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บทคดัย่อ 
การคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์

แสงอาทิตย ์โดยขอบเขตในการศึกษาไดพ้ฒันาจากงานวิจยัท่ีผา่นมาท่ีเก่ียวขอ้งกบัก าลงัการผลิตไฟฟ้าสูงสุด และดชันี
ทางการเงิน คือ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ (NPV) ท่ีอตัราคิดลด 7.15%  อตัราผลตอบแทนภายใน (IRR) และระยะเวลาคืนทุน 
(Payback Period)  โรงงานแปรรูปไมย้คูาลิปตสัแห่งหน่ึงท่ีตั้งอยูใ่นจงัหวดัอ านาจเจริญไดถู้กใชเ้ป็นกรณีศึกษา ขอ้มูล
เก็บรวบรวมจากขอ้มูลทางบญัชี และการสัมภาษณ์เชิงลึกของกรณีศึกษา ผลการศึกษาพบวา่ตวัเลือกของก าลงัการผลิต
ไฟฟ้าสูงสุดคือ 170 และ 120 กิโลวตัตสู์งสุด โดยระบบ 170 กิโลวตัตสู์งสุดตอ้งการเงิน 7,648,300 บาท เป็นตน้ทุนใน
การลงทุนโครงการ มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิเท่ากบั 5,247,763.18บาท ระยะเวลาคืนทุนเท่ากบั 5.35 ปี และอตัราผลตอบแทน
ภายในเท่ากบั 12.86% ในขณะท่ีระบบ 120 กิโลวตัตสู์งสุดตอ้งการเงิน 5,398,800 บาท เป็นตน้ทุนในการลงทุน มูลค่า
ปัจจุบนัสุทธิเท่ากบั 6,770,436.11 บาท ระยะเวลาคืนทุนเท่ากบั 4.07 ปี และอตัราผลตอบแทนภายในเท่ากบั 17.37% 
จากผลการวิเคราะห์ดงักล่าว พบว่าระบบ 120 กิโลวตัต์สูงสุดมีความเป็นไปไดใ้นการลงทุนสูงกว่า การศึกษาอิสระ
ไม่ไดว้เิคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ จึงมีโอกาสท าใหผ้ลการศึกษาท่ีไดมี้ค่าเกินความเป็นจริง 

 

ABSTRACT 
The objective of this paper was to study the investment feasibility of installing solar electrification. The framework 

used in this study was developed from past research relating to the maximum capacity of the system and financial indexes, 
net present values (NPV) at 7.15% discount rate, internal rate of return (IRR) and payback period. A Eucalyptus Wood 
Chipping Factory located in Amnatcharoen province was a case study. The data were collected from accounting information 
and in-depth interview of the case study. The result found that the maximum capacity options of the system were 170 kilowatts 
peak and 120 kilowatts peak. The 170 kilowatts peak system was required 7,648,300 baht of investment cost. This system 
was shown 5,247,763.18  baht of NPV, 5.35 years of payback period and 12.86% of IRR. While the 120 kilowatts peak system 
required 5,398,800 baht of investment cost. The system was shown 6,770,436.11 baht of NPV, 4.07 years of payback period 
and 16.85% of IRR.  According to the analysis result, the 120 kilowatts peak system is more feasible.  This study was not 
include sensitivity analysis. Therefor, the result might be overestimated. 

 

ค าส าคญั: พลงังานแสงอาทิตย ์ความเป็นไปไดใ้นการลงทุน ลดตน้ทุน 
Keywords: Solar energy, Feasibility 
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บทน า 
จากการส ารวจอตัราการใชพ้ลงังานของโลกท่ีเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองจากการพฒันาเศรษฐกิจทัว่ทั้งโลกเป็นไป

อยา่งรวดเร็ว โดยทัว่ไปพลงังานท่ีใชม้าจากการเผาไหมข้องเช้ือเพลิงฟอสซิล เม่ือมีแนวโนม้การใชพ้ลงังานเพ่ิมข้ึน อาจ
ส่งผลใหป้ริมาณของเช้ือเพลิงฟอสซิลโดยเฉพาะน ้ ามนัหมดลงในอนาคต  นอกจากน้ี เม่ือความตอ้งการใชพ้ลงังานเพ่ิม
มากข้ึนยงัส่งผลต่อราคาน ้ ามนัมีแนวโน้มสูงข้ึนตามไปด้วย ท าให้ธุรกิจท่ีอาศัยพลงังานจากน ้ ามนัเป็นหลกัได้รับ
ผลกระทบอย่างมาก  ยิ่งไปกว่านั้นการเผาไหมเ้ช้ือเพลิงฟอสซิลยงัผลิตก๊าซท่ีท าให้เกิดภาวะเรือนกระจกซ่ึงส่งผล
กระทบต่อส่ิงแวดลอ้มบนโลก ท าให้ในปัจจุบนัเกิดนวตักรรมดา้นพลงังานท่ีท าให้สามารถเลือกใชแ้หล่งพลงังานอ่ืน
นอกจากเช้ือเพลิงฟอสซิลได ้เช่น พลงังานลม พลงังานน ้ า พลงังานปรมาณู พลงังานจากชีวมวล พลงังานจากคล่ืนใต้
ทะเล และพลงังานจากแสงอาทิตย ์ เป็นตน้ ซ่ึงทุกวนัน้ีพลงังานทดแทนจากแสงอาทิตยเ์ป็นท่ีนิยมมากกว่าพลงังาน
ทางเลือกแบบอ่ืน 

ในธุรกิจทุกประเภทตน้ทุนทางพลงังานเป็นส่ิงท่ีไม่สามารถหลีกเล่ียงไดเ้น่ืองจากมีความจ าเป็นต่อการด าเนิน
กิจการอยา่งมาก ซ่ึงจะมีสดัส่วนมากหรือนอ้ยนั้นจะข้ึนอยูก่บัชนิดของธุรกิจท่ีด าเนินการอยู ่ เช่น ธุรกิจท่ีมีกระบวนการผลิต
โดยขบัเคล่ือนดว้ยจกัรกลหนกัท่ีใชพ้ลงังานไฟฟ้าจะมีตน้ทุนดา้นพลงังานสูง ดงันั้นเพ่ือเป็นการหลีกเล่ียงการเพ่ิมข้ึนของ
ตน้ทุนดา้นพลงังาน การใชพ้ลงังานจากแสงอาทิตยจึ์งเป็นแนวทางหน่ึงในการลดตน้ทุนทางพลงังานของธุรกิจนั้นลงโดย
ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยเ์พ่ือเสริมเขา้กบัระบบไฟฟ้าภายในกิจการ จึงเป็นท่ีมาของการศึกษาความ
เป็นไปไดใ้นการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยใ์นคร้ังน้ี 

 
วตัถุประสงค์การวจิยั 
 เพ่ือศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลลแ์สงอาทิตยด์า้นเทคนิค และดา้นการเงิน ใน
ธุรกิจแปรรูปไมย้คูาลิปตสั ในจงัหวดัอ านาจเจริญ 
 
วธีิการวจิยั 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากรคือ กิจการท่ีประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมในจังหวดัอ านาจเจริญ กลุ่มตัวอย่างท่ีน ามาใช้เป็น

กรณีศึกษาส าหรับการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์จะเป็นการสุ่มเลือก
กลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง โดยมีหลกัเกณฑใ์นการสุ่มเลือกดงัน้ี  

1) ตั้งอยูใ่นเขตอ าเภอปทุมราชวงศา จงัหวดัอ านาจเจริญ 
2) เป็นกิจการท่ีมีเคร่ืองจกัรหลกัในการผลิตสินคา้ เป็นเคร่ืองจกัรใชพ้ลงังานไฟฟ้า 
3) ผูบ้ริหารมีความสนใจในการติดตั้งระบบพลงังานไฟฟ้าเซลลแ์สงอาทิตย ์
4) มีระยะเวลาในการด าเนินกิจการอยา่งนอ้ย 5 ปี 
5)    มีขนาดพ้ืนท่ีของกิจการท่ีคาดวา่เพียงพอต่อการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลลแ์สงอาทิตย ์โดยค านวณจาก

ก าลงัการผลิตไฟฟ้าสูงสุดของเซลลแ์สงอาทิตย ์300 วตัต ์ต่อพ้ืนท่ี 2 ตารางเมตรเคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวจิยั 
 จากเกณฑใ์นการสุ่มตวัอยา่งดงักล่าว มีกิจการตรงตามเกณฑอ์ยูท่ั้งหมด 1 ตวัอยา่ง คือกิจการท่ีเป็นโรงงานแปร
รูปไมย้คูาลิปตสั ซ่ึงใชไ้ฟฟ้าเป็นพลงังานหลกัในการผลิตสินคา้เฉล่ียปีละ 17,111 – 19,223 หน่วย ระยะเวลาด าเนิน
กิจการเขา้สู่ปีท่ี 6 มีแนวโนม้การใชไ้ฟฟ้าเพ่ิมข้ึนในทุก ๆ ปี ท าใหผู้บ้ริหารของกิจการมีความสนใจในการพึ่งพาพลงังาน
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ทดแทนดา้นอ่ืนโดยเฉพาะพลงังานไฟฟ้าเซลลแ์สงอาทิตย ์ และมีพ้ืนท่ีวา่งภายในกิจการท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรมากกวา่ 2,500 
ตารางเมตร  

การรวบรวมข้อมูลแบบปฐมภูม ิ
1) ขอ้มูลทางการเงินของกิจการ แนวโนม้การใชไ้ฟฟ้า และขอ้มูลทางเทคนิคในส่วนของท าเลท่ีตั้งโครงการ 

สมัภาษณ์ขอ้มูลจากเจา้ของกิจการ และพนกังานของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา 
2) ขอ้มูลทางเทคนิคของระบบผลิตไฟฟ้าเซลลแ์สงอาทิตย ์และค่าใชจ่้ายในการติดตั้ง ไดม้ากจากสมัภาษณ์

บริษทัท่ีจ าหน่ายและรับจา้งติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลลแ์สงอาทิตยใ์นจงัหวดัอุบลราชธานี  
การรวมรวมข้อมูลทุตยิภูม ิ
1) ศึกษารายงานดา้นพลงังานจากสถาบนัทางพลงังานท่ีเก่ียวขอ้งภายในประเทศ และระดบันานาชาติ 
2) ศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวเิคราะห์ความเป็นไปไดใ้นการใชร้ะบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทิตยจ์ากฐานขอ้มูลงานวจิยัในประเทศไทย 
3) ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัอตัราค่าไฟฟ้าจากเวบ็ไซตข์องการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมทั้ งแหล่งปฐมภูมิ และแหล่งทุติยภูมิ โดยจะน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลในเชิง

พรรณนา ในการศึกษาจะพิจารณาจากตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งดา้นเทคนิค คือ กระบวนการผลิต ก าลงัการผลิตไฟฟ้าสูงสุด 
และ ท่ีตั้งของโครงการ ส่วนตวัแปรท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการเงินท่ีจ าเป็น ไดแ้ก่ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ ระยะเวลาคืนทุน และ
อตัราผลตอบแทนภายใน โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Office Excel ในการค านวณขอ้มูล 
 ข้อสมมตุฐิานเบ้ืองต้น 

การศึกษาด้านเทคนิค 
กระบวนการผลติ 
ก าลงัการผลติไฟฟ้าสูงสุดของระบบผลติไฟฟ้าเซลล์แสงอาทติย์ 
ในการศึกษาจะท าการค านวณหาก าลงัวตัตสู์งสุดของระบบผลิตไฟฟ้าเซลลแ์สงอาทิตยท่ี์คาดวา่จะผลิตได ้ เพ่ือ

หาขนาดของระบบผลิตไฟฟ้าท่ีเหมาะสมส าหรับกิจการ โดยใชข้อ้มูลจากขอ้มูลจ าเพาะของแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์ ขนาด 
300 วตัต ์และใชค้่าไฟฟ้า ตามอตัรา On-Peak TOU 

ท าเลทีต่ั้งของโครงการ 
ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตยจ์ะตอ้งติดตั้งอยูภ่ายในพ้ืนท่ีของกิจการ และจะตอ้งอยูใ่กลก้บัพ้ืนท่ีท่ี

สามารถเช่ือมต่อระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย ์เขา้กบัระบบไฟฟ้าเดิมของระบบผลิตช้ินไมส้ับได ้นอกจากน้ีจะ
ท าการศึกษาหาขนาดพ้ืนท่ีท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการติดตั้งโครงการ เพ่ือพิจารณาวา่ในพ้ืนท่ีของกิจการสามารถติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟ้าไดห้รือไม่ ขนาดของโครงการสามารถหาไดจ้ากการค านวณจากขอ้มูล ส่วนจ านวนของแผงท่ีจ าเป็นตอ้งใช้
ในการติดตั้ง สามารถค านวณไดโ้ดยใชส้มการในการค านวณ ดงัน้ี  

จากขอ้มูล แผงเซลลแ์สงอาทิตย ์1 แผง มีก าลงัผลิตไฟฟ้าสูงสุดเท่ากบั 300 วตัต ์หากขนาดของแผงคือ กวา้ง 1 
เมตร สูง 2 เมตร ตอ้งการทราบจ านวนแผงท่ีจะติดตั้ง สามารถค านวณไดจ้ากสมการ (1) 

 
 จ านวนแผง = 

ก าลงัไฟฟ้าท่ีตอ้งการ

ก าลงัไฟฟ้าท่ีผลิตไดต้่อแผง
 (1) 
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การศึกษาด้านการเงนิ  
โดยทัว่ไปธุรกิจและองค์กรจะมีการลงทุนในการพฒันาโครงการ หรือจดัตั้งหน่วยธุรกิจใหม่ๆ ข้ึนมาเสมอ 

เพ่ือให้ธุรกิจสามารถด ารงอยู่ภายในสภาพแวดลอ้มท่ีมีการแข่งขนัรุนแรง โครงการท่ีจดัตั้งข้ึนมาจึงจ าเป็นตอ้งให้ผล
ลพัธ์ท่ีคุม้ค่า หรือไดป้ระโยชน์จากการท่ี ใชท้รัพยากรในการลงทุนไป ดงันั้นจึงตอ้งมีการศึกษาความเป็นไปไดใ้นแง่
ของการเงิน ในการศึกษาจะใชต้วัแปรในการวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการ 3 ตวัแปร คือ มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ 
งวดระยะเวลาคืนทุน และ อตัราผลตอบแทนภายใน โดยแต่ละตวัแปรสามารถค านวณไดจ้ากสมการดงัต่อไปน้ี 

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ( Net Present Value : NPV )  

 
 

NPV= -C0 + ∑
Bt - Ct

(1+r)t

n

t=1

 (2) 

โดยก าหนดให ้
NPV = มูลค่าปัจจุบนัสุทธิจากโครงการ t   = ปีของโครงการมีค่าตั้งแต่ 1 ถึง n 
Bt      = ผลประโยชน์จากโครงการในปีท่ี t n   = อายโุครงการ (project life) 
Ct      = ค่าใชจ่้ายของโครงการในปีท่ี t r    = อตัราส่วนลด (Discount Rate) 

 
การก าหนดค่าอตัราส่วนลด 
กิจการท่ีใชเ้ป็นกรณีศึกษาใชเ้งินทุนเพ่ือลงทุนโครงการจากธนาคารยโูอบี เน่ืองจากเป็นลูกคา้ปัจจุบนั ไม่มีประวติั

ผิดนัดช าระหน้ีกับธนาคาร ท าให้ไดอ้ตัราดอกเบ้ียต ่า โดยมีอตัราดอกเบ้ียเงินกูป้ระเภท MLR คือ ร้อยละ 7.15 จาก
ประกาศของธนาคารเม่ือวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2560 

 

ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) 
 
 ระยะเวลาคืนทุน=

ค่าใชจ่้ายในการลงทุนเร่ิมแรก

ผลประโยชน์สุทธิเฉล่ียต่อปี
 (3) 

 
อตัราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน (Internal Rate of Return), IRR 

 
 

0= -CF0 + ∑
CFt

(1+IRR)t

n

t=1

 (4) 

โดยก าหนดให ้
 
 
 
 

 ในการค านวณหาค่าของปัจจยัทางการเงิน ใชข้อ้มูลผลประโยชนข์องโครงการ และค่าใชจ่้ายของโครงการใน
แต่ละปี สามารถแสดงไดด้งัตารางท่ี 1  
 
 

CF      =  กระแสเงินสดสทุธิในแตล่ะปี 
IRR     = อตัราผลตอบแทนภายในจากการลงทนุ 
t          = อายโุครงการ 
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ตารางที ่1 ผลประโยชน์และค่าใชจ่้ายของโครงการในปีท่ี 0 - 25 

หมายเหตุ:  *ค่าพลงังานไฟฟ้าตามอตัรา TOU พ.ศ. 2558 และเพ่ิมข้ึนปีละ 3.6% จากการค านวณโดยใชข้อ้มูลของกรณีศึกษา 
 **ค่าใชจ่้ายในการลงทุนติดตั้งโครงการ 

 
ผลการวจิยั 

ผลการศึกษาทางเทคนิค 
กระบวนการผลติ 
ระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตยส์ามารถผลิตไฟฟ้าไดเ้ฉพาะช่วงเวลาท่ีมีแสงแดด ดงันั้นในฤดูฝน หรือ

ช่วงเวลาพลบค ่าท่ีไม่มีแสงแดด จึงมีโอกาสท่ีระบบผลิตไฟฟ้าจะไม่สามารถผลิตไฟฟ้าเพ่ือใชง้านภายในกิจการได้
เพียงพอ ท าใหมี้ความจ าเป็นจะตอ้งใชไ้ฟฟ้าจากสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ่ือท าใหกิ้จการสามารถด าเนินไปได้

ปี
ที ่

ค่า
พลงังาน
ไฟฟ้า* 

ค่าใช้จ่าย
ของ

โครงการ 

ระบบ 170 kWp ระบบ 120 kWp 

ปริมาณไฟฟ้าที่
คาดว่าจะผลติ
ได้ (kWh) 

ปริมาณ
ไฟฟ้าที่

สามารถใช้
งาน (kWh) 

มูลค่า (บาท) 
ปริมาณไฟฟ้า
ทีค่าดว่าจะ

ผลติได้ (kWh) 

ปริมาณไฟฟ้าที่
สามารถใช้งาน 

(kWh) 
มูลค่า (บาท) 

0 4.2097 - - - -7,648,300** - - -5,398,800** 
1 4.2097 108,000.00 310,300.00 215,222 906,022.86 219,500.00 215,222 906,022.86 
2 4.3612 111,240.00 308,301.39 215,222 938,629.09 218,042.10 215,222 938,629.09 
3 4.5182 114,577.20 306,302.03 215,222 972,419.05 216,628.08 215,222 972,419.05 
4 4.6809 118,014.52 304,302.67 215,222 1,007,435.78 215,214.06 215,214.06 1,007,397.92 
5 4.8494 121,554.95 302,303.31 215,222 1,043,700.80 213,800.04 213,800.04 1,036,807.06 
6 5.0240 125,201.60 300,303.95 215,222 1,081,278.68 212,386.02 212,386.02 1,067,028.06 
7 5.2048 128,957.65 298,304.59 215,222 1,120,190.94 210,971.99 210,971.99 1,098,081.28 
8 5.3922 132,826.38 296,305.23 215,222 1,160,523.66 209,557.97 209,557.97 1,129,987.46 
9 5.5863 136,811.17 294,305.87 215,222 1,202,298.38 208,143.95 208,143.95 1,162,767.77 
10 5.7874 140,915.50 292,306.51 215,222 1,245,579.66 206,729.93 206,729.93 1,196,443.80 
11 5.9958 145,142.97 290,307.14 215,222 1,290,432.06 205,315.91 205,315.91 1,231,037.55 
12 6.2116 149,497.26 288,307.78 215,222 1,336,877.12 203,901.89 203,901.89 1,266,571.47 
13 6.4352 153,982.18 286,308.42 215,222 1,385,000.90 202,487.87 202,487.87 1,303,068.40 
14 6.6669 158,601.64 284,309.06 215,222 1,434,868.00 201,073.84 201,073.84 1,340,551.64 
15 6.9069 163,359.69 282,309.70 215,222 1,486,521.44 199,659.82 199,659.82 1,379,044.89 
16 7.1556 168,260.48 280,310.34 215,222 1,540,047.31 198,245.80 198,245.80 1,418,572.30 
17 7.4132 173,308.30 278,310.98 215,222 1,595,488.67 196,831.78 196,831.78 1,459,158.45 
18 7.6801 178,507.54 276,311.62 215,222 1,652,931.60 195,417.76 195,417.76 1,500,828.32 
19 7.9565 183,862.77 274,312.26 215,222 1,712,419.15 194,003.74 194,003.74 1,543,607.36 
20 8.2430 189,378.65 272,312.90 215,222 1,774,080.44 192,589.72 192,589.72 1,587,521.41 
21 8.5397 195,060.01 270,313.54 215,222 1,837,937.01 191,175.69 191,175.69 1,632,596.76 
22 8.8472 200,911.81 268,314.18 215,222 1,904,117.98 189,761.67 189,761.67 1,678,860.11 
23 9.1657 206,939.17 266,314.82 215,222 1,972,666.40 188,347.65 188,347.65 1,726,338.58 
24 9.4956 213,147.34 264,315.46 215,222 2,043,668.35 186,933.63 186,933.63 1,775,059.69 
25 9.8375 219,541.76 262,316.10 215,222 2,117,252.98 185,519.61 185,519.61 1,825,051.38 

รวม - - 5,380,550 35,762,388.31 - 5,053,736 33,183,452.66 
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โดยไม่ติดขดัในกรณีท่ีระบบผลิตไฟฟ้าเซลลแ์สงอาทิตยไ์ม่สามารถผลิตไฟฟ้าไดเ้พียงพอ หรือช ารุดจนไม่สามารถใช้
งานไดใ้ชง้านได ้  

ดงันั้นรูปแบบของระบบผลิตไฟฟ้าเซลลแ์สงอาทิตยท่ี์จะติดตั้งภายในกิจการ จะเป็นแบบเช่ือมต่อเขา้กบัระบบ
สายส่งของการไฟฟ้าดงัรูปท่ี 1 ท าให้สามารถใชไ้ฟฟ้าร่วมกนัระหว่างระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย ์และระบบ
ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได ้เพ่ือกรณีท่ีระบบไฟฟ้าเซลลแ์สงอาทิตยไ์ม่สามารถผลิตไฟฟ้าไดต้ามปกติเน่ืองจาก
สภาพอากาศไม่เอ้ืออ านวย หรือระบบผลิตไฟฟ้าช ารุด กิจการจะยงัสามารถใชไ้ฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ่ือใช้
ผลิตสินคา้ไดโ้ดยไม่ตอ้งหยดุระบบผลิตสินคา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่1 แผนภาพแบบกล่องส าหรับระบบผลิตไฟฟ้าแบบเช่ือมต่อระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
 

ก าลงัการผลติไฟฟ้าสูงสุดของระบบผลติไฟฟ้าเซลล์แสงอาทติย์ 
ก าลงัการผลิตไฟฟ้าสูงสุดของระบบผลิตไฟฟ้าเซลลแ์สงอาทิตย ์สามารถค านวณไดจ้ากภาระงานของอุปกรณ์

ทุกชนิดรวมกนั หรือระบุเป็นปริมาณไฟฟ้าท่ีตอ้งการเช่ือมต่อกบัสายส่ง  โดยหน่วยท่ีตอ้งใชใ้นการค านวณคือ หน่วย/
วนั (kWh/d) จากขอ้มูลการใชไ้ฟฟ้าของกิจการท่ีใชเ้ป็นกรณีศึกษา พบวา่ประวติัการใชพ้ลงังานไฟฟ้าเฉล่ียต่อเดือนของ
แต่ละปี 2557 – 2560 อยูท่ี่ 17,111, 17,462, 18,998 และ 19,233 หน่วย/เดือน ตามล าดบั ซ่ึงมีค่าเฉล่ียคือ 18,201 หน่วย/
เดือน  และการใชง้านไฟฟ้าสูงสุดของปี 2557 จ านวน 24,724 หน่วย/เดือน  ปี 2558 จ านวน  25,584 หน่วย/เดือนปี 2559 
จ านวน 27,096 หน่วย/เดือนและ ปี 2560 จ านวน 23,932 หน่วย/เดือน ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 25,334 หน่วย/เดือน  จาก
ขอ้มูลดงักล่าวจะสามารถน าไปพิจารณาระบบท่ีครอบคลุมการใชง้านไฟฟ้าสูงสุดของกิจการ และระบบท่ีครอบคลุม
เฉพาะการใช้งานไฟฟ้าโดยเฉล่ีย คือ 25 ,334 หน่วย/เดือน และ 18,201 หน่วย/เดือน ตามล าดับ จากขอ้มูลดังกล่าว
สามารถค านวณหาก าลงัการผลิตไฟฟ้าสูงสุดท่ีครอบคลุมการใชไ้ฟฟ้าสูงสุด และการใชไ้ฟฟ้าโดยเฉล่ียของกิจการได ้
คือ ระบบผลิตไฟฟ้าก าลงัการผลิต 170 กิโลวตัตสู์งสุด และ 120 กิโลวตัตสู์งสุด 

ท าเลทีต่ั้งของโครงการ 
โครงการน้ีมีวตัถุประสงคใ์นการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลลแ์สงอาทิตยเ์พ่ือใชง้านภายในโรงงานแปรรูปไมยู้

คาลิปตสั ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งใชพ้ื้นท่ีท่ีเป็นของกิจการ โดยพ้ืนท่ีอย่างน้อยท่ีจ าเป็นในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าฟ้า
เซลลแ์สงอาทิตย ์ค านวณไดโ้ดยใชข้อ้มูลจ านวนเซลลแ์สงอาทิตยจ์ากหวัขอ้การค านวณหาปริมาณไฟฟ้าท่ีคาดวา่จะผลิต
ไดต้่อปี และพ้ืนท่ีของแผงเซลลแ์สงอาทิตยคื์อ แผงละ 2 ตารางเมตร พบวา่ ระบบผลิตไฟฟ้าก าลงัการผลิต 170 กิโลวตัต์
สูงสุด ตอ้งการพ้ืนท่ีส าหรับโครงการเท่ากบั 1,460 ตารางเมตร และ 120 กิโลวตัตสู์งสุด ตอ้งการพ้ืนท่ีส าหรับโครงการเท่ากบั 

แผงเซลลแ์สงอาทิตย ์
อินเวอร์เตอร์ มิเตอร์ผลิต

  
มิเตอร์การ
ไฟฟ้า 

มิเตอร์โหลด 

โหลด 

ระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 
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1,040 ตารางเมตร โดยพ้ืนท่ีโครงการเป็นบริเวณพ้ืนท่ีวา่ง ตั้งอยูด่า้นหลงัของพ้ืนท่ีจดัเก็บสินคา้และระบบผลิตช้ินไมส้บั ซ่ึง
จะอยูใ่กลก้บัหมอ้แปลงไฟฟ้าท่ีจ่ายไฟให้กบัระบบผลิตช้ินไมส้ับดงัรูปท่ี 2 ท าให้ระยะการเดินสายไฟจากระบบผลิตไฟฟ้า
เซลลแ์สงอาทิตยไ์ปยงัระบบไฟฟ้าท่ีมีอยูเ่ดิมของกิจการมีระยะไม่มาก ลกัษณะของพ้ืนท่ีดงักล่าวจะมีการปูพ้ืนดว้ยคอนกรีต
ไวแ้ลว้ขนาด 2,500 ตารางเมตร โดยมีความกวา้งดา้นของพ้ืนท่ีดา้นละ 50 เมตร ดงันั้นพิจารณาจากขนาดของพ้ืนท่ีว่างน้ี
สามารถติดตั้งไดท้ั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลลแ์สงอาทิตยก์ าลงัผลิต 170 และ 120 กิโลวตัตสู์งสุด และระยะในการเดินสายไฟมี
ความเหมาะสมท่ีจะใชเ้ป็นพ้ืนท่ีติดตั้งโครงการผลิตไฟฟ้าเซลลแ์สงอาทิตยท่ี์ใชใ้นโครงการได ้

 

 
 

รูปที ่2 แสดงสดัส่วนบริเวณพ้ืนท่ีวา่ง และพ้ืนท่ีใกลเ้คียง 
 

 
 

รูปที ่3 บริเวณระบบผลิตช้ินไมย้คูาลิปตสัสบั และบริเวณท่ีติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้า 
 

ผลการศึกษาทางการเงนิ 
ใชข้อ้มูลผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากโครงการโดยค านวณจากหน่วยไฟฟ้าท่ีคาดวา่จะผลิตได ้และค่าพลงังานไฟฟ้า

ของอตัราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช ้(Time of Use Rate: TOU) และอตัราส่วนลด (Discount Rate) เท่ากบั 7.15% 
ต่อปี ในระยะเวลาของโครงการ 25 ปี ตามอายกุารใชง้านของแผงเซลลแ์สงอาทิตย ์
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มูลค่าปัจจุบันสุทธิ 
มูลค่าปัจจุบนัสุทธิของโครงการ ของระบบ 170 กิโลวตัต์สูงสุด เท่ากบั 5,247,763.18  บาท และระบบ 120 

กิโลวตัตสู์งสุด เท่ากบั 6,770,436.11 บาท 
อตัราผลตอบแทนภายในจากการลงทุน 
อตัราผลตอบแทนภายในจากการลงทุนของระบบ 170 กิโลวตัตสู์งสุด เท่ากบั 12.86% และระบบ 120 

กิโลวตัตสู์งสุด เท่ากบั 17.37% 
ระยะเวลาคืนทุน 
ระยะเวลาคืนทุนของระบบ 170 กิโลวตัตสู์งสุด เท่ากบั 5.35 ปี และระบบ 120 กิโลวตัตสู์งสุด เท่ากบั 4.07 ปี 

 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 

จากการศึกษาพบวา่ขนาดของก าลงัการผลิตไฟฟ้าท่ีเป็นตวัเลือกในการติดตั้งคือ ระบบท่ีมีก าลงัการผลิตไฟฟ้า 
170 กิโลวตัตสู์งสุด ประกอบดว้ยแผงเซลลแ์สงอาทิตยก์ าลงัการผลิตสูงสุด 300 กิโลวตัตสู์งสุดจ านวน 608  แผง ตน้ทุน
ในการลงทุน 7,648,300 บาท และ 120 กิโลวตัต์สูงสุด ประกอบดว้ยแผงเซลล์แสงอาทิตยก์ าลงัการผลิตสูงสุด 300 
กิโลวตัตสู์งสุดจ านวน 430 แผง ตน้ทุนในการลงทุน 5,398,800 บาท  โดยปัจจยัหลกัท่ีใชเ้ป็นพ้ืนฐานในการค านวณคือ
ประวติัการใชไ้ฟฟ้ายอ้นหลงัของกิจการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2560   
 กระบวนการผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตยจ์ะเป็นแบบติดตั้งบนพ้ืนท่ีว่างของกิจการ โดยรูปแบบของระบบผลิต
ไฟฟ้าเซลลแ์สงอาทิตยน์ั้นเป็นแบบเช่ือมต่อสายไฟฟ้าเขา้กบัระบบสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพ่ือในกรณีท่ีระบบ
ผลิตไฟฟ้าเซลลแ์สงอาทิตยไ์ม่สามารถใชง้านได ้หรือไม่สามารถผลิตไฟฟ้าไดเ้พียงพอต่อการใชไ้ฟฟ้าภายในกิจการ ระบบ
จะสามารถกลบัไปใชไ้ฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได ้ท าให้เม่ือเกิดปัญหาผลิตไฟฟ้าไม่เพียงพอจึงไม่ส่งผลกระทบต่อ
ระบบผลิตสินคา้ของกิจการ 

ท าเลท่ีตั้งของโครงการอยูภ่ายในพ้ืนท่ีของกิจการ มีขนาดพ้ืนท่ี 2,500 ตารางเมตร ซ่ึงเพียงพอในการติดตั้งทั้ง
ระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ก าลงัการผลิต 170 กิโลวตัต์สูงสุด หรือ 120 กิโลวตัตสู์งสุด โดยพ้ืนท่ีดงักล่าวอยู่
บริเวณดา้นทิศใตข้องส่วนผลิตช้ินไมย้คูาลิปตสัสบั และอยูใ่กลก้บัส่วนของหมอ้แปลงไฟฟ้าของกิจการ ท าใหใ้ชส้ายไฟ
ท่ีใช้ไม่ตอ้งมีความยาวมาก นอกจากน้ียงัสามารถรับแสงแดดได้ตลอดทั้ งวนั  ดังนั้ นพ้ืนท่ีว่างบริเวณน้ีจึงมีความ
เหมาะสมส าหรับติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลลแ์สงอาทิตย ์

 ผลการศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินท่ีอัตราคิดลดเท่ากับ 7.15% ต่อปี พบว่าระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์
แสงอาทิตยก์ าลงัการผลิต 170 กิโลวตัต์สูงสุด สามารถผลิตไฟฟ้าและมีการลงทุนสูงกว่าระบบก าลงัการผลิต 120 
กิโลวตัต์สูงสุด แต่มูลค่าปัจจุบนัสุทธิ ระยะเวลาคืนทุน และอตัราผลตอบแทนภายในของระบบก าลงัการผลิต 120 
กิโลวตัตสู์งสุด กลบัให้ผลท่ีมีความจูงใจการการลงทุนสูงกวา่ เน่ืองจากวา่ระบบท่ีมีก าลงัการผลิต 170 กิโลวตัตสู์งสุด
สามารถผลิตไฟฟ้าไดม้ากกวา่ แต่กิจการไม่สามารถน าไฟฟ้าท่ีผลิตมาไปใชไ้ดท้ั้งหมด ท าให้ไฟฟ้าบางส่วนไม่สามารถ
ประเมินเป็นมูลค่าได ้ในจุดน้ีระบบผลิตน้ีเกิดการลงทุนท่ีมากเกินความจ าเป็น  ท าใหร้ะบบก าลงัการผลิต 120 กิโลวตัต์
สูงสุด ท่ีแมว้า่จะผลิตไฟฟ้าไดน้อ้ยกวา่ แต่ไฟฟ้าทุกหน่วยท่ีผลิตไดกิ้จการสามารถน าไปใชเ้ป็นพลงังานท่ีใชใ้นระบบ
ผลิตสินคา้ได้ทั้ งหมด และเม่ือเปรียบเทียบผลการศึกษาน้ีกับการศึกษาอิสระของ ธนา  (2557) ท่ีท าการศึกษาเร่ือง
การศึกษาความเป็นไปไดท้างการเงินและการวิเคราะห์ความไวของโครงการผลิตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยท่ี์ติดตั้งบน
หลงัคาและ แพร (2556) ท าการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตยจ์ากแผงโซล่าเซลล์ 
ต าบลเชียงยืน อ าเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี โดยทั้งสองการศึกษาพบวา่โครงการจะมีความเป็นไปไดใ้นการลงทุนเม่ือมี
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การสนบัสนุนจากรัฐบาล แต่โครงการในการศึกษาอิสระน้ีถึงแมจ้ะไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากรัฐบาลก็ยงัมีความเป็นไป
ไดใ้นการลงทุน เน่ืองจากในโครงการน้ีเป็นการติดตั้งเพ่ือใชง้านภายในโรงงานแปรรูปไมย้คูาลิปตสั ดงันั้นการค านวณ
ผลประโยชน์ของโครงการ จะเป็นการค านวณจากราคาค่าพลงังานไฟฟ้าท่ีกิจการไดจ่้ายให้กบัการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
แทนท่ีจะค านวณจากรายรับของโครงการท่ีเกิดข้ึน โดยราคาค่าพลงังานท่ีกิจการกรณีศึกษาใชอ้ยูเ่ป็นไปตามอตัราตาม
ช่วงเวลาของการใช ้(Time of Use Rate: TOU) ซ่ึงราคาพลงังานไฟฟ้าตามอตัราดงักล่าว มีค่าใกลเ้คียงกบัราคารับซ้ือ
ไฟฟ้าในกรณีท่ีรัฐบาลสนับสนุนโครงการในปี 2556 ด้วยเหตุน้ีจึงท าให้โครงการติดตั้ งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์
แสงอาทิตยใ์นโรงงานแปรรูปไมย้คูาลิปตสัมีความเป็นไปไดใ้นการลงทุน 

จากผลการศึกษาความเป็นไปไดด้า้นการเงิน พบวา่ระบบผลิตไฟฟ้าท่ีมีก าลงัการผลิต 120 กิโลวตัต ์มีความ
น่าสนใจในการลงทุนมากกวา่ระบบผลิตไฟฟ้าท่ีมีก าลงัการผลิต 170 กิโลวตัตสู์งสุด เน่ืองจาก ระบบท่ีมีก าลงัการผลิต 
120 กิโลวตัตสู์งสุด มีมูลค่าปัจจุบนัสุทธิสูงกวา่ ในขณะท่ีลงทุนนอ้ยกวา่ และมีระยะเวลาคืนทุนสั้นกวา่ นอกจากน้ียงัให้
อตัราผลตอบแทนภายในท่ีสูงกวา่ ดงันั้นระบบผลิตไฟฟ้าเซลลแ์สงอาทิตยท่ี์มีก าลงัการผลิต 120 กิโลวตัตสู์งสุดจึงเป็น
ตวัเลือกส าหรับการศึกษาคร้ังน้ี  

 ผลจากการคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี เป็นเพียงการศึกษาความเป็นไปไดใ้นการลงทุนเบ้ืองตน้ก่อนตดัสินใจลงทุน
เท่านั้น ไม่ไดร้วมการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ (Sensibility Analysis) เช่นตวัแปรทางสภาพอากาศในฤดู
ฝน มูลค่าท่ีดิน และตวัแปรอ่ืน ๆ ท่ีสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลา จึงมีโอกาสท าให้ผลการศึกษาท่ีไดมี้ค่าเกินจาก
ความเป็นจริง  
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