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 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหความคุมคาทางดานเศรษฐศาสตรในการ

นําพลังงานลมมาผลิตพลังงานไฟฟาเพื่อใชในการดําเนินงานของภาคเอกชน การวิเคราะหและ
ประเมินโครงการ กระทําโดยใชเกณฑการวัดความคุมคาทางเศรษฐศาสตร ไดแก มูลคาปจจุบันสุทธิ
ของโครงการ (Net Present Value: NPV) อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit-Cost Ratio: 
BCR) อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return: IRR) และการวิเคราะห
ความออนไหว (Sensitivity Analysis) ดวยการทดสอบคาความแปรเปลี่ยน (Switching Value Test) 
ภายใตระยะเวลาโครงการ 10 ป อัตราคิดลดรอยละ 10 และเงินทุนจากสวนของเจาของรอยละ 100 
แบงเปนกรณีศึกษาเพื่อการเปรียบเทียบผลการลงทุนเปน 2 กรณี ไดแก กรณีที่ 1 ศึกษาความคุมคา
ในการลงทุนเม่ือผลประโยชนที่ไดรับแบงเปนปริมาณไฟฟาเพื่อการดําเนินงานรอยละ 75 และ
ปริมาณไฟฟาที่จําหนายใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาครอยละ 25 และกรณีที่ 2 ศึกษาความคุมคาใน
การลงทุนเม่ือผลประโยชนที่ไดรับคือปริมาณไฟฟาที่จําหนายใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาครอยละ 
100  

 ผลการศึกษากรณีที่ 1 ศึกษาความคุมคาในการลงทุนเม่ือผลประโยชนที่ไดรับแบงเปน
ปริมาณไฟฟาเพ่ือการดําเนินงานรอยละ 75 และปริมาณไฟฟาที่จําหนายใหกับการไฟฟาสวน
ภูมิภาครอยละ 25 พบวา มูลคาปจจุบันสุทธิเทากับ -3,209,151.95 บาท อัตราสวนผลตอบแทนตอ
ตนทุนเทากับ 0.28 เทา อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการรอยละ -298.31 การทดสอบคาความ
แปรเปลี่ยนดานรายรับรวมควรเพิ่มขึ้นรอยละ 251.61 และดานตนทุนรวมควรลดลงรอยละ 71.28  

 ผลการศึกษากรณีที่ 2 ศึกษาความคุมคาในการลงทุนเม่ือผลประโยชนที่ไดรับคือปริมาณ
ไฟฟาที่จําหนายใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาครอยละ 100 พบวา มูลคาปจจุบันสุทธิมีคาเทากับ-
2,635,095.16 บาท อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนเทากับ 0.41 เทา อัตราผลตอบแทนภายในของ
โครางการรอยละ -124.51 การทดสอบคาความแปรเปลี่ยนดานรายรับรวมควรเพิ่มขึ้นรอยละ 
142.48 และดานตนทุนรวมควรลดลงรอยละ 58.76 

 ผลจากการวิจัยชี้ใหเห็นวา ไมมีความคุมคาทางดานเศรษฐศาสตรในการนําพลังงานลมมา
ผลิตพลังงานไฟฟาเพื่อใชในการดําเนินงานของภาคเอกชน นั้นหมายความวาการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานงาน และการมีความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility: 
CSR) นั้นมีความสําคัญมากกวาความคุมคาทางเศรษฐศาตรในแงของพลังงานทางเลือก 
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 The objective of this study was to examine the economic worthiness of wind 
power generator to produce the electricity in case of the unidentified private company in 
Thailand. The economic appraisal indicators employed to this study, which were 1) net 
present value: NPV 2) Benefits-cost ratio: BCR, 3) internal rate of return: IRR and 4) Benefit 
and cost sensitivities analysis: Switching Value.  The assumption of this study was 1) 10 
years of project period 2) discount rate was 10 percent and 3) fully ownership. Furthermore, 
the results of this study were shown in two cases. 

 The first case, the unidentified private company used three fourth of the electricity 
they produced from wind power generator for domestic consumption. One fourth of their 
product sells to the provincial electricity authority (PEA). In this case, The NPV was -
3,209,151.95 baht for the whole periods. BCR was quite low at 0.28 and the internal rate of 
return was -291.31 percent. The benefit sensitivity analysis was 251.61 and 71.28 percent 
for cost sensitivity analysis. 

 The second case, this private company sell all of the electricity they produced 
from wind power generator to the PEA, without any reserved for domestic use. The NPV 
was -2,635,095.16 baht for the whole period and the BCR was still low at 0.41.  Internal 
rate of return for the second cases was -124.51 percent and the benefit and cost sensitivity 
analysis were 142.48 and 58.76 percent, respectively.  

 Finally, the results indicated that there was not an economic worthiness to 
generate the electricity from wind power generator in any cases of this unidentified private 
company. This means that the increasing of operational efficiency and the corporate social 
responsibility (CSR) were more important than the economic worthiness of alternative 
power resources. 
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บทที่ 1  
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
 ภาวะเศรษฐกิจของประเทศที่มีการขยายตัวอยางตอเน่ือง ทําใหความตองการพลังงาน

ไฟฟาเพิ่มมากขึ้นในทุกๆป และคาดวาอัตราเพ่ิมของความตองการพลังงานไฟฟาจะอยูในระดับที่
สูงขึ้นตามทิศทางการพัฒนาของประเทศ ดังน้ันการจัดหาพลังงานไฟฟามาสนองความตองการให
เพียงพอ และกระทบกับสิ่งแวดลอมนอยที่สุดทั้งในสภาวะปจจุบันและอนาตดดวยตนทุนที่เหมาะสม
จึงเปนปจจัยสําคัญที่จะผลักดันใหการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมีเสถียรภาพ และสามารถแขงขัน
กับตางประเทศได 

 พลังงานไฟฟาเปนปจจัยพ้ืนฐานในการพัฒนาประเทศ โดยจะถูกนําไปใชเพ่ือการ
อุตสาหกรรม การสื่อสาร การคมนาคม การเกษตร และธุรกิจตางๆ กอใหเกิดมูลคาเพิ่ม ในทุกสาขา
เศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังถูกใชประโยชนในการอํานวยความสะดวกในชีวิตประจําวันของประชาชนไม
วาจะเปนสังคมเมืองหรือสังคมชนบท ซึ่งมีความตองการใชไฟฟาในการสองสวาง ประกอบอาหาร 
บันเทิง อันเปนการยกระดับคุณภาพชีวิต  
 ทั้งน้ีในการผลิตไฟฟานั้น ไดมีการนําทรัพยากรธรรมชาติมาใชในกระบวนการผลิต และ
ไดแบงทรัพยากรธรรมชาติที่ใชในการผลิตไฟฟาออกเปน  2 ประเภท (กัณวัตม กเสมสุข. 2550) 
ไดแก 

1. ทรัพยากรที่ใชแลวหมดไป ไดแก น้ํามัน ถานหิน กาซธรรมชาติ เปนตน 
2. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใชแลว สามารถนํากลับมาใชใหมได หรือเรียกพลังงาน

ทดแทนที่ไดจากทรัพยากรธรรมชาติเหลานี้วา พลังงานหมุนเวียน อันไดแก พลังงานแสงอาทิตย 
พลังงานลม พลังงานความรอนใตพิภพ พลังงานชีวมวล พลังงานน้ํา และพลังงานจากขยะ เปนตน 

 จากสถานการณความตองการพลังงานไฟฟาที่เพ่ิมมากขึ้นทุกๆปตามสภาวะเศรษฐกิจที่
สูงขึ้น ทําใหการไฟฟาผายผลิตแหงประเทศไทยตองจัดหาปริมาณไฟฟาสํารองสําหรับปริมาณการ
ใชไฟฟาที่สูงขึ้น และทรัพยากรตางๆ ที่นํามาใชในการผลิตไฟฟาก็มีอยูอยางจํากัด ซึ่งจากปญหา
ดังกลาวรัฐบาลจึงมีนโยบายในการกระตุนใหทั้งภาครัฐและเอกชนมีการนําพลังงานทดแทนมาใช
ประโยชนเพ่ือลดการใชเชื้อเพลิงประเภทใชแลวหมดไป จึงมีการสงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
ทดแทน เชน พลังงานน้ํา พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย พลังงานชีวมวล เปนตน ซึ่งเปนพลังงาน
ที่สะอาดและมีอยูแลวในประเทศ ถือเปนทางเลือกหนึ่งในการชวยลดปญหาผลกระทบดาน
สิ่งแวดลอมและคาใชจายของเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา 

 
 

 



2 
 

ตาราง 1 การพยากรณความตองการไฟฟา 

ปงบประมาณ 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 

 
ความตองการไฟฟา

สูงสุด 
(เมกะวัตต) 

 
24,450 

 
26,143 

 
27,711 

 
29,321 

 
31,014 

 
32,842 

 
34,743 

 
36,754 

 
38,851 

 
ความตองการ
พลังงานไฟฟา 
(ลานหนวย) 

 
157,064 

 
168,004 

 
178,079 

 
188,446 

 
199,378 

 
211,146 

 
223,437 

 
236,364 

 
249,878 

 
 ที่มา: คณะอนุกรรมการการพยากรณ. (2545). ความตองการไฟฟา. 

 
 สําหรับประเทศไทยการวิจัยทางดานพลังงานทดแทนยังมีคอนขางนอย เม่ือเทียบกับ

ประเทศอื่นๆ ดังน้ันการศึกษา เรียนรู วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนก็เปนสวนหนึ่งที่
จะชวยลดการใชพลังงานจากทรัพยากรที่ใชแลวหมดไป ซึ่งจะเปนการชวยประเทศไทยลดการ
นําเขาแหลงพลังงานจากตางประเทศอีกทางหนึ่ง 

 โดยหนวยธุรกิจที่นํามาทําการศึกษาในครั้งน้ี ไดมีการนําแนวคิดที่จะศึกษาการนํา
พลังงานสะอาดหรือพลังงานทดแทนจากธรรมชาติมาผสมผสานและประยุกตใชอยางเหมาะสม โดย
ยังคงใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพเชนเดิม รวมถึงการลดใชพลังงานไฟฟาเกินความจําเปน โดย
แนวทางที่นํามาใชประกอบดวย 

(1) พลังงานลม เปนการพัฒนาการดําเนินงานโดยการนําเอาพลังงานลมที่มีอยูใน
ธรรมชาติมาใชผลิตไฟฟาจายให อุปกรณตางๆ ที่ใชในโครงการนับเปนอีกหนึ่งวิธีที่ชวยประหยัด
พลังงาน 

(2) พลังงานแสงอาทิตย โดยการใชโซลารเซลล ดวยหลักการเปลี่ยนพลังงาน
แสงอาทิตยมาใชเปนกระแสไฟฟา เพ่ือจายไฟใหกับอุปกรณสื่อสารที่ติดตั้ง ภายในโครงการ 

(3) พลังงานไบโอดีเซล หน่ึงในอุปกรณที่ใชสนับสนุนการใหบริการโครงขาย โดย
สามารถใชบริการไดตลอดเวลา แมในเวลาที่ไฟฟาเกิด ขัดของ ซึ่งไดมีการประยุกต และทดลองใช 
B5 Bio-Diesel ซึ่งเกิดจากการใชวัตถุดิบทางธรรมชาติ มาผลิตเปนนํ้ามันไบโอดีเซล 

(4) ชุมสายพลังงานต่ํา โดยติดตั้งผนังประหยัดพลังงาน (Insulated Wall) เพ่ือให
สามารถรักษาอุณหภูมิในโครงการ ไดนานกวาเดิม โดยไมจําเปนตองใชเครื่องปรับอากาศเปนพัดลม
คุณภาพสูงในบางพื้นที่ ซึ่งสามารถใชระบายความรอนและรักษาการทํางานของอุปกรณเครือขายได
อยางมีประสิทธิภาพ 
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 จากขอมูลดังกลาวขางตน จะเห็นวาการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนไมวารูปแบบใด
หากสามารถนํามาใชไดจริงแลวจะชวยสรางความหลากหลายในเชื้อเพลิงที่ใชในประเทศ ทั้งในแง
รองรับปญหาดานการผลิตและความตองการใชไฟฟาที่สูงขึ้น ราคาเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น รวมทั้งปญหา
สิ่งแวดลอมโลก ดังน้ันผูวิจัยจึงตองการศึกษาความคุมคาทางเศรษฐศาสตรในการนําพลังงานลมมา
ผลิตเปนพลังงานไฟฟาเพ่ือใชในการดําเนินงานของภาคเอกชน ซึ่งยังมีผูใหความสนใจในการนํา
พลังงานลม มาใชในการผลิตไฟฟาอยูนอย เน่ืองจากประเทศไทยมีขอจํากัด ในดานความเร็วลมใน
แตละพื้นที่ที่แตกตางกัน ดังน้ันจําเปนอยางยิ่งที่ควรจะมีการศึกษาถึงศักยภาพพลังงานลมของไทย
กอนการตัดสินใจลงทุนดังหัวขอศักยภาพพลังงานลมของประเทศไทยตอไปน้ี 

 
 ศักยภาพพลงังานลมของประเทศไทย 
 ประเทศไทยอยูในเขตลมมรสุมไดรับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันตก

เฉียงใตพัดผานในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ และชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือน
สิงหาคม จึงไดมีแนวความคิดนําพลังงานลมมาใชประโยชนในดานพลังงาน แตกอนที่จะนําพลังงาน
ลมมาใชผลิตพลังงานควรมีการศึกษาพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย เน่ืองจากพื้นที่แตละแหง
จะมีความเร็วลมไมเทากัน ดังนั้นจึงไดมีโครงการจัดทําแผนที่ศักยภาพลมของประเทศไทยสําหรับใช
เปนเครื่องมือพ้ืนฐานในการประเมินศักยภาพพลังงานลมเพื่อการติดตั้งกังหันลมเพื่อสูบน้ําและผลิต
ไฟฟา ดังภาพประกอบ 1  
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ภาพประกอบ 1 แผนที่ศักยภาพลมพลังงานลมของประเทศไทย 

 
 ที่มา: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน. 
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 ผลการศึกษาศักยภาพพลังงานลมของประเทศไทย พบวา ประเทศไทยไดรับอิทธิพลลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผานประเทศไทยจากทะเลจีนใต ในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
มีนาคม และอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตพัดผานประเทศไทยในเดือนพฤษภาคมถึงเดือน
ตุลาคมพื้นที่ที่ไดรับอิทธิพลทั้งลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต เปน
บริเวณเทือกเขาทอดยาวขวางทิศทางลมทั้งสองทําใหเปนพ้ืนที่ที่มีลมแรงเกือบตลอดทั้งป กําลังลม
แรงบนยอดเขามีความเร็วลมประมาณ 7.0 เมตร/วินาที ขึ้นไป ไดแก จังหวัดสุราษฏรธานี พังงา 
กระบี ่นครศรีธรรมราช  

 สําหรับพ้ืนที่ที่ไดรับมีอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีทิศทางลมพัดจากทะเล
เขาสูฝงความเร็วลมเฉลี่ยทั้งป 6.4 เมตร/วินาที (ที่ความสูง 50 เมตร จากพื้นดิน) ขึ้นไปในพื้นที่
ภาคใตบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก ไดแก จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา และปตตานี สวนพื้นที่
ที่ไดรับอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต กําลังลมแรงบนยอดเขามีความเร็วลม ประมาณ 6.4 เมตร/
วินาที ขึ้นไป ไดแก พ้ืนที่บนเทือกเขาดานทิศตะวันตก ตั้งแตจังหวัดเพชรบุรี กาญจนบุรี และจังหวัด
ตาก สวนอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท จังหวัดเชียงใหม ก็ไดรับอิทธิพลจากความกดอากาศสูงจาก
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตทําใหมีความเร็วลมประมาณ 6.4 
เมตร/วินาที ขึ้นไป 

 สวนแหลงที่มีศักยภาพพลังงานลมรองลงมา ไดแก ความเร็วลมเฉลี่ย 4.4เมตร/วินาที ขึ้น
ไป (ที่ความสูง 50 เมตร จากพื้นดิน) ซึ่งเกิดจากอิทธิพลลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา อยูที่
อาวไทยฝงตะวันตก ตั้งแต จังหวัดสุราษฏรธานี ชุมพร ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี และบริเวณที่สูงบน
ยอดเขาในภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดเพชรบูรณ และ เลย 
สวนแหลงที่มีศักยภาพลมรองลงมาซึ่งไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ไดแก ภาคใตฝง
ตะวันตก ตั้งแต จังหวัดสตูล ตรัง กระบี่ ภูเก็ต พังงา และอาวไทยฝงตะวันออก จังหวัดชลบุรีและ
ระยอง 

  จากขอมูลขางตนทําใหการศึกษาความคุมคาทางเศรษฐศาสตรในการนําพลังงานลมมา
ผลิตพลังงานไฟฟาเพื่อใชในการดําเนินงานของภาคเอกชนในครั้งน้ี โดยโครงการไดตั้งอยูในพื้นที่
บริเวณ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งจังหวัดชลบุรีเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมเพียงพอที่จะ
นํามาผลิตพลังงานไฟฟาได 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี ้ผูวิจัยไดกําหนดความมุงหมายไวดังนี้ 
 เพ่ือวิเคราะหความคุมคาทางดานเศรษฐศาสตรในการนําพลังงานลมมาผลิตพลังงาน

ไฟฟาเพื่อใชในการดําเนินงานของภาคเอกชน  
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ความสําคญัของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ีจะทําใหทราบถึงความคุมคาทางเศรษฐศาสตรในการนําพลังงานลมมา

ผลิตพลังงานไฟฟาเพื่อใชในการดําเนินงานของภาคเอกชน รวมไปถึงการวิเคราะหความออนไหว
ของโครงการ อันจะเปนประโยชนใหผูที่สนใจใชเปนแนวทางในการศึกษาความคุมคาในการลงทุน
โครงการพลังงานทดแทนดานอ่ืนๆ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การศึกษาความคุมคาทางเศรษฐศาสตรในการนําพลังงานลมมาผลิตพลังงานไฟฟาเพื่อใช

ในการดําเนินงานของภาคเอกชน จะทําการศึกษาโครงการหนึ่งของบริษัทเอกชนในอุตสาหกรรม
โทรคมนาคม ที่มีการดําเนินโครงการสถานีฐานโทรศัพทเคลื่อนที่กังหันลมแหงแรกในประเทศไทย
ประกอบดวย กังหันลมแบบแกนนอน (Horizontal Axis) ชนิดระบบการติดตั้งแบบเด่ียว (Stand 
Alone System) มีความสูง 20 เมตร ขนาดกําลังการผลิต 20 kW กังหันลมจํานวน 1 ตัว มีมูลคาใน
การลงทุนโครงการทั้งสิ้นประมาณ 3,500,000 บาท ระยะเวลาโครงการ 10 ป โดยโครงการตั้งอยู
บริเวณชายหาดบานอําเภอ เทศบาลตําบลนาจอมเทียน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี   

 ผูวิจัยใชการวเิคราะหขอมูลเชิงปริมาณ ในการศึกษาดานตนทุนและผลประโยชนตลอด
อายุโครงการ เพ่ือนํามาวิเคราะหความคุมคาทางดานเศรษฐศาสตร โดยการศึกษาในครั้งนี้จะไมรวม
ตนทุนและผลประโยชนภายนอก เชน ตนทุนทางดานสิ่งแวดลอม สังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
ดวยเกณฑการตัดสินใจในการลงทุนโดยอาศัยแนวคิดตอไปน้ี 

- มูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการ (Net Present Value : NPV) 
- อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (Benefits Cost Ratio : BCR) 
- อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return : IRR) 
- การวิเคราะหความออนไหว (Sensitivity Analysis) ของโครงการ โดยใชวธิ ี

Switching Value Test 
1. กรณีหาวาตนทุนสามารถเปลี่ยนแปลงไดรอยละเทาไร จึงจะทําให NPV=0  
2. กรณีหาวาผลประโยชนสามารถเปลี่ยนแปลงไดรอยละเทาไรจึงทําให NPV=0  

 
 ผูวิจัยทําการวเิคราะหความคุมคาทางเศรษฐศาสตรในการลงทุนดังกลาว โดย

เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดานผลประโยชนที่ไดรับ เพ่ือนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบผลการลงทุนที่เกิดขึ้น
ภายใตสภาวะการณตางๆ แบงเปน 2 กรณีศึกษาดังเง่ือนไขสรุปตอไปน้ี 

 กรณีที่ 1 ศึกษาความคุมคาในการลงทุนเม่ือผลประโยชนที่ไดรับแบงเปนปริมาณไฟฟา
เพ่ือการดําเนินงานรอยละ 75 และปริมาณไฟฟาที่จําหนายใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาครอยละ 25  
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ภายใตขอตกลงงานวิจัย 
(1)  ระยะเวลาโครงการ 10 ป 
(2)  อัตราคิดลดที่ใชในการวิเคราะหโครงการ รอยละ 10 
(3)  เงินทุนมาจากสวนของเจาของรอยละ 100 
(4)  ปริมาณไฟฟาเพื่อการดําเนินงานรอยละ 75 และปริมาณไฟฟาที่ 

จําหนายใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาครอยละ 25 
 กรณีที่ 2 ศึกษาความคุมคาในการลงทุนเม่ือผลประโยชนที่ไดรับคือปริมาณไฟฟาที่

จําหนายใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาครอยละ 100  
ภายใตขอตกลงงานวิจัย 

(1)  ระยะเวลาโครงการ 10 ป 
(2)  อัตราคิดลดที่ใชในการวิเคราะหโครงการ รอยละ 10 
(3)  เงินทุนมาจากสวนของเจาของรอยละ 100 
(4)  ปริมาณไฟฟาที่จําหนายใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาครอยละ 100 

  

ขอตกลงในการวิจัย 
 การศึกษาความคุมคาทางเศรษฐศาสตรของโครงการลงทุนในการนําพลังงานลมมาผลิต
พลังงานไฟฟาเพื่อใชในการดําเนินงานของภาคเอกชน มีขอจํากัดหรือสิ่งที่อาจเปลี่ยนแปลงได
เน่ืองจากมีปจจัยอ่ืนมากระทบ ผูวิจัยจึงตองกําหนดขอตกลงในการวิจัยใหคงที่ ดังนี้ 

1. ระยะเวลาโครงการที่ใชในการศึกษาของโครงการนี้คือ 10 ป ตามอายุของกังหันลม 
2. อัตราคิดลด(Discount Rate) ในการวิจัยครั้งนี้ หาไดจากการคํานวณหาตนทุนของ 

เงินทุนสวนของเจาของ อัตราคิดลดเทากบัรอยละ 10 ตอป และกําหนดใหมีอัตราคงที่ตลอดอายุ
โครงการ 

3. การวิจัยครั้งนีเ้งินทุนทั้งหมดในโครงการมาจากเงินทุนสวนของเจาของรอยละ 100 
4. การวิจัยครั้งนีจ้ะไมรวมตนทุนและผลประโยชนภายนอก เชน เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

ตนทุนทางดานสิ่งแวดลอม สังคมและเศรษฐกิจของประเทศ 
5. อัตราดอกเบี้ยหุนกูในการวจัิย ในครั้งนี้มีคารอยละ 6 ตอป มาจากอัตราดอกเบี้ยหุนกู 

ของหนวยธุรกิจในงานวิจัยนี้ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 และกําหนดใหมีอัตราคงที่ตลอดอายุ
โครงการ โดยอัตราดอกเบี้ยหุนกูดังกลาวจะนําไปใชในการคํานวณหาตนทุนของเงินทุนสวนของ
เจาของหรืออัตราคิดลดตอไป 
 
 
 
 



8 
 

6. อัตราดอกเบี้ยพันธบตัรรัฐบาล ในการวิจัยในครั้งนี้มีคารอยละ 2.82 ตอป มาจาก  
ธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554 และกําหนดใหมีอัตราคงที่ตลอดอายุ
โครงการ โดยอัตราดอกเบี้ยพันธบตัรรัฐบาลดังกลาวจะนําไปใชในการคํานวณหาตนทุนของเงินทุน
สวนของเจาของหรืออัตราคิดลดตอไป 

7. ตนทุนคาเสียโอกาสของเงินทุน ในการวจัิยในครั้งนี้กําหนดใหเปนอัตราดอกเบี้ยเงิน 
ฝากประจาํ 3 ป ธนาคารกรงุเทพ รอยละ 2.5 ตอป ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2554 เน่ืองจากหนวย
ธุรกิจมีธุรกรรมทางการเงินกับธนาคารกรุงเทพเปนหลกัและกําหนดใหมีอัตราคงทีต่ลอดอายุ
โครงการ  
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กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 

  
ภาพประกอบ 2 กรอบแนวคิดในการศึกษาความคุมคาทางเศรษฐศาสตรในการนาํพลังงานลมมา 

        ผลิตพลังงานไฟฟา 

 
กรณีท่ี 1: ศึกษาความคุมคาในการลงทุน

เมื่อผลประโยชนที่รับแบงเปนปริมาณไฟฟาเพ่ือ
การดําเนินงานรอยละ 75 และปริมาณไฟฟาที่
จําหนายใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาครอยละ 25 

 
 

 

 
กรณีท่ี 2: ศึกษาความคุมคาในการ

ลงทุนเมื่อผลประโยชนที่รับคือปริมาณไฟฟาที่
จําหนายใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาครอยละ 
100 

 

ศึกษาความคุมคาทางเศรษฐศาสตรโดยใชเกณฑการลงทุนและวิเคราะห
ความออนไหว 

- มูลคาปจจุบันสุทธิ  (Net Present Value : NPV) 
- อัตราผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit Cost Ratio : BCR) 
- อัตรผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of  Return : IRR) 

เกณฑการตัดสนิใจลงทุน 

- มูลคาปจจุบันสุทธิตองมีคามากกวาหรือเทากับ 0  
- อัตราผลตอบแทนตอตนทุนตองมคีามากกวาหรือเทากับ 1  
- อัตรผลตอบแทนภายในตองมีคามากกวาอัตราคิดลด 

ประมาณการกระแสเงินสดรับ-กระแสเงินสดจาย 

ศึกษาผลการวิเคราะหทั้ง 2 กรณี เพื่อ
เปรยีบเทียบประกอบการตัดสนิใจ 

- ลงทุน 
- ไมลงทุน
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นิยามศัพทเฉพาะ   
1. พลังงานลม หมายถึง พลังงานหมุนเวียนชนิดหนึ่ง ที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของมวล

อากาศที่ทําใหเกิดพลังงานจลนที่สามารถนํามาประยุกตใชประโยชนในการผลิตพลังงานไฟฟาได 
2. โครงการลงทุน หมายถึง การลงทุนในโครงการนําพลังงานลมมาผลิตพลังงานไฟฟา

เพ่ือใชในการดําเนินงานของภาคเอกชน 
3. ความคุมคาทางดานเศรษฐศาสตร หมายถึง การวิเคราะหตนทุนและผลประโยชน

ของโครงการเพื่อพิจารณาในการลงทุนโดยใชราคาเงาเปนมูลคาในการประมาณตนทุนและ
ผลประโยชนของโครงการและใชเกณฑการประเมินตนทุนทางดานทางดานเศรษฐศาสตรในการ
คํานวนหาตนทุน 

4. ราคาเงา หมายถึง ราคาคาใชจายในการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ ที่ใชในโครงการ
ตามราคาที่ซือ้ขายจริงปรับคาดวยตวัสัมประสิทธิใ์หเปนมูลคาทางเศรษฐศาสตร เพ่ือนําไปวิเคราะห
ทางดานเศรษฐศาสตร 

5. อัตราคิดลด หมายถงึ อัตราคิดลดที่แสดงถึงตนทุนของเงินทุนของสวนของเจาของ  
กลาวคือ ตนทุนของเงินทนุที่ไดจากการจําหนายหุนของหนวยธุรกิจน้ันเอง ตนทุนดังกลาวจะเทากับ
อัตราผลตอบแทนที่ผูถือหุนจะตองไดรับ 

6. เกณฑการตดัสินใจในการลงทุน หมายถึง เกณฑทีช่วยในการตัดสินใจวาโครงการ
ที่พิจารณาอยูมีความเหมาะสมคุมคาแกการลงทุนหรือไม โดยมีเกณฑที่ใช ไดแก 
  - มูลคาปจจุบนัสุทธิของโครงการ (Net Present Value) หรือ NPV 
  - อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit-Cost Ratio) หรือ BCR 

  - อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return) หรือ IRR 
7. การวิเคราะหความออนไหว หมายถึง การวิเคราะหความคุมคาของโครงการโดย

การกําหนดใหมีการเปลี่ยนแปลงตนทุนและผลประโยชน เพ่ือศึกษาวาเม่ือทําการเพิ่มหรือลดระดับ
ตนทุนและ/หรือผลประโยชน จะทําใหผลตอบแทนทีค่าดวาจะไดรับทัง้ 2 กรณีเปลีย่นแปลงไป
อยางไร 

8. คาใชจายในการลงทุน หมายถึง คาใชจายที่ทําใหเกดิเปนกังหันลมพรอมผลิตไฟฟา
ไดประกอบดวย คาเครื่องจักรและอุปกรณ คาที่ดิน คาขนสง คาฝกอบรม และคากอสราง 

9. คาใชจายในการดําเนินงาน หมายถึง คาใชจายดานการดําเนินโครงการตางๆของ 

โครงการ ประกอบดวย คาซอมแซมและบํารุงรักษากังหันลม คาซอมแซมสถานที่และงานในสวน
อ่ืนๆ ซึ่งเปนการเหมาจายใหกับบรษิัททีไ่ดรับสิทธใินการดูแลเครื่องจักรและอุปกรณโครงการนี ้

10. ผลประโยชนจากการผลิตไฟฟาดวยกังหันลม หมายถึง มูลคาของการผลิตไฟฟา
ไดประกอบดวย มูลคาของการประหยัดไฟฟาที่ไดใชในการดําเนินงาน และ การจําหนายไฟฟาที่
ผลิตไดใหกบัการไฟฟาสวนภูมิภาค 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 

 งานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานที่เกี่ยวของ โดยนําเสนอตามหัวขอ
ดังตอไปน้ี 

1. แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวของ 
1.1 การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ 
1.2 การวิเคราะหทางดานการเงิน 
1.3 การวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตร 
1.4 มูลคาของเงินตราที่เปลีย่นไปตามเวลา  
1.5 หลักเกณฑการตัดสินใจเพื่อการลงทุน 

2. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

1. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ 

 1.1 การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ 
  ภาสมา สุทธิพงศ (2549) การวิเคราะหโครงการ เปนวิธีกํากับดูแลใหการใชทรัพยากร

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ือบรรลุจุดมุงหมายที่กําหนดไวในรูปแบบที่เหมาะสม
เพราะการวิเคราะหโครงการจะมีการประเมินผลประโยชนตอบแทน (Benefits) และคาใชจาย
(Costs) ตางๆของแตละโครงการ ซึ่งถาหากผลประโยชนตอบแทนมีมากกวาคาใชจายที่เสียไปแลว 
โครงการนั้นก็จะเปนโครงการที่ใหผลประโยชนตอบแทนสุทธิคุมคา โครงการที่ใหผลประโยชนตอ
คาใชจายสูงที่สุดยอมทําใหเกิดประโยชนจากทรัพยากรมากที่สุด 

  ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ (2542) การศึกษาความเปนไปไดของโครงการ เปนการศึกษาและ
การจัดทําเอกสารที่ประกอบไปดวยขอมูลตางๆที่จําเปนที่แสดงถึงเหตุผลสนับสนุน (Justification) 
ความถูกตองสมบูรณ (Soundness) ของโครงการ เพ่ือใหไดมาซึ่งโครงการที่ดี โดยโครงการที่ดีจะ 
ไดแก โครงการที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง และเม่ือปฏิบัติแลวจะใหผลประโยชนตอบแทนคุมคา
ตอการลงทุน 

 สําหรับการศึกษาในครั้งน้ี เปนการลงทุนของภาคเอกชนซึ่งมุงเนนประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานเปนสําคัญ ดังน้ันผูวิจัยจึงทําการศึกษามุงไปที่ความคุมคาทางดานเศรษฐศาสตรเทานั้น 
ซึ่งสามารถนําไปประยุกตใชในการวิเคราะหความคุมคาของโครงการลงทุน ทั้งทางภาครัฐและ
ภาคเอกชนได 
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1.2 การวิเคราะหทางดานการเงิน 
  การวิเคราะหทางดานการเงินเปนการวิเคราะหถึงการลงทุนและผลตอบแทนของ

โครงการในแงผลกําไรทางการเงินเปนสําคัญ เพ่ือกอใหเกิดความมั่นใจวา หากดําเนินการโครงการนี้
แลวจะไมมีปญหาทางการเงินใดๆ ในทุกขั้นตอนของโครงการ และรวมตลอดถึงการวิเคราะห
ผลตอบแทนทางการเงินของผูลงทุน เพ่ือใหแนใจวาโครงการมีผลตอบแทนทางการเงินมากพอที่จะ
จูงใจใหบุคคลตางๆเขามารวมโครงการ นอกจากนั้นถาเปนโครงการที่ตองขอกูเงินมาลงทุนตองมี
การพิจารณาอีกดวยวาโครงการนั้นจะสามารถชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยไดหรือไม (ภาสมา       
สุทธิพงส. 2549) 

 การวิเคราะหทางการเงินประกอบไปดวย 
1. การประมาณตนทุนของโครงการ 

  ตนทุนของโครงการ หมายถึง มูลคาของทรัพยากรตางๆ ที่นํามาใชในการดําเนิน
โครงการเพื่อใหไดผลตอบแทนในรูปของผลประโยชนตางๆ ตามทีก่ําหนดไว (สมศักดิ์ มีทรัพย
หลาก. 2550) ประกอบดวย 

  คาใชจายเพื่อการลงทุน เปนคาใชจายที่เกิดจากการใชทรัพยากรเพิ่อสรางสิ่งอํานวย
ความสะดวกซึ่งเปนพ้ืนฐานของการผลิต อาทิ คาใชจายเพ่ือซ้ือที่ดิน/สิ่งปลูกสราง คาเครื่องมือ
เครื่องจักรและอุปกรณตางๆ คาที่ปรึกษาดานวิชาการและการบริหาร คาใชจายกอนการดําเนิน
โครงการคาฝกอบรม คาการจัดการ ฯลฯ 

  คาใชจายเพ่ือการดําเนินงานและบํารุงรักษา เปนคาใชจายที่เกิดขึ้นขณะเริ่มดําเนิน
โครงการ เพ่ือใหโครงการสามารถดําเนินไปได อาทิ คาใชจายในการผลิต คาแรงงาน คาวัตถุดิบ  
คาดูแลและบํารุงรักษา คาใชจายในการบริหารดําเนินงาน คาจางผูบริหาร และ คาใชจายอ่ืนๆ คา
เสื่อมราคา ฯลฯ 

2. การประมาณผลตอบแทนของโครงการ 
  ผลตอบแทนของโครงการ หมายถึง (ชูชีพ พิพัฒนศิถี. 2544) อะไรก็ไดที่โครงการตั้งใจ

จะใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคของโครงการ ผลประโยชนของโครงการสามารถคํานวณเปนมูลคา
ทางการเงินได ถาเปนการวิเคราะหทางการเงิน หาไดจากผลคูณของปริมาณผลผลิตกับราคาตลาด
ของผลผลิตนั้น 

3. การพิจารณาแหลงที่มาของเงินทุน 
  ในการจัดหาเงินทุนมาใชในธุรกิจผูบริหารโครงการจะตองพยากรณความตองการ

เงินทุนของโครงการ ทั้งในแงจํานวนเงินและเวลาที่ตองการใชเงินทุนน้ันๆซ่ึงอาจแบงเปนระยะสั้น
และระยะยาวจากนั้นผูบริหารโครงการก็ตองตัดสินใจเกี่ยวกับการเลือกแหลงเงินทุนซ่ึงเปนได 2 
ประเภทใหญๆ คือแหลงเงินทุนจากหนี้สิน และแหลงเงินทุนจากสวนของเจาของ (ฐาปนา ฉิ่นไพศาล; 
และอัจฉรา ชีวะตระกูลกิจ. 2542) 
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4. การประมาณการกระแสเงินสดของโครงการ 
  งบกระแสเงินสด เปนงบการเงินที่ใหขอมูลเกี่ยวกับกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสด

จายของบริษัทในชวงระยะเวลาหนึ่ง โดยแสดงถึงแหลงที่มาและแหลงที่ใชไปของเงินสด รวมทั้งเงิน
สดสุทธิที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงในระหวางงวดจากกิจกรรมทางธุรกิจที่เกิดขึ้น อันไดแก กิจกรรม
ดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และกิจกรรมจัดหาเงินทุน เพ่ือใหผูใชงบการเงินไดทราบถึงการ
เปลี่ยนแปลงในเงินสดหรือสภาพคลอง (สถาบันพัฒนาความรูตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย. 2549) เม่ือคํานวณหากระแสผลตอบแทนและตนทุนไดแลว ก็สามารถหากระแส
ผลตอบแทนสุทธิหรือกระแสเงินสดทางการเงินได กระแสเงินสดของโครงการจึงเปนกระแสตนทุน
และผลตอบแทนทางการเงิน หรือก็คือรายจายและรายรับที่เกิดขึ้นในแตละปตลอดชั่วอายุของ
โครงการ ความแตกตาง ระหวางกระแสรายรับและรายจายก็คือกระแสเงินสดสุทธิ (net cash flow) 
หรือกระแสผลตอบแทนสุทธิ (net benefit) กระแสเงินสดดังกลาวโดยทั่วไปจะจัดทําอยูในรูปของ
ตารางแสดงถึงประมาณการตนทุนหรือรายจาย (outflows) และประมาณการผลตอบแทนหรือรายรับ 
(inflows) ปตอป (ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ. 2542) เขียนเปนสมการไดดังนี้ 
 

กระแสเงินสด = ผลตอบแทนตอป – คาใชจายตอป 
 

 ลักษณะสําคญัของกระแสผลตอบแทนสทุธิหรือกระแสเงินสดคือ 
  - เปนการผลตอบแทนของทุนและผลตอบแทนการใชทุนเขาไวดวยกัน 
  - คาเสื่อมราคาจะไมมีการหักออกจากผลตอบแทนเพราะกระแสผลตอบแทนสุทธไิด

เผื่อใหกับผลตอบแทนของทุนไวแลวตลอดชั่วอายุโครงการ 
  - ไมไดเผ่ือคาดอกเบี้ยของทุนที่นํามาใช ที่ไมหักดอกเบี้ยของเงินทนุกเ็พราะผลจาก

การทําสวนลดหรือผลลัพธของกระแสเงินสดที่ปรับคาดวยตนทุนของเงิน ซึ่งก็คือการเผื่อ
ผลตอบแทนจากการใชทุนแลว ดังนั้นในกระแสเงินสดจึงไมปรากฏวาดอกเบี้ยเปนตนทุน หากแต
สมมติวาเปนผลไดรับ เม่ือทําสวนลดเพือ่ใหไดมูลคาปจจุบันสุทธ ิหรือเปนคาตอบแทนที่ไดจากการ
คํานวณหาอัตราผลตอบแทนของโครงการ 

 การจัดทําการประมาณเงินสดจะเปนการเก็บรวบรวมขอมูล รายละเอียดของโครงการ
เพ่ือใหการดําเนินงานของโครงการเปนไปอยางตอเนื่อง โดยอาจมีการปรับปรุงแกไขใหสอดคลอง
กับสถานการณไดทันทวงที ระยะเวลาในการจัดทํามักประมาณไวเปนชวง คือ ตั้งแตเร่ิมโครงการจน
จบโครงการ สวนมากแลวจะแสดงไวเปนเดือน และมีการเปรียบเทียบประมาณการที่จะเกิดขึ้นจริง
กับที่กิจการไดตั้งไว 
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 1.3 การวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตร 
  การวิเคราะหโครงการทางดานเศรษฐศาสตรจะตองหามูลคาที่แทจริงของตนทุนและ
ผลประโยชนของโครงการ โดยทําการตัดรายการตนทุนและคาใชจายที่ไมกอใหเกิดผลผลิตออก
สําหรับมูลคาที่แทจริงถาเปนระบบเศรษฐกิจที่มีการแขงขันสมบูรณ ราคาตลาดจะเปนราคาที่สะทอน
ถึงมูลคาที่แทจริงของสินคาและบริการนั้น แตในสภาพความเปนจริงตลาดไมไดมีการแขงขันสมบูรณ 
ทําใหราคาไมสามารถสะทอนมูลคาที่แทจริงของสินคาและบริการได จึงจําเปนที่ตองมีการคํานวณ
ราคาที่แทจริงออกมา โดยราคาที่แทจริงที่ไดนี้เรียกวาราคาเงา (ประสิทธิ์ ตงยิ่งศิริ. 2527) 
  ราคาเงา หรือ ราคาทางเศรษฐศาสตร(Economic Price) หมายถึงราคาที่ควรจะเปนใน
ระบบเศรษฐกิจที่มีดุลยภาพภายใตเง่ือนไขของการแขงขันที่สมบูรณ ราคาเงาจึงเปนราคาที่กําหนด
ขึ้นเพื่อใหราคาของปจจัยการผลิตนั้นเทากับมูลคาที่แทจริงและเทากับคาเสียโอกาสของการใชปจจัย
ผลิตนั้น หรือเปนการหาราคาสะทอนถึงคาเสียโอกาสที่แทจริงของการใชปจจัยการผลิตหรือสินคา 
สําหรับการประเมินมูลคาที่แทจริงของตนทุนและผลประโยชนที่เกี่ยวของกับโครงการสามารถจัด
กลุมผลิตภัณฑเปน 2 กลุม คือ 

1. กลุมที่สามารถซื้อขายกันไดในตลาดโลก(Tradable Goods) จะตองคํานวณใน 
รูปของราคาตลาดโลก ซึ่งเปนราคาที่ซื้อขายกันในตลาดโลก และเปนราคาที่สะทอนถึงคาเสียโอกาส
ของสินคาในรปูของเงินตราตางประเทศ โดย 

สินคาสงออก ราคาเงา คือ ราคา F.O.B. (Free On Board) 
สินคานํ าเขา ราคาเงา คือ ราคา C.I.F. (Cost Insurance Freight) 

โดยที่ F.O.B. คือ ราคาที่ทาเรือประเทศผูสงออก + คาขนสงสินคาลงเรือพรอมที่จะออก 
จากประเทศ 

            C.I.F. คือ ราคาที่ทาเรือประเทศผูสงออก + คาขนสงสินคาลงเรือพรอมที่จะออก 

จากประเทศ + คาระวางเรอื + คาประกนัภัยมาถึงทาเรือและพรอมที่สงไปยังผูใชปลายทางใน
ประเทศ 

2. กลุมที่ไมสามารถซื้อขายกันไดในตลาดโลก(Non-Tradable Goods) เปนสินคา 
ที่มีลักษณะทางกายภาพซึ่งทําใหสินคาเหลานี้ไมสามารถเขาสูตลาดการคาระหวางประเทศได เชน 
การขนสงในประเทศ ไดแกการขนสงสินคาทางรถไฟและการขนสงสินคาทางถนน การกอสราง การ
ผลิตและจัดหากระแสไฟฟา เปนตน (ชูชีพ พิพัฒนศิถี. 2544) ในการคํานวณราคาเงาของสินคานี้
สามารถคํานวณไดโดยอาศัยสัมประสิทธิ์ปรับคาหรือสัมประสิทธิ์ปรับคามาตรฐาน (Standard 
Conversion Factors) ดังนี้ (ชัยภัทร เขมาภิรักษ. 2541) 

 
สัมประสิทธิป์รับคา  =  ราคาเงา 

                                                  ราคาตลาด 
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 โดยที่ สัมประสิทธิ์ปรับคา จะใชเฉพาะสินคาแตละกลุมสัมประสิทธิ์ปรับคามาตรฐาน จะใช
สําหรับสินคาที่ไมอาจจัดไดวาเปนกลุมใด โดยสัมประสิทธิ์ปรับคามาตรฐานของประเทศไทย ได
คํานวณไวสําหรับสินคาตางๆ ของประเทศไทย (เกรียงศักดิ์. 2545; อางอิงจาก บรรษัทอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย. 2544) มีดังนี้ 

 1. Standard Conversion Factor (SCF)                      0.94 
 2. Construction Goods Conversion Factor (CCF)        0.925 
 3. Electricity Goods Conversion Factor (ECF)            0.90 
 4. Transportation Goods Conversion Factor (TCF)    0.926 
 5. Machinery Goods Conversion Factor (MCF)          0.97 
 6. Land Conversion Factor LCF)                             0.94 

 
 จากการจัดกลุมผลิตภัณฑเพ่ือหาคาราคาเงาจะเห็นไดวา การผลิตและการจัดหาไฟฟาอยู

ในกลุมที่ไมสามารถซื้อขายกันไดในตลาดโลก (Non-Tradable Goods) โดยสัมประสิทธิ์ปรับคา
มาตรฐานตางๆ ที่กลาวมานั้นจะนําไปใชในการคํานวณหามูลคาทางเศรษฐศาสตรตอไป  
 

 1.4 มูลคาของเงินตราที่เปลี่ยนไปตามเวลา (Time Value of Money) 
  เน่ืองจากมูลคาของเงินที่เปลี่ยนไปตามเวลา ตามที่ชูชีพ พิพัฒนศิถี (2539) ไดอธิบาย

ไววา เงินที่ไดรับในอนาคต (Future Value) จะมีคานอยกวาเงินบาทที่อยูในมือในปจจุบัน (Present 
Value) ดังน้ันจํานวนรวมในอนาคตจึงมีคานอยกวาจํานวนรวมในปจจุบันของเงินตราจํานวน
เดียวกัน สิ่งเหลานี้เปนจริงเม่ือกําหนดใหปจจัยอ่ืนๆคงที่ เน่ืองจาก 

1. ความชอบตามเวลาที่แทจริง (Pure Time Preference) คนเราจะชอบการบริโภค
ในปจจุบันมากกวาการบริโภคในอนาคตของมูลคาที่เปนตัวเงินจํานวนเดียวกัน ดวยเหตุผลที่วา 
อนาคตคือความไมแนนอน (ทั้งปริมาณและราคาสินคา) บุคคลที่มีชวงเวลาในการมีชีวิตอยู (life 
expectancy) ที่จํากัด และในชวงที่มีรายไดที่แทจริงเพ่ิมสูงขึ้นน้ัน อรรถประโยชนสุดทายในอนาคตมี
คานอยกวาอรรถประโยชนสุดทายในปจจุบัน 

2. คาเสียโอกาสของทุน (Opportunity Cost of Capital) การกําหนดใหตลาดทุน 
(Capital market) ที่มีอยู สามารถนําเงินตราไปลงทุนสรางเงินใหมีจํานวนมากขึ้นในอนาคต หรืออาจ
กลาวไดอีกทางหนึ่งวามีคาเสียโอกาสของการออม ทางเลือกตอการบริโภคในปจจุบันคือการใช
เงินทุนหรือทรัพยากรไปในทางที่กอใหเกิดรายไดในอนาคตซึ่งอยางนอยตองมีมูลคาเทากับคา
เงินตราในปจจุบันที่เกิดจากการลงทุนในรูปแบบอ่ืน 

 การลงทุนในโครงการ ณ ชวงใดชวงหน่ึงของเวลา โดยคาดวาจะไดรับผลประโยชนใน
ภายหลัง จะตองมีการปรับคาของเงินที่เวลาเดียวกัน ทั้งกระแสตนทุน (Cost Stream) และกระแส
ผลประโยชน (Benefit Stream) ของโครงการ กอนนําคามาเปรียบเทียบและวิเคราะหในการประเมิน
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โครงการเพื่อความคุมทุน วิธีปรับคาที่รูจักกันทั่วไป เรียกวา การคิดลด (Discounting) กลาวคือ
มูลคาอนาคตถูกแปลงคาใหกลายเปนมูลคาปจจุบันหรือเทียบเทา 

 
 การหาอัตราคิดลด (Discount Rate) 
  ในการวิเคราะหทางดานเศรษฐศาสตร ตนทุนของเงินลงทุนในโครงการใหม คือ อัตรา

ผลตอบแทนที่ควรจะไดรับ หากใชเงินทุนในการลงทุนอีกทางเลือกหนึ่งซ่ึงใหผลตอบแทนสูงที่สุด 
หรือคาเสียโอกาสของทุนน่ันเอง สวนอัตราการคิดลดที่ใชในการวิเคราะหทางดานการเงินเปนอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู หรืออัตราที่ผูสนับสนุนทางการเงินคาดวาจะไดรับจากการลงทุน 

  ในการทําสวนลด จะตองเลือกใชอัตราคิดลดที่เหมาะสม เน่ืองจากถาใชอัตราคิดลดที่มี
คาสูงจะทําใหโครงการที่ผานการวิเคราะหมีนอย แตถาใชอัตราคิดลดต่ํา จะทําใหโครงการที่ผานการ
วิเคราะหไดมีจํานวนมากเกินไป ประเด็นปญหาจึงอยูที่วาอัตราคิดลดที่เหมาะสมควรจะเปนอัตราใด 
  การเลือกอัตราคิดลด เพ่ือใชในการคํานวณหามูลคาปจจุบัน สามารถแยกออกไดเปน 3 
วิธีคือ กําหนดจากอัตราตัดขาด อัตรากูยืม และอัตราความชอบตามเวลาทางสังคม โดยสวนใหญ 
อัตราคิดลดที่เลือกใชในการวิเคราะหดานการเงินจะไดแก อัตราดอกเบี้ยของเงินทุน ซึ่งก็คือตนทุน
ของเงินทุน (equity capital) ที่สะทอนตนทุนคาเสียโอกาสของเงินทุน และถาเปนเงินทุนผสม
ระหวางเงินทุนสวนของเจาของและเงินกู อัตราคิดลดก็คือ อัตราเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของตนทุนเงินทุน 
(weighted average cost of capital) จากแหลงทั้งสอง 

  โดยในการศึกษาครั้งน้ีไดใชอัตราผลตอบแทนที่ผูประกอบการตองการในการ
คํานวณหามูลคาปจจุบัน เน่ืองจากเงินลงทุนในโครงการมีแหลงที่มา 1 แหง คือ เงินทุนสวนของ
เจาของ ผูศึกษาจึงไดใชวิธีการหาตนทุนของเงินทุนสวนของเจาของ มาประยุกตใชในการคํานวณหา
อัตราผลตอบแทนที่ผูประกอบการตองการ 

 ทั้งน้ี ตนทุนของเงินทุนสวนของเจาของ หมายถึง ตนทุนของเงินทุนที่ไดจากการจําหนาย
หุนของหนวยธุรกิจน้ันเอง ตนทุนดังกลาวจะเทากับอัตราผลตอบแทนที่ผูถือหุนจะตองไดรับ จึงจะ
ทําใหเขาเขาลงทุนในหนวยธุรกิจน้ันๆ (นราทิพย ชุติวงศ. 2552) ซึ่งการคํานวณอัตราผลตอบแทน
ของเงินทุนสวนของเจาของนี้ สามารถใชวิธีการที่เรียกวา Risk-Free Rate Plus Premium โดยสูตร
ในการคํานวณอัตราคิดลดที่เหมาะสมจึงเปนดังนี้ 

 
k = rf + rp 

 

โดยที่ k = ตนทุนของเงินทนุสวนของเจาของ 
                rf  = อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยทีป่ลอดความเสีย่ง (risk-free rate) 
             rp = อัตราผลตอบแทนเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่เกิดขึ้น (risk premium) 
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 โดยอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยที่ปลอดความเสี่ยง โดยปกติจะคิดจากอัตรารับซื้อ
คืนพันธบัตรรัฐบาล หรือจากอัตราผลตอบแทนตั๋วเงินคลังที่มีกําหนดอายุระยะสั้น โดยการถือวา
หลักทรัพยของรัฐบาลเปนหลักทรัพยที่ปลอดจากความเสี่ยง สําหรับอัตราผลตอบแทนเพื่อชดเชย
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจะแยกออกไดเปนสองสวนดวยกัน โดยสวนแรกเปนสวนชดเชยความเสี่ยงเม่ือ
เปรียบเทียบระหวางหุนกูของหนวยธุรกิจกับหลักทรัพยของรัฐบาล ซึ่งถาเรากําหนดสวนชดเชย
ดังกลาวใหเทากับ P 1   คา P 1 นี้จะหาไดจากสวนตางระหวางดอกเบี้ยของหุนกูของหนวยธุรกิจกับ
ดอกเบี้ยของหลักทรัพยรัฐบาล สวนที่สองเปนสวนชดเชยความเสี่ยงเม่ือเปรียบเทียบระหวางหุน
สามัญของหนวยธุรกิจ กับหุนกูของหนวยธุรกิจ ซึ่งถาเรากําหนดสวนชดเชยนี้ใหเทากับ P 2 คา P 2   
นี้โดยปกติจะตกอยูที่ประมาณรอยละ 4 ดังนั้น อัตราผลตอบแทนเพื่อชดเชยความเสี่ยงจะมีคา
เทากับ 

rp = P 1  + P 2 

 
 ซึ่งตนทุนของเงินทุนที่คํานวณไดนี้ก็คือ อัตราที่หนวยธุรกิจตองนําไปใชในการคิดลด
มูลคาของรายไดสุทธิใหเปนมูลคาปจจุบัน(NPV) หรือนําไปใชเปรียบเทียบกับคา IRR เพ่ือใชเปน
เกณฑในการตัดสินใจลงทุนน่ันเอง (นราทิพย ชุติวงศ. 2552) 
 

 1.5 หลักเกณฑในการตัดสินใจเพื่อการลงทุน 
   การวิเคราะหโครงการทางเศรษฐกิจจะเนนถึงผลตอบแทนที่มีตอเศรษฐกิจโดยรวมทั้งน้ี 
เพ่ือบรรลุถึงประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด ผลการวิเคราะหจะอยูในรูปของ
ผลตอบแทนที่ไดจะสูงกวาหรือต่ํากวาคาใชจายที่เสียไป หลักเกณฑที่ใชเปรียบเทียบคาของโครงการ
เหลานี้ แบงเปน 2 ประเภท คือ 

  ประเภทที่ 1 เกณฑการตัดสินใจเพื่อการลงทุนแบบไมตองปรับคาของเวลาเปนเกณฑ
การตัดสินใจแบบเกา ถาโครงการลงทุนไมมาก และระยะเวลาของโครงการสั้น เชน 1 ป หรือ
ตองการตรวจสอบอยางคราวๆก็สามารถใชเกณฑการตัดสินใจแบบนี้ได 
  ประเภทที่ 2 เกณฑการตัดสินใจแบบปรับคาของเวลา โดยทั่วไปโครงการสวนใหญที่มี
อายุมากกวา 1 ป ผลประโยชนและตนทุนของโครงการจะเกิดขึ้นในระยะเวลาตาง ๆ กัน ตลอดอายุ
ของโครงการจึงยากที่จะนํามาเปรียบเทียบกันโดยตรง จะตองมีการปรับคาของเวลาการไดมาซึ่ง
ผลประโยชน และตนทุนที่จะตองเสียไปใหเปนมูลคาในอนาคตโดยการคิดแบบทบตน 
(Compounding) โดยการคํานวณหักสวนลด (Discounting) จึงจะสามารถทําการวินิจฉัยไดวา 
โครงการนั้นจะใหผลตอบแทนคุมคาหรือไม อัตราคิดลดที่เหมาะสมในการวิเคราะหโครงการ ไดแก 
คาเสียโอกาสของทุน ซึ่งก็คือ ผลตอบแทนของการใชทุนไปในทางเลือกอ่ืนที่ดีที่สุด หากตองนําทุน
มาใชกับโครงการที่กําลังประเมินอยู ทุนจํานวนนั้นก็จะหมดโอกาสนําไปใชกับโครงการอื่นอีก เกณฑ
การตัดสินใจแบบปรับคาเวลามีขอเสีย คือ ทําใหเสียเวลาในการคํานวณเพิ่มขึ้น และตองคํานวณ
อัตราคิดลดที่เหมาะสมในแตละโครงการ แตขอดีของการตัดสินใจแบบปรับคาของเวลา คือ ถา
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โครงการมีอายุมากผลประโยชนและตนทุนของโครงการเกิดขึ้นตางเวลา และตางจํานวนกัน แต
สามารถนํามาเปรียบเทียบกันไดวาโครงการที่ศึกษานั้นสมควรลงทุนหรือไม ทําใหทราบ
ผลตอบแทนที่แทจริง 
 หลักเกณฑในการตัดสินใจแบบปรับคาของเวลาในการวิเคราะหโดยทั่วๆไปที่ใชกัน
แพรหลาย มี 3 ประการ คือ มูลคาปจจุบันสุทธิ อัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน และอัตรา
ผลตอบแทนภายในของโครงการ ซึ่งแตละประการมีการคํานวณหลักเกณฑการตัดสินใจ ดังนี้ 

  1.5.1 มูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการ (Net Present Value) หรือ NPV 
   มูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการ (Net Present Value) หรือ NPV คือ มูลคาปจจุบัน

สุทธิของโครงการ (Net Present Value) หรือ NPV คือ ผลตางระหวางมูลคาปจจุบันของเงินสดที่
คาดวาจะไดรับในแตละปตลอดอายุของโครงการ กับมูลคาปจจุบันของเงินสดจายออกไปในแตละป
ตลอดอายุของโครงการ มูลคาปจจุบันคํานวนไดจากการใชคาของทุน หรืออัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม
นํามาปรับลดคาจากอนาคตใหเปนคาปจจุบัน (Cohn; & Geske. 1990) โดยเลือกโครงการทุก
โครงการที่คาปจจุบันรวมของผลประโยชนตอบแทนที่จะไดมีคามากกวาปจจุบันรวมของรายจายที่
คาดวาจะจายตลอดสิ้นสุดโครงการ จากสูตร 

 

 
 

เม่ือ NPV  =  มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธขิองโครงการ 
           Bt  =  ผลตอบแทนในปที ่1, 2, 3,..., n 
           Ct   =  คาใชจายในปที ่1, 2, 3,..., n 
            r   =  อัตราดอกเบี้ยหรือคาเสียโอกาส (อัตราคิดลด) 

t   =  ปที่ของโครงการ คือ ปที ่1, 2, 3,..., n 
n  =  อายุของโครงการ 

 
เกณฑที่ใชในการตัดสินใจ คือ 

 (1) ถาผลของ NPV > 0 แสดงวา การลงทุนของโครงการนี้คุมคา เพราะผลประโยชนที่ได
จากโครงการมีคามากกวาคาใชจายของโครงการที่เกิดขึ้น 

 (2) ถาผลของ NPV < 0 แสดงวา การลงทุนของโครงการนี้ไมคุมคา เพราะผลประโยชนที่
ไดจากโครงการมีคานอยกวาคาใชจายของโครงการที่เกิดขึ้น 

 (3) ถาผลของ NPV = 0 แสดงวา การลงทุนของโครงการนี้ใหผลประโยชนที่ไดจาก
โครงการมีคาเทากับคาใชจายของโครงการที่เกิดขึ้นพอดี ผูลงทุนจะตัดสินใจลงทุนหรือไม ก็ไม
ตางกัน 
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 ขอดีของเกณฑ 
 1.  วิธีมูลคาปจจุบันสุทธเิปนการใชกระแสเงนิสด (Cash flows) มากกวากําไรทางบญัชี 

(Accounting profit) ซึ่งจะสะทอนใหเห็นเวลาที่แทจริงของผลตอบแทนที่ไดรับจากการลงทุน 
 2.  วิธีมูลคาปจจุบันสุทธไิดนําแนวคิดเกี่ยวกับมูลคาเงินตามเวลามาใชประกอบการ

คํานวณซึ่งทําใหสามารถทําการเปรียบเทยีบระหวางผลตอบแทนจากโครงการลงทนุกับเงินลงทนุได
อยางมีเหตุผล 

 3. เน่ืองจากการตัดสินใจเลือกโครงการลงทุนโดยวิธีมูลคาปจจุบันน้ี จะทําการเลือก
โครงการลงทุนที่มีมูลคาปจจุบันสุทธิเปนบวกเทานั้น ทําใหมูลคาของโครงการสูงขึ้น 
 ขอเสียของเกณฑ 

 การใชวิธีมูลคาปจจุบันสทุธนิั้นตองคาํนึงถึงรายละเอียดของการประมาณการกระแสเงินสด 
ของโครงการลงทุน ซึ่งอาจมีความผิดพลาดไดงายในการประมาณการขอมูล 

  1.5.2 อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทนุ (Benefit-Cost Ratio) หรือ BCR 
อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit-Cost Ratio) หรือ BCR หมายถึง มูลคาปจจุบัน

ของผลประโยชนรวม หารดวย มูลคาปจจุบันของตนทุนรวม ผลประโยชนของโครงการจะเกิดขึ้น
ตลอดอายุทางเศรษฐกิจของโครงการ ยกเวนในชวงแรกของการกอสราง จะไมมีผลประโยชนจาก
โครงการ สวนตนทุนของโครงการ จะมีมูลคาสูงในชวงแรกคือ การกอสราง และหลังจากนั้นจะเกิด
ตนทุนที่อยูในรูปของคาใชจายในการดําเนินงาน ในงานซอมแซมและบํารุงรักษา จะเกิดขึ้นตลอด
ชวงอายุทางเศรษฐกิจ ทั้งน้ีจะนําเอากระแสผลประโยชน และกระแสตนทุนของโครงการ ไปปรับคา
ตามเวลา หรือเปนมูลคาปจจุบันแลวนํามาเปรียบเทียบกันเพื่อหาอัตราสวน ดังนี ้

 

 
 

เม่ือ   BCR  =  อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน 
        PVB  =  มูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสผลตอบแทน 
        PVC  =  มูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสตนทุน 
           Ct  =  ตนทุนในปที ่t (t = 1, 2,…,n) 
           Bt  =  ผลตอบแทนในปที ่t (t = 1, 2,…,n) 

                    i   =  อัตราคิดลด 
 

 คาของ BCR อาจจะมีคาเทากับ 1 มากกวา 1 หรือ นอยกวา 1 ก็ได แตหลักเกณฑในการ 
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ตัดสินใจเลือกโครงการที่มีความเหมาะสมและคุมคาในทางการเงิน คือ BCR ≥ 1 แตขอเสียสําหรับ
เกณฑการตัดสินใจชนิดนี้คือ โครงการใหญๆมีผลตอบแทนสูงและในขณะเดียวกันก็มีคาใชจายสูง
ตามไปดวย ดังน้ัน แม BCR จะมากกวาหนึ่ง แตอาจจะเกินไมมาก ทั้งๆที่โครงการนี้อาจทําใหมี
รายไดทั้งหมดมากกวาโครงการอื่นที่เล็กกวา แตมีคา BCR สูงกวาก็เปนได กรณีเชนน้ีมีผลทําให
การตัดสินใจเลือกโครงการเกิดความผิดพลาดได ควรมีการใชเกณฑการตัดสินใจชนิดอ่ืน
ประกอบดวย 
  1.5.3 อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return) หรือ IRR 

  อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return) หรือ IRR หมายถึง 
อัตราคิดลด (Discount Rate) ที่ทําใหมูลคาปจจุบันสุทธิมีคาเทากับศูนย หรืออัตราคิดลดที่ทําให
มูลคาปจจุบันของผลประโยชนเทากับมูลคาปจจุบันของตนทุนพอดี 

 การหาคา IRR (Determination of IRR) หรือการหาอัตราคิดลดซึ่งทําให NPV มีคา
เทากับศูนยนัน้ สามารถหาไดจาก 2 วิธีการดวยกัน คือ 

  (1) การแทนคาแบบลองผิดลองถูก (trial and error) คอืการซุมตัวเลขแทนคา r ใน
สมการ 

 

 
 

โดย  Bt =  ผลตอบแทนในปที ่1, 2, 3,...,n 
               Ct =  คาใชจายในปที่ 1, 2, 3,...,n 

        r =  อัตราดอกเบี้ยหรือคาเสียโอกาส (อัตราคิดลด) 
        t =  ปที่ของโครงการ คือ ปที ่1, 2, 3,...,n 
       n =  อายุของโครงการ 
 

  (2) วิธีการทางเลขคณติ Interpolation เปนการคํานวณคาความสัมพันธระหวางอัตรา
ดอกเบี้ยคิดลดกับ NPV 2 คู กลาวคือ อัตราคิดลดตวัต่ํา (low discount rate: rL) จะทําให NPV มีคา
เปนบวก สวนอัตราคิดลดตวัสูง (upper discount rate: rU) จะทําให NPV มีคาเปนลบ ดังสูตร 

 
 

 
 

โดยที่   NPVL หมายถึง NPV ของ rL 
          NPVU หมายถึง NPV ของ rU 
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 หลักเกณฑที่ใชในการตัดสนิใจลงทุน คือ เม่ือไดคา r มาแลว ใหนําไปเปรียบเทียบกับ

อัตราคิดลดหรืออัตราคาเสยีโอกาสที่โครงการกําหนด โดยพิจารณาจาก 
 ถาคา IRR > อัตราคิดลดหรืออัตราคาเสยีโอกาสที่โครงการกําหนด แสดงวาโครงการนี้

สมควรลงทุน เพราะถือวาใหผลตอบแทนสูงกวาคาเสยีโอกาสของการใชเงินทุน 
 ถาคา IRR < อัตราคิดลดหรืออัตราคาเสยีโอกาสที่โครงการกําหนด แสดงวาโครงการนี้ไม 

สมควรลงทุน เพราะถือวาใหผลตอบแทนต่ํากวาคาเสยีโอกาสของการใชเงินทุน 
 ถาคา IRR = อัตราคิดลดหรืออัตราคาเสยีโอกาสที่โครงการกําหนด แสดงวาโครงการนี้จะ 

ลงทุนหรือไม ก็ใหผลไมแตกตางกัน เพราะถือวาใหผลตอบแทนเทากับคาเสียโอกาสของการใช
เงินทุน 

  1.5.4 การวิเคราะหความออนไหวของโครงการ  
  การวิเคราะหความออนไหว (Sensitivity Analysis) คอื การวิเคราะหดูสถานการณ

ทางดานการเงินของโครงการจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางไรบาง ถามีการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่จะมี
ผลกระทบตอโครงการ เชน ราคาสินคาทีอ่าจจะตองขายในราคาทีต่่ํากวาที่คาดคะเนไว หรือ ราคา
วัตถุดิบที่เพ่ิมขึ้นเปนตน (จิณณพัทธ. 2553: อางอิงจาก อรรถพล อังศุพานิช. 2549) 

 
 โดยใชวิธีการทดสอบคาความแปรเปลี่ยน (Switching Value Test)  
 หมายถึง การเปลี่ยนแปลงเปนรอยละ (Percentage Change) ของปจจัยที่เชื่อวามี

อิทธิพลตอผลลัพธของโครงการ ซึ่งทําให NPV มีคาเทากับศูนยเน่ืองจากภายใตขอสมมติที่เปนไป
ไดมากที่สุด NPV มีคาเปนบวก ณ ระดับหน่ึง ถาหากปจจัยที่มีอิทธิพล (Influential Factors) ลดลง
รอยละ 10 แลวทําใหคา NPV ของโครงการเทากับศูนย นั้นก็หมายความวา คาความแปรเปลี่ยนคือ      
รอยละ10 ดังน้ันระดับความเสี่ยงภัยในโครงการจึงถูกกําหนดไดโดยขนาดของคาความแปรเปลี่ยน 
(ชูชีพ พิพัฒนศิถี. 2544) 

 

 การทดสอบคาความแปรเปลี่ยน (Switching Value Test) หรือ SVT แยกได 2 กรณี 
ไดแก 

 กรณีแรก การทดสอบคาความแปรเปลี่ยนทางดานผลตอบแทน (SVTB) หมายความวา
ผลตอบแทนโครงการสามารถเปลี่ยนแปลงไดรอยละเทาไร กอนที่จะทําให NPV มีคาเทากับศูนย 
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สูตรการคํานวณ 

 

 
โดยกําหนดให      SVTB = การทดสอบคาความแปรเปลีย่นดานผลประโยชน 

     NPV = มูลคาปจจุบันสทุธิของโครงการ 
      PVB = มูลคาปจจุบันของผลประโยชน 

 
กรณีที่สอง การทดสอบคาความแปรเปลีย่นทางดานตนทุน (SVTC) หมายความวา ตนทุน 

โครงการสามารถเปลี่ยนแปลงไดรอยละเทาไร กอนที่จะทําให NPV มีคาเทากับศนูย 
 

สูตรในการคํานวณ  

 
 

โดยกําหนดให      SVTC = การทดสอบคาความแปรเปลีย่นดานผลตนทุน 
     NPV = มูลคาปจจุบันสทุธิของโครงการ 
     PVC = มูลคาปจจุบันของตนทุน 

 
ถา SVTB หรือ SVTC ที่คํานวณไดมีคาสูง ก็หมายความวาความเสี่ยงภัยในโครงการอยูใน 

ระดับต่ํา 
 

งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 เอกประพันธ อักษรพันธ (2543) ไดศึกษาการวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการสาธิต
ระบบการผลิตและจําหนายไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยบนหลังคาบาน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือที่จะ  
วิเคราะหความเปนไปไดของโครงการสาธิตระบบการผลิตและจําหนายไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย
บนหลังคาบาน ซึ่งผลของการศึกษาที่ไดในครั้งนี้จะทําใหทราบถึงตนทุนและผลประโยชนของ
โครงการ ปญหาและอุปสรรคของการดําเนินงานของโครงการ และใชเปนขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการสงเสริมโครงการสาธิตระบบการผลิต และจําหนายไฟฟา
จากเซลลแสงอาทิตยบนหลังคาบานในระยะตอไป โดยการวิเคราะหตนทุนและผลประโยชนซึ่ง
พิจารณาจากคาตัวชี้วัดคือมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราสวนผลประโยชนตอทุน (B/C Ratio) และ
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ(IRR) ณ ระดับอัตราคิดลด (Discount Rate) รอยละ 9, 12 และ 
15 รวมทั้งวิเคราะหความออนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis) ภายใตกรณีวิเคราะห 3 กรณี คือ 
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  กรณีที่ 1 เม่ือตนทุนลดลงรอยละ 30 และผลประโยชนคงที่ 
  กรณีที่ 2 เม่ือตนทุนคงที่และผลประโยชนเพ่ิมขึ้นรอยละ 100 
  กรณีที่ 3 เม่ือตนทุนลดลงรอยละ 30 และผลประโยชนเพ่ิมขึ้นรอยละ 100 
 
 ผลของการศึกษาเมื่อวิเคราะหตนทุนและผลประโยชนทางดานการเงินและเศรษฐศาสตร
ของโครงการที่ระบบขนาด 2.25 KW และระบบขนาด 2.88 KW กรณีที่ไดรับเงินสนับสนุนจากสพช. 
และไมไดรับเงินสนับสนุนจาก สพช. พบวา ไมมีความคุมคาตอการลงทุน และเม่ือวิเคราะหความ
ออนไหวของโครงการ ณ อัตราลดรอยละ 9, 12 และ 15 กรณีที่ไดรับเงินสนับสนุนจาก สพช.พบวา
มีอัตราผลตอบแทนทางดานการเงินดังนี้ 

  กรณีที่ 1  เม่ือตนทุนลดลงรอยละ 30 และผลประโยชนคงที่ และกรณีที่ 2 เม่ือตนทุน
คงที่และ ผลประโยชนเพ่ิมขึ้นรอยละ 100 ก็ยังไมมีความคุมคาตอการลงทุน แตกรณีที่ 3 เม่ือตนทุน
ลดลงรอยละ 30 และผลประโยชนเพ่ิมขึ้นรอยละ 100 จะใหผลตอบแทนที่คุมคาตอการลงทุนสําหรับ
ผลตอบแทนทางดานเศรษฐศาสตร ณ อัตราคิดลดรอยละ 9 พบวา ในกรณีที่ 1 เม่ือตนทุนลดลงอีก
รอยละ 30 และผลประโยชนคงที่ กรณีที่ 2 เม่ือตนทุนคงที่และผลประโยชนเพ่ิมขึ้นรอยละ 100 และ
กรณีที่ 3 เม่ือตนทุนลดลงรอยละ 30 และผลประโยชนเพ่ิมขึ้นรอยละ 100 จะมีความคุมคาตอการ
ลงทุน แตผลตอบแทนทางดานเศรษฐศาสตร ณ อัตราคิดลดรอยละ 12 และ 15 พบวาในกรณีที่ 1 
เม่ือตนทุนลดลงรอยละ 30 และผลประโยชนคงที่และกรณีที่ 2 เม่ือตนทุนคงที่และผลประโยชน
เพ่ิมขึ้นรอยละ100 ก็ยังไมคุมคาตอการลงทุน แตกรณีที่ 3 เม่ือตนทุนลดลง รอยละ 30 และ
ผลประโยชนเพ่ิมขึ้นรอยละ 100 ก็จะมีความคุมคาตอการลงทุน 

 รัฐวุธ ฤทธิประวัติ (2545) ไดทําการศึกษาความเปนไปไดทางการเงินในการติดตั้งระบบ
ผลิตพลังงานไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยของผูผลิตพลังงานไฟฟารายเล็ก มีอายุโครงการ 25 ป 
ตั้งแตป พ.ศ. 2545 ถึงป พ.ศ. 2570 ซึ่งพิจารณาจากคาตัวชี้วัดคือมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) อัตรา
ผลตอบแทนภายในโครงการ (IRR) และอัตราสวนผลประโยชนตอตนทุนของโครงการ (B/C Ratio) 
ณ ระดับอัตราคิดลด(Discount Rate) รอยละ 7 โดยมีวัตถุประสงคหลักของการศึกษาเพื่อวิเคราะห
ความเปนไปไดทางการเงินในการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตยของผูผลิต
พลังงานไฟฟารายเล็กและผลการศึกษาพบวา มูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการใหคาเปน -34.171 
ลานบาท อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการใหคาเปนรอยละ -8.244 และอัตราสวนผลประโยชน
ตอตนทุนของโครงการเทากับ 0.136 แสดงใหเห็นวาโครงการผลิตและจําหนายไฟฟาดวยเซลล
แสงอาทิตยของผูผลิตพลังงานไฟฟารายเล็ก ใหผลประโยชนที่ผูผลิตพลังงานไฟฟารายเล็กจะไดรับ
จากการผลิตไฟฟาดวยเซลลแสงอาทิตย และมีอัตราผลตอบแทนภายในที่ไมจูงใจใหผูผลิตพลังงาน
ไฟฟารายเล็กลงทุนดําเนินการ 
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 มนวรรณ ลิ้มประเสริฐ (2547) ไดศึกษาความเหมาะสมทางดานเศรษฐศาสตรของ
โครงการพัฒนาและขยายระบบไฟฟาที่เกาะสีชัง โดยเปรียบเทียบระหวางการใชเคเบิ้ลใตน้ํากับการ
ปรับปรุงโรงไฟฟาดีเซล โดยศึกษาเปรียบเทียบตนทุนและผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ ซึ่ง
พิจารณาจากคาตัวชี้วัด คือมูลคาปจจุบันสุทธิ สัดสวนระหวางคาประโยชนตอตนทุน และอัตรา
ผลตอบแทนภายในโครงการ ณ อัตราคิดลดรอยละ 8 ระยะเวลาโครงการ 30 ป รวมทั้งวิเคราะห
ความออนไหวของโครงการภายใตกรณีวิเคราะห 2 กรณี คือ 

  กรณีที่ 1 เปลีย่นแปลงคากระแสผลประโยชนและตนทนุ 
  กรณีที่ 2 เปลีย่นแปลงคาอัตราคิดลด 

 ผลของการศึกษาเมื่อวิเคราะหตนทุนและผลประโยชนทางดานเศรษฐศาสตรของโครงการ
พบวา ทั้งสองกรณีไมคุมคาตอการลงทุน แตเม่ือเปรียบเทียบทั้งสองกรณีพบวา ในกรณีสายเคเบิ้ล
ใตน้ํามีความคุมคาแกการลงทุนมากกวากรณีการปรับปรุงโรงไฟฟาดีเซล เม่ือทําการวิเคราะหความ
ออนไหวท้ังสองกรณีการเปลี่ยนแปลงกระแสผลประโยชนใหเพ่ิมขึ้น การเปลี่ยนแปลงกระแสตนทุน
ใหลดลง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอัตราคิดลดใหลดลง จะทําใหคุมคาตอการลงทุนมากขึ้น โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในกรณีสายเคเบิ้ลใตน้ําที่มีการเปลี่ยนแปลงกระแสผลประโยชนใหเพ่ิมขึ้นรอยละ 20 และ
เปลี่ยนแปลงกระแสตนทุนใหลดลงรอยละ 20 ทําใหโครงการนี้คุมคาตอการลงทุน แตโครงการนี้
จําเปนตองดําเนินการเนื่องจากเหตุปจจัยที่สําคัญที่สุด คือ สนองนโยบายของรัฐ ดังน้ันรัฐบาลควร
ใหเงินสนับสนุนและอุดหนุนในการดําเนินการโครงการนี้เพ่ือไมใหการดําเนินการโครงการนี้ตกเปน
ภาระแก กฟภ. เพียงผูเดียว 
 กัณวัตม กเสมสุข (2550)ไดทําการศึกษาการเปรียบเทียบตนทุนการผลิตไฟฟาดวยระบบ
พลังงานทดแทนแบบผสมกับเครื่องกําเนิดไฟฟาดีเซล กรณีศึกษา: บานหวยตา จังหวัดอุตรดิตถ 
โดยมีวัถุประสงคคือเพ่ือเปรียบเทียบตนทุนทางการเงินและเศรษฐศาสตรในการผลิตไฟฟาดวย
ระบบพลังงานทดแทนแบบผสมระหวางพลังงานแสงอาทิตยกับเครื่องกําเนิดไฟฟาดีเซล กับการ
ผลิตไฟฟาดวยเครื่องกําเนิดไฟฟาดีเซล ของบานหวยตา จังหวัดอุตรดิตถ และวิเคราะหความ
ออนไหวของโครงการ(Sensitivity Analysis) ผลิตไฟฟาดวยระบบพลังงานทดแทนแบบผสมระหวาง
พลังงานแสงอาทิตยกับเครื่องกําเนิดไฟฟาดีเซล กับการผลิตไฟฟาดวยเครื่องกําเนิดไฟฟาดีเซล 

 กรณีศึกษา 1 เปลี่ยนแปลงอัตราคิดลดของโครงการใหเพ่ิมขึ้นหรือลดลงจากอัตราคิดลด
เดิม เปนรอยละ 10 และรอยละ 5  

 กรณีศึกษา 2 การเปลี่ยนแปลงตนทุนของน้ํามันใหเพ่ิมขึ้นจากเดิมจากเดิมรอยละ 50 และ 
รอยละ100 และการเปลี่ยนแปลงตนทุนของอุปกรณผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยใหลดลงจาก
เดิมรอยละ 20 และรอยละ 50   

 ผลการศึกษาสรุปไดวาการผลิตไฟฟาดวยระบบพลังงานทดแทนแบบผสมจะคุมคาตอการ
ลงทุนสําหรับการไฟฟาสวนภูมิภาคที่จะลงทุนผลิตไฟฟาที่บานหวยตา เม่ือตนทุนของน้ํามันเพ่ิมขึ้น
จากเดิมรอยละ 100 ซึ่งจากผลการศึกษาและเมื่อพิจารณาถึงสถานการณราคาน้ํามันในปจจุบันที่
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คาดการณวาแนวโนมราคาน้ํามันในอนาคตนาจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นถึงประมาณรอยละ 100 รวมทั้ง
แนวโนมราคาของอุปกรณผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งมีแนงโนมที่นาจะลดลงจากเดิมทํา
ใหการไฟฟาสวนภูมิภาคจึงควรพิจารณาการผลิตไฟฟาดวยระบบพลังงานทดแทนแบบผสมเพื่อ
ผลิตไฟฟาที่บานหวยตา 
 วิภาอร เศรษฐศิรินนท (2550) ไดทําการศึกษาความเปนไปไดในการกอสรางโรงไฟฟา
พลังงานลม เพ่ือผลิตไฟฟาจายขนานเขาระบบจําหนายโดยภาคเอกชน กรณีศึกษาชายหาด อําเภอ
สทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยมีจุดมุงหมายเพื่อทําการศึกษาความเปนไปไดในการกอสรางโรงไฟฟา
พลังงานลม เพ่ือผลิตไฟฟาจายขนานเขาระบบจําหนายโดยภาคเอกชน กรณีศึกษาชายหาด อําเภอ
สทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยวิธีดําเนินการศึกษาคนควาในการศึกษานี้เปนการรวบรวมขอมูลทุติย
ภูมิที่เกี่ยวของ เชน คาใชจายของการกอสราง ความเร็วลมในพื้นที่ ขอมูลการผลิตกระแสไฟฟา และ 
ราคารับซ้ือที่รัฐบาลสนับสนุน เพ่ือนํามาวิเคราะหความคุมคาในการลงทุน โดยใชเครื่องมือในการ
วิเคราะหและประเมินความเปนไปไดทางการเงินและทางเศรษฐศาสตร (Financial &Economical 
Feasibility) 4 วิธี ไดแก อัตราผลตอบแทนทางการเงินของโครงการ (Financial Internal Rate of 
Return :FIRR) มูลคาปจจุบันสุทธิทางการเงินของโครงการ (Financial Net Present Value : 
FNPV) อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit to Cost Ratio: B/C) และ ระยะเวลาคืนทุน 
(Payback Period: PB) 

 ผลจากการศึกษาพบวาพื้นที่ตัวอยางนี้มีความเหมาะสมทางเทคนิคในการกอสราง
โรงไฟฟาดังกลาว และสามารถผลิตกระแสไฟฟาได จํานวน 3,722,000 kWh/ป เม่ือจําหนายผาน
ระบบในราคารับซ้ือทั่วไปแลว พบวาเฉพาะกรณีลงทุนเองรอยละ 100 เทานั้น ที่ไดคาทาง
เศรษฐศาสตรที่นาลงทุน (ระยะเวลาคืนทุน 11.5 ป) แตหากจําหนายในอัตรารับซื้อทั่วไปบวกราคา
รับซื้อพิเศษที่รัฐบาลสนับสนุนใหในชวง 7 ปแรกของระยะเวลาโครงการ พบวามีคาทาง
เศรษฐศาสตรที่นาลงทุนทั้งกรณีลงทุนเองรอยละ 100 และกรณีกูเงิน (Debt ratio) ตั้งแตรอยละ 0 
ถึงรอยละ 70 (ระยะเวลาคืนทุนอยูระหวาง7.4-9.9 ป) ซึ่งถาเทียบกับมูลคาการลงทุนเริ่มตน จํานวน 
135,026,076 บาทแลว ถือวาคืนทุนในระยะเวลาคอนขางเร็วถึงปานกลาง ทั้งน้ียังไมรวมการขอ
ยกเวนภาษีเงินได ภาษีนําเขาเครื่องจักรจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน และการ
วิเคราะหทางเทคนิคอยางละเอียด เพ่ือใหไดตนทุนต่ํากวานี้ ซึ่งจะทําใหเกิดการคืนทุนเร็วยิ่งขึ้น และ
ไดเสนอแนวทางเพิ่มความนาสนใจในการลงทุน โดยกําหนดมูลคาเงินของการลดการปลอยกาซ
เรือนกระจก จากการผลิตกระแสไฟฟา จํานวน 1 kWh นําไปรวมกับราคารับซื้อทั่วไป จะจําหนายได
ราคาสูงขึ้น เน่ืองจากการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานลม จะลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกได 
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ตาราง 2 สรุปผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 
งานวิจัยเร่ือง         การวิเคราะห        เคร่ืองมือท่ีใช  ผลการศึกษา 

 
เอกประพันธ อักษรพันธ (2543) 
วิเคราะหความเปนไปไดของโครงการ     ดานการเงินและ        NPV          มีความเปนไปไดในทางเทคนิค 
สาธิตระบบการผลิตและจําหนายไฟฟา     ดานเศรษฐศาสตร     BCR                แตไมมีความคุมคาทางการเงิน 
จากเซลลแสงอาทติยบนหลังคาบาน                    IRR          และทางเศรษฐศาสตร และในดาน 
                                                                                                                      ตนทุนตางๆมีแนวโนมที่จะลดลง 
 
รัฐวุธ ฤทธิประวัติ (2545)  
ศึกษาความเปนไปไดทางการเงิน   ดานการเงิน                NPV                  ไมมีความคุมคาในการลงทุน                  
ในการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟา       BCR            เนื่องจาก เงินลงทุนที่ใชมีจํานวนที่ 
ดวยเซลลแสงอาทติยของผูผลิต        IRR            สูงไมคุมกับผลตอบแทนที่จะไดรับ 
พลังงานไฟฟารายเล็ก                                                             
 
มนวรรณ ลิ้มประเสริฐ (2547)  
ไดศึกษาความเหมาะสมทาง       ดานเศรษฐศาสตร  NPV          ไมมีความคุมคาทางเศรษฐศาสตร 
ดานเศรษฐศาสตรของโครงการพัฒนา                 BCR          ทั้ง 2 กรณี แตเม่ือเปรียบเทียบกัน 
และขยายระบบไฟฟาที่เกาะสีชังโดย                 IRR                 แลวกรณีสายเคเบิลใตนํ้ามีความ 
เปรียบเทียบระหวางการใชเคเบ้ิลใตนํ้า                                                                    คุมคาในการลงทุนมากกวากรณี  
กับการปรับปรุงโรงไฟฟาดีเซล                                                                             โรงไฟฟาดีเซล       
 
กัณวัตม กเสมสุข (2550) 
ไดทําการศึกษาการเปรียบเทียบตนทุน    ดานการเงิน      Cost Effectiveness      การผลิตไฟฟาดวยระบบพลังงาน 
การผลิตไฟฟาดวยระบบพลังงานทดแทน    ดานเศรษฐศาสตร                        ทดแทนแบบผสมจะคุมคาตอการ 
แบบผสมกับเคร่ืองกําเนิดไฟฟาดีเซล                         ลงทุน เพราะแนวโนมราคาน้ํามันจะ 
กรณีศึกษา: บานหวยตา จังหวัดอุตรดิตถ                           สูงข้ึนและตนทุนดานพลังงาน 
                                                                           ทดแทนจะต่ําลง 
วิภาอร เศรษฐศิรินนท (2550)  
ไดทําการศึกษาความเปนไปได     ดานการเงิน               NPV         มีความคุมคาในการลงทุนเน่ืองจาก 
ในการกอสรางโรงไฟฟาพลังงานลม    ดานเศรษฐศาสตร  BCR               พื้นที่ตัวอยางนี้มีความเหมาะสม 
เพื่อผลิตไฟฟาจายขนานเขาระบบ       IRR                ทางดานในการกอสรางโรงไฟฟา 
จําหนายโดยภาคเอกชน         PB                  จึงทําใหผลิตกระแสไฟฟาไดมี   
กรณีศึกษาชายหาด อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา             ประสิทธิภาพ 
 

 
 ที่มา: จากการสรุป. 
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 ในการวิจัยครัง้นี้ ผูวิจัยไดดําเนินตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. ขอมูลและแหลงที่มาของขอมูล 
2. การเก็บรวบรวมขอมูล 
3. การจัดกระทําและการวเิคราะหขอมูล 

 

1. ขอมูลและแหลงที่มาของขอมูล 
 ขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดมาจากการเก็บรวบรวมขอมูล และการสัมภาษณจาก

หนวยงานที่เกี่ยวของของโครงการ ซึ่งสามารถแบงขอมูลไดเปน 2 ประเภท คือ 
(1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  

 โดยรวบรวมขอมูลจากการสํารวจฝายจัดซื้อของโครงการ และจากการสัมภาษณวิศวกร  
และผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของของโครงการลงทุนในการนําพลังงานลมมาผลิตพลังงานไฟฟาที่ใชในการ
ดําเนินงานของภาคเอกชน 

(2) ขอมูลทุติยภมูิ (Secondary Data) 
  โดยรวบรวมขอมูลจาก รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ ตลอดจนขอมูลทางอินเตอรเนต 
สิ่งพิมพ และเอกสารทางวิชาการตางๆที่เกี่ยวของ ที่หนวยงานภาครัฐและเอกชนไดตีพิมพเผยแพร 
เชน การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ธนาคารแหงประเทศไทย และกระทรวงพลังงาน เปนตน 
รวมถึงรายงานการศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนเกี่ยวกับพลังงานลม และพลังงานทดแทน
ตางๆที่มีลักษณะใกลเคียงกับโครงการที่ทําการศึกษานี้ โดยขอมูลและแหลงที่มาในสวนนี้แสดงไวดัง
ตาราง 3 
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ตาราง 3 แสดงที่มาขอมูลทตุิยภูมิในการวิเคราะหความเปนไปไดในการลงทุนประเภทพลังงานลม 
 
 

  ประเภทของขอมูล                   แหลงที่มา 
 

ขอมูลอัตราดอกเบี้ยตางๆ         แหลงคนควาขอมูล 
- อัตราดอกเบี้ยพันธบตัรรัฐบาล             -   ธนาคารแหงประเทศไทย 
- อัตราดอกเบี้ยหุนกู                 -   หนวยธุรกิจที่ทําการศกึษาใน  

   งานวิจัยนี้ 
- อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาํ     -   ธนาคารกรุงเทพ 

 
ขอมูลพลังงานลม      แหลงคนควาขอมูล 

- ศักยภาพพลังงานลม      -  การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย 
- ราคารบัซ้ือไฟฟา       -  การไฟฟาสวนภูมิภาค 

 
สถิตติางๆ        แหลงคนควาขอมูล 

- การพยากรณความตองการไฟฟา    -   คณะอนุกรรมการการพยากรณ 
      ความตองการไฟฟา 

 

 
2. เคร่ืองมือที่ใชและการเก็บรวบรวมขอมูล 

  (1)  ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ผูวิจัยทําการศึกษาจากขอมูลปฐมภูมิ ในการ
วิเคราะหความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตร ซึ่งเปนขอมูลเชิงปริมาณ อันไดมาจากการสัมภาษณ โดย
ใชแบบสัมภาษณการลงทุนที่ผูวิจัยสรางขึ้น ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณการลงทุนไดแก ขอมูล
ลักษณะโครงการ ขอมูลรายรับโครงการ ขอมูลรายจายโครงการ และ ขอมูลเกี่ยวกับการลงทุนของ
โครงการ ขอมูลที่ไดนํามาใชในการประมาณการตนทุนและรายรับ เพ่ือใชในการคํานวณผลตอบแทน
การลงทุน 
 การสรางเครือ่งมือที่ใชในการวิจัย 

 1.  ศึกษาคนควาเอกสาร ผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับการลงทุนนําพลังงานทดแทนตางๆมาผลิต
พลังงานไฟฟา เพ่ือสรางเปนแบบสัมภาษณเกี่ยวกบัรายละเอียดของการลงทุนโครงการ 

 2.  การสรางแบบสัมภาษณ ประกอบดวยขอมูลคําถาม ซึ่งแบง 4 สวน ประกอบดวย 
  ตอนที่ 1: ขอมูลลักษณะโครงการ มีเน้ือหาเกี่ยวกับลกัษณะโครงการ ทําเลทีต่ั้ง ขนาด

ของกังหันลม ลักษณะและประเภทของกังหันลม จํานวนกังหันลม 
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  ตอนที่ 2: ขอมูลรายรับโครงการ มีเน้ือหาเกี่ยวกับ มูลคาของการผลติไฟฟาได และ
ราคาขายพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดใหกบัการไฟฟา 

  ตอนที่ 3: ขอมูลรายจายโครงการ มีเน้ือหาเกี่ยวกับคาใชจายทั้งหมดของโครงการ 
อาทิคาเครื่องจักรและวัสดุอุปกณคาใชจายในการกอสราง และคาใชจายในการดําเนินงาน ฯลฯ 

  ตอนที่ 4: ขอมูลเกี่ยวกบัการลงทุนโครงการ มีเน้ือหาเกี่ยวกับ มูลคาการลงทุน 
สัดสวนการลงทุน ระยะเวลาโครงการ และลําดับการลงทุนอ่ืนๆ 

 3. นําแบบสัมภาษณฉบับสมบูรณไปใชในการขอขอมูลจากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 
 
 (2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ผูวิจัยทําการศึกษาจากขอมูลทุติยภูมิ ในการ

วิเคราะหความคุมคาทางดานเศรษฐศาสตร จากอินเตอรเนต ประกอบดวยขอมูลเชิงปริมาณ และ
ขอมูลเชิงคุณภาพ อันไดแก สภาพทั่วไปของพื้นที่ที่ศึกษา ดานเศรษฐกิจ สังคม สถิติที่มีการเก็บ
รวบรวมตางๆ อาทิ การพยากรณปริมาณความตองการใชไฟฟาในอนาคต ราคารับซื้อไฟฟา และ
ราคาประเมินที่ดิน เปนตน ขอมูลในสวนนี้นํามาใชในการอางอิง การประมาณการตนทุนและรายรับ 
 

3. การวิเคราะหขอมูลและเกณฑที่ใชในการวิเคราะหการลงทุน 

 ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ และขอมูลสารสนเทศจากแหลงตางๆ เพ่ือ
ประมาณการตนทุนและผลประโยชนของโครงการลงทุนนําพลังงานลมมาผลิตเปนพลังงานไฟฟา
เพ่ือใชในการดําเนินงานของภาคเอกชน นํามาจัดทําประมาณการกระแสเงินสดรับ-จาย และนําคาที่
ไดมาปรับคาใหเปนมูลคาทางเศรษฐศาสตร เพ่ือทําการวิเคราะหความคุมคาทางเศรษฐศาสตร โดย
ใชเกณฑการตัดสินใจในการลงทุน เปนตัวชี้วัดวาควรลงทุนหรือไม แลวทําการวิเคราะหความ
ออนไหวของโครงการ สามารถลําดับเปนขั้นตอนไดดังนี้ 
 
 ข้ันตอนที่ 1 

 ทําการประมาณตนทุนและประโยชนของโครงการที่จะเกิดขึ้น เพ่ือนําไปวิเคราะห
เปรียบเทียบประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยใชเครื่องมือในการวิเคราะหการลงทุนในภายหลัง
ภายใตเง่ือนไข 

(1) ระยะเวลาโครงการ 10 ป 
(2) อัตราคิดลดที่ใชในการวิเคราะหโครงการ รอยละ 10 
(3) เงินทุนมาจากสวนของเจาของรอยละ 100 

 
โดยแบงเปน 2 กรณีดังนี้ 

 กรณีที่ 1 ศึกษาความคุมคาในการลงทุนเม่ือผลประโยชนที่ไดรับแบงเปนปริมาณไฟฟา
เพ่ือการดําเนินงานรอยละ 75 และปริมาณไฟฟาที่จําหนายใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาครอยละ 25 
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 กรณีที่ 2 ศึกษาความคุมคาในการลงทุนเม่ือผลประโยชนที่ไดรับคือปริมาณไฟฟาที่
จําหนายใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาครอยละ 100 
 
การประมาณการตนทุน 

(1) คาใชจายในการลงทุน 
-  ที่ดิน 
-  คากอสรางฐานกังหันลม 
-  คาขนสง 
-  คาประกัน 
-  คาฝกอบรม 
-  อุปกรณ Mobilization 
-  คาเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ 

      (2) คาใชจายในการดําเนินงาน 
        -  คาใชจายในการซอมแซมและบํารุงรักษากังหันลม 
   -  คาซอมแซมสถานที่และงานในสวนอ่ืนๆ 

(3) ตนทุนคาเสียโอกาส 
 

การประมาณการผลประโยชนของโครงการ  
 กรณีที่ 1 เม่ือผลประโยชนที่ไดรับแบงเปนปริมาณไฟฟาเพื่อการดําเนินงานรอยละ 75 

และปริมาณไฟฟาที่จําหนายใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาครอยละ 25 ไดแก 
- คาไฟฟาที่หนวยธุรกิจประหยัดได 
- รายไดจากการจําหนายไฟฟาสวนที่เหลอืใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค              

 กรณีที่ 2 ศึกษาความคุมคาในการลงทุนเม่ือผลประโยชนที่ไดรับคือปริมาณไฟฟาที่
จําหนายใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาครอยละ 100 ไดแก 

- รายไดจากการจําหนายไฟฟาทั้งหมดใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค              
 
 ข้ันตอนที่ 2 

 นําการประมาณการตนทุนและการประมาณการผลประโยชนที่ไดมาปรับคาใหเปนมูลคา
ทางเศรษฐศาสตร โดยใชตวัสัมประสิทธิป์รับคามาตรฐานในการคํานวณ เพ่ือปรับราคาตลาด ใหเปน
ราคาเงา ภายใตขอตกลงการวิจัยเบื้องตน 
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 ข้ันตอนที่ 3 
 นําการประมาณการตนทุนและการประมาณการผลประโยชนทางเศรษฐศาสตรมา

ประมาณการกระแสเงินสดรับ-จาย โดยคาที่คํานวณไดจะนํามาทําการวิเคราะหความคุมคาในการ
ลงทุนและวิเคราะหความออนไหวของโครงการโดยใชเกณฑวัดความคุมคาของการลงทุน อันไดแก 

 (1) มูลคาปจจุบันสุทธขิองโครงการ (Net Present Value) หรือ NPV 
 (3) อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit-Cost Ratio) หรือ BCR 
 (4) อัตราผลตอบแทนของโครงการ (Internal Rate of Return) หรือ IRR 
 (5) การวิเคราะหความออนไหว (Sensitivity Analysis) 

 
 ข้ันตอนที่ 4 
 นําผลการวิเคราะหความคุมคาในการลงทุนทางดานเศรษฐศาสตร มาทําการวิเคราะห 
ประกอบเกณฑการตัดสินใจลงทุน โดยใชเครื่องมือในการวิเคราะหการลงทุน 
 
เกณฑที่ใชในการวิเคราะหขอมูล แบงออกเปนประเภทตางๆ ดังนี้ 

1. สูตรที่ใชในการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน ไดแก การหาคาอัตราคดิลด (Discount 
rate) โดยใชวธิีการที่เรียกวา Risk-Free Rate Plus Premium โดยสูตรในการคํานวณอัตราคิดลดที่
เหมาะสมจึงเปนดังนี้ 

 
k = rf + rp 

 
โดยที่ k = ตนทุนของเงินทนุสวนของเจาของ 

               rf  = อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยทีป่ลอดความเสีย่ง (risk-free rate) 
             rp = อัตราผลตอบแทนเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่เกิดขึ้น (risk premium) 
 

โดยอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยทีป่ลอดความเสี่ยง ( rp) มีคาเทากับ 
 

rp = P 1  + P 2 

 
 โดยที่          rp   =  อัตราผลตอบแทนเพื่อชดเชยความเสีย่งที่เกิดขึ้น (risk premium) 

           P 1  =  สวนชดเชยความเสี่ยงเม่ือเปรียบเทยีบระหวางหุนกูของหนวยธุรกิจกับ    
                     หลักทรัพยของรัฐบาล 

P 2  =  สวนชดเชยความเสี่ยงเม่ือเปรียบเทยีบระหวางหุนสามัญของหนวยธรุกิจ  
              กับหุนกูของหนวยธุรกิจ 

 



32 
 

 จากอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพยที่ปลอดความเสี่ยง ( rp) ที่กลาวมาขางตน  โดยปกติ
จะคิดจากอัตรารับซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาล หรือจากอัตราผลตอบแทนตั๋วเงินคลังที่มีกําหนดอายุระยะ
สั้น โดยการถือวาหลักทรัพยของรัฐบาลเปนหลักทรัพยที่ปลอดจากความเสี่ยง สําหรับอัตรา
ผลตอบแทนเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจะแยกออกไดเปนสองสวนดวยกัน โดยสวนแรกเปนสวน
ชดเชยความเสี่ยงเม่ือเปรียบเทียบระหวางหุนกูของหนวยธุรกิจกับหลักทรัพยของรัฐบาล ซึ่งถาเรา
กําหนดสวนชดเชยดังกลาวใหเทากับ P 1   คา P 1 นี้จะหาไดจากสวนตางระหวางดอกเบี้ยของหุนกู
ของหนวยธุรกิจกับดอกเบี้ยของหลักทรัพยรัฐบาล สวนที่สองเปนสวนชดเชยความเสี่ยงเม่ือ
เปรียบเทียบระหวางหุนสามัญของหนวยธุรกิจ กับหุนกูของหนวยธุรกิจ ซึ่งถาเรากําหนดสวนชดเชย
นี้ใหเทากับ P 2 คาP 2 นี้โดยปกติจะตกอยูที่ประมาณรอยละ 4 

 
 สําหรับโครงการที่ทําการศึกษาในงานวิจัยครั้งน้ี มีสัดสวนในเงินลงทุนของผูประกอบการ 

รอยละ 100 อัตราดอกเบี้ยหุนกูของหนวยธุรกิจรอยละ 6 และอัตราพันธบัตรรัฐบาลรอยละ 2.82   
ซึ่งสามารถนํามาคํานวณหาอัตราคิดลดไดดังนี้  

 
จากสูตร                               k = rf + rp 
 

  ขั้นตอน1 หาอัตราผลตอบแทนเพื่อชดเชยความเสีย่งที่เกิดขึ้น (risk premium) 
 

rp = P 1  + P 2 

rp = (6 – 2.82) + 4 
   = 7.18 
 

  ขั้นตอนที่ 2 นําคา rp ที่ไดมาแทนในสูตร k = rf + rp 
          k = 2.82 + 7.18 

                                                                  = 10 
 
 ดังนั้น สําหรับในการวิเคราะหที่มีสัดสวนในเงินลงทุนของผูประกอบการรอยละ 100 

อัตราดอกเบี้ยหุนกูของหนวยธุรกิจรอยละ 6 และอัตราพันธบตัรรัฐบาลรอยละ 2.82 จะใชอัตราคิดลด
เทากับรอยละ 10 

 2.  สูตรที่ใชเปนเกณฑในการวิเคราะหการลงทุนทางดานการเศรษฐศาสตร ไดแก 
    2.1  มูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการ (Net Present Value) หรือ NPV 
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เม่ือ  NPV = มูลคาปจจุบันของผลตอบแทนสุทธขิองโครงการ 
           BC  = ผลตอบแทนในปที ่1, 2, 3,..., n 
           Ct  = คาใชจายในปที ่1, 2, 3,..., n 
            r  = อัตราดอกเบี้ยหรือคาเสียโอกาส (อัตราคิดลด) 

t  = ปที่ของโครงการ คือ ปที ่1, 2, 3,..., n 
n = อายุของโครงการ 

 
เกณฑที่ใชในการตัดสินใจ คือ 

 (1) ถาผลของ NPV > 0 แสดงวา การลงทุนของโครงการนี้คุมคา เพราะผลประโยชนที่ได
จากโครงการมีคามากกวาคาใชจายของโครงการที่เกดิขึ้น 

 (2) ถาผลของ NPV < 0 แสดงวา การลงทุนของโครงการนี้ไมคุมคา เพราะผลประโยชนที่
ไดจากโครงการมคีานอยกวาคาใชจายของโครงการที่เกิดขึ้น 

 (3) ถาผลของ NPV = 0 แสดงวา การลงทุนของโครงการนี้ใหผลประโยชนที่ไดจาก
โครงการมีคาเทากับคาใชจายของโครงการที่เกิดขึ้นพอดี ผูลงทุนจะตดัสินใจลงทุนหรือไม ก็ไม
ตางกัน 
 
  2.2 อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit-Cost Ratio) หรือ BCR 

 

 
 

 
เม่ือ   BCR = อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน 
        PVB = มูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสผลตอบแทน 
        PVB = มูลคาปจจุบันสุทธิของกระแสตนทุน 
           Ct = ตนทุนในปที ่t (t = 1, 2,…,n) 
          BC = ผลตอบแทนในปที ่t (t = 1, 2,…,n) 

                           i = อัตราคิดลด 
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 คาของ BCR อาจจะมีคาเทากับ 1 มากกวา 1 หรือ นอยกวา 1 ก็ได แตหลักเกณฑในการ 

ตัดสินใจเลือกโครงการที่มีความเหมาะสมและคุมคาในทางการเงิน คือ BCR ≥ 1 
  2.3 อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return) หรือ IRR 
ใชการแทนคาแบบลองผิดลองถูก (trial and error) คือการสุมตัวเลขแทนคา r ในสมการ 

 

 
 

โดย  Bt = ผลตอบแทนในปที ่1, 2, 3,...,n 
                        Ct = คาใชจายในปที ่1, 2, 3,...,n 

        r = อัตราดอกเบี้ยหรือคาเสียโอกาส (อัตราคิดลด) 
        t = ปที่ของโครงการ คือ ปที ่1, 2, 3,...,n 
        n = อายุของโครงการ 

 
 หลักเกณฑที่ใชในการตัดสนิใจลงทุน คือ เม่ือไดคา r มาแลว ใหนําไปเปรียบเทียบกับ

อัตราคิดลดหรืออัตราคาเสยีโอกาสที่โครงการกําหนด 
 ถาคา IRR > อัตราคิดลด แสดงวาโครงการนี้สมควรลงทุน เพราะถือวาใหผลตอบแทนสูง 

กวาคาเสยีโอกาสของการใชเงินทุน 
 ถาคา IRR < อัตราคิดลด แสดงวาโครงการนี้ไมสมควรลงทุน เพราะถือวาใหผลตอบแทน

ต่ํากวาคาเสียโอกาสของการใชเงินทุน 
 ถาคา IRR = อัตราคิดลด แสดงวาโครงการนี้จะลงทุนหรือไม ก็ใหผลไมแตกตางกัน 

เพราะถือวาใหผลตอบแทนเทากับคาเสยีโอกาสของการใชเงินทุน 
  2.4 การวิเคราะหความออนไหวของโครงการ (Sensitivity Analysis) 

  โดยใชการทดสอบคาความแปรเปลี่ยน (SVT) สามารถแยกได 2 กรณี ไดแก 
  กรณีแรก การทดสอบคาความแปรเปลี่ยนทางดานผลตอบแทน (SVTB) หมายความวา 

ผลตอบแทนโครงการสามารถลดลงไดรอยละเทาไร กอนที่จะทําให NPV มีคาเทากบัศูนย 
 
สูตรการคํานวณ 
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โดยกําหนดให      SVTB = การทดสอบคาความแปรเปลีย่นดานผลประโยชน 
     NPV  = มูลคาปจจุบันสทุธิของโครงการ 
     PVC  = มูลคาปจจุบันของตนทุน 
 

  กรณีที่สอง การทดสอบคาความแปรเปลีย่นทางดานตนทุน (SVTC) หมายความวา 
ตนทุนโครงการสามารถเพิ่มขึ้นไดรอยละเทาไร กอนที่จะทําให NPV มีคาเทากับศูนย 

 
สูตรในการคํานวณ  

 
 
โดยกําหนดให      SVTC = การทดสอบคาความแปรเปลีย่นดานผลตนทุน 

     NPV = มูลคาปจจุบันสทุธิของโครงการ 
     PVB = มูลคาปจจุบันของผลประโยชน 

 
ถา SVTB หรือ SVTC ที่คํานวณไดมีคาสูง ก็หมายความวาความเสี่ยงภายในโครงการอยูใน 

ระดับต่ํา 
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บทที่ 4  
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
การวิเคราะหขอมูล 
 การศึกษาความคุมคาในการนําพลังงานลมมาผลิตพลังงานไฟฟาเพื่อใชในการดําเนินงาน
ของภาคเอกชน ไดจากการเปรียบเทียบระหวางตนทุนและผลประโยชนของโครงการ ซึ่งจะชวยให
หนวยธุรกิจสามารถตัดสินใจไดวา โครงการมีความคุมคาและควรลงทุนหรือไม โดยการวิเคราะห
เพ่ือหาความคุมคาทางดานเศรษฐศาสตร หรือความสามารถในการดําเนินงานของโครงการ เพ่ือทํา
ใหเกิดความมั่นใจวาหากมีการดําเนินงานแลว จะมีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทําให
โครงการประสบผลสําเร็จ 
 ผลการศึกษาความคุมคาในการนําพลังงานลมมาผลิตพลังงานไฟฟาเพื่อใชในการ
ดําเนินงานของภาคเอกชน บริเวณชายหาดบานอําเภอ ตําบลนาจอมเทียน อําเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี โดยแบงผลการศึกษา ดังนี้ 

1. ขอมูลทั่วไปของโครงการนําพลังงานลมมาผลิตพลังงานไฟฟาเพื่อใชในการ 
ดําเนินงานของภาคเอกชน 

1.1 ลักษณะโครงการ 
1.2 การติดตั้งกังหันลมผลิตกระแสไฟฟาทางฝงทะเลตะวนัออก 

 
2. ผลการวิเคราะหกรณีที่ 1 ศกึษาความคุมคาในการลงทนุเม่ือผลประโยชนที่ไดรับ 

แบงเปนปริมาณไฟฟาเพื่อการดําเนินงานรอยละ 75 และปริมาณไฟฟาที่จําหนายใหกับการไฟฟา
สวนภูมิภาครอยละ 25 

2.1 ตนทุนของโครงการ 
2.2 ผลประโยชนของโครงการ 
2.3 ประมาณการกระแสเงินสด 
2.4 ความคุมคาทางเศรษฐศาสตรของโครงการ 
2.5 การศึกษาความออนไหวของโครงการ        

 
3. ผลการวิเคราะหกรณีที่ 2 ศกึษาความคุมคาในการลงทนุเม่ือผลประโยชนที่ไดรับคอื 

ปริมาณไฟฟาที่จําหนายใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาครอยละ 100 
3.1 ตนทุนของโครงการ 
3.2 ผลประโยชนของโครงการ 
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3.3 ประมาณการกระแสเงินสด 
3.4 ความคุมคาทางเศรษฐศาสตรของโครงการ 
3.5 การศึกษาความออนไหวของโครงการ        

 

1. ขอมูลทั่วไปของโครงการ 
 1.1 ลักษณะโครงการ  
  การศึกษาความคุมคาในการนําพลังงานลมเพื่อการผลิตพลังงานไฟฟาที่ใชในการ

ดําเนินงานของภาคเอกชน ตั้งอยูบริเวณชายหาดบานอําเภอ เทศบาลตําบลนาจอมเทียน อําเภอ สัต
หีบ จังหวัดชลบุรี เปนกังหันลมแบบแกนนอน (Horizontal Axis) ชนิดระบบการติดตั้งแบบเดี่ยว 
(Stand Alone System) ใบพัดมีเสนผาศูนยกลาง 10 เมตร ความสูงจากฐานถึงยอดหมุน 20 เมตร 
มีพ้ืนที่ประมาณ 6.25 ตารางวา กังหันลมผลิตไฟฟาขนาด 20 kW จํานวน 1 ตน โดยตัวกังหันลมที่
ติดตั้งสามารถผลิตกระแสไฟฟาไดถึง 5 กิโลวัตต ที่ความเร็วลม 6 เมตร/วินาที และมีคาเฉลี่ยในการ
ผลิตไฟฟาที่ประมาณ 2.5 กิโลวัตต มีมูลคาการลงทุนโครงการนี้ทั้งสิ้นประมาณ 3,500,000 บาท  

1.2 การติดตั้งกังหันลมผลิตกระแสไฟฟาทางฝงทะเลตะวันออก 
  ศักยภาพของพลังงานลมทางฝงตะวันออกของประเทศไทยมีคาต่ํากวาชายทะเลดาน

ภาคใตตอนบนฝงอาวไทยแตจะมีความปลอดภัยจากพายุกวา ขนาดของกังหันลมผลิตไฟฟาที่
เหมาะสมสําหรับบริเวณนี้จึงเปนกังหันที่มีขนาดไมใหญมากนัก จากขอมูลศักยภาพพลังงานลมของ
ประเทศไทยนั้น หากเทียบกับประเทศในยุโรปแลวถือวามีศักยภาพตํ่ามาก ซึ่งในทางปฏิบัตินั้น
ความเร็วลมในระดับประมาณ 6 เมตร/วินาที ถือวายังไมเหมาะกับการติดตั้งกังหันลมขนาดใหญ
ระดับเมกะวัตต เพราะกังหันลมขนาดดังกลาวตองการความเร็วลมเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 12–15 เมตร/
วินาที ดังน้ันทางเลือกที่เหมาะสมของประเทศไทยหากจะสงเสริมใหมีการใชพลังงานจากลมในการ
ผลิตไฟฟา ควรจะเปนระบบขนาดเล็กในชวงพิกัดกําลังระดับกิโลวัตตจะมีความเหมาะสมกวา  
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2. ผลการวิเคราะหกรณีที่ 1 ศึกษาความคุมคาในการลงทุนเมื่อผลประโยชนที ่
ไดรับแบงเปนปริมาณไฟฟาเพื่อการดําเนินงานรอยละ 75 และปริมาณไฟฟาที่
จําหนายใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาครอยละ 25  

 จากการวิเคราะหความคุมคาทางเศรษฐศาสตรของโครงการนําพลังงานลมมาผลิต
พลังงานไฟฟา ภายใตขอตกลงงานวิจัย 

(1)  ระยะเวลาโครงการ 10 ป 
(2)  อัตราคิดลดที่ใชในการวิเคราะหโครงการ รอยละ 10 
(3)  เงินทุนมาจากสวนของเจาของรอยละ 100 
(4)  ปริมาณไฟฟาเพื่อการดําเนินงานรอยละ 75 และปริมาณไฟฟาที่จําหนาย    

ใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาครอยละ 25 
 ผลการวิเคราะหจะประกอบไปดวย ประมาณการรายจายของโครงการ ประมาณการ
รายรับของโครงการ ประมาณการงบกระแสเงนิสด มูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการ อัตราสวน
ผลตอบแทนตอตนทุน อัตราสวนผลตอบแทนภายในโครงการ และการวิเคราะหความออนไหวของ
โครงการ โดยจะแสดงการคํานวณดังตอไปน้ี 

2.1 ตนทุนของโครงการ (กรณีที่1) 
  ตนทุนของโครงการ เปนตนทุนตั้งแตเริ่มโครงการจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ คือ ตนทุน 

คาใชจายเพื่อการลงทุนตั้งแตปที่ 0 (แสดงในตาราง 4) และตนทุนคาใชจายในการดําเนินงานตั้งแตป
ที่ 1-10 (แสดงในตาราง 5) 

  การกําหนดตนทุนของโครงการนั้น ไดจากการรวบรวมขอมูลจากเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
กับโครงการดังกลาว คือ วิศวกรผูควบคุมโครงการ ซึ่งพบวาการดําเนินโครงการดังกลาว มีตนทุน
โครงการตั้งแตเ ร่ิมตนโครงการจนสิ้นสุดโครงการประมาณการตามขอมูลจริง พ .ศ .2551 
ประกอบดวย 

1. ที่ดิน ใชราคาประเมินที่ดินในการคิดราคาที่ดิน ซึ่งตั้งอยูบริเวณชายหาดบานอําเภอ  
ตําบลนาจอมเทียบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ขนาดเนื้อที่ 6.25 ตารางวา ตารางวาละ 15,000 
บาท รวมเปนเงินทั้งสิน 93,750 บาท 

2. คากอสรางฐานกังหันลม เปนจํานวนเงิน 500,000 บาท 
3. คาขนสง เปนเงิน 30,000 บาท  
4. คาฝกอบรม เปนจํานวนเงนิ 20,000 บาท 
5. คาประกัน (Insurance) เปนจํานวนเงิน 60,000 บาท 
6. อุปกรณ Mobilization จํานวนเงิน 30,000 บาท 
7. คาเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 2,573,000 บาท โดย 

รายละเอียดดังนี้ 
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7.1 การดําเนินงานดานกลศาสตร(Mechanical Work) 
- กังหันลมผลิตไฟฟา (กําลังการผลิตไฟฟา 20 กิโลวัตตที่ความเรว็ลม 12  

                              เมตร/วินาที) จํานวน 1 ชุด เปนจํานวนเงิน 1,480,000 บาท 
- น็อตยึดกับฐานคอนกรีต จํานวน 1 ชุด จํานวนเงิน 220,000 บาท 
- อุปกรณติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟา จํานวน 1 ชุด จํานวนเงิน 120,000 บาท 

7.2 การดําเนินงานดานไฟฟา(Electrical Work) 
- อุปกรณแปลงไฟฟา จํานวน 1 ชุด จํานวนเงิน 46,000 บาท 
- แผงวงจร จํานวน 1 ชุด จํานวนเงิน 30,000 บาท 
- อุปกรณเกี่ยวกับสายไฟ (งานดานสายไฟ) เปนจํานวนเงิน 88,000 บาท 
- หลอดไฟ จํานวน 1 ชุด จํานวนเงิน 20,000 บาท 

7.3 ตัวแปลงไฟฟา จํานวน 1 ชุด เปนจํานวนเงิน 380,000 บาท 
7.4 แบตเตอรี่ จํานวน 1 ชุด เปนจํานวนเงิน 189,000 บาท 

 
ตาราง 4 ตนทุนคาใชจายเพื่อการลงทุนปที่ 0  

                                                                                                       หนวย: บาท 

รายการ จํานวนเงิน 
ที่ดิน 93,750 
คากอสรางฐานกังหันลม 500,000 
คาขนสง 30,000 
คาฝกอบรม 20,000 
คาประกัน 60,000 
อุปกรณ Mobilization 30,000 
คาเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ  
    การดําเนินงานดานกลศาสตร(Mechanical Work) 1,820,000 
    การดําเนินงานดานไฟฟา(Electrical Work) 184,000 
    ตัวแปลงไฟฟา 380,000 
    แบตเตอรี ่ 189,000 

รวมตนทุนคาใชจายเพื่อการลงทุนโครงการ 3,306,750 

 
 ที่มา: จากการสัมภาษณ. 
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8. คาซอมแซมและบํารุงรักษากังหันลม เปนจํานวนเงิน 120,000 บาทตอป โดยจะมี
การทําสัญญาทุกๆ 3 ป และมีจะปรับเพ่ิมขึ้นรอยละ 5 ตามอัตราเงินเฟอเฉลี่ยทุก 3 ป และมีการ
ซอมแซมบํารุงรักษาใหมีสภาพการใชงานไดตามปกตติลอดอายุโครงการ โดยคิดในระยะเวลาการ
ดําเนินงาน 10 ป 

9. คาซอมแซมสถานที่และงานในสวนอ่ืนๆ เปนจํานวนเงิน 80,000 บาทตอ 3 ป  
เน่ืองจากทุกๆ 3 ป จะมีการซอมแซม ทําความสะอาด สถานที่และงานสวนอ่ืนๆทีเ่กี่ยวของ 
 
ตาราง 5 ประมาณการตนทุนคาใชจายในการดําเนินงานปที่ 1-10 

                        หนวย: บาท 

ปที ่ คาซอมแซมและบํารุงรักษา
กังหันลม 

คาซอมแซมสถานที่และงาน
ในสวนอ่ืนๆ 

รวมจํานวนเงนิ 

1 120,000 - 120,000 
2 120,000 - 120,000 
3 120,000 80,000 200,000 
4 126,000 - 126,000 
5 126,000 - 126,000 
6 126,000 80,000 206,000 
7 132,300 - 132,300 
8 132,300 - 132,300 
9 132,300 80,000 212,300 
10 138,915 - 138,915 
รวม 1,273,815 240,000 1,513,815 

 
 ที่มา: จากการสัมภาษณ. 
 

10. ตนทุนคาเสียโอกาสของโครงการ 
 การศึกษาความคุมคาทางเศรษฐศาสตรของการนําพลังงานลมมาผลิตพลังงานไฟฟาใน

ครั้งนี้ไดมีการนําตนทุนคาเสียโอกาสมารวมอยูในการประมาณการกระแสเงินสดรับ-จาย โดยตนทุน
คาเสียโอกาสไดแสดงรายละเอียดดังตาราง 6  
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ตาราง 6 ตนทุนคาเสียโอกาสของเงินทุน 
                    หนวย: บาท 

ปที ่ เงินลงทุน อัตราดอกเบี้ย 
รอยละ 2.5 ตอป 

มูลคารวม 
(เงินตนบวกดอกเบี้ย) 

1 3,306,750.00 82,668.75 3,389,418.75 
2 3,389,418.75 84,735.47 3,474,154.22 
3 3,474,154.22 86,853.86 3,561,008.07 
4 3,561,008.07 89,025.20 3,650,033.28 
5 3,650,033.28 91,250.83 3,741,284.11 
6 3,741,284.11 93,532.10 3,834,816.21 
7 3,834,816.21 95,870.41 3,930,686.62 
8 3,930,686.62 98,267.17 4,028,953.78 
9 4,028,953.78 100,723.84 4,129,677.63 
10 4,129,677.63 103,241.94 4,232,919.57 
รวม  926,169.57  

 
 ที่มา: จากการคํานวณ. 
 

 2.2 ผลประโยชนของโครงการ (กรณีที่1) 
การประมาณการผลประโยชนของการนําพลังงานลมมาผลิตพลังงานไฟฟา สามารถ

ประมาณการจาก คาไฟฟาที่หนวยธุรกิจประหยัดได และรายไดจากการจําหนายไฟฟาสวนที่เหลือ
ใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยเปนการวิเคราะหผลประโยชนตลอดระยะเวลาโครงการ 10 ป 

2.2.1 คาไฟฟาที่หนวยธุรกิจประหยัดได โดยในโครงการนําพลังงานลมมาผลิต
พลังงานไฟฟาที่ใชในการดําเนินงานของภาคเอกชนในครั้งน้ี มีปริมาณพลังงานไฟฟาที่ผลิตได
ประมาณ 43,000 หนวยตอป ซึ่งปริมาณไฟฟาที่ใชสําหรับการดําเนินงานในโครงการคิดเปนรอยละ 
75 ของปริมาณไฟฟาที่ผลิตไดทั้งหมดตอป ซึ่งมีจํานวนเทากับ 2,688 หนวยตอเดือน [(43,000 x 
75/100) /12เดือน] โดยคิดตลอดระยะเวลาโครงการ 10 ป  
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ตาราง 7 แสดงการคํานวณอัตราคาไฟฟาตอเดือน 
 

อัตราคาไฟฟาปกติแบบอัตรากาวหนา 
มีปริมาณการใชพลังงานไฟฟา 2,688 หนวยตอเดือน 

การปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติ(Ft) 92.55 สตางค/หนวย 
สวนท่ี 1 คาไฟฟาฐาน   
   1.1 คาพลังงานไฟฟา   
        แรงดัน 12 – 24 กิโลโวลต หนวยละ 2.4649 บาท 
        แรงดันต่ํากวา 12 กิโลโวลต   
150 หนวยแรก (หนวยที่ 1 – 150) = (150 × 1.8047) 270.71 บาท 
250 หนวยตอไป (หนวยที่ 151 – 400) = (250 × 2.7781) 694.53 บาท 
เกินกวา 400 หนวย (หนวยที่ 401 เปนตนไป) = (2,688 – 400) × 2.9780 6,812.18 บาท 

รวม  7,777.42 บาท 
   1.2 คาบริการ  40.90 บาท 
รวมคาไฟฟาฐาน = 7,777.42 + 40.90 7,818.32 บาท 

สวนท่ี 2 คาไฟฟาผันแปร (Ft)    
จํานวนพลังงานไฟฟา × คา Ft = 2,687.50 × 0.9255 2,487.28 บาท 
สวนท่ี 3 คาภาษีมูลคาเพิ่มรอยละ 7    
(คาไฟฟาฐาน + คา Ft) × 7/100 = (7,818.32 + 2,487.28) × 7/100 721.39 บาท 
รวมเงินคาไฟฟา = 7,818.32 + 2,487.28 + 721.39 11,026.99 บาท 

 
 ที่มา: การไฟฟาสวนภูมิภาค. 2553. 

 
โดยที่ คาไฟฟาที่หนวยธุรกิจประหยัดไดตอป 

   = อัตราคาไฟฟาตอเดือน x 12 เดือน 
  = 11,026.99 บาทตอเดือน x 12 เดือน 

       = 132,323.88 บาทตอป 
 

2.2.2 รายไดจากการจําหนายไฟฟาสวนที่เหลือใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค โดย 
โครงการนําพลังงานลมมาผลิตพลังงานไฟฟาที่ใชในการดําเนินงานของภาคเอกชน มีปริมาณ
พลังงานไฟฟาที่ผลิตไดประมาณ 43,000 kWh ตอป ซึ่งปริมาณไฟฟาสวนที่เหลือไดจําหนายใหกับ
การไฟฟาสวนภูมิภาคคิดเปนรอยละ 25 ของปริมาณไฟฟาที่ผลิตไดทั้งหมดตอป ซึ่งมีจํานวนเทากับ 
10,750 หนวยตอป (43,000 x 25/100) ในราคารับซื้อไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาค 7 บาทตอ
หนวย (ราคาไฟฟาฐานเฉลี่ย + สวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา เทากับ 2.5 บาทตอหนวย + 4.5 บาทตอ
หนวย = 7 บาทตอหนวย) โดยคิดตลอดระยะเวลาโครงการ 10 ป  
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โดยแสดงการคํานวณอัตรารับซื้อไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาคตอปดังนี้ 
= ปริมาณไฟฟาที่ขายใหการไฟฟาหนวยตอป x ราคารับซื้อไฟฟา 
= 10,750 หนวยตอป x 7 บาทตอหนวย 
= 75,250 บาทตอป 
 

ตาราง 8 การประมาณการผลประโยชนของโครงการปที่ 1-10 (กรณีที่ 1) 
                หนวย: บาท 

ปที ่ คาไฟฟาที่หนวยธุรกิจประหยัดได รายไดจากการจําหนายไฟฟา ผลตอบแทนตอป 
1 132,323.88 75,250.00 207,573.88 
2 132,323.88 75,250.00 207,573.88 
3 132,323.88 75,250.00 207,573.88 
4 132,323.88 75,250.00 207,573.88 
5 132,323.88 75,250.00 207,573.88 
6 132,323.88 75,250.00 207,573.88 
7 132,323.88 75,250.00 207,573.88 
8 132,323.88 75,250.00 207,573.88 
9 132,323.88 75,250.00 207,573.88 
10 132,323.88 75,250.00 207,573.88 
รวม 1,323,238.80 752,500.00 2,075,738.80 

 
 ที่มา: จากการคํานวณ. 
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 2.3 ประมาณการกระแสเงนิสด (กรณีที่1) 
  การประมาณการงบกระแสเงินสดทางดานเศรษฐศาสตร เปนการพิจารณาแหลงที่มา

ของเงินทุนไหลเขา และการใชไปของเงินทุนไหลออก ทําใหทราบความเปลี่ยนแปลงหรือความ
เคลื่อนไหวของกระแสเงินสดรับและการแสเงินสดจายของโครงการ โดยนําคาที่ไดจากประมาณการ
กระแสเงินสดทางดานการเงินมาทําการปรับคาดวยคาสัมประสิทธิ์ปรับคามาตรฐาน ซึ่งผลการ
ประมาณการงบกระแสเงินสดทางดานเศรษฐศาสตรนี้ จะนําไปใชในการคํานวณความคุมคาทาง
เศรษฐศาสตรในการนําพลังงานลมมาผลิตพลังงานไฟฟาที่ใชในการดําเนินงานของภาคเอกชนตอไป 
โดยตั้งแตเริ่มโครงการจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ สามารถสรุปเปนกระแสเงินสดสุทธิทาง
เศรษฐศาสตรของโครงการในแตละปตลอดอายุโครงการ 10 ป โดยมีรายละเอียดแสดงการปรับคา
ทางเศรษฐศาสตรดังตาราง 9 และนําคาทางเศรษฐศาสตรมาประมาณการงบกระแสเงินสดทางดาน 
เศรษฐศาสตรดังตาราง 10
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ตาราง 9 แสดงการปรับคาสัมประสิทธิ์มาตรฐานของโครงการนําพลังงานลมมาผลิตพลังงานไฟฟา 
                                                                                                           หนวย:บาท 
 มูลคาทางดาน

การเงิน 
คาสัมประสิทธิ์ปรับคา

มาตรฐาน 
มูลคาทางดาน
เศรษฐศาสตร 

เงินลงทุน 

ที่ดิน1/ 
 

93,750 
 

Land Conversion Factor3/ 
= 0.94 

 
88,125 

คากอสรางฐานกังหันลม1/ 500,000 1 500,000 
คาขนสง1/ 30,000 Transportation Conversion 

Factor3/  = 0.926 
27,780 

คาฝกอบรม1/ 20,000 1 20,000 
คาประกัน1/ 60,000 1 60,000 
อุปกรณ Mobilization1/ 30,000 Standard Conversion 

Factor3/ = 0.94 
28,200 

คาเครื่องจักรและอุปกรณ1/ 2,573,000 Electricity Goods 
Conversion Factor3/ = 0.90 

2,325,700 

รวม   3,049,805 
ผลประโยชน (กรณีที่ 1 )    
รายไดจากคาไฟฟาที่หนวย
ธุรกิจประหยัดได2/ 

132,323.88 1 ตามมูลคาทางการเงิน 
 

รายไดจากการจําหนายไฟฟา
ใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค2/      

75,250 1 ตามมูลคาทางการเงิน 
 

ผลประโยชน (กรณีที่ 2 )    
รายไดจากการจําหนายไฟฟา
ใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค2/      

301,000 1 ตามมูลคาทางการเงิน 
 

ตนทุนดําเนินงาน    
คาซอมแซมและบํารุ งรักษา
กังหันลม1/ 

ตามคาใชจายดัง
ตาราง 5 

1 ตามมูลคาทางการเงิน
แตไมมีอัตราเงินเฟอ

มาเกี่ยวของ 
คาซอมแซมสถานที่และงานใน
สวนอื่นๆ1/ 

ตามคาใชจายดัง
ตาราง 5 

1 ตามมูลคาทางการเงิน
แตไมมีอัตราเงินเฟอ

มาเกี่ยวของ 
อัตราคิดลด -  10% 

 
 ที่มา: 1. จากการสัมภาษณ, 2. จากการคํานวณ และ3.บรรษัทอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย, 2544 
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ตาราง 10 ประมาณการงบกระแสเงินสดทางดานเศรษฐศาสตรของโครงการ: กรณีที่ 1 
                                                                            หนวย: บาท             
รายละเอียด    รวม ปที่ 0 ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 

กระแสเงินสดรับ       

รายไดจากคาไฟฟาที่หนวยธุรกิจประหยัดได    1,323,238.80  0 132,323.88  132,323.88   132,323.88  132,323.88  

รายไดจากการจําหนายไฟฟาใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค            752,500.00  0   75,250.00    75,250.00    75,250.00    75,250.00  

รวมกระแสเงินสดรับ   2,075,738.80  0 207,573.88  207,573.88   207,573.88  207,573.88  

กระแสเงินสดจาย       

ที่ดิน       88,125.00        88,125.00  0 0 0 0 

คากอสรางฐานกังหันลม     500,000.00      500,000.00  0 0 0 0 

คาขนสง       27,780.00        27,780.00  0 0 0 0 

คาฝกอบรม       20,000.00        20,000.00  0 0 0 0 

คาประกัน       60,000.00        60,000.00  0 0 0 0 

อุปกรณ Mobilization       28,200.00        28,200.00  0 0 0 0 

คาเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ  2,325,700.00   2,325,700.00  0 0 0 0 

คาซอมแซมและบํารุงรักษากังหันลม  1,200,000.00  0 120,000.00  120,000.00   120,000.00  120,000.00  

คาซอมแซมสถานที่และงานในสวนอื่นๆ     240,000.00  0 0 0   80,000.00  0 

รวมกระแสเงินสดจาย   4,489,805.00    3,049,805.00  120,000.00  120,000.00   200,000.00  120,000.00  

ตนทุนคาเสียโอกาส      926,169.57  0   82,668.75    84,735.47     86,853.86    89,025.20  

กระแสเงินสดสุทธิ (3,340,235.77) (3,049,805.00)     4,905.13      2,838.41  (79,279.98)   (1,451.32) 
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ตาราง 10 (ตอ) 
       หนวย: บาท 

รายละเอียด    ปที่ 5 ปที่6 ปที่7 ปที่ 8 ปที่ 9 ปที่ 10 
กระแสเงินสดรับ            

รายไดจากคาไฟฟาที่หนวยธุรกิจประหยัดได      132,323.88     132,323.88  132,323.88  132,323.88   132,323.88  132,323.88  

รายไดจากการจําหนายไฟฟาใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค             75,250.00       75,250.00    75,250.00    75,250.00    75,250.00    75,250.00  

รวมกระแสเงินสดรับ     207,573.88      207,573.88  207,573.88  207,573.88   207,573.88  207,573.88  

กระแสเงินสดจาย           
ที่ดิน 0 0 0 0 0 0 

คากอสรางฐานกังหันลม 0 0 0 0 0 0 

คาขนสง 0 0 0 0 0 0 

คาฝกอบรม 0 0 0 0 0 0 

คาประกัน 0 0 0 0 0 0 

อุปกรณ Mobilization 0 0 0 0 0 0 

คาเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ 0 0 0 0 0 0 

คาซอมแซมและบํารุงรักษากังหันลม    120,000.00     120,000.00  120,000.00  120,000.00   120,000.00  120,000.00  

คาซอมแซมสถานที่และงานในสวนอื่นๆ 0      80,000.00  0 0   80,000.00  0 

รวมกระแสเงินสดจาย     120,000.00      200,000.00  120,000.00  120,000.00   200,000.00  120,000.00  

ตนทุนคาเสียโอกาส       91,250.83        93,532.10    95,870.41    98,267.17   100,723.84  103,241.94  

กระแสเงินสดสุทธิ       (3,676.95)     (85,958.22)   (8,296.53) (10,693.29) (93,149.96) (15,668.06) 

 ทีมา: จากการคํานวณ.
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 2.4 ความคุมคาทางเศรษฐศาสตรในการนําพลังงานลมมาผลิตพลังงานไฟฟา (กรณีที่1) 
  ในการศึกษาตนทุนและผลประโยชนของโครงการนําพลังงานลมมาผลิตพลังงานไฟฟา 

เปนการวิเคราะห เพ่ือหาผลการดําเนินงานของโครงการวา เม่ือดําเนินการไปแลวจะเกิดความคุมคา
หรือไม โดยตองมีการจัดทําประมาณการงบกระแสเงินสด ซึ่งจะประกอบดวย กระแสเงินสดรับ 
(Cash in Flow) เพ่ือแสดงผลประโยชน และกระแสเงินสดจาย (Cash in Flow) เพ่ือแสดงตนทุนที่
เกิดขึ้นในแตละปตลอดอายุโครงการ โดยความแตกตางระหวางกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสด
จาย คือ กระแสเงินสดสุทธิ (Net Cash Flow) การศึกษาตนทุนและผลประโยชนของโครงการนํา
พลังงานลมมาผลิตพลังงานไฟฟาครั้งน้ี มีเกณฑในการวัดความคุมคาทางเศรษฐศาสตรของ
โครงการ 3 แนวทางคือ 

  2.4.1 มูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการ (Net Present Value) หรือ NPV 

  จากขอมูลในตาราง 10 ประมาณการงบกระแสเงินสดทางดานเศรษฐศาสตรของ
โครงการ สามารถนํามาคํานวณหามูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการได จากการคํานวณ พบวา มี
มูลคาปจจุบันสุทธิเปนลบ เทากับ -3,209,151.95 บาท หมายความวา มูลคาปจจุบันของรายรับ มีคา
นอยกวามูลคาปจจุบันของรายจายโครงการ ดังน้ันโครงการจึงไมมีความคุมคาสําหรับการลงทุน ดัง
สรุปในตาราง 11 

  2.4.2 อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit-Cost Ratio) หรือ BCR  
  จากขอมูลในตาราง 10 ประมาณการงบกระแสเงินสดทางดานเศรษฐศาสตรของ

โครงการ สามารถนํามาคํานวณหาอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนของโครงการได จากการคํานวณ
พบวา มีอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนนอยกวา 1 มีคาเทากับ 0.28 หมายความวามูลคาปจจุบัน
ของรายรับ มีคานอยกวามูลคาปจจุบันของรายจายโครงการ เม่ือโครงการลงทุนไป 1 บาท จะมี
รายรับกลับมาเทากับ 0.28 บาท แสดงวาประสิทธิภาพของการลงทุนในโครงการนี้สรางรายรับให
โครงการเปน 0.28 เทาของรายจายทั้งหมด ดังน้ันโครงการจึงไมมีความคุมคาสําหรับการลงทุน ดัง
สรุปในตาราง 11 

  2.4.3 อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return) หรือ IRR 

  จากขอมูลในตาราง 10 ประมาณการงบกระแสเงินสดทางดานเศรษฐศาสตรของ
โครงการสามารถนํามาคํานวณหาอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการได จากการคํานวณพบวา 
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ เทากับรอยละ -298.31 นอยกวาตนทุนคาเสียโอกาสหรืออัตราคิด
ลดที่เหมาะสมของโครงการซึ่งมีคารอยละ 10 ดังน้ัน โครงการจึงไมมีความคุมคาสําหรับการลงทุน 
(IRR = รอยละ -298.31) ดังสรุปในตาราง 11 
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  2.4.4 การวิเคราะหความออนไหว (Sensitivity Analysis) 

  การวิเคราะหความออนไหว ใชการวิเคราะหดวยการทดสอบคาความแปรเปลี่ยน 
(Switching Value Test) เปนการหาคาการเปลี่ยนแปลงเปนรอยละ (Percentage Change) ของ
ปจจัยที่เชื่อวามีอิทธิพลตอผลกําไรของโครงการ ซึ่งทําใหคา NPV มีคาเทากับ 0 
เม่ือคํานวณโดยใชอัตราคิดลดรอยละ 10 

   1.  การทดสอบคาความแปรเปลี่ยนทางดานรายรับ (SVTB) ผลการวิเคราะหพบวา 
รายรับรวมของโครงการควรเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 251.61 จึงทําใหคา NPV มีคาเทากับ 0 หมายความ
วาโครงการควรมีรายรับที่สูงกวาประมาณการที่ไดตั้งไว โดยหนวยธุรกิจจะตองทําใหรายรับรวม
เพ่ิมขึ้นถึง 5,222,766.39 บาท (SVTB = รอยละ 251.61) 

   2.  การทดสอบคาความแปรเปลี่ยนทางดานคาใชจาย (SVTC) ผลการวิเคราะห
พบวาคาใชจายของโครงการควรลดลงถึงรอยละ 71.56 จึงทําใหคาNPVมีคาเทากับ 0 หมายความ
วา โครงการควรมีรายจายที่ลดลงกวาประมาณการที่กําหนดไว โดยหนวยธุรกิจจะตองควบคุมให
คาใชจายรวมลดลงถึง 3,875,671.40 บาท (SVTC = รอยละ 71.56) ดังสรุปในตาราง 11 
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ตาราง 11 การวิเคราะหความคุมคาทางเศรษฐศาสตรของโครงการนําพลังงานลมมาผลิตพลังงานไฟฟา (กรณีที่ 1) 
                                                                                                                                                                           หนวย: บาท 
ระยะเวลา r = 10% รายรับ มูลคาปจจุบัน รายจาย 

(บวกตนทุน 
คาเสียโอกาส) 

มูลคาปจจุบัน กระแสเงินสดสุทธิ 
(3)-(5) 

มูลคาปจจุบันสุทธิ 
(4)-(6) 

ปที่ 0 1 - - 3,049,805.00 3,049,805.00 -3,049,805.00 -3,049,805.00 
ปที่ 1 0.9091 207,573.88              188,705.41  202,668.75           184,246.16  4,905.13        4,459.25  
ปที่ 2 0.8264 207,573.88              171,539.05  204,735.47           169,193.39  2,838.41        2,345.66  
ปที่ 3 0.7513 207,573.88              155,950.26  286,853.86           215,513.31  -79,279.98     -59,563.05 
ปที่ 4 0.683 207,573.88              141,772.96  209,025.20           142,764.21  -1,451.32         -991.25 
ปที่ 5 0.6209 207,573.88              128,882.62  211,250.83           131,165.64  -3,676.95      -2,283.02 
ปที่ 6 0.5645 207,573.88              117,175.46  293,532.10           165,698.87  -85,958.22     -48,523.42 
ปที่ 7 0.5132 207,573.88              106,526.92  215,870.41           110,784.69  -8,296.53      -4,257.78 
ปที่ 8 0.4665 207,573.88                 96,833.22  218,267.17           101,821.63  -10,693.29      -4,988.42 
ปที่ 9 0.4241 207,573.88                 88,032.08  300,723.84           127,536.98  -93,149.96     -39,504.90 
ปที่ 10 0.3855 207,573.88                 80,019.73  223,241.94             86,059.77  -15,668.06      -6,040.04 
รวม  2,075,738.80  5,415,974.57  -3,340,235.77  
คาPV  PVB 1,275,437.71 PVC 4,484,589.66 NPV -3,209,151.95 บาท 

BCR       0.28 เทา 

IRR       รอยละ -298.31 

Switching 
Value 

  SVTB = รอยละ 251.61  SVTc = รอยละ 71.56   

 ที่มา: จากการคํานวณ. 50 
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 จากผลการคํานวณคาตามเกณฑการตัดสินใจในการลงทุน สามารถสรุปและนํามา
วิเคราะหความความคุมคาทางเศรษฐศาสตร พบวา โครงการลงทุนในการนําพลังงานลมมาผลิต
พลังงานไฟฟาดังกลาวไมมีความคุมคาในการลงทุน ดังแสดงในตาราง 12 

 
ตาราง 12 สรุปการตัดสินใจลงทุนจากการวิเคราะหความคุมคาทางเศรษฐศาสตร (กรณีที่ 1) 
     อัตราคิดลด รอยละ 10 
 

เกณฑการประเมิน ผลการศึกษา เกณฑการตัดสินใจ ผลการตัดสินใจ 
NPV -3,209,151.95 บาท มีคามากกวา 0 ไมคุมคาในการลงทุน 
BCR 0.28 เทา มีคามากกวา 1 ไมคุมคาในการลงทุน 
IRR รอยละ -298.31 มีคามากกวาอัตราคา

เสียโอกาสของทุน 
หรืออัตราคิดลด 

ไมคุมคาในการลงทุน 

การวิเคราะหความ
ออนไหว 

SVTB = รอยละ 251.61 
SVTc = รอยละ 71.56 

 ประกอบการตัดสินใจ 

 
 ที่มา: จากการคํานวณ. 
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3.  ผลการวิเคราะหกรณีที่ 2 ศึกษาความคุมคาในการลงทุนเมื่อผลประโยชนที่
ไดรับคือปริมาณไฟฟาที่จําหนายใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาครอยละ 100 

 จากการวิเคราะหความคุมคาทางเศรษฐศาสตรของโครงการนําพลังงานลมมาผลิต
พลังงานไฟฟา ภายใตขอตกลงงานวิจัย 

(1)  ระยะเวลาโครงการ 10 ป 
(2)  อัตราคิดลดที่ใชในการวิเคราะหโครงการ รอยละ 10 
(3)  เงินทุนมาจากสวนของเจาของรอยละ 100 
(4)  ปริมาณไฟฟาที่จําหนายใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาครอยละ 100 

 
 ผลการวิเคราะหจะประกอบไปดวย ประมาณการรายจายของโครงการ ประมาณการ
รายรับของโครงการ ประมาณการงบกระแสเงินสด มูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการ อัตราสวน
ผลตอบแทนตอตนทุน อัตราสวนผลตอบแทนภายในโครงการ และการวิเคราะหความออนไหวของ
โครงการ โดยจะแสดงการคํานวณดังตอไปน้ี 

 3.1 ตนทุนของโครงการ (กรณีที่ 2) 
  ตนทุนของโครงการ เปนตนทุนตั้งแตเริ่มโครงการจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ คือ ตนทุน 

คาใชจายเพื่อการลงทุนตั้งแตปที่ 0 (แสดงในตาราง 4) และตนทุนคาใชจายในการดําเนินงานตั้งแตป
ที่ 1-10 (แสดงในตาราง 5) โดยการกําหนดตนทุนของโครงการนั้น ไดจากการรวบรวมขอมูลจาก
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับโครงการดังกลาว คือ วิศวกรผูควบคุมโครงการ ซึ่งพบวาการดําเนิน
โครงการดังกลาว มีตนทุนโครงการตั้งแตเร่ิมตนโครงการจนสิ้นสุดโครงการประมาณการตามขอมูล
จริง พ.ศ.2551 ดังที่ไดแสดงรายละเอียดตนทุนตางๆ เชนเดียวกับกรณีที่ 1 

 3.2 ผลประโยชนของโครงการ (กรณีที่ 2) 
  การประมาณการผลประโยชนของการนําพลังงานลมมาผลิตพลังงานไฟฟา สามารถ

ประมาณการรายไดจากการจําหนายไฟฟาที่ผลิตไดทั้งหมดใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยเปน
การวิเคราะหผลประโยชนตลอดระยะเวลาโครงการ 10 ป 

  3.2.1  รายไดจากการจําหนายไฟฟาที่ผลิตไดทั้งหมดใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค โดย 
โครงการนําพลังงานลมมาผลิตพลังงานไฟฟาที่ใชในการดําเนินงานของภาคเอกชน มีปริมาณ
พลังงานไฟฟาที่ผลิตไดประมาณ 43,000 kWh ตอป ซึ่งปริมาณไฟฟาที่ผลิตไดจําหนายใหกับการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคคิดเปนรอยละ 100 ของปริมาณไฟฟาที่ผลิตไดทั้งหมดตอป ซึ่งมีจํานวนเทากับ 
43,000 หนวยตอป ในราคารับซื้อไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาค 7 บาทตอหนวย (ราคาไฟฟา
ฐานเฉลี่ย + สวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา เทากับ 2.5 บาทตอหนวย + 4.5 บาทตอหนวย = 7 บาทตอ
หนวย) โดยคิดตลอดระยะเวลาโครงการ 10 ป  
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โดยแสดงการคํานวณอัตรารับซื้อไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาคตอปดังนี้ 
= ปริมาณไฟฟาที่ขายใหการไฟฟาหนวยตอป x ราคารับซื้อไฟฟา 
= 43,000 หนวยตอป x 7 บาทตอหนวย 
= 301,000 บาทตอป 
 

ตาราง 13 การประมาณการผลประโยชนของโครงการปที่ 1-10 (กรณีที่ 2) 
                หนวย: บาท 

ปที ่ รายไดจากการจําหนายไฟฟา 
1 301,000.00 
2 301,000.00 
3 301,000.00 
4 301,000.00 
5 301,000.00 
6 301,000.00 
7 301,000.00 
8 301,000.00 
9 301,000.00 
10 301,000.00 
รวม 3,010,000.00 

 
 ที่มา: จากการคํานวณ. 
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 3.3 ประมาณการกระแสเงนิสด (กรณีที่ 2) 
  การประมาณการงบกระแสเงินสดทางดานเศรษฐศาสตร เปนการพิจารณาแหลงที่มา

ของเงินทุนไหลเขา และการใชไปของเงินทุนไหลออก ทําใหทราบความเปลี่ยนแปลงหรือความ
เคลื่อนไหวของกระแสเงินสดรับและการแสเงินสดจายของโครงการ โดยนําคาที่ไดจากประมาณการ
กระแสเงินสดทางดานการเงินมาทําการปรับคาดวยคาสัมประสิทธิ์ปรับคามาตรฐาน ซึ่งผลการ
ประมาณการงบกระแสเงินสดทางดานเศรษฐศาสตรนี้ จะนําไปใชในคํานวณความคุมคาทาง
เศรษฐศาสตรในการนําพลังงานลมมาผลิตพลังงานไฟฟาที่ใชในการดําเนินงานของภาคเอกชนตอไป 
โดยตั้งแตเริ่มโครงการจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ สามารถสรุปเปนกระแสเงินสดสุทธิทาง
เศรษฐศาสตรของโครงการในแตละปตลอดอายุโครงการ 10 ป โดยมีรายละเอียดแสดงการปรับคา
ทางเศรษฐศาสตรดังตาราง 9 และนําคาทางเศรษฐศาสตรมาประมาณการงบกระแสเงินสดรับ-จาย 
ดังตาราง 14 
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ตาราง 14 ประมาณการงบกระแสเงินสดทางดานเศรษฐศาสตรของโครงการ: กรณีที่ 2 
                                                                                    หนวย: บาท 
รายละเอียด    รวม ปที่ 0 ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 

กระแสเงินสดรับ       

รายไดจากการจําหนายไฟฟาใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค   3,010,000.00  0 301,000.00  301,000.00   301,000.00  301,000.00  

รวมกระแสเงินสดรับ   3,010,000.00  0 301,000.00  301,000.00   301,000.00  301,000.00  

กระแสเงินสดจาย       

ที่ดิน       88,125.00        88,125.00  0 0 0 0 

คากอสรางฐานกังหันลม     500,000.00      500,000.00  0 0 0 0 

คาขนสง       27,780.00        27,780.00  0 0 0 0 

คาฝกอบรม       20,000.00        20,000.00  0 0 0 0 

คาประกัน       60,000.00        60,000.00  0 0 0 0 

อุปกรณ Mobilization       28,200.00        28,200.00  0 0 0 0 

คาเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ  2,325,700.00   2,325,700.00  0 0 0 0 

คาซอมแซมและบํารุงรักษากังหันลม  1,200,000.00  0 120,000.00  120,000.00   120,000.00  120,000.00  

คาซอมแซมสถานที่และงานในสวนอื่นๆ     240,000.00  0 0 0   80,000.00  0 

รวมกระแสเงินสดจาย   4,489,805.00    3,049,805.00  120,000.00  120,000.00   200,000.00  120,000.00  

ตนทุนคาเสียโอกาส      926,169.57  0   82,668.75    84,735.47     86,853.86    89,025.20  

กระแสเงินสดสุทธิ (2,405,974.57) (3,049,805.00)   98,331.25    96,264.53     14,146.14    91,974.80  
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ตาราง 14 (ตอ) 
                                                                                                                                                                    หนวย: บาท 
รายละเอียด    ปที่ 5 ปที่6 ปที่7 ปที่ 8 ปที่ 9 ปที่ 10 
กระแสเงินสดรับ            

รายไดจากการจําหนายไฟฟาใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค           301,000.00     301,000.00  301,000.00  301,000.00   301,000.00  301,000.00  

รวมกระแสเงินสดรับ     301,000.00      301,000.00  301,000.00  301,000.00   301,000.00  301,000.00  

กระแสเงินสดจาย           
ที่ดิน 0 0 0 0 0 0 

คากอสรางฐานกังหันลม 0 0 0 0 0 0 

คาขนสง 0 0 0 0 0 0 

คาฝกอบรม 0 0 0 0 0 0 

คาประกัน 0 0 0 0 0 0 

อุปกรณ Mobilization 0 0 0 0 0 0 

คาเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ 0 0 0 0 0 0 

คาซอมแซมและบํารุงรักษากังหันลม    120,000.00     120,000.00  120,000.00  120,000.00   120,000.00  120,000.00  

คาซอมแซมสถานที่และงานในสวนอื่นๆ 0      80,000.00  0 0   80,000.00  0 

รวมกระแสเงินสดจาย     120,000.00      200,000.00  120,000.00  120,000.00   200,000.00  120,000.00  

ตนทุนคาเสียโอกาส       91,250.83        93,532.10    95,870.41    98,267.17   100,723.84  103,241.94  

กระแสเงินสดสุทธิ       89,749.17          7,467.90    85,129.59    82,732.83          276.16    77,758.06  

 ที่มา: จากการคํานวณ. 56 
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 3.4 ความคุมคาทางเศรษฐศาสตรในการนําพลังงานลมมาผลิตพลังงานไฟฟา (กรณีที่ 2) 
  ในการศึกษาตนทุนและผลประโยชนของโครงการนําพลังงานลมมาผลิตพลังงานไฟฟา 

เปนการวิเคราะห เพ่ือหาผลการดําเนินงานของโครงการวา เม่ือดําเนินการไปแลวจะเกิดความคุมคา
หรือไม โดยตองมีการจัดทําประมาณการงบกระแสเงินสด ซึ่งจะประกอบดวย กระแสเงินสดรับ 
(Cash in Flow) เพ่ือแสดงผลประโยชน และกระแสเงินสดจาย (Cash in Flow) เพ่ือแสดงตนทุนที่
เกิดขึ้นในแตละปตลอดอายุโครงการ โดยความแตกตางระหวางกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสด
จาย คือ กระแสเงินสดสุทธิ (Net Cash Flow) การศึกษาตนทุนและผลประโยชนของโครงการนํา
พลังงานลมมาผลิตพลังงานไฟฟาครั้งน้ี มีเกณฑในการวัดความคุมคาทางเศรษฐศาสตรของ
โครงการ 3 แนวทางคือ 

  3.4.1 มูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการ (Net Present Value) หรือ NPV 

  จากขอมูลในตาราง 14 ประมาณการงบกระแสเงินสดทางดานเศรษฐศาสตรของ
โครงการ สามารถนํามาคํานวณหามูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการได จากการคํานวณ พบวา มี
มูลคาปจจุบันสุทธิเปนลบ เทากับ -2,635,095.16 บาท หมายความวา มูลคาปจจุบันของรายรับ มีคา
นอยกวามูลคาปจจุบันของรายจายโครงการ ดังน้ันโครงการจึงไมมีความคุมคาสําหรับการลงทุน ดัง
สรุปในตาราง 15 

  3.4.2 อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (Benefit-Cost Ratio) หรือ BCR  
  จากขอมูลในตาราง 14 ประมาณการงบกระแสเงินสดทางดานเศรษฐศาสตรของ

โครงการ สามารถนํามาคํานวณหาอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนของโครงการได จากการคํานวณ
พบวา มีอัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนนอยกวา 1 มีคาเทากับ 0.41 หมายความวามูลคาปจจุบัน
ของรายรับ มีคานอยกวามูลคาปจจุบันของรายจายโครงการ เม่ือโครงการลงทุนไป 1 บาท จะมี
รายรับกลับมาเทากับ 0.41 บาท แสดงวาประสิทธิภาพของการลงทุนในโครงการนี้สรางรายรับให
โครงการเปน 0.41 เทาของรายจายทั้งหมด ดังน้ันโครงการจึงไมมีความคุมคาสําหรับการลงทุน ดัง
สรุปในตาราง 15 

  3.4.3 อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate of Return) หรือ IRR 

  จากขอมูลในตาราง 14 ประมาณการงบกระแสเงินสดทางดานเศรษฐศาสตรของ
โครงการสามารถนํามาคํานวณหาอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการได จากการคํานวณพบวา 
อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ เทากับรอยละ -124.51 นอยกวาตนทุนคาเสียโอกาสหรืออัตราคิด
ลดที่เหมาะสมของโครงการซึ่งมีคารอยละ 10 ดังน้ัน โครงการจึงไมมีความคุมคาสําหรับการลงทุน 
(IRR = รอยละ -124.51) ดังสรุปในตาราง 15 
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  3.4.4 การวิเคราะหความออนไหว (Sensitivity Analysis) 

  การวิเคราะหความออนไหว ใชการวิเคราะหดวยการทดสอบคาความแปรเปลี่ยน 
(Switching Value Test) เปนการหาคาการเปลี่ยนแปลงเปนรอยละ (Percentage Change) ของ
ปจจัยที่เชื่อวามีอิทธิพลตอผลกําไรของโครงการ ซึ่งทําใหคา NPV มีคาเทากับ 0 
เม่ือคํานวณโดยใชอัตราคิดลดรอยละ 10 

   1.  การทดสอบคาความแปรเปลี่ยนทางดานรายรับ (SVTB) ผลการวิเคราะหพบวา 
รายรับรวมของโครงการควรเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 142.48 จึงทําใหคา NPV มีคาเทากับ 0 หมายความ
วาโครงการควรมีรายรับที่สูงกวาประมาณการที่ไดตั้งไว โดยหนวยธุรกิจจะตองทําใหรายรับรวม
เพ่ิมขึ้นถึง 4,288,648.00 บาท (SVTB = รอยละ 142.48) 

   2.  การทดสอบคาความแปรเปลี่ยนทางดานคาใชจาย (SVTC) ผลการวิเคราะห
พบวาคาใชจายของโครงการควรลดลงถึงรอยละ 58.76 จึงทําใหคา NPV มีคาเทากับ 0 หมายความ
วา โครงการควรมีรายจายที่ลดลงกวาประมาณการที่กําหนดไว โดยหนวยธุรกิจจะตองควบคุมให
คาใชจายรวมลดลงถึง 3,182,426.66 บาท (SVTC = รอยละ 58.76) ดังสรุปในตาราง 15 
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ตาราง 15 การวิเคราะหความคุมคาทางเศรษฐศาสตรของโครงการนําพลังงานลมมาผลิตพลังงานไฟฟา (กรณีที่ 2) 
                                                                                                                                                                       หนวย: บาท  

ระยะเวลา r = 15% รายรับ มูลคาปจจุบัน รายจาย 
(บวกตนทุน 
คาเสียโอกาส) 

มูลคาปจจุบัน กระแสเงินสดสุทธิ 
(3)-(5) 

มูลคาปจจุบันสุทธ ิ
(4)-(6) 

 
ปที่ 0 1 - - 3,049,805.00           3,049,805.00  -3,049,805.00 -3,049,805.00 
ปที่ 1 0.9091 301,000.00         273,639.10  202,668.75        184,246.16  98,331.25    89,392.94  
ปที่ 2 0.8264 301,000.00         248,746.40  204,735.47        169,193.39  96,264.53    79,553.01  
ปที่ 3 0.7513 301,000.00         226,141.30  286,853.86        215,513.31  14,146.14    10,627.99  
ปที่ 4 0.683 301,000.00         205,583.00  209,025.20        142,764.21  91,974.80    62,818.79  
ปที่ 5 0.6209 301,000.00         186,890.90  211,250.83        131,165.64  89,749.17    55,725.26  
ปที่ 6 0.5645 301,000.00         169,914.50  293,532.10        165,698.87  7,467.90      4,215.63  
ปที่ 7 0.5132 301,000.00         154,473.20  215,870.41        110,784.69  85,129.59    43,688.51  
ปที่ 8 0.4665 301,000.00         140,416.50  218,267.17        101,821.63  82,732.83    38,594.87  
ปที่ 9 0.4241 301,000.00         127,654.10  300,723.84        127,536.98  276.16        117.12  
ปที่ 10 0.3855 301,000.00         116,035.50  223,241.94          86,059.77  77,758.06    29,975.73  
รวม  3,010,000.00  5,415,974.57   -2,405,974.57  
คาPV  PVB 1,849,494.50 PVC           4,484,589.66 NPV -2,635,095.16 บาท 

BCR        0.41 เทา 

IRR       รอยละ -124.51  

Switching 
Value 

  SVTB = รอยละ 142.48  SVTc = รอยละ 58.76    

 ที่มา: การคํานวณ.
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 จากผลการคํานวณคาตามเกณฑการตัดสินใจในการลงทุน สามารถสรุปและนํามา
วิเคราะหความคุมคาทางเศรษฐศาสตร พบวา โครงการลงทุนในการนําพลังงานลมมาผลิตพลังงาน
ไฟฟาดังกลาวไมมีความคุมคาในการลงทุน ดังแสดงในตาราง 16 

 
ตาราง 16 สรุปการตัดสินใจลงทุนจากการวิเคราะหความคุมคาทางเศรษฐศาสตร (กรณีที่ 2) 
     อัตราคิดลด รอยละ 10 
 

เกณฑการประเมิน ผลการศึกษา เกณฑการตัดสินใจ ผลการตัดสินใจ 
NPV -2,635,095.16 บาท มีคามากกวา 0 ไมคุมคาในการลงทุน 
BCR 0.41 เทา มีคามากกวา 1 ไมคุมคาในการลงทุน 
IRR รอยละ –124.51 มีคามากกวาอัตราคา

เสียโอกาสของทุน 
หรืออัตราคิดลด 

ไมคุมคาในการลงทุน 

การวิเคราะหความ
ออนไหว 

SVTB = รอยละ 142.48 
SVTc = รอยละ 58.76 

 ประกอบการตัดสินใจ 

 
 ที่มา: จากการคํานวณ. 
 

สรุป 
 ผลการศึกษาความคุมคาทางเศรษฐศาสตรในการนําพลังงานลมมาผลิตพลังงานไฟฟา 

ผูวิจัยทําการศึกษาโดยมีเกณฑในการวัดความคุมคาทางเศรษฐศาสตรของโครงการ 3 แนวทางคือ 
1) มูลคาปจจุบันสุทธิของโครงการ (Net Present Value) หรือ NPV 2) อัตราสวนผลตอบแทนตอ
ตนทุน (Benefit-Cost Ratio) หรือ BCR 3) อัตราผลตอบแทนภายในของโครงการ (Internal Rate 
of Return) หรือ IRR ที่อัตราคิดลดรอยละ 10 ซึ่งผลที่ไดคือ ทั้ง 3 เกณฑ ไมมีความคุมคาในการ
ลงทุน ทั้งน้ี เพ่ือใหเห็นภาพรวมของผลการวิเคราะหความความคุมคาทางเศรษฐศาสตร และเพื่อ
ความสะดวกในการศึกษาเปรียบเทียบผลผูวิจัยจึงทําการสรุปผล ดังตาราง 17 
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ตาราง 17 สรุปเปรียบเทียบผลการวิเคราะหความคุมคาทางเศรษฐศาสตรของโครงการลงทุนนํา 
     พลังงานลมมาผลิตพลังงานไฟฟารวมทุกกรณีศึกษา 
 

 
 

รายละเอียด 

กรณี ท่ี  1: ผลประโยชน ท่ี ได รับ
แบง เปนปริมาณไฟฟาเพื่อการ
ดําเนินงานรอยละ 75 และปริมาณ
ไฟฟาท่ีจําหนายใหกับการไฟฟา
สวนภูมิภาครอยละ 25 

กรณท่ี  2: ประโยชน ท่ีได รับคือ
ปริมาณไฟฟาท่ีจําหนายใหกับการ
ไฟฟาสวนภูมิภาครอยละ 100 

ขอตกลงการวิจัย 
-    ระยะเวลาโครงการ 
-    อัตราคิดลด 
-    สัดสวนเงินลงทุน 
-    ผลประโยชน 

 
-  10 ป 
- รอยละ 10 
- เงินทุนสวนของเจาของรอยละ 100 
- ปริมาณไฟฟาเพ่ือการดําเนินงาน   
รอยละ 75 และปริมาณไฟฟาที่
จําหนายใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค
รอยละ 25 

 
-  10 ป 
- รอยละ 10 
- เงินทุนสวนของเจาของรอยละ 100 
- ปริมาณไฟฟาที่จําหนายใหกับการ  
ไฟฟาสวนภูมิภาครอยละ 100 

ประมาณการ 
- รายรับโครงการ 
-  รายจายโครงการ 
-  ตนทุนคาเสียโอกาส 
- กระแสเงินสดสุทธิ 

 
2,075,738.80 บาท 
4,489,805.00 บาท 
926,169.57 บาท 

-3,340,235.77 บาท 

 
3,010,000.00 บาท 
4,489,805.00 บาท 
926,169.57 บาท 

-2,405,974.57 บาท 
ผลการวิเคราะห 

- มูลคาปจจุบันสุทธิ 
- อัตราผลตอบแทนตอตนทุน 
- อัตราผลตอบแทนภายใน 
- คาความออนไหวดานรายรับ

รวม 
- คาความออนไหวดาน

คาใชจายรวม 

 
-3,209,151.95 บาท 

0.28 เทา 
รอยละ -298.31  
รอยละ 251.61 
รอยละ 71.56 

 
-2,635,095.16 บาท 

0.41 เทา 
รอยละ -124.51 
รอยละ 142.48 
รอยละ 58.76 

การตัดสินใจลงทุน ไมคุมคาในการลงทุน ไมคุมคาในการลงทุน 

 

 ที่มา: จากการสรุป. 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

  
 การวิจัยน้ีมุงศึกษาความคุมคาทางดานเศรษฐศาสตรของโครงการนําพลังงานลมมาผลิต

พลังงานไฟฟา  เพ่ือทําใหทราบถึงความคุมคาทางเศรษฐศาสตรในการลงทุนโครงการดังกลาว และ
เปนประโยชนตอผูประกอบการ และผูที่สนใจลงทุนตอไป 

 

สังเขปความมุงหมาย ความสําคัญ วิธีการดําเนินการวิจัย และการวิเคราะหขอมูล 
 ความมุงหมายของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนีผู้วิจัยมีความมุงหมายดังนี้ 
  เพ่ือศึกษาความเหมาะสมทางดานเศรษฐศาสตรในการนําพลังงานลมมาผลิตพลังงาน

ไฟฟาที่ใชในการดําเนินงานของภาคเอกชน  
 

 ความสําคัญของการวิจัย 
 การศึกษาครั้งน้ีจะทําใหทราบถึงความคุมคาในโครงการลงทุนนําพลังงานลมมาผลิต

พลังงานไฟฟาเพื่อใชดําเนินงานของภาคเอกชน รวมไปถึงการวิเคราะหความออนไหวของโครงการ   
อันจะเปนประโยชนใหผูที่สนใจใชเปนแนวทางในการศึกษาความคุมคาในการลงทุนโครงการอื่นๆ 
 
 วิธีการดําเนินการวิจัย 

 ขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดมาจากการเก็บรวบรวมขอมูล และการสัมภาษณ จากทั้ง
หนวยงานภาครัฐและเอกชน สามารถแบงขอมูลไดเปน 2 ประเภทคือ 

(1)   ขอมูลปฐมภมูิ (Primary Data) ไดแก ขอมูลลักษณะโครงการ ขอมูลรายรบัโครงการ  
ขอมูลรายจายโครงการ และ ขอมูลเกี่ยวกับการลงทุนของโครงการ ขอมูลที่ได นํามาใชในการ
ประมาณการตนทุนและรายรับ เพ่ือใชในการคํานวณผลตอบแทนการลงทุน โดยรวบรวมขอมูลจาก
การสํารวจฝายจัดซื้อของโครงการและจากการสัมภาษณ วิศวกร และผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของของ
โครงการลงทุนนําพลังงานลมมาผลิตพลังงานไฟฟา อันไดมาจากการสัมภาษณ โดยใชแบบ
สัมภาษณการลงทุนที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

 (2)  ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ประกอบดวยขอมูลเชิงปริมาณ และขอมูลเชิง
คุณภาพ อันไดแก สภาพทั่วไปของพื้นที่ที่ศึกษา ดานภูมิศาสตร สถิติที่มีการเก็บรวบรวมตางๆ อาทิ 
การพยากรณปริมาณความตองการไฟฟา ราคาประเมินที่ดิน เปนตน ขอมูลในสวนน้ี นํามาใชในการ
อางอิง การประมาณการตนทุนและรายรับ โดยรวบรวมขอมูลจาก หนังสือ วารสาร บทความ 
รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ ตลอดจนขอมูลทางอินเตอรเนต สิ่งพิมพ และเอกสารทางวิชาการ
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ตางๆที่เกี่ยวของ ที่หนวยงานภาครัฐและเอกชนไดตีพิมพเผยแพร เชน การไฟฟาสวนภูมิภาค 
ธนาคารแหงประเทศไทย และกระทรวงพลังงาน เปนตน รวมถึงรายงานการศึกษาความคุมคาใน
การลงทุนในโครงการที่มีลักษณะใกลเคียงกับโครงการที่ทําการศึกษานี้ 

 
 การวิเคราะหขอมูล 

  ผูวิจัยทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณและขอมูลสารสนเทศจากแหลง
ตางๆ เพ่ือประมาณการคาใชจายและรายรับของโครงการลงทุนนําพลังงานลมมาผลิตพลังงานไฟฟา
จากนั้นนําสรุปรายรับและคาใชจายรวมมาจัดกระทําใหอยูในรูปของงบกระแสเงินสด สําหรับใชใน
การวิเคราะหความคุมคาทางเศรษฐศาสตร โดยใชเกณฑการตัดสินใจลงทุน ไดแก มูลคาปจจุบัน
สุทธิ (NPV) อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (BCR) และอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) เปน
ตัวชี้วัดวาคุมคาควรลงทุนหรือไม ประกอบกับการวิเคราะหความออนไหวของโครงการดวยการ
ทดสอบคาความแปรเปลี่ยน (Swtiching Value Test) เพ่ือประกอบการตัดสินใจการลงทุน 

 

สรุปผลการวิจัย 
 ผูวิจัยนําผลการวิเคราะหขอมูลแบงตามกรณีศึกษา 2 กรณี สรุปผลการวิจัยภายใต

ขอตกลงงานวจัิยดังนี้ 
(1)  ระยะเวลาโครงการ 10 ป 
(2)  อัตราคิดลดที่ใชในการวิเคราะหโครงการ รอยละ 10 
(3)  เงินทุนมาจากสวนของเจาของรอยละ 100 

 
 กรณีที่ 1 ศึกษาความคุมคาในการลงทุนเม่ือผลประโยชนที่ไดรับแบงเปนปริมาณไฟฟา

เพ่ือการดําเนินงานรอยละ 75 และปริมาณไฟฟาที่จําหนายใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาครอยละ 25  
 จากการศึกษา พบวา โครงการมีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) -3,209,151.95 บาท คิดเปน

อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (BCR) 0.28 เทา และมีอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) รอยละ  -
298.31 เม่ือวิเคราะหตามเกณฑตัดสินใจ พบวาไมมีความคุมคาการลงทุนทั้งหมด เน่ืองจากรายจาย
สูงกวารายรับ 
 การวิเคราะหความออนไหวของโครงการที่ไมทําใหโครงการขาดทุน เพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจนั้น พบวา 

- รายรับรวม (SVTB) ควรเพิม่ขึ้นอีกรอยละ 251.61 หรือรายรับรวมเพิ่มขึ้น 
5,222,766.39 บาท ในขณะที่คาใชจายคงที่ 

- คาใชจายรวม (SVTC) ควรลดลงอีกรอยละ 71.56 หรือคาใชจายรับรวมลดลง 
3,875,671.40 บาท ในขณะที่รายรับคงที ่
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 กรณีที่ 2 ศึกษาความคุมคาในลงทุนเม่ือผลประโยชนที่ไดรับคือปริมาณไฟฟาที่จําหนาย
ใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาครอยละ 100  

 จากการศึกษา พบวา โครงการมีมูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) -2,635,095.16 บาท คิดเปน 
อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (BCR) 0.41 เทา และมีอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) รอยละ -
124.51 เม่ือวิเคราะหตามเกณฑตัดสินใจ พบวาไมมีความคุมคาการลงทุนทั้งหมด เน่ืองจากรายจาย
สูงกวารายรับ 
 การวิเคราะหความออนไหวของโครงการที่ไมทําใหโครงการขาดทุน เพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจนั้น พบวา 

- รายรับรวม (SVTB) ควรเพิม่ขึ้นอีกรอยละ 142.48 หรือรายรับรวมเพิ่มขึ้น 
4,288,648.00 บาท ในขณะที่คาใชจายคงที่ 

- คาใชจายรวม (SVTC) ควรลดลงอีกรอยละ 58.76 หรือคาใชจายรับรวมลดลง 
3,182,426.66 บาท ในขณะที่รายรับคงที ่
 
 จากการที่รายจายสูงกวารายรับนั้นสงผลใหเกิดความไมคุมคาในการลงทุนทั้ง 2 กรณี แต
หากหนวยธุรกิจยังตองมีการดําเนินโครงการตอ เพ่ือตองการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ของหนวยธุรกิจและเปนการดําเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอสังคม(Corporate Social 
Responsibility: CSR) โดยไมไดเปนการดําเนินงานเพื่อแสวงหากําไรน้ัน แนวทางแกไขที่พอจะทํา
ใหมีการขาดทุนนอยลงคือ จากเดิมที่มีการนําพลังงานไฟฟาที่ผลิตได แบงเปนรอยละ 75 นําไปใชใน
การดําเนินงานของหนวยธุรกิจ และสวนที่เหลืออีกรอยละ 25 ไดจําหนายใหกับการไฟฟาสวน
ภูมิภาคนั้น เปลี่ยนมาเปนการนําพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดทั้งหมดจําหนายใหกับการไฟฟาสวน
ภูมิภาครอยละ 100 แทน โดยจะสงผลใหโครงการมีการขาดทุนนอยลง  
 

อภิปรายผล 

 ผูวิจัยนําผลการวิเคราะหขอมูลมาอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 
  ในการวิเคราะหการประมาณการรายรับและคาใชจายตางๆ อันไดจากการสัมภาษณ 
วิศวกร และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของของโครงการ พบวา การลงทุนในพลังงานลม โดยใชเกณฑการ
ตัดสินใจ คือ มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (BCR) และอัตรา
ผลตอบแทนภายใน (IRR) สอดคลองกับการศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนพลังงานทดแทนดาน
อ่ืนๆ ดังเชนงานวิจัยของ มนวรรณ ลิ้มประเสริฐ (2547) ในการศึกษาเรื่อง “การศึกษาความ
เหมาะสมทางดานเศรษฐศาสตรของโครงการพัฒนาและขยายระบบไฟฟาที่ เกาะสีชังโดย
เปรียบเทียบระหวางใชเคเบิ้ลใตน้ํากับการปรับปรุงโรงงานไฟฟาดีเซล” งานวิจัยของ เอกประพันธ 
อักษรพันธ (2543) ในการศึกษาเรื่อง “การวิเคราะหความเปนไปไดของโครงการสาธิตระบบการผลิต
และจําหนายไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตยบนหลังคาบาน” และงานวิจัยของ รัฐวุธ ฤทธิประวัติ (2545) 
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ในการศึกษาเรื่อง “การศึกษาความเปนไปไดทางการเงินในการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟาดวย
เซลลแสงอาทิตยของผูผลิตพลังงานไฟฟารายเล็ก” ที่มีผลการวิจัยวา การมีมูลคาปจจุบันสุทธิเปนลบ 
อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนมีคานอยกวา 1 และอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการมีคานอย
กวาอัตราคิดลดของโครงการ แสดงวาการลงทุนในโครงการนั้นไมมีความคุมคาในการลงทุน 
  เม่ือเปรียบเทียบกับการศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนดานพลังงานลม ดังเชน
งานวิจัยของวิภาอร เศรษฐศิรินนท (2550) ในการศึกษาเรื่อง “การศึกษาความเปนไปไดในการ
กอสรางโรงไฟฟาพลังงานลม เพ่ือผลิตไฟฟาจายขนานเขาระบบจําหนายโดยภาคเอกชน : 
กรณีศึกษาชายหาด อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา” พบวาผลการวิจัยมีมูลคาปจจุบันสุทธิเปนบวก 
อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุนมีคามากกวา 1 และอัตราผลตอบแทนภายในของโครงการมีคา
มากกวาอัตราคิดลดของโครงการ แสดงวาการลงทุนในโครงการนั้นมีความคุมคาในการลงทุน 
   พบวา การลงทุนในพลังงานลมขางตนมี ระยะเวลาโครงการที่มากกวา ขนาดของการ
ลงทุนที่สูงกวา กําลังการผลิตของกังหันลมก็มากกวา และทําเลที่ตั้งของกังหันลมที่มีศักยภาพของ
ลมที่ดีกวาสงผลใหมีประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟาไดมากกวา เม่ือนํามาคํานวณมูลคาปจจุบันสุทธิ 
(NPV) อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (BCR) และอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) แลวจึงทําให
เกิดความคุมคาในการลงทุน  

 ดังน้ัน ในการประเมินความคุมคาในการลงทุนของโครงการใดๆ ไมควรสรุปการตัดสินใจ
จากผลการวิเคราะหเพียงคาจาก มูลคาปจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราสวนผลตอบแทนตอตนทุน (BCR) 
และอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) วาโครงการใดมีคาเหลานี้สูงเทานั้น แตควรพิจารณาประกอบ
กับ ระยะเวลาโครงการ ขนาดกําลังการผลิต ทําเลที่ตั้งกังหันลม เน่ืองจากจะสงผลตอประสิทธิภาพ
ของกังหันลมในการผลิตไฟฟาเปนอยางมาก ซึ่งโครงการนําพลังงานลมมาผลิตพลังงานไฟฟาที่
ผูวิจัยนํามาศึกษาในครั้งน้ี มีระยะเวลาดําเนินงานที่คอนขางสั้น ขนาดเงินลงทุนที่คอนขางต่ํา เม่ือ
เปรียบเทียบกับการลงทุนในพลังงานทดแทนดานอ่ืนๆ ทั้งยังควรพิจารณาดานความออนไหวของ
การลงทุนดวยการนําการทดสอบคาแปรเปลี่ยน (Switching Value Test) มาประยุกตใช จะสะทอน
ใหเห็นจุดคุมทุนในการลงทุน นํามาซึ่งการบริหารอยางเปนระบบ และมีกฎเกณฑที่ชัดเจน สงผลให
หนวยธุรกิจสามารถกําหนดภาพรวมในการดําเนินโครงการได วาโครงการมีความยืดหยุนในดาน
ของคาใชจายรวมไดมากนอยเพียงใด เปนกรอบในการควบคุมตนทุน และดานคาใชจายอ่ืนๆ อัน
สามารถเปลี่ยนแปลงไดสืบเนื่องมาจากปจจัยภายนอก ไมวาจะเปนทางดานเศรษฐกิจ หรือสังคม 
หนวยธุรกิจตองมีการบริหารจัดการอยางไรจึงจะทําใหโครงการมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีขึ้นอยูกับการ
วิเคราะหความออนไหว และมาตรการรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได 

  อยางไรก็ตาม การวิจัยครั้งนี้อยูภายใตเง่ือนไขที่วา โครงการจะไมไดรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม ทางดานเศรษฐกิจ อันจะสงผลกระทบโดยตรงตอตนทุนและ
คาใชจายของโครงการ ดังน้ันผูลงทุนควรมีการพิจารณาเงื่อนไขตางๆ ดังกลาว กอนการตัดสินใจ
ลงทุน เพ่ือใหการตัดสินใจเปนไปอยางถูกตองและเหมาะสมที่สุด 
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ขอเสนอแนะจากการวิจัยคร้ังนี ้
 จากผลการศึกษา ทําใหทราบไดวาโครงการไมมีความคุมคาในการลงทุน โดยมีขอควร

ระวังและขอเสนอแนะสําหรับหนวยธุรกิจและผูที่สนใจในงานวิจัย ดังนี้ 
1. ศักยภาพพลังงานลมของประเทศไทย เปนปจจัยหน่ึงมีผลตอความคุมคาในการ

ลงทุนเน่ืองจาก ในงานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาในพื้นที่อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ซึ่งระดับความเร็ว
ลม และความตอเนื่องของลม อยูในระดับต่ํา จึงทําใหกังหันลมผลิตพลังงานไฟฟาไดไมมี
ประสิทธิภาพเทาที่ควร ดังนั้น การที่จะนําพลังงานลมมาใชในการผลิตพลังงานไฟฟานั้น ควร
ทําการศึกษาศักยภาพลมในแตละพ้ืนที่ใหดีเสียกอน เพราะ ทําเลที่ใชในการติดตั้งกังหันลมนั้นมี
ศักยภาพของลมที่แตกตางกัน 

2. ขนาดกําลังการผลิตของกังหันลมก็เปนปจจัยหน่ึงที่สงผลตอความคุมคาในการ
ลงทุนเนื่องจาก กังหันลมที่มีกําลังการผลิตสูงและติดตั้งอยูในทําเลที่ตั้งที่เหมาะสม ทําใหกังหันลม
สามารถผลิตไฟฟาไดเต็มประสิทธิภาพ สงผลใหมีปริมาณไฟฟาที่ผลิตไดมากดวยเชนกัน  

  3.  ในการศึกษาครั้งน้ี มีตนทุนคาใชจายเพื่อการลงทุนและคาใชจายในการดําเนินงาน
ของโครงการที่คอนขางสูง เน่ืองจาก เทคโนโลยีพลังงานลมในประเทศไทยนั้นยังตองพ่ึงพา
เทคโนโลยีจากตางประเทศ จึงสงผลใหการศึกษาความคุมคาในการนําพลังงานลมมาผลิตพลังงาน
ไฟฟาในครั้งนี้ ไมเกิดความคุมคาในการลงทุน  
 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
1. การวิจัยครั้งน้ีไมไดทําการศึกษาความเปนไปไดของโครงการทางดานอ่ืนๆ เชน การ

วิเคราะหดานการตลาด การวิเคราะหดานเทคนิค และการวิเคราะหดานสิ่งแวดลอม ซึ่งนับเปนเรื่อง
ที่นาสนใจสําหรับผูที่จะทําการศึกษาครั้งตอไป 

2. นอกเหนือจากแหลงพลังงานลม ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ยังมีแหลงพลังงานทางเลือก
อ่ืนๆที่นาสนใจ เชน พลังงานน้ํา พลังงานแสงอาทิตย และพลังงานชีวมวล เปนตน หรือเปน
การศึกษาถึงการนําพลังงานทดแทนจากแหลงตางๆ มาใชรวมกัน เพ่ือเปนการสรางทางเลือกใหแก
ผูที่สนใจนําพลังงานทดแทนมาใช และนับเปนเรื่องที่นาสนใจสําหรับผูที่จะทําการศึกษาครั้งตอไป 

3. การวิจัยครั้งน้ีไดมีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางดานผลประโยชนที่ไดรับ โดย
แบงเปน 2 กรณี ดังน้ัน ควรมีการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางดานตนทุนเพ่ิมเติมดวย เน่ืองจากใน
อนาคตแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับพลังงานทดแทนไดมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่
ดีขึ้น จึงสงผลใหตนทุนในการลงทุนมีแนวโนมที่ลดลง 
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แบบสัมภาษณโครงการ 
แบบสัมภาษณนี้ จัดทําขึ้นเพื่อการศึกษาความคุมคาในการนําพลังงานลมมาผลิตพลังงาน

ไฟฟา 
 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการ ประกอบดวย 

ตอนที ่1 : ขอมูลลักษณะโครงการ 
ตอนที ่2 : ขอมูลรายรับโครงการ 
ตอนที ่3 : ขอมูลรายจายโครงการ 
ตอนที ่4 : ขอมูลเกี่ยวกบัการลงทุนโครงการ 
 

ตอนที่ 1 : ขอมูลลักษณะโครงการ 
ตําแหนงที่ตั้ง………………..............................................................…….……………………... 

      ........................................................................................................................... 
ขนาดพื้นที่.....................................………..…………..……………………………..………….... 
ชนิดกังหันลม..............………………………………………….……………………..................... 
ขนาดกําลังการผลิตไฟฟา........................................................................................................ 
ความสูง............................................................เมตร 
 

ตอนที่ 2 : ขอมูลรายรับโครงการ 
ราคารับซื้อไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาค..................................................บาท ตอ หนวย (Unit) 
ราคาคาไฟฟา...............................................................................................บาท ตอ หนวย (Unit) 
เง่ือนไขการรับซ้ือ 
…………………………………………………..……………………………...… ………… 
……………………………..…………………………………………………………..…….…..… …… 
….………………………………………………………..…………………………..……………..…… 
 

ตอนที่ 3 : ขอมูลรายจายโครงการ 
(1) คาใชจายในการกอสราง 
     - คาที่ดิน ................................................................................................................................ 
     - คาขนสง................................................................................................................................ 
    - คาออกแบบและติดตั้ง............................................................................................................. 
    - คาเครื่องจักรและอุปกรณ.......................................................................................................      
อ่ืนๆ……………................................................................................................................………. 
 



74 
 

(2) คาใชจายในการดําเนินงาน 
     - คาใชจายในการดูแลและบํารุงรักษา................................................…………..….………… 
 (3) คาใชจายอ่ืนๆ……………………………………………...........................…………….…….. 
 

ตอนที่ 4 : ขอมูลเกี่ยวกับการลงทุนโครงการ 
ในการลงทุนครั้งนี้ มีมูลคาการลงทุนเปนจํานวน ...................................................... บาท แบงเปน 
สวนของเจาของ ……………………………………………………………………......... 
สินเชื่อ..........……………………………………………………………….…................. 
โดยมีเง่ือนไขในการกู คือ 
......…………………………………………………………..………........…...………………………… 
…………………………….………..………………………………………...………………………..… 
…………………………………………………………………………....……………….……………… 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู................................ คาธรรมเนียม.................................................................. 
ระยะเวลาโครงการ ....…………………………………………..……….............…………………...... 
โดยลําดับการลงทุนหรือเง่ือนไขการกอสรางอาคาร คือ 
...............................................................................................................………………………… 
……………………..…..………………………………………………………………………………… 
………..………………………………..........……………………………………….………………….. 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

................................................................................................ 
 

 

 

 

 



75 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ข 
ประกาศการไฟฟาสวนภูมิภาค 
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ประกาศการไฟฟาสวนภูมิภาค 
เร่ือง การกําหนดสวนเพิม่ราคารับซื้อไฟฟาสําหรับผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก 

จากพลังงานหมุนเวียน 
ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหงชาต ิลงวันที ่9 มีนาคม 2552 

------------------------------------------------ 
ตามที ่การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ไดออกประกาศเรื่อง การกําหนดสวนเพิ่มราคารับซื้อ 

ไฟฟาสําหรับผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากจากพลังงานหมุนเวียน ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2551 นั้น 
ดวย คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันที่ 24 มีนาคม 2552 ลงมติเห็นชอบและรบัทราบมต ิ

คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหงชาติ (กพช.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2552 (ครั้งที่ 124) เม่ือวันที ่
9 มีนาคม 2552 เรื่อง ขอเสนอเพื่อปรับปรุงแนวทางการสงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
หมุนเวียน 
โดยไดมีการกําหนดระยะเวลาและปริมาณพลังไฟฟารับซื้อที่ไดรับสวนเพิ่มราคารบัซื้อไฟฟา การ 
ปรับปรุงอัตราสวนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟาสําหรับผูผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน แยกตาม
ประเภท 
เทคโนโลยีและเชื้อเพลิง และการปรับปรุงระเบียบการรบัซื้อไฟฟา 

กฟภ. จึงขอประกาศการกําหนดสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟาสําหรับผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก 
เฉพาะการผลติไฟฟาจากพลังงานหมุนเวยีน ดังนี้ 

1 ใหประกาศนี้ใชบังคับกบัผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (VSPP) จากพลังงาน
หมุนเวียน และ 
ผูยื่นขอเสนอที่ประสงคจะขอรับสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา ดังน้ี 

1.1 ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นคํารองขอขายไฟฟาตามระเบียบการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาด 
เล็กมาก (VSPP) พ.ศ. 2549 ของ กฟภ. หลังวันที่ออกประกาศฉบบันี้ 

1.2 ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นคํารองขอรับสวนเพิม่ราคารับซื้อไฟฟาสําหรับผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก 
กอนวันที่ออกประกาศฉบับน้ีและยังไมไดรับการตอบรบัซื้อไฟฟาหรือยังไมมีสัญญาซ้ือขายไฟฟากับกฟภ. 
ใหดําเนินการตามขอ 5 และ 6 นับจากวนัที่ไดรับแจงจาก กฟภ. ดวย 

2 อัตราสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟาสําหรับผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากจากพลังงานหมุนเวียน 
2.1 อัตราสวนเพิ่มราคารับซ้ือไฟฟา (สวนเพ่ิมฯ) สําหรับผูผลติไฟฟาขนาดเล็กมากจาก 

พลังงานหมุนเวียนแยกตามประเภทเทคโนโลยีและเชือ้เพลิง 
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เชื้อเพลิง สวนเพ่ิม 

(บาท/
กิโลวัตต-
ชั่วโมง) 

สวนเพ่ิมพิเศษ
สําหรับ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต1/ 

(บาท/กิโลวัตตน-
ชั่วโมง) 

รวมสวนเพ่ิมฯ
พิเศษ สําหรับ 3 
จังหวัด ชายแดน
ภาคใต (บาท/

กิโลวัตต-ชั่วโมง) 

ระยะเวลา
สนับสนุน

จากวัน COD 
(ป) 

1.  ชีวมวล      

 (1) กําลังการผลิตติดตั้ง ≤ 1 MW  0.50  1.00  1.50  7  

 (2) กําลังการผลิตติดตั้ง > 1 MW  0.30  1.00  1.30  7  

2.  กาซชีวภาพ      

 (1) กําลังการผลิตติดตั้ง ≤ 1 MW  0.50  1.00  1.50  7  

 (2) กําลังการผลิตติดตั้ง > 1 MW  0.30  1.00  1.30  7  

3.  ขยะ2/      

 (1) ระบบหมักหรือหลุมฝงกลบขยะ  2.50  1.00  3.50  7  

 (2) พลังงานความรอน (Thermal  3.50  1.00  4.50  7  

 Process)      

4.  พลังงานลม      

 (1) กําลังการผลิตติดตั้ง ≤ 50 kW  4.50  1.50  6.00  10  

 (2) กําลังการผลิตติดตั้ง > 50 kW  3.50  1.50  5.00  10  

5.  พลังน้ําขนาดเล็ก      

 (1) 50 kW≤กําลังการผลิต 
ติดตั้ง<200 kW  

0.80  1.00  1.80  7  

 (2) กําลังการผลิตติดตั้ง < 50 kW  1.50  1.00  2.50  7  

6.  พลังงานแสงอาทิตย  8.00  1.50  9.50  10  

หมายเหตุ : 
1/ หมายถึง จังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก จังหวัดยะลา ปตตานี และนราธิวาส 
2/ หมายถึง ขยะชุมชน และขยะอุตสาหกรรมที่ไมใชขยะอันตราย และไมเปนขยะที่เปนอินทรียวัตถุ 
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2.2 อัตราสวนเพิ่มฯ พิเศษเพิ่มเติม สําหรับโครงการที่ทดแทนการใชน้ํามันดีเซล ในพื้นที่ที่มี
การผลิตไฟฟาจากน้ํามันดีเซลของ กฟภ. 

2.2.1 พ้ืนที่ที่มีการผลิตไฟฟาจากน้ํามันดีเซลของ กฟภ.จํานวน 15 พ้ืนที่ ประกอบดวย 

 
 

ประเภทโรงไฟฟา พ้ืนที่ 

1.  ดีเซลจายไฟอิสระ (12 แหง)  1. อุมผาง จ.ตาก  

  2. เกาะสีชัง จ.ชลบุรี  
  3. เกาะลาน จ.ชลบุรี  

  4. เกาะสุกร จ.ตรัง  

  5. เกาะลิบง จ.ตรัง  

  6. เกาะมุกต จ.ตรัง  

  7. เกาะกูด จ.ตราด  

  8. เกาะหมาก จ.ตราด  

  9. เกาะเตา จ.สุราษฎรธานี  

  10. เกาะนกตะเภา จ.สุราษฎรธานี  

  11. เกาะปูยู จ.สตูล  

  12. บานหวยเตา จ.อุตรดิตถ  

2.  สํารองจาย (3 แหง)  1.  แมสะเรียง จ.แมฮองสอน  

  2.  ทาสองยาง จ.ตาก  
  3.  เกาะพะงัน จ.สุราษฎรธานี  
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2.2.2 อัตราสวนเพิ่มฯพิเศษเพิ่มเติม 
 

 

 
หมายเหตุ: 
1/ หมายถึง ขยะชุมชน และขยะอุตสาหกรรมที่ไมใชขยะอันตราย และไมเปนขยะที่เปนอินทรียวัตถุ 

 
 
 
 

เชื้อเพลิง สวนเพ่ิมพิเศษฯเพิ่มเติม (บาท/
กิโลวัตต-ชั่วโมง) 

1.  ชีวมวล   

 (1) กําลังการผลิตติดตั้ง ≤ 1 MW  1.00  

 (2) กําลังการผลิตติดตั้ง > 1 MW  1.00  

2.  กาซชีวภาพ   

 (1) กําลังการผลิตติดตั้ง ≤ 1 MW  1.00  

 (2) กําลังการผลิตติดตั้ง > 1 MW  1.00  

 
เชื้อเพลิง 

สวนเพ่ิมพิเศษฯเพิ่มเติม (บาท/
กิโลวัตต-ชั่วโมง) 

3.  ขยะ1/   

 (1) ระบบหมักหรือหลุมฝงกลบขยะ  1.00  

 (2) พลังงานความรอน (Thermal Process)  1.00  

4. พลังงานลม  

 (1) กําลังการผลิตติดตั้ง ≤ 50 kW  1.50 

 (2) กําลังการผลิตติดตั้ง > 50 kW 1.50 

5. พลังน้ําขนาดเล็ก  

 (1) 50 kW≤กําลังการผลิตติดตั้ง<200 kW 1.00 

 (2) กําลังการผลิตติดตั้ง < 50 kW 1.00 

6. พลังงานแสงอาทิตย 1.50 
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2.3 การคํานวณสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา สําหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตยบนหลังคา
บานซึ่งหมายถึงผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากที่เปนลูกคาประเภทบานอยูอาศัยของ กฟภ. ตาม
ประกาศอัตราคาไฟฟาของการไฟฟาฝายจําหนาย ใหคํานวณสวนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟาสําหรับ
โครงการนี้จากหนวยพลังงานไฟฟาที่ผลิตไดจากระบบผลิตไฟฟาพลังแสงอาทิตย ทั้งน้ี ในกรณีที่
ตองติดตั้งเครื่องวัดคาพลังงานไฟฟาและปรับปรุงระบบไฟฟาใหสอดคลองกับวิธีการคํานวณ ใหผูยื่น
ขอเสนอเปนผูรับภาระคาใชจายและดําเนินการตามระเบียบปฏิบัติของ กฟภ. 

3 ระยะเวลาใหการสนับสนุน 
3.1 ใหการสนับสนุนเปนระยะเวลา 10 ป นับจากวันเริม่ตนซ้ือขายไฟฟา (Commercial 

Operation Date: COD) สําหรับผูผลิตไฟฟาขนาดเลก็มากที่ผลิตไฟฟาจากพลังงานลมและพลังงาน 
แสงอาทิตย 

3.2 ใหการสนับสนุนเปนระยะเวลา 7 ป นับจากวัน COD สําหรับผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากทีผ่ลิต 
ไฟฟาจากชีวมวล กาซชีวภาพ ขยะ และพลังน้ําขนาดเล็ก 

4 ผูไมมีสิทธ์ิรับสวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟา 
ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากที่ทําสัญญาซือ้ขายไฟฟากับ กฟภ. กอนวันที่ออกประกาศฉบบันี ้
5 ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา ดังน้ี 
5.1 รายละเอยีดขอมูลประกอบคํารองและขอเสนอการขายไฟฟาตามระเบียบการรับซื้อไฟฟา 

จากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก (VSPP) พ.ศ. 2549 ของ กฟภ. 
5.2 หลักประกันการยื่นขอเสนอ สําหรับผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากที่มีกําลังการผลิตติดตั้ง 

ตั้งแต 100 กิโลวตัต ในจํานวนวงเงินเทากับ 200 บาท (สองรอยบาท) ตอกิโลวตัต ตามปริมาณ
ไฟฟาเสนอขาย โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปน้ี 

5.2.1 เงินสด 
5.2.2 เช็คเงินสดที่ธนาคารในประเทศสั่งจาย (แคชเชียรเช็ค) ใหแก “ การไฟฟาสวน 

ภูมิภาค ” โดยเปนเช็คลงวนัที่ที่ยื่นขอเสนอหรือกอนหนานั้นไมเกิน 5 วันทําการของทางราชการ
สําหรับกรณีการยื่นขอเสนอตามขอ 1.1 หรือเปนเช็คลงวันที่ทีว่างเชค็เปนหลักประกันหรือกอนหนา
นั้นไมเกิน 5 วันทํา การของทางราชการ สํา หรับกรณีการยื่นขอเสนอตามขอ 1.2 และในกรณีทีก่าร
เรียกเก็บเงินจากเช็คดังกลาวมีคาธรรมเนียมเกิดขึ้น ผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับภาระคาธรรมเนียม
ดังกลาว 

5.2.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศ 
5.2.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทนุที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทนุ

เพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจง
ชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว 
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6 การวางหลกัประกันการยื่นขอเสนอขายไฟฟาฯ 
6.1 ผูยื่นขอเสนอตามขอ 1.1 จะตองวางหลักประกันการยื่นขอเสนอในวันที่ยื่นขอเสนอ 
6.2 ผูยื่นขอเสนอตามขอ 1.2 ตองวางหลกัประกันภายใน 60 วัน นับจากวันที่ไดรบัแจงจาก 

กฟภ. หากพนระยะเวลาดงักลาวแลวจะถือวาสละสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอ 
7 หลักการพิจารณา 
7.1 กฟภ. จะพิจารณาขอเสนอขอรับสวนเพ่ิมราคารับซ้ือไฟฟาของผูยื่นขอเสนอที่มี

คุณสมบัติถูกตอง และยื่นเอกสารหลักฐานตามรายละเอียดขอมูลประกอบคํารองและขอเสนอขอรับ
สวนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟาตามขอ 5. ถูกตองครบถวนแลวเทานั้น โดยพิจารณาจากลําดับการยืน่
ขอเสนอ และความพรอมที่จะดําเนินการไดตามแผนการดําเนินงานที่เสนอ รวมทัง้เอกสารหลักฐาน
ที่ยื่นประกอบการพิจารณาตลอดจนความสอดคลองของวันจายไฟฟาเขาระบบกบัเปาหมายใน
แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ป และ 
ผลกระทบตออัตราคาไฟฟาตามสูตรการปรับอัตราคาไฟฟาโดยอัตโนมัติ (Ft) ดังนี้ 

7.1.1 กฟภ. จะพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอที่ไดยื่นคํารองขอรับสวนเพิ่มราคารับซื้อ 
ไฟฟากอนวันที่ออกประกาศนี้และไดยืนยันความประสงคจะขอรับสวนเพิ่มราคารบัซื้อไฟฟาตาม 
ประกาศฉบับน้ี ตลอดจนไดวางหลักค้ําประกันแลวเปนลําดับแรก 

7.1.2 กฟภ. จะพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอหลังวนัที่ออกประกาศฉบบันี ้เปนลําดับ 
ตอไปใหผูยื่นขอเสนอ นําขอเสนอพรอมหลักฐานประกอบมายื่นโดยตรงตอ กฟภ. โดยหากปริมาณ
การเสนอขายไฟฟาไมเกิน 1 เมกะวัตต ใหยื่นขอเสนอไดที่ฝายปฏิบตัิการเครือขายตามพื้นที่ตั้ง
โรงไฟฟา และหากปริมาณการเสนอขายไฟฟามากกวา 1 เมกะวัตต ใหยื่นขอเสนอไดที่สํานักงาน
โครงการรับซ้ือไฟฟาจากแหลงผลิตไฟฟาขนาดเล็ก ตามรายชื่อสํานักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค
แนบ 

7.2 กฟภ. อาจขอเอกสารเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา เพ่ือใชเปนขอมูลประกอบการ 
พิจารณาความพรอมของผูยื่นขอเสนอได 

8 เงื่อนไขการคืนหรือยึดหลักประกันหรือการบังคับชําระหนี้จากหลักประกนั 
กฟภ. จะคิดคาปรับในอัตรารอยละ 0.33 ของวงเงินหลกัประกัน ตอวนั หากผูยื่นขอเสนอไม 
สามารถเริ่มตนซ้ือขายไฟฟาไดภายใน 60 วัน นับถัดจากวันกําหนดเริ่มตนซ้ือขายไฟฟาที่ระบไุวใน 
สัญญาซื้อขายไฟฟา (SCOD) เน่ืองจากเหตุใดๆ ที่ผูยื่นขอเสนอ ตองรับผิดตามกฎหมาย ตั้งแตวันที่
ที่พนกําหนดเวลา 60 วันดังกลาวเปนตนไปจนถึงวันที่ผูยื่นขอเสนอสามารถเริ่มตนซื้อขายไฟฟากับ 
กฟภ. ได หรือวันที ่กฟภ. บอกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟา 

8.1 กฟภ. จะคืนหลักประกนัตามขอ 5.2.1 - 5.2.4 แลวแตกรณี ใหแกผูยื่นขอเสนอหรือ 
ผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมากแลวแตกรณี ภายใน 15 วันทําการ นับถดัจากวันที่ผูยืน่ขอเสนอไดรับแจง 
จาก กฟภ. เปนลายลักษณอักษรวาผูยื่นขอเสนอไมไดรับการตอบรบัซื้อไฟฟา หรือนับถัดจากวันที ่
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ผูผลติไฟฟาขนาดเล็กมากเริ่มตนซ้ือขายไฟฟา (COD) โดยสามารถจายไฟฟาเขาระบบไดไมเกิน 60 วัน 
นับถัดจากวันกําหนดเริ่มตนซ้ือขายไฟฟาที่ระบุไวในสญัญาซื้อขายไฟฟา (SCOD) 

8.2 กฟภ. จะคืนหลักประกนัตามขอ 5.2.1 – 5.2.4 ในกรณีที่ผูผลิตไฟฟาขนาดเลก็มาก 
จะตองชําระคาปรับ และหรอืคาปรับและหรือคาใชจายอ่ืนๆ ที่เกิดขึน้จากการไมสามารถของผูผลิต 
ไฟฟาขนาดเล็กมาก ในการดําเนินการตามเงื่อนไขการจายไฟเขาระบบของ กฟภ. ดังนี้ 

8.2.1 คืนหลักประกันตามขอ 5.2.1 - 5.2.2 ที่เหลืออยู หลังจาก กฟภ. หักคาปรับฯ 
ครบถวนเรียบรอยแลว ใหแกผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กมาก ภายใน 15 วันทําการ นับถัดจากวันที ่

กฟภ. หักคาปรับดังกลาวครบถวนเรียบรอยแลว 
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