้างความมัน่คงให้ระบบอีกดว้ย 
 
 2. ระบบผลิตไฟฟ้าดว้ยแสงอาทิตยช่์วยลดผลกระทบจากส่ิงแวดลอ้มอนัเน่ืองมาจากการผลิต
ไฟฟ้าดว้ยรูปแบบอ่ืนเช่น การผลิตไฟฟ้าจากน ้ามนั หรือถ่านหิน ซ่ึงเช้ือเพลิงเหล่าน้ีมีส่วนท าลาย
สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติทั้งส้ิน 
 
 3. ระบบผลิตไฟฟ้าดว้ยแสงอาทิตยช่์วยส่งเสริมและปลูกจิตส านึกใหรั้บรู้ถึงเทคโนโลยีการ
ผลิตไฟฟ้าท่ีสะอาด รู้คุณค่าของพลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตไดจ้ริง และร่วมกนัใชพ้ลงังานไฟฟ้าอยา่งประหยดั 
 
 4. พลงังานทดแทนท่ีย ัง่ยนื  ขณะท่ีแหล่งพลงังานอ่ืนๆ ไม่สามารถทดแทนได ้เช่น น ้ามนัและ
ถ่านหิน จะกลายเป็นส่ิงท่ีหายากมากข้ึน แต่พลงังานจากดวงอาทิตยก์ลบัมีอยา่งไม่จ  ากดั  ตราบใดท่ีมี
แสงแดดส่องลงมายงัโลกก็สามารถผลิตไฟฟ้าได ้
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 5. การลงทุนในระบบพลงังานแสงอาทิตย ์ช่วยเพิ่มมูลค่าของบา้น ท่ีสามารถช่วยประหยดัค่า
ไฟฟ้าในอนาคต 
 
3.4 ข้อจ ากดัของการผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ 

 
 1. ความเขม้ของพลงังานขาเขา้ต ่า   แมว้า่พลงังานของดวงอาทิตยไ์ม่มีวนัหมด แต่ความเขม้ของ
พลงังานนั้นไม่สูง ท าใหก้รณีท่ีตอ้ง output สูงจ าเป็นตอ้งใชจ้  านวนเซลลแ์สงอาทิตยม์าก และพื้นท่ีมาก
ตามไปดว้ย 
 
 2. ปริมาณไฟฟ้าท่ีไดจ้ะแปรผนัตามสภาพอากาศ  เน่ืองจากพลงังานแสงอาทิตย ์input ข้ึนอยูก่บั
สภาพอากาศ (ความเขม้แสงอาทิตย)์ ดงันั้น output จึงแปรผนัตามไปดว้ย 
 
 3. เก็บไฟฟ้าไวไ้ม่ได ้(ไม่ใช่แบตเตอร่ี) ไฟฟ้าจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือมีแสง และตวัมนัเองไม่
สามารถเก็บไฟได ้ดงันั้น การออกแบบระบบหากจ าเป็นจะตอ้งมีการผสมกบัไฟฟ้าปกติหรือแบตเตอร่ี
เพื่อใชใ้นเวลาท่ีระบบเซลลแ์สงอาทิตยไ์ม่จ่ายกระแสไฟ 
 
3.5 มาตรการส่งเสริมในการติดตั้งระบบผลติไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทติย์ชนิดติดตั้งบนหลงัคา 
 

 คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) ปรับแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังาน
ทางเลือกร้อยละ 25 ใน 10 ปี (ปี 2555-2564) หรือ AEDP ใหม่ โดยเพิ่มเป้าหมายการผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานทดแทนเพิ่มข้ึนทุกประเภททั้งพลงังานก๊าซชีวภาพ จากหญา้เนเปียร์ พลงังานโซลาร์เซลลบ์น
หลงัคาบา้นอาคาร พร้อมก าหนดอตัรารับซ้ือไฟราคาพิเศษ โดย ก าหนดเป้าหมาย 200 MW  แบ่งเป็น
บา้นอยูอ่าศยั 100 MW และอาคารธุรกิจขนาดเล็ก กลาง และใหญ่อีก 100 MW และโครงการโรงไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยชุ์มชนอีก 800 MW 
 
 คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.)   เห็นชอบอตัราการรับซ้ือไฟฟ้าในรูปแบบ 

Feed-in Tariff ( FiT) ส าหรับโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา (Solar PV 
Rooftop) ส าหรับใชใ้นการรับซ้ือไฟฟ้าในปี 2557 – 2558 ระยะเวลาสนบัสนุน 25  ปี แบ่งเป็น 3 
ประเภท คือ กลุ่มบา้นอยูอ่าศยั ขนาดก าลงัผลิตติดตั้งนอ้ยกวา่ 10 kWp  อตัรา FiT 6.85 บาทต่อหน่วย 
กลุ่มอาคารธุรกิจขนาดเล็ก-ขนาดกลาง ขนาดก าลงัผลิต 10-250 kWp อตัรา FiT 6.40 บาทต่อหน่วย 
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กลุ่มอาคารธุรกิจขนาดกลาง -ใหญ่ ขนาดก าลงัผลิต 250-1,000  kWp  อตัรา FiT 6.01 บาทต่อหน่วย     

ดงัแสดงไดโ้ดยตารางท่ี 5 
 
ตารางที ่5  ก าลงัการผลิตติดตั้ง อตัรา FiT ระยะเวลาในการสนบัสนุนของผูผ้ลิตไฟฟ้าประเภทต่างๆ 
 

  บา้นพกัอาศยั อาคารธุรกิจ ขนาดเลก็ 
อาคารธุรกิจ  

ขนาดกลาง-ใหญ่ / โรงงาน 

ขนาดก าลงัการผลิตติดตั้ง < 10 kWp 10 – 250kWp 250 – 1,000kWp 
อตัรา FIT (บาทต่อหน่วย) 6.85 6.40 6.01 
ระยะเวลาในการสนบัสนุน(ปี) 25 25 25 
ท่ีมา: กระทรวงพลงังาน(2557) 
 
3.6 ส่วนประกอบของระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ชนิดติดตั้งบนหลงัคา 

 
1. แผงเซลล์แสงอาทิตยช์นิดผลึกมลัติคริสตลัไลน์ (Poly Crystalline Silicon Module) จ านวน

ข้ึนอยูก่บัขนาดของระบบท่ีติดและพื้นท่ีส าหรับติดตั้ง 
 
2. เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้าชนิดเช่ือมต่อระบบจ าหน่าย (Grid Tie Inverter) 
 
3. ตูไ้ฟฟ้ากระแส และกระแสสลบั  (DC/AC Board) 
 

     4. ระบบป้องกนั (Protection System) 
      
 5. ระบบประมวลผล (Monitor System) 
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3.7 ลกัษณะการติดตั้งแบบต่างๆ  

 
การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตยช์นิดติดตั้งบนหลงัคา (Solar PV Rooftop) 

สามารถติดตั้งไดท้ั้งบนหลงัคาทุกรูปแบบทั้งหลงัคา ชนิดลอนคู่ หลงัคากระเบ้ืองโมเนีย หลงัคาชนิด
เมลทลัชีต หลงัคาชนิดดาดฟ้า โดยมีรูปแบบการติดตั้งท่ีแตกต่างกนั ข้ึนกบัลกัษณะโครงสร้างของ
หลงัคาแบบต่างๆ ดงัแสดงไดโ้ดยภาพท่ี 8-10  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่8  หลงัคากระเบ้ืองลอนคู่   
ท่ีมา: บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน)(ม.ป.ป.) 
 
 
 
 
  
 
 

 
ภาพที ่9  หลงัคากระเบ้ืองโมเนีย 
ท่ีมา: บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน)(ม.ป.ป.) 

 
 
 
 
 



40 

    
 
 
    

ภาพที ่10 หลงัคากระเบ้ืองชนิดต่างๆ 
ท่ีมา: บริษทั โซลาร์ตรอน จ ากดั (มหาชน)(ม.ป.ป.) 
 
3.8 การขออนุญาตเป็นผู้ผลติไฟฟ้าเพือ่จ าหน่ายเข้าระบบ (Power purchase agreement :PPA) 

 
เจา้ของบา้น อาคาร โรงงาน ท่ีมีติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา 

สามารถยืน่เอกสารเพื่อเป็นผูจ้  าหน่ายไฟฟ้าใหก้ารไฟฟ้าเพื่อรับมาตรการรับซ้ือไฟฟ้าในอตัราพิเศษ               
Feed-in Tariff (FiT) โดยตอ้งมีความพร้อมเบ้ืองตน้ ดงัน้ี 
 
 1. มีเอกสิทธ์ิ ความเป็นเจา้ของ บา้น อาคาร โรงงาน ท่ีท าการติดตั้งระบบในระยะเวลา 30 ปี 
 

2. มีความพร้อมในการลงทุนในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา 
โดยมีหนงัสือรับรองฐานะทางการเงินจากสถาบนัการเงิน 

 
3. มีความพร้อมดา้นเทคโนโลย ีทั้งแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์เคร่ืองแปลงกระไฟฟ้าและการติดตั้ง

ระบบ 
 
4. ความพร้อมของระบบจ าหน่ายส าหรับโครงการท่ีจะมีการติดตั้งมากกวา่ 250 กิโลวตัต ์

อาจจะตอ้งมีการส ารวจความสามารถในการรับไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง หรือการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค 

 
3.9 ปัญหาและอุปสรรคของของโครงการผลติไฟฟ้าด้วยพลงังานแสงอาทติย์ชนิดติดตั้งบนหลงัคา 
(Solar PV Rooftop) 
 
 1. ปัญหาการติดตั้งบนหลงัคา มีอุปสรรคหลายประการ เช่น 
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 ปัญหาดา้นการติดตั้งแผงและอุปกรณ์ จ าเป็นตอ้งใชพ้ื้นท่ีหลงัคาไม่นอ้ยกวา่ 70-80 ตารางเมตร 
เพือ่ท่ีจะสามารถผลิตไฟฟ้าไดสู้งสุด 10 kWp   ดงันั้น ความตอ้งการผลิตไฟฟ้าชนิดติดตั้งบนหลงัคาให้
ไดป้ริมาณมากจะแปรผนัตรงกบัพื้นท่ีหลงัคาดว้ย 

 
 ความลาดเอียงของหลงัคาท่ีตอ้งมีความลาดเอียงใหเ้ท่ากบัหรือใกลเ้คียงกบัละติจูดในพื้นท่ีนั้นๆ 
เพื่อใหส้ามารถรับแสงอาทิตยไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ในกรณีประเทศไทยหรือประเทศท่ีอยู่
เส้นศูนยสู์ตรจะตอ้งติดตั้งแผงใหห้นัไปทางดา้นทิศใต ้กรณีท่ีแผงติดตั้งหนัไปทางทิศอ่ืน ความสามารถ
ในการรับแสงอาทิตยจ์ะลดลงร้อยละ 50-75  
 
 2. ตน้ทุนของระบบผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตยช์นิดติดตั้งบนหลงัคามีตน้ทุนสูงเม่ือ
เทียบกบัการผลิตกระแสไฟฟ้าดว้ยเช้ือเพลิงชนิดอ่ืนๆ เช่น พลงังานแสงอาทิตยมี์ราคาถึง 10 บาทต่อ
หน่วย ในขณะท่ีพลงังานท่ีไดจ้ากเช้ือเพลิงฟอสซิลมีราคาถูกกวา่ถึง 5 เท่าตวั เหตุท่ีเทคโนโลยพีลงังาน
แสงอาทิตยมี์ราคาแพง เน่ืองจากเป็นเทคโนโลยนี าเขา้จากต่างประเทศ อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีจ  าเป็นตอ้งใชจึ้ง
มีราคาสูง  จึงท าใหมี้ผูส้นใจไม่มากเท่าท่ีควร    รัฐบาลตอ้งส่งเสริมใหใ้ชแ้ผงเซลลแ์สงอาทิตย ์รวมทั้ง
อินเวอร์เตอร์ และอุปกรณ์ประกอบอ่ืน ๆ ท่ีผลิตในประเทศไทย   ปัจจุบนัประเทศไทยมีผูป้ระกอบการ
ท่ีไดล้งทุนและสร้างโรงงานผลิตแผงเซลลแ์สงอาทิตยอ์ยูป่ระมาณ 4-5 บริษทั ท่ีผา่นมาภาครัฐยงัไม่เคย
มีมาตรการท่ีจะส่งเสริมหรือสร้างแรงจูงใจใหใ้ชแ้ผงเซลลแ์สงอาทิตยท่ี์ผลิตในประเทศไทย แต่หากมี
แรงจูงใจหรือรัฐใหก้ารส่งเสริม อาทิเช่น ใครซ้ือแผงเซลลแ์สงอาทิตยท่ี์ผลิตในประเทศไทยแลว้จะ
ไดรั้บส่วนลดภาษีมากข้ึน หรือไดรั้บสิทธิพิเศษในการขายไฟฟ้าไดร้าคาดีข้ึน 
 
 3. ภาครัฐบาลยงัขาดการประชาสัมพนัธ์ และสร้างความรู้ความเขา้ใจต่อประชาชน  ภาครัฐบาล
ควรส่งเสริมใหภ้าคประชาชนหรือภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งให้มีความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองการใชง้านระบบ
ผลิตไฟฟ้า  พลงังานแสงอาทิตยใ์นรูปแบบต่างๆ เพื่อใหป้ระชาชนหนัมาใส่ใจเร่ืองของการผลิตไฟฟ้า
จากพลงังานทดแทนมากข้ึน 
 
 4. ความไม่แน่นอนของกระบวนการก าหนดอตัราการรับซ้ือไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff     
( FiT)  ซ่ึงในอนาคตโอกาสในการซ้ือจะมีการประกาศเป็นระยะ กระบวนการท่ีมีลกัษณะชัว่คราวไม่ได้
ใหภ้าพระยะยาวท่ีชดัเจนกบัเจา้ของโครงการ และนกัลงทุน  มีความไม่แน่นอนสูง ซ่ึงถือเป็นอุปสรรค
ส าคญัต่อการลงทุนและการพฒันาการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
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         บทที ่4 
 

          ผลการศึกษา 
 

ผลการศึกษาความเป็นไปไดท้างการเงินของโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้ง
บนหลงัคา (Solar PV Rooftop) ส าหรับบา้นพกัอาศยัทัว่ไปในพื้นท่ีอ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดั
แม่ฮ่องสอนประกอบดว้ย การวเิคราะห์ความเป็นไปไดท้างดา้นการเงินและการทดสอบค่าความ
แปรเปล่ียน  

 
4.1 การวเิคราะห์ความเป็นไปได้ทางด้านการเงิน 

 
การศึกษาความเป็นไปไดท้างการเงินส าหรับการลงทุนในโครงการน้ี เป็นการวางแผนดา้นการ

ไดม้าของรายได ้และการวางแผนค่าใชจ่้าย ซ่ึงจะท าการวเิคราะห์ในดา้นต่างๆ ดงัน้ี 
 
1. มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value: NPV) 
 
2. อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) 
 
3. อตัราผลตอบแทนภายในท่ีมีการปรับแลว้ (Modified Internal Rate of Return: MIRR) 
 

4. อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (Benefit Cost Ratio: BCR) 
 
5. อตัราส่วนระหวา่งผลตอบแทนสุทธิต่อการลงทุน (Net Benefit Investment Ratio: N/K) 
 
6. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 
 
7. ตน้ทุนเงินทุนเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (Weighted Average Cost of Capital: WACC) 
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โดยหลกัเกณฑข์า้งตน้จะตอ้งคิดลดใหก้ระแสเงินสดเป็นมูลค่าปัจจุบนั และจะไดท้  าการ
วเิคราะห์ความเส่ียงและความไม่แน่นอน กล่าวคือจะท าการทดสอบค่าความแปรเปล่ียน ของการลงทุน
คร้ังน้ีดว้ย 

4.1.1 ข้อสมมติในการศึกษา 

 
การวเิคราะห์ขอ้มูลมาจากการค านวณเปรียบเทียบระหวา่งตน้ทุนและผลตอบแทนของ

โครงการ  โดยการค านวณมีขอ้สมมติการศึกษาหรือเง่ือนไขของการศึกษาโครงการ  ดงัน้ี  
 
1. ขนาดก าลงัการผลิตติดตั้งของโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา  

(Solar PV Rooftop) ส าหรับบา้นพกัอาศยัทัว่ไป ในพื้นท่ีอ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน คือขนาด
ก าลงัการผลิตติดตั้ง 10 kWp ต่อครัวเรือน   เน่ืองจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบน
หลงัคา (Solar PV Rooftop) ส าหรับกลุ่มบา้นอยูอ่าศยั ก าหนดใหมี้ขนาดก าลงัการผลิตติดตั้งระหวา่ง  
0-10 kWp   ทั้งน้ีเพื่อใหเ้ห็นผลตอบแทนสูงสุดท่ีกลุ่มบา้นอยูอ่าศยัจะไดรั้บ และผูท่ี้สนใจสามารถน าไป
เป็นขอ้มูลอา้งอิงส าหรับลงทุนประเภทบา้นอยูอ่าศยัท่ีมีก าลงัการผลิตติดตั้งนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10 
kWp ต่อไป หรือตามขนาดพื้นท่ีหลงัคาต่อไป 

 

2. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ เท่ากบั 26 ปี  โดยใชเ้วลา 1 ปี ในการติดตั้งแผงรับแสง การ
ก่อสร้าง และวางระบบทางวิศวกรรม (พ.ศ.2556)  และสามารถผลิตไฟฟ้าได ้25 ปี โดยด าเนินการ
ในช่วงปี พ.ศ. 2556-2581  และเร่ิมผลิตไฟฟ้าไดใ้นปี 2557  ซ่ึงระยะเวลาท่ีสามารถผลิตไฟฟ้าได ้25 ปี 
จะสอดคลอ้งกบันโยบายสนบัสนุนของรัฐบาลในโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบน
หลงัคา (Solar PV Rooftop)  มีระยะเวลาสนบัสนุน 25  ปี ซ่ึงจะสอดคลอ้งกบัระยะเวลาอายกุารใชง้าน
ของแผงโซลาร์เซลลแ์ละอุปกรณ์หลกัของโครงการดว้ย 

  
3. อตัราส่วนเงินลงทุนในโครงการไดจ้ากเงินลงทุนส่วนของเจา้ของร้อยละ 50 และอีกร้อยละ 

50 ไดจ้ากการกูย้มืสถาบนัการเงิน  
 
4. อตัราผลตอบแทนเงินทุนส่วนของเจา้ของทุนใชต้ามมติคณะกรรมการนโยบายพลงังาน

แห่งชาติคร้ังท่ี 2/2556 (คร้ังท่ี 145) ท่ีเสนอแนะใหใ้ชท่ี้ร้อยละ 12 
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5. อตัราดอกเบ้ียกูย้มื (ตน้ทุนเงินทุน) ค านวณจาก ค่าเฉล่ียของอตัรากูย้มื MLR เท่ากบัร้อยละ 
7.34 ต่อปี โดยใชค้่าเฉล่ียของอตัราดอกเบ้ีย MLR ตามประกาศของธนาคารพาณิชยท่ี์จดทะเบียนใน
ประเทศไทย ปี 2557 
 

6. ปริมาณไฟฟ้าท่ีโครงการน้ีผลิตได ้ท าการค านวณตามขั้นตอน ดงัน้ี  
 
พื้นท่ีหลงัคาต่อบา้น 1 หลงัของโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา  

(Solar PV Rooftop) ส าหรับบา้นพกัอาศยัทัว่ไป ในพื้นท่ีอ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  เท่ากบั 
80 ตารางเมตร (m²) เน่ืองจากเป็นพื้นท่ีหลงัคาท่ีสามารถรองรับก าลงัการผลิตติดตั้งขนาด 10 kWp  ตาม
สมมติฐานของโครงการ 

 
ค่าความเขม้รังสีแสงอาทิตยเ์ฉล่ียต่อปีจากสถานีแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน มีค่า 17.50 

MJ/m²-day  (ใชค้่าความเขม้แสงเฉล่ียของปี 2553 เน่ืองจากเป็นขอ้มูลปีล่าสุดท่ีผูว้จิยัรวบรวมได)้ 
 
เน่ืองจาก 1 MJ (เมกะจูล) สามารถผลิตไฟฟ้าไดเ้ท่ากบั 0.2777778 kWh ดงันั้น พลงังาน

แสงอาทิตยเ์ฉล่ียของอ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอนต่อปีเท่ากบั 17.50*0.2777778*365=1,774 
kWh/m²/ปี 

 
ในการศึกษาใชแ้ผงโซล่าร์ชนิด Polycrystalline  Silicon  ขนาดแผงโซล่าร์ท่ีใชใ้นการศึกษา  

คือ ขนาดแผงท่ีมีก าลงัการผลิตไฟฟ้า 250 วตัตต่์อแผง (1 แผง ผลิตไฟฟ้าได ้250 วตัต)์    
 
ดงันั้น ก าลงัการผลิตติดตั้ง 10 kWp  (1 KW=1,000 วตัต ์ดงันั้น 10 kWp เท่ากบั 10,000 วตัต ์) 

ใชแ้ผงโซล่าร์จ านวนก่ีแผง ค านวณจาก  10,000 วตัต/์250วตัต ์= 40 แผง     
  
และขนาดแผงโซล่าร์ 1 แผง มีพื้นท่ี  2*1 m²  เท่ากบั 2 m² (กวา้ง 1 m และ ยาว 2 m)    

เพราะฉะนั้น พื้นท่ีทั้งหมดท่ีใชแ้ผงโซล่าร์จ านวน 40 แผง คือ 40*2 = 80 m² 
  
ดงันั้น จะไดค้่าพลงังานไฟฟ้าใน 1 ปี = 1,774  * 80 = 141,920  kWhต่อปี 
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ทั้งน้ี ค่าตวัประกอบโรงไฟฟ้า (Plant Factor)  ส าหรับการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย ์เท่ากบั 
ร้อยละ 14.84   ซ่ึงเป็นค่าตามมติคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ พ.ศ. 2556   เม่ือน ามาค านวณ
จะไดค้่าพลงังานไฟฟ้าใน 1 ปี ท่ีคิด  Plant Factor แลว้     = 141,920*0.1484 =21,060  kWhต่อปี ในปี
แรก และอตัราเส่ือมสภาพของเซลลแ์สงอาทิตยจ์ะเส่ือมประมาณร้อยละ 1 ต่อปี จะท าใหพ้ลงังานท่ีผลิต
ไดล้ดลงทุกปี 

  
7. ราคารับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้าตามอตัรารับซ้ือไฟฟ้าตามตน้ทุนจริง (Feed-in Tariff) 

ระยะเวลาสนบัสนุน 25 ปี นบัจากก าหนดวนัจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์โดยแบ่งเป็นกลุ่มบา้นอยู่
อาศยั ท่ีมีขนาดก าลงัการผลิตติดตั้ง 0-10 kWp รับซ้ืออตัรา 6.85 บาท/หน่วย 
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ตารางที ่6  อตัรากูย้มืขั้นต ่า (Minimum Loan Rate: MLR) เฉล่ียของธนาคารพาณิชยจ์ดทะเบียนใน 
 ประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2557 
 

ท่ีมา: ธนาคารแห่งประเทศไทย (2557) 
 
 
 

 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

กรุงเทพ 6.8750 6.8750 6.7500 6.7500 6.7500 6.7500 6.7500 6.7500 6.7500 6.7500 6.7500 6.7500 
กรุงไทย 6.8750 6.8750 6.7500 6.7500 6.7500 6.7500 6.7500 6.7500 6.7500 6.7500 6.7500 6.7500 
กสิกรไทย 6.8800 6.8800 6.7500 6.7500 6.7500 6.7500 6.7500 6.7500 6.7500 6.7500 6.7500 6.7500 
ไทยพาณิชย ์ 6.8750 6.8750 6.7500 6.7500 6.7500 6.7500 6.7500 6.7500 6.7500 6.7500 6.7500 6.7500 
กรุงศรี
อยธุยา 7.2500 7.2500 7.1250 7.1250 7.1250 7.1250 7.1250 7.1250 7.1250 7.1250 7.1250 7.1250 

ทหารไทย 7.2500 7.2500 7.2500 7.2500 7.2500 7.2500 7.2500 7.2500 7.2500 7.2500 7.2500 7.2500 

ยโูอบี 7.5000 7.5000 7.4000 7.4000 7.4000 7.4000 7.4000 7.4000 7.4000 7.4000 7.4000 7.4000 
ซีไอเอม็บี 
ไทย 7.5000 7.5000 7.5000 7.3750 7.3750 7.3750 7.3750 7.3750 7.3750 7.3750 7.3750 7.3750 

สแตนดาร์ด
ชาร์เตอร์ด 

(ไทย) 8.2500 8.2500 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 

ธนชาต 7.2500 7.2500 7.1250 7.1250 7.1250 7.1250 7.1250 7.1250 7.1250 7.1250 7.1250 7.1250 

ทิสโก ้ 7.2500 7.2500 7.2500 7.1250 7.1250 7.1250 7.1250 7.1250 7.1250 7.1250 7.1250 7.1250 
เมกะ สากล
พาณิชย ์ 7.7500 7.7500 7.6250 7.6250 7.6250 7.6250 7.6250 7.6250 7.6250 7.6250 7.5000 7.5000 

เกียรตินาคิน 7.5000 7.5000 7.5000 7.5000 7.5000 7.5000 7.5000 7.5000 7.5000 7.5000 7.5000 7.5000 
แลนด ์แอนด ์
เฮา้ส์ เพื่อราย

ยอ่ย 7.3750 7.3750 7.3750 7.3750 7.3750 7.3750 7.3750 7.3750 7.3750 7.3750 7.3750 7.3750 
ไอซีบีซี 
(ไทย) 7.5000 7.5000 7.5000 7.5000 7.5000 7.5000 7.5000 7.5000 7.5000 7.5000 7.5000 7.5000 

ไทยเครดิต
เพ่ือรายยอ่ย 8.7200 8.7200 8.7200 8.7200 8.7200 8.7200 8.7200 8.7200 8.7200 8.7200 8.7200 8.7200 

เฉลีย่ 7.4125 7.4125 7.3356 7.3200 7.3200 7.3200 7.3200 7.3200 7.3200 7.3200 7.3122 7.3122 
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4.1.2 ต้นทุนของโครงการ 

 
 ตน้ทุนของโครงการ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบดว้ยตน้ทุนการลงทุน และตน้ทุนการ
ด าเนินงาน แสดงในตารางท่ี 8 โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
ตน้ทุนการลงทุน (Investment Cost) คือ ตน้ทุนทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนก่อนการด าเนินการผลิตไฟฟ้า โดย
เกิดข้ึนในปีท่ี 1 ทั้งหมด 705,465  บาท มีรายละเอียดดงัน้ี  
  
 ตน้ทุนเทิร์นคียโ์ปรเจค ส าหรับโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา 
(Solar PV Rooftop)  ส าหรับบา้นพกัอาศยัทัว่ไป ขนาดก าลงัการผลิตติดตั้ง 10 kWp  มีค่าเท่ากบั 
695,465 บาท ซ่ึงมาจากการประมาณการสอบถามเก็บขอ้มูลราคาเฉล่ียของบริษทัเอกชนในธุรกิจ
เดียวกนั 3 บริษทั  ประกอบดว้ยรายละเอียดดงัแสดงในตารางท่ี 7 
 
ตารางที ่7  รายละเอียดอุปกรณ์ส าหรับติดตั้ง Solar PV Rooftop 
  

รายการ จ านวน 

1. แผงโซลาร์เซลล ์  40 แผง  

2. เคร่ืองแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter)  2 เคร่ือง  

3. ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกนัพื้นฐาน 1 ชุด  1 เคร่ือง  

4. สายไฟและท่อต่างๆ  1 ชุด  

5. ชุดติดตั้งโซล่ารูฟท็อปมาตรฐานสากล 1 ชุด 

6. ค่าแรงในการติดตั้งอุปกรณ์ในการผลิต 
 

ท่ีมา: จากการสอบถาม 
  
 ค่าใชจ่้ายในการเช่ือมโยงระบบไฟฟ้า การตรวจสอบระบบอุปกรณ์และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
10,000 บาท (ระเบียบคณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน, 2556) 
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ตน้ทุนการด าเนินงาน (Operation Cost) คือ ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนระหวา่งเร่ิมด าเนินการผลิต และต่อเน่ือง
จนกระทัง่ส้ินสุดโครงการ มีทั้งส่วนท่ีเป็นตน้ทุนคงท่ี และตน้ทุนแปรผนั  มีรายละเอียดดงัน้ี 

  
ต้นทุนคงที ่เป็นตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนเท่ากนัทุกปี ปีละ 21,209 บาท  

 
ค่าเส่ือมสภาพโครงการ มีการคิดค่าเส่ือมแบบเส้นตรง เป็นระยะเวลา 25 ปีและเหลือค่าซาก

ร้อยละ 20 ของสินทรัพย ์หลงัจากปีท่ี 25   โดยสมมติสินทรัพยเ์ท่ากบัร้อยละ 70 ของตน้ทุนเทิร์นคีย์
โปรเจค      นัน่คือ สินทรัพยมี์ค่าเท่ากบั 0.70*695,465 = 486,826  บาท  ค่าซากมีค่าเท่ากบั 
0.2*486,826= 97,366 บาท และค่าเส่ือมราคาเท่ากบั (486,826-97,366)/25 = 15,579  บาทต่อปี 

 
ค่าด าเนินงานและค่าบ ารุงรักษาร้อยละ 0.68  ต่อปีของตน้ทุนการลงทุนในส่วนของตน้ทุนเทิร์น

คียโ์ปรเจค เป็นขอ้มูลจากมติคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติคร้ังท่ี 2/2556 (คร้ังท่ี 145) คิดเป็น
ร้อยละ 0.68 × 695,465 =4,730  บาทต่อปี 

 
 ค่าประกนัอคัคีภยัปีละ 900 บาท ทุนประกนั 700,000 บาท 

 
ต้นทุนแปรผัน  เป็นตน้ทุนท่ีจะมีอตัราการเจริญเติบโตตามอตัราเงินเฟ้อ โดยจะใชอ้ตัราเงินเฟ้อ

เฉล่ียของปี 2552-2556 ซ่ึงมีค่าเท่ากบัร้อยละ 2.28   
 

 ค่าท าความสะอาด ปีละ 1,000 บาท 
 
ค่าตรวจสอบความเท่ียงตรงของอุปกรณ์ เช่น อินเวอร์เตอร์ มิเตอร์ ตรวจสอบทุกๆ 5 ปี 

ประมาณปีละ 2,500 บาท 
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ตารางที ่8  ตน้ทุนทั้งหมดของโครงการฯ 
        (หน่วย:บาท) 

ท่ีมา: จากการค านวณ  
 

ปีท่ี ตน้ทุนการลงทุน ตน้ทุนการด าเนินงานท่ียงัไม่
รวมภาษีเงินได ้

ภาษีเงินได้
นิติบุคคล 

รวม 

คงท่ี ผนัแปร 
0 705,465.00 - - - 705,465.00 

1 - 21,209.00 1,000.00 12,205.20 34,414.20 
2 - 21,209.00 1,022.80 12,058.66 34,290.46 
3 - 21,209.00 1,046.12 11,913.51 34,168.63 
4 - 21,209.00 1,069.97 11,769.73 34,048.70 
5 - 21,209.00 3,594.37 11,377.32 36,180.68 
6 - 21,209.00 1,119.32 11,486.25 33,814.56 
7 - 21,209.00 1,144.84 11,346.50 33,700.34 
8 - 21,209.00 1,170.94 11,208.07 33,588.01 
9 - 21,209.00 1,197.64 11,070.94 33,477.58 
10 - 21,209.00 4,023.24 10,655.27 35,887.51 
11 - 21,209.00 1,252.87 10,800.52 33,262.39 
12 - 21,209.00 1,281.44 10,667.20 33,157.63 

13 - 21,209.00 1,310.66 10,535.11 33,054.77 
14 - 21,209.00 1,340.54 10,404.25 32,953.79 
15 - 21,209.00 4,503.28 9,961.39 35,673.67 
16 - 21,209.00 1,402.36 10,146.15 32,757.52 
17 - 21,209.00 1,434.34 10,018.88 32,662.22 
18 - 21,209.00 1,467.04 9,892.78 32,568.82 
19 - 21,209.00 1,500.49 9,767.83 32,477.32 
20 - 21,209.00 5,040.61 9,293.43 35,543.04 
21 - 21,209.00 1,569.69 9,521.34 32,300.03 
22 - 21,209.00 1,605.48 9,399.77 32,214.25 
23 - 21,209.00 1,642.09 9,279.29 32,130.38 
24 - 21,209.00 1,679.53 9,159.91 32,048.43 
25 - 21,209.00 5,642.05 18,385.77 45,236.82 
รวม 705,465.00 530,225.00 49,061.70 272,325.06 1,557,076.76 
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4.1.3 ผลประโยชน์ของโครงการ 

 

จากขอ้มูลสมมติฐานในการศึกษาขา้งตน้ ท าใหโ้ครงการสามารถวเิคราะห์ผลประโยชน์ของ
โครงการ แสดงในตารางท่ี 9 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
รายไดจ้ากการด าเนินงาน  คือ รายไดจ้ากการผลิตไฟฟ้าในโครงการแลว้จ าหน่ายใหแ้ก่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค จะได ้
 
 โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา (Solar PV Rooftop) ส าหรับใชใ้น
การรับซ้ือไฟฟ้าในปี 2557 – 2558 ระยะเวลาสนบัสนุน 25  ปี แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ กลุ่มบา้นอยูอ่าศยั 
ขนาดก าลงัผลิตติดตั้งนอ้ยกวา่ 10 kWp  อตัรา FIT 6.85 บาทต่อหน่วย 
  
 ปริมาณพลงังานไฟฟ้าท่ีผลิตไดใ้นปีแรก =  21,060  kWhต่อปี   
  
 อตัราเส่ือมสภาพของเซลลแ์สงอาทิตยจ์ะเส่ือมประมาณร้อยละ 1  ต่อปี 
 
รายไดจ้ากการขายกิจการในปีท่ีส้ินสุดโครงการปีท่ี 25 ไดแ้ก่ ตน้ทุนส่วนสินทรัพย ์มีค่าซากเท่ากบั   
97,366 บาท    ดงันั้นรายไดจ้ากการขายกิจการคือ 97,366 บาท 
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ตารางที ่9  ผลตอบแทนของโครงการฯ  
                                                                                                                (หน่วย:บาท) 

ปีท่ี รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้า รายไดจ้ากการขายกิจการ รวม 

0 - - - 
1 144,261.00 - 144,261.00 
2 142,818.39 - 142,818.39 
3 141,390.21 - 141,390.21 
4 139,976.30 - 139,976.30 
5 138,576.54 - 138,576.54 
6 137,190.78 - 137,190.78 
7 135,818.87 - 135,818.87 
8 134,460.68 - 134,460.68 
9 133,116.07 - 133,116.07 
10 131,784.91 - 131,784.91 
11 130,467.06 - 130,467.06 
12 129,162.39 - 129,162.39 
13 127,870.77 - 127,870.77 
14 126,592.06 - 126,592.06 
15 125,326.14 - 125,326.14 
16 124,072.88 - 124,072.88 
17 122,832.15 - 122,832.15 
18 121,603.83 - 121,603.83 
19 120,387.79 - 120,387.79 
20 119,183.91 - 119,183.91 
21 117,992.07 - 117,992.07 
22 116,812.15 - 116,812.15 
23 115,644.03 - 115,644.03 
24 114,487.59 - 114,487.59 
25 113,342.71 97,366.00 210,708.71 
รวม 3,205,171.29 97,366.00 3,302,537.29 

 ท่ีมา: จากการค านวณ 
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)1( TaxKWKWWACC ddee 

 
4.1.4 การค านวณต้นทุนเงินทุนเฉลีย่ถ่วงน า้หนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) 
 

ตน้ทุนเงินทุนเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั คือ อตัราร้อยละของค่าเฉล่ียของค่าใชจ่้ายท่ีธุรกิจตอ้งจ่ายไป 
เพื่อใหเ้งินทุนจ านวนนั้นๆ เขา้มาลงทุนในกิจการ โดยแหล่งทุนท่ีส าคญัของการลงทุนในโครงการน้ีมา
จาก 2 แหล่ง ดงัน้ี 
 
 1. เงินทุนจากส่วนของเจา้ของกิจการคิดเป็นร้อยละ 50  ของตน้ทุนการลงทุน เท่ากบั 
705,465*0.50 = 352,732.50 บาท   อตัราผลตอบแทนเงินทุนส่วนของเจา้ของทุนเท่ากบัร้อยละ 12 ตาม
ขอ้สมมติของการศึกษาน้ี 
  
 2. เงินทุนจากการกูย้มืร้อยละ 50 ของตน้ทุนการลงทุน เท่ากบัจ านวน 352,732.50 บาท  โดย
เสียอตัราดอกเบ้ียท่ีร้อยละ 7.34 ต่อปี ตามขอ้สมมติของการศึกษาน้ี 
 

ในการศึกษาความเป็นไปไดข้องโครงการลงทุนน้ี จะใชอ้ตัราคิดลด โดยการค านวณดว้ยวธีิ
เฉล่ียถ่วงน ้าหนกัตน้ทุนของเงินทุน  ซ่ึงค านวณไดด้งัน้ี 

 
 

 
โดยท่ี  eW   = สัดส่วนเงินลงทุนจากผูป้ระกอบการ 
 eK   = ตน้ทุนเงินทุนของผูป้ระกอบการ 
 dW   = สัดส่วนเงินลงทุนจากการกูย้มื 
 dK   = ตน้ทุนเงินทุนจากการกูย้มื 

Tax  = อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 
 
      WACC ของ 25 ปี = (50*12 + 50*7.34* (1-0.10))/100  =  9.303  
          
 จากการค านวณ WACC  หมายถึง  ตน้ทุนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของเงินทุนของโครงการเท่ากบั
ร้อยละ 9.303 ต่อปี เน่ืองจากการจดัหาเงินทุนจากหลายแหล่ง ซ่ึงตน้ทุนของเงินทุนแต่ละแหล่ง จะมี
ตน้ทุนท่ีไม่เท่ากนั ดงันั้นตอ้งมีการเฉล่ียตน้ทุนของเงินทุนทั้งหมด  
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4.1.5 การประมาณงบกระแสเงินสด 

 
 ตารางท่ี 10  แสดงการประมาณการ เงินสดรับและเงินสดจ่าย ตลอดช่วงเวลาท่ีโครงการด าเนิน
กิจการ โดยอาศยัขอ้มูลจากขอ้สมมติฐาน ดา้นตน้ทุนและผลประโยชน์ของโครงการลงทุนผลิตไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา (Solar PV Rooftop)  ส าหรับบา้นพกัอาศยัทัว่ไป   ขนาดก าลงั
ผลิตไฟฟ้า 10 kWp ณ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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ตารางที ่10  ประมาณกระแสเงินสดการลงทุนในโครงการฯ 
                (หน่วย:บาท) 

รายการ / ปีท่ี 0 1 2 3 4 
พ.ศ. 2556 2557 2558 2559 2560 

กระแสเงินสดเขา้      
รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้า - 144,261.00 142,818.39 141,390.21 139,976.30 
รายไดจ้ากการขายกิจการ - - - - - 
รวมผลตอบแทน (B) - 144,261.00 142,818.39 141,390.21 139,976.30 
มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทน (PVB) - 131,982.65 119,541.85 108,273.73 98,067.75 

กระแสเงินสดออก - 
    

ตน้ทุนการด าเนินงานท่ียงัไม่รวมภาษีเงิน
ได ้

- 22,209.00 22,231.80 22,255.12 22,278.97 

รายไดก่้อนคิดภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล - 122,052.00 120,586.59 119,135.09 117,697.33 

ตน้ทุนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล - 12,205.20 12,058.66 11,913.51 11,769.73 
รวมตน้ทุนการด าเนินงาน (OC) - 34,414.20 34,290.46 34,168.63 34,048.70 
มูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนการด าเนินงาน 
(PVOC) 

- 31,485.14 28,701.80 26,165.64 23,854.61 

ผลตอบแทนจากการด าเนินงานสุทธิ (NB) - 109,846.80 108,527.93 107,221.58 105,927.60 

มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนจากการ
ด าเนินงานสุทธิ (PVNB) 

- 100,497.52 90,840.05 82,108.09 74,213.14 

ตน้ทุนการลงทุน (IC) 705,465.00 - - - - 

มูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนการลงทุน (PVIC) 705,465.00 - - - - 

ตน้ทุนรวม (C) 705,465.00 34,414.20 34,290.46 34,168.63 34,048.70 

มูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนรวม (PVC) 705,465.00 31,485.14 28,701.80 26,165.64 23,854.61 
กระแสเงินสดสุทธิ (Net Cash Flow) -705,465.00 109,846.80 108,527.93 107,221.58 105,927.60 
มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ (PV 
of Net Cash Flow) 

-705,465.00 100,497.52 90,840.05 82,108.09 74,213.14 

มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ
สะสม (Cumulative PV of Net Cash Flow) 

-705,465.00 -604,967.48 -514,127.43 -432,019.35 -357,806.21 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
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ตารางที ่10(ต่อ)  ประมาณกระแสเงินสดการลงทุนในโครงการฯ 
      (หน่วย:บาท) 

รายการ / ปีท่ี 5 6 7 8 9 
พ.ศ. 2561 2562 2563 2564 2565 

กระแสเงินสดเขา้      
รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้า 138,576.54 137,190.78 135,818.87 134,460.68 133,116.07 
รายไดจ้ากการขายกิจการ - - - - - 
รวมผลตอบแทน (B) 138,576.54 137,190.78 135,818.87 134,460.68 133,116.07 
มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทน (PVB) 88,823.79 80,451.18 72,867.78 65,999.20 59,778.05 

กระแสเงินสดออก 
     

ตน้ทุนการด าเนินงานท่ียงัไม่รวมภาษีเงินได ้ 24,803.37 22,328.32 22,353.84 22,379.94 22,406.64 

รายไดก่้อนคิดภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 113,773.17 114,862.46 113,465.03 112,080.74 110,709.43 

ตน้ทุนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 11,377.32 11,486.25 11,346.50 11,208.07 11,070.94 
รวมตน้ทุนการด าเนินงาน (OC) 36,180.68 33,814.56 33,700.34 33,588.01 33,477.58 
มูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนการด าเนินงาน 
(PVOC) 

23,190.83 19,829.48 18,080.47 16,486.47 15,033.68 

ผลตอบแทนจากการด าเนินงานสุทธิ (NB) 102,395.86 103,376.21 102,118.53 100,872.66 99,638.49 

มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนจากการ
ด าเนินงานสุทธิ (PVNB) 

65,632.96 60,621.70 54,787.31 49,512.73 44,744.37 

ตน้ทุนการลงทุน (IC) - - - - - 

มูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนการลงทุน (PVIC) - - - - - 

ตน้ทุนรวม (C) 36,180.68 33,814.56 33,700.34 33,588.01 33,477.58 

มูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนรวม (PVC) 23,190.83 19,829.48 18,080.47 16,486.47 15,033.68 
กระแสเงินสดสุทธิ (Net Cash Flow) 102,395.86 103,376.21 102,118.53 100,872.66 99,638.49 
มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ (PV of 
Net Cash Flow) 

65,632.96 60,621.70 54,787.31 49,512.73 44,744.37 

มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิสะสม 
(Cumulative PV of Net Cash Flow) 

-292,173.25 -231,551.55 -176,764.24 -127,251.51 -  82,507.14 

ท่ีมา: จากการค านวณ      
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ตารางที ่10(ต่อ)  ประมาณกระแสเงินสดการลงทุนในโครงการฯ 
      (หน่วย:บาท) 

รายการ / ปีท่ี 10 11 12 13 14 
พ.ศ. 2566 2567 2568 2569 2570 

กระแสเงินสดเขา้      
รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้า 131,784.91 130,467.06 129,162.39 127,870.77 126,592.06 
รายไดจ้ากการขายกิจการ - - - - - 
รวมผลตอบแทน (B) 131,784.91 130,467.06 129,162.39 127,870.77 126,592.06 
มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทน (PVB) 54,143.32 49,039.72 44,417.19 40,230.39 36,438.23 

กระแสเงินสดออก 
     

ตน้ทุนการด าเนินงานท่ียงัไม่รวมภาษีเงินได ้ 25,232.24 22,461.87 22,490.44 22,519.66 22,549.54 

รายไดก่้อนคิดภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 106,552.67 108,005.19 106,671.95 105,351.11 104,042.52 

ตน้ทุนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 10,655.27 10,800.52 10,667.20 10,535.11 10,404.25 
รวมตน้ทุนการด าเนินงาน (OC) 35,887.51 33,262.39 33,157.63 33,054.77 32,953.79 
มูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนการด าเนินงาน 
(PVOC) 

14,744.24 12,502.61 11,402.46 10,399.61 9,485.41 

ผลตอบแทนจากการด าเนินงานสุทธิ (NB) 95,897.40 97,204.67 96,004.76 94,816.00 93,638.27 

มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนจากการ
ด าเนินงานสุทธิ (PVNB) 

39,399.07 36,537.11 33,014.73 29,830.78 26,952.82 

ตน้ทุนการลงทุน (IC) - - - - - 

มูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนการลงทุน (PVIC) - - - - - 

ตน้ทุนรวม (C) 35,887.51 33,262.39 33,157.63 33,054.77 32,953.79 

มูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนรวม (PVC) 14,744.24 12,502.61 11,402.46 10,399.61 9,485.41 
กระแสเงินสดสุทธิ (Net Cash Flow) 95,897.40 97,204.67 96,004.76 94,816.00 93,638.27 
มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ (PV of 
Net Cash Flow) 

39,399.07 36,537.11 33,014.73 29,830.78 26,952.82 

มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิสะสม 
(Cumulative PV of Net Cash Flow) 

-  43,108.07 -   6,570.96 26,443.78 56,274.55 83,227.37 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
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ตารางที ่10(ต่อ)  ประมาณกระแสเงินสดการลงทุนในโครงการฯ 
      (หน่วย:บาท) 

รายการ / ปีท่ี 15 16 17 18 19 
พ.ศ. 2571 2572 2573 2574 2575 

กระแสเงินสดเขา้      
รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้า 125,326.14 124,072.88 122,832.15 121,603.83 120,387.79 
รายไดจ้ากการขายกิจการ - - - - - 
รวมผลตอบแทน (B) 125,326.14 124,072.88 122,832.15 121,603.83 120,387.79 
มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทน (PVB) 33,003.53 29,892.59 27,074.89 24,522.78 22,211.24 

กระแสเงินสดออก 
     

ตน้ทุนการด าเนินงานท่ียงัไม่รวมภาษีเงินได ้ 25,712.28 22,611.36 22,643.34 22,676.04 22,709.49 

รายไดก่้อนคิดภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 99,613.86 101,461.51 100,188.81 98,927.79 97,678.30 

ตน้ทุนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 9,961.39 10,146.15 10,018.88 9,892.78 9,767.83 
รวมตน้ทุนการด าเนินงาน (OC) 35,673.67 32,757.52 32,662.22 32,568.82 32,477.32 
มูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนการด าเนินงาน 
(PVOC) 

9,394.35 7,892.19 7,199.47 6,567.87 5,991.98 

ผลตอบแทนจากการด าเนินงานสุทธิ (NB) 89,652.47 91,315.36 90,169.93 89,035.01 87,910.47 

มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทนจากการ
ด าเนินงานสุทธิ (PVNB) 

23,609.19 22,000.40 19,875.42 17,954.91 16,219.26 

ตน้ทุนการลงทุน (IC) - - - - - 

มูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนการลงทุน (PVIC) - - - - - 

ตน้ทุนรวม (C) 35,673.67 32,757.52 32,662.22 32,568.82 32,477.32 

มูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนรวม (PVC) 9,394.35 7,892.19 7,199.47 6,567.87 5,991.98 
กระแสเงินสดสุทธิ (Net Cash Flow) 89,652.47 91,315.36 90,169.93 89,035.01 87,910.47 
มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ (PV 
of Net Cash Flow) 

23,609.19 22,000.40 19,875.42 17,954.91 16,219.26 

มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิสะสม 
(Cumulative PV of Net Cash Flow) 

106,836.56 128,836.96 148,712.38 166,667.29 182,886.55 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
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ตารางที ่10(ต่อ)  ประมาณกระแสเงินสดการลงทุนในโครงการฯ 
      (หน่วย:บาท) 

รายการ / ปีท่ี 20 21 22 23 24 25 รวม 
พ.ศ. 2576 2577 2578 2579 2580 2581 

 
กระแสเงินสดเขา้        

รายไดจ้ากการจ าหน่ายไฟฟ้า 119,183.91 117,992.07 116,812.15 115,644.03 114,487.59 113,342.71 3,205,171.29 
รายไดจ้ากการขายกิจการ - - - - - 97,366.00 97,366.00 
รวมผลตอบแทน (B) 119,183.91 117,992.07 116,812.15 115,644.03 114,487.59 210,708.71 3,302,537.29 
มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทน 
(PVB) 

20,117.59 18,221.29 16,503.73 14,948.08 13,539.06 22,797.14 1,292,886.76 

กระแสเงินสดออก 
       

ตน้ทุนการด าเนินงานท่ียงัไม่รวม
ภาษีเงินได ้

26,249.61 22,778.69 22,814.48 22,851.09 22,888.53 26,851.05 579,286.70 

รายไดก่้อนคิดภาษีเงินไดนิ้ติ 92,934.30 95,213.38 93,997.67 92,792.94 91,599.06 183,857.67 2,723,250.58 

ตน้ทุนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 9,293.43 9,521.34 9,399.77 9,279.29 9,159.91 18,385.77 272,325.06 
รวมตน้ทุนการด าเนินงาน (OC) 35,543.04 32,300.03 32,214.25 32,130.38 32,048.43 45,236.82 851,611.76 
มูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนการ
ด าเนินงาน (PVOC) 

5,999.47 4,988.03 4,551.37 4,153.15 3,789.98 4,894.29 326,784.61 

ผลตอบแทนจากการด าเนินงาน
สุทธิ (NB) 

83,640.87 85,692.04 84,597.90 83,513.65 82,439.16 165,471.90 2,450,925.52 

มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทน
จากการด าเนินงานสุทธิ (PVNB) 

14,118.12 13,233.26 11,952.36 10,794.92 9,749.08 17,902.85 966,102.15 

ตน้ทุนการลงทุน (IC) - - - - - - 705,465.00 
มูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนการ
ลงทุน (PVIC) 

- - - - - - 705,465.00 

ตน้ทุนรวม (C) 35,543.04 32,300.03 32,214.25 32,130.38 32,048.43 45,236.82 1,557,076.76 

มูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนรวม 
(PVC) 

5,999.47 4,988.03 4,551.37 4,153.15 3,789.98 4,894.29 1,032,249.61 

กระแสเงินสดสุทธิ (Net Cash 
Flow) 

83,640.87 85,692.04 84,597.90 83,513.65 82,439.16 165,471.90 1,745,460.52 

มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด
สุทธิ (PV of Net Cash Flow) 

14,118.12 13,233.26 11,952.36 10,794.92 9,749.08 17,902.85 260,637.15 

มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสด
สุทธิสะสม (Cumulative PV of 
Net Cash Flow) 

197,004.68 210,237.93 222,190.30 232,985.22 242,734.30 260,637.15 
 

ท่ีมา: จากการค านวณ 



59 

4.1.6 ผลการวเิคราะห์ด้านการเงิน 

 

 จากการประมาณการตน้ทุนและผลประโยชน์ของโครงการ สามารถประเมินความคุม้ค่าของ
โครงการ โดยทุกหลกัเกณฑไ์ดคิ้ดลดใหก้ระแสเงินสด (Cash Flow) เป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยแต่ละเกณฑ์
มีขอ้สรุปผลไดด้งัน้ี 
 
 1. มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value: NPV) ของโครงการค านวณไดจ้ากสูตร   

 

         NPV = PVNB-PVIC =966,102.15 -705,465= 260,637.15 บาท  
 

จะเห็นวา่มูลค่าปัจจุบนัมีค่าเป็นบวกเท่ากบั 260,637.15 บาท ซ่ึงมีค่ามากกวา่ศูนย ์มีความหมาย
วา่ ผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการลงทุนในโครงการมีความเหมาะสมท่ีจะลงทุน มีความคุม้ค่าแก่การลงทุน  
 

2. อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) คือ อตัราส่วนลดท่ีท า
ให ้NPV เท่ากบัศูนย ์ 
 
    NPV = PVNB ‟ PVIC = 0 
 

จากตารางท่ี 9 สามารถค านวณค่า IRR ไดเ้ท่ากบัร้อยละ 13.93 ต่อปี ซ่ึงมีค่ามากกวา่ค่าเสีย
โอกาสของเงินทุน (ร้อยละ 9.303 ต่อปี) หมายความวา่ผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการลงทุนในโครงการ 
คุม้ค่าการลงทุน ตามเกณฑก์ารตดัสินใจของอตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ ซ่ึงตอ้งมีค่ามากกวา่
หรือเท่ากบัค่าเสียโอกาสของเงินทุน 
 

3. อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการท่ีมีการปรับแลว้ (Modified Internal Rate of Return: 
MIRR)  คือ อตัราส่วนลดท่ีท าใหมู้ลค่า ณ ปี สุดทา้ยของโครงการเท่ากบัเงินลงทุนคร้ังแรกพอดี โดยมี
ขอ้สมมติฐานวา่เงินลงทุนท่ีไดล้งทุนจากโครงการ หรือระหวา่งด าเนินโครงการ จะน ามารวมเป็นเงิน
ลงทุนในคร้ังแรก โดยคิดตน้ทุนค่าเสียโอกาสเท่ากบัตน้ทุนของเงินทุน ส่วนผลตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บ
มาระหวา่งการด าเนินงานโครงการ จะน าไปลงทุนต่อถึงปีสุดทา้ยของโครงการ โดยไดรั้บอตัรา
ผลตอบแทนเท่ากบัตน้ทุนเงินทุนเช่นเดียวกนั   จากตารางท่ี 9 สามารถค านวณค่า MIRR ไดเ้ท่ากบั    
ร้อยละ 10.69  ต่อปี ซ่ึงมีค่ามากกวา่ค่าเสียโอกาสของเงินทุน (ร้อยละ 9.303 ต่อปี) นัน่หมายความวา่
ผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการลงทุนในโครงการมีความคุม้ค่าแก่การลงทุน ตามเกณฑก์ารตดัสินใจของ
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อตัราผลตอบแทนภายในท่ีมีการปรับค่าแลว้ของโครงการ ซ่ึงตอ้งมีค่ามากกวา่หรือเท่ากบัตน้ทุนค่าเสีย
โอกาสของเงินทุน หรือ อตัราคิดลดท่ีน ามาใชใ้นโครงการ  

  
4. อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (Benefit Cost Ratio: BCR) ค านวณไดจ้ากสูตร 

 
  BCR = total PVB / total PVC = 1,292,886.76/ 1,032,249.61= 1.25 

 

จะเห็นวา่ อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุนเท่ากบั 1.25 ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 1 นัน่หมายความวา่ 
ผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการลงทุนในโครงการมีความคุม้ค่าแก่การลงทุน ตามเกณฑก์ารตดัสินใจของ
อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุนของโครงการซ่ึงตอ้งมีค่ามากกวา่ 1 

 
5. อตัราส่วนระหวา่งผลตอบแทนสุทธิต่อการลงทุน (Net Benefit Investment Ratio: N/K) 

ค  านวณไดจ้ากสูตร 
 

 N/K = PVNB / PVIC = 966,102.15/ 705,465 = 1.37 

 

 จะเห็นวา่ อตัราส่วนระหวา่งผลตอบแทนสุทธิต่อการลงทุนเท่ากบั 1.37  ซ่ึงมีค่ามากกวา่ 1 นัน่
หมายความวา่ ผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการลงทุนในโครงการมีความคุม้ค่าแก่การลงทุน ตามเกณฑก์าร
ตดัสินใจของอตัราส่วนผลตอบแทนสุทธิต่อการลงทุนของโครงการซ่ึงตอ้งมีค่ามากกวา่ 1 จะสังเกตได้
วา่ค่า อตัราส่วนระหวา่งผลตอบแทนสุทธิต่อการลงทุน ใหค้่าท่ีสูงกวา่ อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อ
ตน้ทุน โดยท่ี ค่า N/K มีความถูกตอ้งมากกวา่ BCR 

 
6. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)  คือ ระยะเวลาท่ีมูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิ

สะสมเร่ิมเปล่ียนจากลบเป็นบวกในปีท่ี 12  จะพบวา่ Payback Period = 12 ปี 
  

จากผลการวเิคราะห์ความเป็นไปไดด้า้นการเงิน  สามารถสรุปไดว้า่โครงการผลิตไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา (Solar PV Rooftop) ส าหรับบา้นพกัอาศยัทัว่ไป ขนาดก าลงัผลิต
ไฟฟ้า 10 kWp ณ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน และมีอายโุครงการเท่ากบั 26 ปี โดยสามารถ
ผลิตไฟฟ้าได ้25 ปี มีความคุม้ค่าแก่การลงทุน 
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4.2 การวเิคราะห์ความความเส่ียงและความไม่แน่นอน 
 

จากการศึกษาความเป็นไปไดด้า้นการเงิน สามารถสรุปไดว้า่การลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา (Solar PV Rooftop) ส าหรับบา้นพกัอาศยัทัว่ไป ขนาดก าลงัผลิต
ไฟฟ้า 10 kWp ณ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน พบวา่มีความเส่ียงหรือความไม่แน่นอนท่ีอาจ
เกิดข้ึน จากการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์ซ่ึงสามารถแบ่งความเส่ียงได ้3 ประเภท ดงัน้ี 

 
 1. ความเส่ียงจากภยัธรรมชาติ เช่น ปริมาณแสงอาทิตยท่ี์ไมเ่พียงพอต่อการผลิตกระแสไฟฟ้า 

ฟ้าผา่ ลูกเห็บ น ้าท่วม เป็นตน้  
 
2. ความเส่ียงทางดา้นการเงิน (Financial risk) เช่น การเปล่ียนแปลงอตัราแลกเปล่ียนและอตัรา

ดอกเบ้ีย ส่วนเบ่ียงเบนของรายไดอ้นัอาจจะเกิดข้ึนจากความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้าของตวั
โรงไฟฟ้าเอง 

  
3. ความเส่ียงในการด าเนินการ (Operation Risks) เน่ืองจากในการด าเนินการอาจเกิดความ

ผดิพลาด รวมถึงความผิดพลาดในการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี เช่น เจา้หนา้ท่ีท างานโดยประมาทหรือ 
บกพร่อง เป็นตน้ 

 
การทดสอบค่าความแปรเปลี่ยน (Switching Value Test: SVT)  

 
โดยทัว่ไปจะใช ้การทดสอบค่าความแปรเปล่ียน ในกรณีการเปล่ียนแปลงปัจจยัต่างๆ ของ

โครงการไปในทิศทางอนัไม่พึงประสงคว์า่จะมีผลต่อการตดัสินใจอยา่งไร ในกรณีน้ีพบวา่โครงการ
ผา่นเกณฑใ์นการตดัสินใจทั้ง 6 ขอ้ ไดแ้ก่ ค่า NPV เป็นบวกเท่ากบั 260,637.15 บาท, ค่า BCR เท่ากบั 
1.25,  ค่า N/K เท่ากบั 1.37, ค่า IRR เท่ากบัร้อยละ 13.93, ค่า MIRR เท่ากบัร้อยละ 10.69  และระยะเวลา
คืนทุน 12 ปี  โดยค่าความแปรเปล่ียนกรณีต่างๆ แสดงในตารางท่ี 10 โดยสามารถหาไดด้งัน้ี 

 
1. ค่าความแปรเปล่ียนดา้นผลตอบแทน (SVTB) เป็นการวดัค่าวา่ผลตอบแทนลดลงไดม้าก

ท่ีสุดเท่าไรโดยคิดเป็นร้อยละ ก่อนท่ีจะท าใหมู้ลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากบัศูนย ์
 

  SVTB = NPV/PVB*100 = 20.16 
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 หมายความวา่ผลตอบแทนของโครงการสามารถลดลงไดอี้กร้อยละ 20.16 ของมูลค่าปัจจุบนั
ของผลตอบแทน หรือลดลงจาก 1,292,886.76 บาท มาเหลือมูลค่าเท่ากบั 1,032,249.61 บาท โดยยงัคง
ใหต้น้ทุนของโครงการมีค่าคงท่ี เพื่อเป็นการลดความเส่ียงจากดา้นผลตอบแทนท่ีไม่คาดคิด 

 

 2. ค่าความแปรเปล่ียนดา้นตน้ทุนรวม (SVTC) เป็นการวดัค่าของตน้ทุนเงินทุนสามารถ
เพิ่มข้ึนไดม้ากท่ีสุดเท่าไรโดยคิดเป็นร้อยละ ก่อนท่ีจะท าใหมู้ลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากบัศูนย ์
 

  SVTC = NPV/PVC*100 = 25.25 
 
 หมายความวา่ตน้ทุนเงินทุนของโครงการสามารถเพิ่มข้ึนไดอี้กร้อยละ 25.25  ของมูลค่า

ปัจจุบนัของตน้ทุน หรือเพิ่มข้ึนจาก 1,032,249.61 บาท ไดเ้ท่ากบั 1,292,886.76 บาท โดยยงัคงให้
ตน้ทุนของโครงการมีค่าคงท่ี เพื่อเป็นการลดความเส่ียงจากดา้นตน้ทุนรวมท่ีไม่คาดคิด 

 
3. ค่าความแปรเปล่ียนดา้นตน้ทุนการลงทุน (SVTIC) เป็นการวดัค่าของตน้ทุนการลงทุนของ

โครงการ สามารถเพิ่มข้ึนไดม้ากท่ีสุดเท่าไรโดยคิดเป็นร้อยละ ก่อนท่ีจะท าใหมู้ลค่าปัจจุบนัสุทธิ 
(NPV) มีค่าเท่ากบัศูนย ์โดยใหผ้ลตอบแทนของโครงการมีค่าคงท่ี 

 
  SVTIC = NPV/PVIC*100 = 36.95 
 
 หมายความวา่ตน้ทุนการลงทุนของโครงการสามารถเพิ่มข้ึนไดอี้กร้อยละ 36.95 หรือเพิ่มข้ึน

จาก 705,465 บาท ไดเ้ท่ากบัเท่ากบั 966,102.15 บาท เพื่อเป็นการลดความเส่ียงจากดา้นตน้ทุนการลงทุน
ท่ีไม่คาดคิด 

 
 4. ค่าความแปรเปล่ียนดา้นตน้ทุนการด าเนินงาน (SVTOC) เป็นการวดัค่าของตน้ทุนการ

ด าเนินงานของโครงการ สามารถเพิ่มข้ึนไดม้ากท่ีสุดเท่าไรโดยคิดเป็นร้อยละ ก่อนท่ีจะท าใหมู้ลค่า
ปัจจุบนัสุทธิ (NPV) มีค่าเท่ากบัศูนย ์โดยใหผ้ลตอบแทนของโครงการมีค่าคงท่ี 

 
  SVTOC = NPV/PVOC*100 = 79.76 
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 หมายความวา่ตน้ทุนการด าเนินงานของโครงการสามารถเพิ่มข้ึนไดอี้กร้อยละ 79.76 หรือ
เพิ่มข้ึนจาก  326,784.61 บาท ไดเ้ท่ากบัเท่ากบั 587,421.76 บาท เพื่อเป็นการลดความเส่ียงจากดา้น
ตน้ทุนการด าเนินงานท่ีไม่คาดคิด 

 
  ตารางที ่11  ผลการทดสอบค่าความแปรเปล่ียน (Switching Values) 
 

รายการ ร้อยละ 

ผลตอบแทนของโครงการสามารถลดลงมากสุด 20.16 

ตน้ทุนเงินรวมสามารถเพิ่มข้ึนไดม้ากสุด 25.25 

ตน้ทุนการลงทุนของโครงการสามารถเพิ่มข้ึนไดม้ากท่ีสุด 36.95 

ตน้ทุนการด าเนินงานของโครงการสามารถเพิ่มข้ึนไดม้ากท่ีสุด 79.76 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
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บทที ่5 

 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 
 การศึกษาคร้ังน้ีไดศึ้กษาความเป็นไปไดท้างการเงินของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา (Solar PV Rooftop) ณ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพทัว่ไปและศึกษาความเป็นไปไดท้างการเงินของการผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา (Solar PV Rooftop) ณ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน   
การศึกษาขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data)  เป็นขอ้มูลจากการสอบถามบุคลากรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
สอบถามขอ้มูลตน้ทุนเทิร์นคียจ์ากบริษทัเอกชน และขอ้มูลจากคณะวทิยาศาสตร์  มหาวทิยาลยัศิลปากร   
ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  รวบรวมจากบทความ เอกสารวชิาการ รายงานประจ าปี วารสาร และ
เวบ็ไซตข์องหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ขอ้มูลทั้ง 2 ส่วนถูกน ามาวเิคราะห์เชิงพรรณนาและเชิงปริมาณ 
ซ่ึงพิจารณาจากการวิเคราะห์ตน้ทุนเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (Weighted Average Cost of Capital: WACC)  
โดยใชเ้กณฑใ์นการวิเคราะห์ความคุม้ค่าในการลงทุน คือ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value : 
NPV), อตัราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR), อตัราผลตอบแทนภายในท่ีมีการปรับ
แลว้ (Modified Internal Rate of Return: MIRR),  อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (Benefit Cost 
Ratio: BCR), อตัราส่วนระหวา่งผลตอบแทนสุทธิต่อการลงทุน (Net Benefit Investment Ratio: N/K), 
ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period)   และการทดสอบค่าความแปรเปล่ียน (Switching Value Test)  เพือ่
ประเมินขีดความสามารถสูงสุดในการรับผลกระทบของการเพิ่มข้ึนของตน้ทุนหรือการลดลงของ
ผลตอบแทน เป็นการวดัระดบัความเส่ียงท่ีโครงการลงทุนสามารถรับได ้ 
 

ผลการศึกษาความเป็นไปไดท้างการเงินส าหรับการลงทุนในโครงการภายใตข้อ้สมมติท่ีกล่าว
ไวใ้นบทท่ี 4  สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 
 1. มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (Net Present Value: NPV) ของโครงการ เท่ากบั 260,637.15 บาท 
 
 2. อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR)  เท่ากบัร้อยละ 13.93 
ต่อปี 
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 3. อตัราผลตอบแทนภายในของโครงการท่ีมีการปรับแลว้ (Modified Internal Rate of Return: 
MIRR) เท่ากบัร้อยละ 10.69 ต่อปี 
 
 4. อตัราส่วนผลประโยชน์ต่อตน้ทุน (Benefit Cost Ratio: BCR) เท่ากบั 1.25 
 
 5. อตัราส่วนระหวา่งผลตอบแทนสุทธิต่อการลงทุน (Net Benefit Investment Ratio: N/K) 
เท่ากบั 1.37 
 
 6. ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) เท่ากบั 12 ปี 
 

ผลการศึกษาความเป็นไปไดด้า้นการเงิน สามารถสรุปไดว้า่โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา (Solar PV Rooftop) ณ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน และมีอายุ
โครงการเท่ากบั 26 ปี โดยสามารถผลิตไฟฟ้าได ้25 ปี มีความคุม้ค่าแก่การลงทุน  

 
ส าหรับการวิเคราะห์ความเส่ียงและความไม่แน่นอนโดยใชก้ารทดสอบค่าความแปรเปล่ียน 

(Switching Values) พบวา่ 
 
 1. ผลตอบแทนของโครงการสามารถลดลงมากท่ีสุดร้อยละ 20.16 
 
 2. ตน้ทุนเงินรวมสามารถเพิ่มข้ึนไดม้ากท่ีสุดร้อยละ 25.25 
 
 3. ตน้ทุนการลงทุนของโครงการสามารถเพิ่มข้ึนไดม้ากท่ีสุด ร้อยละ 36.95 
 
 4. ตน้ทุนการด าเนินงานของโครงการสามารถเพิ่มข้ึนไดม้ากท่ีสุดร้อยละ 79.76 
 

 จึงสามารถสรุปไดว้า่ โครงการมีความเป็นไปไดใ้นการลงทุนภายใตปั้จจยัเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน มี
ความเส่ียงในการลงทุนอยูใ่นระดบัต ่าจึงมีความเหมาะสมในการลงทุน 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
 

ขอ้เสนอแนะจากการศึกษา 

 1. การศึกษาความเป็นไปไดท้างการเงินของโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์
ติดตั้งบนหลงัคา (Solar PV Rooftop) ณ อ าเภอแม่สะเรียง จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  มีความเหมาะสมทาง
การเงิน คุม้ทุนในการลงทุน ถา้รัฐบาลมีการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบน
หลงัคา (Solar PV Rooftop) โดยไม่มีการขายไฟฟ้าท่ีผลิตไดอ้อกนอกพื้นท่ี เพื่อใหมี้ไฟฟ้าใชอ้ยา่ง
เพียงพอในชุมชนทดแทนการสร้างโรงไฟฟ้า   ท าใหป้ระหยดังบประมาณแผน่ดินได ้

 
2. ในปัจจุบนัการผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตยข์องภาครัฐและเอกชน ยงัคงมีปริมาณนอ้ย 

เน่ืองมาจากการผลิตไฟฟ้าชนิดน้ีใชเ้ทคโนโลยขีั้นสูง ตอ้งน าเขา้อุปกรณ์ส่วนใหญ่จากต่างประเทศ เช่น 
แผงเซลลแ์สงอาทิตย ์หรือถา้ผลิตเองในประเทศก็มีราคาสูง ท าใหผู้ผ้ลิตมีตน้ทุนในการผลิตไฟฟ้าสูง 
ประกอบกบัการผลิตไฟฟ้าชนิดน้ี ยงัคงไดป้ริมาณกระแสไฟฟ้าในปริมาณท่ีจ ากดั ข้ึนอยูก่บัสภาพภูมิ
ประเทศ สภาพภูมิอากาศท่ีแตกต่างกนัในแต่ละพื้นท่ี ดงันั้น เพื่อเป็นการดึงดูดผูผ้ลิตมีความตอ้งการ
ลงทุนมากข้ึน ภาครัฐควรมีการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตยใ์หม้ากข้ึน   

 
3. ควรมีการส่งเสริมใหเ้กิดการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังาน

แสงอาทิตยใ์นประเทศใหม้ากข้ึน เพื่อลดตน้ทุนการน าเขา้จากต่างประเทศ ซ่ึงจะท าให้โครงการลงทุนมี
ความคุม้ค่ามากข้ึน 

 
4. ควรมีการประชาสัมพนัธ์ใหผู้ท่ี้สนใจลงทุนผลิตไฟฟ้า หนัมาลงทุนผลิตไฟฟ้าดว้ยการใช้

พลงังานแสงอาทิตยใ์หม้ากข้ึน เพื่อเป็นการลดการน าเขา้เช้ือเพลิงส าหรับการผลิตไฟฟ้าประเภทอ่ืน เช่น
ถ่านหิน น ้ามนั ก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงเป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และลดตน้ทุนการน าเขา้เช้ือเพลิง
จากต่างประเทศ  

 
ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 
 

1. การศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้ง
บนหลงัคา (Solar PV Rooftop) ในคร้ังต่อไปควรศึกษาทางดา้นเทคนิค ซ่ึงมีการพฒันากา้วหนา้อยา่ง
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รวดเร็วและเปรียบเทียบระหวา่งประเทศต่างๆ และดา้นเศรษฐศาสตร์ ซ่ึงจะช่วยใหก้ารศึกษาความ
เป็นไปไดข้องโครงการสอดคลอ้งกบัความเป็นจริงมากข้ึน 
 
 2. เน่ืองจากการศึกษาคร้ังน้ี ไดศึ้กษาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบน
หลงัคา (Solar PV Rooftop) ท่ีมีขนาดก าลงัการผลิตติดตั้ง 10 kWp  ดงันั้น ตน้ทุนและผลตอบแทนอาจมี
การเปล่ียนแปลงไดต้ามขนาดก าลงัการผลิตติดตั้ง 
 

5.3 ข้อจ ากดัในการศึกษาคร้ังนี ้
 

1. ผูส้นใจน าการศึกษาคร้ังน้ีไปเป็นตน้แบบ ตอ้งพิจารณาถึงศกัยภาพความเขม้ของแสงอาทิตย์
ในพื้นท่ีนั้นๆ วา่มีศกัยภาพเพียงพอในการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยห์รือไม่ และการวางแผง
ใหไ้ดมุ้มรับแสงอาทิตยท่ี์ตอ้งปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ 

 
 2. ประสิทธิภาพของแผงเซลลแ์สงอาทิตยแ์ต่ละบริษทัอาจมีความแตกต่างกนั ถา้ประสิทธิภาพ

ของแผงเซลลแ์สงอาทิตยต่์างกนั ผลประโยชน์ของโครงการก็จะแตกต่างกนัดว้ย นอกจากน้ีการศึกษา

ในคร้ังต่อไปควรค านึงถึงเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนไปอยา่งรวดเร็วดว้ย 

 3. ในปัจจุบนัการผลิตไฟฟ้าดว้ยพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา (Solar PV Rooftop) 

นั้น การรับซ้ือไฟฟ้าท่ีสามารถผลิตไดน้ั้น การไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายจะเป็นผูรั้บซ้ือไฟฟ้าทั้งหมดท่ีภาค

ครัวเรือนสามารถผลิตได ้โดยไม่มีการน ามาใชภ้ายในบา้น ในอนาคตอาจมีการเปล่ียนแปลงนโยบาย 
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ตารางภาคผนวกที ่1  ตน้ทุนในการด าเนินงานทางการเงินของโครงการ(ตน้ทุนคงท่ี)                            

ปีท่ี 
ค่าเส่ือมสภาพโครงการ

(บาท) 
ค่าด าเนินงานและค่าบ ารุงรักษา

(บาท) 
ค่าประกนัอคัคีภยั

(บาท) 
รวมตน้ทุนคงท่ี

(บาท) 
0 - - - - 
1 15,579.00 4,730.00 900.00 21,209.00 
2 15,579.00 4,730.00 900.00 21,209.00 
3 15,579.00 4,730.00 900.00 21,209.00 
4 15,579.00 4,730.00 900.00 21,209.00 
5 15,579.00 4,730.00 900.00 21,209.00 
6 15,579.00 4,730.00 900.00 21,209.00 
7 15,579.00 4,730.00 900.00 21,209.00 
8 15,579.00 4,730.00 900.00 21,209.00 
9 15,579.00 4,730.00 900.00 21,209.00 

10 15,579.00 4,730.00 900.00 21,209.00 
11 15,579.00 4,730.00 900.00 21,209.00 
12 15,579.00 4,730.00 900.00 21,209.00 
13 15,579.00 4,730.00 900.00 21,209.00 
14 15,579.00 4,730.00 900.00 21,209.00 
15 15,579.00 4,730.00 900.00 21,209.00 
16 15,579.00 4,730.00 900.00 21,209.00 
17 15,579.00 4,730.00 900.00 21,209.00 
18 15,579.00 4,730.00 900.00 21,209.00 
19 15,579.00 4,730.00 900.00 21,209.00 
20 15,579.00 4,730.00 900.00 21,209.00 
21 15,579.00 4,730.00 900.00 21,209.00 
22 15,579.00 4,730.00 900.00 21,209.00 
23 15,579.00 4,730.00 900.00 21,209.00 
24 15,579.00 4,730.00 900.00 21,209.00 
25 15,579.00 4,730.00 900.00 21,209.00 
รวม 389,475.00 118,250.00 22,500.00 530,225.00 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
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ตารางภาคผนวกที ่2   ตน้ทุนในการด าเนินงานทางการเงินของโครงการ(ตน้ทุนแปรผนั) 
ปีท่ี ค่าท าความสะอาด(บาท) ค่าตรวจสอบอุปกรณ์(บาท) รวมตน้ทุนแปรผนั(บาท) 
0 - - - 
1 1,000.00 - 1,000.00 
2 1,022.80 - 1,022.80 
3 1,046.12 - 1,046.12 
4 1,069.97 - 1,069.97 
5 1,094.37 2,500.00 3,594.37 
6 1,119.32 - 1,119.32 
7 1,144.84 - 1,144.84 
8 1,170.94 - 1,170.94 
9 1,197.64 - 1,197.64 

10 1,224.94 2,798.30 4,023.24 
11 1,252.87 - 1,252.87 
12 1,281.44 - 1,281.44 
13 1,310.66 - 1,310.66 
14 1,340.54 - 1,340.54 
15 1,371.10 3,132.18 4,503.28 
16 1,402.36 - 1,402.36 
17 1,434.34 - 1,434.34 
18 1,467.04 - 1,467.04 
19 1,500.49 - 1,500.49 
20 1,534.70 3,505.91 5,040.61 
21 1,569.69 - 1,569.69 
22 1,605.48 - 1,605.48 
23 1,642.09 - 1,642.09 
24 1,679.53 - 1,679.53 
25 1,717.82 3,924.23 5,642.05 
รวม 33,201.08 15,860.62 49,061.70 

ท่ีมา:  จากการค านวณ 
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ตารางภาคผนวกที ่3   ผลประโยชน์ทางการเงินของโครงการ 

ปีท่ี 

อตัรา
เส่ือมสภาพของ

เซลล์
แสงอาทิตย ์

หน่วยต่อปี
(หน่วย) 

FiT 
(บาทต่อ
หน่วย) 

รายไดจ้ากการ
ด าเนินงาน 
(บาท) 

รายไดจ้ากการขาย
กิจการ(บาท) 

รวม
ผลประโยชน์
ทางการเงิน
(บาท) 

0 - - - - - - 
1 - 21,060.00 6.85 144,261.00 - 144,261.00 
2 ร้อยละ 1ต่อปี 20,849.40 6.85 142,818.39 - 142,818.39 
3 ร้อยละ 1ต่อปี 20,640.91 6.85 141,390.21 - 141,390.21 
4 ร้อยละ 1ต่อปี 20,434.50 6.85 139,976.30 - 139,976.30 
5 ร้อยละ 1ต่อปี 20,230.15 6.85 138,576.54 - 138,576.54 
6 ร้อยละ 1ต่อปี 20,027.85 6.85 137,190.78 - 137,190.78 
7 ร้อยละ 1ต่อปี 19,827.57 6.85 135,818.87 - 135,818.87 
8 ร้อยละ 1ต่อปี 19,629.30 6.85 134,460.68 - 134,460.68 
9 ร้อยละ 1ต่อปี 19,433.00 6.85 133,116.07 - 133,116.07 

10 ร้อยละ 1ต่อปี 19,238.67 6.85 131,784.91 - 131,784.91 
11 ร้อยละ 1ต่อปี 19,046.29 6.85 130,467.06 - 130,467.06 
12 ร้อยละ 1ต่อปี 18,855.82 6.85 129,162.39 - 129,162.39 
13 ร้อยละ 1ต่อปี 18,667.27 6.85 127,870.77 - 127,870.77 
14 ร้อยละ 1ต่อปี 18,480.59 6.85 126,592.06 - 126,592.06 
15 ร้อยละ 1ต่อปี 18,295.79 6.85 125,326.14 - 125,326.14 
16 ร้อยละ 1ต่อปี 18,112.83 6.85 124,072.88 - 124,072.88 
17 ร้อยละ 1ต่อปี 17,931.70 6.85 122,832.15 - 122,832.15 
18 ร้อยละ 1ต่อปี 17,752.38 6.85 121,603.83 - 121,603.83 
19 ร้อยละ 1ต่อปี 17,574.86 6.85 120,387.79 - 120,387.79 
20 ร้อยละ 1ต่อปี 17,399.11 6.85 119,183.91 - 119,183.91 
21 ร้อยละ 1ต่อปี 17,225.12 6.85 117,992.07 - 117,992.07 
22 ร้อยละ 1ต่อปี 17,052.87 6.85 116,812.15 - 116,812.15 
23 ร้อยละ 1ต่อปี 16,882.34 6.85 115,644.03 - 115,644.03 
24 ร้อยละ 1ต่อปี 16,713.52 6.85 114,487.59 - 114,487.59 
25 ร้อยละ 1ต่อปี 16,546.38 6.85 113,342.71 97,366.00 210,708.71 
รวม 

 
467,908.22 

 
3,205,171.29 97,366.00 3,302,537.29 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
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ตารางภาคผนวกที ่4  ตน้ทุนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล(ร้อยละ 10 ต่อปี) 

ปีท่ี 
ผลประโยชน์ของ
โครงการ(บาท) 

ตน้ทุนการด าเนินงานท่ียงั
ไม่รวมภาษีเงินได(้บาท) 

ผลประโยชน์
ท่ียงัไม่คิด
ภาษี(บาท) 

Tax ร้อยละ 
10 ต่อปี 

0 - - - - 
1 144,261.00 22,209.00 122,052.00 12,205.20 
2 142,818.39 22,231.80 120,586.59 12,058.66 
3 141,390.21 22,255.12 119,135.09 11,913.51 
4 139,976.30 22,278.97 117,697.33 11,769.73 
5 138,576.54 24,803.37 113,773.17 11,377.32 
6 137,190.78 22,328.32 114,862.46 11,486.25 
7 135,818.87 22,353.84 113,465.03 11,346.50 
8 134,460.68 22,379.94 112,080.74 11,208.07 
9 133,116.07 22,406.64 110,709.43 11,070.94 

10 131,784.91 25,232.24 106,552.67 10,655.27 
11 130,467.06 22,461.87 108,005.19 10,800.52 
12 129,162.39 22,490.44 106,671.95 10,667.20 
13 127,870.77 22,519.66 105,351.11 10,535.11 
14 126,592.06 22,549.54 104,042.52 10,404.25 
15 125,326.14 25,712.28 99,613.86 9,961.39 
16 124,072.88 22,611.36 101,461.51 10,146.15 
17 122,832.15 22,643.34 100,188.81 10,018.88 
18 121,603.83 22,676.04 98,927.79 9,892.78 
19 120,387.79 22,709.49 97,678.30 9,767.83 
20 119,183.91 26,249.61 92,934.30 9,293.43 
21 117,992.07 22,778.69 95,213.38 9,521.34 
22 116,812.15 22,814.48 93,997.67 9,399.77 
23 115,644.03 22,851.09 92,792.94 9,279.29 
24 114,487.59 22,888.53 91,599.06 9,159.91 
25 210,708.71 26,851.05 183,857.67 18,385.77 
รวม 3,302,537.29 579,286.70 2,723,250.58 272,325.06 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
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ตารางภาคผนวกที ่5  ตน้ทุนของโครงการหลงัคิดภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล(ร้อยละ 10 ต่อปี) 

ปีท่ี 
ตน้ทุนการลงทุน

(บาท) 
ตน้ทุนในการ

ด าเนินงาน(บาท) 
รวม 

Tax ร้อยละ
10 ต่อปี 

รวมตน้ทุนของโครงการหลงั
คิดภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล(บาท) 

0 705,465.00 - 705,465.00 - 705,465.00 
1 - 22,209.00 22,209.00 12,205.20 34,414.20 
2 - 22,231.80 22,231.80 12,058.66 34,290.46 
3 - 22,255.12 22,255.12 11,913.51 34,168.63 
4 - 22,278.97 22,278.97 11,769.73 34,048.70 
5 - 24,803.37 24,803.37 11,377.32 36,180.68 
6 - 22,328.32 22,328.32 11,486.25 33,814.56 
7 - 22,353.84 22,353.84 11,346.50 33,700.34 
8 - 22,379.94 22,379.94 11,208.07 33,588.01 
9 - 22,406.64 22,406.64 11,070.94 33,477.58 

10 - 25,232.24 25,232.24 10,655.27 35,887.51 
11 - 22,461.87 22,461.87 10,800.52 33,262.39 
12 - 22,490.44 22,490.44 10,667.20 33,157.63 
13 - 22,519.66 22,519.66 10,535.11 33,054.77 
14 - 22,549.54 22,549.54 10,404.25 32,953.79 
15 - 25,712.28 25,712.28 9,961.39 35,673.67 
16 - 22,611.36 22,611.36 10,146.15 32,757.52 
17 - 22,643.34 22,643.34 10,018.88 32,662.22 
18 - 22,676.04 22,676.04 9,892.78 32,568.82 
19 - 22,709.49 22,709.49 9,767.83 32,477.32 
20 - 26,249.61 26,249.61 9,293.43 35,543.04 
21 - 22,778.69 22,778.69 9,521.34 32,300.03 
22 - 22,814.48 22,814.48 9,399.77 32,214.25 
23 - 22,851.09 22,851.09 9,279.29 32,130.38 
24 - 22,888.53 22,888.53 9,159.91 32,048.43 
25 - 26,851.05 26,851.05 18,385.77 45,236.82 
รวม 

 
579,286.70 1,284,751.70 272,325.06 1,557,076.76 

ท่ีมา:  จากการค านวณ 



78 

ตารางภาคผนวกที ่6  มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ 
        (หน่วย:บาท) 

ปีท่ี 
ผลประโยชน์ของ

โครงการ 
ตน้ทุนของ
โครงการ 

กระแสเงินสด
สุทธิ 

อตัราคิดลด 
มูลค่าปัจจุบนั 

(NPV) 

 
1 2 (3) = (1) ‟ (2) (4) = 1/(1+0.09303)t (3) x (4) 

0 - 705,465.00 - 705,465.00 1.000 - 705,465.00 
1 144,261.00 34,414.20 109,846.80 0.915 100,497.52 
2 142,818.39 34,290.46 108,527.93 0.837 90,840.05 
3 141,390.21 34,168.63 107,221.58 0.766 82,108.09 
4 139,976.30 34,048.70 105,927.60 0.701 74,213.14 
5 138,576.54 36,180.68 102,395.86 0.641 65,632.96 
6 137,190.78 33,814.56 103,376.21 0.586 60,621.70 
7 135,818.87 33,700.34 102,118.53 0.537 54,787.31 
8 134,460.68 33,588.01 100,872.66 0.491 49,512.73 
9 133,116.07 33,477.58 99,638.49 0.449 44,744.37 

10 131,784.91 35,887.51 95,897.40 0.411 39,399.07 
11 130,467.06 33,262.39 97,204.67 0.376 36,537.11 
12 129,162.39 33,157.63 96,004.76 0.344 33,014.73 
13 127,870.77 33,054.77 94,816.00 0.315 29,830.78 
14 126,592.06 32,953.79 93,638.27 0.288 26,952.82 
15 125,326.14 35,673.67 89,652.47 0.263 23,609.19 
16 124,072.88 32,757.52 91,315.36 0.241 22,000.40 
17 122,832.15 32,662.22 90,169.93 0.220 19,875.42 
18 121,603.83 32,568.82 89,035.01 0.202 17,954.91 
19 120,387.79 32,477.32 87,910.47 0.184 16,219.26 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
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ตารางภาคผนวกที ่6(ต่อ)  มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ 
         (หน่วย:บาท) 

ปีท่ี 
ผลประโยชน์ของ

โครงการ 
ตน้ทุนของ
โครงการ 

กระแสเงินสด
สุทธิ 

อตัราคิดลด 
มูลค่าปัจจุบนั 

(NPV) 

 
1 2 (3) = (1) ‟ (2) 

(4) = 
1/(1+0.09303)t 

(3) x (4) 

20 119,183.91 35,543.04 83,640.87 0.169 14,118.12 
21 117,992.07 32,300.03 85,692.04 0.154 13,233.26 
22 116,812.15 32,214.25 84,597.90 0.141 11,952.36 
23 115,644.03 32,130.38 83,513.65 0.129 10,794.92 
24 114,487.59 32,048.43 82,439.16 0.118 9,749.08 
25 210,708.71 45,236.82 165,471.90 0.108 17,902.85 

 
3,302,537.29 1,557,076.76 1,745,460.52 

 
260,637.15 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
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ตารางภาคผนวกที ่7  มูลค่าปัจจุบนัของผลประโยชน์(PVB)และตน้ทุนของโครงการ(PVC) 
         (หน่วย:บาท) 

   
อตัราคิดลด 

  

ปีท่ี 
ผลประโยชน์
ของโครงการ

(B) 

ตน้ทุนรวม
ของโครงการ

(C) 

(4) = 
1/(1+0.09303)t 

มูลค่าปัจจุบนั
ของผลประโยชน์ 

(PVB) 

มูลค่าปัจจุบนั
ของตน้ทุน 
(PVC) 

      
0 - 705,465.00 1 - 705,465.00 
1 144,261.00 34,414.20 0.915 131,982.65 31,485.14 
2 142,818.39 34,290.46 0.837 119,541.85 28,701.80 
3 141,390.21 34,168.63 0.766 108,273.73 26,165.64 
4 139,976.30 34,048.70 0.701 98,067.75 23,854.61 
5 138,576.54 36,180.68 0.641 88,823.79 23,190.83 
6 137,190.78 33,814.56 0.586 80,451.18 19,829.48 
7 135,818.87 33,700.34 0.537 72,867.78 18,080.47 
8 134,460.68 33,588.01 0.491 65,999.20 16,486.47 
9 133,116.07 33,477.58 0.449 59,778.05 15,033.68 

10 131,784.91 35,887.51 0.411 54,143.32 14,744.24 
11 130,467.06 33,262.39 0.376 49,039.72 12,502.61 
12 129,162.39 33,157.63 0.344 44,417.19 11,402.46 
13 127,870.77 33,054.77 0.315 40,230.39 10,399.61 
14 126,592.06 32,953.79 0.288 36,438.23 9,485.41 
15 125,326.14 35,673.67 0.263 33,003.53 9,394.35 
16 124,072.88 32,757.52 0.241 29,892.59 7,892.19 
17 122,832.15 32,662.22 0.220 27,074.89 7,199.47 
18 121,603.83 32,568.82 0.202 24,522.78 6,567.87 
19 120,387.79 32,477.32 0.184 22,211.24 5,991.98 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
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ตารางภาคผนวกที ่7(ต่อ)  มูลค่าปัจจุบนัของผลประโยชน์(PVB)และตน้ทุนของโครงการ(PVC) 
   (หน่วย:บาท) 

   
อตัราคิดลด 

  

ปีท่ี 
ผลประโยชน์
ของโครงการ

(B) 

ตน้ทุนรวม
ของ

โครงการ(C) 

(4) = 
1/(1+0.09303)t 

มูลค่าปัจจุบนั
ของผลประโยชน์ 

(PVB) 

มูลค่าปัจจุบนั
ของตน้ทุน 
(PVC) 

20 119,183.91 35,543.04 0.169 20,117.59 5,999.47 
21 117,992.07 32,300.03 0.154 18,221.29 4,988.03 
22 116,812.15 32,214.25 0.141 16,503.73 4,551.37 
23 115,644.03 32,130.38 0.129 14,948.08 4,153.15 
24 114,487.59 32,048.43 0.118 13,539.06 3,789.98 
25 210,708.71 45,236.82 0.108 22,797.14 4,894.29 

 
3,302,537.29 1,557,076.76 

 
1,292,886.76 1,032,249.61 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
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ตารางภาคผนวกที ่8  มูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุนการด าเนินงานสุทธิ(PVNB) 
   (หน่วย:บาท) 

ปีท่ี 
มูลค่าปัจจุบนัของ
ผลตอบแทน(PVB) 

มูลค่าปัจจุบนัของตน้ทุน
การด าเนินงาน(PVOC) 

มูลค่าปัจจุบนัของผลตอบแทน
สุทธิจากการด าเนินงาน(PVNB) 

0 - - - 
1 131,982.65 31,485.14 100,497.52 
2 119,541.85 28,701.80 90,840.05 
3 108,273.73 26,165.64 82,108.09 
4 98,067.75 23,854.61 74,213.14 
5 88,823.79 23,190.83 65,632.96 
6 80,451.18 19,829.48 60,621.70 
7 72,867.78 18,080.47 54,787.31 
8 65,999.20 16,486.47 49,512.73 
9 59,778.05 15,033.68 44,744.37 

10 54,143.32 14,744.24 39,399.07 
11 49,039.72 12,502.61 36,537.11 
12 44,417.19 11,402.46 33,014.73 
13 40,230.39 10,399.61 29,830.78 
14 36,438.23 9,485.41 26,952.82 
15 33,003.53 9,394.35 23,609.19 
16 29,892.59 7,892.19 22,000.40 
17 27,074.89 7,199.47 19,875.42 
18 24,522.78 6,567.87 17,954.91 
19 22,211.24 5,991.98 16,219.26 
20 20,117.59 5,999.47 14,118.12 
21 18,221.29 4,988.03 13,233.26 
22 16,503.73 4,551.37 11,952.36 
23 14,948.08 4,153.15 10,794.92 
24 13,539.06 3,789.98 9,749.08 
25 22,797.14 4,894.29 17,902.85 
รวม 1,292,886.76 326,784.61 966,102.15 

ท่ีมา: จากการค านวณ 
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ภาคผนวก ข. 

มติคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ 
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มติคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติคร้ังที ่2/2556 (คร้ังที ่145) 
 

 การพิจารณาอตัราการรับซ้ือไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff ส าหรับโครงการผลิตไฟฟ้า
พลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา (Solar PV Rooftop) 
 
สรุปสาระส าคัญ 
 
 1. เม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2553 กพช. ไดเ้ห็นชอบมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
หมุนเวยีนระบบ Feed-in Tariff โดยเห็นควรใหค้ณะกรรมการท่ีจะจดัตั้งข้ึนภายใต ้กพช. พิจารณาอตัรา
สนบัสนุนในรูปแบบ Feed-in Tariff ส าหรับโครงการพลงังานแสงอาทิตยท่ี์มีการติดตั้งบนหลงัคาท่ีอยู่
อาศยั และอาคารพาณิชย ์พร้อมทั้งรายละเอียดการสนบัสนุนและปริมาณท่ีจะส่งเสริม เพื่อเสนอ กพช. 
ต่อไป ทั้งน้ีใหมี้การทบทวนรูปแบบและอตัราการส่งเสริมการรับซ้ือไฟฟ้าจากพลงังาน หมุนเวยีนทุกปี 
และประกาศรับซ้ือเป็นรอบๆ ต่อมา กพช. ไดแ้ต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิต
ไฟฟ้าจากพลงังานหมุน เวยีน เพื่อท าหนา้ท่ีบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
หมุนเวยีน ตามกรอบแนวทางการส่งเสริมและการรับซ้ือไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีน ท่ี กพช. ไดใ้ห้
ความเห็นชอบ รวมทั้งติดตาม สนบัสนุน และเร่งรัดการด าเนินการพิจารณารับซ้ือไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้า
พลงังานหมุนเวยีน โดยใหค้  านึงถึงผลกระทบต่อความมัน่คงของระบบไฟฟ้าและความพร้อมของระบบ
สายส่ง ไฟฟ้าของประเทศโดยรวม พร้อมทั้งประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายและรายงานผลการ
ปฏิบติังานพร้อมขอ้ เสนอแนะต่อ กพช. 
 
 2. เม่ือวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2556 คณะกรรมการบริหารฯ ไดมี้มติมอบหมายให้ สนพ. ศึกษาอตัรา
รับซ้ือไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in Tariff ส าหรับโครงการพลงังานแสงอาทิตยป์ระเภท Rooftop โดยเชิญ
ผูแ้ทนจาก พพ. ร่วมด าเนินการ และใหน้ าเสนอสมมติฐานต่างๆ ใหค้ณะกรรมการบริหารฯ พิจารณา
ต่อไป ซ่ึง สนพ. และ พพ. ไดศึ้กษาอตัรารับซ้ือไฟฟ้าส าหรับโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์
ติด ตั้งบนหลงัคาท่ีอยูอ่าศยั (Solar PV Rooftop) เพื่อส่งเสริมระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตยบ์นหลงัคา
ทดแทนโรงไฟฟ้าประเภท Peaking Plant ลดการลงทุนภาครัฐ ท าให้เกิดการผลิตไฟฟ้าเพื่อลดการใช้
ไฟฟ้า ณ Load Center ซ่ึงเป็นการสร้างความมัง่คงในดา้นการจดัหาพลงังาน 
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 3. คณะกรรมการบริหารฯ เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน 2556 ไดมี้มติเห็นชอบอตัรารับซ้ือไฟฟ้าจาก
โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์ท่ีติดตั้งบนหลงัคา (Solar PV Rooftop) โดยมีรายละเอียด
ผลการศึกษาอตัรารับซ้ือไฟฟ้าฯ ดงัน้ี  
 
  3.1 การจดัแบ่งกลุ่มโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยบ์นหลงัคา โดยอา้งอิง
จากการจดัส่วนแบ่งทางการตลาดของผูป้ระกอบการในต่างประเทศ โดยด าเนินการก าหนดขนาดการ
ส่งเสริมโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา (Solar PV Rooftop) แบ่งออกเป็น 3 
กลุ่ม ไดแ้ก่ (1) กลุ่มบา้นอยูอ่าศยั ท่ีมีขนาดนอ้ยกวา่ 10 kWp (2) กลุ่มอาคารธุรกิจขนาดเล็ก ท่ีมีขนาด
นอ้ยกวา่ 250  kWp และ (3) กลุ่มอาคารธุรกิจขนาดกลาง ‟ ใหญ่/โรงงาน ท่ีมีขนาดนอ้ยกวา่ 1 MWp  
  
  3.2 ขอ้มูลดา้นเทคนิคท่ีมีความจ าเป็นต่อการวเิคราะห์อตัรารับซ้ือไฟฟ้าโครงการ 
พลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา  (Solar PV Rooftop) โดยใชข้อ้มูลดา้นเทคนิคและตน้ทุนในการ
ด าเนินโครงการตามท่ีไดรั้บจาก พพ. ซ่ึงสรุปสมมติฐานส าหรับโครงการท่ีมีปริมาณก าลงัผลิตติดตั้งใน
แต่ละประเภทได ้ดงัตารางต่อไปน้ี 
 

ตารางภาคผนวกที ่9  สมมติฐานส าหรับโครงการท่ีมีปริมาณก าลงัผลิตติดตั้งในแต่ละประเภท 

ท่ีมา: มติคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติคร้ังท่ี 2/2556 (คร้ังท่ี 145) 
 
 

สมมติฐาน บา้นพกัอาศยั 
อาคารธุรกิจ ขนาด

เล็ก 

อาคารธุรกิจ  
ขนาดกลาง-ใหญ่ / 

โรงงาน 
1) ขนาดก าลงัการผลิตติดตั้ง < 10 kWp 10 ‟ 250 kWp 250 ‟ 1,000 kWp 
2) เงินลงทุนระบบ                            63.7 THB/W 58.4 THB/W 58.2THB/W 

3) ค่าด าเนินการและบ ารุงรักษา ร้อยละ 0.68 ต่อปี ร้อยละ 0.60  ต่อปี ร้อยละ 0.57 ต่อปี 
4) ค่าตวัประกอบโรงไฟฟ้า   ร้อยละ 14.84 ร้อยละ 14.84 ร้อยละ 14.84 
5) อตัราการเส่ือมสภาพของ
เซลล ์

 ร้อยละ 1  ต่อปี ร้อยละ 1 ต่อปี ร้อยละ 1  ต่อปี 
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  3.3 สมมติฐานทางการเงินอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับโครงการพลงังานแสงอาทิตยท่ี์
ติดตั้งบนหลงัคาท่ีอยู ่อาศยั (Solar PV Rooftop) ท่ีเหมาะสม ดงัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางภาคผนวกที ่10  สมมติฐานทางการเงินอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

ท่ีมา: มติคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติคร้ังท่ี 2/2556 (คร้ังท่ี 145) 
 
  3.4 ผลการค านวณอตัรารับซ้ือไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา
รูปแบบ Feed-in Tariff สรุปการศึกษาอตัรารับซ้ือไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in tariff โดยมีระยะเวลา
สนบัสนุน 25 ปี สรุปไดด้งัตารางต่อไปน้ี 
 
ตารางภาคผนวกที ่11  อตัรารับซ้ือไฟฟ้าในรูปแบบ Feed-in tariff 

  บา้นพกัอาศยั อาคารธุรกิจ ขนาดเลก็ 
อาคารธุรกิจ  

ขนาดกลาง-ใหญ่ / โรงงาน 

ขนาดก าลงัการผลิตติดตั้ง < 10 kWp 10 – 250kWp 250 – 1,000kWp 
อตัรา FIT (บาทต่อหน่วย) 6.85 6.40 6.01 

ระยะเวลาในการสนบัสนุน(ปี) 25 25 25 
ท่ีมา: มติคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติคร้ังท่ี 2/2556 (คร้ังท่ี 145) 
 

สมมติฐาน บา้นอยูอ่าศยั 
อาคารธุรกิจ 
ขนาดเล็ก 

อาคารธุรกิจ  
ขนาดกลาง-ใหญ่ / 

โรงงาน 
1) สัดส่วนหน้ีสินต่อทุน (D/E) 1:1 1:1 3:2 
2) อตัราดอกเบ้ีย MLR MLR MLR 
3) ระยะเวลาการกู ้ 8 ปี 8 ปี 8 ปี 
4) อตัราภาษีเงินได ้ ร้อยละ 10  ร้อยละ 15  ร้อยละ 30  (BOI 8+5ปี) 
5) อตัราผลตอบแทนส่วนทุน(IRR 
on equity) 

ร้อยละ 12  ร้อยละ 12  ร้อยละ 12  

6)ระยะเวลาการสนบัสนุนโครงการ 25 ปี 25 ปี 25 ปี 
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  3.5 ผลกระทบค่า Ft  สูงสุดจากโครงการ 200 เมกะวตัต ์เท่ากบั 0.51 สตางคต่์อหน่วย 
และเห็นควรมอบหมายให ้กกพ. พิจารณาค่าใชจ่้ายในการรับซ้ือไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายท่ี
เกิดข้ึนจาก โครงการฯ ท่ีต่างจากค่าซ้ือไฟฟ้าเฉล่ียจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ของ
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นค่าใชจ่้ายตามนโยบายภาครัฐใน
สูตรการปรับอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมติั  
 
มติของทีป่ระชุม 
 

1. เห็นชอบใหมี้การรับซ้ือไฟฟ้าส าหรับโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติด ตั้งบน
หลงัคา (Solar PV Rooftop) ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT)  
 

2. เห็นชอบอตัรา FiT ส าหรับโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา (Solar 
PV Rooftop) โดยมีระยะเวลาสนบัสนุน 25 ปี ดงัน้ี  
 
  2.1 ส าหรับกลุ่มบา้นอยูอ่าศยั ขนาดก าลงัผลิตติดตั้ง 0 - 10 kWp อตัรา FiT 6.96 บาท
ต่อหน่วย 
 
  2.2 ส าหรับกลุ่มอาคารธุรกิจขนาดเล็กขนาดก าลงัผลิตติดตั้ง มากกวา่ 10 - 250 kWp 
อตัรา FiT 6.55 บาทต่อหน่วย 
 
  2.3 ส าหรับกลุ่มอาคารธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่/โรงงาน ขนาดก าลงัผลิตติดตั้ง มากกวา่ 
250-1,000 kWp  อตัรา FiT 6.16 บาทต่อหน่วย 
 

3. เห็นชอบปริมาณรับซ้ือไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้ง บนหลงัคา 
(Solar PV Rooftop) ในปี 2556 รวมก าลงัผลิตติดตั้ง 200 MWp แบ่งเป็น  
  
  3.1 บา้นอยูอ่าศยั ปริมาณก าลงัผลิตติดตั้ง 100 MWp 
 
  3.2 อาคารธุรกิจขนาดเล็กและอาคารธุรกิจขนาดกลาง-ใหญ่/โรงงาน ปริมาณก าลงัผลิต
ติดตั้ง 100 MWp โดยใหมี้การจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย ์(COD) ภายในเดือนธนัวาคม 2556 
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4. เห็นชอบใหค้ณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน (กกพ.) รับไปด าเนินการออกระเบียบการ
รับซ้ือไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสง อาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา (Solar PV Rooftop) 
ตลอดจนหลกัเกณฑ์ และการออกประกาศเชิญชวน รวมทั้งการก ากบัดูแลขั้นตอนการคดัเลือกใหเ้กิด
ความเป็นธรรม โดยมอบหมายให้ กกพ.พิจารณาค่าใชจ่้ายในการรับซ้ือไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย
ท่ีเกิดข้ึน จากโครงการฯ ท่ีต่างจากค่าซ้ือไฟฟ้าเฉล่ียจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ของ
การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เป็นค่าใชจ่้ายตามนโยบายภาครัฐใน
สูตรการปรับอตัราค่าไฟฟ้าโดยอตัโนมติั พร้อมน้ีใหจ้ดัท ากระบวนการขอใบอนุญาตแบบ One Stop 
Service ในส่วนของใบอนุญาตท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ใบอนุญาตก่อสร้าง ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
(รง.4) ใบอนุญาตประกอบกิจการพลงังาน ใบอนุญาตพลงังานควบคุม เป็นตน้ ทั้งน้ี ในการจดัท า
กระบวนการขอใบอนุญาตแบบ One Stop Service นั้น ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 
 

5. เห็นชอบใหก้ารไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายลดหยอ่นค่าธรรมเนียมการเช่ือมโยงโครงข่ายและอุปกรณ์ 
ท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับกลุ่มบา้นอยูอ่าศยั โดยมอบหมายให ้กกพ. ไปก าหนดอตัราการลดหยอ่นค่าเช่ือมโยง 
ท่ีเหมาะสมต่อไป  
 

6. เห็นชอบใหก้ระทรวงการคลงัร่วมกบักระทรวงพลงังานหารือในรายละเอียดเก่ียวกบั 
มาตรการสนบัสนุนทางภาษี ส าหรับโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา (Solar 
PV Rooftop) ต่อไป 
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มติคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติคร้ังที ่1/2557 (คร้ังที ่1) 
 
 แนวทางการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยใ์นรูปแบบ Feed-in Tariff 
 
สรุปสาระส าคัญ 
 

1. คณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ (กพช.) ไดเ้ห็นชอบในการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า
จากพลงังานแสงอาทิตยด์ว้ยการรับซ้ือ ไฟฟ้าตั้งแต่ปี 2550 เป็นตน้มา โดยเร่ิมจากการก าหนดเป้าหมาย
ไว ้500 เมกะวตัต ์(MW) ตามแผนพฒันาพลงังานทดแทน 20% 15 ปี (REDP) และเพิ่มเป็น 2,000 เมกะ
วตัต ์และ 3,000 เมกะวตัต ์ในแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังานทางเลือกร้อยละ 25 ในระยะเวลา 
10 ปี (AEDP) โดยแบ่งประเภทการส่งเสริมและอตัราการรับซ้ือไฟฟ้าดงัน้ี  
 
  1.1 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพื้นดิน ก าหนด
เป้าหมายรับซ้ือไฟฟ้าเร่ิมตน้ท่ี 500 เมกะวตัต ์ในปี 2550 และเพิ่มเป็น 2,000 เมกะวตัต ์ในปี 2556 โดย
ใหส่้วนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟ้า (Adder) ในอตัรา 8 บาทต่อหน่วย และเม่ือวนัท่ี 28 มิถุนายน 2553 กพช. 
มีมติลดอตัรา Adder ลงเหลือ 6.50 บาทต่อหน่วย พร้อมหยดุรับค าร้องขอขายไฟฟ้าจากโครงการ
พลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพื้น ดินจนถึงปัจจุบนั สถานภาพการรับซ้ือไฟฟ้า ณ วนัท่ี 4 สิงหาคม 
2557 (ขอ้มูลจาก กกพ.) มีโครงการท่ีมีขอ้เสนอผกูพนักบัภาครัฐรวม 1,424 เมกะวตัต ์แยกเป็นขาย
ไฟฟ้าเขา้ระบบแลว้ 1,083 เมกะวตัต ์มีสัญญาขายไฟแลว้และอยูร่ะหวา่งด าเนินการ 337 เมกะวตัต ์และ
รอเซ็นสัญญา (PPA) 4 เมกะวตัต ์เหลือปริมาณท่ีสามารถรับซ้ือเพิ่มไดอี้ก 576 เมกะวตัต ์(2,000 เมกะ
วตัต ์‟ 1,424 เมกะวตัต)์ ทั้งน้ี ยงัมีโครงการอีก 1,054 เมกะวตัต ์ซ่ึงไดย้ืน่เสนอขอขายไฟฟ้าไวแ้ต่ยงั
ไม่ไดรั้บการพิจารณาตอบรับซ้ือไฟฟ้า 
 
  1.2 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคา (Solar PV 
Rooftop)ก าหนดเป้าหมายรับซ้ือ 200 เมกะวตัต ์ในปี 2556 ในอตัรา Feed-in Tariff  (FiT) คงท่ี ใน
ระยะเวลา 25 ปี โดยประกาศรับซ้ือไฟฟ้าส าหรับโครงการ 3 ขนาด ไดแ้ก่ (1) บา้นอยูอ่าศยัขนาดต ่ากวา่ 
10 kW อตัรา FiT 6.96 บาทต่อหน่วย (2) อาคารธุรกิจขนาดเล็ก ขนาด 10 - 250 kW อตัรา FiT 6.55 บาท
ต่อหน่วย และ (3) อาคารธุรกิจ ขนาดกลางและใหญ่/โรงงาน ขนาด 250 kW - 1 MW อตัรา 6.16 บาท
ต่อหน่วย โดยแบ่งเป็น 100 เมกะวตัต ์ส าหรับบา้นอยูอ่าศยั และอีก 100 เมกะวตัต ์ส าหรับอาคารธุรกิจ
ขนาดเล็ก อาคารธุรกิจขนาดกลางและใหญ่/โรงงาน ก าหนดวนัขายไฟฟ้าเขา้ระบบ (SCOD) ภายใน
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เดือนธนัวาคม 2556 สถานภาพการรับซ้ือไฟฟ้า ณ วนัท่ี 4 สิงหาคม 2557 (ขอ้มูลจาก กกพ.) มีโครงการ
ท่ีผกูพนักบัภาครัฐแลว้รวม 130.64 เมกะวตัต ์แบ่งเป็นจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบแลว้ 7.53 เมกะวตัต ์ลงนาม
สัญญาซ้ือขายไฟฟ้า (PPA) แลว้แต่ยงัไม่จ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบ 108.26 เมกะวตัต ์และยงัไม่มาลงนามใน
สัญญา 14.85 เมกะวตัต ์เหลือปริมาณท่ีสามารถรับซ้ือเพิ่มไดอี้ก 69.36 เมกะวตัต ์(200 เมกะวตัต ์-
130.64 เมกะวตัต)์ โดยทั้งหมดเป็นโครงการในส่วนของบา้นอยูอ่าศยั ขนาดไม่เกิน 10 กิโลวตัต ์เท่านั้น 
โครงการในส่วนอาคารธุรกิจขนาดเล็ก อาคารธุรกิจขนาดกลางและใหญ่/โรงงาน ไดพ้ิจารณารับซ้ือเตม็
ตามตามเป้าหมายแลว้ ทั้งน้ี โครงการ Solar PV Rooftop ท่ีประกาศรับซ้ือไฟฟ้าในปี 2556 ก าหนดให้
ตอ้งจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย ์(COD) ภายในเดือนธนัวาคม 2556 แต่เน่ืองจากในช่วงท่ีผา่นมา การ
ติดตั้ง Solar PV Rooftop มีปัญหาในเร่ืองความชดัเจนการตีความในค านิยามของ “โรงงาน” ตาม
กฎหมาย และปัญหาการขออนุญาตดดัแปลงอาคารตามขอ้ก าหนดของกรมโยธิการและผงัเมือง ท าให้
ผูป้ระกอบการไม่สามารถด าเนินการจ่ายไฟฟ้าเขา้สู่ระบบเชิงพาณิชยไ์ดภ้าย ในก าหนด 
 
  1.3 โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานจากแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งในพื้นท่ีชุมชน เป้าหมาย 
800 เมกะวตัต ์(โครงการละ 1 เมกะวตัต)์ ก าหนดใหด้ าเนินการเสร็จส้ินภายในปี 2557 และ กพช. 
มอบหมายใหส้ านกังานกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) เป็นเจา้ของโครงการ 
ก าหนดใหโ้ครงการขายไฟฟ้าดว้ยระบบ Feed-in Tariff (FiT) เป็นระยะเวลา 25 ปี ในอตัราท่ีลดลงเป็น
ขั้นบนัไดตามระยะเวลา คือ 9.75 บาท ต่อหน่วย ในปีท่ี 1 - 3 และ 6.50 บาทต่อหน่วย ในปีท่ี 4 - 10 และ 
4.50 บาทต่อหน่วย ในปีท่ี 11 - 25 โดยใหเ้ป็นการลงทุนโดยชุมชนเอง ก าหนดใหใ้ชเ้งินกูจ้ากธนาคาร
ของรัฐมาด าเนินการ และใหค้ณะกรรมการบริหารนโยบายพลงังาน (กบง.) รับไปออกระเบียบ
หลกัเกณฑใ์นการพฒันาโครงการฯ รวมถึงคดัเลือกหมู่บา้นท่ีมีศกัยภาพเพื่อสมคัรเขา้ร่วมโครงการ 
ปัจจุบนัโครงการยงัไม่มีการด าเนินงาน ทั้งน้ี โครงการฯ รูปแบบเดิม เป็นแนวทางท่ีไม่สามารถ
ด าเนินงานใหเ้ป็นรูปธรรมได ้เน่ืองจาก (1) ชุมชนจะไม่สามารถจดัหาพื้นท่ีส่วนกลางจดัตั้งโครงการได้
เพราะจะตอ้งใชท่ี้ดินส่วนรวมถึง 10 - 12 ไร่ (2) ชุมชนจะไม่สามารถจดัหาเงินลงทุนไดเ้พราะการใช้
กองทุนหมู่บา้นจะมีความเส่ียง และชุมชนไม่สามารถกูเ้งินลงทุนจากธนาคารไดเ้อง และการก าหนดให้
ธนาคารของรัฐเท่านั้นเป็นผูป้ล่อยกูน้ั้น ธนาคารของรัฐก็ไม่พร้อมรับความเส่ียงท่ีจะปล่อยเงินกูใ้ห้
ชุมชนด าเนิน โครงการน้ี (3) ชุมชนไม่สามารถจดัหาเทคโนโลยดีว้ยตนเองได ้และ (4) ชุมชนยงัไม่
สามารถดูแลรักษาโรงไฟฟ้าดว้ยตนเอง 
 

2. อตัรารับซ้ือไฟฟ้าจากโครงการพลงังานแสงอาทิตย ์ปี 2557 ‟ 2558 ตามมติ กพช. เม่ือวนัท่ี 
28 มิถุนายน 2553 เห็นชอบในหลกัการปรับรูปแบบอตัรารับซ้ือไฟฟ้าการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก 
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พลงังานหมุนเวยีนอตัราแบบ Adder เป็นแบบอตัรา Feed-in Tariff (FiT) ส านกังานนโยบายและแผน
พลงังาน (สนพ.) ไดศึ้กษาวเิคราะห์อตัรารับซ้ือไฟฟ้าจากโครงการพลงังานแสงอาทิตยใ์นรูปแบบ FiT 
ปี 2557 ณ เดือนเมษายน 2557 โดยศึกษาสมมติฐานทางดา้นเทคนิคและสมมติฐานทางการเงิน ไดแ้ก่ 
ตน้ทุนการผลิตไฟฟ้า ค่าด าเนินการและบ ารุงรักษา ค่าตวัประกอบโรงไฟฟ้า อตัราการเส่ือมสภาพของ
แผงเซลล ์สัดส่วนหน้ีสินต่อทุน อตัราดอกเบ้ียเงินกู ้ระยะเวลาใชคื้นเงินกู ้อตัราเงินเฟ้อ เป็นตน้ และได้
จดัท าอตัรารับซ้ือไฟฟ้าจากโครงการพลงังานแสงอาทิตย ์ในรูปแบบอตัรา FiT ของโครงการพลงังาน
แสงอาทิตยทุ์กประเภท ส าหรับใชใ้นการรับซ้ือไฟฟ้าในปี 2557 - 2558 โดยมีระยะเวลาสนบัสนุน 25 ปี 
ดงัน้ี (1) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพื้นดิน ขนาดก าลงัผลิตติดตั้งไม่เกิน 
90 MWp อตัรา FiT 5.66 บาทต่อหน่วย (2) โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบน
หลงัคา กลุ่มบา้นอยูอ่าศยั ขนาดก าลงัผลิตติดตั้ง 0 - 10 kWp อตัรา FiT 6.85 บาท ต่อหน่วย กลุ่มอาคาร
ธุรกิจ/โรงงานขนาดก าลงัผลิตติดตั้ง มากกวา่ 10 - 250 kWp อตัรา FiT 6.40 บาทต่อหน่วย และขนาด
ก าลงัผลิตติดตั้ง มากกวา่ 250 - 1,000 kWp อตัรา FiT 6.01 บาทต่อหน่วย และ (3) โครงการผลิตไฟฟ้า
พลงังานจากแสงอาทิตย ์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ส าหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร อตัรา 
FiT 5.66 บาทต่อหน่วย โดยใหค้ณะกรรมการก ากบักิจการพลงังาน (กกพ.) ไปด าเนินการออกระเบียบ
การรับซ้ือไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสง อาทิตยใ์นรูปแบบ FiT ต่อไป 
 

3. ขอ้เสนอของกระทรวงพลงังาน  
 
  3.1 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพื้นดิน ใหพ้ิจารณา
เปิดรับซ้ือไฟฟ้าในส่วนท่ีเหลือประมาณ 576 เมกะวตัต ์(ใหเ้ตม็ตามเป้าหมาย 2,000 เมกะวตัต)์ ในอตัรา
รับซ้ือไฟฟ้าแบบ FiT ท่ี 5.66 บาทต่อหน่วย ระยะเวลา 25 ปี และก าหนดการจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิง
พาณิชยภ์ายในส้ินเดือนธนัวาคม 2558 และมอบหมายใหก้รมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษ์
พลงังาน (พพ.) รับไปพิจารณาและเจรจากบัผูท่ี้ยืน่ขอ้เสนอโครงการเพื่อขอขายไฟฟ้าไวเ้ดิม ท่ียงัไม่ได้
รับการพิจารณาตอบรับซ้ือไฟฟ้า ซ่ึงมีค าขอคา้งการพิจารณาอยูจ่  านวน 1,054 เมกะวตัต ์นั้น ใหย้อมรับ
อตัรารับซ้ือไฟฟ้าแบบ FiT ท่ี 5.66 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 25 ปี เช่นเดียวกนัดว้ย โดยใหอ้ยูใ่น
สถานท่ีตั้งตามขอ้เสนอเดิม และตอ้งมีการก าหนดการจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบภายในส้ินเดือนธนัวาคม 2558 
เช่นเดียวกนั ทั้งน้ี หากผลการเจรจากบัผูย้ืน่ขอ้เสนอโครงการเดิมดงักล่าว ไม่สามารถตกลงกนัไดแ้ละ
มิไดมี้การอนุมติัใหต้อบรับซ้ือไฟฟ้าภายในส้ินปี 2557 ใหถื้อเป็นการยุติขอ้เสนอโครงการนั้น 
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  3.2 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคา (1) ใหพ้ิจารณา
ขยายเวลาก าหนดการจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชยส์ าหรับโครงการ Solar PV Rooftop ส าหรับ
โครงการท่ีผกูพนักบัภาครัฐแลว้ จ  านวน 130.64 เมกะวตัต ์จากท่ีก าหนดไวเ้ดิมภายในเดือนธนัวาคม 
2556 เป็นภายในส้ินเดือนธนัวาคม 2557 และ (2) ใหพ้ิจารณาเปิดรับซ้ือไฟฟ้าส าหรับโครงการ Solar 
PV Rooftop ประเภทโครงการขนาดเล็กส าหรับท่ีพกัอาศยัขนาดไม่เกิน 10 กิโลวตัต ์เพิ่มอีก 69.36 เมกะ
วตัต ์ก าหนดอตัรา FiT 6.85 บาทต่อหน่วย โดยมีก าหนดการจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชยภ์ายในส้ิน
เดือนธนัวาคม 2558 เพื่อใหค้รบตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้200 เมกะวตัต ์
 
  3.3 โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานจากแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งในพื้นท่ีชุมชนหรือโซล่า 
ชุมชน ใหพ้ิจารณาปรับเปล่ียนการด าเนินงาน เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานจากแสงอาทิตยส์ าหรับ
หน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร ขนาดติดตั้งไม่เกิน 5 เมกะวตัตต่์อแห่ง รวม 800 เมกะวตัต ์ใน
อตัรา FiT 5.66 บาท ต่อหน่วย ก าหนดการจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชยภ์ายในส้ินเดือนธนัวาคม 2558 
โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานหมุนเวยีน  ซ่ึง
แต่งตั้งโดย กพช. รับไปก าหนดหลกัเกณฑ ์ระเบียบ การคดัเลือกโครงการ และพิจารณารับซ้ือไฟฟ้า 
โดยค านึงถึงประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์และความสามารถรองรับของระบบ
สายส่ง  
 
มติของทีป่ระชุม 
 

1. เห็นชอบอตัรารับซ้ือไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยใ์นรูปแบบ Feed-
in Tariff (FiT) ส าหรับใชใ้นการรับซ้ือไฟฟ้าในปี 2557 - 2558 โดยมีระยะเวลาสนบัสนุน 25 ปี ดงัน้ี  
  
  1.1 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพื้นดิน ขนาดก าลงัผลิต
ติดตั้งไม่เกิน 90 MWp อตัรา FiT 5.66 บาทต่อหน่วย  
  
  1.2 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคา 
      
 1.2.1 กลุ่มบา้นอยูอ่าศยั ขนาดก าลงัผลิตติดตั้ง 0 - 10 kWp อตัรา FiT 6.85 บาทต่อ
หน่วย  

 1.2.2 กลุ่มอาคารธุรกิจ/โรงงาน 
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                    (1) ขนาดก าลงัผลิตติดตั้ง มากกวา่ 10 - 250 kWp อตัรา FiT 6.40 บาทต่อ
หน่วย 
           (2) ขนาดก าลงัผลิตติดตั้ง มากกวา่ 250 - 1,000 kWp อตัรา FiT 6.01 บาทต่อ
หน่วย 
  
  1.3 โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานจากแสงอาทิตย ์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ส าหรับ
หน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร อตัรา FiT 5.66 บาทต่อหน่วย  โดยใหค้ณะกรรมการก ากบั
กิจการพลงังาน (กกพ.) ไปด าเนินการออกระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน
แสงอาทิตยใ์นรูปแบบ FiT ต่อไป  
 

2. เห็นชอบใหรั้บซ้ือไฟฟ้าจากโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยท์ั้ง 3 ประเภท ดงัน้ี  
  
  2.1 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนพื้นดิน  
      
 2.1.1 ใหเ้ปิดรับซ้ือไฟฟ้าในส่วนท่ีเหลือ อีกประมาณ 576 เมกะวตัต ์(ใหเ้ตม็ตาม
เป้าหมาย 2,000 เมกะวตัต)์ ในอตัรารับซ้ือไฟฟ้าแบบ FiT ท่ี 5.66 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 25 ปี 
และใหมี้ก าหนดการจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชยภ์ายในส้ินเดือนธนัวาคม 2558 
 
     2.1.2 มอบใหก้รมพฒันาพลงังานทดแทนและอนุรักษพ์ลงังาน (พพ.) รับไป
พิจารณาและเจรจากบัผูท่ี้ยืน่ขอ้เสนอโครงการเพื่อขอขายไฟฟ้าไวเ้ดิม ท่ียงัไม่ไดรั้บการพิจารณาตอบ
รับซ้ือไฟฟ้า ซ่ึงมีค าขอคา้งการพิจารณาอยูจ่  านวน 1,054 เมกะวตัต ์โดยใหเ้จรจารับซ้ือไฟฟ้าในส่วนท่ี
เหลืออีกประมาณ 576 เมกะวตัต ์แบบ FiT ในอตัรา 5.66 บาทต่อหน่วย เป็นระยะเวลา 25 ปี ทั้งน้ี ใหอ้ยู่
ในสถานท่ีตั้งตามขอ้เสนอเดิม และตอ้งมีการก าหนดการจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบภายในส้ินเดือนธนัวาคม 
2558 ทั้งน้ีหากผลการเจรจากบัผูย้ืน่ขอ้เสนอโครงการเดิมดงักล่าว ไม่สามารถตกลงกนัไดแ้ละมิไดมี้การ
อนุมติัให้ตอบรับซ้ือไฟฟ้าภายในส้ินปี 2557 ใหถื้อเป็นการยติุขอ้เสนอโครงการนั้น 
 
  2.2 โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยแ์บบติดตั้งบนหลงัคา  
      
  2.2.1 ใหข้ยายเวลาก าหนดการจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชยส์ าหรับโครงการ
ผลิตไฟฟ้า พลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบนหลงัคา (Solar PV Rooftop) ส าหรับโครงการท่ีผกูพนักบั
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ภาครัฐแลว้ จ านวน 130.64 เมกะวตัต ์จากท่ีก าหนดไวเ้ดิมภายในเดือนธนัวาคม 2556 เป็นภายในส้ิน
เดือนธนัวาคม 2557 
     2.2.2 ใหเ้ปิดรับซ้ือไฟฟ้าส าหรับโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้ง
บน หลงัคา (Solar PV Rooftop) ประเภทโครงการขนาดเล็กส าหรับท่ีพกัอาศยัขนาดไม่เกิน 10 กิโลวตัต ์
เพิ่มอีก 69.36 เมกะวตัต ์โดยก าหนดอตัรา FiT 6.85 บาทต่อหน่วย โดยมีก าหนดการจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบ
เชิงพาณิชยภ์ายในส้ินเดือนธนัวาคม 2558 
  
  2.3 โครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานจากแสงอาทิตย ์แบบติดตั้งบนพื้นดิน ส าหรับ
หน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร  
    
  2.3.1 ใหป้รับเปล่ียนการด าเนินงานโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานจากแสงอาทิตย์
แบบติดตั้ง ในพื้นท่ีชุมชน เป็นโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานจากแสงอาทิตยส์ าหรับหน่วยงานราชการ
และสหกรณ์การ เกษตร ขนาดติดตั้งไม่เกิน 5 เมกะวตัตต่์อแห่ง รวม 800 เมกะวตัต ์ในอตัรา FiT 5.66 
บาทต่อหน่วย โดยมีระยะเวลาสนบัสนุน 25 ปี ก าหนดการจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชยภ์ายในส้ิน
เดือนธนัวาคม 2558  
      2.3.2 มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารมาตรการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานหมุนเวยีน ซ่ึงแต่งตั้งโดยคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาติ รับไปก าหนดหลกัเกณฑ ์
ระเบียบ การคดัเลือกโครงการ และพิจารณารับซ้ือไฟฟ้า โดยค านึงถึงประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าจาก
พลงังานแสงอาทิตย ์และความสามารถรองรับของระบบสายส่ง  
 

3. เห็นชอบใหก้ระทรวงพลงังาน กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม หารือร่วมกนัเพื่อก าหนดแนวทางและด าเนินการในการบริหารจดัการและก าจดักาก
ขยะ อนัเกิดจากโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์
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ภาคผนวก ค. 

รายละเอียดตน้ทุนเทิร์นคียจ์ากการสอบถาม 3 บริษทั 
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รายละเอยีดต้นทุนเทร์ินคีย์ 

 
 ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจยัเลือกบริษทั 3 บริษทั ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ีผูศึ้กษารวบรวมได ้และน ามาหา
ราคาเฉล่ียของตน้ทุนเทิร์นคียโ์ปรเจค ส าหรับโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบน
หลงัคา (Solar PV Rooftop) ) ส าหรับบา้นพกัอาศยัทัว่ไป ขนาดก าลงัการผลิตติดตั้ง 10 kWp  มีค่า
เท่ากบั 695,465 บาท ซ่ึงมาจากการประมาณการราคาเฉล่ียของบริษทัเอกชนในธุรกิจเดียวกนั 3 บริษทั  
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 

1. บริษัท Eco Solar Cell  จ ากดั 

 

Solar Roof Top ขนาดก าลงัการผลิตติดตั้ง 10 kWp ติดตั้งโซล่าเซลล ์ชุดแผง Poly + Growatt     
ราคาทั้งชุด 629,900 บาท (ราคายงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 ของมูลค่าเทิร์นคีย)์ 
 
ภาพภาคผนวกที ่1  โซล่าเซลล ์ชุดแผง Poly crystalline + Growatt 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา: บริษทั Eco Solar Cell  จ ากดั 
 
ประกอบไปดว้ย 

 
1. แผงโซล่าเซลล ์250W (PV Solar Panel) จ านวน 40 แผง 

  1.1 ยีห่อ้ Jetion รุ่น JT255PLe Series (250W) 

http://www.solarcellcity.com/th/images/solar_set.jpg
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  1.2 ชนิดผลึก (Poly crystalline) 
  1.3 ขนาดก าลงัการผลิต 250 วตัต ์ต่อแผง (น ้าหนกั 19.5 kg) 
  1.4 ขนาด 1.638x0.982 เมตร น ้าหนกัเฉล่ียไม่เกิน 15 kg/m2 
  1.5  ผา่นมาตรฐานสากล Iso9001: 2008, iso14001: 2004, Iec61215, iec61730 
  1.6  การรับประกนัจากผูผ้ลิต 90% ใน 10 ปี ,80% ใน 25 ปี 

 
2. อินเวอร์เตอร์ (Inverter) จ านวน 2 เคร่ือง 

   2.1  ยีห่อ้ Growatt รุ่น 5000 MTL-10 , Single Phase จ านวน 2 เคร่ือง 
  2.2  พิกดักาลงัไฟฟ้า DC Input 5000 W พิกดัแรงดนัดา้น DC 100V-600V 
  2.3 พิกดัก าลงัไฟฟ้า AC Output 5000 VA พิกดัแรงดนัดา้น AC 180Vac-280Va 
  2.4 เป็นไปตามขอ้กาหนดและสามารถใชไ้ดใ้นเขตพื้นท่ีการไฟฟ้านครหลวง,การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   
  2.5 การรับประกนัจากผูผ้ลิต 5 Year Product Warranty 
 
 3. ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกนัพื้นฐาน 1 ชุด 
  3.1 สายไฟฟ้า DC เคลือบเงิน  ความยาวไม่เกิน 30 เมตร 
  3.2 สายไฟฟ้า AC ความยาวไม่เกิน 30 เมตร 
  3.3 ท่อกนัน ้าส าหรับเดินสายไฟฟ้า 
  3.4 ชุดป้องกนัไฟกระชากและป้องกนัฟ้าผา่ 
  3.5 เซอร์กิตเบรคเกอร์ 
  

4. ชุดติดตั้งโซล่ารูฟท็อปมาตรฐานสากล  ชุดติดตั้งของแผงโซลาร์เซลล ์ฐานตั้งสาหรับงาน
ประเภท ติดหลงัคา 
 

2. บริษัท Solarcell Center จ ากดั 
 

Solar Roof Top ขนาดก าลงัการผลิตติดตั้ง 10 kWp ติดตั้งโซล่าเซลล ์ชุดแผง Poly + Growatt     
ราคาทั้งชุด 520,000 บาท (ราคายงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 ของมูลค่าเทิร์นคีย ์
 
ประกอบดว้ย 
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1. แผงโฟโตโวลเทอิก (Photovoltaic panel) 40 แผง    
 1.1  ยีห่อ้เจทชัน่ โซล่าร์ Jetion Solar รุ่น JT-250 ชนิดผลึก (Multicrystalline 

Crystalline Solar Cells) 
      1.2 ขนาดก าลงัการผลิต 250 วตัต ์ต่อแผง (น ้าหนกั 19.5 kg) 
      1.3 ขนาด 1.65x0.982 เมตร น ้าหนกัเฉล่ียไม่เกิน 13 kg/m2  
     1.4 STC: Irradiance 1000 W/m², Cell Temperature 25°C, Air Mass AM1.5 
     1.5 การรับประกนัจากผูผ้ลิต 12 Year Product Warranty „ 25 Year Linear Power 
    ใชพ้ื้นท่ีติดตั้ง 80 ตารางเมตร 
 
 2. อินเวอร์เตอร์ (Inverter) 1 เคร่ือง 
  2.1 ยีห่อ้ โกรวตัต ์Growatt 10000UE, 3 Phase 
      2.2 พิกดัก าลงัไฟฟ้า DC Input max 10.5kW พิกดัแรงดนัดา้น DC 180-1000V 
      2.3 พิกดัก าลงัไฟฟ้า AC Output max 10.0kVA พิกดัแรงดนัดา้น AC 184-275V (230 
โวลต)์ 
     2.4  เป็นไปตามขอ้ก าหนดและสามารถใชไ้ดใ้นเขตพื้นท่ีการไฟฟ้านครหลวง(กฟน.),
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 
  2.5 การรับประกนัจากผูผ้ลิต 5 Year Product Warranty 
 
 3. ตูไ้ฟฟ้าและอุปกรณ์ป้องกนัพื้นฐาน 1 ชุด ต่อ 1 การติดตั้ง 
  3.1 สายไฟฟ้า PV Cable (Lapp Kabel) ความยาว 50 เมตร 
      3.2 สายไฟฟ้า AC (BCC หรือเทียบเท่า) ความยาว 50 เมตร 
       3.3 ชุดป้องกนัไฟกระชากและป้องกนัฟ้าผา่ AC/DC Surge Protector ของเยอรมนั 
     3.4 ท่อ Conduit อยา่งดี ส าหรับเดินสายไม่เกิน 50 เมตร 
      3.5 ABB MCB-AC/DC Breaker เซอร์กิตเบรคเกอร์ 
      3.6 Grounding system (จ าเป็นตอ้งติดตั้งตามมาตรฐานของการไฟฟ้า) 
 
 4. อุปกรณ์ติดตั้งมาตรฐาน ชุดติดตั้งของแผงโซลาร์เซลล ์ฐานตั้งสาหรับงานประเภท ติด
หลงัคา 
 
 5. การรับประกนังานติดตั้ง 1 ปี 
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 3. บริษัท Bangkok Solar Power จ ากดั 
 
 Solar Roof Top ขนาดก าลงัการผลิตติดตั้ง 10 kWp  ติดตั้งโซล่าเซลล ์ชุดแผง Poly + Growatt     
ราคาทั้งชุด 800,000 บาท (ราคายงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 ของมูลค่าเทิร์นคีย)์ 
 

จากนั้น น าตน้ทุนเทร์ินคียข์องทั้ง 3 บริษทัมาหาราคาเฉล่ีย ดงัแสดงไดด้งัน้ี 
 
1.บริษทั Eco Solar Cell  จ ากดั 
ราคาทั้งชุด  629,900 บาท +  ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 = 673,993 บาท 
 
2. บริษทั Solarcell Center จ ากดั 
ราคาทั้งชุด 520,000 บาท + ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 = 556,400  บาท 
 
3. บริษทั Bangkok Solar Power จ ากดั 
ราคาทั้งชุด 800,000 บาท + ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ7 = 856,000  บาท 

 
 ดงันั้น ราคาตน้ทุนเทร์ินคียเ์ฉล่ีย  

 = (673,993 + 556,400 + 856,000)/3 
   = 695,465 บาท  
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ประวตัิการศึกษา และการท างาน 

 
  ช่ือ – นามสกุล    นางสาวจุฬารัตน์  จ  าปีรัตน์ 
  วนั เดือน ปี ท่ีเกิด   วนัท่ี 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2531 
  สถานท่ีเกิด    จงัหวดัสุพรรณบุรี 
  ประวติัการศึกษา    เศรษฐศาสตรบณัฑิต  
       มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
  ต าแหน่งหนา้ท่ีการงานปัจจุบนั  เศรษฐกรระดบั 5 
  สถานท่ีท างานปัจจุบนั   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
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